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  بسبب سفر عمر سليمانلمقررة اليومرجاء زيارة وفد حماس للقاهرة اإ .1

أيمن طه  أن :كاالتالوالدين و حسام عز، نقالً عن مراسلها 18/10/2009األيام، فلسطين، نشرت 
لى إ) األحد(مس، إرجاء زيارة وفد حركة حماس المقررة اليوم أالقيادي في حركة حماس أكد مساء 

 .خارج مصرالقاهرة بسبب سفر وزير المخابرات المصري عمر سليمان 
 وقت الحق، وإن إلى القاهرة إلىإنه تم إرجاء زيارة وفد حماس " معا "وكالةوقال طه في حديث ل

 ".االتصاالت مستمرة مع مصر لتحديد موعد جديد
وفدا أن : غزة من  صالح النعامي، قد أوردت نقالً عن مراسلها18/10/2009 الشرق األوسط، وكانت

 تحفظات 3صري اليوم، ردا إيجابيا على الورقة المصرية مع من حركة حماس سيسلم الجانب الم
وذكرت مصادر مطلعة في الحركة أن التحفظات التي ستقدمها الحركة ال تتعلق بما جاء فيها، . بسيطة

الحركة تطالب بعدم تضمين أن وأشارت المصادر إلى . بل بتطورات استجدت بعد توزيعها على الفصائل
وطني، أي إشارة إلى شروط الرباعية، مشيرة إلى أن هذا التحفظ جاء بعد برنامج حكومة التوافق ال

التصريحات التي نسبت للمبعوث األميركي للمنطقة جورج ميتشل انتقد فيها الجهود المصرية الهادفة 
 .لتحقيق المصالحة الوطنية وتشديده على أن أي حكومة فلسطينية مقبلة يجب أن تتبنى شروط الرباعية

مصادر إلى أن حماس تطالب بأن تشرع القاهرة في إعادة فتح معبر رفح بمجرد التوقيع على وأشارت ال
وتطالب حماس . الورقة، على اعتبار أن التوقيع يضع حدا لكل المسوغات التي كانت تستدعي إغالقه

ظر عن بأن تعلن مصر والدول العربية دعمها لنتائج االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بغض الن
الجهة الفائزة، بحيث ال يكرر العالم العربي سلوكه مع نتائج االنتخابات السابقة التي فازت فيها حركة 

يضاف إلى هذه التحفظات الثالثة مطالبة حماس بإطالق سراح جميع المعتقلين . حماس باألغلبية المطلقة
ى أن التحفظات لن تشكل عائقا وشددت المصادر عل. السياسيين بشكل ينهي هذا الملف في فترة وجيزة

أمام التوقيع على اتفاق المصالحة والمشاركة في حفل التوقيع الذي ستقيمه القاهرة بهذه المناسبة بعد عيد 
 .األضحى المبارك

 أن "الحياة"نفى لـ، الناطق باسم حماس، فوزي برهومأن : غزة من، 18/10/2009 الحياة، وأشارت
 المصرية، أسوة بما فعلت حركة فتح التي سملت القيادة المصرية تكون الحركة وقعت على الورقة

  .توقيعها الخميس الماضي
وقال في تصريح لوكالة . إلى ذلك، نفى أيمن طه أن تكون لدى الحركة أية تحفظات عن الورقة المصرية

ة المصرية ال توجد تحفظات لدى حماس، بل توجد قضايا سقطت سهواً ولم يتم تضمينها في الورق": "معاً"
  ."وهذه القضايا تم التوافق عليها خالل حوارات القاهرة السابقة...وتثبيتها
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   المصريةالقيادة لن تقبل أي مالحظات أو تحفظات أو تعديالت تقترحها حماس على المبادرة: عبد ربه . 2
 التنفيذية أمين سر اللجنة، أن  محمد يونس،رام اهللانقالً عن مراسلها في  18/10/2009الحياة، نشرت 

لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أعلن أمس أن القيادة الفلسطينية تعمل على تشكيل لجنة لمتابعة 
وقال خالل مؤتمر صحافي في رام  .تنفيذ توصيات تقرير غولدستون بعد تبنيه في مجلس حقوق اإلنسان

ل، لكن هذا ال يعفي حركة حماس من أن من جانبنا سنتولى مسؤولياتنا على الصعيد الفلسطيني كك": اهللا
  ."لهم صدقية لمتابعة تنفيذ هذا التقرير...تشكل لجنة ذات صدقية من حقوقيين وقانونيين

الورقة المصرية التي وافقت عليها القيادة شكلت "وعن جهود المصالحة الفلسطينية، قال عبد ربه إن 
قبل أي مالحظات، أو تحفظات، أو تعديالت على القيادة لن ت "أن، مؤكداً "الحل الوسط بين الجانبين

.. وسيلة للمماطلة والتأجيل وتعميق االنقسام"التي أعلنتها حركة حماس بأنها  واصفاً التحفظات ،"المبادرة
  ."وليس هناك خيار سوى الخروج من هذه الدوامة التي دارت أربع مرات هذا العام

 نية حماس إرسال وفد للقيادة المصرية مرة أخرى للمطالبة لدى القيادة الفلسطينية معلومات عن"وأكد أن 
طالب ": وأضاف. "يعبر عن نية حماس عدم السير في طريق المصالحة"، معتبراً أن ذلك "بتعديالت

موسى أبو مرزوق بأربعة شروط للموافقة على الورقة، تتضمن إسقاط الشروط األميركية الخاصة 
دولية، والحصول على التزام عربي ودولي بقبول حكومة حماس في بخريطة الطريق ومبادئ الرباعية ال

حال نجحت في االنتخابات المقبلة، وماهية مستقبل الحصار على غزة وآلية العمل على معبر رفح، 
  ."وإطالق سراح معتقليهم من السجون المصرية

ي محتواها أي ذكر الورقة المصرية ال تتضمن ف"وعقّب عبد ربه على مالحظات حماس مشدداً على أن 
وبالنسبة إلى . لخريطة الطريق ومبادئ الرباعية، وأنه ال عالقة للواليات المتحدة بتوقيع المصالحة

هدف حماس من هذه "ورأى أن . "يسعون إلى فك الحصار عنها) المصريون(موضوع غزة، فإنهم 
  ."و السير نحو االنتخاباتوالمخرج الوحيد من هذه الدوامة ه ...الذرائع هو تعميق الشرخ الفلسطيني

إسرائيل استغلت "وقال إن . "الخروج من دائرة تجزئة الموقف من االستيطان"ودعا اإلدارة األميركية إلى 
االتفاق المسمى االتفاق الجزئي لوقف االستيطان من أجل السير في النشاطات االستيطانية إلى أوسع 

رائيلية أخيرة لوقف االستيطان لمدة تسعة أشهر في  إس-، مشيراً في ذلك إلى تفاهمات أميركية "مدى
  .المستوطنات الواقعة في قلب الضفة الغربية باستثناء القدس والكتل االستيطانية الكبيرة

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين (الخروج تماماً من هذه الدائرة التي رسم حدودها "وطالب واشنطن بـ 
وقلنا ...نحن أمام حملة استيطانية غير مسبوقة": وقال. "ر حكومتهوتحالفه المتطرف في إطا) نتنياهو

لألميركيين أكثر من مرة إذا أعطيتم اإلسرائيليين نافذة، فإنهم سيفتحون أبواباً مشرعة أمام التوسع 
  ."االستيطاني في األراضي الفلسطينية

عبد ربه ، أن وكاالتوالالدين،  حسام عزنقالً عن مراسلها  18/10/2009األيام، فلسطين، وأضافت 
إن الشروط التي تضعها حماس اليوم، لم تعد هي ذات الشروط التي وضعتها في جوالت الحوار : قال

من كل هذا يحق لنا االستنتاج أنه ليست هناك أي نية لدى  "أضاف التي عقدت منذ بدء الخالف، واألربع
إن حركة حماس "األول . صالحة سببينحركة حماس للمصالحة، ولنا الحق بالقول إن وراء تعطيل الم

 ". المتاجرين باسم المقاومةاألنفاق تعمق الجرح الفلسطيني ال أن تردم هذا الجرح لصالح تجار أنتريد 
 ". هذه االنتخاباتإلى لن تذهب فإنها% 100 لم تضمن نتائج االنتخابات إذاإن حركة حماس "والثاني 

ال تريد التئام "بأنها " لم يسمها"طراف عربية وغير عربية وفي ذات السياق، جدد عبد ربه اتهامه أل
 لتحسين األطرافالجرح الفلسطيني، وتريد بقاءه نازفاً ومفتوحاً، كي يبقى ورقة سياسية تساوم بها هذه 

 ".األمريكيةعالقتها بالواليات المتحدة 
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 حين يتحدث الكبار فعلى أمثالك السكوت: طاهر النونو لعبد ربه . 3
هجن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة طاهر النونو حديث ياسر عبد ربه عضو  است:غزة

 . حول عقد االنتخابات في حال فشل المصالحة" منظمة التحرير الفلسطينية"اللجنة التنفيذية لـ
 أمثاله عندما يتكلم الكبار فعلى): "10-17(الفضائية يوم السبت " القدس"وقال النونو في تصريحات لقناة 

السكوت؛ فال عالقة له بالموضوع وليس من شأنه، وال عالقة له بحركة فتح؛ فهو مطرود من كافة 
  ".التنظيمات

وأكد النونو أن حركة حماس تدعم إجراء االنتخابات وال تخشاها شريطة وجود آلية تمنع تزييف إرادة 
 .  أنهم ال يخشونها مطلقاًالشعب الفلسطيني، مكرراً

 بانتخاباتها األخيرة خالل نونو إلى أن منهج التزييف والتالعب موجود لدى حركة فتح، مستشهداًوأشار ال
 . عقد مؤتمرها السادس وما حدث فيها من تزوير
تنتهج منهج التوقيع على األوراق  إن حركة فتح: "وبخصوص المصالحة الفلسطينية قال النونو

، "فرقعة هنا وهناك، وال تريد تنفيذ ما يتم االتفاق عليهواالتفاقيات وتريد تسجيل نقاط إعالمية وكسب 
مؤكدا أن حماس تريد اتفاقًا يستمر ويتواصل وينهي حالة االنقسام ويضمن إطالق سراح أبناء الحركة 

 . المعتقلين في سجون الضفة
 إلى احتقان وأضاف أن منهجية الطالَّت اإلعالمية والخطابات التحريضية والتخوينية لسلطة رام اهللا أدت

 . النفوس بدل تخفيف الساحة الفلسطينية وتنفيس غضبها
نريد تضييق الخناق والمضي قدما نحو خطوات إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، : "وتابع يقول

 ".التي أولى خطواتها وقف الحمالت اإلعالمية وإطالق سراح المعتقلين
 17/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  للسلطة مرة ثانية ليست من الديمقراطيةة عباسإعاد: أحمد يوسف . 4

 قرار الرئيس رداً على ،"االتحاد"قال احمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة لـ :غزة
عباس يريد أن يعود "إن   الشهر الجاري،25عباس بإصدار مرسوم رئاسي بإعالن موعد االنتخابات في 

أبو مازن يلوح بهذه ":  معتبراً أن إعادته للسلطة مرة ثانية ليست من الديمقراطية وقال"للسلطة والحكم
األوراق ظناً منه انه يحشر حماس في إطار ما يريد أو يبتز المواقف من الحركة، وهذا التصريح 

 ."يتناقض بالمجمل مع ما تريده القاهرة من اتفاق من خالل الورقة المصرية
، وتضمن ردها موقفاً أيام 3 مصر وهي إياها التزمت بالمهلة التي منحتها وأضاف يوسف أن حماس

 . إيضاح تمهيداً لتوقيع الورقةإلىايجابياً عدا بعض النقاط والمالحظات التي بحاجة 
. "إن حركة حماس لديها موقف صريح وواضح حول البنود الموجودة في الورقة المصرية"وقال يوسف 

ع الورقة المصرية بمسؤولية عالية وجدية، بما يضمن تنفيذ شراكة حقيقية حماس تعاملت م" أن وأضاف
 ."تصون ثوابت شعبنا وتشكل حالة فلسطينية جديدة تعمل على حل أو إنهاء االنقسام الفلسطيني

القضية هي مسألة أيام قصيرة لن تتجاوز "وحول توقيع حركة حماس على االتفاق أكد يوسف أن 
العقبة أمام المصالحة "وأوضح أن  ."ري وبعدها سيتم اللقاء مع األشقاء في مصرالعشرين من الشهر الجا

 ..."ولدستونغقد زالت اآلن بعد المصادقة على تقرير 
موقف الحركة من المصالحة لم يتغير سواء قبل أو بعد االنقسام، ألن هذا مبدأ أو "وشدد يوسف على أن 

ي األجواء المسمومة التي حدث في ظاللها طلب مشروع حركة حماس وأن ما أجرى بعض التغيير ه
ولدستون، وهذا ما أثر على مجريات الحوار، فما كان أمام الحركة إال التأخير في توقيع غتأجيل تقرير 

 ."االتفاق، ألنه كان من الصعب تجاوز غضب وسخط الجماهير على ما حدث عقب تأجيل التقرير
  18/10/2009االتحاد، اإلمارات، 
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 باس يحاول التهرب من فضيحة تورطه في حرب غزة بشن هجوم على حماسع: رزقة . 5

 يوسف رزقة، المستشار اإلعالمي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة أن ما يتداوله .د أكد :غزة
ضد الحكومة برئاسة إسماعيل هنية وحركة " العشوائية"الرئيس الفلسطيني عباس من اتهامات وصفها بـ

وقال رزقة في تصريح صحفي له إن هذا الهجوم للرئيس عباس  ".رية عن الصحةعا"حماس في غزة 
يأتي في سياق دفاعه المستميت عن نفسه بعد فضيحة غولدستون، وفي وجه االتهامات التي أدت إلى "

  ".تورط سلطة المقاطعة في العدوان على غزة
دعت إليه الدوحة أثناء العدوان، تورط سلطة المقاطعة في إفشال لقاء القمة الطارئ الذي "وأكد أن 
أن الدوحة قالت للسلطة بأن القضية هي فلسطينية وعدم حضوركم للمؤتمر يعد إفشاالً  ومعروف

للمؤتمر، حيث أصرت سلطة عباس عدم التحرك في اتجاه وقف العدوان وكانت ترسم السيناريوهات 
  .ره، على حد تعبي"على أمل نجاح االحتالل بسحق غزة كما كان يقول

ليس إال مزايدات إعالمية "واعتبر رزقة أن حديث عباس عن هروب قيادات حماس إلى سيناء 
العالم يشهد بأن الحكومة "، مؤكداً في الوقت نفسه أن "ومهاترات، ال ننزل إلى مستواها الوضيع

على الفلسطينية في غزة وحركة حماس تتحمالن المسؤوليات تجاه الشعب بكل أمانة وقوة، ويحافظون 
  ".الثوابت الفلسطينية

  18/10/2009 قدس برس،
  

 سنستمر في متابعة تنفيذ غولدستون:  في افتتاح المجلس الثوري لفتحعباس . 6
اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تبني مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم :  كفاح زبون- رام اهللا

دوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والشعب إنصافا لضحايا الع"المتحدة لتقرير القاضي غولدستون، 
وقال إن التصويت لصالح التقرير جاء نتيجة للجهود الجبارة التي بذلتها السلطة الوطنية . "الفلسطيني كله

 في كلمة افتتاح  عباسوأضاف. منذ تشكيل لجنة تقصي الحقائق وحتى التصويت على تبني التقرير
سنستمر في متابعة تنفيذ آليات "، )دورة شهداء غزة( الجديد الدورة األولى للمجلس الثوري لحركة فتح

 ."القرار في المؤسسات الدولية
وأعاد عباس التأكيد أنه حذر حماس قبل الحرب بواسطة قيادات في السلطة من احتمال أن تقوم 

راتنا لكنهم لم يكترثوا لتحذي" بشن عدوان على قطاع غزة، ونصح قياداتها بتجديد التهدئة، "إسرائيل"
وهاجم أبو مازن مجددا . "ونصائحنا التي نقلناها لهم في ما بعد عن طريق الرئيس السوري بشار األسد

لقد أعلنوا أنه لو دمرت غزة عن بكرة أبيها فلن يوقفوا الصواريخ، وتركوا الشعب "قيادة حماس، وقال 
ون عن تواطؤ، في الوقت الذي مع كل الجهود التي بذلناها ظلوا يتحدث"وقال ، "يواجه العدوان وحيداً

إننا نفتخر "ومضى يقول . "هربت فيه قياداتهم من غزة إلى األراضي المصرية عبر سيارات اإلسعاف
بتاريخنا الوطني وبمواقفنا الثابتة وهذا ما يجعلنا نقف مع أهلنا وشعبنا في القطاع، ولو كانت حماس 

 ."ا في العراء ويكابد معاناة كبيرةحريصة على غزة لما تركت آالف المنازل مهدمة وشعبن
 . مجددا أنه سيعلن عن موعد إجراء االنتخابات في الخامس والعشرين من الشهر الجاريساعبوأعلن 

 18/10/2009الشرق األوسط، 
  

 لجنة متابعة توصيات تقرير غولدستون تواصل عملها على أكمل وجه: الغول . 7
عدل في حكومة الوحدة الوطنية المقالة، أن اللجنة التي  أعلن المستشار محمد فرج الغول، وزير ال:غزة

شكلتها حكومته لمتابعة توصيات تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بدأت عملها بشكل جدي من أجل 
  .تقديمه في أسرع وقت لألمم المتحدة
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كيل في إشارة منه إلى حكومة هنية على تش" السلطات في غزة"وينص تقرير غولدستون على الطلب من 
لجنة لمتابعة توصيات التقرير الذي أعده من اجل تقديم تقريرها لألمم المتحدة بعد اعتماد مشروع القرار 

  .في مجلس حقوق اإلنسان وإحالته إلى مجلس األمن في نيويورك
إن هذه اللجنة مخولة بمتابعة كل التوصيات التي جاءت في تقرير " قدس برس"وقال الغول لوكالة 

 ".تي تخص الشأن الفلسطيني وهي تعمل بمهنية عالية دون أي تدخالت أو ضغوط خارجيةغولدستون وال
وأضاف وزير العدل أن حكومة هنية في غزة تقدم كل التسهيالت لهذه اللجنة من أجل إنجاز عملها على 

  .أكمل وجه
  17/10/2009 قدس برس،

  
   ليس دقيقاً بخصوص محاكمة أعضاء في حماسيما نقل على لسان: إبراهيم خريشة . 8

اعتبر خريشة رئيس الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة :  علي الصالح- لندن
 أن ما نقل على لسانه بخصوص محاكمة أعضاء في حماس "الشرق األوسط"في جنيف في تصريحات لـ

 الدولي، ووافق هذا المجلس ما قلته هو أنه إذا ما نقلت القضية إلى مجلس األمن"وأضاف . ليس دقيقاً
على بدء تحقيقات عملية تحت إشراف دولي في الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، وأثبتت هذه التحقيقات 

أؤكد أنه إذا ثبت ارتكاب جرائم في غزة .. أن جرائم حرب ارتكبت، فبالتأكيد لن يكون لدينا ممانعة
 مع ذلك على عدم وجود وجه ، مشدداً"النسبة والتناسبمع األخذ بعين االعتبار " القول ، مستطرداً"فليكن

 .للمقارنة بين المحتلين والخاضعين لالحتالل
 إلى وعن الخطوة التالية بعد اعتماد التقرير أول من أمس، قال خريشة إن قرار المجلس أرسل رسمياً

ون إلطالع مجلس األمن الجمعية العامة لألمم المتحدة وكذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي م
واتفق على العمل من أجل وضع صندوق دولي . عليه، إضافة إلى نسخة إلى محكمة الجنايات الدولية

وحذر خريشة من أن كل هذا يحتاج إلى خطة وتنسيق وطني وشعبي، حتى . لتعويض ضحايا الحرب
برمتها بالعمل من أجل نستطيع تحقيق الهدف من هذه التحركات، أما إذا حاول كل طرف خزل القضية 

 .االستفادات الحزبية، فإن كل هذه الجهود ستضيع
 18/10/2009الشرق األوسط، 

  
 المدعي العام للمحكمة الدولية بفتح تحقيق في الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة بحر يطالب . 9

لمدعي العام  أحمد بحر، أمس، ا.طالب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د:  محمد األيوبي- غزة
بفتح تحقيق عاجل بجرائم الحرب التي ارتكبها االحتالل " لويس أوكامبو"للمحكمة الجنائية الدولية 

اإلسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بناء على القرار الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان في جنيف 
  .بالمصادقة على تقرير غولدستون

لس التشريعي المدمر بمدينة غزة، األطراف الموقعة ودعا بحر خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر المج
 إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الجرائم اإلسرائيلية في قطاع غزة، معرباً 1949على اتفاقية جنيف لعام 

عن ترحيبه بمصادقة مجلس حقوق اإلنسان األممي على تقرير القاضي غولدستون الذي يدين االحتالل 
 .خالل عدوانه الوحشي على قطاع غزة نهاية العام الماضياإلسرائيلي بارتكاب جرائم حرب 

وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول والمجموعات العربية واإلسالمية واإلفريقية ودول عدم االنحياز 
والدول الصديقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني للمصادقة على تقرير غولدستون، موضحاً أنها 

العادلة في مجلس حقوق اإلنسان من خالل دعمها وتأييدها لتقرير غولدستون، انتصرت لقضية شعبنا "
 ".خاصة مصر التي تصدت لمحاوالت تأجيل التصويت على القرار بهدف إجهاضه
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وأعرب بحر عن تقديره لجهود منظمات حقوق اإلنسان المحلية واإلقليمية والدولية التي أصرت وبقوة 
 على مجلس حقوق اإلنسان بعد طلب سلطة رام اهللا بتأجيل على إعادة طرح التقرير مرة أخرى

وناشد . انتصاراً لدماء آالف الشهداء والجرحى" غولدستون"واعتبر إقرار تقرير . التصويت على التقرير
ممثلي كافة الدول وخاصة الدول العربية واإلسالمية ودول عدم االنحياز والدول الصديقة الداعمة لحقوق 

 بضرورة االستمرار في جهودها والقيام بحملة واسعة في كافة المحافل الدولية لضمان الشعب الفلسطيني
 .مثول مجرمي الحرب اإلسرائيليين أمام العدالة الدولية وعدم إفالتهم من العقاب

 على طاولة الجمعية العامة لألمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية نوطالب بطرح تقرير غولدستو
يات القاضي غولدستون وعلى وجوب تقديم كل من خطط ودبر ونفذ جرائم الحرب التي يؤكد على توص

 .ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني إلى القضاء الدولي لينالوا جزاءهم الرادع
 18/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
 يجب أن يكون التصويت لصالح تقرير غولدستون مقدمة لرفع الحصار عن غزة: المنسي . 10

ف محمود المنسي وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة الوحدة الوطنية المقالة أن  يوس. أكد د:غزة
يجب أن "التصويت لصالح تقرير غولدستون في المجلس العالمي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

قال و ".اإلعماريكون مقدمة لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول مواد البناء ومباشرة إعادة 
تطالب الحكومة الفلسطينية كافة : "نسخة منه" قدس برس"المنسي في تصريحٍ صحفي مكتوب، وصل 

األطراف الدولية والهيئات والمنظمات بالعمل الجاد على رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر، 
إلسرائيلية الظالمة  للبيوت المدمرة من جراء الحرب ااإلعماروتوفير الدعم الالزم، وذلك لمباشرة إعادة 

وأكد الوزير المنسي على أهمية فتح المعابر من أجل التخفيف من معاناة المتضررين  ".على قطاع غزة
  ".خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء القادم"وأصحاب المنازل المدمرة، 

  17/10/2009 قدس برس،
  

  وإعالم حماس" إسرائيل"م هناك تناغماً بين إعال وتؤكد أن السلطة تنفي دعم عباس لحرب غزة .11
نفت الرئاسة الفلسطينية أمس، اتهامات قادة من حركة حماس للرئيس محمود عباس بدعم : )أ.ب.د(

وقال ناطق باسم الرئاسة، في بيان بثته وكالة األنباء . الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة
  .وإعالم حركة حماس" ائيلإسر "إعالمإن هناك تناغماً بين ) وفا(الفلسطينية الرسمية 

ووصف الناطق تصريحات للقيادي في حماس، محمود الزهار، بشأن شريط فيديو لعباس مع وزير 
ضمن مسلسل أكاذيب حماس " باراك يدعم فيه قرار الحرب على غزة بأنها إيهودالحرب اإلسرائيلي 

  ".وتلفيقات قادتها
  18/10/2009الخليج، 

  
 قوض السالم ويدمر رؤية الدولتيناستمرار االستيطان ي: عريقات . 12

 دعا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب : بترا– القاهرة -رام اهللا 
 لوقف "إسرائيل"عريقات المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والضغط على 

 القنصل الفرنسي أمس عريقات طالب خالل لقائه إنوقالت مصادر فلسطينية . ممارساتها ضد المقدسيين
العام فردريك ديسجنكس ومديرة عام وكالة غوث وتشغيل الالجئين في الضفة برباره شف ستون بالعمل 
على إعادة عائلتي حنون وغاوي إلى منزليهما في القدس بعد طردهما من قبل االحتالل وضمان عدم 

 كد عريقات أن استمرار سياسات الحكومة اإلسرائيلية خصوصاًوأ. تكرار طرد العائالت وهدم المنازل
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في ما يتعلق بمواصلة النشاطات االستيطانية وبناء جدار التوسع والضم وهدم البيوت وتهجير السكان 
  .وفرض الحقائق على األرض في القدس يعني تقويض عملية السالم وتدمير رؤية الدولتين

لرافض للدولة ذات الحدود المؤقتة أو الحلول االنتقالية طويلة وأكد عريقات موقف منظمة التحرير ا
 وإقامة 1967األمد، مؤكدا أن السالم لن يأتي إال بانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من حزيران عام 

دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية 
 . الشرعية الدوليةالالجئين وفقا لقرارات

 18/10/2009الرأي، األردن، 
  

   عن رفض الدول العربية استقبال منتسبي أمن المقالةكلية للشرطة عوضاًتفتتح " الداخلية: "غزة . 13
 افتتح وزير الداخلية المقال فتحي حماد أمس الكلية الشرطية التابعة لوزارة الداخلية المقالة حيث بدأ :غزة

  .األجهزة األمنية المقالة وعدد من الطالب الجدد تسبي طالباً من من188تدريب 
أن الحاجة للكلية أصبحت ضرورة ملحة في ظل عدم قبول الدول "وفي كلمته االفتتاحية أكد حماد على 

لجأنا إلى بناء هذه الكلية : "وقال ".العربية للطالب الفلسطينيين من غزة في الكليات الشرطية خاصةً
العربية بال استثناء تقبل أبناء فلسطين من الضفة الغربية وال تقبل من أبناء الشرطية الن كل الدول 

لن نقف أمام هذا الحصار مكتوفي األيدي بل سنبدأ من البداية كما بدأنا في مشروع : "وتابع قائالً ".غزة
  .بتوفير جميع اإلمكانيات إلنجاح الكلية ، واعداً"الجهاد والتشريعي والحكومة ومواجهة الحصار

  18/10/2009وكالة معاً، 
  

 لن يكون الفلسطينيون ثغرة في جدار األمن اللبناني: زكيعباس  . 14
مس جوالته الوداعية على  أواصل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي :صيدا

عليم ، وزيرة التربية والت]شرقي مدينة صيدا، في جنوب لبنان[وزار في مجدليون.  اللبنانيينالمسؤولين
وتناول . اإلفتاءالتقى زكي مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في دار  و.العالي بهية الحريري

: وقال زكي. اللقاء االعتداءات التي تتعرض لها القدس والمسجد األقصى ووضع الفلسطينيين في لبنان
 أني المخيمات، رأى وعن الوضع األمني ف".  يولي قضايا الالجئين اهتماماًأنطلبنا من المفتي "
ويبقى الرهان .  وتوفر حاجاتهإنسانيتهاالرتياح نسبي ألن الفلسطيني يعيش حياة بؤس دون قوانين تحقق "

 األمن يكون أالونأمل في .  في المخيمات واللجان الشعبية والفصائلية ولجان المتابعةأبنائناعلى وعي 
 وأاليكون على مسافة واحدة من الجميع، "فه بأن ونصح خل". الفلسطيني ثغرة في جدار األمن اللبناني

 ".يخضع للشحن الطائفي او التجاذبات اللبنانية 
 صيدا ستبقى مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق العودة أن"من جهته، كرر سوسان 

جل عودة وناشد المسؤولين العمل من ا." واإلنسانيةورفض التوطين والتهجير والحقوق المدنية 
 . لى بيوتهم في مخيم نهر الباردإ نالفلسطينيي

 - بارتقاء العالقات الفلسطينية"أسامة سعد الذي طالب " التنظيم الشعبي الناصري"ثم اجتمع زكي برئيس 
  ". اللبنانية إلى مستوى سياسي آمن

 - ة الفلسطينية وأبرز أهمية الوحد.  رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري في منزلهأيضاًوزار زكي 
 ".   األمر لم يطرح أساساإن"وعن الخالفات على تعيين ممثل لمنظمة التحرير في لبنان، قال . الفلسطينية

 18/10/2009النهار، 
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  الورقة المصرية تضمنت مسائل لم يتم االتفاق عليها وإدراجها ليس من روح المصالحة: حمدان .15
 الوثيقة المصرية الجديدة المقترحة للمصالحة الفلسطينية ما قالت حركة حماس إن: وكاالتوالالجزيرة 

تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش، مؤكدة أن لها عليها مالحظات واستدراكات ال بد من التباحث بشأنها 
وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق أمس في العاصمة  .مع المسؤولين المصريين

وأكد الرشق التزام حركته بكل ما تم  .ية تحتاج إلى تدقيق ومراجعةالسورية دمشق أن الورقة المصر
التوافق عليه مع المسؤولين المصريين، وباالتفاقات التي تمت بشكل نهائي في لجان الحوار مع وفد 

  .حركة فتح
تضمنت "من جهته قال مسؤول العالقات الدولية في حماس أسامة حمدان إن الورقة المصرية الجديدة 

  ".لم يتفق عليها ولم تبحث أصال بشكل مناسبمسائل 
 أن هناك اتصاالت ، مؤكداً"ليس من روح المصالحة في شيء"واعتبر أن إدراج هذه المسائل في الورقة 

لتحديد اآللية التي سنتمكن بها من مناقشة هذه البنود والحوار حولها وإعطاء رأينا "مع الجانب المصري 
  ".وموقفنا حولها
حتى اللحظة ليس هناك أي مواعيد "على قناة الجزيرة مساء أمس " حوار مفتوح"ي برنامج وقال حمدان ف

محددة في هذا الجانب لزيارة وفد من الحركة للقاهرة، واالتصاالت ال تزال جارية لتحديد آلية الرد على 
  ".هذه النقاط ونقاشها مع الجانب المصري

كي نفى أن تكون الورقة المصرية تتضمن نقاطا لم غير أن المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام ز
 إلى الوراء بدال من كما حدث في الماضي نالحظ أن هناك تراجعاً"يتم االتفاق أو التداول بشأنها، وقال 

هي خالصة الحوارات واالتفاقات التي تمت مع "وأكد أن الورقة المقدمة من مصر  ".التقدم إلى األمام
 أن هذه الوثيقة ، معتبراً" وهي ورقة مطروحة للتوقيع وليس للتفاوض أو التعديلالجميع وبموافقة الجميع،

  ".بمنتهى الموضوعية واألمانة"صيغت 
إعالن "، ودعا الحركة إلى "مسألة مقلقة"بين قيادات حماس " التضارب في المواقف"وقال إن ما سماه 

ذهبت مصر فيها بعيدا في "التي ، "موقف واضح ألنها هي المعنية أكثر من غيرها بهذه المصالحة
  ".االستجابة للعديد من المالحظات واالقتراحات والتعليقات التي وضعتها حماس

  18/10/2009نت، .الجزيرة
 

 لدى حماس ردود واضحة وجازمة في الجزئيات المتعلقة بها في تقرير غولدستون: أبو زهري . 16
 إن "الشرق األوسط"ماس في قطاع غزة لـقال سامي أبو زهري المتحدث باسم ح:  علي الصالح- لندن

الحكومة الفلسطينية "وأضاف أن . ما ورد في تقرير غولدستون، هو توصيات، منها تشكيل لجنة تحقيق
في قطاع غزة، وافقت على تشكيل لجنة للتحقيق كما ورد في تقرير غولدستون للنظر في هذه ) المقالة(

 ."التوصيات
كل خاص في حركة حماس في هذا التقرير فإن لدينا ردودا واضحة أما في ما يتعلق بنا بش"وتابع 

ولدينا وثائق وتفسيرات قانونية وحاسمة توضح . وجازمة في الجزئيات المتعلقة ووردت في التقرير
ولكننا في جميع األحوال نؤكد أهمية هذا التقرير باعتباره أول إدانة دولية رسمية .. موقف الحركة

 ."لالحتالل اإلسرائيلي
وردا على سؤال حول ما نقل على لسان إبراهيم خريشة رئيس الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف من قوله إن السلطة الفلسطينية لن تعارض تقديم عناصر من 

يحات تصر"حماس للمحاكمة في المحكمة الدولية في الهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب قال أبو زهري 
فهو يساوي بين االحتالل اإلسرائيلي وأبناء الشعب .. خريشة تعكس مواقف السلطة الفلسطينية



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1585:         العدد       18/10/2009األحد  :التاريخ

وهو على العكس يعتقد أن تقرير غولدستون يمكن أن يقدم له فرصة لتقديم عناصر حماس . الفلسطيني
 ."للمحاكمة

يني، خطير جدا أن مجرد صدور هذا التصريح عن مسؤول يمثل الشعب الفلسط" ،وأضاف أبو زهري
فهو بمثل هذه التصريحات يمثل تنظيما ضد .. ويوضح أنه شخص غير مؤهل لتمثيل الشعب الفلسطيني

  . "تنظيم آخر وليس شعبا
 18/10/2009الشرق األوسط، 

 
  حوار القاهرةلجان لفصائل لم تناقَش في لقضية حلِّ األجنحة العسكرية : لجهاد اإلسالميا . 17

إن قضية حلِّ : "في تصريحات متلفزةالجهاد اإلسالمي، دي في حركة القيا، قال خضر حبيب :غزة
األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة لم تناقَش على اإلطالق في حوار القاهرة ضمن اللجان التي ناقشت 

 ".كل القضايا المختلفة التي تتعلق بالحوار
ح بيد السلطة الفلسطينية، واعتبار أي إن هناك أطرافًا محليةً وإقليميةً تدفع باتجاه حصر السال: "وأضاف

، مؤكدا أن المقاومة لم ولن تلتفت إلى مثل هذه األصوات، ما "سالح خارج عن ذلك سالحا غير شرعي
 .دام هناك احتالل ينتهك حرمات الشعب الفلسطيني ويصادر حقوقه

 18/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

 للجنة المركزية الستكمال أعضائهالمجلس الثوري لفتح يرفض القائمة المقدمة من ا . 18
استكمل المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الثاني من دورته  :عبد الرؤوف أرناؤوط وحسام عز الدين

زكريا األغا وصخر بسيسو، فيما .األولى بالمصادقة على تعيين عضوي اللجنة المركزية للحركة د
 بإدخال عضواً، مطالباً 24ائه والتي تضم رفض القائمة المقدمة من اللجنة المركزية الستكمال أعض

تعديالت عليها، بينما انتخب المحامي علي مهنا رئيساً للمحكمة الحركية وعمر الحروب رئيساً للجنة 
 .الرقابة المالية وكمال الشيخ رئيساً للجنة الرقابة الحركية

 أكثر من إلىلتي يصل عددها ومن المقرر أن يقوم المجلس في اجتماعاته اليوم بانتخاب رؤساء اللجان ا
 .  لجنة والتي تتعامل مع مختلف القضايا الحيوية12

  18/10/2009الدستور، 
  

  نتخب أمين السر ونائبيهيفتح المجلس الثوري لحركة  . 19
انتخب المجلس الثوري لحركة فتح في أول جلساته بعد انعقاد المؤتمر  : عبد القادر فارس-  غزة

  .رام اهللا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أمين السر ونائبيهالسادس لحركة فتح في مدينة 
وقال مصدر في حركة فتح، إنه جرى انتخاب القيادي أمين مقبول أمينا لسر المجلس الثوري فيما جرى 

  .انتخاب كل من صبري صيدم وأمل حمد نائبين له
، في مقر الرئاسة "هداء غزةدورة ش"وأكد مقبول عقب انتخابه، إن جلسات المجلس التي عقدت تحت اسم 

 من أكتوبر الجاري، الفتا إلى أن المجلس سيصادق على 19 إلى 16في مدينة رام اهللا ستستمر من 
تعديل النظام الداخلي لحركة فتح، كما سيتخذ قرارات هامة وسيدرس المؤتمر توصيات كافة اللجان التي 

  .مصالحة والخيارات المطروحةانبثقت عن المؤتمر السادس لفتح، كما سيناقش موضوع ال
  18/10/2009عكاظ، 
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  في ذكرى تصفية زئيفيإسرائيلية الشعبية تقصف مستعمرة الجبهة  . 20
الذراع المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها " كتائب أبو علي مصطفى"أعلنت : )يو بي أي(

   .ائيلي رحبعام زئيفيفي الذكرى السنوية الغتيال الوزير اإلسر" إسرائيليا"قصفت، تجمعا 
تشرين األول، تعلن /أكتوبر 17على شرف ذكرى يوم الرد الجبهاوي " الكتائب أمس، في بيان لها توقال

 ملم على مستعمرة 80 قذائف هاون عيار 4كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، مسؤوليتها عن إطالق 
نؤكد على استمرار نهجنا في في يوم سقوط رمز العنصرية المجرم زئيفي "وأضافت ". نتيف عتسراة

  ".مقاومة االحتالل بجميع األشكال، وإفشال مخططاته
  18/10/2009الخليج، 

  
 القسام تضاعف جهودها للحصول على قدرات تصنيع الصواريخ في الضفة: "جيروزاليم بوست" . 21

ى اكتشاف اإلسرائيلية في نسختها اإللكترونية إل" جيروزاليم بوست"أشارت صحيفة  :)فلسطين(الناصرة 
قوات االحتالل معمالً كبيرا للمتفجرات في قرية أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة أعد كمختبر 

  . لتصنيع الصواريخ، مدعية أنه يتبع لحركة حماس
وأضافت الصحيفة أن المختبر كان يحتوي على متفجرات وأنابيب أعدت لتجميع الصواريخ، وأنه تم 

ومخابرات " حرس الحدود"الماضي في عملية مشتركة بين ما يسمى) سبتمبر (اكتشافه في شهر أيلول
االحتالل، مؤكدةً أن حركة حماس تعمل جاهدة على نقل تجربتها هذه في صناعة الصواريخ إلى الضفة 

  .الغربية المحتلة
 18/10/2009صحيفة فلسطين، 

 
  حماس تهزم عباس في االنتخابات المقبلة: "التايمز" . 22

البريطانية عن ارتفاع ملحوظ في التأييد الشعبي لحركة حماس في الضفة " التايمز" صحيفة  كشفت:لندن
الغربية المحتلة، مؤكدةً أن سلطة رام اهللا ورئيسها محمود عباس؛ سوف يتعرضون لهزيمة محقَّقة في 

  .االنتخابات القادمة؛ بسبب التأييد الشعبي الجارف لحماس
 في الضفة باتت أعلى من نظيرتها في غزة، وأن تمسكها بالكرامة أكدت الصحيفة أن شعبية حماسو

والمقاومة لقي صداه في الضفة وأسهم في ارتفاع شعبيتها لدى أهل الضفة الذين ال يعيشون تحت حكم 
  .حماس، لكنهم يرون فقط جانب الضعف في سلطة عباس، متهمين عباس بعدم الكفاءة

من داخل األراضي المحتلة اليوم " أوزي ماهنايمي"و" ماري كولفين"وقالت الصحيفة في تقرير لمراسليها 
إن هذا التصاعد في التأييد بدأ يقلق إسرائيل والغرب من احتمال تعرض عباس ): "10-18(األحد 

  ".للهزيمة في االنتخابات المقررة العام المقبل في الضفة الغربية
لته تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، وهو وأضافت أن شعبية عباس بدأت تتراجع بقوة عقب محاو
، بحسب نص "يدفنه"على عباس كي " إسرائيل"التقرير الذي ضغطت الواليات المتحدة األمريكية و

  .الصحيفة
وتنقل الصحيفة عن وفاء عمرو المحللة الفلسطينية من رام اهللا قولها إن شعبية حماس في الضفة صارت 

  .أعلى من شعبيتها في غزة
ل الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن دور عباس في قضية تقرير غولدستون لم يغضب فقط وتنق

  .األمريكيين واإلسرائيليين؛ بل أغضب مؤيديه، وقد يؤدي إلى هزيمته في االنتخابات المقبلة
نيامين وتشير إلى أن الخبراء اإلسرائيليين يقولون إن قوة حماس قد تسمح لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ب

  .نتنياهو باإلصرار على تنازالت طالب بها في العملية السلمية
  18/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   غولدستون يتوعد بحرب طويلة إلسقاط تقريرنتنياهو .23

 نقل مسؤول إسرائيلي أمس عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ):أ ف ب( –) رويترز( -القدس المحتلة
عن االتهامات التي » إسقاط الشرعية« بمعركة ديبلوماسية طويلة تهدف إلى "دهتوع"بنيامين نتانياهو 

  .تضمنها تقرير غولدستون إلسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
هذا األمر لن ... إسرائيل يجب أن تنزع الشرعية عن نزع الشرعية"وقال المسؤول إن نتانياهو أكد أن 

، بعد يوم من تأكيد نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي »نواتيستغرق أسبوعاً فقط، بل ربما يستغرق س
لن يصيب إسرائيل بأي «داني يعالون أن اعتماد التقرير في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

  . "عواقب ذات أثر
18/10/2009الحياة،   

  
 بيب يعّبر عن غضبه من تركيا بتحفظه على استئناف وساطتها بين دمشق وتل أنتنياهو .24

أعرب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه لقيام تركيا باستئناف وساطتها بين : الناصرة
تل أبيب ودمشق، وذلك بسبب المواقف السياسية التي تتخذها أنقرة، ال سيما فيما يتعلق بالحرب على 

نتنياهو ؛ فإن )18/10(األحد  في عددها الصادر "هآرتس"واستناداً إلى ما أفادت به صحيفة  .قطاع غزة
أعرب عن تحفظه من إمكانية أن تلعب تركيا دور الوسيط بين الجانبين اإلسرائيلي والسوري في أي 

  .مفاوضات سياسية مستقبالً
17/10/2009قدس برس،   

  
  تدعو االتحاد األوروبي إلى تعديل قوانينه لمنع مقاضاة إسرائيليين بتهم جرائم حربليفني .25

، من دول االتحاد "كاديما"لبت تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة اإلسرائيلية ورئيسة حزب طا: الناصرة
األوروبي بتعديل قوانينها لمنع أي محاولة لمالحقة شخصيات إسرائيلية سياسية أو عسكرية أو ضباط في 

  .ضد الشعب الفلسطيني" جرائم حرب"الجيش قضائياً في المحاكم األوروبية بتهم ارتكاب 
ذلك في الوقت الذي أثنت فيه ليفني على قرار إسبانيا إدخال تعديل على قوانينها القضائية للحيلولة جاء 

 .ضد الفلسطينيين" جرائم حرب"دون مقاضاة شخصيات إسرائيلية وضباط في الجيش بتهم ارتكاب 
جل حماية إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها بوجه اإلرهاب وتعمل من ا"وأكدت في تصريح لها أن 

  .، كما قالت"ضباط الجيش من دعاوى قضائية قد تقام عليهم في المحاكم الدولية
ينظر إلى إسرائيل بصورة "وفي السياق ذاته؛ قالت ليفني، إن مجلس حقوق اإلنسان الدولي بجنيف 

ير يعود إلى اعتبارات سياسية غ) بشأن تقرير غولدستون(تخذه امشوهة منذ تأسيسه، وإن القرار الذي 
  .، على حد تعبيرها"موضوعية

  17/10/2009قدس برس، 
  

  يقاطع احتفاالت صينية في تل أبيب لتأييد الصين تقرير غولدستونليبرمان .26
أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن وزير الخارجية ): وكاالت( و حسن مواسي-باقة الغربية 

ي تقيمها السفارة الصينية في تل أبيب، في دور ليبرمان قرر مقاطعة االحتفاالت التجفيأاإلسرائيلي 
 لقيام الحكم الشيوعي في الصين، وذلك كون الصين أيدت تقرير غولدستون في مجلس 60 الذكرى الـ

 .حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بخصوص الحرب على غزة
18/10/2009الدستور،   
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 تها السياحية إلى تركيااللجان العمالية اإلسرائيلية الكبرى تلغي رحال": يديعوت" .27
قالت مصادر صحفية عبرية إن التوتر الحاصل بين الجانبين اإلسرائيلي والتركي، ال سيما : الناصرة

على خلفية الحرب على قطاع غزة والحصار الذي مازال مفروضاً، أدى إلى عزوف اإلسرائيليين عن 
 بأن العشرات "يديعوت أحرونوت"ة لصحيفة وأفادت النسخة اإللكتروني .السفر إلى تركيا لقضاء إجازاتهم

من اللجان العمالية اإلسرائيلية الكبرى قررت مؤخراً وقف الرحالت المنظمة لمستخدميها لقضاء 
إجازاتهم في المنتجات السياحية التركية، ال سيما في أنطاليا، التي تتمتع بشعبية واسعة بين اإلسرائيليين، 

   .على حد قولها
الحكومة التركية قد تجاوزت "إلى إن اللجان العمالية اإلسرائيلية عللت قرارها بأن وأشارت الصحيفة 

  .، وفق تعبيرها"حدود الالئق في تعاملها مع إسرائيل
  17/10/2009قدس برس، 

   
 قلق إسرائيلي من صفقة روسية لتطوير الجيش السوري: "معاريف" .28

 تتخوف من "إسرائيل" إسرائيليين قولهم إن نأمنييعن مسؤولين " معاريف"نقلت صحيفة : باقة الغربية
إقدام الجيش السوري على شراء معدات عسكرية وصواريخ متطورة وطائرات هليكوبتر تفوق سرعة 
الصوت من روسيا، وان هذه الصفقة تثير قلق األجهزة األمنية والعسكرية اإلسرائيلية كونها تمثل تحديا 

 .لى جانب إمكانية قيام الجيش السوري بتسليمها لحزب اهللالألنظمة الدفاعية المتطورة إلسرائيل، إ
 بعقد صفقة سالح مع روسيا، بهدف رفع 2007إن الجيش السوري قام في العام " معاريف"وقالت 

، حيث أكدت اآلنمستوى النظام الصاروخي وقدرات القوات الجوية، األمر الذي يتكرر مرة أخرى 
 .اريخ المتطورة كجزء من تطوير الجيش السوريجهات روسية أن روسيا قامت ببيع الصو

وبينت إن مجموعة من الروس والهنود قاموا بتطوير أسلحة يمكن إطالقها من خالل البوارج الحربية 
والطائرات بسرعة تفوق سرعة الصوت وهي تشكل تهديدا مباشرا على األنظمة الدفاعية اإلسرائيلية، 

 كيلومتر، وتحمل 300 قطرها أهدافقادرة على ضرب " يكباكلينتو ال"وان هذه الصواريخ من نوع 
 . كيلو غرام200رؤوسا حربية بوزن 

18/10/2009الدستور،   
  

 حملة إعالمية إسرائيلية جديدة للبحث عن رون أراد تُبث على قنوات عربية .29
جو أطلقت جمعية إسرائيلية شبه حكومية حملة إعالمية جديدة تهدف إلى البحث عن مالح ال: الناصرة

اإلسرائيلي المفقود منذ أكثر من عقدين، حيث ستتضمن هذه الحملة بث شريط فيديو مسجل في عدد من 
إن الجمعية الساعية إلى اقتفاء آثار رون أراد؛ ستطلق حملة  وذكرت اإلذاعة العبرية .القنوات العربية

رة إلى أنه في إطار هذه إعالمية جديدة في بعض القنوات التلفزيونية العربية وشبكة اإلنترنت، مشي
وستعلن  ".كل إنسان ولد حراً"الحملة سيتم بث شريط يشتمل على صور لرون أراد تحت عنوان 

الجمعية، من خالل هذا اإلعالن المدفوع األجر، عن طرح مكافأة بمبلغ مليون دوالر لكل من يقدم 
  .معلومات عن مصير مالح الجو المفقود

  19/10/2009قدس برس، 
  

 تصادية إسرائيلية تلغي زيارتها لمصر بسبب عدم منحها تأشيرة دخولبعثة اق .30
ألغت بعثة اقتصادية إسرائيلية زيارة، كان من المقرر أن تقوم بها لمصر مساء اليوم السبت : الناصرة

وقال  ".عقب عراقيل وضعتها السلطات المصرية"، للمشاركة في مؤتمر دولي يعقد في القاهرة )17/10(
إن السفارة المصرية : "، رئيس غرفة رجال األعمال اإلسرائيليين المستقلين، يهودا تالمونرئيس البعثة
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وضعت صعوبات أمام أعضاء البعثة الذين كانوا يرغبون في الحصول على تأشيرات دخول لألراضي 
  .، كما قال"المصرية

17/10/2009قدس برس،   
  

 انتحار جندي صهيوني في قاعدته العسكرية .31
نقالً ) 10-17(األحد الصهيونية في موقعها على شبكة اإلنترنت مساء " معاريف"لت صحيفة قا: الناصرة

  . في أحدى القواعد العسكرية جنوب فلسطين المحتلة عسكرية أن جنديا صهيونيا انتحر عن مصادر
 17/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فيهم من أفراد عائلته ويضرم النار خمسةإسرائيلي يقتل  .32

أقدم إسرائيلي، فجر أمس، على قتل خمسة من أفراد عائلته، بينهم طفالن، طعناً بالسكين،  :القدس المحتلة
 .وقام بعد ذلك بإضرام النار فيهم وبالشقة التي كانوا فيها قبل أن يقدم هو نفسه على االنتحار

18/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

 نتظرون التسلل عبر الحدود المصريةمليون أفريقي ي: مصادر عسكرية إسرائيلية .33
قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن نحو مليون شخص من مواطني دول أفريقية : القدس المحتلة

 .  عبر الحدود المصرية1948ينتظرون للتسلل إلى األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
 دوالر لوسطاء مصريين إن هؤالء األشخاص مستعدون لدفع نحو ألفين وخمسمائة: "وقالت المصادر

 )".جنوب فلسطين المحتلة( عن طريق جبال إيالت "إسرائيل"وللسكان البدو الذين يقومون بتهريبهم إلى 
18/10/2009صحيفة فلسطين،   

    
  منهم من أمضى عامين السلطة مختطفاً في سجون631: لجنة أهالي المختطفين بالضفة . 34

ين لدى األجهزة األمنية بالضفة الغربية المحتلة، القوى طالبت لجنة أهالي المختطف: الضفة الغربية
الفلسطينية والمؤسسات الدولية والقانونية واإلنسانية بالتدخل السريع لوقف الجرائم اليومية التي تمارسها 
أجهزة أمن السلطة، منتقدة تقصير اإلعالم المحلي ومؤسسات حقوق اإلنسان العاملة ومعظم الفصائل 

 .ه معاناة أبنائهمالفلسطينية تجا
عمليات التعذيب مستمرة وتتركز "ودعت جميع القوى الفلسطينية ومؤسسات حقوق اإلنسان لالنتباه بأن 

على الشبح بالجنازير والضرب بالهراوات والجلد بالكوابل والمنع من النوم فترات طويلة باإلضافة للمنع 
حت أن عدد المختطفين حالياً في سجون وأوض". من الزيارة أو االتصال فترات تصل إلى عدة أشهر

مختطفاً موزعين على السجون في كل محافظات الضفة،  631أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية هو 
 حالة، والعديد منهم يتم استدعاؤه ضمن 75مشيرةً إلى أن معدل حاالت االستدعاء اليومية يزيد عن 

جات الشهداء واألسرى وطالبات الكتلة اإلسالمية يتم  من زو60برامج زمنية ثابتة ولمدد طويلة، وأن 
  ".استدعاؤهن بشكل دوري

 من المختطفين حاليا تعرضوا لالختطاف سابقا لدى أجهزة األمن المختلفة 250إن أكثر من :"وقالت
 من المختطفين هم أسرى محررون من سجون االحتالل وجرى اختطافهم بعد اإلفراج 373وأكثر من 

 مختطفاً أمضوا في السجون ما مجموعه أكثر من عامين، 34إن :"وأضافت ". يام معدودةمباشرة أو بأ
  من مطاردي كتائب القسام محتجزون في ظروف 27، مؤكدة أن " آخرين أمضوا أكثر من العام173و
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 مختطفا ممن تزيد أعمارهم عن الخمسين 35أن هناك "صعبة ويتعرضون لحمالت تعذيب مستمرة، كما 
 ". وجلّهم من رموز شعبنا ورجاالت اإلصالح فيهعاماً،

18/10/2009صحيفة فلسطين،      
  

  إدخال منازل متنقلة لمشردي حرب غزةيمنع االحتالل . 35
رفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي السماح بإدخال منازل متنقلة كان الهالل األحمر : )وكاالت (– أنقرة

 . رب األخيرة على قطاع غزةالتركي تبرع بها إليواء المشردين جراء الح
إنه ورغم حصول الهالل األحمر التركي : "أمسالبريطانية في عددها الصادر " اإلندبندنت"وقالت صحيفة 

 شخصاً من 488على ترخيص من السلطات اإلسرائيلية في فبراير الماضي إلدخال منازل متنقلة إليواء 
 ".رفضت إدخالها" إسرائيل " ألفاً ما زالوا مشردين نتيجة الحرب إال أن20أصل 

وأوضحت الصحيفة أن غالبية هؤالء المشردين يعيشون في مساكن مؤقتة مزدحمة أو مع أقربائهم، في 
 .حين أن آخرين يقطنون في خيام بين ركام المباني المدمرة

18/10/2009صحيفة فلسطين،   
 

 شر الشهر الماضياالحتالل ارتكب انتهاكات ضد القدس طالت الحجر والب": مركز القدس" . 36
إن االحتالل الصهيوني : "في تقريره" مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية"قال : القدس المحتلة

، مؤكدا أنه واصل "شن سلسلة من االنتهاكات الواسعة ضد مدينة القدس المحتلة طالت الحجر والبشر
إلى تقييد حريات المقدسيين خالل شهر ومصادرة األراضي والعقارات، باإلضافة " االستيطان"عمليات 
 .  سبتمبر/أيلول

أن ) 10-17(نسخة منه السبت " المركز الفلسطيني لإلعالم"وأضاف المركز في تقريرٍ له تلقى 
االنتهاكات الصهيونية في القدس شملت حرية العبادة والمس بالمقدسات اإلسالمية، وانتهاكات حرية 

 منازل المقدسيين بدواعي عدم الترخيص ومصادرة أراضيهم وتكثيف األفراد العامة، واستمر في هدم
 . بناء المغتصبات

17/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،   
 

  في السجون عاما 20 أكثر من اأمضو أسرى 108قائمة العمداء تشمل : "وزارة األسرى" . 37
قائمة عمداء "إلى ) 10-17(أعلنت وزارة األسرى والمحررين أن أسيرين جديدين انضما السبت : غزة

 .  أسرى108أمضيا أكثر من عشرين عاما في سجون االحتالل لترتفع القائمة إلى " األسرى
17/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،   

  
 غولدستون تقرير  بقرار حماس فتح تحقيق طبقاً ليرحب" المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" . 38

لسطيني لحقوق اإلنسان بقرار حركة حماس تبني تقرير بعثة األمم المركز الف"رحب ): وكاالت( -غزة 
المتحدة لتقصي الحقائق والتزامها بإجراء تحقيقات في كافة االدعاءات بشأن ارتكاب انتهاكات للقانون 

  الدولي في سياق العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة أواخر العام الماضي، 
أمر مرحب به ويشكل خطوة "ة حماس بإجراء تحقيقات هو وذكر المركز في بيان أمس أن قرار حرك

ملزمة أيضاً بإجراء "، مشدداً على أن إسرائيل "أولى باتجاه دعم حقوق الضحايا وتحقيق سيادة القانون
 . "تحقيقات ولكنها لم تتعاون مع بعثة تقصي الحقائق حتى اآلن

18/10/2009البيان، اإلمارات،   
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 ون بتقديم قادة االحتالل لمحكمة الجنايات الدوليةيطالبغزة أهالي ضحايا حرب  . 39
طالب أهالي ضحايا الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة محكمة الجنايات الدولية بمالحقة قادة : غزة

االحتالل وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرب، معتبرين أن عدم قيام المحكمة بذلك يعطي مؤشراً على أن 
  .ي نصرة الضعفاء والمظلومينهذه المحكمة قد فقدت شرعيتها ف

اخورة في ففي مدرسة ال) 17/10(ودعا أهالي الضحايا، خالل مؤتمر صحفي عقدوه صباح اليوم السبت 
جباليا والتي وقعت فيها مجزرة مروعة خالل الحرب راح ضحيتها عشرات الشهداء؛ كل أحرار العالم 

لدولية كي يتم تقديم قادة االحتالل للمحاكم بمواصلة جهودهم وتوجيه تقرير غولدستون لكافة المؤسسات ا
  ".الدولية

18/10/2009قدس برس،   
  

  في الضفة يقتحم قرىاالحتالل  . 40
اعتدى جنود االحتالل، على مواطنين جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما :الضفة الغربية

 . رمانه بمحافظة جنيناقتحم جيش االحتالل اإلسرائيلي، قرى وبلدات عرابه ويعبد وتعنك و
18/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
  وزير الخارجية اللبناني يرحب بتبني تقرير غولدستون . 41

 غولدستون في مجلس حقوق رحب وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ، أمس، بتبني تقرير :)وكاالت(
المجرم منذ إنشائها " لإسرائي"هذا التقرير يشكل إدانة واضحة آخذة بالتفاعل لنهج "وقال إن . اإلنسان

  ".2008 على لبنان، والعدوان على غزة عام 2006تموز عام /وصوال إلى عدوان يوليو
 سوف يكون على تماس ،2010إن لبنان من خالل عضويته في مجلس األمن، ابتداء من عام "وقال 

 عن حقوق مباشر مع هذه القضايا وسوف يكون، بالتنسيق مع إخوانه العرب، في طليعة المدافعين
  ".يوميا" إسرائيل"اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني الذي تنتهكه 

  18/10/2009الخليج، 
  

  الفلسطينيين ولسنا إلى جانب من اضطهدهم جانب إلىنحن : أردوغان . 42
رئيس الوزراء التركي رجب طيب  أن )ا ف ب( نقال عن وكالة  18/10/2009الخليج، ذكرت 

بعدما كان قاسيا جدا في انتقاده لها خالل الحرب على غزة، " إسرائيل"ى أردوغان، جدد أمس، هجومه عل
 من دون ان أردوغانوقال " . إسرائيل"مؤكدا أن بالده تقف الى جانب الفلسطينيين الذين تضطهدهم 

تركيا لم تقف يوما في "باالسم في خطاب ألقاه في كيرسيهير في وسط تركيا، إن " إسرائيل"يشير الى 
واضاف في )" . بفتح الهاء(تاريخها الى جانب المضطهدين، لقد وقفت دائما الى جانب المضطهدين 

، في إشارة الى الحصار "متركيا ال تناصب أي دولة العداء، لكننا نقف ضد الظل"تصريحات متلفزة إن 
  . على قطاع غزة" إسرائيل"الذي تفرضه 

ان ) وكاالت( وعنأنقرة  أسامة عبد العزيز  نقال عن مراسلها من 18/10/2009األهرام، وأضافت 
وقال أرنج أنه سيلتقي  .بولنت أرنج نائب رئيس الوزراء أكد أن بالده حريصة علي عالقاتها مع إسرائيل

ئيلي لدي تركيا جايي ليفي للتخفيف من حدة القلق اإلسرائيلي حول مسلسل الفراق الذي مع السفير اإلسرا
وأوضح أرنج في . يبثه التليفزيون الرسمي التركي والذي أعتبرته إسرائيل أنه يحض علي كراهيتها

جريمة مشيرا إلي أن العداء للسامية , يتضمن أي نوع من أنواع العداء للسامية تصريح له أن المسلسل ال
  .يمكن قبولها  الاإلنسانيةضد 
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 وتجاه الضحايا من ،يجري في غزة ورام اهللا وقال إنه مما الشك فيه أننا نشعر بالحزن الشديد تجاه ما
 من قبل تجاه ما كان يحدث في باألسىاألطفال األبرياء الذين يسقطون شهداء بين أيدي أبائهم كما شعرنا 

 ،وس الفلسطينيين واللبنانيين كأنما تسقط فوق رءوسناؤي تسقط علي رلبنان وكنا نشعر بأن القنابل الت
  .وهذا هو الواقع الذي ترصده األعمال الدرامية والذي ترصده الكاميرات

  
  معيات أمريكية تمول االستيطان وعمليات تهويد القدسج:  الجامعة العربية . 43

ألمريكية بالوقف الفوري وتجفيف كل األموال طالبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية اإلدارة ا: )وام(
باعتبار هذه األموال تسهم في عمل " اإلسرائيلية"والتبرعات التي تحول إلى المستوطنين والمستوطنات 

  .عدواني غير شرعي وتمنع التوصل إلى اتفاق سالم في المستقبل
 أنه في الفترة األخيرة وكشف قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في تقرير حديث صدر، أمس،

تكشفت العديد من الحقائق والمعلومات التي تثبت وجود العديد من المؤسسات والهيئات المدنية في 
الواليات المتحدة التي تمول إقامة وحدات استيطانية في القدس المحتلة ومحيطها واالستيالء على بيوت 

ر، وقال إن جمعيات ومنظمات يهودية عديدة من وأمالك المقدسيين وطردهم من بيوتهم بالتحايل والتزوي
مملوكة للمليونير األمريكي اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش تقوم بتمويل كامل " ام.سي"أشهرها مؤسسة 

  .لجميع األنشطة االستيطانية اليهودية في القدس المحتلة
ة بجامعة الدول العربية من جانبه، قال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتل

السفير محمد صبيح إن مليارديراً أمريكياً يدعى أرفين موسكوفيتش يقوم باستغالل تبرعات المقامرين في 
أمريكا لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وشدد على أن االستيطان يعد جريمة حرب، مؤكدا 

من خيرات وما قامت به من " إسرائيل" نهبته حق الشعب الفلسطيني بالمطالبة بالتعويض عن كل ما
  . تغييرات منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية

  18/10/2009الخليج، 
  

 مجلس التعاون الخليجي يرحب بإقرار تقرير غولدستون  . 44
رحب األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية في بيان وزع : )الفرنسية( – الرياض

على تقرير غولدستون حول الحرب على غزة في مجلس حقوق اإلنسان واعتبر أن أمس، بالتصديق 
يرحب بقرار مجلس حقوق "إن العطية : وقال البيان .يجب أن ال تمر دون محاسبة) إسرائيل" (جرائم"

 ".اإلنسان التابع لألمم المتحدة وإقراره لتقرير القاضي غولدستون بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة
خطوة شجاعة وانحاز إلى جانب الحق "ر أن مجلس حقوق اإلنسان اتخذ عبر إقرار التقرير واعتب

 ".والعدالة
 18/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  مصر فوجئت بحماس تسوق الذرائع بهدف التسويف : مسؤولمصريمصدر  . 45

, سطينيةكشف مصدر مسؤول مصري خفايا المناورات األخيرة التي شهدتها عملية تأجيل المصالحة الفل
وأشار , وأوضح المسؤول المصري ألول مرة أن مصر فوجئت بحماس تسوق الذرائع بهدف التسويف

إلي أن مصر بذلت جهودا مضنية تفوق الخيال علي مدي أكثر من عام شهد اجتماعات وحوارات 
  .ومناقشات مكثفة من أجل الوصول إلي اتفاق مصالحة يقبلها الجميع

 وتدخلت كثيرا للتوفيق بين مواقف ،جوالت الحوار الفلسطيني بكل فاعليةوأكد المصدر أن مصر قادت 
 وتجاوبت بالفعل ، اقترحت رؤية لحل الخالفات، وعندما وصلت األمور إلي طريق مسدود،األطراف
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 وصلنا إلي لحظة إنهاء االنقسام ى حت،الفصائل والقوي المختلفة مع الجهود المصرية إلنجاح الحوار
  .2009/10/25  يوموتوقيع االتفاق

وكلها تصب في اتجاه واحد وهو التسويف , إال أن مصر فوجئت بأن حركة حماس بدأت تسوق الذرائع
 بدعوي موقف السلطة ، وعدم قدرة الحركة علي الحضور إلي القاهرة في الموعد المحدد،والمماطلة

: وتساءل المصدر .ب صدوره عق،الفلسطينية من تأجيل تقرير جولدستون الذي أدانته حركة حماس نفسها
صحيح أنه تقرير علي .. هل من العدل أن تضحي حماس بمصالحة تاريخية من أجل تقرير تعلم نتائجه؟

 إال أن تأجيل المصالحة وتأجيج الساحة الفلسطينية بمناخ مفزع استنادا علي هذا ،درجة من األهمية
وأشار إلي أن مصر طالبت  .ندات خاصة يعني أن هناك نيات غير سليمة وتوجهات أخري وأج.التقرير

 وطلبت منهما عدم إدخال 2009/10/15 وإعادتها موقعة يوم،فتح وحماس بالتوقيع علي وثيقة المصالحة
 وأوضح أن فتح التزمت ،أخذا في االعتبار أن كل ما جاء بالوثيقة سبق االتفاق عليه, أي تعديالت عليها

  .بالموعد رغم أن لديها بعض التحفظات
 ولذلك لم تجد مصر ، مما أدي إلي مزيد من تعقيد األوضاع،ا حماس فطلبت مهلة للدراسة والتشاورأم

  .بدا من تأجيل التوقيع
يجب علي اإلخوة في حماس أن يعلموا أن مصر دولة حجمها وثقلها : واختتم المصدر تصريحه قائال

  .منظمة أو حركة أو فصيال أو تنظيماكبير ويتعين عليهم أن يتعاملوا معها علي هذا األساس فنحن لسنا 
18/10/2009األهرام،   

  
   في بناء المستوطنات"إسرائيل" يؤكد خطورة استمرار مبارك . 46

 الرئيس المصري حسني مبارك خالل لقاءه الرئيس اإليطالي جورجيو قال : محمد أمين المصري-روما 
مع التركيز علي القضية , طتناولت مشاوراتنا مجمل الوضع في الشرق األوس": نابوليتانو أمس

وقد استعرضت جهود مصر لتحقيق المصالحة بين الفصائل , وسبل إحياء عملية السالم, الفلسطينية
كما أكدت خطورة االستمرار , وجهودها الستئناف مفاوضات الحل النهائي من حيث توقفت, الفلسطينية

وما تشهده ساحة المسجد ,  تهويد القدسومحاوالت, في بناء المستوطنات باألراضي الفلسطينية المحتلة
  ." من مواجهات تستفز مشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلميناألقصى

  18/10/2009األهرام، 
  

  غزيا من ضحايا العدوان اإلسرائيلي20اإلمارات تستضيف  . 47
ن ذوي  م20 استضافة إجراءات بدأت أنها أمس اإلماراتيةأعلنت وزارة الداخلية : )د ب أ(  -ظبي  أبو

وقال  . لتأهيلهم على الحاسوب لمدة عاماإلسرائيلي الجسدية من قطاع غزة وضحايا العدوان اإلعاقة
ناصر الشريفي، المشرف العام على مراكز تأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة بالوزارة، إن 

 .ظبي الدولي أبو الفلسطينيين سيصلون مساء األحد عبر مطار 
 18/10/2009الغد، األردن، 

   
  علي إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية  ألماني-اتفاق مصري  .48

شدد خبراء ودبلوماسيون مصريون وألمان علي ضرورة إخالء منطقة الشرق  : مازن حسان-برلين 
  .األوسط من األسلحة النووية وتفعيل المبادرة المصرية في هذا الصدد

ي ألمانيا وأعضاء بالمجلس المصري للشئون الخارجية خالل وأجمع خبراء بمنتدي الشرق األوسط ف
مشاركتهم في ورشة عمل حول دور االتحاد من أجل المتوسط وأهدافه في برلين علي ضرورة جعل 
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وطالب السفير األلماني األسبق إرنه زايفرت بأن يشمل  .منطقة الشرق األوسط منطقة تعاون واستقرار
  . بما فيها إسرائيلالحظر النووي جميع دول المنطقة

18/10/2009األهرام،   
  

   للمشاركين األجانب في معرض بغداد"إسرائيل"العراق يلغي شرط مقاطعة  . 49
 المشاركة في األجنبية تقاطع الشركات أن العراق بندا ينص على ضرورة ألغى ):ا ف ب( –بغداد 

اقية على السفارات ، وفق رسالة وزعتها وزارة الخارجية العر"إسرائيل"معرض بغداد السنوي 
 توقع وثيقة تعلن فيها أنوكان على الشركات الراغبة في المشاركة في المعرض  .والمنظمات الدولية

  ."إسرائيل"ـمقاطعتها ل
لغاء هذه إ مايو /أيار وضع في األوروبي االتحاد أن طلب عدم كشف اسمه أوروبيوقال ديبلوماسي 

  .المعرض المقرر هذه السنة في األوروبيةالفقرة شرطا لمشاركة الدول 
  18/10/2009الحياة، 

  
 يعني إحالته لمجلس األمن  تبني تقرير غولدستون ال: ميركيةالخارجية األ . 50

 لألمم التابع اإلنسان أن قرار مجلس حقوق األميركيةأعلنت وزارة الخارجية ): وكاالت( –عواصم 
 التقرير سيحال إلى مجلس األمن أنورة المتحدة تبني تقرير لجنة غولدستون بشأن غزة ال يعني بالضر

 ألعضاء مجلس األمن الحق في أن إن" المتحدث باسم الوزارة أيان كيلي وأوضح. الدولي لدراسته
 كانت واشنطن تنوي استخدام حق النقض الفيتو إذايقرروا بأنفسهم جدول أعمال المجلس رافضا ما 

 بالده صوتت ضد قرار مجلس حقوق إنحدث وقال المت". األمن مناقشة التقرير في مجلس إلحباط
 إزالة العتقادها انه غير متاوزن وقد يتسبب بتأجيج الوضع، مضيفا انه يجب التركيز على اإلنسان

 تحقيقات ذات مصداقية وإجراء الطرفين الوقت الكافي لدراسة تقرير غولدستون وإعطاءأسباب العنف 
 .حول ما ورد فيه بشأن ارتكاب جرائم حرب

18/10/2009تور، الدس  
  

 ساركوزي وبراون يريدان من أوروبا أن تسخر تقرير غولدستون إلطالق عملية السالم . 51
نتنياهو رسالتي دعم من الرئيس ي بنيامين سرائيلرئيس الوزراء اإلتلقى : نظير مجلي - تل أبيب

عن التصويت الفرنسي، نيكوال ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني، غوردن براون، اللذين امتنعا 
وقال براون وساركوزي في رسالتيهما، إنهما يعتبران تقرير . على القرار في مجلس السلم العالمي

 إسرائيليين والفلسطينيين، ولكنهما يعترفان بحق سرائيلغولدستون موضوعا صعبا وبالغ الحساسية لإل
 المستقبلي بعد تقرير وهنا يوضح الرئيسان االتجاه. في الدفاع عن النفس وتوفير األمن لشعبها

 والفلسطينيين وسائر إسرائيلهو أن أفضل وسيلة لتحقيق األمن، هي بالسالم الحقيقي بين ": غولدستون
إجراء تحقيق مستقل في الحرب على غزة، وقف البناء «: ويحددان المطلوب للمرحلة القادمة. "العرب

 ."م بإشراف الواليات المتحدة األميركيةاالستيطاني، فك الحصار عن قطاع غزة، إطالق مفاوضات السال
18/10/2009الشرق األوسط،   

 
  "العمل الشائن"ـ ب على تقرير غولدستونرابطة يهودية تصف المصادقة . 52

بأنه " اليهودية، تبني مجلس حقوق اإلنسان لتقرير غولدستون" رابطة مكافحة التشهير"وصفت : )ا ب د(
على الرغم من جهود الواليات المتحدة للحيلولة دون تبني "ابطة وقال ابراهام فوكسمان، مدير الر ".شائن"

المجلس للتقرير المتحيز لجانب واحد، فإن هذا التصويت يعد استمراراً لتركيز المجلس الثابت والمتحيز 
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 غاضبون، ولكننا ال نشعر بالدهشة إزاء تصديق أننا"وأضاف ". إسرائيل"إزاء القضايا ذات الصلة ب
  ". نسان على تقرير غولدستونمجلس حقوق اإل

18/10/2009الخليج،   
 

  باالنقسامفي حرب غزة  تطالب بعدم تأثر التحقيقات "منستيأ" . 53
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن االنقسامات السياسية حول موافقة مجلس حقوق اإلنسان : )ب ف ا(

ة أمام البحث عن مسؤوليات كل التابع لألمم المتحدة، أمس، على تقرير غولدستون ال يجوز أن تكون عقب
  .األطراف

ال يجوز أن تصبح عقبة " هذه االنقسامات إنومقرها لندن " أمنستي انترناشونال"وجاء في بيان لمنظمة 
  ".أمام تحقيقات تتعلق بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي ارتكبت خالل النزاع

جميع " ولكن مع إدانة يونسرائيلاإلارتكبها يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان التي "وأضاف ان هذا القرار 
والفصائل " حماس" االنتهاكات التي ارتكبتها إلىلم يشر علنا " الحاالت التي كان فيها المدنيون أهدافاً

  ".الفلسطينية األخرى
يعقد هذا األمر  "أنعلى القرار، أعربت المنظمة عن خشيتها من " التصويت المنقسم "إلىوبعد أن أشارت 

وحثت  ". األمم المتحدة في العمل بطريقة بناءة من أجل التركيز على البنود األساسية للتقريرمهمة
   .ومن حماس البدء فوراً بتحقيقات مستقلة" إسرائيل"المنظمة الجمعية العامة لألمم المتحدة على الطلب من 

18/10/2009الخليج،   
 

  إلي الجمعية العامةتقرير جولدستون ر تبني  يبعث قرا"مجلس حقوق اإلنسان" . 54
أعلن هشام بدر سفير مصر لدي مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في  :أحمد صبري أمين

 تتضمن القرار ، أن رئيس مجلس حقوق اإلنسان بعث رسالة عاجلة إلي رئيس الجمعية العامة،جنيف
 ،يتم تبنيه داخل المنظمة الدولية وتوقع أن ،وذلك للنظر فيه, الذي تم تبنيه أمس األول وتقرير جولدستون
  .نظرا لوجود أغلبية بين الدول النامية هناك

ي لدي المنظمة الدولية حاول بكافة سرائيلوقال السفير بدر في تصريحات خاصة لألهرام إن المندوب اإل
  الذي وصفه، المماطلة ودفع باقي الدول لعدم تبني القرار، وبمساعدة بعض الدول الغربية،الوسائل
  .ونجح في تمريره,  أجهض محاوالتهواإلسالمية إال أن تحالف مصر مع المجموعة العربية ،بالمتحيز

18/10/2009األهرام،   
  

 عرفات مثال على حوار األعداء و... ليس مستحيالً"إسرائيل"التطبيع بين إيران و: الفروف . 55
 وإيران إلى تطبيع "ائيلإسر"قال وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف إن موسكو تدعو : موسكو

العالقات بينهما، موضحا أنها ال ترى في ذلك شيئا مستحيال وذلك في حديث أدلى به لمراسلي قناة 
كما أوضح الفروف أن الوضع في الشرق . "صوت روسيا" وإذاعة "نوفستي" ووكالة أنباء "روسيا اليوم"

، مشيرا إلى "نه دخل في طريق مسدودلكنني ال أستطيع وصفه بأ": األوسط صعب وخطير جدا، متابعا
ية واستعادة الوحدة سرائيل اإل-أن الجهود الدولية مستمرة من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية 

 .الفلسطينية
 وإيران إسرائيلباعتقادي أن من الواجب السعي إلى أن تبدأ  ":وحول الملف اإليراني قال الوزير الروسي

 إن التاريخ يعرف الكثير من األمثلة عندما يجد .. هذا أي شيء مستحيلوليس في . بتطبيع العالقات
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وأورد الفروف كمثال على ذلك الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات . "األعداء األلداء وسيلة لالتفاق
 .سرائيليون أن يكون بينهم مفاوضاتالذي لم يتصور ال الفلسطينيون وال اإل

18/10/2009الشرق األوسط،   
  

  "إسرائيل"روسية للتسوية بين سوريا و  دمشق مبادرةىلطانوف يحمل إلس . 56
يبدأ الكسندر سلطانوف نائب وزير الخارجية الروسية والمبعوث الخاص لشئون  : أيمن المهدي-دمشق 

 دمشق اليوم حيث يبحث مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم الوضع في إلىزيارة , الشرق األوسط
 انه من المتوقع أن تتناول مشاورات سلطانوف موضوع "األهرام"مصدر دبلوماسي لـوقال  .المنطقة

 كما علم األهرام ، خاصة تحديد موعد له،ط ومسألة عقد مؤتمر موسكو للسالمالتسوية في الشرق األوس
 بحق سوريا الشرعي في استرداد إسرائيل تقر ىأن الرد السوري سيطلب التمهل في هذا الموضوع حت

 بيروت منتصف ليلة أمس األول في زيارة التقي إلى دمشق وصل سلطانوف إلىوقبيل توجهه , نالجوال
  .خاللها عددا من المسئولين اللبنانيين

18/10/2009األهرام،   
  

  من دخول غزة" أميال من االبتسامات"مصر بالسماح لقافلة تطالب  " اإلنسان الدوليةأصدقاء" .57
أميال " الدولية، أمس، السلطات المصرية بتسهيل طريق قافلة نساناإلطالبت منظمة أصدقاء : )د ب أ(

 المساعدات وإيصالوتمكينها من المسير من ميناء بورسعيد والعبور إلى قطاع غزة " من االبتسامات
  .الطبية إلى المحتاجين في القطاع

الخيرية التي ترعى وقالت المنظمة في بيان إن حوالي مائة من المتضامنين الدوليين وممثلي المؤسسات 
، وكذلك ممثلين للجاليات العربية في الدول األوروبية، بذلوا الكثير لمساعدة اإلنسانيةهذه الحملة 

  . المحتاجين المحاصرين في غزة وينبغي على السلطات المصرية مساعدتهم في سبيل تحقيق أهدافهم
18/10/2009الخليج،   

  
 باتجاه األرضي الفلسطينية تصل األردن " نساء من أجل السالم"مسيرة  . 58

 من األردن عبر جسر الملك حسين إلى أمس" نساء من اجل السالم "توجهت مسيرة : )يو بي أي(
 .األراضي الفلسطينية لمتابعة جولتها في دعم عملية السالم

وكانت المسيرة التي وصلت لألردن يوم األربعاء الماضي، انطلقت من لبنان في الثامن من تشرين أول 
 200الجاري، وتستمر حتى الحادي والعشرين منه، في العودة لألردن مجدداً، وتشارك فيها ) أكتوبر(

وعبرت المسيرة قبل توجهها لألراضي الفلسطينية  . دولة في العالم على الدراجات الهوائية30سيدة من 
 . كال من لبنان وسوريا واألردن

18/10/2009المستقبل،   
 

 أولمرت باالحتجاج واألحذية في جامعة شيكاغو طالب يستقبلون : أميركا . 59
، أن مجموعة من الطالب المناصرين لقضية أمسي سرائيلذكرت إذاعة الجيش اإل: )وكاالت( –تل أبيب 

ي السابق إيهود أولمرت في جامعة سرائيلالشعب الفلسطيني احتجت على استضافة رئيس الحكومة اإل
 .شيكاغو األميركية إللقاء محاضرة

، وأنه وقعت مواجهات بينهم "قاتل ومجرم حرب"ت اإلذاعة أن الطالب صرخوا في وجه أولمرت وأورد
 .وبين طالب يهود اضطرت الشرطة للتدخل لفضها
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، وأن أحدهم هم برمي حذائه "جرائم الحرب ليست جزءاً من حرية التعبير"وجاء أن الطالب هتفوا أن 
 بوش لدى زيارته العراق عام ركي السابق جورجنحو أولمرت، على غرار ما حدث للرئيس األمي

2008. 
ربما تدعم "ولفتت اإلذاعة إلى أن الرأي العام األميركي له موقف مغاير لموقف اإلدارة األميركية، التي 

 .فيما يتعلق بالتطورات األخيرة بخصوص تقرير غولدستون"  في الساحة الدوليةإسرائيل
18/10/2009األيام، فلسطين،   

  
  مليار دوالر5.8 تسّجل أول عجز في ميزانيتها منذ اثني عشر عاماً بـ كندا . 60

سجلت كندا في السنة المالية المنصرمة أول عجز في ميزانيتها خالل اثني عشر عاماً، : )كندا(أوتاوا 
  . مليار دوالر5.8الفائت ) مارس( آذار 31حيث بلغ العجز في السنة المالية المنتهية في 

يأتي بعد فائض في "عطيات اقتصادية نشرتها هيئة اإلذاعة الكندية الرسمية؛ فإن هذا العجز واستناداً إلى م
  .، حسب توضيحها2008) مارس( مليار دوالر في السنة المالية المنتهية في آذار 9.6الميزانية بلغ 

توازن في ميزانيتها وكانت وزارة المالية الفدرالية الكندية قد قالت الشهر الفائت إن كندا لن تحقّق ال
  .، أي بعد عامين على األقّل من توقعاتها السابقة2015مجدداً قبل العام 

  18/10/2009قدس برس، 
  

  دولة مسخ وتصفية للقضية .. أوباما ومبادرة جنيف . 61
 ياسر الزعاترة 
في األخبار أن الجهود المبذولة من طرف جورج ميتشيل الستئناف المفاوضات بين السلطة 

رائيليين ما هي إال تغطية على ما تخطط له واشنطن ممثال في تبني األفكار التي وردت في مبادرة واإلس
 .جنيف، والتي أصبحت وثيقة رسمية قدمها وزير الخارجية السويسري لنظيره المصري مؤخرا

ضات من هنا ينبغي أن تضاء إشارات الخطر، السيما إننا إزاء مجموعة فلسطينية لها سجلها في المفاو
السرية والصفقات المفاجئة، بدليل أن مضمون عشرات اللقاءات بينها وبين الطرف اإلسرائيلي قد ظل 
طي الكتمان لوال الخالصة التي قدمها لنا أحمد قريع إثر غضبته المضرية على استبعاده من اللجنة 

 .ذية لمنظمة التحريرالمركزية لحركة فتح، قبل أن يصار إلى تهدئة روعه عبر ضمه إلى اللجنة التنفي
كان هذا عنوان المقال الذي كتبه المحلل السياسي اإلسرائيلي ". كل شيء جاهز ولم يتبق غير التوقيع"

، وفيه كشف النقاب عن الملحق 7-24في صحيفة يديعوت أحرنوت بتاريخ " إليكس فيشمان"المعروف 
اسر عبد ربه ويوسي بيلين، األمني لوثيقة جنيف الشهيرة التي وقعت قبل ست سنوات من طرف ي

 .وأثارت ضجة كبيرة في حينه بسبب تنازلها المعلن والواضح عن حق العودة لالجئين
هذه المرة لم يكن عبد ربه وحيدا، فقد كان معه حوالي أربعين شخصية من فتح والسلطة، بعضهم يبيع 

اقنة السياسة واألمن في التمسك بالثوابت على الفلسطينيين، وذلك مقابل حوالي ستين شخصية من ده
الدولة العبرية ممن خبروا كل شبر في الضفة الغربية تبعا لعملهم في سلك األمن واالستخبارات واإلدارة 

 . المدنية
كان إليكس فيشمان قد قال في حينه إن وزيرة الخارجية ورئيس مجلس األمن القومي قد اطلعا على 

كل دقيق في البنتاغون، فيما ذهب الصهيوني رام إيمانويل، المبادرة وملحقها األمني، وتمت دراستها بش
 . كبير موظفي البيت األبيض إلى أنها ستكون أساس التسوية الدائمة

 صفحة تفاصيل مرعبة تؤكد حقيقة الوقت الطويل الذي صرف في 700في الملحق الذي يبلغ حوالي 
رائيليين في مناطق الضفة، وبالطبع صياغتها، إذ تتضمن تفاصيل مملة حول حركة الفلسطينيين واإلس

هي التي تقطع أوصال الضفة وتسرق أهم أحواض : تبعا لحقيقة بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في مكانها
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المياه، وتبعا لحقيقة أن أجزاء من القدس الشرقية ستكون مفتوحة للفلسطينيين واإلسرائيليين، فضال عن 
 وطرق وإنفاقولذلك سنعثر على جسور . ي التنسيق بين الطرفينوجود قوات دولية سيكون لها دورها ف

 .التفافية بتفاصيل غاية في الدقة
من العناصر المهمة في الملحق أيضا ما يتعلق بالتأكيد على كون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح، 

 ".أندورا"و أقرب إلى والمثال الوحيد المتوفر هو نموذج كوستاريكا، مع أن نموذج نتنياهو لتلك الدولة ه
الجانب األساسي اإلضافي في الملحق هو الوجود اإلسرائيلي في أراضي الدولة من خالل محطتي إنذار 

كما سيتواجد اإلسرائيليون أيضا في مناطق الغور من . ستكونان مناطق إسرائيلية ذات استقاللية ذاتية
 .خالل كتيبة عسكرية

ة التحليق من اجل التدريب فوق الضفة باستثناء أيام الجمعة سالح الجو اإلسرائيلي يستطيع مواصل
وسيكون للفلسطينيين الحق في استخدام مسارات الطيران المدنية فوق .  والمسيحيةاإلسالميةواألعياد 

 . قابل للدراسة مرة أخرى بعد عشر سنواتأيضاوهذا االتفاق . إسرائيل التي يستخدمها الطيران األردني
. ائيلية في المعابر الحدودية بين الدولة الفلسطينية ومصر واألردن وفقا للملحق ستتواصلالمشاركة اإلسر

. وبالنسبة لقطاع غزة، االفتراض األساسي لمعدي الوثيقة وملحقها هو أن الوضع السياسي فيها سيتغير
ن تفاصيل وهي كما هو متوقع تتضم. الجداول الزمنية المعدة لتطبيق االتفاق تظهر في مستهل الملحق

 شهرا، سيصل الجانبان بعد نهايتها 30يفترض باالتفاق أن يطبق بصورة كاملة خالل . دقيقة لكل مرحلة
الممر اآلمن بين غزة . لألراضي، والتي تشمل تبادال 2003إلى الحدود الدائمة كما حددت في جنيف 

 . ستفتحمعابر الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية . والضفة الغربية سيدشن
هي إذن الدولة المؤقتة التي تتحول إلى دائمة بحكم األمر الواقع، وهي دولة كانتونات ناقصة السيادة على 

باستثناء بعض (قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية بدون عودة الالجئين، ومن دون القدس الشرقية 
ناطق المقدسة ال تغير في حقيقة بقاء  وصيغة دولية إلدارة الم67المناطق التي ضمت للمدينة بعد احتالل 

 ).السيادة اإلسرائيلية عليها
إنه خطر يتهدد القضية، السيما إذا تم تمريره مع اعتراف بيهودية الدولة العبرية، وال بد من توحد جميع 

 . شرفاء فلسطين واألمة في مواجهته
  18/10/2009الدستور، 

  
  انتخابات في زمن الحصار . 62

  عزمي بشارة
ق فصائل المقاومة الفلسطينية على اتفاق المصالحة المقترح مصرياً، يجب أن تتعهد الرباعية لكي تواف

المتمثلة بالواليات المتحدة وروسيا واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة أن تحترم نتائج االنتخابات أياً 
وليس هذا .  هو حماسكان الفائز، وأن تلتزم بعدم فرض حصار على الشعب الفلسطيني إذا كان الفائز

وهو ال يعني فتح بنود االتفاق للنقاش من جديد، بل هو شرط دولي، ظرف . شرطاً موجهاً إلى مصر
دولي من دونه ال يعني االتفاق شيئاً، سوى محاولة التخلص من المقاومة بموافقتها، ومسايرتها إذا لزم 

  . نقطة الالعودةإلىحتى تصل 
ني مسألة االنتخابات تحت االحتالل برمتها، كمسألة تثير معركة داخلية وحتى إذا تجاوز الشعب الفلسطي

وتهمش الصراع ضد االحتالل وتجري تحت سقف اتفاقيات أوسلو، فإن من حقه أن يطالب بتوفر هذا 
 إنه جرت انتخابات في الماضي لم -1: الظرف الدولي المتمثل بالتعهد أعاله كي يطمئن وذلك لسببين

 إن االنتخابات الحالية سوف تجري تحت الحصار، -2. وعوقب عليها الشعب الفلسطينييعترف بنتائجها 
  .وفي ظل رفض إعادة بناء ما دمرته الحرب في غزة، أي تحت التهديد
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عدم صدور مثل هذا االلتزام، أو مثل هذا التعهد عن الرباعية المسؤولة عن الحصار، يوجه الرسالة 
طيني أن تنتخب طرف التسوية المتمثل بفريق أوسلو، وأن تمنحه الثقة، عليك أيها الشعب الفلس: التالية

، وال "إسرائيل"وذلك ليس ألنه جدير بالثقة سياسياً أو مبدئياً أو وطنياً، وال ألنك تؤيد التنسيق األمني مع 
وال ألنك مقتنع بهذا الفريق بالمجمل، بل ألنك إذا لم تفعل ذلك سوف تتعرض لحصار ال يكل وال يلين، 

وليكن في حصار غزة المستمر منذ أعوام خلت . يعترض عليه النظام الرسمي العربي، بل يساهم فيه
  .والحرب التي شنت على القطاع عبرة لمن يعتبر

طبعاً، ال نتوقع ممن يذهب لالنتخابات بسيف الحصار والحرب المسلط من قبل أعداء الشعب الفلسطيني 
ير في مثل هذه المرحلة، ولكننا نطلب منه أال يكثر من الخطابة أن يخجل أو يشعر بالحرج، فهذا كث
  .والوعظ علينا في شؤون الديمقراطية

هذه ليست انتخابات، بل مبايعة تحت التهديد بالقتل، وليس قتل الناخب وحده بل قتل أبنائه وبناته أيضاً 
  .الذين ال ذنب لهم

ستقالل، أو قبل اتضاح هزيمة االحتالل على األقل ومن هنا، ال تخضع حركات المقاومة لالنتخاب قبل اال
فأي شعب كان سوف ينتخب حركة مقاومة وهو تحت االحتالل وقبل اتضاح زوال . في استفتاء عليه

األخير، أي شعب كان سوف ينتخب حركة مقاومة تحت التهديد بالنتائج الوخيمة؟ تطلب المقاومة من 
لمواطنين العاديين عموماً أن يختاروا في عملية انتخاب بين المناضل أن يضحي، ولكنها ال تطلب من ا

  .طعام عائالتهم والمقاومة
يتضمن االتفاق أمراً رئيسياً آخر يتكرر في كل فصل من فصوله وهو اعتبار رئيس السلطة مرجعية عليا 

عية لجنة فهو بموجب اقتراح اتفاق المصالحة مرجعية لجنة االنتخابات، وهو مرج. فوق النقاش والخالف
ينص االتفاق على رئيس السلطة كمرجعية . المصالحة والوفاق الوطني، وهو مرجعية الهيئة األمنية العليا

فهو يحتل مكانة مرموقة حتى بين . وهو أحد أهم رموز الخالف واالختالف عند الشعب الفلسطيني
 الفلسطينية منذ فترة مجموعة قليلة من الشخصيات األقل شعبية واألكثر إثارة للغضب على الساحة

ورمزياً على األقل، ما كانت هذه الفقرات لتكتب بهذا النص في هذه المرحلة بعد سفور السلوك . طويلة
  .في جنيف

ال شك في أن قيادات السلطة الفلسطينية سوف توافق على اتفاق المصالحة المصري ولو كان مجلداً من 
فهذه القيادات .  شرح مسهب لوسائل تحرير فلسطينألف صفحة، وليس ثماني وعشرين، ولو اشتمل على

لقد ذُوبت االنتخابات في محلول من .  االتفاق كمجرد ديباجة ألمر واحد فقط هو االنتخاباتإلىتنظر 
". الحفاظ على سالح المقاومة"سكر األلفاظ المعسولة والتي تشمل ليس فقط الوحدة الوطنية، بل حتى 

على حد تعبير رئيس " اإلمارة الظالمية"توجد أصالً أجواء مصالحة مع وال . ولكنه ليس اتفاق مصالحة
طة يرفض علناً لرئيس الس. السلطة المتنور، بل هو أداة لحصد نتائج الحصار والحرب على غزة

المصالحة مع حركة حماس، ولكنه يوافق على اتفاق المصالحة ألنه يتضمن أدوات للتخلص منها 
  .بإرادتها

سوف تمررها رغم أنها غير موافقة على قسم كبير .  مواد االتفاق بجدية، ولن تناقشهالم تناقش السلطة
إعادة بناء األجهزة في غزة قبل االنتخابات، ثم التوجه : منها، ألن االتفاق يشمل أمرين وسواهما كالم

هدف و. الى انتخابات، وذلك من دون رفع الحصار عن القطاع ومن دون إعادة بناء ما دمرته الحرب
التخلص من آثار االنقالب "، و"التخلص من اإلمارة الظالمية"االنتخابات العلني ليس المصالحة بل 

  ".الظالمي
وقد رفض نفس الفريق .  لما تحمس لها فريق أوسلو2006وطبعاً، لو جرت االنتخابات كما جرت عام 

ولكنه . رار من الجامعة العربيةانتخاب الرئيس بعد انتهاء مدته، وأصر على التأجيل وقد فرض األخير بق
ففواعل مثل . يتحمس اآلن لالنتخابات معتمداً على متغيرات أخرى، وليس ألنه يؤيد االنتخابات مبدئياً
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الحصار على حكومة حماس، وعلى حكومة الوحدة الوطنية، والحرب على غزة الحقاً، واستمرار 
ومة مالياً من قبل الواليات المتحدة وأوروبا، الحصار حالياً من جهة، وإقامة حكومة غير محاصرة ومدع

ولو كانت غير منتخبة وغير شرعية في رام اهللا، من جهة أخرى مأخوذة سوية كفيلة بإفهام المواطن 
هذه انتخابات تجري تحت التهديد بالحصار ومنع . الفلسطيني من عليه أن ينتخب، وماذا عليه ان يصوت

  .جويع، وحتى الحربالتنقل، والعقوبات الجماعية، والت
وما االنتخابات المقترحة حالياً إال عملية تزوير واسعة النطاق إلرادة الشعب الفلسطيني تجري تحت 

وليس بوسع فصائل المقاومة مواجهتها إال بطلب توفر الشرط الدولي أعاله، والتمسك بالثوابت . التهديد
وهذا . طرح نموذج ديمقراطي في السلوك، وأداءالوطنية، وبحق المقاومة من دون تردد ولكن بحسن 

أما االنتخابات . يتطلب بعض التعديالت األساسية على نمط السلوك الذي ساد عند السلطة في قطاع غزة
 حاليا، إذا لم توقع حماس االتفاق، فما هي إال تكريس أوسلومن طرف واحد التي يلوح بها فريق 

 تأكيد على أن إالادر على فرضها في األخيرة، وما هي لالنقسام بين الضفة الغربية وغزة، فهو غير ق
  .هدفه ليس المصالحة

ولذلك فهي تخشى أن يفَسر صمتُها ". الطبيعية"وطبعاً، تعرف الواليات المتحدة وأوروبا معنى االنتخابات 
رقة ومن هنا يعلن ميتشل بصريح العبارة عدم الموافقة على هذه الو. عن االتفاق المصري كموافقة عليه

وقف العنف، وااللتزام باالتفاقيات الموقعة، واالعتراف : المصرية لالتفاق مؤكداً شروط الرباعية الثالثة
وهذا يعني أن شروط الحصار باقية، وأن الواليات المتحدة عبر تصريح مسؤولها األخير ". إسرائيل"ب

  .وقد أعذر من أنذر. تنذر الناخب
. ربما ال تفهم الواليات المتحدة األحابيل السياسية الكالمية العربيةولو تركنا مساحة لحسن النية، نقول 

فهي ربما ال تعرف، وغالباً تعرف، أن الكالم المرسل بين السياسيين العرب ال يعني الكثير، أو للدقة قد 
ة أي فباإلمكان كتاب. يعني الكثير كوسيلة للتأثير وكأداة للمسايرة، ولكنه يعني القليل كنصوص يلتزم بها

اتفاق يصل حد الوحدة ثم االستيقاظ في اليوم التالي كما لو أنه لم يكن، تماماً كما ذكرنا مؤخراً نوري 
وطبعاً يختلف األمر حين . المالكي حين احترم اتفاقية للتعاون االستراتيجي مع سوريا، وأشبعها احتراماً

حون األكثر تزمتاً في التزامهم، ويشتهر يلتزم السياسيون العرب لقوة أجنبية أو حتى معادية، فهنا يصب
مثل أمور كثيرة أخرى . عنهم هذا االلتزام على الساحة الدولية كما يشتهر عنهم عدم االلتزام فيما بينهم

متعلقة باحترام الحقوق واالحترام الثقافي الذاتي وعقد النقص أمام اآلخر والتعامل الداخلي كأنه بين 
فهذا عالم يقع خلف الدول . خلي بين الطوائف والعشائر والقبائل والمماليكويختلف التعامل الدا. قبائل

  .والمعاهدات والحقوق وغيرها، وتسوده قوانين أخرى
كيف توقعون اتفاقاً كهذا يتضمن : "الفلسطيني أو العربي" زميله" يسأل أمريكيويمكننا تخيل مسؤول 

غير واضح مقاومة " (هزة األمنية في المقاومةواجب األج"و" الحفاظ على سالح المقاومة"عبارات مثل 
فيجيبه ". ؟...، وال نبذ العنف، ناهيك باالعتراف"إسرائيل"، وال تتضمن التزاماً باالتفاقيات مع )من؟

هذا كالم وتخريجات بعد مناقشات على النقطة والفاصلة : العربي أو الفلسطيني مستغرباً جهله" زميله"
وبعدها لكل . ن األهم هو إعادة بناء األجهزة وعبور يوم االنتخاباتفقط لكي يخرج نص نوقعه، ولك

أنظر ماذا يجري لحماس في الضفة الغربية، وما يجري لكل من تسول له نفسه التهجم . حادث حديث
  "".إسرائيل"على السلطة أو التشكيك في اتفاقياتها مع 

ع في ظل استمرار االحتالل تخطيطاً وممارسة، لقد أقامت السلطة الفلسطينية في رام اهللا نظاماً من المناف
، يرافقه نظام من التخويف حتى "إسرائيل"وفي ظل تهويد القدس، وتهميش الشتات، والتنسيق األمني مع 

من التعبير عن الرأي والتهديد بالوظيفة ولقمة العيش، لم تشهد له الساحة الفلسطينية مثيالً حتى في ظل 
  .االحتالل
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 فهي تكرر ادعاء ديمقراطياً ليبرالياً كان يستخدم في الغرب ضد الشيوعيين والنازيين ومن ناحية أخرى،
وقد تكرر استخدامه في نهاية القرن العشرين .  السلطة ثم إلغائهاإلىعن استخدام االنتخابات للوصول 
 اإلسالمي الخطيرة فعالً في سلوك التيار(وفيما عدا حالة السودان . عدة مرات ضد الحركات اإلسالمية

، ما حصل حتى اآلن هو العكس في كافة الدول، إذ لم )وانتهازيته في الوصول للحكم وسلوكه في الحكم
تعترف القوى المعارضة للحركات اإلسالمية بنتائج االنتخابات، أو منَعت االنتخابات حين تبين أن 

لحركة اإلسالمية لم يعترف به وحالة فلسطين هي حالة كالسيكية عن فوز انتخابي ل. األخيرة سوف تفوز
فحكومة رام اهللا . الطرف الخاسر، وجرى تدخل دولي لغرض إفشاله واالنقالب عليه ومنع تكراره

 إسرائيلي يسهل -وهي معينة برضى أمريكي . الحالية والمعترف بها عربياً ودولياً غير منتخبة بل معينة
 بأن حركات المقاومة اإلسالمية تستخدم االنتخابات فكيف تسول نفوس ألصحابها االدعاء. عليها شؤونها

لمرة واحدة للوصول الى السلطة ثم إلغائها، في حين أن االنتخابات في تلك المرة لم توصل أحداً الى 
  .السلطة، وتم االنقالب عليها بتدخل دولي، ورغم االعتراف بنزاهتها فلم يعتَرف بنتائجها

  18/10/2009الخليج، 
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  طالب حسن أبو

هناك استياء مصري ال شك في ذلك، بل الحقيقة أن هناك غضباً مكتوماً لدى القاهرة مما جرى بعد 
موقف الفصائل الفلسطينية في دمشق التي رفضت وثيقة المصالحة الفلسطينية التي أعدتها مصر، وطلب 

 أكتوبر الجاري / تشرين األول15تها بثالثة أيام أخرى بعد حماس مهلة لدراسة الوثيقة المصرية حدد
الذي أعلنته القاهرة موعداً للتوقيع على الوثيقة بين حماس وفتح، ناهيك عن الالمسؤولية التي أظهرها 
الفصيالن الكبيران تجاه قضية المصالحة على خلفية التراشق اإلعالمي الحاد الذي يجري منذ عدة أيام 

طة الوطنية تأجيل مناقشة تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل نتيجة عدوانها على قطاع بسبب طلب السل
غزة مطلع العام الجاري، وهو التراشق الذي تسبب كما هو معروف في تردد حماس إلى درجة 
االعتراض على المصالحة مع الرئيس محمود عباس في هذا التوقيت الذي يشهد غضباً شعبياً في القطاع 

 وإفساح المجال أمام إسرائيل للتهرب من اإلدانة الدولية "الخيانة"ن اتهمت حماس الرئيس عباس بـبعد ا
  .التي كانت متوقعة

 من عام من أجل إنهاء االنقسام أكثراالستياء المصري له أسبابه العديدة، فهناك جهد فائق بذل على مدار 
 للذهاب إلى أرشيف التاريخ بدالً من ساحة الفلسطيني، وهو جهد يبدو اآلن معرضاً للضياع أو لنقل

وهناك أيضاً رهان القاهرة على إدارة باراك أوباما لكي تلعب دوراً في . السياسة والفعل والتطبيق
المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من اجل تطبيق رؤية الدولتين في مدى زمني معقول، تأمل 

 من وجهة نظر - الراهنة، وهو ما لن يحقق نتيجة ايجابية أوباماية القاهرة أال يتجاوز نهاية فترة وال
 إال إذا توحد الفلسطينيون وبات لهم مرجعية سياسية تحدد إطار التفاوض وتمنح المفاوض -القاهرة 

  .الفلسطيني مظلة حماية ذاتية وعربية معاً، وهو ما توفره وثيقة المصالحة
المصري التي تجعل القاهرة حريصة جداً على اتمام المصالحة وهناك ثالثاً اعتبارات األمن القومي 

واستعادة وحدة القضية الفلسطينية سياسياً وجغرافياً، وبالتالي إنهاء التصورات والمخططات السياسية التي 
طرحت في مرات عدة ودعت إلى ربط غزة بمصر وربط الضفة باألردن، وبالتالي إنهاء القضية 

 العربي وعلى أمن مصر اإلقليميريري بكل االنعكاسات السلبية لذلك على النظام الفلسطينية بالموت الس
  .القومي نفسه

وهناك رابعاً وفي إطار األمن القومي أيضاً مخاوف القاهرة وشكوكها من أن استمرار قطاع غزة تحت 
 حالة  إلى اآلن يقود إلى استنهاض2006السيطرة األحادية لحركة حماس كما هو حاصل منذ منتصف 
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أصولية سلفية إخوانية قد تحفز تحركات عنيفة في الداخل المصري نفسه، وهو ما يمثل خطاً أحمر ال 
  .يجب السماح بوجوده أصالً

لكن الغضب وحده في .  لغضب القاهرة مما يجري فلسطينياًأخرىويمكن للمراقب أن يحصي أسباباً 
 الغد والبحث عن مخارج عملية تؤدي إلى احتواء عالم السياسة واالستراتيجية ال يحول دون التفكير في

تداعيات ما يجري فلسطينياً من ناحية، وإبقاء مشروع اتفاق المصالحة على الطاولة مهما كانت 
يدعم ذلك التراث السياسي والديبلوماسي المصري تجاه القضية الفلسطينية . الصعوبات من ناحية أخرى

تجاه القضية الفلسطينية والفلسطينيين هي قدر ال فكاك منه، الذي يمكن تلخيصه في أن مسؤولية مصر 
ففلسطين المنتظرة والموعودة هي الجار الجغرافي المباشر لسيناء التي تمثل من الناحية التاريخية الباب 

وهي الجار الذي يجب أن يكون دوماً .  والتهديدات األمنية المختلفةاألجنبيةالذي تأتي عبره الغزوات 
  . طيبة وسلسة أياً كان الطرف المسيطر على دفة األمورعلى عالقة

 عاماً، 30وعلى رغم أن مصر ترتبط مع الجار اآلخر في الشمال الشرقي بمعاهدة صمدت حتى اآلن 
صحيح أن . لكن حسابات المستقبل القريب أو المتوسط ليست مضمونة، فقد تتجاوز كثيراً معطى المعاهدة

بيد أن الشعور الشعبي والمجتمعي العام ناهيك عن قناعات بعض ال أحد رسميا يشير إلى ذلك، 
 هذا الجار بحاجة إلى عين يقظة واستعداد دائم لمفاجآت قد تكون من أن إلىالمؤسسات السيادية، تشير 

لذا فإن جزءاً من سياسة العين اليقظة هذه هو أال يقع الجزء الفلسطيني المالصق جغرافياً . العيار الثقيل
ومن هنا الحرص . ينة فراغ السلطة أو حالة انقسام أو سيطرة فصيل فلسطيني واحد عليهلمصر ره

المصري الشديد على إنهاء االنقسام واستعادة السلطة نفوذها القانوني والسياسي على أرض القطاع 
  .وشعبه

عن اليد المصرية هذه العناصر مجتمعة، بما فيها ما هو قابل للسيطرة المصرية التامة وما هو بعيد تماماً 
قد ال .  تعثر المصالحة الفلسطينيةأمامأو التأثير المصري، تكشف عن حجم الورطة التي تعيشها القاهرة 

كيف ستتصرف مصر بعد : يقول أحد ذلك صراحة، ولكنها الحقيقة التي يلمسها المرء حين يطرح السؤال
ة وصبراً جميالً، ولكنه لم يصل بعد إلى تأجيل التوقيع على اتفاق تطلب معاناة وتضحيات وجهوداً جبار

  محطته المأمولة؟
واقع األمر أن هذا السؤال يجد إجابته أيضاً في ضوء التوجه الديبلوماسي المصري تجاه القضية 
الفلسطينية، فمن غير المتوقع أن ترفع القاهرة يدها عن قضية المصالحة مهما كانت المناورات من هذا 

، ومن غير المتوقع أيضاً أن تدخل القاهرة في صدام علني ومباشر مع أحد الطرف الفلسطيني أو ذاك
األطراف باعتباره المسؤول عن تعثر المصالحة وتأجيلها الى زمن غير محدد، ومن غير المرجح ثالثاً 
أن تعمد القاهرة رسمياً إلى تحميل طرف غير فلسطيني مسؤولية هذا التعثر على رغم وجود مؤشرات 

داً إقليمياً تفاعل مع الحالة المزاجية الفلسطينية الغاضبة في القطاع ضد السلطة من أجل تأجيل بأن ثمة بع
  .التوقيع على اتفاق المصالحة إلى مدى غير منظور

وبمفهوم المخالفة فإن القاهرة وخروجاً من ورطة المصالحة المتعثرة ستتجه إلى التواصل مع الطرفين 
حركة حماس وحكومتها المقالة في القطاع من أجل وقف حمالت التشهير األساسيين، أي فتح والسلطة، و

وبعد أن تهدأ النفوس قليالً ستتجه القاهرة إلى إجراءات لبناء الثقة لعل ذلك يكون . واإلساءة المتبادلة
  . عربية مشتركة-المدخل إلى التوقيع على االتفاق، ثم حسن تطبيقه برعاية مصرية 

 في تلك المهمة، فإن عليها أن تبحث عن مخرج للجانب اآلخر من ورطة وإلى أن تنجح القاهرة
المصالحة الفلسطينية المتمثل في برودة الموقف األميركي تجاه مبدأ المصالحة الفلسطينية ذاتها والمتمسك 
بشروط الرباعية الدولية، ال سيما تشكيل حكومة فلسطينية تقبل هذه الشروط التي كانت سبباً في فشل 

  .لحات فلسطينية عدة سابقةمصا
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وليس بخاف أن الموقف األميركي الذي كان واعداً للقضية الفلسطينية قبل خمسة أو ستة أشهر، لم يعد 
كذلك اآلن، ال سيما بعد التراجعات الكبيرة التي حدثت في مواقف أوباما بشأن وقف االستيطان 

ر األميركي المتكامل للمفاوضات اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وبشأن غموض التصو
 المصالحة الفلسطينية كأساس ألي تحرك إتمامالمنتظرة، وبشأن عدم تقدير رؤية القاهرة لضرورة 

  .تفاوضي مستقبلي
ويعتقد كثيرون في القاهرة أن الرئيس أوباما بات اآلن خاضعاً إلى حد ما لحمالت االبتزاز اإلسرائيلية 

رة لليمين اإلسرائيلي في داخل الواليات المتحدة نفسها، وأنه لذلك ال يملك التي تقودها الجماعات المناص
لكن القاهرة الرسمية . مساحة مناورة واسعة تتيح له التحرك بعيداً عن سطوة ونفوذ إسرائيل ومناصريها

 بحاجة فقط إلى بعض الوقت أوباما ليست بهذا السوء، وأن إدارة األمور أنالتي ال تعرف اليأس ترى 
  .للتحرر من االبتزاز اإلسرائيلي، وبعدها سيكون لكل حادث حديث

 مصر هي متعددة المستويات واالتجاهات، لكن تظل األولوية إلىإذاً، ورطة المصالحة الفلسطينية بالنسبة 
 إنهاء االنقسام إنبعبارة أخرى . للتحرك على األرضية الفلسطينية، فهي األساس الذي يمكن التعويل عليه

 وليس فقط معطيات القضية الفلسطينية، اإلقليم المصالحة ونجاح تطبيقها تكفل تغيير معطيات موإتما
ويغير كذلك معطيات الدور المصري عربياً الذي يبدو بحاجة ماسة إلى قوة دفع كبرى، تتمثل خطوتها 

  .األولى في نجاح مصالحة تأبى على المصالحة
  18/10/2009، اةيالح
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 بالل الحسن
أدت الحملة الشعبية الفلسطينية والعربية، ضد موقف السلطة الفلسطينية، عندما سحبت طلبها بمناقشة 
تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، وتحويله إلى مجلس األمن أو إلى محكمة الهاي الدولية، إلى جملة 

 .نتائج متباينة
 سمعة ومكانة السلطة الفلسطينية، واهتزاز حتى مكانتها الداخلية، أدت إلى إضعاف: نتيجة أولى سلبية

 .وبخاصة بعد أن ووجهت بنقد داخلي كثيف من قبل أجهزتها وكادراتها
أدت إلى أن تعيد السلطة النظر بموقفها، وأن تعود لتطلب مرة ثانية مناقشة تقرير : نتيجة ثانية إيجابية

وولدت من رحم .  الشعبية التي برزت في األيام الماضية بقوةغولدستون، وذلك من أجل امتصاص النقمة
هذه النتيجة، نتيجة إيجابية أخرى، وهي أن طلب إعادة المناقشة، توسع وشمل بندا خاصا حول تصرفات 
إسرائيل االستيطانية في القدس، وهو أمر طال عليه الصمت الفلسطيني والعربي، بحيث بات الصمت 

 .مدعاة للتساؤل
 هناك نتيجة ثالثة ملتبسة، فقد ارتبط اللغط حول موقف السلطة من تقرير غولدستون، بلغط آخر ثم كانت

مماثل حول وثيقة المصالحة المصرية، هل توقع أم ال؟ فتعرضت المصالحة بذلك إلى هزة عميقة، سعت 
ة، وتأكيد حق المقاومة المسلح: حركة حماس إلى تطويرها باتجاه إضافة بنود لوثيقة المصالحة تتضمن

بينما سعت سلطة رام اهللا . الحقوق والثوابت الفلسطينية التي ال يجوز ألية جهة فلسطينية أن تتنازل عنها
إلى تطويرها نحو التهديد بإجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني تقتصر على الضفة الغربية في 

 .عها على اتفاق المصالحة، إذا ما أجلت حماس توقي2010يناير /مطلع شهر كانون الثاني
وربما يكون هذا التوجه األخير الذي ورد على لسان الرئيس محمود عباس، هو األخطر، باعتبار 

الحل السياسي في الضفة (، و)أجهزة الضفة الغربية(الشكوك القائمة بقوة، حول ما بدأ يوصف بأنه 
 .عة جغرافية صغيرة، الذي يلغي وحدة القضية الفلسطينية، ويختزلها في بق)الغربية
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وفي سياق هذا كله، تفاعلت قضية تقرير غولدستون داخل إسرائيل أيضا، وفي ما يلي بعض ما ورد في 
يضاف إلى ذلك . الصحافة اإلسرائيلية حول مسرى هذا التفاعل، ومخاوف إسرائيل الشديدة من التقرير

 .تردي العالقات اإلسرائيلية مع تركياالتركيز على بعض النتائج األولية ألزمة التقرير، وفي مقدمتها 
، كتب الصحافي اإلسرائيلي جدعون )جمع غولدستون(وفي هذا اإلطار، وتحت عنوان حرب الغولدات 

 : مقاال عن منتقدي التقرير قال فيه15/10/2009يوم ” هآرتس“ليفي في صحيفة 
، وليس المستوطنات، وليس ليس االحتالل. إنهم الغولدستونيون. ها قد وجدنا المذنبين في كل شيء“

إن روح القاضي غولدستون هي التي “يقولون . ”استعمال القوة اإلسرائيلية، بل هو غولدستون فحسب
منذ قالت “وهو يرد عليهم ويقول . ”ستجلب علينا الحرب المقبلة، وستسمى في إسرائيل حرب غولدستون

ل أبناءهم، لم نسمع ها هنا أقواال سيئة ومنافقة غولدا مئير إننا لن نسامح العرب أبدا ألنهم يجعلوننا نقت
 .”ومثيرة للغضب، مثل هذه األقوال الجديدة

يفعل الغولدات كل شيء كي ال يتوصلوا إلى “ماذا يفعل هؤالء الغولدات؟ ويقول : ويتساءل الكاتب
رهابيين إنهم يتباكون ويجعلون أنفسهم ضحايا، يقولون إن إسرائيل تتعرض للهجوم من قبل اإل. تسوية

، وكأنه لم يكن هو الدافع الرئيسي )قبل العدوان األخير(كذلك يتجاهل الغولدات حصار غزة . بال انقطاع
حتى نمنع تدهور الفوضى إلى فوضى عارمة، تحتاج إسرائيل إلى “ويقول الغولدات . ”لصواريخ القسام

كثر من حروب تعزيز استخدام القوة مرة كل بضع سنين، وينسى هؤالء أن هذه الحروب ليست أ
 .”لالحتالل، وحروب عقارات، يجب الخروج للحرب مرة كل بضع سنين للحفاظ عليها

غولدستون قاض دولي ذو جاللة، ليبرالي شجاع ومحارب من أجل حقوق اإلنسان، “: ويختم الكاتب قائال
 له، وهنا هناك هتفوا. ورجل ضمير جرؤ على أن يفعل هنا، ما سبق وفعله في رواندا ويوغسالفيا

إن من عزل إسرائيل هو الحكومة والجيش اإلسرائيلي وجوقة . يتهمونه بالمسؤولية عن الحرب المقبلة
 .مشجعيهما، وليس غولدستون

 : قال فيه15/10/2009، كتب مقاال يوم ”يديعوت أحرونوت“كاتب آخر هو سلفر تسكر من 
منذ . نتائج مدمرة) العملية ضد غزةاسم (من زاوية نظر سياسية، أثارت عملية الرصاص المصبوب “

ويحتمل جدا أن نصل في نهاية . سنوات لم يكن وضعنا الدبلوماسي بمثل هذا التردي الذي هو عليه اليوم
ولكن الصراخ لن . ال سامية. ازدواجية. ظلم: وهنا يمكننا أن نصرخ. المطاف إلى المحكمة في الهاي

حبذا لو كنت مخطئا، .  فيه أن يكون بوسع أحد وقفهاكرة الثلج باتت تتدحرج، ومشكوك. يجدي نفعا
ولكن إصدار أمر اعتقال دولي ضد أي من زعماء إسرائيل أمر قد يحصل، مثلما أوضح نتنياهو في 

 .خطابه أمام الكنيست
حتى لو لم يصل أحد من إسرائيل للمحاكمة في الهاي، سيبقى تقرير غولدستون : ويضيف الكاتب

الئحة . الثقافية في الغرب، وفي وعي الجماهير المحرضة في العالم اإلسالميمطبوعا في وعي النخب 
ال يوجد ما يمحو . االتهام هذه ضد إسرائيل من أخطر ما كتب على اإلطالق، ستالحقنا على مدى السنين

 .وصمة العار التي تركها هذا التقرير على جبيننا
 : قال فيه15/10/2009يوم ” آرتسه“وكتب آري شافيت مقاال آخر بعنوان جبل الجليد في 

ألنه تحت الماء الهادئ الذي تبحر فوقه السفينة اإلسرائيلية، يوجد جبل . الوضع اليوم ليس على ما يرام“
إلغاء مشاركة إسرائيل (وكانت إدارة الظهر التركية . كان تقرير غولدستون أول ظهور لجبل الجليد. جليد

ومطاردة ضباط الجيش اإلسرائيلي في أوروبا هي . الجليدظهورا آخر لجبل ) في مناورات مشتركة
ومقاطعة منتوجات إسرائيلية وشركات إسرائيلية في أماكن مختلفة في العالم، . الظهور الثالث لجبل الجليد
وجبل .. في كل أسبوع وفي كل يوم تقريبا، يظهر الجبل الجليدي وجهه.. الظهور الرابع لجبل الجليد

 .رائيل شرعيتهاالجليد هو فقدان إس
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وكان هناك غضب إسرائيلي كبير حين أقدمت . ثم برز حول التقرير ومعه، موضوع آخر، يتعلق بتركيا
وثار غضب إسرائيلي أكبر . تركيا على منع إسرائيل من المشاركة في المناورة العسكرية الدولية الكبيرة

 ).14/10” وت أحرونوتيديع“(حين قررت تركيا إجراء مناورات مشتركة مع الجيش السوري 
، وقالت ”محافل أمنية في إسرائيل انتقدت ما يلوح كشهر عسل بين دمشق وأنقرة“وذكرت الصحيفة أن 

موافقة تركيا على إجراء مناورة مشتركة مع سورية هو خطأ يضاف إلى خطأ إلغاء “هذه المحافل إن 
عن ضائقة وعن تهور، فهم يبتعدون وتعبر هذه الموافقة أكثر من أي شيء آخر . المناورة مع إسرائيل

وال ريب أن في إسرائيل وباألساس في جهاز األمن سيتعين عليهم أن يقوموا الوضع من . عن الغرب
انطلقت في إطار جهاز األمن أصوات “وقالت الصحيفة . ”جديد في ما يتعلق بمنظومة العالقات مع أنقرة

زير الدفاع إيهود باراك تهدئة الخواطر، قالت محافل متعددة عن كيفية الرد على األزمة، فبينما حاول و
أخرى في وزارته إن االنبطاح أمام األتراك لن يجدي نفعا في هذه المرحلة، وذلك ألن الحكومة في أنقرة 

 .”مصممة على هجر التحالف مع إسرائيل وتسخين عالقاتها مع سورية ومع إيران
ت مؤخرا عدة مجاالت تعاون حساسة جدا مع إسرائيل علم أمس أن تركيا أوقف“وختمت الصحيفة قائلة 

كما أن . في مجاالت االستخبارات، وألغت أيضا صفقات أمنية مع إسرائيل كصفقة األقمار الصناعية
من جهتها عالقاتها األمنية مع األتراك، بسبب تخوفها من أن تتسرب التكنولوجيا ) بردت(إسرائيل 

 .”حةاإلسرائيلية إلى األيادي غير الصحي
وبهذا تكون قنبلة فوسفورية في غزة، قتلت مدنيا، قد تحولت إلى مشكلة دولية، وهددت مصير أطراف 

وغيرت في عالقات . سياسية، وحولت دولة تتباهى بقوتها إلى دولة يخاف قادتها من المالحقة األمنية
 . التغيراتويبقى أن يرتقي السياسي العربي إلى مستوى إدراك قيمة هذه. الدول اإلقليمية

 18/10/2009الشرق األوسط، 
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  نواف الزرو

بينما ينشغل العرب في متاهاتهم وينشغل الفلسطينيون في انقساماتهم وخالفاتهم، وتنشغل السلطة في 
 حروبها الركض وراء سراب عملية السالم والمفاوضات المفتوحة بال نهاية، تواصل دولة االحتالل

الشاملة على االرض واالنسان والتراث والرواية العربية لفلسطين، في مسعى مخطط مبرمج الحكام 
 ،..التهويد الكامل للوطن من بحره الى نهره

استحضرت لنا المواجهات التي وقعت في المدينة المقدسة في االسابيع االخيرة مظاهر االنتفاضتين 
المسيرات واالطارات ورشق الحجارة واالعتقاالت واالصابات من االولى والثانية، من المظاهرات و

" وحدات المستعربين" شهداء وجرحى، الى الجيش والشرطة وحرس الحدود واطالق النار والقنابل، و
 ،...منها على نحو خاص

عربية المالمح، والمالبس، والعادات "وتتميز تلك الوحدات بما يمكن ان نسميه حروبها الخاصة، فهي
.. التقاليد، وحتى لغتهم، وافرادها يندسون بين الفلسطينيين ربما لدقائق أو ساعات أو أيام قد تمتد لشهورو

جمع معلومات، أو اعتقال : والنهاية في معظم األحوال.. وما إن تحين الفرصة على فريستهم ينقضون
كلمة عبرية تعني وهي ".. المستعرفيم"شخصيات، أو تصفية مقاومين، أو تفريق متظاهرين، إنهم

، ولعل "وحدات المستعربين"، وهم إسرائيليون يعملون في وحدات أمنية إسرائيلية تسمى "المستعربون"
 .2009-10-13اإلسرائيلية الثالثاء " هاآرتس"أحدثها ما كشفت عنها صحيفة 

لداخل ـ بين العرب ا" وحدة مستعربين سرية جديدة"أطلقت شرطة االحتالل مؤخرا وفقا للصحيفة"فقد 
، بغية بناء بنية تحتية استخباراتية تمكن األجهزة األمنية اإلسرائيلية من التعامل مع العرب داخل 1948

 .الخط األخضر
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إننا نعاني من نقص في : ونسبت الصحيفة إلى المفتش العام للشرطة الجنرال دودي كوهين قوله
ق ذات األغلبية العربية، مثل مدينة أم المعلومات، لذا تواجهنا صعوبات جمة في العمل داخل المناط

الفحم، أو حي الجواريش في الرملة، مضيفا أن الوحدة الجديدة آخذة في التوسع للتغلب على نقص 
 .المعلومات

وإضافة إلى هذه الوحدة، ثمة وحدة أخرى تابعة للشرطة تعمل منذ عدة سنوات في مدينة القدس الشرقية 
، وقد تم الحقا 48دعوى محاولة إحباط أي أنشطة إرهابية بين عرب المحتلة والقرى المحيطة بها، ب

توسيع رقعة أنشطة هذه الوحدة إلى مناطق ذات أغلبية عربية أخرى ـ هنا اقتباس عن تقرير عن موقع 
 ".اسالم اون الين

ولوحدات المستعربين تاريخ طويل وسجل اسود مثله في اقتراف جرائم الحرب، فمنذ البدايات األولى 
 رابين الحرب -، أعلنت حكومة الثنائي شامير 1993 - 1987لالنتفاضة الفلسطينية الكبرى األولى 

الشاملة على الشعب الفلسطيني المنتفض، بغية اإلجهاز على االنتفاضة، وفي هذا إالطار عمل رابين 
لعبرية، وتشمل باللغة ا"المستعربون"وزير قمع االنتفاضة، على إنشاء القوات الخاصة التي عرفت باسم

 :أربع وحدات خاصة هي
تابعة "الجدعوينم"وتعمل في قطاع غزة، والثالثة"شمشون "- 2 دوبدوبان وتعمل في الضفة الغربية، - 1"

لحرس الحدود، وتعمل باألساس على نطاق واسع في الضفة الغربية، والرابعة تابعة للشرطة اإلسرائيلية، 
 ".وتعمل في منطقة القدس 

أنها تتمتع بتدريبات خاصة "، "دوبدوبان"ميز هذه الوحدات الخاصة وأبرزها وأخطرها وحدةمن أهم ما ي
 ".عسكرية ونفسية تحول أفرادها إلى قتلة محترفين، وتجعل من عملية القتل عملية روتينية سهلة لديهم 

رائيلية اليهودية يعيشون حياة مزدوجة، الحياة اإلس"ويعمل أفراد هذه الوحدات متنكرين باللباس العربي، و
الطبيعية لهم، وحياتهم األخرى كمستعربين، ويتوجب عليهم ارتداء اللباس العربي والتدرب على اللغة 
واللهجات والشعارات واألناشيد والعادات والتقاليد العربية، كي يتسنى لهم االنخراط في أوساط المواطنين 

 ". حباط مهماتهم العرب، دون أن يتمكن هؤالء المواطنون من تشخيصهم وإ
وفق التقارير اإلسرائيلية المختلفة، واستناداً إلى المشاهدات والقرائن على األرض الفلسطينية، فإن أهم 

العمل في قلب التجمعات العربية الفلسطينية وألغراض ال " مهمات وأهداف الوحدات الخاصة تتكثف بـ
دافها على تشخيص واعتقال المطلوبين من قيادات تتوفر في العادة للوحدات النظامية العادية، وتتركز أه

 المقاومة أو تصفيتهم، وكذلك جمع المعلومات تحت غطاء من السرية المطلقة، -وكوادر االنتفاضة 
 ". وإثارة الفتنة والبلبلة والتشكيك 

" و"دوبدوبان"" الوحدات الخاصة المستعربة"وكما جاء في المصادر العسكرية اإلسرائيلية، فقد أقيمت
عندما تبين للجيش اإلسرائيلي أن الوحدات العسكرية "بعد اندالع االنتفاضة األولى بشهور قليلة"شمشون

 ".النظامية عاجزة عن مواجهة نشاطات اللجان الشعبية ومجموعات المطاردين 
وفي أعقاب تصاعد فعاليات االنتفاضة الفلسطينية، وخاصة العمليات المسلحة، قررت الحكومة 

وقد تعزز هذا التوجه .. زيادة عدد أفراد الوحدات الخاصة، وتوسيع نطاق انتشارها"يلية آنذاكاإلسرائ
، الذي عمل على دمج وجمع وحدات االستخبارات لألركانبشكل خاص في عهد أهود باراك كرئيس 

 .. ".ووحدات الكوماندوز الميدانية في الوحدات الخاصة
رأس حربة الجيش اإلسرائيلي في مواجهة "إلسرائيليةوقد شكلت هذه الوحدات حسب االعترافات ا

 ".االنتفاضة الساخنة 
إقامة المزيد والمزيد من الوحدات "ولذلك عمد الجيش اإلسرائيلي على مدى سنوات االنتفاضة األولى إلى

، "يعمل باستمرار على توسيعها وتعزيزها بصورة كبيرة"، وأخذ"الخاصة في المناطق الفلسطينية
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 المزيد والمزيد من الوحدات المتنكرة بهدف إطالق النار على راشقي الحجارة وتصفية كوادر ينشر"وأخذ
 ".االنتفاضة 

، والسجل "وتقوم الوحدات الخاصة المستعربة بتنفيذ اإلعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين بدالً من اعتقالهم
 فرق الموت -لوحدات الخاصة المستعربة الدامي لعمليات االغتياالت والتصفيات الميدانية التي نفذتها ا

واإلعدام الميداني كما عرفت بهذا االسم الحقاً، طافح بآالف الممارسات والمقارفات اإلجرامية وعمليات 
االغتياالت والتصفية الدموية الميدانية بدم بارد، وان كانت المصادر الفلسطينية وغيرها قد رصدت 

 .اء االنتفاضة، فإنها لم تغط بالتأكيد كافة جرائم تلك الوحداتووثقت مئات عمليات االغتيال ضد نشط
لقد تواصلت حروب الوحدات المستعربة، إلى أن جاءت اتفاقية أوسلو التي فرضت هدنة قسرية بين 

 واستمرت على مدى مرحلة المفاوضات السياسية، إال أنها لم تنه وجود 1993الجانبين، بدأت منذ عام 
 الخاصة المستعربة، التي التزمت الصمت وكمنت ولبدت لفترة معينة، إال أنها وعمل الوحدات والفرق

، وبشكل خاص على صعيد 2000 -سرعان ما ظهرت بقوة خالل االنتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية 
 . التصفيات اإلعدامية الميدانية ضد نشطاء االنتفاضة كما سنتابع في الجزء التالي-سياسة االغتياالت 

 .،..هي تظهر مرة ثالثة في المشهد المقدسي االخيروها
 التنام وال تستكين، فهي تخوض حروبها الخاصة على عناصر وكوادر - اي تلك الوحدات -انها 

 ،.84.وقيادات وناشطي االنتفاضة والصمود في القدس والضفة وفلسطيني ـ
ء جديدة في مواجهة حروب االحتالل تحتاج فلسطين بكل فصائلها وقواها الحية الى يقظة جديدة والى دما

 ،...التي ال تبقي وال تذر
  18/10/2009الدستور، 
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