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  حماس تنهي دراسة الورقة المصرية وتؤكد وجود تحفظات على بعض بنودها .1

عضو المكتب ، أن  محمد الخضر،دمشقنقالً عن مراسلها في  19/10/2009العرب، قطر، نشرت 
 من أجل تسليم ردها ومالحظاتها السياسي لحركة حماس عزت الرشق أكد أن الحركة لم تحدد موعداً

لقد انتهت المؤسسات القيادية في حماس من ": "العرب"صرية للمصالحة، وقال الرشق لـعلى الورقة الم
 "دراسة الورقة المصرية، وأبلغنا اإلخوة في مصر بأننا جاهزون للسفر إلى القاهرة لتسليم رد الحركة

ية رد لكنه أضاف أن موعدا لم يحدد حتى اآلن، واالتصاالت تتواصل لترتيب آلية تسليم القيادة المصر
وقال الرشق إن مالحظات حماس على الورقة المصرية تتعلق ببعض النقاط والبنود . حماس ومالحظاتها

الواردة، ولم يتم التوافق عليها خالل جلسات الحوار الست مع األخوة في حركة فتح أو خالل اللقاءات 
 .مع اإلخوة المصريين وعلى رأسهم الوزير عمر سليمان

 سليمان، مشددا على  عمرة بكل ما اتفقت عليه مع اإلخوة في فتح ومع الوزيروأضاف أن حماس ملتزم
أن الحركة ال تغير ما اتفقت عليه، والمالحظات التي لديها تتصل بما لم يتم االتفاق عليه من خالل 

 .إضافة صياغات عامة خرجت عن مضمون ما تم االتفاق عليه
 إلى أنهم قبات كما يحاول فريق أوسلو الترويج، الفتاًوتابع أن حماس ال تختلق الذرائع وال تضع الع

وقال إن من حق حماس كحركة كبيرة وقائدة وحريصة وأمينة . يريدون تسميم األجواء ووضع العقبات
على ثوابت الشعب الفلسطيني أن تدقق في الوثيقة، مؤكدا أنه ال توجد حركة محترمة توقع على وثيقة 

ماس ليست مستعدة للتوقيع على أوراق بيضاء، خاصة أن القضية تمس دون التدقيق والنظر فيها، وح
  .الشعب الفلسطيني

ورفض الرشق الكشف عن تفاصيل مالحظات حركة حماس، موضحا أنه يوجد اتفاق على عدم التداول 
 . في تلك المالحظات في وسائل اإلعالم

حماس نفت أن تكون الورقة ن  أوكاالت، ونقالً عن الغزةمن  19/10/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 
إن لديها بعض التحفظات على بعض بنود هذه الوثيقة قبل أن توافق : المصرية غير قابلة للنقاش، وقالت

وفي ذات السياق قال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نصر، أن ما قاله المتحدث  .على توقيعها
هي خالصة الحوارات واالتفاقات "ة من مصر باسم الخارجية المصرية حسام زكي من أن الورقة المقدم

غير "هو " التي تمت مع الجميع وبموافقة الجميع وهي ورقة مطروحة للتوقيع وليس للتفاوض أو التعديل
 / أيلول10إن الورقة المصرية األولى قدمت للحركة ولبقية الفصائل الفلسطينية في " :وقال نصر ".دقيق

وتتضمن مبادئ المصالحة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية سبتمبر، وهي مكونة من تسع صفحات 
وإعادة بنائها والمرجعية القيادية المؤقتة واالنتخابات المتزامنة للمجلسين التشريعي والوطني واالنتخابات 

 إضافة إلى األجهزة األمنية ومهامها وتشكيالتها فضال عن 2010 يونيو / حزيران28الرئاسية في 
  ". وإطالق سراحهم من رام اهللا وغزةالمعتقلين

نت حصلت من مصدر قيادي في حماس مطلـع         .الجزيرةأن   19/10/2009نت،  .الجزيرةوأشار موقع   
على تفاصيل الحوارات في مصر على أبرز المالحظات التي تنوي قيادة حماس إبالغها القيادة المصرية               

  :وتركزت حول ثالثة بنود
والوارد ضمن بند منظمة التحرير، حيث نص هذا البند         ) ر القيادي المؤقت  اإلطا(األول يتعلق بالمرجعية    

معالجـة القـضايا    "على تشكيل إطار قيادي مؤقت إلى حين إجراء االنتخابات يكون من أبرز مهماتـه               
  ".المصيرية في الشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق

 في الورقة المصرية الجديدة رغم أنه كان موجـودا          وقال المصدر إن بندا في مهمات هذا اإلطار حذف        
وتعد هذه المهام غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعا وطنيا تم          "وينص هذا البند على التالي،      . في األولى 

  ".التوافق عليه



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1586:         العدد       19/10/2009اإلثنين  :التاريخ

ويؤكد المصدر على أهمية هذا البند خاصة بعد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل عرض تقرير غولدستون               
لس حقوق اإلنسان، ويقول إن ترك هذه السلطة تتصرف دون مرجعية وطنية قـد يـؤدي إلـى                  على مج 

  .اتخاذها قرارات تمس بالمصالح الوطنية الفلسطينية العليا
ويتعلق البند الثاني بمعايير وأسس إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية، حيث يقول المصدر القيادي إنه قد                

حظر إقامة أي تشكيالت عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز           "أضيفت فقرة خطيرة تنص على      
وحسب المصدر قد تستخدم هذه الفقرة إطارا لتفكيك تنظيمات المقاومة التي ال تنتمي أصـال ألي                ". أمن

  .تشكيل عسكري أو أمني رسمي للسلطة
التعاون المشترك مـع    " على   أما البند الثالث فقد ورد في مهام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، وينص           

أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أي أعمال تهدد السلم واألمن المشترك، أو أي من مجاالت األمن                
  ".الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل

ويعتقد المصدر أن بقاء هذا البند على حاله قد يبرر التعاون األمني مع االحتالل، وهو ما ترفضه حماس                  
  .لوطنية األخرىوالقوى ا

  
 "الرباعية"المجلس التشريعي يدعم حوار المصالحة لكن ليس بشروط : بحر .2

 - أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أن المجلس يدعم الحوار الفلـسطيني              .أكد د : غزة
حركـة  وشدد بحر خالل حفل نظمته       .الفلسطيني ولكن بقرار فلسطيني، وليس بناء على شروط الرباعية        

حماس في حي الزيتون جنوب غزة تكريماً للحافظين لكتاب اهللا على أن المجلس التشريعي يدعم الحوار                
الذي يتمسك بالثوابت الفلسطينية ويتمسك بمشروع المقاومة لتحرير فلسطين ويحافظ على حـق الـشعب          

  .الفلسطيني وأمنه الخارجي
إلنسان لتقرير غولدستون باألغلبية، الفتاً إلـى      وعبر عن ترحيب المجلس التشريعي بتبني مجلس حقوق ا        
وعبر بحر عن فخره بالعدد الكبير من حافظين        . أن ذلك خطوة أولى لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيلية       

، "نلتقي اليوم لالحتفاء بالحافظين بكتاب اهللا فهنيئاً لهـم وآلبـائهم وأمهـاتهم            : "كتاب اهللا عز وجل، وقال    
 ". الداخلية والخارجية فإن المشروع اإلسالمي سينتصر في فلـسطين وخارجهـا           رغم المؤامرات : "وتابع

وأشار إلى أن شعبنا أبدع في حفظ كتاب اهللا، كما أبدع في المقاومة، حيث أجبر العدو على بداية صـفقة                    
شاليط، محيياً في الوقت ذاته الفصائل اآلسرة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط التي استطاعت أن تخـرج                

 أسيرة فلسطينية من مختلف التنظيمات الفلسطينية مقابل شريط مصور عن الجندي الصهيوني لمـدة               20
  .دقيقتين
، "ليعلم الناس جميعا والعالم أننا قادمون بإذن اهللا بالحافظات والحافظين لكتاب اهللا نحـو القـدس               : "وتابع

مريب والرهيب تجـاه االعتـداءات   مستنكرا في الوقت ذاته الصمت العربي والدولي الرسمي والشعبي ال  
اإلسرائيلية على القدس والمسجد األقصى، مشددا على أن شعبنا ومقاومتنا لن تسمح للعـدو اإلسـرائيلي                

  .المساس بالمسجد األقصى المبارك وأننا سنبذل دماءنا في سبيل القدس
 19/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
 غير وطنية لتعطيل المصالحة حماس تصر على موقفها خدمة ألجندات :عبد الرحيم .3

أفاد أمين عام الرئاسة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية : فهيم الحامد، عبد القادر فارس - غزة ،جدة
لحركة فتح الطيب عبد الرحيم أن حركة حماس ال تزال تصر على موقفها خدمة ألجندات غير وطنية 

وأضاف .  تنتهي للهروب من هذا االستحقاقلتعطيل المصالحة، فهي تبحث عن أسباب وأعذار وهمية ال
أن حماس تكشف عبر هذه المواقف أنها ال تملك اإلرادة والقرار في إنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام وأن 
االعتبارات التي تحكمها ال تنطلق من مصلحة شعبنا وإنما من ارتباطاتها اإلقليمية ومن مصالحها الفئوية 
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أصرت حماس على إضافة ما تريد وحذف ما ال تريد في الورقة المصرية فإنها وقال إنه إذا ما . الضيقة
 .تريد بذلك العودة إلى نقطة البداية

  19/10/2009عكاظ، 
  

   الدول العربية باإلعالن عن الجهة المعطلة لمساعي المصالحة الفلسطينية يطالبعريقات .4
قات، عضو اللجنة المركزية لحركة طالب صائب عري:  كفاح زبون،صالح جمعة -رام اهللا ، القاهرة

 رفض فتح فتح، الدول العربية باإلعالن عن الجهة المعطلة لمساعي المصالحة الفلسطينية، مؤكداً
واتهم عريقات حماس وبمساعدة محطات تلفزيونية فضائية ناطقة بالعربية،  .االستمرار في دوامة الحوار

 .ةبشن حملة شرسة لضرب الشرعية الوطنية الفلسطيني
 19/10/2009الشرق األوسط، 

  
  حماس إلى التجاوب مع الورقة المصريةيدعو  الزعنون .5

التجاوب  "حماس إلىحركة دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون :  فتحي صباح-غزة 
مع الورقة المصرية والنظر إلى مصلحة شعبنا في غزة الذي يعاني ظروفاً معيشية صعبة، خصوصاً مع 

وحيا الزعنون الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية . "راب فصل الشتاء على أصحاب البيوت المدمرةاقت
تجاوبها السريع وموافقتها على الورقة ضمن المدة التي حددها األشقاء في "لحركة فتح، حركته على 

  ."مصر
  19/10/2009الحياة، 

  
   الحالي24 في المركزي الفلسطيني يعقد اجتماعاً .6

وجه رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الدعوات ألعضاء المجلس :  يوسف الشايب- رام اهللا
 من 24، لحضور الدورة الجديدة للمجلس المركزي في  عضوا123ًالمركزي الفلسطيني البالغ عددهم 

  ".القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة"الحالي، والتي تحمل اسم 
م للمجلس الوطني الفلسطيني داخل األراضي الفلسطينية في تصريح، وقال بالل الشخشير المدير العا

 أعضاء لحضور 9نسخة منه أمس، إنه تم توجيه الدعوات ألعضاء حركة حماس وهم " الغد"تلقت 
  . عن اعتقاده بأنها لن تحضرالدورة الجديدة للمجلس، معبراً

 على الصعيد الداخلي والسياسي وأكد الشخشير أن هذا االجتماع يأتي في مرحلة غاية في األهمية
والدبلوماسي، ولما تشهده المنطقة من عمليات تصعيد من جانب سلطات االحتالل اإلسرائيلي من خالل 
االستمرار في سياساتها ضد القدس وما تقوم به من عمليات مصادرة لألراضي الفلسطينية ومواصلة 

ها المنصوص عليها باالتفاقيات المبرمة بين التوسع االستيطاني، وتنصل حكومة نتنياهو من التزامات
  .الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

 تهويد، وإجراءاتالقدس وما تتعرض له من اعتداءات : وقال إنه سيكون على جدول أعمال الدورة
 األمور نتيجة إصرار حماس على تأجيل المصالحة، إليهالحوار الفلسطيني والمصالحة وما وصلت 

ولدستون والمالبسات التي أحيطت به، واالنتخابات الرئاسية والتشريعية، وتفعيل وكذلك تقرير غ
  .مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها

  19/10/2009الغد، األردن، 
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  فلسطيني يضع العالم أمام اختبار تاريخيمليون ونصف المليون تجويع أكثر من : األغا .7
ة في حكومة الوحدة الوطنية المقالة البلدان األعضاء في منظمة محمد االغا وزير الزراع. دعا د: غزة

األغذية والزراعة إلى النظر بتمعن إلى معاناة الشعب الفلسطيني والنكبات التي تعرض على مدار أكثر 
يضعهم أمام "من ستين عاماً، معتبراً السكوت على حصار غزة وتجويع أكثر من مليون ونصف المليون 

يوم "جاء ذلك بمناسبة ". فك الحصار عن غزة وتوفير الغذاء والدواء والحليب لألطفالاختبار تاريخي ل
  .أكتوبر من كل عام/ الذي يصادف في السابع عشر من تشرين أول" الغذاء العالمي

وأكد األغا في تصريح مكتوب له أن الحكومة الفلسطينية في غزة أولت القطاع الزراعي أهمية خاصة 
اة كريمة للمواطنين، ال سيما في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثالثة في سبيل تأمين حي

 وأوضح أن حكومته دعمت بشكل أساسي مشاريع الزراعة واالستثمار في الصناعات الغذائية .أعوام
 يكفي لسد حاجة المواطنين في قطاع غزة، الفتاً النظر إلى أن الخسائر التي  لتأمين لقمة العيش بما

   .القطاع الزراعة فاقت كل التصورات، والسيما ما خلفته الحرب األخيرة على قطاع غزةطالت 
وأشار األغا إلى أن الحصار والجدار ومصادرة األراضي وتجريفها وحرق المحاصيل الزراعية أثر 
داً بشكل كبير على مستوى دخل المزارع، وبالتالي على كمية الغذاء الالزمة لسد الفجوة من الغذاء، مشد

على أن ممارسات االحتالل تهدف إلى تجويع أطفال ونساء وشيوخ فلسطين الذين لن يركعوا للمحتل كما 
  .آبائهم وأجدادهم الذين ورثوهم األرض جيالً بعد جيل

  18/10/2009قدس برس، 
  

   لشفيق الحوت تأبينياًمنظمة التحرير تقيم في لبنان حفالً .8
تحرير في لبنان عباس زكي أمس حفل تأبين الراحل شفيق لم يكمل ممثل منظمة ال: قاسم. قاسم س

، فانسحب بينما كان األمين العام )جنوب بيروت(الحوت للنهاية، في قاعة الرساالت في بلدية الغبيري
خرج زكي ربما الرتباطه بموعد مسبق أو . السابق للمؤتمر القومي العربي، خالد السفياني، يلقي كلمته

 بشارة التي أزعجت بعض الموجودين في القاعة، إذ انتقد السياسات السابقة لتجنبه سماع كلمة عزمي
تقدم الحضور . "شو عم تسمعوا شو هادا الحكي": لمنظمة التحرير، ما دفع أحد الموجودين ليصرخ

بيان نويهض الحوت، رئيس تحرير . زكي، رئيس الوزراء األسبق سليم الحص، هادر شفيق الحوت، د
  .لزميل طالل سلمان، عزمي بشارة، وممثلو األحزاب والفصائل الفلسطينية واللبنانية ا"السفير"جريدة 

تاريخ "لوهلة كان حفل التأبين يبدو عادياً، لوال أهمية الكلمات التي ألقيت بحق رجل أقّل ما يقال فيه أنه 
ت صورة في الداخل، وخلف المنبر، ارتفع. ، كما قال عريف الحفل صقر أبو فخر"يختصر تاريخاً

أنا لست عائداً فحسب، بل فلسطين ": للراحل وهو ينظر إلى مدينته يافا وقد كتب عليها أشهر ما قاله
 الحفل بعرض فيلم وثائقي عن حياة الحوت، أبد. "عائدة إلي أيضاً، إنها مسألة وقت، مهما يطل الزمن

كي كلمة عن رحيل الحوت في مرحلة بعد الفيلم، ألقى ز و. للمخرج بشارة الداموني"من يافا بدأ المشوار"
أبرز سماتها هبوط بالفعل العربي أو مراوحة بالمكان في أحسن األحوال، وضباب في الرؤية وظلمة "

ليل في العمل السياسي الفلسطيني، بفعل االنقسام وشبه استحالة الحلول السياسية في ظل تنامي التطرف 
اً بتهويد القدس وتدنيس األقصى وتكريس االستيطان اإلسرائيلي وبلوغ العدوان الذروة بالمضي قدم

رغم هول فاجعة الفراق "ورأى أن رحيل الحوت في هذه المرحلة . "واستكمال جدار الفصل العنصري
حفاظاً على هامته المرفوعة وحماية له من تسونامي "، وذلك "األبدي، إال أنها تبدو مكرمة من اهللا

  ."أصبح مرضاً مستفحالً، وهذا ما ال يطيقه ويرضاه فقيدنااالنفكاك عن المبادئ والقيم الذي 
الحص كلمة   وألقى الرئيس،ثم ألقى نقيب الصحافيين محمد البعلبكي كلمة أثنى فيها على مسيرة الراحل

الصديق "وتوجه طالل سلمان إلى . "يختصر في شخصه صورة فلسطين القضية"رأى فيها أن الحوت 
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إسرائيل مهما "، ورأى سلمان أن الكيانية ال توصل إال إلى "فتاح الثورةالذي تعلمت منه أن الكلمة م
  ."ارتفع ضجيج شعارات االستقاللية والقرار الوطني المستقل، ففلسطين تكون عربية أو ال تكون أبداً

ضالة فكري عنده منذ النصف الثاني من خمسينيات القرن "ثم ألقى المسفر كلمة قال فيها إنه وجد 
بعد . "الرجل كان فلسطينياً باختياره"ورأى الروائي إلياس خوري أن . "ر مجلة الحوادثالماضي عب

وفرحت ألن عقدة الهولوكوست تسقط "خوري، رأى السفياني أن خبر غولدستون قد وصل إلى الحوت 
  ."يوماً بعد يوم في الغرب، وتحزن في آن للزلزال الذي أحدثه تقرير غولدستون في الوسط الفلسطيني

نظام عربي حول قضية فلسطين إلى مشكلة الفلسطينيين وإلى نظام "ما عزمي بشارة، فوجه انتقاده إلى أ
لم يخفّ ميزان شفيق لألمور، ": أضاف. "أسقط مجتمعه من حسابه ليتحول هذا النظام إلى مشكلتنا جميعاً

، قاموا وقاوموا وال خفّ عقل وقلب هذه الكوكبة من رجال فلسطين، إذ كعادتهم نهضوا وناهضوا
اتفاقيات السالم العربية المنفرد، إلى أن فُجعوا بشرف رؤية بعض الرفاق وهم يصبحون رهينة السلطة 

وتابع قائالً . جملة استدعت تصفيق الحضور بينما استنفر جزء آخر فخرجوا من القاعة. "والحل المنفرد
الساللة والقرابة أنه عاد إلى وطنه، لكنه كان يمكنه التظاهر على جاري هذه األيام بمنطق "إن الراحل 

واللبناني غريب . واختار الشتات في لبنان ألنه لبناني، وبحر يافا هو بحر بيروت... اختار اللجوء وطناً
  ."في لبنان، والسوري غريب في سوريا، والمصري غريب في مصر، ما بقيت فلسطين محتلة

يسهل أبي المسألة على نفسه بعد عودة عائلته "لماذا لم : أخيراً، عرض هادر الحوت مزايا والده، سائالً
من فلسطين؟ لماذا لم يدمج نفسه في مجتمع وطنه األم ويترك نضاالت فلسطين ألبناء رحمها فقط، أسوة 
بالعديد من العرب وحتى بعض فلسطينيي الرحم أنفسهم الذين اختبأوا وراء ستار مشاغل الدنيا وقمع 

وهو . علق شفيق الحوت الشديد بفلسطين كان مقترناً دوماً بقربه وحبه ألمته العربيةت": أجاب. "األنظمة؟
  ."من دون عرب ما في تحرير، ما في فلسطين: من قال مراراً

  19/10/2009األخبار، 
  

 ستبقى فلسطين طريق المختارة: زكيعباس جنبالط يكّرم  .9
وليد جنبالط، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية اني اللبن النائب "اللقاء الديموقراطي" كرم رئيس :المختارة

-1917كمال جنبالط " ميدالية إليهالسفير عباس زكي، لمناسبة قرب انتهاء مهماته في لبنان، وقدم 
 ."طريق المختارة زمن كمال جنبالط" وكتاب "1977

 ذاكرتي أن كل  وفيأغادر: وقام زكي بزيارة ضريح كمال جنبالط حيث وضع إكليالً من الزهر، وقال
 التنافس شديد مع وليد بك جنبالط أن أجد  دائماًأتذكرها أنلبناني مهم وكل القامات التي عرفتها تستحق 

 االستثنائية أوضاعه نصل بهذا البلد رغم أنالذي غمرني بلطفه وبنصائحه وبمواقفه لكي نستطيع 
 واالمتنان ألننا ا هذا المستوى، أشعر بالرضإلى اللبنانية -وظروفنا والخلفية التاريخية للعالقة الفلسطينية 

 نفتح صفحة جديدة واعدة لتعاون مشترك بين شعبين لهما خصائص وصفات مشتركة من أناستطعنا 
باسم منظمة التحرير قيادة وشعبا ومؤسسات . ..حيث الثقافة والحضارة والتاريخ وأيضا البطولة النادرة

 الضمان الن الراحل الكبير قال فلسطين قضية وهوية وأيضا وصية مأنك لوليد جنبالط ال زلنا ندرك أقول
 نبقى على تواصل وتطوير أن ثبات هذا الموقف نبني عليه سياسات ونتمنى بالفعل إلىونحن مطمئنون 

 .للعالقات بين حركة فتح وبين الحزب التقدمي االشتراكي
التقدمي االشتراكي والحركة الوطنية ستبقى فلسطين أمانة في أعناق الحزب : من جهته، قال جنبالط

 لقد ترك ...اللبنانية وأصدقاء كمال جنبالط، سقط كمال جنبالط من اجل عروبة لبنان ومن أجل فلسطين
 كبيرة وهي االهتمام بالحقوق المدنية للشعب الفلسطيني، أمانة عباس زكي الصديق والرفيق األستاذلنا 

ي وفي غير المجلس النيابي من اجل إعطاء هذا الشعب سنقوم بكل ما نستطيع في المجلس النياب
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ن تقوم الدولة الفلسطينية ويعود هذا الشعب أ إلى من الضمانة في العيش الكريم األدنىالمضطهد الحد 
 .ستبقى فلسطين طريق المختارة. رضه المقدسةأ إلى

 19/10/2009السفير، 
  

  "ةالمساس بقيمة وطني"الجزيرة بـقناة حكومة فياض تتهم  .10
المساس بقيمة "ـب" الجزيرة"اتهمت الحكومة الفلسطينية، برئاسة سالم فياض، أمس، قناة : )آي.بي.يو (

وطالبت وزارة اإلعالم، في الحكومة في  .، من خالل بث نسخة محرفة للنشيد الوطني الفلسطيني"وطنية
المي مسؤول وحيادي، وإنهاء اعتماد الموضوعية والتوازن، واعتماد نهج إع"ـب" الجزيرة"بيان لها، قناة 

  ".نهجها الحالي الذي يعمل على إثارة الخالفات وتعميقها في الساحة الفلسطينية
" الجزيرة"بمثابة التحريض المتواصل من قبل "واعتبرت الوزارة، بث تسجيل محرف للنشيد الوطني 

  ".لي الفلسطينيعلى منظمة التحرير، واستمرارا لنهجها غير المتوازن في تغطية الشأن الداخ
وكانت القناة الفضائية بثت مقطعاً تم التالعب بكلماته مع االحتفاظ باللحن للنشيد الوطني من وحي 
االنقسام الفلسطيني، في نهاية برنامج حوار مفتوح الذي يقدمه غسان بن جدو واستضافت القيادي في 

  .ام اهللاحماس أسامة حمدان في بيروت، والقيادي في فتح ناصر القدوة من ر
  19/10/2009الخليج، 

  
   الحركةيؤكد غضب القيادة من سلوك  استقبال وفد حماسمصررفض : عزام األحمد .11

اعتبر القيادي في حركة فتح عزام األحمد أن رفض القـاهرة اسـتقبال وفـد               :  احمد رمضان  -رام اهللا   
 غضب القيادة في مصر     حماس كما طلبت الحركة وإرجاء الزيارة إلى وقت الحق يحدد في ما بعد، يؤكد             

 من الشهر الجاري على وثيقة الوفاق الوطني التي أعدتها          15من سلوك حماس لعدم التزامها التوقيع يوم        
  .مصر بعد توافق الفصائل الفلسطينية عليها خالل حوار القاهرة على مدى عام تقريباً 

  19/10/2009المستقبل، 
 

  المصالحة المتكررةالجبهة الشعبية تنظر بقلق إلى دعوات تأجيل  .12
 إلى دعوات التأجيل المتكررة "تنظر بقلق شديد" أنها "الجبهة الشعبية"أكدت :  فتحي صباح-غزة 

للمصالحة، معتبرة أنها تعكس عدم إعطاء أولوية لهذه المسألة، ما يجعل الشعب الفلسطيني رهينة 
مالحظات "د الغول إن لدى الجبهة وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة كاي. المواقف الفئوية والحزبية

ضرورة عقد جلسة " أن الجبهة دعت إلى "الحياة"وأضاف لـ.  على الورقة المصرية"جدية وجوهرية
حوار وطني شامل قبل الصوغ النهائي لهذه الوثيقة حتى تعكس خالصة النقاشات التي تمت أثناء الحوار 

  ."ماسوحتى ال تكون الوثيقة انعكاًسا آلراء حركتي فتح وح
دعم اآللية التي اعتمدتها هذه الوثيقة من أجل أن يدعى إلى عقد جلسة "واعتبر أنه يجب على مصر 

للحوار الشامل تتم خاللها مناقشة القضايا والمالحظات على طاولة البحث لكل فصيل، من أجل الخروج 
أتاحت "ة حتى اآلن، معتبراً أنها وانتقد اآللية المتبعة من قبل القاهر. "بوثيقة متفق عليها من قبل الجميع

لكل من طرفي االنقسام أن يضع فيتو على الطريقة التي يراها كل منهما، وهذا يجب العودة عنه، 
  ."والجلوس من أجل حوار شامل للخروج بنتائج نهائية

 عراقيل ومطبات وألغام حقيقية ستنفجر في"وحذر رفيقه عضو اللجنة المركزية للجبهة جميل مزهر من 
  أي لحظة في حال تطبيق اتفاق المصالحة على األرض، إن لم يؤخذ في االعتبار بعض المالحظات 
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وأكد أن الجبهة لم تتسلم الورقة المصرية، وانما . "المهمة والقضايا التي لم تتضمنها الورقة المصرية
  .ظاتاطلعت عليها بعد نشرها في وسائل اإلعالم، ومع ذلك وضعت عليها عدداً من المالح

  19/10/2009الحياة، 
  

  األردن"إخوان " حماس ترفض الزج باسمها في أزمة  .13
حماس على لسان أحد قيادييها من دمشق عن استيائها من زج اسمها في األزمة حركة أعربت : عمان

ووفق تصريح المصادر القيادية للصحيفة فإن الحركة ليست طرفا في .  في األردناإلخوانية التنظيمية
 وأنها تأمل أن ينجح الجهد اإلخواني في معالجة ،لداخلية لجماعة اإلخوان المسلمين في األردناألزمة ا

  . األزمة الداخلية دون وضع حماس طرفا فيها
وأعربت المصادر التي فضل عدم ذكر اسمها عن أن حماس تشعر باالستياء من توظيف بعض األطراف 

ي الصراع الداخلي للجماعة مشددا أنهم ليسوا طرفا بأي في اإلخوان المسلمين في األردن السم الحركة ف
 وأكدت أن خصوصية العالقة مع األردن والحركة اإلسالمية والقوى الشعبية ال تعني ،تنظيم في األردن

وأن حماس ترى أن التدخل في الشؤون الداخلية األردنية خط ، لحماس التدخل في شؤون األردن الداخلية
 وترفض ألي من كوادرها أن يمارس أي دور تنظيمي داخل األردن أو في ،زهأحمر ال يمكن أن تتجاو
 .صفوف الحركة اإلسالمية

 19/10/2009الشرق، قطر، 
  

   في االنتخابات فتح يشكك في إمكان فوزنبيل عمرو .14
 في  القيادي في فتح،قال السفير الفلسطيني السابق، لدى القاهرة، نبيل عمرو،:  منتصر حمدان-رام اهللا 

إذا بقي الوضع على حاله دون معالجة كافة القضايا " المستقلة، أمس، قابلة صحافية نشرتها وكالة معاًم
، "مشكوكاً فيه) في االنتخابات(الخالفية داخل فتح والساحة الفلسطينية بالتأكيد سيكون موضوع الفوز 

  .مؤكدا  تعرضه لسلسلة عقوبات من اجل اتخاذ موقف مختلف من موضوعات عديدة
وأكد عمرو رفضه لمبدأ أن يعاقب أي فلسطيني على أي موقف سياسي يتخذه، كما رفض المغاالة 

وقال إنه مع المعالجة الموضوعية ألية قضية شريطة أن تأخذ  السياسية واإلعالمية والتخوين والتشهير،
  .المساحة الكافية من الحرية

سي جديد يجري التشاور حوله مع عدد وكشف عمرو عن وجود أفكار يجري تداولها إلنشاء حزب سيا
ال أريد أن يفهم "من القيادات الفتحاوية، موضحا أن قرار تأسيس الحزب سيكون بعد االنتخابات، وقال 

  .، وأكد الحاجة لنشوء أحزاب جديدة"فتح"أن هناك تشويشاً على 
 فتح من طرف فتح خذلتني وتخلت عن خدماتي وقالت لي ال تصلح أن تستمر في خدمة"وأضاف عمرو 

واحد، وكنت اعتقد أنني جدير بموقع قيادي في الحركة، وعندما يأتي مؤتمر فتح السادس ويقول العكس 
  ".فانه من المفترض أن أعيد حساباتي ووجودي في الساحة السياسية

  19/10/2009الخليج، 
  

  محرفاً" موطني"بسبب بثها نشيد " قناة الجزيرة"فتح ننتقد  .15
برامج حوار بث  القطرية على بدء "الجزيرة"كة فتح عن غضبهما إزاء إقدام قناة أعلنت حر: رام اهللا

وكانت نسخة هزلية وزعت  ."تحريفه" وقد تم "موطني"مفتوح على الجزيرة، بالنشيد الوطني الفلسطيني 
، تستبدل كلمات موطني، قد بثتها الجزيرة، في مقدمة برنامج يجمع بين القدوة وأسامة "يوتيوب"على 

 . مدان، ممثل حماس في بيروت، أثارت غضب السلطة وفتحح
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دعت عضو كتلة فتح البرلمانية، النائبة نجاة أبو بكر، الجماهير العربية واإلسالمية إلى مقاطعة قناة 
وطالبت، في بيان لها، الجهات المختصة في السلطة الوطنية، بمقاضاة قناة الجزيرة .  الفضائية"الجزيرة"

جرائم ومخططات تصب في مصلحة االحتالل ومشاريعه، وتؤدي "مختصة لضلوعها في أمام المحاكم ال
 ."إلى تدمير البنية الفكرية وإسقاط العناوين الوطنية والسيادية الفلسطينية

 19/10/2009الشرق األوسط، 
  

  أشهر لمتابعة أوضاع فتح التنظيميةستةأنباء عن توجه الطيراوي إلى بيروت خالل  .16
رفض مصدر فلسطيني مسؤول في السلطة الفلسطينية تأكيد أو نفي الخبر الذي بثته : هللا رام ا-بيروت 
اللبنانية، والمتعلق بعزم الرئيس محمود عباس إيفاد توفيق الطيراوي مدير المخابرات / األخبار/صحيفة 

  .التنظيمية في لبنان التي تشهد توتراً" فتح"لإلشراف على أوضاع حركة الفلسطيني السابق 
نية اللجنة المركزية انتداب أحد أعضائها لإلشراف " فتح"وكانت الصحيفة قد نقلت عن أوساط في حركة 

على أوضاع الحركة التنظيمية في لبنان خالل األشهر الستة المقبلة، وأن االسم المتداول لشغل هذا 
مسؤولين الفتحاويين إلى المنصب هو توفيق الطيراوي، مشيرة إلى أن هذا األمر الذي دفع عدداً من ال

  .إبداء امتعاضهم، بسبب الخلفية األمنية للطيراوي
وفي أعقاب ذلك؛ نفى مصدر فلسطيني مسؤول، في تصريح نُشر عبر وسائل اإلعالم الرسمية للسلطة، 

ما ذكرته صحيفة األخبار اللبنانية، أن توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح متواجد في "
، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الطيراوي يشارك حالياً في "ن، وأنه سيبقى هناك لمدة طويلةلبنا

  . في رام اهللا اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح
وجاء موقف السلطة مغايراً للخبر الذي بثته الصحيفة اللبنانية، والتي قالت فيه إن اسم الطيراوي مرشح 

 ستة أشهر، ولم تذكر أنه متواجد حالياً في لبنان، األمر الذي يبقي خيار ألن يتواجد في لبنان في غضون
  .سفره إلى لبنان وارداً كون النفي الرسمي تحدث عن عدم تواجده حالياً في بيروت، بحسب مراقبين

 18/10/2009قدس برس، 
  

  منمجلس األلمنع وصوله ل تخطط لحملة دولية ضد تقرير غولدستون وتركز جهودها "إسرائيل" .17
" تقرير غولدستون" تبني مجلس حقوق اإلنسان في جنيف "إسرائيل"اعتبرت :  أسعد تلحمي-الناصرة 

، "خسارة معركة واحدة في حرب ديبلوماسية طويلة"الذي دانها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة 
ف الهيئات  في مختل"إسرائيل"ـتستوجب وضع آلية لمواجهة ارتدادات التقرير والنشاطات المناوئة ل

 تطالبها بتليين مواقفها السياسية من "إسرائيل"ـل" دوالً صديقة"وتحدثت تقارير صحافية عن أن . الدولية
  . الفلسطينيين لفرملة تداعيات التقرير ومنع وصوله إلى مجلس األمن

" ول المانحةالد"السلطة الفلسطينية بوقف العملية السياسية وحض بنيامين نتنياهو وهدد وزراء إسرائيليون 
على عدم التبرع بأموال لها، كما غمز بعضهم من قناة دول احتالل أخرى ال تحاسب على ممارساتها في 

  ".تقرير غولدستون"األراضي التي تحتلها وتدعم في الوقت ذاته 
ونقلت وسائل اإلعالم العبرية عن أوساط نتنياهو قوله في االجتماع الذي عقده مع كبار مستشاريه فور 

 لن تتنازل عن حقها في الدفاع "إسرائيل"دور قرار مجلس حقوق اإلنسان للبحث في انعكاساته، إن ص
  ". نزع الشرعية عن قرار نزع الشرعية ضد إسرائيل"عن نفسها وإن الهدف اآلن هو 

ينبغي على إسرائيل أن تستعد لمعركة طويلة مريرة، وعدم السكوت على االتهامات الموجهة "ورأى أنه 
" حملة إعالمية حازمة"وقال إن المعركة ستدار عبر ". لن نتساهل وسنعمل ضد كل حالة وحالة... هاإلي

ينبغي على ... في أرجاء العالم أوساطاً واسعة نزيهة يمكن أن تصدق ادعاءاتنا"في كل العالم، مضيفاً أن 
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لحشد " تي تؤمن بها إسرائيلإسرائيل أن تقيم حولها نواة نوعية من دول متنورة لها قيم مماثلة للقيم ال
  .تأييدها لالدعاءات اإلسرائيلية

التراجع وامتصاص الضربات وضبط " لن تكون مستعدة للعمل وفق معادلة "إسرائيل"وشدد على أن 
نفسها، إنما ستضطر إلى توضيح أنها إذا تراجعت وتلقت الضربات، فإنها ستوجه بدورها الضربات 

ئيلية أن ثمة فكرة يتم تداولها بإنشاء آلية خاصة تنسق بين كل الوزارات وأفادت اإلذاعة اإلسرا". أيضاً
  . وتضع خطة عمل لمواجهة التقرير على كل األصعدة

عن مسؤول سياسي أن الجهد اإلسرائيلي ينصب اآلن في محاولة منع وصول " يديعوت أحرونوت"ونقلت 
يلية أن الواليات المتحدة ستجند وقدرت أوساط إسرائ. تقرير غولدستون إلى مجلس األمن الدولي

  .أصدقاءها في المجلس لضمان غالبية ضد التقرير
نقلت عن ديبلوماسيين رفيعي المستوى في مقر األمم المتحدة في نيويورك " هآرتس"لكن صحيفة 

تقديراتهم بأن الواليات المتحدة تفضل دعم تقرير غولدستون بصيغة أكثر اعتداالً لدى طرحه على مجلس 
ورأى هؤالء أن إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما . ضد الصيغة الحالية" الفيتو"ن، على استخدام األم

ستفعل كل ما في وسعها من أجل االمتناع عن "المهتمة بتحسين عالقاتها مع العالمين العربي واإلسالمي 
التوصل إلى صيغة استخدام الفيتو وستفضل إجراء مفاوضات مع الدول األعضاء في المجلس من أجل 

  ".متفق عليها لمشروع القرار
  19/10/2009الحياة، 

  
   بمعاداة السامية ويهدد السلطةاإلنسان يتهم مجلس حقوق إسرائيليوزير  .18

 اتهم وزير المالية اإلسرائيلي يوفال شطاينتس امس مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحـدة               :رام اهللا 
هذه محاولة السامية إلقـرار    "وقال شطاينتس    .ه على تقرير غولدستون   بمعاداة السامية وذلك بعد مصادقت    

أن ما هو مسموح للواليات المتحدة في أفغانستان ولروسيا في الشيشان ولتركيا فـي شـمال العـراق،                  
وأدان شطاينتس االتهامات    .، على حد زعمه   "محظور على دولة إسرائيل، التي تدافع عنها من قطاع غزة         

لن ندع اليهود يذهبون كالخراف للمذبحة، الدولة اليهودية لها الحق والواجب           " قائال   "ئيلإسرا"لـالموجهة  
  .، حسب تعبيره"في حماية مواطنيها ليس أقل من الواليات المتحدة او روسيا او تركيا

 في كل المنابر الدوليـة وقـال        "إسرائيل"واتهم شطاينتس السلطة الفلسطينية بانتهاز أية فرصة لمضايقة         
  المنح وتحسين وضع السلطة الفلسطينية، ال      إعطاءهم نواصل   أن كنا نريد    إذانحن نحتاج للتفكير في ما      "

  . الخد الثانيإدارةنستطيع مواصلة 
  19/10/2009 الحياة الجديدة، 

  
   عميلإلى الدولة العبرية حّولوا عّباس من شريك أقطاب:  السابقاإلسرائيليوزير المعارف  .19

، يوسي سريد )ميريتس( وزعيم حركة األسبق اإلسرائيليقال وزير التعليم : اوسزهير اندر-الناصرة 
 وان اللذين قاما بقتله هما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  ميتاًإنساناًانّه يمكن اعتبار محمود عباس 

  . باراكإيهود األمنووزير 
ن نهين؟ مشبها أا يجب لماذ: العبرية تحت عنوان" هآرتس"وقال سريد في مقال نشره في صحيفة 

 الحالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حصل انّه في نهاية اجتماع غاضب ضم الثالثة األوضاع
 قام بعمل عدة أنخرج باراك ونتنياهو وتركا على الطاولة حبة سيانيد سامة وما لبث الرئيس الفلسطيني 

 تقرير القاضي ريتشارد أيلحبة السامة،  ثم شعر باليأس وابتلع ااألطلنطيمكالمات هاتفية عبر 
 مستوى جرائم ضد إلى الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ترتقي أدانغولدستون، الذي 

  .، على حد تعبيرهأخرى، والذي يحاول اآلن التصويت عليه مرة اإلنسانية
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ب الطلب لمناقشة تقرير  لعباس بأن يسحواإلسرائيلي األمريكي الجانب إجبار إن قائال سريد وأضاف
 نفس الدائرة حيث ال شريك إلىن القوة لم تنجح ونعود أغولدستون كان بمثابة انتحار واآلن يتضح 

ن كل ذلك يحدث عندما يريدون إللحديث معه اآلن ولن يكون في المستقبل القريب، ويضيف سريد 
  . عمالءإلىتحويل شريك 

 بعض الحواجز هنا وهناك، إزالة عبر أخرى عباس مرة إلنعاش  جهودا تُبذل اآلنإنوساق الكاتب قائال 
 يغرز سكينا في ظهر عباس يريد أنيحاولون استعادة حيويته، بينما يصر نتنياهو على اهانته فبدال من 

 يحب "إسرائيل"ن الرأي العام في أ النّه يعلم ويعرف أخرى يغرزها في معدته، ويغرزها مرة ومرة أن
  .لسطينيين على هذا النحو على حد وصف سريدمشاهد اهانة الف

  19/10/2009القدس العربي، 
 

   أمال بكسبها ضد إيران لتقرير غولدستونتتغاضى عن تأييد موسكو" إسرائيل" .20
ليست معنية بتوتر العالقات " إسرائيل"قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون إن : أي.بي.يو

إلى جانب قرار مجلس حقوق اإلنسان في جنيف بتبني تقرير لجنة مع روسيا في أعقاب تصويتها 
 .القاضي ريتشارد غولدستون أمالً منها بأن تدعم روسيا فرض عقوبات دولية ضد إيران في المستقبل

إن إسرائيل ليست معنية بتوتر "وقال أيالون في مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العبرية العامة، أمس، 
في أمور مثل "وعبر عن أمله بأنه " ستستوضح الموضوع بصورة مدروسة وبناءةالعالقات مع موسكو و

  ".التخصيب النووي في إيران سيكون باإلمكان االعتماد على روسيا
تصويت روسيا المؤيد لتقرير غولدستون لم يعزز مكانة روسيا كوسيط لتحقيق السالم "ولوح أيالون بأن 

إسرائيل ستعمل من أجل تغيير موقف دول جدية أيدت تقرير "وأضاف أن ". بين إسرائيل والفلسطينيين
  ".غولدستون ووضعهم جانبا

  19/10/2009الخليج، 
  

  توصلنا إلى حل مع األمريكيين بشأن االستيطان: نتنياهو .21
أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضيفه، رئيس الوزراء اإلسباني، خوسيه لويس ثباتيرو، 

صح نتنياهو عن فولم ي. وصلت إلى اتفاق بشأن البناء في المستوطنات مع اإلدارة األمريكيةأن حكومته ت
: أن نتنياهو قال لثباتيرو خالل لقائهما يوم الخميس الماضي" هآرتس"وذكرت صحيفة  .تفاصيل االتفاق

ن بسماع تفاصيل إذا كنتم معنيي. ال يمكنني اإلفصاح عن المزيد. حللنا مسألة المستوطنات مع األمريكيين
ولم يتضح قصد نتنياهو من وراء هذا التصريح وما هي مدى جديته، ولكنها  ".إضافية اسألوا األمريكيين

  . المرة األولى التي يتحدث فيها عن حل
 19/10/2009، 48عرب

  
  "توحيد القدس"نتنياهو ينسب لزئيفي جهود  .22

، في الذكرى السنوية لقتل وزير السياحة قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: يو بي آي
بعد احتالل شطرها الشرقي، " لتوحيد القدس" األخير قام بجهود كبيرة إناإلسرائيلي رحبعام زئيفي، 

حتى احتالل ( عاما 19القدس العبرية كانت طوال  "إنوتابع نتنياهو  ".العبرية" إياها بالمدينة واصفاً
رئيس الوزراء اإلسرائيلي األول ( معاد ومفخخ، وأعلن عنها مقسمة بخط.. صغيرة) القدس الشرقية

وخريطة المدينة . الحكومة قررت توحيد القدس فورا"، مضيفاً أن "بن غوريون عاصمة إلسرائيل) ديفيد
، "مذ ذاك اتسع مدى القدس. الموحدة التي صادقت عليها الحكومة والكنيست أصبحت صنيعة يديه
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" مدينة لغاندي) حيان استيطانيان، شمالي القدس الشرقية وجنوبها(لى غيلو أحياء المدينة من راموت إ"و
 .وهو لقب زئيفي

 19/10/2009السفير، 
  

   تخشى فوز حماس باالنتخابات الفلسطينية المقبلة في ظل ارتفاع شعبيتها بالضفة"إسرائيل" .23
 إذاحركة حماس مجـددا      تخشى فوز    أبيب بأن تل    األحد إسرائيلية مصادر   أكدت: وليد عوض  -رام اهللا   

 فـي   " اليـوم  إسرائيل"ذكرت صحيفة    و . الفلسطينية األراضيجرت االنتخابات الرئاسية والتشريعية في      
 والغربية من احتمال اكتساح حماس      اإلسرائيلية السياسية   األوساط مخاوف تسود    أن األحدعددها الصادر   

 أن إلـى  الـصحيفة     وأشارت .لضفة الغربية لالنتخابات المقبلة في ظل ارتفاع شعبيتها بشكل واضح في ا         
 الهزيمـة فـي االنتخابـات       إلى من احتمال تعرض عباس      "إسرائيل"التصاعد في شعبية حماس بدأ يقلق       

 دور عباس في    أنوتضيف الصحيفة نقال عن مصادر فلسطينية       . المقررة العام المقبل في الضفة الغربية     
 إلـى ، بل اغضب مؤيديه، وقد يـؤدي        واإلسرائيليين األمريكيينقضية تقرير غولدستون لم يغضب فقط       

  .هزيمته في االنتخابات المقبلة
  19/10/2009القدس العربي، 

  
   المفاوضات مع الفلسطينيينإلعادة أميركا للتعاون مع "إسرائيل"باراك يدعو  .24

نـسيق مـع     بالت اإلسرائيلية باراك مسؤولين في الحكومة      إيهود اإلسرائيلي طالب وزير الجيش     :رام اهللا 
وقـال   . مفاوضات السالم مع السلطة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن         إلعادة األميركيةالواليات المتحدة   

 لعقد اتفاق للبدء بالمفاوضات بأسرع وقت ممكن حتـى وان كانـت        األميركية اإلدارة نعمل مع    أنيجب  "
  . قدمنا تنازالت صعبةإذا حتى أوالشروط غير جيدة، 

  19/10/2009الحياة الجديدة، 
  

 لدينا ملفات ووثائق تثبت خطورة عمليات التهويد في القدس: الشيخ رائد صالح .25
كشف الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في إسرائيل، أن هناك ملفات ووثائق تثبت مدى : غزة

 .خطورة عمليات التهويد، التي تنفذها الحكومة اإلسرائيلية في مدينة القدس
تصريحات صحافية، أن الوثائق الجديدة ستبرز أن كل ما تم الكشف عنه في السابق أوضح صالح، في 

. بشأن المشاريع التهويدية يمثل نسبة قليلة مما تعكف عليه حاليا الحكومة اإلسرائيلية في المدينة المقدسة
للسيطرة واعتبر صالح، أن المشاريع التهويدية واالستيطانية في القدس ومحيطها تأتي في أطار مخطط 

 .على المدينة وتهويدها بشكل نهائي
وحذر صالح، من أن مطالبة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الفلسطينيين بضرورة االعتراف بيهودية 

وأضاف، . إسرائيل، يهدف بشكل أساسي إلى التسليم بالسيطرة اليهودية على القدس والمسجد األقصى
 ." أن يوافقوا على استبدال المسجد األقصى بالهيكلهو يريد أن يقول للناس بشكل واضح، إن عليهم"

 أسفل المسجد األقصى، قال صالح، إنه سبق لنتنياهو  ال تحفر أنفاقاً"إسرائيل"وحول ادعاء نتنياهو بأن 
نفق " أن قام بحفر نفق أطلق عليه 1996عندما تولى ألول مرة منصب رئيس الوزراء عام 

ال يمكن تصديقها بالمطلق، متهما إياه بإتباع سياسة الكذب للتغطية ، وبالتالي فإن مزاعمه "الحشماونئيم
وأردف قائال، إن حفر األنفاق أسفل المسجد األقصى مستمر منذ . على جرائم حفر األنفاق تحت األقصى

وحول .  على أن هذا يدل على أن أكبر خطر يتهدد المسجد األقصى هو وجود االحتالل، مشدداً عاما40ً
ي صدرت عن عدد كبير من النخب السياسية اليمينية في إسرائيل إلبعاده إلى غزة، ردا على الدعوات الت
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قيادته الحملة ضد مشاريع التهويد في القدس، قال صالح، إن هذه التهديدات لن تدفعه وزمالءه للتراجع 
 .ب الفلسطينيعن الجهد الذي يقومون به، مشددا على أنه يقوم بدوره حفاظا على الثوابت الوطنية للشع
19/10/2009الشرق األوسط،   

  
 الحفريات كشفت جذور األشجار: شاهد عيان يدخل سراً األنفاق تحت األقصى .26

 النقاب عن وصول الحفريات 1948كشف مواطن فلسطيني من األراضي المحتلة عام : القدس المحتلة
وقها المسجد األقصى تحت المسجد األقصى المبارك إلى حد إبقاء قشرة رقيقة من األرض يقوم ف

، إن مشاهدته آلثار الحفريات 1948وقال أحمد جيتاوي من قرية جت في المثلث المحتل عام  .المبارك
 .أسفل األقصى أصابته بالصدمة

وأضاف في حديث له من قلب المسجد األقصى المبارك أنه شاهد ليلة السابع والعشرين من رمضان 
 .ة من حي سلوان الحامية الجنوبية للمسجدأنفاقا حفرت تحت المسجد األقصى قادم

ويقول المواطن الجيتاوي إنه تسلل إلى األنفاق المحفورة تحت المسجد مع مجموعة سياحية، مستغال 
 .، حيث سجل للرحلة باسم مستعار ساعدته مالمحه الغربية على انتحاله”تل أبيب“كونه طالبا في جامعة 

وأشار إلى أن المرشدة السياحية تطرقت إلى  .يدخلها غير اليهود إن األنفاق التي وصل إليها ال وأضاف
نحن اآلن تحت قبة الصخرة وهي أقدس مكان ” :ونقل عنها القول .موقع المجموعة السياحية في النفق

 .”لدى المسلمين، وهذا المكان يجب أن يقام عوضا عنه الهيكل الثالث، لكن المسلمين يرفضون ذلك
ور األشجار المزروعة في مرافق األقصى وساحاته ظهرت بوضوح في سقوف ويؤكد الجيتاوي أن جذ

األنفاق التي تجول فيها مع الوفد السياحي، وهو ما يشير إلى توسع الحفريات واقترابها من قواعد بناء 
 أساسات المسجد وقبة الصخرة مهددة باالنزالق لعدم وجود أية موانع تحميها بعد إزالة  كما أن.المسجد
 .”ن من األتربة من تحت المكانينأطنا

 19/10/2009السبيل، األردن، 
  

 االحتالل يشّرد عائلة مقدسية .27
أجبرت سلطات االحتالل، أمس، مقدسياً من جبل المكبر على هدم منزله بعدما عجز عن دفع : )أ ش أ(

سي غرامة وكانت بلدية االحتالل قد فرضت على المقد .غرامة، مشردة عائلته المكونة من ستة أفراد
بحجة البناء من دون ترخيص، وحين عجز عن الدفع )  ألف دوالر20قرابة ( ألف شيكل 70مالية قدرها 

 .أجبرته على هدم المنزل بنفسه
وتدعي البلدية أن سبب عدم إعطائه الترخيص، الذي تقدم الستصداره منذ سنوات أن األرض المبنى 

 .، وهو ما نفاه، مؤكداً أن ملكية األرض تعود لعائلته"لعامةالمرافق ا"عليها المنزل تقع ضمن ما يسمى بـ
 19/10/2009السفير، 

 
  تراجع في شعبية عباس رغم تقدم فتح على حماس: استطالع .28

أظهر استطالع للرأي تراجع شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رغم أن شعبية حركة : غزة
 حماس، في تطور عزي إلى األزمة التي سببتها موافقة فتح التي يتزعمها فاقت شعبية منافستها حركة

  .السلطة على إرجاء التصويت على تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب
 يونيو / في استطالع سابق أجري في حزيران%17.8، مقابل %12.1وتراجعت شعبية عباس إلى 

ذي أجرى االستطالع أن يكون سبب هذا التراجع،  ال"مركز القدس لإلعالم واالتصال"ورجح . الماضي
  .قرار الموافقة على إرجاء التصويت على تقرير غولدستون
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، 2010 من األصوات في حال أجريت االنتخابات في %16.8وبين االستطالع أن عباس سيحصل على 
ل هنية أي أكثر بقليل مما سيحصل عليه رئيس الحكومة المقالة القيادي في حركة حماس إسماعي

  .، وسيتعادل مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي)16%(
 شملهم االستطالع 1200 من %40وقال . غير أن االستطالع أكد أن شعبية فتح تفوق شعبية حماس

الذي أجري خالل الفترة من السابع إلى الحادي عشر من الشهر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
  . سيصوتون لحماس18.7تون لمرشحي فتح في االنتخابات المقبلة في مقابل إنهم سيصو

وكشف االستطالع أن ثقة الفلسطينيين في جهود السالم التي تبذلها اإلدارة األميركية تراجعت، إذ اعتبر 
 ممن شملهم االستطالع، أن تحركات الرئيس األميركي باراك أوباما الستئناف المفاوضات لن 54%

  . على أنها ستؤدي إلى تفاقم األمور%12.9 رأوا العكس، فيما اتفق %32.7اً، في مقابل تغير شيئ
19/10/2009الحياة،   

  
   أسيراً فلسطينياً أمضوا أكثر من ربع قرن في سجون االحتالل13: فروانة .29

أفاد األسير السابق، الباحث المختص في شؤون األسرى، عبد الناصر فروانة، بأن عميد أسرى : غزة
عامه السادس والعشرون في سجون ) 19/10(األسير عيسى عبد ربه يدخل غداً االثنين  يت لحم ب

االحتالل لترتفع وبذلك قائمة من أمضوا أكثر من ربع قرن بشكل متواصل وال زالوا في األسر إلى ثالثة 
  .أسيراً عشر

  18/10/2009قدس برس، 
  

   نحو القصاص من االحتاللتبني تقرير غولدستون خطوة هامة: فلسطينيو أوروبا .30
أشادت مؤسسات وتجمعات فلسطينية في عموم القارة األوروبية، بتبني مجلس حقوق اإلنسان، : بروكسيل

التابع لألمم المتحدة، تقرير غولدستون، الخاص بجرائم الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، التي دارت 
ادقة هي خطوة هامة على طريق إنصاف ضحايا وقالت المؤسسات إن هذه المص. رحاها الشتاء الماضي

من “وبالمقابل؛ حذّرت المؤسسات والتجمعات من أن . الشعب الفلسطيني والقصاص من االحتالل
  .، على حد تعبيرها”يزعمون تمثيل شعبنا الفلسطيني في المحافل الدولية ليسوا جديرين بذلك

، وأرسل )18/10(وقالت المؤسسات والتجمعات الفلسطينية في بيان أصدرته في بروكسيل اليوم األحد 
استقلبنا بترحيب كبير التصويت في مجلس حقوق اإلنسان على تقرير غولدستون، "، "قدس برس"إلى 

دين على حقه ونرى في تبنِّي التقرير خطوةً هامةً على طريق إنصاف ضحايا شعبنا، والقصاص من المعت
  ."في الحياة والحرية

  18/10/2009قدس برس، 
  

  منحة إماراتية للطلبة المكفوفين في جامعة النجاح في غزة .31
بتمويل من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية تسلم الطلبة المكفوفون في  :دبي

امج ناطقة في حفل تم تنظيمه في مقر جامعة النجاح الوطنية في فلسطين أجهزة حواسيب محمولة وبر
 المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن التكلفة اإلجمالية لهذا ، وقالالجامعة

  . ألف دوالر أمريكي25المشروع بلغت 
19/10/2009الخليج،   
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 إلقاء قنبلة على منزل في مخيم الرشيدية .32
نبلة يدوية على منزل الفلسطيني ياسر سليمان في مخيم ألقى مجهولون، منتصف ليل أمس األول، ق

مستشفى لتلقي ال، مما أدى إلى إصابة أطفاله الثالثة بجروح نقلوا إثرها إلى  اللبنانيالرشيدية في الجنوب
 .العالج

 19/10/2009الشرق األوسط، 
  

  لدعم صمود المدينة إستراتيجيةندوة القدس توصي بوضع خطة: األردن .33
 المشاركون في الندوة العالمية لشؤون القدس التي أشاد: الهادي  عبد الحفيظ ونيفين عبدنأيم -عمان 

عمارها في المدينة المحتلة ، مؤكدين إ بالرعاية الهاشمية للمقدسات وأمس في عمان أعمالهااختتمت 
 . عربية وإسالمية لدعم صمود القدسإستراتيجيةضرورة وضع خطة 

، "من اجل صمود القدس سكانا وعمرانا وهوية" التي عقدت تحت عنوان وطالب المشاركون في الندوة
بعقد ورشة عمل بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين من العالمين العربي واإلسالمي لوضع الخطة 
وفق منهج علمي يأخذ بعين االعتبار الواقع وآفاق المستقبل في ضوء األهداف المحددة التي تضمن 

وناشدوا منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية إعالن  .وعمراناً وهويةصمود القدس سكاناً 
 قضيتها حية في إلبقاءيوماً عالمياً للقدس ) ذكرى جريمة إحراق األقصى( من كل عام 8 - 21يوم 

 .األذهان
19/10/2009الدستور،   

   
   على المصالحةوالسلطة حماسالسنيورة يحض  .34

ة تصريف األعمال في لبنان فؤاد السنيورة، أمس، السلطة الفلسطينية حث رئيس حكوم: )أي بي يو(
  .وحركة حماس على إتمام المصالحة بينهما

وقال مصدر رسمي إن طلب السنيورة جاء في اتصالين هاتفيين أجراهما بكل من الرئيس الفلسطيني 
جهود التقارب لحضهما على استئناف "محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، 

 تقرير غولدستون قد أقر في جنيف وبالتالي تم أنوالمصالحة وتجاوز تباينات األيام الماضية، خصوصاً 
  . "تجاوز موضوع التباين ولم يعد هناك من ضرورة الستمرار التباعد والخالف

  19/10/2009الخليج، 
  

  الفلسطينيون أنفسهم ال يريدون التوطين: الرئيس سليمان .35
ما أمس  السفراء العرب المعتمدين في اسبانيا خالل لقاءه سليمان س الجمهورية اللبناني ميشالرئيأدان 

 والتهويد الممنهج للقدس من طريق هدم المنازل وتغيير أسماء األقصى بحق المسجد "إسرائيل"تقوم به 
العمل عنه، ولفت  في مستقبله ومنع فرص األمل إفقادهالمدن والقرى، واستهداف الشباب الفلسطيني عبر 

 أن"وشدد على  . على زرع الشقاق والخالف بين الدول العربيةأيضاً تعمل "إسرائيل" أن إلىكذلك 
  ".الفلسطينيين في لبنان أنفسهم ال يريدون التوطين لما في ذلك من ضياع لجوهر قضيتهم

 19/10/2009السفير، 
  

 أجهزة تنصت إسرائيلية  ثالثة فجريالجيش اللبناني  .36
 ثالثة أجهزة تنصت إسرائيلية كان جنود إسرائيليون قد زرعوها بين بلدتي يفجر الجيش اللبنان: تبيرو

 .ميس الجبل وحوال المتاخمين للشريط الحدودي بين لبنان واألراضي المحتلة
  19/10/2009الشرق األوسط، 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1586:         العدد       19/10/2009اإلثنين  :التاريخ

 
  حزب اهللا يدين معارضي تقرير غولدستون .37

 فيه على قيام بعض الدول بالتصويت ضد قرار مجلس حقوق  بيانا علق"حزب اهللا"أصدر أمس : بيروت
اإلنسان في األمم المتحدة، الذي يحمل إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب خالل عدوانها على قطاع 

يدين حزب اهللا قيام بعض الدول وفي طليعتها ": وجاء في البيان. غزة بناء على تقرير غولدستون
بالتصويت ضد قرار اعتبار ما جرى في غزة على يد قوات االحتالل الواليات المتحدة األميركية 

اإلسرائيلي جرائم حرب، ويرى أن هذا الموقف يكشف بكل وضوح حقيقة السقوط األخالقي لهذه الدول، 
 . "ويظهر عبثية الرهان عليها وانعدام إمكان الوثوق بها

 19/10/2009الشرق األوسط، 
  

 تقرير غولدستونحول " باحث"ندوة لمركز : لبنان .38
 ندوة خاصة بتقرير القاضي ريتشارد غولدستون، حاضر فيها الخبير "مركز باحث للدراسات"عقد 

 -  محمود رمضان، بمشاركة مجموعة من الباحثين والمختصين بشؤون الصراع العربي.القانوني د
، مع أنه ساوى بين الضحية ولفت رمضان إلى أن التقرير متوازن نسبياً .اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية

ارتباك الكيان وقلقه الحقيقي من التقرير، وسعيه المحموم إلجهاضه وإسقاطه، مهما "أكّد على و. والجالّد
 ."كان الثمن

 ،ه إلى العدوا وجهها التقرير لفصائل المقاومة، معتبراً أنها أقّل تأثيراً مموأشار إلى االتهامات التي وج
ر لم يصف الفصائل بأنها حركات إرهابية؛ مع عدم جزمه بأن المقاومين قد استخدموا خاصة وأن التقري

 مدنية المدنيين الفلسطينيين كدروعٍ بشرية، أو أنهم باشروا عمليات قصف أو غيرها من داخل مؤسسات
ر التوقّف ، فيجد"إسرائيلية"أما بالنسبة إلطالق الصواريخ الفلسطينية على مناطق "... أو أحياء سكنية

 ."!عندها لجهة وصفها من قبل غولدستون بأنها قد تكون بمثابة جرائم حرب
 19/10/2009السفير، 

 
  ال للتفاوض... ورقة المصالحة للتوقيع: الغضب المصري يرجئ زيارة حماس .39

، أمس، أن الغضب دفع مصر إلى "األخبار"كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة، لـ:  قيس صفدي-غزة 
بعد رفض الحركة اإلسالمية التوقيع على " اإلهانة"بال وفد حركة حماس، لشعور القاهرة بـرفض استق

وأشارت المصادر إلى أن رئيس . الورقة المصرية للمصالحة، ووضعها تعديالت جديدة على نسختها
يل تحفّظات شفهية من دون تعد"االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أبلغ وفد حماس بأنه يقبل بـ

غير أن حماس أصرت على فتح الورقة للنقاش من أجل التعديل والحذف ". في ورقة المصالحة
  . واإلضافة، فكان القرار المصري بإرجاء الزيارة التي كانت مقررة أمس األحد

كظمت غيظها ووافقت على طلب حماس منحها مهلة إضافية لدراسة "وقالت المصادر نفسها، إن القاهرة 
 أمل الموافقة والتوقيع عليها، إال أن إعالن الحركة عن مالحظات واستدراكات أصاب الورقة، على

  ".الراعي المصري بالصدمة والغضب
  19/10/2009األخبار، 

  
  العالقات بين مصر وحماس تمر بأزمة لقيام الحركة بتأجيل توقيع اتفاق المصالحة": األهرام" .40

اصمة األردنية إن العالقات بين مصر وحركة حماس ذكرت مصادر في الع:  خالد األصمعي-رام اهللا 
وقالت مصادر . تمر بأزمة لقيام حماس بتأجيل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في اللحظات األخيرة

موثوقة في عمان إن العالقات بين مصر وحماس تمر في أزمة علي خلفية أن حماس التي تقود تحالف 
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ناء الشعبية والديمقراطية هي التي أجلت توقيع اتفاق المصالحة الفصائل الفلسطينية في دمشق باستث
  .الفلسطينية في اللحظة األخيرة

وقالت المصادر إن مسؤولين مصريين ذوي عالقة بملف المصالحة الفلسطينية عبروا أمام وفد من 
م من خالل حماس في القاهرة عن استيائهم من طريقة تعامل الحركة مع الجهود المصرية إلنهاء االنقسا

التأجيل مرتين على توقيع اتفاق المصالحة وإعالن بعض مسؤولي حماس أكثر من مرة أن مصر منحازة 
  .لحركة فتح والسلطة علي حساب حماس في موضوع المصالحة

وكشفت المصادر النقاب عن توتر كبير حدث خالل لقاء الوزير عمر سليمان وزير المخابرات المصرية 
اس في القاهرة في العاشر من الشهر الحالي، وقالت المصادر إن سليمان أبدى لوفد ومعاونيه مع وفد حم

حماس خالل اللقاء انزعاجه الكبير من أسلوب تعاطي حماس مع ملف المصالحة متهما إياها أنها تدمر 
الجهود المصرية لتحقيق المصالحة وطالبها بالتوقف عن ذلك والتعامل مع مصر كدولة وليس كتنظيم 

نحن محايدون ونتصرف من أجل : وتنقل المصادر عن سليمان قوله لوفد حماس.  الساحة الفلسطينيةعلي
 أكتوبر الحالي كما حددته 25تحقيق المصلحة الفلسطينية العليا وليس لمصلحة هذا الفصيل أو ذاك وان 
إن ما فعلناه وأنجزناه وأضاف . القاهرة أخذ باالعتبار المصالح الفلسطينية العليا وهو ليس موعدا عشوائيا

  . في الورقة المصرية تم باالتفاق معكم، ومع القوى األخرى، وموقفكم غير مقبول علي اإلطالق
وأكد سليمان لحماس أن الشراكة السياسية ال تتحقق بتعطيل الحوار بل من خالل مشاركة حماس في 

لسطينية وأن ذلك سيتحقق من اليوم القيادة المؤقتة التي وردت في ملف إعادة بناء منظمة التحرير الف
ورفض سليمان الطعن بشرعية الرئيس عباس قائال إنه رئيس باالنتخاب وأن واليته . األول لتنفيذ االتفاق

  .تنتهي في العام المقبل وانه متمسك بحقوق شعبه
  19/10/2009األهرام، 

  
  عمق االنقساماتمصر لن توقف جهودها من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية برغم : عواد .41

صرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، :  محمد أمين المصري-روما 
بأن الرئيس حسني مبارك حرص، خالل جولته األوروبية، على أن ينقل للدول األوروبية صورة أمينة 

 المنطقة من الجانب لتطورات األوضاع في الشرق األوسط حتى ال تكون متلقية لصورة األوضاع في
  .اإلسرائيلي وحده

وأكد، في تصريحات للصحفيين في روما، أن مصر لن توقف جهودها من أجل إتمام المصالحة 
وأضاف أن مصر لم تفقد . الفلسطينية برغم عمق االنقسامات بين الفصائل والمراوغات والمماطالت

أيضا مع كل الفصائل من أجل تنقية األجواء األمل بالنسبة لمسألة المصالحة، وأنها مستمرة في جهودها 
بينها وتوفير المناخ المواتي للتوصل إلي مصالحة حقيقية تتجاوز مرحلة توقيع الورقة المقدمة للفصائل 
دون المزيد من التحفظات، وبما يؤدي إلى التنفيذ األمين لما جاء بالورقة المصرية، وبما يمكن أن يحقق 

  .المصالحة المرجوة
متحدث الرسمي باسم الرئاسة، أنه اتضح لمصر التي تبذل جهداً كبيراً انطالقاً من حسها القومي، وأكد ال

وتعمل بال أجندات خارجية أن جهودها تدور في حلقة مفرغة نظراً للخالفات بين الفصائل الفلسطينية، 
سها أطراف خارجية وعمق االنقسامات بينها وبين السلطة الفلسطينية، باإلضافة إلي الضغوط التي تمار

  .علي هذه الفصائل
  19/10/2009األهرام، 
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   مالحقة مرتكبي جرائم سرقة أعضاء الفلسطينيينخبراء قانونيين وأطباء يؤكدون على ضرورة .42
أجمع خبراء في القانون الدولي وأطباء مصريون يتصدرهم :  حسن حافظ، حاتم عبد الرحمن-القاهرة 

سيد على ضرورة مالحقة اإلسرائيليين مرتكبي جرائم سرقة أعضاء نقيب األطباء المصريين حمدي ال
الفلسطينيين وتوثيق الجرائم الوحشية اإلسرائيلية باللجوء إلى المحاكم الدولية ومحاكمة القائمين عليها، 
  .وذلك، بعد أن كشف الصحافي السويدي دونالد بوسترم عن هذه الجرائم الوحشية في أغسطس الماضي

حسام طوقان عن تورط جهاز األمن الداخلي . ر الطبي لسفارة فلسطين في القاهرة دوكشف المستشا
، مهمتها التوغل )المستعربين(في هذه الجرائم بتكوينه لجماعات تعمل متخِّفية ) الشين بيت(اإلسرائيلي 

كونون خالين واالندماج في الكيانات الفلسطينية للبحث عمن تتوافر فيهم المواصفات الجسمانية القياسية وي
من األمراض ويتمتعون بصحة ممتازة، ليتم بعد ذلك تكوين نقط تفتيش للقبض على هؤالء الضحايا الذين 

وأشار طوقان في كلمته، التي ألقاها في الندوة . يساقون إلى مستشفيات مخصصة لسرقة األعضاء منهم
لى عدم مقدرة الجانب الفلسطيني في التي نظمتها لجنة اإلغاثة اإلنسانية في نقابة األطباء المصرية، إ

الوقت الحالي على إثبات هذه الوقائع، ألنها تحدث في مستشفيات إسرائيلية تخضع لحراسة مشددة وتتم 
وأعرب عن أمله أن تساعد اللجنة الحكومية . عمليات سرقة األعضاء في إطار من السرية المطلقة

  .وثيق هذه الجرائم في أن تقوم بدورهاالتابعة لوزارة الصحة الفلسطينية المشكَّلة لت
علي الغتيت . وأكد الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي د

ما جاء في كالم طوقان، وأشار إلى أن عمليات سرقة األعضاء تحتاج إلى توصيف دقيق حتى يتم 
ويقسم . مت بطريقة االصطياد المباشر للشهداء الفلسطينيينمالحقتها جنائيا بشكل صحيح، فهي جرائم ت

أوالً عملية قتل متعمد ألعزل، أي أنها جريمة حرب، ثانياً جريمة : الغتيت هذه الجريمة إلى عدة أجزاء
أركان الجريمة مكتملة ولكنها : "تمثيل بجثة، ثالثاً تهمة المتاجرة بأعضاء بشرية مسروقة، وأضاف 

  ".ادة سياسية في تفعيل هذا القانونتحتاج إلى إر
حمدي السيد بمشاركة جميع الدول العربية والجامعة . من جانبه، طالب نقيب األطباء المصريين د

العربية في متابعة هذه القضية ودعم جهود األطباء المصريين والفلسطينيين لمتابعة جهود التوثيق لهذه 
  .الجرائم

  19/10/2009الجريدة، الكويت، 
  

 ريا وإيران تنتقدون الدول التي عارضت تقرير غولدستونسو .43
أعربت سوريا عن أسفها لتصويت عدد من الدول ضد قرار تبني :  وكاالت-محمد جمال، هدى سالمة 

مجلس حقوق اإلنسان في جنيف تقرير لجنة تقصى الحقائق في الحرب على غزة، وفقاً لبيان عن وزارة 
ازدواجية المواقف لدى هذه الدول تجاه مسائل عدة وفي "يان، إن وقال الب. الخارجية السورية، أمس

مقدمتها حقوق اإلنسان أمر يفقدها المصداقية والموضوعية التي ينبغي توفرها في التعامل مع ما تطرحه 
بتبني مجلس حقوق اإلنسان في جنيف تقرير لجنة "ورحب البيان ". بخصوص قضايا حقوق اإلنسان

  ". مواقف الدول التي صوتت إلى جانب هذا القرار"مثنياً على " ب على غزةتقصي الحقائق في الحر
في قطاع غزة تعتبر " إسرائيل"من جانبه، أكد وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي أن ممارسات 

وأشار متكي في تعليق له على تقرير القاضي . جرائم حرب يجب محاكمة منفذيها على أعلى مستوى
أن صفحات هذا التقرير التي تبلغ نحو عشره آالف تدل بوضوح على أن "ن إلى ريتشارد غولدستو

 منشأة إنتاجية في قطاع غزة األمر الذي أدى الى وقف الحياة 200اإلسرائيليين قصفوا أكثر من 
  وتطرق متكي إلى أبعاد ".  االعتيادية في القطاع وهو خير دليل على وقوع جرائم بشعة ضد االنسانية
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إن التقرير جزء يسير من الجرائم البشعة التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي "رائم الوحشية وقال هذه الج
  ".بحق األطفال والنساء والشيوخ في غزة وقيامه بتدمير المراكز المدنية والمؤسسات االجتماعية

  19/10/2009الشرق، قطر، 
  

 سرقت األرشيف اليهودي العراقي" إسرائيل: "بن حلي .44
كشف نائب األمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي عن : ب.ف. أ– أحمد علي - القاهرة

قيام جماعات إسرائيلية بسرقة معالم ومتعلقات خاصة باليهود وتاريخهم في العراق، مطالبا بإعادة 
حتفال نظمته وقال بن حلي، في كلمة له أمام ا. الموجود لدى األميركيين" األرشيف اليهودي العراقي"

الجامعة العربية أمس بالتعاون مع النادي العربي للمعلومات بالوثيقة العربية في إطار احتفاالت الجامعة 
بالقدس عاصمة للثقافة العربية، إن شيوخ عشائر عراقية أبلغوه خالل زيارته األخيرة لبغداد إن هناك 

وطالب بن حلي ". إسرائيل"لها إلى مجموعات إسرائيلية سرقت متعلقات خاصة باليهود وقامت بنق
وأميركا، في إشارة إلى األرشيف " إسرائيل"بضرورة إعادة تاريخ وتراث العراق المنهوب والمتواجد في 

اليهودي العراقي الذي عثرت عليه القوات األميركية في أحد أقبية مبنى المخابرات العراقية بعد غزوها 
  .2003العراق عام 

قة الفلسطينية بهدف الحفاظ عليها في مواجهة المحاوالت اإلسرائيلية لسرقة وخصص االحتفال للوثي
وتزوير الوثائق العربية في فلسطين والقدس المحتلة وكذا حرب المصطلحات التي تشنها إسرائيل ضد 

  .المصطلحات العربية
  19/10/2009العرب، قطر، 

  
  "إسرائيل"لن نتوانى عن انتقاد : غول .45

بشجاعة إذا " إسرائيل"رئيس التركي عبد اهللا غول، أمس، أن بالده ستواصل انتقاد أعلن ال): الوكاالت(
التي " القليلة"العام أن تركيا من الدول " تي.آر.تي"وصرح غول في حديث إلى تلفزيون . ارتكبت أخطاء

 لن ترفع لكن ذلك ال يعني أن تركيا"وتابع . والدول العربية في آن واحد" إسرائيل"تقيم عالقات جيدة مع 
وقال إن أنقرة تنتقد بشجاعة ". ال تظنوا أن تركيا ستلزم الصمت. صوتها ضد األخطاء عندما ترتكب

  .إزاء الفلسطينيين" إسرائيل"سياسة 
  19/10/2009الخليج، 

  
 عاهل المغرب يعد القرضاوي بإطالق مبادرات عملية من أجل دعم القدس .46

. عمه الكامل لمؤسسة القدس الدولية التي يرأسها فضيلة دأكد العاهل المغربي محمد السادس، د: الدوحة
يوسف القرضاوي؛ وقال إننا ناشدنا أشقاءنا من خالل منظمة المؤتمر اإلسالمي لتنظيم حمالت لجمع 
الموارد المالية الضرورية لدعم صمود إخواننا المقدسيين؛ جاء ذلك في رسالة بعث بها محمد السادس 

طاب وجهه الشيخ األسبوع الماضي إلى قادة الدول العربية واإلسالمية لنصرة إلى القرضاوي رداً على خ
وقال العاهل المغربى إن القدس قضية كل مسلم واعدا بإطالق . المسجد األقصى وإنقاذ مدينة القدس

مبادرات عملية أخرى من شأنها حشد المزيد من الدعم الدبلوماسي والسياسي واإلعالمي لقضية القدس 
  .ونوه في رسالته بجهود مؤسسة القدس الدولية والدكتور القرضاوي لنصرة القدس الشريف. العزيزة

  19/10/2009الشرق، قطر، 
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  تنديد واسع بفتح معبر رفح لسباق الدراجات اإلسرائيلي بينما مليونا فلسطيني قيد االعتقال .47
ليان بسبب موافقة الحكومة تشهد أوساط المعارضة المصرية حالة من الغ:  حسام أبو طالب-القاهرة 

. على إقامة سباق إسرائيلي للدراجات النارية خالل األسابيع المقبلة يطوف بعدة محافظات مصرية
وأعرب عدد من نواب البرلمان عن شعورهم بالخزي ألن قراراً صدر يقضي بفتح معبر رفح تسعة أيام 

ني فلسطيني في القطاع العديد منهم يحتاج أمام المتسابقين اإلسرائيليين في الوقت الذي يتم حبس مليو
  .للعالج وزيارة أقاربهم فضالً عن الذين يدرسون في المعاهد والجامعات

  19/10/2009القدس العربي، 
  

   والتعامل مع الكيان الصهيونيقانون بالكويت يجّرم التطبيع .48
صياغة مشروع قانون أعلنت شخصيات برلمانية كويتية عن انتهائها من :  جهاد أبو العيس-الكويت 

نت .لتجريم وحظر كل أشكال التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني، معلنة في تصريح خاص للجزيرة
وقالت . عن عزمها تقديمه في أولى جلسات مجلس األمة في دورته المقررة أواخر الشهر الجاري

ب النصرة للقدس والمسرى، واج"نت، إن الغاية من التحرك تهدف إلى تقديم .مصادر برلمانية للجزيرة
  ".إلى جانب تأكيد وقوف الشعب الكويتي إلى جانب قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية

  18/10/2009نت، .الجزيرة
  

      أميركا تتراجع عن موقفها في إقامة الدولة الفلسطينية  ": نت.الجزيرة" .49
 واسعة اإلطالع أن الرئيس األميركـي  نت من مصادر فلسطينية  .علمت الجزيرة :  ضياء الكحلوت  -زة  غ

 أكتوبر الجاري موقف إدارته النهـائي مـن المفاوضـات           / تشرين األول  24باراك أوباما سيعرض في     
وأشارت المصادر إلى وجود تراجع كبير في الموقـف          .واالستيطان ورؤيته للدولة الفلسطينية الموعودة    

  .1967ينية على حدود األميركي من دعم المفاوضات وإقامة الدولة الفلسط
 في الموقف األميركي من     وذكرت المصادر أن السلطة الفلسطينية باتت على قناعة تامة بأن هناك تراجعاً           

 تتعرض لضغوط أميركية وعربية أيضاً للتخلي عـن شـرط وقـف             -السلطة–قضية االستيطان، وأنها    
  .االستيطان والتهويد في القدس الشرقية للبدء في المفاوضات

ت المصادر أن إدارة أوباما تنصلت مما اتفقت عليه السلطة الفلسطينية مع وزيرة الخارجية السابقة               وكشف
كوندوليزا رايس فيما يتعلق بخطة خارطة الطريق ورفضت اعتباره مشروعاً لحل الصراع الفلـسطيني              

ـ          .اإلسرائيلي ة الفلـسطينية  وبينت المصادر أن اإلدارة األميركية تراجعت عن موقفها فـي إقامـة الدول
 "إسرائيل"وتطبيق التزامات خارطة الطريق، وتشير إلى أن أقصى ما حصلت عليه السلطة من أميركا و              

  .هو استئناف المفاوضات، وهذا يعني شطب المرحلة األولى والثالثة من خارطة الطريق
 إال دولـة ذات     وأضافت المصادر أنه لن يبقى أمام اإلدارة األميركية لعرضه على الـسلطة الفلـسطينية             

حدود مؤقتة بناء على ما قدمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء اللقاء الثالثي األخير مـع                 
  .الرئيس محمود عباس وأوباما في الواليات المتحدة

نت أيضاً من المصادر ذاتها أن اإلدارة األميركية طلبت رسمياً من السلطة الفلـسطينية              .وعلمت الجزيرة 
م عرض أي تعديات أو انتهاكات إسرائيلية على أي مؤتمر دولي، وعدم اللجوء إلى المحاكم الدوليـة                 عد

وقالت المصادر إن السلطة تهربت من هذين الطلبين، وتوقعت السلطة أن تقـوم              ."إسرائيل"لمقاضاة قادة   
 القبول بما يطرح عليها مـن        وحتى مادياً لدفعها باتجاه     وسياسياً الواليات المتحدة بالهجوم عليها إعالمياً    

وأشارت المصادر إلى أن إدارة أوباما اشترطت أن يكون التعامـل مـع القيـادة                .بدون نقاش " إسرائيل"
  .الفلسطينية عن طريق المراسالت الكتابية وليس االتصاالت الهاتفية

18/10/2009نت، .الجزيرة  
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  نفسه بالوقوع بالفخيهود الخارج يتساءلون كيف سمح غولدستون ل": صندي تايمز" .50

جاء الموقف الدولي على تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون حول جرائم الحـرب              : لندن
ن الكثير من اليهود خـارج   إ "صندي تايمز "وقال تعليق في    . ومن يقف معها  " إسرائيل"ـ ل في غزة مفاجئاً  

 دعا إليها مجلس    "واضحة التحيز "ى مهمة   يتساءلون عن الدوافع التي تجعل من غولدستون يتول       " إسرائيل"
ملـيء  " والذي يقول التعليق انه نفسه       "إسرائيل"حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة المعروف بتحيزه ضد         

  ."بمنتهكي حقوق اإلنسان
ن أولطموحاته يتهمه نقاده ب   . ويقول التقرير إن غولدستون معروف في كل حياته العملية باختصار الطرق          

 حـسب   "إسرائيل"فيهودي مثله ممنوع من دخول      . لتحقيق في جرائم غزة وصلت لمستوى منحدر      لجنته ل 
وتقول إن المـسألة    . قول الصحيفة ومتحيز ضد الدولة يقوم بإصدار تقرير يقوم على مقابالت مع حماس            

كل ليست األخطاء التي وقعت في غزة ولكن الن غولدستون كان يعرف انه بقبوله هذه المهمة يعرف أن                  
  ."إسرائيل"ما سيجده سيستخدم ضد 

19/10/2009القدس العربي،   
  

 والقرار صنع في الخارج... الفقر في غزة نتيجة للحصار والقيود": ونروااأل" .51
، خالل مهرجان نظمتـه     "ونروااأل"قال كريستال موردان نائب مدير عمليات وكالة الغوث          :خليل الشيخ 

أوقفـوا  "أمس، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، تحت شـعار          في ساحة مدرسة الفاخورة،     " ونروااأل"
، بحضور حشد كبير من الشخصيات الوطنية والتربوية والمعلمين ومدراء المدارس واألطفال،            "الفقر اآلن 

إن الحصار المفروض على غزة بقرار صنع في الخارج أثر على الحياة في قطاع غزة، وتـسبب فـي                   
وأضاف أن شعور الوكالة بالقلق نتيجة الظروف الراهنة يجب أن يدفعها           . ن الناس انتشار ظاهرة الفقر بي   

إلى مكافحة الفقر، واستمرار النضال من أجل اآلخرين، معتبراً أن ذلك يعد احتراماً وواجباً أكثـر مـن                  
عمل مؤكداً ضرورة تحسين هذه األوضاع المأساوية التي يمرون بها، وال         . النضال من أجل حقوق األفراد    

  .على تغييرها نحو األفضل
19/10/2009األيام، فلسطين،   

  
 أمسية تشيكية فلسطينية في براغ .52

أقيمت في العاصمة التشيكية براغ مساء السبت أمسية حملت اسم القدس عاصـمة             :  أسامة عباس  -براغ  
ة التـشيكية   بيالثقافة العربية في قاعة المكتبة المركزية وسط العاصمة، وقال رئيس جمعية الصداقة العر            

 لم يتغير، لكـن رعايـة       "إسرائيل"ـنت إن الموقف التشيكي الرسمي المنحاز ل      .يوزيف ريخنير للجزيرة  
وزير الخارجية كوهوت لهذه المناسبة تعتبر إيجابية ونحن نسعى الستثمارها األمر الذي سينعكس بشكل              

س النادي الفلسطيني صالح أبو عمشة      وقال رئي  .جيد في مجال تعزيز العالقات العربية التشيكية مستقبالً       
رائعة لتعريـف   "نت هناك اهتمام إعالمي من التلفزيون التشيكي باألمسية ووصف الخطوة بأنها            .للجزيرة

  ".التشيك والعالم بأن القدس عربية وستبقى رغم كل التهويد واالستيطان الذي يحاول جاهدا تغيير هويتها
18/10/2009نت، .الجزيرة  

  
  صالحة الفلسطينيةاستحقاق الم .53

  خالد الحروب.د 
لحسن الحظ انتهت المرحلة األولى من معركة تقرير جولدستون نهاية إيجابية، ومن حقنا أن نبتهج بها ثم 

واالستجابة السريعة من قبل السلطة الفلسطينية إلعادة . نبني عليها ألن المراحل القادمة هي األصعب
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ر الغضب الفلسطيني العارم على قرار التأجيل األولى كانت طرح التقرير على مجلس حقوق اإلنسان إث
أي من المنظور -إيجابية وفي مكانها وينبغي أن ينظر إليها من منظور المصلحة الوطنية ويشاد بها 

 ومنظور المماحكات الحزبية ال يرى إال النصف -نفسه الذي تم استخدامه إلدانة قرارها بطلب التأجيل
كما أن منظور التأييد األعمى والتبرير المطلق ال يرى الكأس إال مليئاً وطافحاً الفارغ من أي كأس، 

  .بالماء
والراهن أن درس جولدستون بليغ ومرير، وقد تسبب في إهدار طاقة داخلية هائلة وانعكس على ما هو 

طينياً قبل أي أهم وهو ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية، ولذا يجب أن تتم االستفادة منه وطنياً وفلس
والجانب األول من ذلك الدرس يقول إن على أي طرف فلسطيني وخاصة من يجلس في سدة . شيء آخر

والوعي الفلسطيني العام والمسيس وعلى . القيادة أن يكون في منتهى الحذر إزاء اتخاذ أي قرار خالفي
 أنه ما زال يقظاً ويضع رغم ما تعرض له من إنهاك وما تشي به مظاهر اإلحباط والالمباالة، إال

وهناك ما قد يفهم على أنه قرار اضطراري تفرضه ظروف وضغوط أميركية . خطوطاً حمراء سميكة
وما تناسل عنها، ولكن هناك ما لن يفهم أو " أوسلو"وإسرائيلية وقد يقبل على مضض، كما هي كل عملية 

من الدرس متعلق باألطراف الفلسطينية والجانب الثاني . يقبل حتى لو صاحبته كل الظروف والضغوط
. الداخلية وخاصة حماس، ويشير إلى خطورة الهدم الذاتي على مستوى وطني لتسجيل نقاط حزبية

فالمعارضة الشعبية للقرار األولي بالتأجيل كان منطلقها الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في محاسبة 
ولذلك فإن حدة خطاب .  الفتحاوية الحمساويةمجرمي الحرب اإلسرائيليين، وليس تصفية الحسابات

حماس ولهجة التخوين واالنقضاض على ما حدث من تأجيل وكأنه فرصة ذهبية لإلجهاز على العدو 
والجهد الذي . الفتحاوي، كادت تحرف كل الغضب الشعبي عن بوصلته وهي محاسبة العدو اإلسرائيلي

ن، ومعظمه محق وشرعي الحدوث، أكل من اللحم استنزف في المعركة الداخلية حول تقرير جولدستو
وليس هناك حاجة إلى ذكاء إضافي . الحي لملف المصالحة الوطنية الذي كنا قريبين جداً من التوقيع عليه

لالستنتاج بأن حماس اختبأت خلف زوبعة التقرير وضاعفت منها لتأجيل التوقيع على الورقة المصرية 
  .ألن لها مالحظات عليها

 الثالث من درس تقرير جولدستون ينبغي أن تستثمره القيادة الفلسطينية وتحمله إلى األطراف والجانب
والشعب الفلسطيني ليس قطيعاً من األغنام يساق إلى حيث تأمر واشنطن، أو . ، وتستقوي به"الضاغطة"

سابات فرأي الشعب الفلسطيني ومزاجه وأحالمه ووجدانه يجب أن يقع في قلب الح. تهوى تل أبيب
لماذا تأخذُ تلك الحسابات في االعتبار مصالح وآراء مجرمي االستيطان . السياسية والقرارات التي تتخذ

الصهيوني في الضفة الغربية وعتاة متطرفيهم، ثم تريد أن تلغي مصالح وآراء الشعب الفلسطيني برمته؟ 
ية خاصة في الوقت الراهن حيث إن مسؤولية الدفاع عن هذه النقطة تقع على عاتق القيادات الفلسطين

  .تغيب بسبب االنقسام المدمر أية آليات رقابية ومحاسبية وديمقراطية على صنع القرار الفلسطيني
، وبها تقصم ظهر "إسرائيل"األثمن التي تحتضنها " الجائزة"تعلم فتح وحماس أن دوام االنقسام يبقى هو  

   .الفلسطينيين داخلياً وخارجياً
وماذا بعد تقرير جولدستون؟ ما تم حتى اآلن هو البداية، أما الهدف الذي : آلن هو السؤالولكن المهم ا

يجب الوصول إليه فهو تحويل كل مجرمي الحرب اإلسرائيليين ضد الفلسطينيين في غزة إلى المحكمة 
. وإعالمياً هائالوليس هذا بالهدف السهل إذ يتطلب صراعاً دبلوماسياً وسياسياً وتعبوياً . الجنائية الدولية

فالمسار التقليدي للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية هو عبر الجمعية العمومية لألمم المتحدة ومجلس 
  ."الفيتو"وفي حالتنا هذه من المتوقع أن تحاول واشنطن دفن التقرير عبر استخدام حق . األمن

حتاج إلى جهود فلسطينية وعربية ولكن هناك مسارات أخرى خارج مسار مجلس األمن شبه المغلق وت
ومن هذه المسارات التوجه مباشرة إلى المحكمة الجنائية بالتقرير، فهذه المحكمة تختلف عن . ودولية

ومن البديهي أن المحكمة . محكمة الهاي التي تشترط قبول الدول المعنية بأن تقوم الهاي بالتحكيم
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التي شهدها القانون الدولي جراء اشتراط الموافقة الجنائية تأسست أصال لتتجاوز النواقص الكبيرة 
" سيادة الدولة"واالشتراط المسبق قام على مبدأ احترام . المسبقة للدول على المثول أمام محكمة الهاي

على أرضها وشعبها واعتباره المبدأ األكثر قدسية في العالقات بين الدول، ومن خالله يتم منع التدخل 
ولكن سرعان ما تبدى قصور هذا المبدأ عندما تقوم دولة ما بجرائم ضد . لدولفي الشؤون الداخلية ل

اإلنسانية في حق شعبها نفسه وترفض اإلنصات ألي مناشدات دولية، ناهيك عن قبول التدخل الخارجي، 
ولكن بعد انهيار االتحاد السوفييتي وخاصة في . على أرضها وشعبها" حق السيادة"بذريعة ممارستها 

حروب ومجازر البلقان في أوائل التسعينيات من القرن الماضي تطورت اتجاهات جديدة في أعقاب 
المحكمة الجنائية "القانون الدولي وخاصة في مجال القانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك مشروع 

ة الدول وتوفر فرصاً وآليات لمحاكم" أقنوم السيادة المقدس"واالتجاهات الجديدة تتيح تجاوز ". الدولية
ومعنى ذلك أن هناك إمكانية . وقادتها ومطالبة مثولهم أمام المحكمة من دون اشتراط قبولهم المسبق

واضحة لبناء قضية قانونية ضد إسرائيل وقادتها العسكريين ومطالبة المحكمة الجنائية بإصدار مذكرات 
  .توقيف بحقهم

وماذا بعد تقرير جولدستون، هناك مسار داخلي : ولكن بعيداً عن المسار الخارجي في اإلجابة على سؤال
وقد رأينا جميعاً كيف تباطأ هذا المسار إلى درجة التوقف . يتفجر من اإللحاح وهو المصالحة الداخلية

واآلن أصبحت تهم . نهائياً وربما احتماالت الفشل بسبب انعكاسات تأجيل مناقشة تقرير جولدستون
ولم يعد أمام فتح وحماس إال مواجهة استحقاقات المصالحة وجهاً التأجيل وما رافقها وراء ظهورنا، 

وقبل اندالع مشكلة تقرير جولدستون بيوم أو يومين ألقى خالد مشعل خطاباً من القاهرة بشّر فيه . لوجه
الشعب الفلسطيني بأن التوقيع على اتفاق المصالحة أصبح في حكم القائم، وأن حماس ستتعامل بإيجابية، 

ولكن، ماذا حدث لوعد خالد .  منه، أن حماس ستقدم تنازالت من أجل الوصول إلى المصالحةبل وفُهم
حركة حماس على الورقة " مالحظات واستدراكات"مشعل، وأين هي إيجابية حماس، وما معنى 

، بل هو مشروع موسع يمتد "مفاجأة"المصرية؟ وما طرحته القاهرة على األطراف الفلسطينية ال يتضمن 
مس عشرة صفحة نوقشت تفاصيلها مع فتح وحماس في جوالت الحوار الطويلة والمملة التي على خ

فوهمنا . وعلى خلفية مسودة ذلك المشروع جاءت تصريحات خالد مشعل. أنهكت الفلسطينيين وقضيتهم
أن تتلكأ حماس في توقيع االتفاق في خضم الزوبعة التي أثارها التقرير وكان من حقها إلى جانب كل 

ولكن زال ذلك المسوغ، بل تحول إلى فرصة قد توفر . الفلسطينيين أن تثير كل األسئلة التي ثارت
أرضيات مشتركة إضافية، ألن تقرير جولدستون إن نجح في الوصول إلى المحكمة الجنائية سيجرم 

.  مشتركفلسطينيين أيضاً، وفيه مخاطر تجريم فكرة المقاومة ضد االحتالل، وذلك كله يحتاج إلى جهد
" إسرائيل"ولكن قبل ذلك وبعده تعلم حماس وتعلم فتح أن دوام االنقسام يبقى الجائزة األثمن التي تحتضنها 

  . وبها تقصم ظهر الفلسطينيين داخلياً وخارجياً
  19/10/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

  
  وقعوا أو انتظروا المزيد من الحصار .54

 ياسر الزعاترة 
ن المصريين وجود أية تعديالت على ورقة المصالحة، فإن مسؤولي حماس في حين ينكر بعض المسؤولي

والجهاد واآلخرين يعرفون أن النص الحالي يساوي تقريبا ثالثة أضعاف النص السابق، ما يعني حشدا 
 .من الكلمات التي حملت بكل ما يشتهيه قادة السلطة من مضامين

د فقط إلى المضمون البائس للورقة المذكورة فقط، بل والحق أن رفضنا لهذه المصالحة الفاسدة ال يعو
نقبل (أيضا لبرنامج الديمقراطية تحت االحتالل برمته، أقله من أجل اإلبقاء على سلطة مصممة لخدمته 

، مع التذكير بأن ما يجري )بها دون تردد في الداخل والخارج من أجل تشكيل مرجعية للشعب الفلسطيني
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الديمقراطية والمصالحة، بل هو مخطط له هدف واحد ووحيد كما قلنا ألف مرة، ال صلة له بالبكاء على 
 .وهو إخراج حماس من الباب الذي دخلت منه

، كما هو عنوان مقال الدكتور عزمي بشارة في الجزيرة نت، ألنها تتم "انتخابات دون حق االنتخاب"هي 
 أيضا، إذ عليه أن ينتخب طرفا بعينه إذا تحت سيف تهديد الفلسطيني، ليس بقوته فقط، بل بقوت أطفاله

 .أراد التخلص من الجوع والحصار
تحدثنا في هذا األمر وال حاجة للمزيد، أقله في هذه السطور، وما يعنينا في واقع الحال هو لعبة التهديد 
التي تتعرض لها حماس من الطرف المصري من أجل التوقيع على الورقة من دون أي تعديل، وهو ما 

ت أن هدف القاهرة من اللعبة هو ذاته هدف قيادة السلطة الذي أشرنا إليه آنفا ، وبالطبع ألن التخلص يثب
فقط ، بل هو هدف مصري أيضا، وكان أول من استخدم عبارة " عباسيا"ليس هدفا " اإلمارة الظالمية"من 

ب، حين قال إن مصر هو مصطفى الفقي، مسؤول الشؤون الخارجية في مجلس الشع" اإلمارة اإلسالمية"
 .في خاصرتها الجنوبية) لم يقل ظالمية لألمانة(ال تحتمل إمارة إسالمية 

ال (يعلم الجميع أن قطاع غزة يعاني من حصار خانق تعالجه لعبة األنفاق من زاوية مستلزمات الحياة 
ر اإلرادة المصرية ، وهي أنفاق ال يزعم أحد أنها تعمل خارج إطا)يشمل ذلك مواد البناء إال بقدر محدود

الرسمية، بل إننا نزعم أنها ال تعمل خارج إطار اإلرادة اإلسرائيلية أيضا، بدليل التسامح األمريكي معها، 
والنتيجة أن كل األطراف المذكورة ال تريد للقطاع أن يبلغ مرحلة الجوع والبؤس الشامل، لكنها ال تريد 

ايض التهدئة بلقمة العيش ، وثانيا لكي يكون الحصار في المقابل أن يعيش بشكل عادي ، أوال لكي يق
 .مصدر تهديد للناس كي ال ينتخبوا حماس في حال وافقت على دخول اللعبة مرة أخرى

وفيما يعلم المعنيون أن االحتالل ملزم بتزويد القطاع باالحتياجات األساسية بحسب مواثيق جنيف، فإن 
أهمية هو معبر رفح الذي يشكل نافذة أهالي القطاع الوحيدة الجانب اآلخر من الحصار الذي يبدو أكثر 

 .على العالم الخارجي
المعبر المذكور هو أداة االبتزاز الرئيسة التي تستخدمها مصر إلخضاع حماس، كما يستخدم أيضا في 

ة، منهم سيفتح له الباب بسهولة ويسر، ويعامل معاملة القاد" هينا لينا"ترويض بعض القادة ، فمن كان 
ومن كان غير ذلك، كما هو حال سامي أبو زهري على سبيل المثال، سيكون له شأن آخر، بما في ذلك 

 .اعتقال شقيقه ووفاته في السجن
اآلن، وفي سياق الضغط من أجل تمرير ورقة المصالحة، تهدد القاهرة، ليس فقط بإغالق المعبر 

ن دون شك، لكن حماس ال يجب أن تخضع بالكامل، بل بمحاربة األنفاق أيضا، وهو تصعيد خطير م
لهذا اللون من االبتزاز، وعليها أن ترد على ذلك بالتلويح بإمكانية تكرار سيناريو هدم المعبر كما وقع 
مطلع العام الماضي ، مع فضح الحصار أكثر فأكثر عبر النشاطات الجماهيرية ووسائل اإلعالم، األمر 

فضون حصار إخوانهم وتجويعهم ، ومن ورائهم الشارع العربي الذي سيثير المصريين الشرفاء ممن ير
 .واإلسالمي

نعلم أن القاهرة الرسمية لم تكن يوما وسيطا متوازنا بين الفرقاء الفلسطينيين، وإن كانت كذلك في 
الوساطة بينهم وبين عدوهم، لكن حماس التي استعصت على الضغوط في مرات سابقة، ينبغي أن تكرر 

رفضا للمصالحة، بل رفضا للعبة مبرمجة ليس فيها سوى خدمة برنامج االحتالل  ة، ليسذلك هذه المر
 .القائم على تكريس واقع السلطة المصممة لخدمته عبر ضم قطاع غزة إليها

  19/10/2009الدستور، 
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 !ثالثة أحداث واستنتاج .55
 بثينة شعبان

قرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد إن موافقة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على ت
غولدستون بشأن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، رغم االنتقادات األميركية والبريطانية، ورغم 
اعتراضات واشنطن المتكررة على التقرير، ورغم تهديدات إسرائيل، ورغم ما تعرض له التقرير من 

غير، وأن أصحاب الضمائر الحية قد بدأوا يضيقون تأجيل وتأخير وتأويل، يري دون شك أن العالم قد ت
ذرعا بالمجرمين وبجرائم الحرب التي يرتكبونها، خاصة الجرائم التي يرتكبها حكام إسرائيل وجيشها 
ومخابراتها كل يوم ومنذ أكثر من ستين عاما ضد المدنيين العزل في فلسطين، كما يرى أنه رغم جهود 

ئق ما يجري على أرض غزة وفلسطين عموما إلى اإلعالم العالمي، فقد إسرائيل المكثفة لمنع تسرب حقا
بدأت بعض الحقائق عن الوحشية اإلسرائيلية تتسرب، والتي ال يمكن لصاحب ضمير حر في العالم أن 

 .يقبل بها أو يتعايش معها حتى ولو كان يهوديا أو صديقا إلسرائيل
صويت على التقرير، أن السلطات اإلسرائيلية تعاملت مع والالفت في خالل األيام الماضية التي سبقت الت

عزل؛ محذرين من الخطر الذي سيلحق بعملية السالم إذا تم تبني التقرير، » فلسطينيون«العالم وكأنه 
وكأن عملية السالم موجودة، وكأن العالم لم يسمع تصريحات نتنياهو وليبرمان الرافضة لوقف 

 العالم ال يرى التهويد الجاري في القدس، والجرافات اإلسرائيلية تهدم االستيطان، ولحق العودة، وكأن
كل يوم منازل الفلسطينيين وتلقي بالعوائل إلى الشارع، أو تعمل الستقدام المستوطنين األجانب ليسكنوا 
 في منازل الفلسطينيين الذين تطردهم سلطات القمع اإلسرائيلية، وليعتدوا على المزارعين الفلسطينيين

 .وليحرقوا ويجرفوا أشجار الزيتون
لقد كسر العالم حاجز الخوف من االبتزاز اإلسرائيلي للمعارضين لجرائمها بأنهم معادون للسامية، ولقد 
ضاق العالم ذرعا بالعقوبات الجماعية المفروضة على كل الشعب الفلسطيني وخاصة الحصار 

 .ناطق العربيةوالحواجز، والمعاملة العنصرية المتمثلة بتهويد الم
» بتعطيل عملية السالم«وما تحاول إسرائيل فعله لدى افتضاح أمرها على الساحة الدولية، هو إما التهديد 

، هذه التهديدات لم تعد مقنعة ألحد، وعلى »معاداة السامية«المعطلة أصال، أو توجيه االتهام جزافا بـ
حاسبة الدولية قبل أن يرتكبوا جرائمهم ضد مسؤوليها وضباطها منذ اليوم أن يحسبوا المالحقة والم

 .المدنيين
وكالعادة تقوم إسرائيل وجماعات الضغط اليهودية وعمالؤها المنتشرون في وسائل اإلعالم واألروقة 
البرلمانية والسياسية، بالتعبئة الدبلوماسية والسياسية واإلعالمية، كلما تعرضت النتقادات أو تقارير يمكن 

لجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين، وتفرض التعتيم اإلعالمي الشامل، وتمنع السياسيين لها كشف حقيقة ا
 .من انتقادها علنا، وتمنع اإلعالميين من الوصول إلى مكان ارتكاب الجرائم

هذا ما حدث حين نشر الصحفي السويدي بوستروم تحقيقاته عن قيام الجيش اإلسرائيلي بقتل الشباب 
رقة أعضائهم والمتاجرة بها، والذي كان يهدف إلى فتح تحقيقات دولية عن هذه الفلسطيني من أجل س

الممارسة الخطيرة والتي تعود إلى عقود، والتي وصلت خيوطها إلى الواليات المتحدة، حيث تورط 
حاخامات يهود بإقامة شبكات إجرامية للتجارة باألعضاء البشرية، وبدال من ذلك فقد أثارت إسرائيل 

مية ضد الصحفي وضد بلده السويد ومنعته من دخول فلسطين المحتلة، وخلقت زوبعة ضجة إعال
إعالمية هدفها تحويل األنظار عن هذه الجريمة البشعة، وبدال من ذلك المطالبة بمحاسبة من كتب عن 

 .هذه الجريمة وحاول الكشف عن بشاعتها ومرتكبيها بغية وضع حد لها
ة تتابع هذا الملف في المحافل والمحاكم الدولية، وتتابع عملية كشف وبسبب غياب مرجعية عربية مقابل

مثل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من السياسيين والعسكريين وعناصر المخابرات اإلسرائيلية 
المسؤولين عن جرائم االغتيال والتعذيب والخطف وهدم المنازل وقصف المناطق المدنية وقتل 
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 أسماء وصور بعض الضحايا أمال باستكمال التحقيق كي يكشف عن مدى المتظاهرين، قدم بوستروم
وزمن وخطورة وبشاعة هذه الجرائم، ولكن وبعد ضجة إعالمية إسرائيلية مركزة، بقي تقرير بوستروم 
في مكانه بعد أن تلقى تهديدات بالقتل وتواطأت إدارة الصحيفة بفصله من عمله، وسوف يحارب دون 

ذا فإن السلطات اإلسرائيلية وعمالءها المنتشرين في وسائل اإلعالم وجماعات شك بلقمة عيشه، وهك
الضغط واالبتزاز المسماة باللوبي اليهودي، ولدى افتضاح جرائمها تغيب الوقائع على األرض وتحول 

 .، وذلك لمنع محاسبة المجرمين»العداء للسامية«المسألة إلى تهمة جاهزة 
نستذكر ما كانت تروجه إدارة الرئيس األميركي السابق بوش من مزاعم وفي هذا الصدد من المفيد أن 

لماذا «كاذبة عن كره المسلمين للواليات المتحدة، وكان السؤال اإلجرامي الذي يسأله في خطاباته 
، واجهة لتبرير شن الحرب على العراق والتي راح ضحيتها مليون عراقي من المدنيين »يكرهوننا؟

طف والتعذيب والسجون السرية، ونستذكر أيضا األموال والجهود التي بذلتها تلك العزل، وليبرر الخ
اإلدارة من أجل تحسين صورة الواليات المتحدة في العالم، واليوم وبعد أن انتخب رئيس للواليات 

ن أبدا المتحدة، يحترم اإلسالم والمسلمين، تبين أن المشكلة لم تكن في المسلمين والعالم اإلسالمي، ولم تك
في صراع حتمي بين الحضارات كما كانوا يروجون، بل في سياسات اإلدارة األميركية التي اعتمدت 

 .نهج شن الحروب والتعذيب والقتل والتدمير
فكما أن الشعب األميركي قد اكتشف اليوم أن أعمال بوش هي التي شوهت صورة أميركا في العالم، فقد 

إسرائيل وجرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين، هي التي تدفع أصحاب بدأ العالم يكتشف أن أعمال حكام 
الضمائر في العالم إلدانة هذه الجرائم والعمل على إيقافها، ولن تتمكن إسرائيل بعد اليوم من إشغال العالم 

 .باالبتزاز المكرور والذي يعود للحقبة النازية قبل سبعين عاما
الذي يعرض » فراق«التي أثارتها إسرائيل حول المسلسل التركي والشيء ذاته ينطبق اليوم على الضجة 

لقطات فقط مما ترتكبه إسرائيل يوميا ضد الفلسطينيين من قتل لألطفال وتعذيب وإهانات وتنكيل على 
وبدال من شعور اإلسرائيليين بالعار من قيام جيشهم . الحواجز العنصرية التي ال مثيل لها في العالم اليوم

ذه الجرائم، تعود إسرائيل إلى معالجتها، كالعادة، باستدعاء سفير تركيا لتعبر عن احتجاجها بارتكاب ه
» وليس الجرائم«، وتصف العمل التلفزيوني »وليس على الجرائم نفسها«على بث هذه اللقطات 

والسؤال هو هل يمكن للعمل ). 2009/ 16/10البريطانية » االندبندنت«انظر جريدة (» البربري«بـ
التلفزيوني أن يكون بربريا وإرهابيا وعنيفا، أم أن جرائم قتل األطفال التي يرتكبها الجنود اإلسرائيليون 

 يوميا هي البربرية بعينها وهي جرائم إرهابية ومشينة لمرتكبيها كائنا من كان؟
 في لبنان، بدأت اللعبة تنجلي حين تركز إسرائيل على كذبة تخترعها مثل التصوير المزور لطير فليسه

فقط لتبعد األنظار عن تقرير غولدستون، فكانت كفاءة الكشف عن هذه الكذبة والتي لألسف التقطتها 
 .بعض وسائل اإلعالم العربية وروجت لها كما هي، كانت بالمرصاد، وتم دفن هذه الكذبة فورا

لتغطية على أخبار جرائمها، على اإلعالم العربي االنتباه إلى توقيت وهدف األخبار التي تبثها إسرائيل ل
وعلى القائمين على وسائل اإلعالم العربية عدم التورط بترويج األكاذيب الدعائية اإلسرائيلية فورا، بل 

فمثال أطلقت في حمأة النقاش حول تقرير غولدستون كذبة . يجب التروي والتدقيق والتحقيق قبل النشر
 سورية تجدد وتوسع تسليحها، ولدى التفكير بمثل هذا بأن حزب اهللا يتسلم مخزونه من السالح، أو أن

الخبر يتبين أنه ليس خبرا على اإلطالق، فكل دول العالم تتابع تسليح ذاتها، كل الدول لديها بلدوزرات، 
ولكن البلدوزرات اإلسرائيلية تهدم منازل الفلسطينيين كل يوم، واالعتراض ليس على امتالك البلدوزر، 

 .عله هذا البلدوزر ببيوت وحياة الناسوإنما على ما يف
ولكن ورغم كل الجهود التي تبذلها إسرائيل للتغطية على جرائمها، فقد اضطر وزير دفاعها إيهود باراك 
المتورط بجرائم اغتيال وحرب ضد المدنيين العزل، إلى حماية خاصة من رئيس الوزراء البريطاني 

 تعرض رئيس وزراء الكيان الغاصب أولمرت من قبل كما. براون، كي ال يتعرض لالعتقال والسجن
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حشد من الطالب في جامعة شيكاغو يدعون إلى إلغاء المحاضرة، مستغربين كيف يمكن لجامعة مثل 
 .شيكاغو أن تستضيف مجرم حرب إللقاء محاضرة

م لقد انكسر حاجز الخوف، وبدأ أصحاب الضمير في العالم يضيقون ذرعا بحجم ومدى وخطورة الجرائ
التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وما نحتاج إليه اليوم هو حذر المسؤولين عن وسائل 
اإلعالم العربية من التورط بنشر أخبار الدعاية اإلسرائيلية، بل العمل على كشفها، وعلى مالحقة 

سان، بما فيه مجرمي الحرب، من أجل إحقاق العدالة واحترام حقيقي لحياة اإلنسان وحقوقه، كل إن
 .اإلنسان الفلسطيني والعربي والمسلم

االستنتاج هو أن العالم بدأ يتغير، وأنه لن ينتظر اإلسرائيليين حتى يكتبوا بفخر واعتزاز عن جرائمهم، 
وكأنها إنجازات، كما فعل رئيس األمن اإلسرائيلي األسبق آفي ديختر في محاضرته عن دور إسرائيل 

د بدأ العالم بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، ولكن على هذا المسار أن يستمر في تدمير العراق، بل لق
حتى يصل هدفه المنشود ويحقق العدالة للضحايا ويساعد الفلسطينيين على نيل الحرية والخالص من 
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   بنالوف
فقد توقفت نار الصواريخ من قطـاع غـزة         . في إسرائيل انتصاراً المعاً   " رصاص مصهور "تعتبر حملة   

وها هو الجيش االسرائيلي نفض عنه اخفاقاته في حرب لبنان الثانية، وقـد اسـتخدم               . على نحو شبه تام   
الجمهـور العمليـة    وقد أيـد    . االضرار في الجبهة الداخلية كانت صفرية     . قوات برية بقلة من الخسائر    

  .يا لها من حرب رائعة. للحملة باالستمرار، ولم يفرض وقف النار" العالم"سمح . بحماسة
لم تفهم إسرائيل بأن القواعـد      . بعد عشرة شهور يبدو أن العملية في غزة كانت انتصاراً محمالً بالهزيمة           

راء السابق، ايهود اولمـرت، حـدد       رئيس الوز . تغيرت مع انتخاب باراك اوباما رئيساً للواليات المتحدة       
في الفترة بين العهدين في واشنطن، وقدر عن حق بأن الـرئيس المنـصرف              " رصاص مصهور "توقيت  

ولكن خالفاً لحرب لبنان الثانية التي انتهت مع وقف النار ال           . جورج بوش سيمنح اسناداً مطلقاً السرائيل     
 أن تتصدى آلثارها في عهد      "سرائيلإ"لعام، وعلى   تزال حرب غزة مستمرة في الدبلوماسية وفي الرأي ا        

  .اوباما االقل وداً
في الجولة الحاليـة، نقـل      .  بتفوقها الساحق في قوة النار     "سرائيلإ"في الجولة االولى، العسكرية، تمتعت      

الفلسطينيون الحرب الى الساحة المريحة لهم، ويستغلون تفوقهم في مؤسسات االمم المتحدة وفي الـرأي               
 وتعـرض   "سرائيلإ"تركيا تنفض عنها الحلف االستراتيجي مع       .  تتعزز "سرائيلإ"دعوات مقاطعة   . مالعا

حماس تتلقى بالتدريج االعتراف كجهة شـرعية وتجمـع         . جنود الجيش االسرائيلي كقتلة اطفال كريهين     
خـشون   منشغلون بالدفاع عن أنفسهم ضد تقرير غولدستون، وي        "سرائيلإ"زعماء  . الصواريخ دون معيق  

  .أوامر االعتقال في اوروبا
 في قفص االتهام فـي      "سرائيلإ"حتى لو توقفت المسيرة القانونية التي بادر اليها غولدستون، ولم تجلس            

وبالتأكيـد  ". 2 -رصاص مصهور "العالم بقيادة اوباما لن يدعها تنطلق الى        . الهاي، فان أياديها قد كبلت    
محاولة . يامين نتنياهو اليمينية، التي يطيب للعالم أن يكرهها       ليس حين تكون تسيطر في القدس حكومة بن       

فهو . نتنياهو، في خطابه في الكنيست هذا االسبوع، الصاق الحرب في غزة بتسيبي ليفني، لم تنجح كثيراً               
االميركيـون  . في السلطة والعالم يرى فيه مسؤوالً وليس الحكومة السابقة التي لـم تعـد فـي الحكـم                 

  .تخدمون تقرير غولدستون كي يعاقبوا نتنياهو على رفضه تجميد المستوطناتواالوروبيون يس
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عندما رشقوا الحجارة في االنتفاضـة االولـى، ودارت         . الشيء ذاته حصل للفلسطينيين بين االنتفاضتين     
" ف.ت.م" على االعتراف بــ   "سرائيلإ"المواجهة في الضفة الغربية وقطاع غزة هتف العالم لهم وأجبر           

اعتبر العنف الفلسطيني فـي حينـه مقاومـة مالئمـة           ". المناطق" الحكم الذاتي لياسر عرفات في       واقامة
، "سـرائيل إ" في مدن    "االنتحارية"اما في االنتفاضة الثانية، فقد انتقل الفلسطينيون الى العمليات          . لالحتالل

يرت فيها القواعد بعد عمليات     وقتلوا الكثير من االسرائيليين، ولكنهم خسروا في الساحة السياسية التي تغ          
العالم مّل العمليات وسمح الرئيل شارون باعادة احتالل الـضفة، وحـبس            .  في اميركا  2001 ايلول   11

  .عرفات في القفص والتخلص من غزة دون تسوية سلمية
كانت العملية االكثر تخطيطاً في تـاريخ حـروب         " رصاص مصهور "حملة  . كيف حصل الخلل في غزة    

 ومأل المبادرون لها كل االستبيانات واشاروا اشارة النصر الى كل االجراءات التي قررتهـا               ."سرائيلإ"
االهداف كانت معقولة، السيناريوهات جرى التدرب عليها مسبقاً،        . لجنة فينوغراد بعد حرب لبنان الثانية     

السلطات . حصينكان للجنود طعام، ماء وت    . المحامون فحصوا كل هدف وخطة عملياتية     . االحتياط دربوا 
باختصار، الحكومة والجيش استعدا على نحـو       . وسائل االعالم اطاعت  . في الجبهة الداخلية أدت دورها    

  .ولكنهم نسوا فقط بان الظروف في الجبهة الفلسطينية تختلف عنها في الشمال. ممتاز لحرب لبنان الثالثة
بعـد  " رصاص مصهور " باراك، اراد قطع     وزير الدفاع، ايهود  . لم يكن الجميع مشاركاً في حالة النشوة      

حذّر أصـحاب االقـالم   .  ثالثة أيام، ولكنه تراجع أمام اولمرت الذي اراد المواصلة أكثر فأكثر          -يومين  
لجنة فينوغراد توقعت مسبقاً الخطر القـانوني المحـدق         : واالكثر اثارة لالهتمام  . والمحللون من التورط  

للفجوة المتسعة بين قوانين الحرب     " مضاعفات بعيدة االثر  "ذرت من   ، وفي تقريرها النهائي ح    "سرائيلإ"ـب
واقترحت اللجنة اخراج رجال القانون مـن الغـرف         . وواقع القتال ضد االرهاب العامل في محيط مدني       

العملياتية، االكثار من التحقيقات في االفعال الشاذة وابرازها، والعمل مع دول صديقة على تعديل قوانين               
تقرير فينوغراد أشار الى الحاحية المـشكلة،       . ي توصية سهلة الكتابة ولكنها صعبة التطبيق      الحرب، وه 

التوصيات القانونية، التـي    . ولكنه لم يحذر من االنطالق الى الحرب التالية قبل أن تتغير قوانين الحرب            
  .ل في التقرير، ابتلعت في بحر التفاصي"سرائيلإ"صيغت بضبط النفس خشية أن تستخدم في الدعاية ضد 

لدى عودته الى الحكم، أمل نتنياهو في أن يضع الفلسطينيين جانباً، وأن يركز علـى التهديـد االيرانـي                 
ومثل كل اسالفه كشف أن المشكلة الفلسطينية تعود لتندلع مـن جديـد وفـي               . واالصالحات االقتصادية 

في ظروف دون،   " صاص مصهور ر"واالن سيتعين على حكومته التصدي آلثار       . االماكن غير المتوقعة  
  .تحت ضغط دولي ثقيل والتخوف من أوامر اعتقال ولوائح اتهام

  "هآرتس"عن 
  19/10/2009األيام، فلسطين، 
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