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  مع السلطة هحماس بحاجة إلى ضمانات لتنفيذ ما يتم االتفاق علي: رضوان .1

إسماعيل رضوان . د" حماس"القيادي في حركة ، أن غزة من 20/10/2009صحيفة فلسطين،  ذكرت
انات لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه مع السلطة الفلسطينية بشأن توقيع اتفاق قال إن الحركة بحاجة إلى ضم

وأضاف رضوان خالل  .مؤكداً حرص حركته على إنجاح الجهود المصرية في هذا الجانب, "المصالحة
حماس تطالب بضمانات من الدول الراعية للمصالحة حتى ال تكون كسابقاتها : "لقاء جماهيري في غزة

" حماس"وأوضح أن ".  التي تم االتفاق على بنودها ولكن ال توجد ضمانات لتنفيذ تفاصيلهامن االتفاقات
بصدد تحديد موعد جديد مع القاهرة بعد تأجيل الموعد السابق بسبب سفر مدير المخابرات المصري 

بملف خاصةً في ما يتعلق , حتى تتم مناقشة بعض الثغرات التي تضمنتها الوثيقة المصرية, عمر سليمان
  .األجهزة األمنية والمقاومة واالنتخابات

وأن هناك بعض األمور تـم  , وأشار إلى أن الورقة المصرية قد تضمنت بنوداً جديدة لم يتم االتفاق عليها         
مؤكداً أن مالحظات الحركة على الوثيقة المصرية ستؤدي إلى نجاح          , االتفاق عليها ولم تدرج في الوثيقة     

  .سب تعبيرهح, المصالحة وعدم فشلها
حركة أن  ، وكاالت ومحمد عبد اهللا عن رام اهللا - القاهرة من  20/10/2009 الشرق، قطر، وأضافت

حماس كشفت عن خطاب أرسله الرئيس محمود عباس مع عزام األحمد يوم الخميس الماضي مصاحبا 
ثار من جديد  الوثيقة المصرية مشيرة إلى أن ما جاء في هذا الخطاب هوالذي أىلرد حركة فتح عل

 الوثيقة ىمخاوف حماس وجعلها تتحدث عن ضرورة توفر ضمانات إلنجاح المصالحة بعد التوقيع عل
وقالت مصادر في حركة حماس أن خطاب عباس تناول ثالث قضايا رئيسية وضعها الرئيس . المصرية

 : الفلسطيني كشروط غير مباشرة للموافقة علي الوثيقة المصرية وهي
اق يجب أال يتعارض مع القانون األساسي الفلسطيني المتمثل في قوانين منظمة التحرير  أن أي أتف— 1

 . الفلسطينية وااللتزامات التي وقعتها المنظمة
 أن عباس ال يريد أن يتكرر ما حدث مع اتفاق مكة وحصار قطاع غزة ولذلك البد أن يكون شكل — 2

 لمنظمة التحرير الفلسطينية وهوما يعني ضمنيا االعتراف الحكومة القادمة متوافقا مع االلتزامات الدولية
 . بإسرائيل ووقف المقاومة

 ما جاء في ى يناير القادم نزوال عل25 عدم إجراء االنتخابات في موعدها في ى وافق عباس عل— 3
إلى انتخابات رئاسية   كل الشروط السابقة سيدعوىالوثيقة المصرية، لكن إذا لم توافق حماس عل

ريعية في يناير القادم ولن ينتظر تحقيق المصالحة إلى األبد حسبما جاء في الخطاب، وسيكون بريئا وتش
تماما من أي اتهامات بإفشال المصالحة الفلسطينية عندما يدعوإلى االنتخابات دون التوصل إلى 

 . المصالحة كما تطالب حماس
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يما يتعلق باللجنة الفصائلية العليا موضحا إن وكشف المصدر عن حقيقة ما تم االتفاق علية في القاهرة ف
ما تم االتفاق عليه هوأن يصدر بها مرسوم فقط من الرئيس محمود عباس لكن ما جاء في الوثيقة 

ما يجعل عباس في سلطة أعلى  المصرية يقول أن محمود عباس هوالمرجعية العليا للجنة الفصائلية وهو
 . من جميع الفصائل

  
   يفقد األمل بالوصول إلى اتفاق مع حماسلمعباس يؤكد أنه  .2

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، انه لم يفقد األمل بالوصول إلى اتفاق مع حماس : رام اهللا
وقال عباس في مؤتمر صحافي عقده  .)المصرية(بالرغم من رفض الحركة التوقيع على الورقة العربية

 خافيير سوالنا األوروبي للسياسة الخارجية في االتحاد األعلىفي مكتبه برام اهللا عقب استقباله المنسق 
رفضتها حماس وهو شيء ... تناولنا الحديث مع سوالنا عن الورقة المصرية للمصالحة الوطنية"

  ".مؤسف، لكننا لن نستسلم ألن المصالحة مهمة بالنسبة لنا
هي الكفيلة بعودة المفاوضات بين وقال الرئيس عباس إن وقف االستيطان واإلجراءات أحادية الجانب، 

جاء ذلك خالل لقاء عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، وزير . الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
  .خارجية بولندا رادوسالف سيكوريسكي

  20/10/2009الخليج، 
  

   عباس يسلِّم القاهرة وديعة تهدد بإعالن غزة إقليماً متمرداً":يةالجريدة الكويت" .3
يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس : الوهاب  ناصر عبد- الجريدة القاهرة -القدس، رام اهللا، غزة 

الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة اليوم، لمناقشة آخر المستجدات في األراضي الفلسطينية، 
  .لمقترحةبخاصة موضوع المصالحة التي تعثرت بعد تأجيل حركة حماس توقيع الوثيقة المصرية ا

 من المنتظر أن "وديعة سياسية" من مصدر فلسطيني رفيع، أن عباس أودع لدى القاهرة "الجريدة"وعلمت 
يونيو / حزيرانيناقشها في مباحثاته مع مبارك، تنص على موافقة السلطة على تأجيل االنتخابات إلى 

كثر، وإال إجراء  إذا وقعت حماس على الورقة المصرية خالل األسبوع الجاري على األ2010
يناير المقبل، واعتبار قطاع / كانون الثاني 25االنتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني متزامنة في 

غزة إقليماً متمرداً بحكم القانون، كما تشترط على كل الفصائل التي تريد المشاركة في االنتخابات 
  .تحرير الفلسطينية بالتزامات منظمة ال"صراحة وبطريقة ال لبس فيها" اإلقرار

، "حماس متخوفة وبشدة من منح ضوء أخضر مصري لعباس لتنفيذ وديعته"وقال المصدر الفلسطيني إن 
  ."كل المؤشرات تؤكد دعم إسرائيل والواليات المتحدة للمخطط المتضمن داخل الوديعة"الفتاً إلى أن 

حاال من القلق "وديعة، وأن حماس بأن الحركة لديها معلومات أولية عن ال وصرح مصدر قريب من
تسود أوساط الحركة في الداخل من إمكانية تبني مصر لها خصوصا أن مؤشرات عديدة تشير إلى 
إجراءات مصرية عقابية من ضمنها خطة أمنية مشددة بدأ تنفيذها، تقضي بتفعيل وزيادة الجهود األمنية 

يزيد الضغوط على الحركة التي تسيطر ، وهو ما "داخل شبه جزيرة سيناء لضبط وغلق أنفاق التهريب
  .على قطاع غزة

  20/10/2009الجريدة، الكويت، 
  

  حماس تريد مصالحة مستدامة وتؤكد أن في عالقة مع مصر" توتر" وجود ينفالحكومة المقالة ت .4
ا  إن م"الحياة" النونو لـ)طاهر ( المقالة خليل الفلسطينيةقال الناطق باسم الحكومة:  فتحي صباح-غزة 

 محمد دحالن خالل مؤتمره اإلعالميجاء على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوضها 
وقال النونو إن  ."هجوم إعالمي مضاد، للتغطية على فضيحة تقرير غولدستون"الصحافي يأتي ضمن 
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  في عالقة الحركة مع"توتر"ونفى وجود . "حماس تريد مصالحة مستدامة تنهي حال االنقسام"حركة 
وحماس  ...أمنيات لدى البعض، فعالقتنا قوية ومتينة، وال يمكن التأثير عليها"معتبراً حدوث ذلك . مصر

  ."ستذهب إلى المصالحة
  20/10/2009الحياة، 

  
   االنتخاباتإلرجاءالمجلس المركزي تفويضا خالل اجتماع  يمنح عباس أن يتوقع األحمد .5

 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بان نأميكد ياسر عبد ربه أ:  وليد عوض-رام اهللا 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيناقش في اجتماع السبت القادم الخطوات الواجب اتخاذها من قبل 
القيادة الفلسطينية لحماية المشروع الوطني في ظل مواصلة حماس رفض المصالحة الفلسطينية على حد 

 الجهود وإفشال رفض حماس التوقيع على ورقة المصالحة المصرية نأوشدد عبد ربه على  .قوله
المصرية بذريعة وجود مالحظات لها عليها هدفه امتصاص النقمة الشعبية الفلسطينية على الحركة على 

  . الفلسطينية الرسميةلإلذاعةحد قوله 
 االنتخابات حتى يلتأج يفوض المجلس المركزي الرئيس محمود عباس أن األحمدومن جهته توقع عزام 

 25عباس ملزم قانونا قبل محمود ن الرئيس إ" االثنين إذاعية في تصريحات األحمدوقال  .خرآ إشعار
 إلى ، مشيراً"2010 يناير / كانون الثاني25 انتخابات في إلجراء يدعو أنكتوبر الجاري أ /ولتشرين األ

 يصدر قرار الحق أن ال بد إنماي موعدها،  تقام االنتخابات فأن بذلك، رسميانه ال يعنى صدور قرار 
ذا لم يحدث اتفاق فال بد من إ"  قائالًاألحمدوتابع . " حدث اتفاق مصالحةإذايحدد موعدا جديدا لالنتخابات 

 ، متوقعاً" فوض المجلس المركزي الرئيس عباس بذلكإذا آخر إشعار إلى االنتخابات بتأجيلصدور قرار 
  .1999 منحه للرئيس السابق ياسر عرفات عام ذيال يكرر المجلس التفويض أن

  20/10/2009 ،القدس العربي
  

  آراء فلسطينية لتلويح عباس باالنتخابات .6
تشهد الساحة الفلسطينية جدالً واسعاً حول الجدوى القانونية والسياسية من إقدام : أحمد فياض -غزة 

ات التشريعية والرئاسية المقبلة في الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اإلعالن عن موعد االنتخاب
  . أكتوبر الجاري/الخامس والعشرين من تشرين األول

ويعتقد البعض أن إصدار مرسوم رئاسي بهذا الخصوص له أهمية قانونية كبيرة تنبع من الحرص على 
دير مركز االلتزام بمواد القانون األساسي الذي من شأن تجاوزه أن يشكل سابقة خطيرة، وفقاً لما يقوله م

ويرى يونس أن االنتخابات يجب أن تجري في  .الميزان لحقوق اإلنسان، المحامي عصام يونس
موعدها، معتبرا أن إصدار المرسوم بتحديد الموعد هو مطلب قانوني، وأي تأجيل لموعد االنتخابات 

ب ما أوضحه ويبدو أن المشهد ينحصر بين سيناريوهين ال ثالث لهما حس .يجب أن يكون بتوافق وطني
و المقبل من خالل توافق وطني، ي يون/يونس للجزيرة نت، األول يتعلق بتأجيل االنتخابات إلى حزيران

  .والثاني إجراء االنتخابات مطلع العام القادم بالضفة منفردة إذا تعثرت جهود المصالحة
الخامس والعشرين من  يرى أن تجاوز تاريخ يلكن وزير العدل السابق والخبير القانوني أحمد الخالد

الشهر الجاري دون إصدار مرسوم ينص على موعد إجراء االنتخابات التشريعية، ينهي المدة القانونية 
لوالية المجلس التشريعي، أسوة بانتهاء مدة والية رئاسة السلطة الفلسطينية التي انتهت في الثامن من 

في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت أن األسس وأضاف الخالدي  . يناير مطلع العام الجاري/كانون ثاني
األولية ألي نظام ديمقراطي هي احترام المواعيد، ألن هناك نصوصا قانونية تحدد بداية ونهاية الفترة، 

  .وعدم مراعاة تلك النصوص معناه الخروج عن الشرعية القانونية
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 التشريعي، وما ورد فيه من وبين الخبير القانوني أنه باإلمكان تأجيل االنتخابات من خالل المجلس
 مشروعاً نصوص قانونية، إذ يمكن تمرير القرار والتصويت عليه بأغلبية الثلثين، ليصبح بعدها تعديالً

  .وفقاً لقواعد القانون األساسي، وأي تأجيل سوى ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون األساسي
 والتشريعية، ألن االنتخابات الرئاسية وفقا للقانون قد ولفت إلى ضرورة التفريق بين االنتخابات الرئاسية

  .انتهت ويجب عدم الربط بينهما ألن كل واحدة منهما لها استحقاقاتها الخاصة ومواعيدهما مختلفة
أما حركة حماس فتعتبر أن إصدار أي مرسوم من قبل محمود عباس أمر غير قانوني، ألن واليته انتهت 

األجدر به أن يصدر مرسوماً رئاسياً إلجراء االنتخابات الرئاسية مطلع العام مطلع العام الجاري، وكان 
نت أن ما .وأكد الغول للجزيرة .الحالي، وفقا لما قاله وزير العدل في الحكومة المقالة بغزة محمد الغول

 كما ،واألصل .يجري انتهاك واضح للسلطة وممارسة لها بطرق غير قانونية من قبل محمود عباس
 أن يسلم عباس الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي وفقا للقانون، مشددا على أن قانون ،ل الغوليقو

المجلس التشريعي ينص على عدم انتهاء واليته، إال حين إجراء انتخابات جديدة يتسلم على أساسها 
  .المجلس الجديد من المجلس القديم

لسطينية أن إقدام عباس على انتخابات دون من جانبه اعتبر مؤمن بسيسو المهتم بشؤون الفصائل الف
توافق وطني يشكل سابقة خطيرة على ملف التوصل من أجل المصالحة وإعادة اللحمة الفلسطينية، 

وأوضح بسيسو في حديث  .ويعمل على تكريس االنقسام ويدفع الساحة الفلسطينية إلى المزيد من التعقيد
مرحلة مطلب لدى حماس وبعض األوساط الفلسطينية للجزيرة نت أن تأجيل االنتخابات في هذه ال

  .المستقلة التي ترى أن األجواء غير مهيأة ألجراء االنتخابات ألنها لن تساهم في تحقيق المصالحة
 19/10/2009نت، .الجزيرة

  
 خبير فلسطيني يحذر من انهيار السلطة قانونياً في حال عدم قيام االنتخابات في موعدها .7

 حذر خبير فلسطيني في القانون من انهيار السلطة الفلسطينية قانونياً في حالة :وت ضياء الكحل-غزة 
يناير المقبل، ورفض موسى / كانون الثانيعدم إعالن الرئيس محمود عباس عن إجراء االنتخابات في 

بات أبو ملوح، أستاذ القانون بجامعة األزهر بغزة، في دراسة قانونية محاولة بعض الجهات ربط االنتخا
  ."ألن هذا الربط يشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون ونافذيته"بالمصالحة 

وأوضح أن المصالحة قد تحدث أو ال تحدث، وإذا حدثت واتفق على موعد جديد إلجراء االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية، فيمكن ألي طرف من أطراف االتفاق أن يعيق إجراء تلك االنتخابات، مستنداً إلى 

سيرٍ خاص به لما تم االتفاق عليه، أو التذرع بأي وسيله لعدم احترام ما اتفق عليه، أو يقوم باصطناع تف
واقع جديد يؤدي إلى عدم إجرائها، وقد يحدث رجوع أحد األطراف فيما اتفق عليه، والواقع يثبت ذلك 

تر في سلوك بعض بأن الرجوع فيما يتفق عليه هو األمر الغالب في سلوك األطراف، بل أمر متوا
بالتالي فإن في ذلك خطورة ال يمكن تجاهلها تتمثل في الخروج من إطار األحكام "وأضاف  .األطراف

القانونية التي تحدد تاريخ إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية إلى إطار توافق ومصالحة قد يرجع فيها 
لملزم للجميع إلى إطار آخر يثبت بالواقع طرف من أطرافها، وبذلك نكون قد خرجنا من إطار القانون ا

 ."الملموس أن أطرافاً ال تلتزم به في الغالب
وأكد أيضاً أن أهم ما يترتب من نتائج على عدم إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها 

غزة انهيار السلطة الفلسطينية؛ حيث ستصبح فلسطين بال حكومة شرعية، حيث توجد حكومة في قطاع 
 بسبب ترك أكثر من نصف الوزراء مقاعدهم وتعيين باقي الوزراء بصورة مخالفة "غير دستورية"

للقانون األساس، وال توجد حكومة مكتملة الشرعية في الضفة الغربية لعدم حصولها على ثقة المجلس 
 2010يناير / الثانيكانون التشريعي بسبب تعطيل انعقاده، فإذا لم تجر االنتخابات التشريعية في موعدها 

 من قانون األساس "1"فإن ذلك يعني زوال المجلس التشريعي النتهاء مدة واليته بنص القانون، فالمادة 
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، وإذا لم تجر 2003 من القانون األساس المعدل لسنة "47/3" المعدلة لنص المادة 2005المعدل لسنة 
 .ي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةاالنتخابات الرئاسية فإن ذلك يعني زوال المركز القانون

 20/10/2009العرب، قطر، 
  

  السالم واالستيطان خطان متوازيان ال يلتقيان وال حلول وسطى: عريقات .8
 في تصريحات ،أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: الرؤوف أرناؤوط  عبد- رام اهللا

اإلسرائيلي من أجل استئناف  امل لالستيطان أنه ال توجد حلول وسط بشأن الوقف الك،"الوطن"لـ
كما حسم الجدل الدائر حول وجود ,  فاالستيطان والسالم خطان متوازيان ال يلتقيان،مفاوضات السالم

  .اإلسرائيلية وربطها بتوافر الشروط لتحقيقها - خطة أمريكية الستئناف المفاوضات الفلسطينية
سرائيلي بالكامل في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس في حال توقف االستيطان اإل"وقال عريقات 

 أما في حال استمرار هذه النشاطات االستيطانية فهذا يعني ،الشرقية المحتلة أعلم أن هناك خطة أمريكية
  ".أنه ال توجد خطة

ية  حيث من المقرر أن يبدأ اليوم لقاءات مع وزيرة الخارجية األمريك،وتوجه عريقات إلى واشنطن أمس
هيالري كلينتون ومستشار الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي جيمس جونز والمبعوث األمريكي 

  .لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشيل وعدد آخر من المسؤولين األمريكيين
إلسرائيلي وأن يهمني التأكيد على أنه ال توجد لقاءات مباشرة أو غير مباشرة مع الوفد ا"وقال عريقات 

 مشيرا إلى أن اللقاءات مع األمريكيين تركز على كيفية ،"أمريكية - ما يتم عقده من لقاءات هي فلسطينية
   .تنفيذ المرحلة األولى من خارطة الطريق واستئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي

نصت على ذلك المرحلة األساس في هذا األمر هو وقف االستيطان بشكل كامل كما "وقال عريقات 
 والمسألة األخرى هي مرجعية عملية السالم بمعنى إنهاء االحتالل ،األولى من خريطة الطريق

 فيجب أن تشمل المفاوضات جميع قضايا الحل النهائي ،1967اإلسرائيلي لألراضي التي احتلت عام 
  ".نن المعتقلين الفلسطينييوهي القدس والمستوطنات والالجئون والحدود والمياه واألمن واإلفراج ع

 إلى أنه سيستمع من المسؤولين  مشيراً،ونفى علمه بأي اتفاق توصل إليه األمريكيون واإلسرائيليون
  .األمريكيين إلى نتائج النقاشات التي أجروها مع الوفد اإلسرائيلي المفاوض

  20/10/2009الوطن، السعودية، 
  

  تين لحل الدول"إسرائيل"ة فياض يتساءل عن رؤي .9
 "إسرائيل"أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ضرورة مساءلة : الرؤوف أرناؤوط  عبد- رام اهللا

، بما )ج(عن طبيعة رؤيتها لحل الدولتين، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تكريس سيطرتها على مناطق 
 عن سياستها من أراضي الضفة الغربية، ناهيك% 60فيها منطقة األغوار، والتي تعادل حوالي 

  .االستيطانية في القدس الشرقية المحتلة وغيرها من المناطق
وشدد فياض، خالل استقباله وزير الخارجية البولندي، على ضرورة وقف كافة اإلجراءات اإلسرائيلية  

في القدس، الهادفة إلى فرض األمر الواقع على مستقبل المدينة، وخاصة إجراءات مصادرة وهدم 
الق المؤسسات، وتفريغ السكان، والمساس بالمقدسات، وخاصة فرض الحصار على المنازل، وإغ

  .المسجد األقصى
  20/10/2009الوطن، السعودية، 
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  شكل لجنة لمتابعة تقرير غولدستونت حكومة فياض .10
 برئاسـة رئـيس     أمـس  التي عقدها في رام اهللا       األسبوعية رحب مجلس الوزراء خالل جلسته       :رام اهللا 

 المتحدة تقرير غولدستون، ودعا هيئات      لألمم التابع   اإلنسان سالم فياض بتبني مجلس حقوق       .الوزراء د 
  . تحمل مسؤولياتها ومتابعة الجهود لتنفيذ التوصيات الواردة في التقريرإلىاألمم المتحدة 

ذات وأكد المجلس إصرار السلطة الوطنية على المضي قدماً في متابعة التقرير، أمام الجهـات الدوليـة                 
العالقة سواء في مجلس األمن الدولي أو الجمعية العامة لألمم المتحدة أو محكمة الجنايات الدوليـة فـي                  
الهاي، وقرر تشكيل فريق لمتابعة اإلجراءات الكفيلة بضمان تحقيق ذلك، باإلضافة إلى تنفيذ االلتزامات              

ستون بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية       المتوجبة على السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لتوصيات لجنة غولد        
  .مستقلة

: وتوقف مجلس الوزراء أمام الخطوات التي قطعتها مختلف الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة فلـسطين              
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المضي قدماً في الخطط الهادفـة إلـى           . إنهاء االحتالل وإقامة الدولة   

 .   بما فيها مناطق األغوار الفلسطينية)ج(إقامة البنية التحتية في مناطق 
 20/10/2009الحياة الجديدة، 

  
  ال نواجه أزمة مالية ونحتاج لشواغر جديدة في العام القادم: الحكومة المقالة .11

 محمد عوض، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، .أكد األمين العام لمجلس الوزراء د :غزة
 وقال عوض خالل حوار صحفي أجراه معه المكتب اإلعالمي لألمانة ،ال تعاني من أي أزمة مالية
 ولكن الحكومة تستطيع ،إن الموارد المالية الحكومية بشكل عام شحيحة: "العامة لمجلس الوزراء، أمس

أن تدير أمورها وفق الموارد المالية المتاحة مع ترشيد النفقات والتركيز على الجوانب الخدماتية 
األمور والحمد هللا تسير بشكل جيد رغم كل التحديات، ال توجد أزمة : "وأضاف". واطنينواإلغاثية للم

  ".مالية ظاهرة ولكن هناك مجموعة من التحديات والصعاب ال ترقى لوجود أزمة مالية
وطالب عوض الدول العربية واإلسالمية بتحمل مسؤولياتها ودعم الحكومة والشعب الفلسطيني، بهدف 

  .في مواجهة اإلجراءات اإلسرائيليةتعزيز صمودهم 
 سواء جزئية أو بطالة أو ، ألف وظيفة في الشقين المدني والعسكري30وأشار إلى أن الحكومة وفَّرت 

عقود خاصة رغم كل التحديات، مؤكداً أن الوظائف خضعت لمعايير مهنية ومسابقات عن طريق ديوان 
االنتباه إلى أنه ستكون هناك شواغر جديدة في عام ولفت . الموظفين واإلدارة والتنظيم في الداخلية

 ،، في انتظار دراسة الموازنة وإقرارها بما يشمل شواغر لجميع الوزارات قبل نهاية العام الحالي2010
باإلضافة إلى بعض الشواغر في , متوقعاً أن تكون هناك شواغر عديدة في وزارات الداخلية والصحة

  .لحكوميةعدد من الوزارات والمؤسسات ا
  20/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  حكومة هنية تتعهد بزراعة شجرة زيتون بدل كل واحدة اقتلعها االحتالل .12

تعهدت حكومة الوحدة الوطنية المقالة بزراعة شجرة زيتون بدالً من كل شجرة اقتلعتها قوات : غزة
. ون بأنه سياسة إسرائيلية قديمةاالحتالل اإلسرائيلي خالل عدوانها على غزة، معتبرة اقتالع أشجار الزيت

محمد األغا، خالل تفقده مزارع الزيتون . جاء ذلك على لسان وزير الزراعة في حكومة هنية د
والمعاصر في منطقة جحر الديك ووادي غزة وسط القطاع، حيث اطلع عن كثب على موسم قطف 

ن بتعويضهم عن أشجارهم ووعد األغا خالل مشاركته المزارعين في قطف الزيتو. محصول الزيتون
  .التي جرفها االحتالل، السيما خالل الحرب األخيرة على

  19/10/2009قدس برس، 
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  حماس تتهم القاهرة بتعديل ورقة المصالحة": الشرق األوسط" .13

أن مشروع المصالحة » الشرق األوسط«ذكر مصدر مطلع في حماس لـ: صالح النعامي - غزة
لف في كثير من البنود عن مشروع المصالحة الذي قدم لخالد مشعل، المصري الذي قدم لها مؤخرا يخت

 8رئيس المكتب السياسي، في زيارته األخيرة للقاهرة، مشيرا إلى أن المشروع الذي قدم لمشعل يضم 
وأشار المصدر .  صفحة28صفحات فقط، في حين أن المشروع الذي سلمته مصر للحركة مؤخرا يضم 

تعترض عليها الحركة في الورقة المصرية يتعلق باللجنة المكونة من ممثلي إلى أن أحد البنود التي 
. الفصائل الفلسطينية، التي من المفترض أن تشرف على شؤون قطاع غزة حتى إجراء االنتخابات المقبلة

وأضاف أن الورقة المصرية الجديدة تخلو من عبارة وردت في المشروع األول تنص على أن أي قرار 
وأضاف المصدر أنه في ما . جنة غير قابل للتعطيل، على اعتبار أنه يمثل اإلجماع الفلسطينيتتخذه الل

يتعلق بواقع األجهزة األمنية الفلسطينية، فإن الورقة المصرية الجديدة تضم فقرة خطيرة جدا تنص على 
يره على أنه حظر أي تشكيالت عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لألجهزة األمنية، وهو ما يمكن تفس

 .حظر وجود أذرع عسكرية لحركات المقاومة الفلسطينية
وشدد المصدر على أنه ال يمكن الموافقة على هذا البند بأي حال من األحوال، على اعتبار أن مهمة 

وشدد . التحرير لم تستكمل بعد، ال سيما في ظل رفض إسرائيل االعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية
 ليس واردا لدى حركة حماس وغيرها من الفصائل أن يتم توظيف المصالحة في المصدر على أنه

  . المساس بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل
وأشار المسؤول إلى إن هناك فقرة إشكالية تضمنتها الورقة المصرية الجديدة وتتعلق بمهام جهاز 

التعاون المشترك مع أجهزة «من مهام الجهاز المخابرات العامة الفلسطيني، حيث أشارت الورقة إلى أن 
الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أي أعمال تهدد السلم واألمن المشترك، أو أي من مجاالت األمن 

واعتبر المصدر أن هذا البند قد يضفي شرعية على التنسيق األمني . »الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل
  . الذي تقوم به السلطة

ر إلى أنه باإلضافة إلى اعتراض حماس على هذه البنود، فإنها ستقدم أربع تحفظات هامة وأشار المصد
وأشار . ال تتعلق بالورقة، بل بتطورات استجدت بعد توزيع الورقة من قبل المصريين على الفصائل

المسؤول إلى أن الحركة تطالب بعد تضمين برنامج حكومة التوافق الوطني أي إشارة إلى شروط 
اعية، التي تشترط نبذ المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل بوصفها إرهابا، وااللتزام باالتفاقيات التي الرب

  . وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، واالعتراف بإسرائيل
وأشار المصدر إلى أن حماس تطالب مصر والدول العربية أن تعلن دعمها لنتائج االنتخابات التشريعية 

لقادمة، بغض النظر عن الجهة الفائزة، بحيث ال يكرر العالم العربي سلوكه مع نتائج والرئاسية ا
  .االنتخابات السابقة التي فازت فيها حركة حماس باألغلبية المطلقة

 20/10/2009الشرق األوسط، 
  

 مخزون الكذب لدى حماس أكبر من مخزون الكذب لدى نتنياهو: دحالن .14
د دحالن، عضو اللجنة المركزية في فتح، إن حركته ذاهبة النتخابات قال محم:  كفاح زبون- رام اهللا

إذا أفشلت حماس «المقبل، وقال ) كانون الثاني(رئاسية وتشريعية في الخامس والعشرين من يناير 
الحوار سنذهب النتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في موعدها كما قررها النظام والقانون 

 .» ترهن حماس شعبنا وتبيعه تارة في طهران وتارة أخرى في سوريةاألساسي ولن نسلم بأن
واتهم دحالن، حماس بأنها تتعمد دوما إعاقة اتفاق المصالحة من أجل مصالحها الخارجية، وأضاف أن 

إقرار تقرير غولدستون أطاح بكل أعذار وذرائع حماس، ولكن مخزون الكذب لدى حماس أكبر من «
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وقال  .»الذي يقول إنه مع السالم) رئيس الوزراء اإلسرائيلي(نتنياهو ) ينبنيام(مخزون الكذب لدى 
إن الوثيقة المصرية كانت تلبي كل الشروط التي طلبتها حماس للمصالحة، لكن موقفها من «دحالن 

 .»الورقة المصرية فاجأ من كان يعول على موافقتها
لت الكثير، وكانت تدعونا للصبر، إن الوزير عمر سليمان مل من حماس، ومصر تحم«وقال دحالن 

وكنا نطالبها دائما باإلعالن عمن يفشل االتفاق، ويبدو أن صبرها قد نفد، وبدأت بتسريب معلومات عن 
إن ادعاءات حماس بأن الوثيقة تخلو من بند المقاومة هي ذريعة باطلة، «: وأضاف قائال .»موقف حماس

 .»من المقاومةفي غزة ) اإلسالمي(» الجهاد«ألن حماس تمنع 
رغم ذلك «، وقال »ألن فيها ظلما لفتح«وكشف دحالن عن معارضة كبيرة داخل فتح للوثيقة المصرية، 

وافقنا ألننا ال نريد أن نفشل جهود مصر وألننا نريد إعادة اللحمة للوطن وأن نقدم العون ألبنائنا في غزة 
إن هذا سيغري «، قائال »فشال الحمساويمخاطر هذا اإل«وحذر دحالن مما سماه » ونعيد إعمار القطاع

رئيس وزراء إسرائيل بالتصعيد ويعطيه مساحة للتهرب من االستحقاقات، وسيضعف حلفاءنا في 
المجتمع الدولي، باإلضافة إلى أن صورة شعبنا أصبحت مملة وال يستجيب لها الشعب العربي وال 

 المجتمع الدولي الذي لم يعد له هم سوى النفخ يتضامن معها بسبب االنقالب واالنقسام، واألخطر من ذلك
 .»في الخالفات الداخلية حتى يتهرب من تنفيذ التزاماته أمام المجتمع الفلسطيني

وحذر دحالن كذلك من لغة التحريض التي تمارسها حماس على السلطة، وعلى الرئيس الفلسطيني، 
إن ذلك يسمح بتدخل «، وقال »فوضىوما تجره هذه اللغة من خطوات في الضفة الغربية لنشر ال«

من يقبل بإمارة ظالمية محددة في «وأضاف أن  .»نتنياهو لتنفيذ دولته خلف الجدار، وتكرار تجربة غزة
غزة، يقبل بدولة الجدار، متهما حماس بالعمل على هذه الدولة في سويسرا، عبر وثيقة أحمد يوسف 

 .»وغيرها من التصريحات) مستشار هنية(
دحالن تاريخ الجهود المصرية الطويلة، التي كانت تنتهي دوما بالفشل، ولفت إلى موقف واستعرض 

، وطالبها بالتوقف عن أكذوبة المقاومة، وقال »للتهرب من المصالحة في كل مفاصلها«حماس الدائم 
هل يحاصرون تل أبيب «، متسائال »إنها هي من تمنع المقاومة في غزة، وتنفذ هدنة دون أي مقابل«

 .؟»ونحن نمنع ذلك
  20/10/2009الشرق األوسط، 

  
  فتح السادس أفرز قيادات الفتنة واالنقالبيين  مؤتمر: حماس .15

بعد سـاعات مـن     ' فتح'فوزي برهوم هجوما شديدا على حركة       ' حماس'شن المتحدث باسم حركة     : غزة
ـ           )محمد دحالن ( اتهام أحد قادتها   ضفة وإجهـاض    للحركة اإلسالمية بمحاولة إثـارة الفوضـى فـي ال

افـرز  'نسخة منه إن المؤتمر السادس لفتح       ' القدس العربي 'وقال برهوم في تصريح له تلقت        .المصالحة
قيادات الفتنة واالنقالبيين والمتآمرين بشكل مبرمج ومسبق بشهادة الفتحـاويين أنفـسهم، وقلـد هـؤالء                

حذفوا االحـتالل مـن     'عتبرا أنهم   م' الموتورين والمتآمرين قيادة المرحلة الجديدة بهدف حرف البوصلة       
. 'قائمة األعداء، ووضعوا بدال منه كل فلسطيني حر وشريف ومقاوم يتمسك بالحقوق والثوابت الوطنيـة              

هناك حمالت تلميع لكل عميل خائن وقائد فتنة بهدف استئصال المقاومـة والتنـسيق األمنـي                'وأضاف  
  .'وشرعنة االحتالل

يتجاهل جرائم االحتالل ويحرف البوصلة ويركز على الفـتن         'لحالي  ورأى أن إعالم حركة فتح بشكله ا      
كل ذلك يدلل على حجم األزمة الحقيقية والفعلية التي تعيشها حركة فـتح جـراء سـوء                 'وقال  . 'الداخلية

الوظيفة بعد إفرازات المؤتمر السادس، وجراء فضيحة غولدستون، والتي تورط فيها رئيس حركة فـتح               
د عباس وفريقه، وجريمة التنسيق األمني الخطير الذي جعل فتح وقيادتها المتنفذة أدوات             القائد العام محمو  

  .'رخيصة تبطش بكل فلسطيني مقاوم ينتمي للدين والوطن
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هذا اإلعالم المشؤوم المسموم يؤكد صوابية موقف حماس من حركـة           'واعتبر المتحدث باسم حماس أن      
فتح مع المصالحة شكال وإعالماً وأما على األرض فإن سلوك فتح         '، مشيرا الى أن     'فتح وقيادتها التوتيرية  

اإلعالمي والميداني والسياسي واألمني أخطر ما يكون على مجمل المشروع الوطني الفلسطيني بجانبـه              
ما زالت في مربع    'وقال ان بعض القيادات التي أفرزها المؤتمر السادس لحركة فتح           . 'مشروع المصالحة 
  .'ولم تقترب من مربع الشعب الفلسطيني وحماية المصالحةالعدو الصهيوني 

هذا التصعيد من قبل حركة فتح الذي يستهدف حركـة حمـاس تحديـداً وقياداتهـا                'وأضاف برهوم ان    
ومواقفها هو بمثابة رسالة للوسيط المصري الذي يرعى المصالحة، بهـدف تحريـضه علـى حمـاس                 

ذلك أن يستمر لو استخدمت مصر منذ البداية كمـا طالبنـا            ما كان ل  'ورأى أنه    .'وفصائل العمل الوطني  
مرارا وتكرارا لغة أكثر قوة وضاغطة على حركة فتح وقياداتها لوقف كـل هـذه المهزلـة، وتحديـدا                   

استمرار تمادي حركة فتح فـي غيهـا        'وقال  . 'استمرار مسلسل استئصال حركة حماس بالضفة الغربية      
 المصرية واألطراف المعنية يجعل مشروع المصالحة فـي مهـب           وتصعيدها دون لجمها من قبل القيادة     

الريح الن المصالحة لها استحقاقات وحتى اللحظة فتح لم توفر الحد األدنى من اسـتحقاقات المـصالحة                 
  .'الالزمة
ال نجد أي مبرر للزج باسم القيادة المصرية في أتون الفتنة التي تقودها حركة فتح في استهداف                 ' وأضاف

وى إفشال مشروع المصالحة والدور المصري حتى تستفرد حركة فتح وقياداتهـا التوتيريـة              حماس، س 
  .'بالساحة الفلسطينية وبقضايا شعبنا الرئيسة وتبقى على شراكتها مع العدو الصهيوني

  20/10/2009 ،القدس العربي
  

 خمسة من قادة األجهزة األمنية ويرفض ستة بينهم 19 فتح يضم إلى عضويته "ثوري" .16
 19 أيام، على إضافة 3 وافق المجلس الثوري لحركة فتح، في دورته األولى، التي استمرت :رام اهللا

 عضوا يجب أن يضافوا، حسب ما قرر المؤتمر السادس لفتح، إذ رفض 24إلى عضويته من أصل 
 تقترح  التي قدمتها اللجنة المركزية للحركة، وجرى التوافق على أن24 أسماء من قائمة الـ5المجلس 

 من 8وافقنا على «: »الشرق األوسط«وقال عضو في المجلس الثوري لـ. المركزية آخرين غيرهم
 .» ألنهم غير مناسبين، وقلنا للمركزية أن تأتي بغيرهم5 من الضفة الغربية، ورفضنا 11قطاع غزة و

وسمير ، )وزير األسرى السابق(ومن أبرز األسماء التي انضمت للثوري، هشام عبد الرازق، 
، واللواء )عضو قيادة الحركة في غزة(، وعبد اهللا أبو سمهدانة، )مسؤول في فتح في غزة(المشهراوي، 

ماجد فرج قائد جهاز المخابرات واللواء زياد هب الريح قائد جهاز األمن الوقائي واللواء حازم عطا اهللا 
 عدنان الضميري مفوض عام التوجيه مدير الشرطة واللواء دياب العلي قائد جهاز األمن الوطني واللواء

  . السياسي والعميد منير الزعبي قائد الحرس الرئاسي، ورفيق الحسيني، مدير مكتب الرئيس الفلسطيني
وكان المجلس الثوري صادق أوال، على عضوية قياديين اثنين في الحركة من قطاع غزة لضمهما إلى 

 في حين لم تتضح هوية المرشح الثالث الذي يجري اللجنة المركزية، وهما صخر بسيسو وزكريا االغا،
 23نقاش بشأنه وقد يكون عنصرا نسائيا، وبالمصادقة على األعضاء الثالثة، سيصبح عدد المركزية 

وانتخب الثوري كذلك، .  معينين3 انتخبوا في المؤتمر السادس، والرئيس محمود عباس، و19عضوا، 
اية العضوية، وعمر الحروب مسؤول الرقابة المالية، وعلي كمال الشيخ مسؤول الرقابة الحركية وحم

  . مهنا رئيس المحكمة الحركية
 من 20، يضاف لهم 128فتح، سيصل إلى » تشريعي«أما عدد أعضاء المجلس الثوري، وهو بمثابة 

وقال أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول في مؤتمر صحافي، إن الثوري دشن انطالقة . األسرى
سنتصدى في حركة فتح لمواجهة التحديات التي تواجه «: عمل الوطني والسياسي، وأضافجديدة لل
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المشروع الوطني، وفي مقدمتها تهويد القدس، وغول االستيطان، وتحديات العملية السلمية والتحضير 
 .»لالنتخابات

، وقال، وجدد رئيس حركة فتح محمود عباس، الطلب من أعضاء مركزية وثوري فتح الذهاب إلى غزة
يجب أن تنزل اللجنة «: وأضاف. »كل من يستطيع الذهاب إلى غزة ال يجوز أن يتوانى عن ذلك«

المركزية ومعها المجلس الثوري إلى األرض، وإلى التنظيم، ألن لدينا استحقاقات كثيرة وأبرز هذه 
ابات التشريعية االستحقاقات، االنتخابات التشريعية والرئاسية، ولكن بصرف النظر عن وجود االنتخ

والرئاسية، يجب أن يشعر المواطن الفتحاوي، بأن فتح موجودة على األرض وبأن القيادة تتحرك من 
 .»مكان إلى مكان، ليس في الوطن فحسب، بل في كل أنحاء العالم

وانتقد عباس بعض القيادات الفتحاوية التي حملته مسؤولية تأجيل تقرير غولدستون، وقال مخاطبا 
البعض قال أخطأنا أخطأنا، على ماذا؟ من قرأ التقرير، الذي يتواجد في جنيف لم يقرأ «ين، المجتمع

اسألوا لماذا أخطأنا، أنا منزعج جدا من هذه التصرفات، الكل «وقال . »التقرير، ألنه بحاجة إلى ترجمة
ي كل األسماء ، وأنا عند»العنوا أبوهم هذه فرصة نلعن أبوهم«يقول أخطأنا، ومع األسف البعض قال 

  .»التي اتصلت بلجنة التحقيق لتتكلم معهم بهذا، وهذا أقل ما يقال فيه عيب
 20/10/2009الشرق األوسط، 

  
  اللواء الهندي يرفض تعيينه في المجلس الثوري لحركة فتح .17

ت اكدت مصادر فلسطينية االثنين ان اللواء امين الهندي المدير العام السابق لجهاز المخابرا            : وليد عوض 
الفلسطيني ومؤسسه رفض تعيينه في المجلس الثوري لحركة فتح بناء على تزكيته لعضوية الثوري مـن              

واوضحت مصادر فلسطينية ان الهندي بعث برسالة رسمية االثنين للجنـة            .قبل اللجنة المركزية للحركة   
  .المركزية والرئيس الفلسطيني محمود عباس يبلغهما فيها رفضه ذلك التعيين

لمصادر الفلسطينية فان رسالة الهندي شددت على انه لو كان يريد عضوية الثوري لكـان قـد                 وحسب ا 
الماضي ) اغسطس(رشح نفسه لذلك المنصب خالل المؤتمر العام السادس لحركة فتح الذي عقد في آب               

لو كنت اريد هـذا المنـصب       ' ببيت لحم النتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين للحركة، مضيفا           
  .'نت رشحت نفسي خالل المؤتمر الحصل على العضوية بالطرق الديمقراطيةلك

  20/10/2009 ،القدس العربي
  

  فتح تنشئ برلمان طوارئ .18
حاتم عبد القادر إنه تم إقرار » فتح«المجلس الثوري لحركة قال عضو : عبدالجبار أبو غربية -عمان 
 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية 350 وهو بمثابة برلمان موسع لحركة فتح من» مجلس عام«تشكيل 

والمجلس الثوري والكفاءات الحركية والعسكرية يجتمع في حال الطوارئ، وعند تعذر عقد المؤتمر 
لجان القدس، الالجئين، الجدار، : وقال إنه سيتم تشكيل اللجان بعد أن تقرر إضافة خمس لجان هي. العام

رر أنه مقابل كل مفوضية في اللجنة المركزية ستكون هناك االستيطان، التنمية االجتماعية، وأضاف تق
لجنة من المجلس الثوري للمراقبة عليها، وأن يكون هناك نائب من المجلس الثوري في كل مفوضية من 

 .مفوضيات اللجنة المركزية
  20/10/2009عكاظ، 

  
  ثابتة على توقيع المصالحة دون إضافات جديدة " حماس: "الحية .19

خليل الحية ثبات حركته وإصـرارها      . د" حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة       :امآمنة غن  - غزة
بهذا ":"فلسطين"وقال الحية في حوار مع       .على توقيع المصالحة دون إضافات جديدة لم يتم االتفاق عليها         
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الشرط ستكون حماس جاهزة للتوقيع على المصالحة حتى قبل الخامس والعشرين من الـشهر الجـاري،          
  ".و الموعد الذي كان من المفترض توقيع المصالحة الفلسطينية فيهوه

أولهما كان تداعيات   "طالبت بتأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة لتعلقها بقضيتين         " حماس"وأشار إلى أن    
تقرير غولدستون، حيث كان الوقت غير مناسب لتوقيع المـصالحة، وثانيهمـا هـو حاجتنـا لدراسـة                  

ال يمكن النظر لهذه اإلضـافات      " وأكد أنه    ".ة الجديدة المضافة إلى الورقة المصرية     المقترحات المصري 
ودعا الحيـة   ". بسوء نية، فقد تكون اجتهادات من الجانب المصري لحل الخالف الداخلي بأسرع فرصة            

 تنجز  بتلك النظرة السوداوية التي تنظر ناحية الحوار على أنه قضية معلقة لن           "إلى عدم استباق األحداث     
في يوم من األيام، أو أن االنقسام سيبقى بل يجب الحكم على األمور من خالل المجريات على الـساحة                   

  ".الفلسطينية
األجواء الفلسطينية والعربية كانت في وضع الهجوم على        :" الحية. وأما عن تأجيل توقيع المصالحة قال د      

ي تسلمتها حركة حماس، كانت تحتـوي علـى         عباس نتيجة لتأجيل التقرير، وكذلك الورقة المصرية الت       
عبارات أضيفت وأخرى أسقطت من النص المقترح، وهذه كلها أمور لم تـرد خـالل االتفـاق علـى                   
المصالحة وآليات تنفيذها، لذلك توجب على الحركة طلب تأجيل التوقيع لمطابقة الورقة مع ما تم عليـه                 

  ".االتفاق مسبقاً
نحن في حواراتنا السابقة مع حركة فتح وعلى رأسها عبـاس تـم             :"  قال وفيما يتعلق بقضية االنتخابات،   

االتفاق على تأجيل االنتخابات حتى منتصف العام القادم ولذلك أي انتخابات بـال مـصالحة أو إجمـاع                  
  ". وطني هي انتخابات لن يكتب لها النجاح بل ستعزز االنقسام وستزيد صعوبة العودة للحوار الوطني

  20/10/2009 صحيفة فلسطين،
  

  المصرية فصائل فلسطينية تنضم إلى قائمة المتحفظين على الورقة .20
 بعض ما جاء في الورقة المصرية، ىأبدت العديد من الحركات والفصائل الفلسطينية تحفظاتها عل: غزة

فمن جانبها أعربت حركة الجهاد اإلسالمي عن تحفظها على الورقة خاصة فيما يتعلق ببند المقاومة، 
يث الورقة عن حظر أية تشكيالت عسكرية خارج أجهزة أمن الدولة، وتساءلت الحركة في بيانٍ لها وحد

هل لدينا دولة؟ فصائل المقاومة من حقها االحتفاظ بسالحها ومواصلة جهادها لحين تحرير القدس :"
 ".وفلسطين بكامل ترابها

نسخةً عنه إن هناك الكثير من " السبيل"وبدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيانٍ تلقت 
القضايا بحاجة إلى بحث، وحذرت الجبهة من عراقيل وألغام ستنفجر في أية لحظة في حال تطبيق اتفاق 

إن لم يؤخذ بعين االعتبار بعض المالحظات المهمة والقضايا التي : "المصالحة الفلسطينية على األرض
  ".المعدلة"لم تتضمنها الورقة المصرية 

تحوي نقاطًا "فقد قالت في بيانٍ لها إن ورقة االتفاق الجديدة " الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"أما 
أخرى لم يتم االتفاق عليها في حوار القاهرة الشامل، تحتاج إلى حوار مع جميع الفصائل والقوى 

قط للتوقيع عليه بدون والشخصيات الوطنية وصوالً إلى اتفاق شامل ديمقراطي وحدوي للتنفيذ وليس ف
  ".تنفيذ

 20/10/2009السبيل، األردن، 
  

  "قناة معادية للسلطة الوطنية"بإصدار قرار يعتبر الجزيرة  يطالب  ثوري فتح":الحياة" .21
القطرية لبثها في أحد برامجها نشيداً وطنياً » الجزيرة«هاجم دحالن قناة :  محمد يونس-رام اهللا 

المنعقد في » فتح«وكشف أعضاء من المجلس الثوري لـ . »يوتيوب«قع فلسطينياً محرفاً، نقال عن مو
قناة « رام اهللا منذ ثالثة أيام أن عدداً منهم طالبوا اللجنة المركزية للحركة بإصدار قرار يعتبر الجزيرة 
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ا أفزعنا ما جاء على الجزيرة التي طالم«: وقال دحالن. ، إثر إذاعة هذا النشيد»معادية للسلطة الوطنية
ورأى أن من  .»قدمنا نقداً لها على أدائها الذي يثير المخاوف والشكوك والنعرات في المجتمع الفلسطيني

أن تنكل الجزيرة بهذا النشيد الوطني الذي ألفه شاعرنا وحبيبنا الشاعر إبراهيم طوقان، «غير المقبول 
ونأمل أن تستدرك الجزيرة هذا وأن يحول هذا النشيد إلى مهزلة واستخفاف واستهانة بدماء شهدائنا، 

  .»األمر
، في بداية حلقة حوارية بين »موطني«مقطعاً محرفاً لنشيد » يوتيوب«بثت نقال عن » الجزيرة«وكانت 

. ناصر القدوة» فتح«موسى أبو مرزوق والقيادي في » حماس«نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
سطينية من الحركتين، لكن القناة حذفت صوراً لهم ويحوي النشيد المحرف كلمات مسيئة للقيادات الفل

  .»يوتيوب«تظهر في النسخة المتداولة على 
  20/10/2009الحياة، 

 
   تنوي شراء مياه من تركيا"إسرائيل": "يديعوت" .22

أمس عن مسؤول في وزارة الخارجية اإلسرائيلية تأكيده " يديعوت أحرونوت"نقلت صحيفة : يو بي آي
 اسرائيل شراء مياه من تركيا، رغم التدهور الذي شهدته العالقات بين الدولتين لصحة تقرير حول نية

أنها حصلت على مذكرة تفيد باستعداد اسرائيل لشراء المياه من " يديعوت احرونوت"وذكرت  مؤخراً،
مصلحة المياه أصدرت نداء لتلقي العروض "تركيا، فيما أكد مسؤول في وزارة الخارجية االسرائيلية أن 

من أجل شراء المياه، وتلقت تجاوبا من مؤسسات تركية، وتجري حالياً محادثات بين المعنيين من 
تنظر "كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في مصلحة المياه العبرية تعقيبه على ما أوردته التقارير  ". البلدين

  ". مصلحة المياه في عملية استيراد الماء كجزء من إجراءات الطوارئ
 20/10/2009السفير، 

      
  شروخ حزب العمل اإلسرائيلي تضعف باراك .23

اإلسرائيلي وزعيمه وزير الحرب إيهـود بـاراك،        " العمل" تلقى زعيم حزب     : برهوم جرايسي -الناصرة
أمس، ضربة إضافية، بعد أن أعلن رئيس كتلة الحزب البرلمانية عضو الكنيست دانييل بن سيمون، عن                

لى السياسة االستيطانية التي يقودها باراك، داعيا الحزب لالنسحاب مـن           استقالته من منصبه، احتجاجا ع    
  .حكومة بنيامين نتنياهو

شرخا منذ قرار زعيمه باراك االنضمام إلى حكومة نتنياهو اليمينيـة المتـشددة،             " العمل"ويواجه حزب   
د الحكم بـشكل    فاالنتخابات البرلمانية األخيرة شكلت ضربة قاصمة أخرى للحزب، وهو الحزب الذي قا           

 عاما منذ قيام إسرائيل، وبعد ذلك استمر في المنافسة على الحكـم، إلـى أن                29منفرد تقريبا على مدى     
  .تدهور وضعه في السنوات األخيرة

 عماليا يعرضون االنضمام إلى الحكومة، إال أن باراك انتـزع           13وكان سبعة أعضاء كنيست من أصل       
 جعلت نائبين ينصاعان لقرار المؤتمر، أحـدهما حـصل علـى            قرارا من مؤتمر الحزب بغالبية هشة،     

منصب وزير واآلخر بن سيمون الذي حصل على رئاسة الكتلة، رغم انه لم ينسجم مع قرارات الحكومة                 
  .وسياستها

وهنالك أربعة أعضاء كنيست من الكتلة يصرون على االنشقاق إال أن القانون القائم ال يسمح لهم بـذلك                  
ن ثلث الكتلة كحد أدنى، في حين أن النائبة الخامسة التي تتصرف كمعارضـة تـرفض                كونهم ال يشكلو  

  .فكرة االنشقاق، ألنها ما تزال تراهن على أن الحزب سينسحب في نهاية المطاف من الحكومة
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وقال بن سيمون في مؤتمر صحافي أمس، إنه ال يقبل باستمرار شراكة حزبه في الحكومة وانتقد بـشدة                  
زير الحرب وزعيم الحزب باراك على إخالء البؤر االستيطانية في الضفة الغربية المحتلـة،              عدم إقدام و  

  .كونه هو المسؤول عن هذا الملف
في حكومة نتنياهو، وعمليا فإن االنتقاد موجه إلى        " العمل"وعبر بن سيمون عن خيبة أمله من نهج حزب          

فة المشاريع االستيطانية، إال أن بن سيمون قـال         باراك نفسه، الذي يقود سياسة يمينية متشددة، ويدعم كا        
  .إنه ال يفكر في هذه المرحلة االنضمام إلى النواب الذين يخططون لالنشقاق عن الكتلة

  20/10/2009الغد، األردن، 
  

  للفلسطينيين" تطهير عرقي" تسحب كتباً تتحدث عن "إسرائيل" .24
لية كتب تاريخ مدرسية بسبب احتوائها على فقرة         سحبت وزارة التعليم االسرائي    : أ ف ب   -القدس المحتلة   

والكتب للمرحلـة   ". هآرتس"، بحسب صحيفة    1948للفلسطينيين خالل حرب    " تطهير عرقي "تتحدث عن   
 الف فلسطيني من    750الثانوية وتعرض وجهتي النظر االسرائيلية والفلسطينية بالنسبة إلى تشريد حوالى           

ويقول الفلـسطينيون إن القـوات      .1948قيام دولة اسرائيل عام     ديارهم خالل الحرب التي اندلعت عقب       
اليهودية أجبرت هؤالء على مغادرة ديارهم، بينما يقول االسرائيليون ان القوات العربية هي التي أمرتهم               

  .بالفرار أو انهم فروا بعدما أخافتهم تقارير اإلذاعات العربية
ين الحادي عشر والثاني عشر وتحتوي علـى        وأوضحت الصحيفة ان الكتب التي سحبت مخصصة للصف       

  روايتين لألحداث جنباً الى جنب،
وقالت الوزارة ان الرواية الفلسطينية تقول      . إال انها أكدت ان وزارة التعليم لم تعجبها الرواية الفلسطينية         

هم مـن   الفلسطينيين والدول العربية يقولون ان معظم الالجئين هم مدنيون هوجموا وطردوا من ديار            "ان  
بأنه سيعاد نشر هذه الكتب     " هآرتس"وأفادت   ".قبل القوات االسرائيلية التي اتبعت سياسة التطهير العرقي       

  .عليها" تعديالت"بعد ادخال 
  20/10/2009الحياة، 

 
  ليبرمان يدرس تغيير السياسة الخارجية اإلسرائيلية .25

غدور ليبرمان اجتماعا بحـضور كبـار        عقد وزير الخارجية اإلسرائيلي أفي     : سمر خالد  -القدس المحتلة   
المسئولين في وزارته لمناقشة الوثيقة التي وضعتها الهيئة السياسية في مكتبه حول الخطـوط العريـضة                

 .لعملية تغيير السياسة الخارجية اإلسرائيلية
ارد وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة امس أن الوثيقة تشير إلى أن وزارة الخارجية توظف طاقات ومو              

مبالغا فيها لمعالجة القضية الفلسطينية ويتعين عليها التركيز على قضايا أخرى أيضا، وتوثيق العالقـات               
 .مع دول أخرى غير الواليات المتحدة وتكثيف النشاطات ضد ما أسمته مظاهر الالسامية في أنحاء العالم

  20/10/2009الرأي، األردن، 
  

  ليا قبل أسبوعين أجرت مناورات جوية مع إيطا"إسرائيل" .26
كشف سالح الجو اإلسرائيلي أمس عن إجراء مناورات مشتركة مـع سـالح الجـو             :  د ب أ   - تل أبيب 

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة على موقعها      . اإليطالي في أجواء جزيرة سردينيا قبل حوالي أسبوعين       
رات على أهداف أرضية باإلضـافة      اإللكتروني أن المناورات اشتملت على محاكاة المعارك الجوية والغا        

  وأضافت اإلذاعة أنه شارك في التمرين مقـاتالت إسـرائيلية مـن            . إلى عملية التزود بالوقود في الجو     
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 وجاء إجراء المناورات المشتركة مع الجيش اإليطالي في الوقت الذي أعلنت            16, واف   15طرازي أف   
  .يلفيه تركيا عن إلغاء مناورات جوية مماثلة مع إسرائ

  20/10/2009الدستور، 
 

  لتجنيب المستوطنين دخول مناطق السلطة" جي بي اس" .27
 الفلسطيني يبدو أحيانا صعبا ولكن القيادة بواسطة األقمار -" اإلسرائيلي"االلتفاف على النزاع : "ب.ف.أ"

سطينية االصطناعية سوف تساعد قريبا السائقين في الضفة الغربية المحتلة على التمييز بين مدينة فل
التي تضع خرائط نظام " جي بي اس"وبالواقع، فقد طلب جيش االحتالل من شركة . ومستعمرة صهيونية

  ".فرانس برس"القيادة تحديد المدن الفلسطينية والمستعمرات، حسب ما أعلن متحدث باسم الجيش ل 
الذين " اإلسرائيليين"الى أن الهدف من هذا األمر هو تقليص عدد السائقين " اإلسرائيلي"ويشير الجيش 

  ". جي بي اس"يدخلون خطأ الى المناطق التابعة للسلطة من خالل القيادة بواسطة نظام 
  20/10/2009الخليج، 

  
  إلى الغرب من خالل اإلغراءات" عقولها" تدعو لوقف هجرة "إسرائيل" .28

دمغة للواليات المتحدة تبين من تقرير رفع للحكومة اإلسرائيلية هذا األسبوع أن استمرار هجرة األ: حيفا
 .ودول الغرب مستمر، وأن الكثير من رؤساء الجامعات األميركية البارزة هم باحثون إسرائيليون سابقا

وبعد اطالعه على التقرير دعا رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لبناء صناديق خاصة لدعم 
ي في الغرب من أجل استدراج العلماء األبحاث لتمويل الدراسات والباحثين على غرار ما يجر

 .اإلسرائيليين الذين غادروا البالد ويقدر عددهم بالمئات
وكلف نتنياهو وزير التعليم غدعون ساعر بإعداد خطة تطرح على الحكومة بعد ستة أسابيع، وتقترح 

ولين يهود في إقامة صناديق تهدف الجتذاب الباحثين اإلسرائيليين من خارج البالد، وستمول من قبل مم
 .العالم

  20/10/2009العرب، قطر، 
  

   مليون دوالر في ايلول227العجز التجاري اإلسرائيلي : المركزي لإلحصاءات .29
 اليوم األحد إن إسرائيل سجلت عجزا في التجارة لإلحصاءات قال المكتب المركزي : ، رويترز-القدس 

) أغسطس( مليار دوالر في آب 1.27ارنة مع مق) سبتمبر( مليون دوالر في أيلول 227.2الخارجية بلغ 
 . مليون دوالر قبل عام829و

 مليار دوالر مقارنة مع عجز 4.15وفي التسعة أشهر األولى من العام بلغ العجز التجاري اإلسرائيلي 
 مليار 13.21وسجلت إسرائيل عجزا تجاريا بلغ  . مليار في الفترة نفسها من العام الماضي9.92قدره 

 .2007 مليار دوالر في 10.19 بأكمله مقارنة مع 2008 العام دوالر في
 18/10/2009القدس، فلسطين، 

  
  إسرائيليون يقيمون خيمة قرب معبر بيت حانون للمطالبة باإلفراج عن شاليط .30

الفاصل بين قطاع غزة ) إيريز(نصب إسرائيليون خيمة بالقرب من معبر بيت حانون : الناصرة
وقالت مصادر إعالمية  .، من أجل المطالبة باإلفراج عن شاليط1948األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

يز أقام خيمة على مقربة من معبر إير" الطاقم اإلعالمي من أجل اإلفراج عن شاليط"عبرية؛ إن ما يسمى 
  .من أجل القيام بنشاطات إعالمية بهدف الضغط لإلفراج عن الجندي األسير
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وأوضحت المصادر أن النشطاء يقومون بتوزيع مناشير باللغة اإلنكليزية على الدبلوماسيين الذين يدخلون 
القطاع وباللغة العربية على الفلسطينيين الذين يمرون عن طريق المعبر، حيث تدعو المناشير إلى 

  .من أجل التوصل إلى صفقة لإلفراج عن الجندي شاليط" حماس"ارسة الضغوط على مم
  20/10/2009 قدس برس

  
  دفنت جرحى أحياء أثناء الحرب على غزة" إسرائيل: "دراسة .31

قال نشات الوحيدي الباحث والمنسق العام للحركة الـشعبية لنـصرة االسـرى              :وليد عوض  -رام اهللا   
 بقطاع غزة في دراسة وزعها على       واإلسالمية للقوى الوطنية    األسرىجنة  والحقوق الفلسطينية وعضو ل   

 ارتكب جرائم حرب بحق االسرى والجرحى الفلسطينيين،        اإلسرائيليان االحتالل   ' االثنين   اإلعالموسائل  
 / 5 / 11 اجتياحه لحي الزيتون شرق غزة بدفن الجرحى وهم احياء كما حدث بتـاريخ               أثناءحيث قام   

ايهاب محمد سعيد عبد الكريم ملكة من حي الزيتون، ووليد خالد عـزام مـن حـي    (لشهداء  مع ا 2004
 غـرب  األحيـاء وتمت هذه العملية بحق الجرحـى    )  محمد عامر من خان يونس     وإيهابالزيتون ايضا،   

  . " متر100عمارة دولة بمسافة 
قالهم وتجميعهم في مكان واحد     واشارت الدراسة الى ان قوات االحتالل قتلت مواطنين فلسطينيين بعد اعت          

  .واطالق النار والقذائف عليهم كما حصل مع عائلة السموني
  20/10/2009 ،القدس العربي

  
 أبو زهري ترفع دعوى حول وفاة ابنها في مصر يوسف عائلة  .32

أعلنت عائلة شقيق المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أمس، عزمها رفع : )يو بي أي(
نتيجة التعذيب في احد السجون ")  عاما38ً(كم المصرية على خلفية وفاة ابنها يوسف دعوى في المحا

 . "المصرية
إن العائلة قررت رفع دعوى في المحاكم المصرية من "وقال أبو زهري في مؤتمر صحافي في غزة، 

امين مجموعة من المح"، الفتاً إلى أن "اجل محاسبة المتورطين في حادثة وفاة يوسف في سجن مصري
 . "تطوعت لمتابعة هذه القضية

العائلة عندما تسلمت تصريح "من جهته، أشار عم المتوفى محمود ابو زهري خالل المؤتمر، إلى ان 
الدفن الصادر من مديرية الشؤون الصحية في محافظة اإلسكندرية، فوجئت أن تاريخ الوفاة المدون في 

 . " تُوفي قبل أربعة أيام من إبالغنا باألمر، أي أنه2009 تشرين االول 10التصريح هو السبت 
 20/10/2009السفير، 

  
  تحذيرات من أزمة غاز جديدة في غزة .33

 في قطاع يحذّرت جمعية شركات أصحاب محطات الوقود من نذر أزمة جديدة في غاز الطه: غزة
. ل من النصفغزة، بعدما قلصت سلطات االحتالل اإلسرائيلي كميات الغاز الواردة إلى القطاع إلى أق

وقال رئيس الجمعية محمود الشوا إن معظم محطات تعبئة الغاز في القطاع توقفت عن العمل عقب نفاد 
  .مخزون الغاز لديها، خالل اليومين الماضيين

وأضاف الشوا في تصريح صحافي أمس أن السبب الرئيس لعودة أزمة نقص الغاز بعد مضي نحو 
 عمد أخيراً إلى تزويد القطاع بالغاز مرتين اإلسرائيليأن الجانب خمسة أشهر على معالجتها يعود إلى 

  .أسبوعياً فقط، فيما كان خالل األشهر الماضية يزود القطاع بالغاز بمعدل خمس مرات أسبوعياً
  
  



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1587:         العدد       20/10/2009الثالثاء  :التاريخ

 طن 500 طناً، أي نحو 250وأشار إلى أن معدل الكمية التي يتم ضخها في كل مرة تقدر بنحو 
  . " طناً يومياً في شكل منتظم كي يلبي حاجاته االستهالكية250لقطاع إلى نحو أسبوعياً، فيما يحتاج ا

  20/10/2009الحياة، 
  

  "البـارد"قرار حكومي قريب باستئناف إعـادة إعمار : "السفير"مصادر فلسطينية لـ .34
 أو، اماألي قراراً حكومياً سيصدر خالل أن" "السفير"كشفت مصادر فلسطينية لـ:  عمر ابراهيم- البارد

 إلطالق واضحة للمباشرة بأعمال التنقيب عن اآلثار وطمرها تمهيداً إشارةالساعات، المقبلة وسيتضمن 
 كما كان مقرراً منذ وضع الحجر إعمار مخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين شمال لبنانورش 
 . "األساس

هناك اجواء ايجابية تلقيناها في ": "يرالسف"قال مسؤول ملف اعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال لـو
الساعات الماضية، وتعززت لدينا بعض المعلومات التي وردت عن فحوى قرار مجلس شورى الدولة 
والذي يعتبر منصفاً وعادالً، وهذا ما كنا نسعى اليه، ونأمل ان تشهد االيام المقبلة عودة االعمال وأن 

 . "ي منها ابناء البارديصار إلى معالجة بقية المشاكل التي يعان
 20/10/2009السفير، 

  
  االحتالل ينذر المتضامنين األجانب مع المزارعين الفلسطينيين في الضفة .35

أقدمت سلطات االحتالل قبل أيام على طرد عشرات المتضامنين األجانب الذين           : عاطف دغلس  -نابلس  
زيتونهم القريب مـن المـستوطنات      جاؤوا لمساعدة الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس في جني           

اإلسرائيلية الواقعة على أراضي تلك القرية، وهددتهم باالعتقال والطـرد خـارج فلـسطين، وتغـريم                
  .الفلسطينيين الذين يحضرونهم

20/10/2009نت، .الجزيرة  
  

 إحصائية تبين ارتفاع حاالت االنتحار في األراضي الفلسطينية .36
ية صادرة عن إدارة التخطيط والبحوث في الشرطة الفلسطينية في بينت إحصائ): نت.العربية (– غزة 

 الحالي، نتج عنها ثماني 2009 حالة منذ مطلع عام 250رام اهللا أن عدد محاوالت االنتحار بلغت 
  .  حاالت، في قطاع غزة منذ مطلع العام7 محاولة تسببت بوفاة 95حاالت وفاة، تم تسجيل 

شرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة صابر خليفة إلى حاالت االنتحار ويشير الناطق اإلعالمي باسم ال
  . " سنة21غالباً ما تكون بين الشباب، خاصة في مرحلة المراهقة، الذين ال تتجاوز أعمارهم الـ"

من جانبه، نفى مصدر في المكتب اإلعالمي للشرطة الفلسطينية في رام اهللا أن تكون هناك حاالت انتحار 
 الشرطة، تتفوق اإلناث على إحصائياتواستناداً إلى . الشرطة ناتجة عن الظروف السياسيةرصدتها 

 في المائة من 60.6 حياتهن إنهاءالذكور في محاوالت االنتحار، إذ بلغت نسبة الفتيات اللواتي حاولن 
ار وفق وتجري محاوالت االنتح.  عاما45 و16أما الفئة العمرية فتتراوح بين . إجمالي المحاوالت

كما يمكن محاولة . أساليب مختلفة، مثل شرب المواد الكيماوية بشكل متعمد، كالكلور والكاز، أو األدوية
 .االنتحار عبر القفز من علو، أو جرح احد الشرايين باليد

 20/10/2009القبس، 
 

   48مستشار للحركة اإلسالمية في الـاالحتالل يطلق سراح  .37
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس االثنين عن الشيخ علي  : محمد جمال - القدس المحتلة

 والذي اعتقل لمدة ستة أيام على خلفية - مستشار الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني -أبوشيخة 
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اعتكافه في المسجد األقصى خالل األحداث األخيرة التي أحبطت من خاللها مخططات جماعات يهودية 
  . صى المبارك خالل ما يسمى باألعياد اليهوديةاقتحام المسجد األق

 20/10/2009الشرق، قطر، 
  

  فلسطينيين في الضفة تسعةاالحتالل يعتقل  .38
، تسعة فلـسطينيين مـن      أمساعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر      :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

  .مختلف محافظات الضفة الغربية
  20/10/2009الرأي، األردن، 

    
 دراسة مسحية عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات .39

 االثنين إلجراء   أمس وقعت دائرة الشؤون الفلسطينية ومركز فافو النرويجي مذكرة تفاهم           ):بترا( -عمان  
دراسات مسحية شاملة حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات خاصة ما يتعلق بالفقر والبطالة              

 . والمساكنوالبنية التحتية
 الخطط الكفيلة بتطوير المخيمات     إليجاد الدراسة تهدف    إنوقال مدير عام الدائرة المهندس وجيه عزايزة        

 والنهوض بمستوى الخدمات فيها من خالل تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية حسب حاجـة المخيمـات،              
 تنفيذ هذه المسوحات الميدانية     إلىيصار  وبين انه سيتم في وقت الحق توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين ل           

 .في مخيمات المملكة خالل العامين القادمين
  20/10/2009الرأي، األردن، 

  
   بتهمة التشهير والقدح النائب مشير المصري تقاضي اإلخبارية" معا"وكالة  .40

حركـة   قضائية ضد برلماني مـن       أعلنت وكالة أنباء فلسطينية عزمها رفع دعوى       :)يو بي آي  ( -غزة  
في سابقة تحدث ألول مـرة منـذ        ' اإلخبارية إنها قررت     "معا"وقالت وكالة    ."القدح والشتم  " بتهمة حماس

 سنوات تقديم دعوى قضائية ضد شخصية برلمانية سياسية أمام المحاكم الفلسطينية بتهمة             5تأسيسها قبل   
 االطـالع علـى تـصريحات       بعد'شوقي العيسة   ' معا'وأوضح محامي    .'القدح والشتم الالأخالقي ضدها   

مشير المصري والتي أوردها موقع الكتروني قررنا التوجه بدعوى قـضائية           ) عن حركة حماس  (النائب  
  .'ضده

بوق فتحاوي رخـيص    'بأنها  ' معا'وكالة  ' فلسطين اليوم 'وكان المصري وصف في تصريح نشره موقع        
في إطار نفيه لخبر نشرته الوكالة      ، وذلك   'يروج إدعاءات صهيونية ويختلق أكاذيب ومواقف ضد حماس       

عن مصادر في حماس لم تكشف عنها مفاده أن الحركة ستوقع الورقة المصرية فور عودة رئيس مكتبها                 
  .السياسي خالد مشعل من مشاورات مع إحدى الدول، دون إيضاح الجهة التي ينوي السفر إليها

ال قيمة لـه    'براً الحديث عن مقاضاته بأنه      وقلل المصري من أهمية إعالن الوكالة رفع قضية بحقه، معت         
  .'وكأنه لم يكن على اإلطالق

وكرر في تصريح الحق له هجومه على الوكالة التي يقع مقرها الرئيسي في بيت لحم ولهـا مقـر فـي       
ممولة أجنبيا وخاصة من جهـات أوروبيـة ومدعومـة          ' معا'معروف لدى الجميع أن     'قطاع غزة، قائال    

فياض وحكومته غير الشرعية، وهي تعمل لجهة فئوية        ) س الحكومة الفلسطينية سالم     رئي(بغطاء من قبل    
  .'والمقاومة' حماس'ضيقة، وكل متتبع ألخبارها يعرف مدى االنحياز ومدى العمل المبرمج ضد 

معا كانت يوماً ما مستقلة ومن العيب أن توصف اليوم بذلك فهي التي أفقدت نفسها المـصداقية                 'وأضاف  
  .'قاللية، من خالل معاداتها للحكومة الشرعية والمقاومةواالست

  20/10/2009 ،القدس العربي
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  "الثقافة في بلورة الهوية المقدسية دور"انطالق أعمال مؤتمر دولي بعنوان : القدس .41

 مؤتمر القدس الـدولي     أعمال،  أمسانطلقت في القدس الشرقية، مساء       : عبد الرؤوف أرناؤوط   -القدس  
دورالثقافـة فـي    "عقد جلساته العملية اليوم وغدا في مدينتي رام اهللا وبيت لحم تحت عنوان              والمقرر ان ي  

  ".بلورة الهوية المقدسية
 اإلرث إبـراز  إلـى  هذا المؤتمر يهدف     أن"ويقول الملتقى الفكري العربي وهو الجهة المنظمة للمؤتمر         

ماد القدس كعاصمة للثقافة العربية للعـام        االستفادة من مناسبة اعت    إمكانيةالتاريخي لمدينة القدس وفحص     
 لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية للمدينة وفق مفاهيم ومرتكزات تسهم في تطوير مكانة المدينـة      2009

  ".وإنسانيكموروث حضاري عربي 
 20/10/2009األيام، فلسطين،    

  
  قصص من النكبة في فيلم وثائقي فلسطيني .42

شهادات حية من رحلة اللجوء ) زهرة(بكري في فيلمه الوثائقي الجديد يقدم المخرج الفلسطيني محمد 
  .1948والتشرد لمئات اآلالف من الفلسطينيين بعد  حرب عام 

ويأخذ بكري في فيلمه الذي عرض مساء أمس األول على خشبة سينماتك ومسرح القصبة في رام اهللا 
 المشاهدين على مدار ساعة في رحلة تعود في دورته الرابعة،) القصبة السينما الدولي(ضمن مهرجان 

 جانب روايات من عاصروا هذه إلى األرشيف بدايات اللجوء الفلسطيني مستحضراً صوراً من إلىبهم 
  .النكبة

عام (اخذ تصوير هذا الفيلم مني ثالث سنوات حاولت فيها تقديم روايتنا الفلسطينية لما حدث "وقال بكري 
ناس عاشوا تلك المرحلة ومنهم خالتي زهرة التي هي قصة تعكس من خالل شهادات حية أل) 1948

  ".آالف القصص ممن بقوا على هذه األرض
  20/10/2009الخليج، 

  
   يحذر من كارثة إنسانية في غزة ويدعو لرفع الحصار فورا العاهل األردني .43

 إلـى رومـا   العبد اهللاا  اهللا الثاني وجاللة الملكة راني      عبد العاهل األردني وصل  ): بترا( – روما   -عمان  
امس االثنين في زيارة دولة إلى ايطاليا تلبية لدعوة من فخامة الرئيس االيطـالي جورجيـو نابوليتـانو                  

  .والسيدة عقيلته تستمر عدة أيام
اليوم وغدا مباحثات مع الرئيس نابوليتانو ورئيس الوزراء سـلفيو برلـسكوني            العاهل األردني   ويجري  

طاليين تتركز على عالقات التعاون الثنائي وجهود تحقيق السالم في الشرق األوسط            وكبار المسؤولين االي  
  .، إضافة إلى القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم البلدين

، المجتمـع   أمـس اهللا الثاني في مقابلة مع صحيفة الريبوبليكا اإليطالية نشرت            عبد  العاهل األردني  دعا
 وأوروبا ، إلى التحرك بشكل فوري وفاعل، إلطالق مفاوضات جادة           الدولي، خصوصا الواليات المتحدة   

وحذر جاللته من ان هناك كارثة إنسانية في غزة وستزداد المعاناة مـع حلـول               . لتحقيق السالم الشامل  
  .فصل الشتاء، داعيا إلى التحرك فوراً لرفع الحصار ومعالجة آثار هذه الكارثة

شكلة إيران النووية أو الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي األولوية، أن         وقال في رد على سؤال إذا ما كانت م        
  .األولوية هي للقضية الفلسطينية

من دون قيام الدولة    "وسئل عن سبب اعتبار قيام الدولة الفلسطينية مسألة أمن واستقرار لألردن ، فأجاب              
  ".الفلسطينية ، لن تنعم المنطقة باألمن والسالم

20/10/2009الدستور،   
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  نتائج اتصاالته بعباس ومشعل مصرالسنيورة يبلغ  .44

 فؤاد السنيورة امس، اتصاالت هاتفية بكل من وزير الخارجية األعمالأجرى رئيس حكومة تصريف 
المصري أحمد أبو الغيط، ورئيس المخابرات في مصر اللواء عمر سليمان، وضعهما في األجواء التي 

سلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب سادت اتصاالته باألمس بكل من رئيس ال
السياسي لحركة حماس خالد مشعل، حيث حضهما على ضرورة المضي في مساعي المصالحة 

 . الفلسطينية
 20/10/2009السفير، 

  
  جنبالط يتبرع بقطعة أرض إلنشاء مقبرة لالجئين الفلسطينيين .45

، عقد هبة لقطعة ارض  الواقعة في إقليم الخروبفي بلدة سبلين أمس" أونروا"وقعت وكالة  :بيروت
 آالف متر مربع لبناء مقبرة 10النائب وليد جنبالط وتبلغ مساحتها " اللقاء الديمقراطي"مقدمة من رئيس 

وقال .   الى تبرع جنبالط بمبلغ مائة الف دوالر لمشروع المقبرةباإلضافةلالجئين الفلسطينيين في لبنان، 
 في تخفيف الظلم والعناء عن الشعب الفلسطيني إسهاماست إال مساهمة متواضعة مني إن هذه لي: "جنبالط

الالجئ على أرض لبنان منذ اكثر من ستين عاما، فليس هناك شيء مستحيل اذا ما صفت النيات 
وخرجنا كلبنانيين وكقسم من السلطة وكقسم حتى من اللبنانيين من عقد المزايدة حول التوطين ومن عقد 

  ".رية تجاه الشعب الفلسطينيالعنص
20/10/2009الخليج،   

  
 مدارس خاصة تعتمد كتاب تاريخ يعّد المقاومة إرهابا: لبنان .46

 حملة شعواء على اعتماد عدد من المدارس الخاصة كتابا للتاريخ يصف "حزب اهللا"شن إعالم  :بيروت
الوصف نفسه الذي أطلق على حركة بالحركة اإلرهابية، وهو ) "حزب اهللا"والمقصود (المقاومة في لبنان 

 . في فلسطين"حماس"
ان هذا غير "وفي هذا الصدد، قال عضو كتلة المستقبل ورئيس لجنة التربية النيابية النائب محمد الحجار 

 ."مقبول ألنه يخرج عن السياسة العامة للدولة اللبنانية
انه اذا صحت المعلومات فيجب ان ) حزب اهللا(اعود فأقول كما قال وزير العمل محمد فنيش ": واضاف

يصار عندها الى اتخاذ االجراءات الالزمة بحق المدارس التي تقبل ان يتعلم طالبها هكذا كتب تزور 
 ."التاريخ والواقع

إلى ذلك، طلبت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري من المعنيين في الوزارة اجراء تحقيق 
 .تدابير المناسبةفوري في الموضوع التخاذ ال

 20/10/2009القبس، 
  

  مصر تتهم حماس بتغيير موقفها بعد تعرضها إلى ضغوط وتدخالت .47
اتهمت القاهرة، أمس، حركة حماس بأنها غيرت موقفها من اتفاق المصالحة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

اً مصرياً موثوقاً الفلسطينية، نتيجة ضغوط وتدخالت لم تفصح عن الجهة التي تقف وراءها، لكن مصدر
به لمح إلى زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل إلى قطر، وتغير مواقف حماس بعد تلك 
الزيارة، ودعا المصدر حماس إلى ضرورة اإلسراع بالتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة قبل اتخاذ 

  ". تمام حماس بالتوقيعحتى يمكن حل التعقيدات التي حدثت بسبب عدم اه"أي خطوات أخرى، 
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هذا ما تم التوافق عليه خالل "، مشيراً إلى أن "االتفاق كان مع حماس وفتح على التوقيع"وأوضح أن 
وعما أعلنته ". والتزمت حركة فتح ووقعت، لكن حماس لم توقع... زيارة مشعل األخيرة في القاهرة

تلمتها للتوقيع عليها، ال تتطابق حماس عن أن هناك تغييرات جرت على الورقة المصرية التي اس
نعم، هناك تغييرات حدثت على الورقة : "والتفاهمات التي تم التوصل إليها خالل الحوار وجلساته، فأجاب

وعن مدى استعداد مصر الستقبال وفد الحركة إلبداء ". التي أرسلناها إليهم، لكنها تغيرت لسبب جوهري
: ، مضيفاً" على الورقة المصرية أوالً قبل قدومهم إلى القاهرةفليوقعوا: "مالحظاته حول الورقة، أجاب

فتح كانت لها أيضاً مالحظات وتحفظات على الورقة، لكنها وقعت أوالً "وأوضح أن ". هذا شرطنا"
  ".ملتزمة بما تم االتفاق عليه

  20/10/2009الحياة، 
  

  القاهرة تشكك في امتالك حماس لإلرادة السياسية .48
تحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي في قدرة حماس على صناعة قرارها فيما شكك الم: القاهرة

ونفى، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية، أن . يتعلق بتوقيع اتفاقية المصالحة
  .يكون تأخير التوقيع على اتفاق المصالحة عائداً للقاهرة

اقية المصالحة استمر أشهراً عديدة، وأن مصر تلقت أن التفاوض حول اتف" يو بي آي"ونقلت عنه 
يمكن توقع ما يمكن أن تثيره حركة "وقال إنه . المالحظات من الفصائل كافة وقامت بمناقشتها مع الجميع

وأكد أن ". شكوك كثيرة حول اإلرادة السياسية المطلوبة من أجل إنهاء المصالحة"، مشيراً إلى "حماس
لسياسية والتي ال يمكن توفيرها من خارج الحركة، وقال إنه ال يريد الخوض تحتاج لالرادة ا" حماس"

  .في يدها أم ال" حماس"فيما إذا كان قرار 
  20/10/2009الخليج، 

  
  إلى رفع الحصار عن غزة" إسرائيل"أردوغان يدعو مجدداً  .49

اء حصارها على إلنه" إسرائيل"جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دعوته إلى : آي.بي.يو
ونقلت وكالة أنباء األناضول . قطاع غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل على القيام بواجباته تجاه غزة

التركية عن أردوغان قوله، إن المسألة الفلسطينية تشكل محور المشكلة في الشرق األوسط، قائالً إنه 
ته المأساة في غزة بعد، حتى أن مواد البناء وبعد مرور تسعة أشهر على انتهاء حرب غزة األخيرة لم تن

من المستحيل غض النظر عن هذه الصورة، "، مضيفاً "غير مسموح عبورها إليها إلعادة بناء المنطقة
ورغم أن مياه العالقات بين ". إنني ال أقول كل هذا ألنني مسلم، بل ألنني إنسان"وقال ". عن هذه المأساة

ي مجاريها، إال أن أزمة شحة المياه وعدم بناء منشآت لتحلية المياه دفع وتركيا ال تسير ف" إسرائيل"
يديعوت "وأفادت صحيفة . إلى إجراء اتصاالت مع تركيا حول إمكان استيراد مياه منها" إسرائيل"

تدرس إمكان العودة إلى فكرة استيراد مياه من تركيا وأجرت اتصاالت " إسرائيل"، أمس، بأن "أحرونوت
  .وع مع تركياحول الموض

  20/10/2009الخليج، 
  

   ليس من حق حماس منفردة إجراء تعديالت على ورقة المصالحة :مصدر مصري .50
، بأن مصر ترفض إجراء أية تعديالت من جانب حركة   صرح مصدر مسؤول : أحمد موسى-القاهرة 

 فيما بينهم على جميع  نتيجة للتوافق ، حماس على الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة بين جميع الفصائل
، وأن التوافق بين  البنود التي شملتها الورقة في االجتماعات التي استضافتها القاهرة في الفترة الماضية

الفصائل جرى بينهم بدون ضغوط علي أي منهم وحل القضايا والتفاصيل المتعلقة بما سيتم علي 
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،  نية والوضع في غزة ومن له حق حمل السالح، سواء بتشكيل الحكومة وإعادة بناء األجهزة األم األرض
 وأكد  . وبالتالي ال يحق ألي طرف التعديل بعد توافقهم في اجتماعات اللجان التي شكلت لهذا الغرض

، أنهم اتفقوا فيما بينهم على هذه المصالحة والتي ستفتح الباب إلعادة إعمار قطاع  المصدر المسؤول
صرية تتضمن األسس والمبادىء المتوافق عليها بين الفصائل وبالتالي لم ، مشيراً الى أن الورقة الم غزة

 وأن مطالبة حماس  يتدخل الوفد المفاوض المصري في وضع شروطه على أي من هذه األطراف،
، فهذه  ، فالورقة أرسلت إليهم مثل باقي الفصائل للتوقيع عليها وليس للتعديل بإجراء تعديالت جديدة لن يتم

  . نتهت وحركة فتح وقعت على الورقة برغم وجود مالحظات لديهمالمرحلة ا
  20/10/2009األهرام، 

  
   عن إرجاء اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية  تعلنجامعة العربيةال .51

أعلنت جامعة الدول العربية عن إرجاء اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السالم العربية الذي كان : القاهرة
ررا عقده األحد المقبل، وذلك بناء على طلب من رئيسة اللجنة قطر وكذلك سوريا، فيما علمت مق
أن مشاورات تجري على مستوى موسع لعقد اجتماع طارئ على مستوى مجلس جامعة الدول " الخليج"

ة وقال نائب األمين العام للجامعة العربي. العربية وذلك لبحث موقف حركة حماس من جهود المصالحة
السفير أحمد بن حلي في بيان، أمس، إنه سيتم تحديد الموعد الجديد النعقاد اللجنة الوزارية قريبا في 
ضوء نتائج االتصاالت الجارية حاليا بين السلطة واإلدارة األمريكية وكذلك المشاورات التي يجريها 

لتطورات والمستجدات على األمين العام للجامعة عمرو موسى مع رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية حول ا
  .الساحتين الفلسطينية والعربية

  20/10/2009الخليج، 
  

  الجهود المصرية حتى تتحقق المصالحة الفلسطينيةيؤكد استمرار صبيح  .52
القاهرة، أكد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي 

رية ستبقى مستمرة حتى تتحقق المصالحة الفلسطينية بين جميع العربية المحتلة، أن الجهود المص
 فلسطيني، -إن االنقسام موضوع فلسطيني "وقال صبيح، في تصريحات صحفية أمس، . الفصائل

 عربي وأعتقد أن الجهد المصري بهذا الصدد الصبور والمثابر والحكيم سيبقى مستمراً إلى -وفلسطيني 
واعتبر األمين العام ".   الشعب الفلسطيني واألمة العربية بفارغ الصبرأن تحدث المصالحة التي يريدها

المساعد للجامعة العربية، أن تعليق تكثيف الجهود إلقرار السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على 
  .إنهاء االنقسام الداخلي بين الفصائل الفلسطينية ليس في صالح أحد

  20/10/2009الشرق، قطر، 
  

   في الجمعية العامة"متحدون من أجل السالم" إلى حركة  العربية تهددد باللجوءالجامعة .53
اعتبر األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين واألراضي : أ.ب. د-القاهرة، نيويورك 

العربية المحتلة محمد صبيح، أن اعتماد التقرير في مجلس حقوق اإلنسان خطوة في بداية الطريق، 
وألمح . وب أن تتبعها خطوات أخرى عديدة لخدمة القانون الدولي وإعادة الهيبة للشرعية الدوليةومطل

صبيح في تصريح صحافي، أمس، إلى وجود خيارات متعددة أمام فلسطين والجامعة العربية يمكن 
متحدون "عبرها مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين باستخدام تقرير غولدستون، منها اللجوء إلى حركة 

  .في الجمعية العامة" من أجل السالم
  20/10/2009الخليج، 
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 السعودية ترحب بإقرار مجلس حقوق اإلنسان تقرير غولدستون  .54
رحب مجلس الوزراء السعودي، بإقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة تقرير : الرياض

تاً مما يعكس عدم شرعية الممارسات  صو25غولدستون بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة بأغلبية 
في األراضي الفلسطينية ووجود أغلبية دولية ترفض تلك الممارسات ضد الشعب " إسرائيل"التي تقوم بها 

 .الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية وتطالب بوقفها
  20/10/2009الشرق األوسط، 

       
  لفلسطينيةاإلمارات تدعو األمم المتحدة لتعزيز دورها إزاء القضية ا .55

دعت دولة اإلمارات العربية المتحدة، على لسان حمد عبيد ابراهيم الزعابي عضو وفد الدولة لدى : وام
األمم المتحدة، في بيان أدلى به أمام االجتماع الخاص للجنة المعنية بالمسائل السياسية وتصفية االستعمار 

م المتحدة الى مواصلة جهودها وتسليط الضوء في الجمعية العامة لبحث المسائل المتصلة باإلعالم، األم
اإلعالمي على مستجدات أبرز القضايا الدولية وفي مقدمتها المتصلة بتطورات القضية الفلسطينية، 
والكشف عن الحقائق المتصلة بمعاناة شعبها المتزايدة والناجمة عن استمرار سياسات العدوان واالحتالل 

مقتل وإصابة العشرات من األبرياء وتدمير ومصادرة ممتلكاتهم االسرائيلي والتي تسفر يوميا عن 
  .وتجويعهم، وذلك في أفظع انتهاك صارخ لمبادئ حقوق اإلنسان وقرارات وقوانين الشرعية الدولية

  20/10/2009الخليج، 
  

  ناشطون مصريون يطلقون حملة إلطالق سراح معتقلين فلسطينيين في مصر .56
مجموعات مصرية ناشطة على اإلنترنت إلى حملة ضغط شعبية دعت : عرفة.  محمد ج-القاهرة 

إلطالق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون المصرية، وأوردت أسماء تسعة عشر منهم، بينما قالت 
  .تلك المجموعات إن هناك ثالثين فلسطينياً في سجون مدينة العريش وحدها

  19/10/2009قدس برس، 
 

  ها طرح تقرير غولدستون في مجلس األمن والمحكمة الدوليةمعارضت" إسرائيل"روسيا تبلغ  .57
أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أمس، أنها تلقت رسالة من وزير :  برهوم جرايسي-الناصرة 

الخارجية الروسي سيرغي الفاروف، مفادها أن روسيا، وعلى الرغم من تصويتها إلى جانب قرار تبني 
حول جرائم الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة، فإنها لن تؤيد طرح تقرير لجنة غولدستون الدولي، 

  .التقرير على مجلس األمن الدولي، كما أنها ستعارض طرح الموضوع على المحكمة الدولية في الهاي
 قال، أن روسيا السفير الروسي في تل أبيب، بيتر ستيغنيوحسب مصادر في الخارجية اإلسرائيلية، فإن 

ار تبني تقرير غولدستون، من منطلق الال مفر، وأن روسيا سعت إلى تعديل صوتت إلى جانب قر
  .القرار، ولكنها لم تلق التجاوب الكافي من دول أوروبية

وقالت المصادر ذاتها، لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، إن السفير الروسي ستيغني هاجم تقرير غولدستون، 
 على تقديرات ال موضوعية، وعليه فإن روسيا لن تؤيد وقال إنه تقرير ال يعتمد على الحقائق، وإنما

  .طرح التقرير مجددا على مجلس األمن الدولي، وال على المحكمة الدولية في الهاي
20/10/2009الغد، األردن،   

  
  خالفات المؤتمر البرلماني الدولي تؤدي إلي عدم إدراج قضية فلسطين على جدول األعمال .58

اية أعمال المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف أمس تسببت حالة االنقسام مع بد:  أحمد البطريق -جنيف
بين المجموعتين العربية واإلسالمية من جانب والمجموعة اإلفريقية من جانب آخر في عدم إدراج 
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كما أدي إعالن إيران انضمامها , القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة علي جدول أعمال المؤتمر
 العربي إلي رفض غالبية دول المجموعات األخري خاصة األوروبية واألمريكية المقترح لتأييد البند
  .العربي

ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله بيانا رئاسيا بشأن تمثيل فلسطيني في االتحاد البرلماني 
الخارج وحركة فتح الدولي في ظل حالة االنقسام بين المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل فلسطينيي 

وأوضح الدكتور الدكتور أحمد , وبين المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثل الداخل وحركة حماس
فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري أن إقرار منح فلسطين العضوية الكاملة في االتحاد يعني أن 

  .يكون التمثيل للمجلس الوطني الفلسطيني
20/10/2009األهرام،   

  
  الرد اإلسرائيلي كان مبالغاً به ومنافيا لكل القوانين الدولية:  اليونيسيفسفيرة .59

قالت الممثلة االميركية ميا فارو االحد في مقابلة اجرتها معها وكالة ): ب. ف. أ (–القدس المحتلة 
 بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة واالراضي الفلطسينية" إسرائيل"فرانس برس بعدما انتهت من زيارة ل

اعتبر ان الرد االسرائيلي كان مبالغا به ومنافيا لكل القوانين "، )يونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة ل
وتشير الى انه في سديروت ثمة مالجئ وصفارات انذار وقد وقعت ". الدولية والحد االدنى من اللياقة

.  الناس اي مكان يلجأون اليهلم يكن امام"في المقابل في غزة . اصابات اقل بكثير بالمقارنة مع غزة
 مليون نسمة 1,5هذا امر ال يمكن تخيله سكان يبلغ عدد . والهجمات كانت تأتيهم من الجو والبر والبحر

  ".يعيشون في رعب مطلق
20/10/2009الدستور،   

  
  مغالبة ال مصالحة .60

  فهمي هويدي
لتحرير وكأنها تجنبت التذكير الوثيقة تعاملت بغموض مع عناوين مثل االحتالل والمقاومة والحصار وا

  بواقع االحتالل الذي هو أصل المشكلة
)1(  

كان ذلك أول انطباع خرجت به حين قرأت نص الوثيقة المقترحة للمصالحة وتحقيق الوفاق الوطني 
إلى التوقيع عليها، ألسباب يطول شرحها بينها محاولة " فتح"وهي الوثيقة التي سارع قادة . الفلسطيني
ثم اعتبروا أي . في غزة" إسرائيل"لى فضيحة طلب تأجيل تقرير غولدستون الذي دان جرائم التغطية ع

ومن قادة الحركة  صائب عريقات وجبريل الرجوب تحديداً  من . نقد للوثيقة دعوة الستمرار الخصام
"  سرائيليةاإل"أعلن على شاشات التلفزيون أن التحفظ على الوثيقة يعد انحيازاً إلى األجندة األمريكية و

  .هكذا مرة واحدة
أدري أن المصالحة أصبحت أهم عناوين الساحة الفلسطينية، لذلك فإن ضبط العنوان وتحريره من 

إذ نحن بصدد مصطلح . األهمية بمكان، حتى ال يساء استخدامه، ويتحول إلى وسيلة لالبتزاز والترهيب
وهي معان جذابة يتعين الحفاوة بها . لوفاقفضفاض، مسكون في ظاهره بالرغبة في التسامح والتالقي وا

ويتعذر االعتراض عليها، وهي في ذلك ال تختلف عن مصطلحات ودعوات يتعذر ردها، مثل الحوار 
  .إلخ.. والشرعية واإلصالح

. لقد تعلمنا من تجارب عدة أن المصطلحات الفضفاضة سالح ذو حدين، يسمح لمن يريد بأن يتالعب بها
بسبب من ذلك فإن الحذر . مصطلح ويتبنى مواقف على النقيض من مقصوده اإليجابيفيحتمي بجاذبية ال

فنقف على األساس الذي . في التعامل مع المصطلح يغدو واجباً إلى حين التعرف إلى مضمونه الحقيقي
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تقوم عليه المصالحة، وما إذا كانت تشكل حلوالً مرضية للطرفين أم محاولة للي ذراع أحدهما ليصبح 
  .ذعان والخضوع بديلين عن التراضي والتوافقاإل

الفضفاض في هذه المرة ليس المصطلح وحده، وإنما كانت تلك سمة أغلب بنود الوثيقة أيضاً، التي من 
آية . الواضح أن جهداً كبيراً بذل في صياغتها، بما يسمح لكل طرف أن يفهمها على النحو الذي يروق له

الجزء الخاص بمنظمة التحرير يقضي بأنه إلى أن يتم انتخاب المجلس ذلك مثالً أنها تضمنت نصاً في 
ستقوم ) التي يرأسها محمود عباس(الوطني الجديد، بعد ثمانية أشهر، فإن اللجنة المكلفة بتطوير المنظمة 

معالجة القضايا المصيرية في "باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها، ومن مهامها المنصوص عليها 
وهو نص بالغ الغرابة، ألنه إذا أعطيت ". السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافقالشأن 

اللجنة المؤقتة حق صالحية التقرير في قضايا المصير خالل تلك الفترة القصيرة، فما الحاجة، إذاً، إلى 
  .وضع برنامج للعمل الوطني وما الهدف من المصالحة، إذاً

)2(  
ئ الوثيقة أنها تعاملت بغموض مع عناوين مثل االحتالل والمقاومة والحصار أول ما يالحظه قار

وكأنها تجنبت التذكير بواقع االحتالل الذي هو أصل المشكلة، والمقاومة التي هي السبيل الذي . والتحرير
 ال بديل عنه لمواجهة االحتالل والحصار الذي هو قضية الساعة، والتحرير الذي هو الهدف الذي يرنو

إليه الجميع، وحين تخلو وثيقة الوفاق الوطني من موقف واضح إزاء هذه العناصر األربعة فإننا نصبح 
إزاء نص محير، يحتاج المرء إلى بذل جهد كبير كي يحسن الظن به، وتتحول الحيرة إلى دهشة حين 

، وإن ذكرت يالحظ المرء أن معدي الوثيقة هونوا من شأن االحتالل والمقاومة والحصار والتحرير
الكلمة األخيرة فقط حين تمت اإلشارة إلى منظمة التحرير، التي تحولت إلى مجرد اسم ال مدلول سياسياً 

  .له، تماما مثل ميدان التحرير أو مقهى التحرير في قلب القاهرة
أن الوثيقة تضمنت ستة أجزاء : إلى جانب هذه المالحظة الشكلية فهناك مالحظات أخرى منها ما يلي

/ ان أكثرها وضوحاً وحسماً الجزء المتعلق باالنتخابات التي يفترض ان تجري في أواخر يونيوك
خمس صفحات ونصف الصفحة من (حزيران المقبل، في حين احتل موضوع األمن الجزء األكبر منها 

  ).بين ثالث عشرة صفحة ونصف الصفحة
دة الشعب الفلسطيني، بقدر ما أنه أريد به واضح أن التركيز على االنتخابات لم يرد به التعبير عن إرا

إقصاء حركة حماس بنفس الطريقة التي جاءت بها، بمعنى إخراجها باالنتخابات مثلما جاءت إلى السلطة 
ولذلك فإن السياق يتحدث عن انتخابات تشرف عليها لجنة برئاسة محمود عباس لطبخ . باالنتخابات

ألن الكالم كله مبني على أن نتيجة االنتخابات محسومة سلفاً، . العملية باألسلوب المتعارف عليه عربياً
االعتراف (وإنما المطلوب حكومة جديدة تلبي مطالب الرباعية الدولية . وأن فوز حماس ليس وارداً

في . الماضي" أخطاء"وال تكرر )  ومنع المقاومة وااللتزام باالتفاقات التي أبرمتها السلطة" إسرائيل"ب
ناخب الفلسطيني لعملية ترهيب شديدة، تحذره من أن يصوت لحماس ألن سيف الحصار حين يخضع ال
  .مصلت عليه

كانون / إن ثمة تركيزاً شديداً لسلطة أبومازن، رغم أن واليته الشرعية والدستورية منتهية منذ شهر يناير
مة التحرير، ولجنة فهو بإقرار الوثيقة يظل الرئيس والمرجعية في ما يخص تطوير منظ. الثاني الماضي

االنتخابات، واللجنة األمنية العليا التي تتبعها أجهزة األمن، والمخابرات العامة، وهو الذي يصدر مرسوم 
 تسلم 2006لجنة تنفيذ الوفاق الوطني، األمر الذي يعني أن الطرف المخاصم الذي هزم في انتخابات 

 في تلك االنتخابات تم إقصاؤه تماما من دائرة مقاليد كل شيء، في حين أن الذي فاز بأغلبية المقاعد
  .القرار قبل إجراء االنتخابات الجديدة

نشر ثقافة التسامح والمحبة والمصالحة "إن الوثيقة في الجزء الخاص بالمصالحات الوطنية دعت إلى 
 بين وهي قيم من المهم جداً التذكير بها في سياق المصالحة". والشراكة السياسية والعيش المشترك
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ولكن حين يكون البلد يرزح تحت االحتالل، فإن المرء البد أن يستغرب غياب قيمة . طرفين متخاصمين
  .المقاومة وشحذ همة الطرفين الستعادة الحقوق المسلوبة وتحرير األرض

في الوقت الذي ثبتت مرجعية محمود عباس في مختلف المفاصل المهمة، فإن مرجعية الميثاق الوطني 
  .ي لم يشر إليها بكلمة، ولم تذكر من بعيد أو قريبالفلسطين

على الرغم من أن الوثيقة تحدثت عن عودة ثالثة آالف من عناصر فتح المنخرطين في األجهزة األمنية 
 ألف عنصر تضمهم القوة 11إلى العمل في قطاع غزة، فإنها لم تشر إلى موقف ومصير أكثر من 

في الوقت ذاته فليست هناك أية إشارة . ع طوال السنتين الماضيتينالتنفيذية التي صانت األمن في القطا
وهو ما يعني أن يد . إلى موقف األجهزة األمنية في الضفة التي يشرف على تشكيلها الجنرال دايتون
  .حركة حماس ستكون مغلولة في مجال األمن، باستثناء وضعها المؤقت في غزة

ات االجتماعية في الضفة التي حظرتها السلطة واستولت ثمة حديث طيب عن وضع المعتقلين والمؤسس
على مقارها ومواردها، إذ يقضي البند الخاص بهذا الشق بإطالق سراح المعتقلين في الضفة والقطاع 

وهي خطوة يمكن . وإعادة المقار المصادرة بمجرد توقيع االتفاق، تمهيداً إلغالق الملف نهائياً بعد ذلك
نعرف جيداً أن قرارات االعتقال والمصادرة يمكن الرجوع عنها في أي وقت، وسجل أن تتم فعالً، لكننا 

  .أجهزة القمع في الضفة يؤيد بقوة هذا االحتمال
)3(  

) 1: (موقف الورقة من المقاومة مراوغ وفاضح، فهي تنص ضمن تفاصيل كثيرة على ثالثة أمور هي
حظر ) 2. (قاومة والدفاع عن الوطن والمواطناحترام األجهزة األمنية لحق الشعب الفلسطيني في الم

تجريم وتحريم استخدام ) 3. (إقامة أي تشكيالت عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لألجهزة األمنية
وهو كالم يعني أن حق المقاومة محترم ومعترف به، ولكن . السالح ألسباب خارج المهمات الوظيفية

ومجرم، وهي صياغة محيرة بدورها، ألنها تعترف بالحق منظمات المقاومة محظورة، وسالحها محرم 
  .ثم تصادره وتجرمه

هذا الموقف الملتبس إزاء فكرة المقاومة له أصل في مشروع اتفاق القاهرة الذي رفضت حركتا حماس 
إذ نص في إحدى . تشرين األول من العام الماضي/ والجهاد اإلسالمي التوقيع عليه في شهر أكتوبر

  .ن المقاومة في إطار التوافق الوطني حق مشروع للشعب الفلسطيني مادام االحتالل قائماًفقراته على أ
ونص في فقرة أخرى على أن األجهزة األمنية الفلسطينية وحدها المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن 

بلغ جميع والمواطنين، أي أن المشروع قيد المقاومة بقيدين غريبين أولهما أن تتم بالتوافق، بمعنى أن ت
التي (الفصائل الموقعة على االتفاق مسبقاً بأية عملية فدائية للتوافق حولها، وأن تكون األجهزة األمنية 

  .وحدها المنوط بها القيام بواجب المقاومة") إسرائيل"تنسق مع 
 تحولت المقاومة من حق إلى نشاط محظور وأي 2009 إلى عام 2005هكذا فإنه خالل الفترة من عام 

  .ح يستخدم ألجلها غداً محرماً ومجرماًسال
. وأصبح مطلوبا من المنظمات التي تكتسب شرعيتها من التزامها بالمقاومة أن توقع على ذلك الحظر

  .وحين تمتنع فإنها تالحق بالتشهير واالتهام، حتى تغدو خيانتها لمبادئها عربون المصالحة المنشودة
)4(  

التعاون المشترك مع أجهزة الدول "المخابرات العامة الفلسطينية في الوثيقة نص مقلق يجعل من مهام 
، والقلق نابع من أن هذا الكالم قد يبرر "الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم واألمن المشترك

التعاون األمني مع االحتالل، الذي يعد صفحة سوداء ينبغي أن تطوى ال أن تبرر، خصوصاً أن ذلك 
الموجه ضد المقاومة بالدرجة األولى أصبح أحد المهام المعترف بها من جانب حكومة رام اهللا، التعاون 

نبهنا إلى ذلك رئيس الموساد السابق أفرايم هليفي، في مقالة نشرتها له صحيفة يديعوت أحرونوت 
هزة األمنية تقوم بإجراء فحص أمني لجميع المنتسبين لألج" إسرائيل"ذكر فيها أن ) 25/5/2009بتاريخ (
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بحاجة إلى سنتين على " إننا: "وقال. التي يشرف على تدريبها الجنرال األمريكي كيت دايتون. الفلسطينية
األقل إلنشاء عشرة ألوية من قوات السلطة التي يعدها الجنرال دايتون، لتكون نموذجا للفلسطيني الجديد 

التصدي لنشطاء حركة حماس، ثم أضاف أن ، ويصمم خصيصا للحفاظ على أمنها و"إسرائيل"الذي تريده 
تبذل جهداً كبيراً لتعزيز حكم رئيس السلطة الفلسطينية بتركيز خاص على األجهزة األمنية، " إسرائيل"

التي هي الذراع التي تحمي نظامه، والالفت للنظر أن الجنرال هليفي حذر من االنسياق وراء رغبة أبو 
نه في هذه الحالة سيظل الرجل معتمداً على قوتين صناعيتين هما مازن في القضاء على حماس، قائالً إ

والواليات المتحدة، األمر الذي قد يترتب عليه احتمال فوز حماس في أية انتخابات قادمة، ومن " إسرائيل"
والواليات المتحدة، وخلص من مقالته إلى " إسرائيل"شأن ذلك أن يشكل تحدياً خطيراً ومضاعفا أمام 

اء حوار حقيقي مع حماس، بدالً من صرف الجهد وتبديده في محاولة القضاء عليها، ضرورة إجر
والجري وراء سراب تشكيل الفلسطيني الجديد، لكن من الواضح أن أبومازن له رأي آخر، تبنته الوثيقة 

  .واعتبرته منطلقاً للمصالحة ولذلك كانت فتح أول من رحب بها ووقع عليها
  20/10/2009الخليج، 

  
 عبرتان: روع لجنة غولدستونمش .61

 منير شفيق
-اإلسالمية-العربية-ثمة عبرة هامة يجب االتعاظ بها، والتعلم منها في ما جرى في الحملة الفلسطينية

العالمية ضد قرار تأجيل التصويت في لجنة حقوق اإلنسان التابعة لهيئة األمم المتحدة في جنيف 
 .بخصوص مشروع لجنة غولدستون

امة ثانية يجب االتعاظ بها والتعلم منها كذلك بعد أن أعيد المشروع للمناقشة والتصويت في وثمة عبرة ه
لجنة حقوق اإلنسان المذكورة، ثم صدور قرار بتبني التوصيات المتعلقة بما ارتكبه قادة العدو الصهيوني 

 .من جرائم حرب وجرائم إبادة بشرية في حرب العدوان الذي شُن على قطاع غزة
لنسبة إلى العبرة األولى فقد ثبت أن للرأي العام قوة ال تُقهر حين يوجه أصابع االتهام إلى المسؤول فبا

الذي كان وراء قرار التأجيل ويطالب بمحاسبته وعدم اعتبار فعلته مجرد خطأ يمكن المرور به مرور 
لرئيس نفسه الذي أعطاه الكرام، فالتراجع في موقف ممثل الرئيس محمود عباس، وبالطبع بقرار من ا

أمر العمل على تأجيل التصويت، بإعادة المشروع المؤجل إلى جلسة طارئة للجنة حقوق اإلنسان، ومن 
 صوتاً، يسقط كل الحجج التي 11 صوتاً مقابل ستة أصوات وامتناع 25ثم صدور قرار جديد بأغلبية 

و » قميص عثمان«لوا من تلك الفعلة قيلت في النفي، أو التبرير، أو توجهت بالهجوم على الذين جع
في الطعن في الشرعية الفلسطينية، وفي تكريس االنقسام من خالل طلب تأجيل موعد » استغلوها«

 .التوقيع على اتفاق المصالحة
هذا التراجع يفترض به أن يكون بمثابة االعتراف من قبل محمود عباس بتحمل مسؤولية قرار التأجيل 

واصلة الحملة المطالبة بالتحقيق في أسباب صدور قرار التأجيل سيئ الذكر وصوالً أوالً، وضرورة م
أما انحناؤه أمام العاصفة المحقّة التي أدانت قرار . لتحميله المسؤولية التي لم يعترف بها حتى اآلن ثانياً

 يجب أن يوضع التأجيل وطالبت بالمحاسبة، ليس باعتباره مجرد خطأ ولكن باعتباره جزءاً من نهج كامل
أمام المساءلة والمحاسبة والمراجعة، فيجب أال يمسح ما حدث كأن شيئاً لم يكن، ألن ما حدث تكرر في 

الباكستاني الذي قُدم إلى الجمعية العامة -السابق بحوادث مشابهة مثلما حدث مع مشروع القرار القطري
ا راح يرتكبه من جرائم والمطالبة بوقفه فوراً لألمم المتحدة إلدانة العدوان الصهيوني على قطاع غزة وم

في حينه، وذلك عندما تدخل مندوب منظمة التحرير الفلسطينية رياض منصور وبأمر من الرئيس ضد 
وذلك لحساب التصويت على مشروع أوروبي، ال لون وال طعم له، بل وأسوأ، تحت . التصويت عليه

 .الباكستاني-ت على مشروع القرار القطريحجة عدم خسارة أصوات أوروبا في حالة التصوي
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وهكذا مر هذا الموقف األشد خطورة من موقف تأجيل التصويت األخير في لجنة حقوق اإلنسان، بل كان 
تشجيعاً عملياً لهذا القرار ولغيره حين لم تصحبه حملة مضادة فلسطينية وعربية وإسالمية وعالمية كتلك 

أما لماذا لم تندلع حملة مشابهة في حينه، عدا بضعة مقاالت، . التي صحبت قرار تأجيل التصويت
فالسبب يرجع إلى انشغال العالم في مواجهة العدوان وهو في األوج، فعدم مواجهة ذلك الموقف المعيب 
بما يستحقه من حملة، ومن ثم المضي براحة واطمئنان في النهج نفسه يؤكدان على أهمية الرأي العام 

وذلك بقدر خطورة قراره حين يوضع . ع االتهام إلى المسؤول األول ويطالب بمحاسبتهحين يوجه أصاب
 .في إطار نهج كامل يتبناه ويمارسه بدأب ومثابرة

ولهذا فإن التراجع الذي حصل بإعادة مشروع القرار المؤجل إلى التصويت والنجاح في استصدار قرار 
النقد للنهج الذي ولّد قرار التأجيل في المرة األولى من لجنة حقوق اإلنسان في مصلحته يجب أال يوقف 

والثانية، وبالمناسبة ثمة قرار ال يقّل أهمية اتخذه الممثل الفلسطيني في الجمعية العامة للصليب األحمر 
اإلسرائيلية ضمن إطار تلك » نجمة داوود«والهالل األحمر، في جنيف أيضاً، بالموافقة على إدراج 

وما كان من الممكن أن .  المحاوالت السابقة على مدى عقود لالعتراف بها قد فشلتوكانت كل. الجمعية
 .تنجح إال بعد موافقة مندوب الهالل األحمر الفلسطيني

هذه الحادثة مرت بدورها مرور الكرام بسبب عدم إثارة ضجة حولها ألنها هربت تهريبا، ولكنها من 
لذي يؤكد أن االعتبار بما حدث في موضوع تأجيل التصويت جهة أخرى تعبر عن النهج نفسه، األمر ا

 .على مشروع لجنة غولدستون يجب أال يحصر في النطاق الضيق ليدفن مع التراجع عنه
على أن ثمة جملة من القضايا المسكوت عنها من جهة المالحقة في المحاكم والمؤسسات الدولية تؤكد 

ث من تراجع عبر المطالبة بإعادة التصويت على القرار المؤجل على أننا إزاء نهج يجب أال يخفيه ما حد
 .من خالل اجتماع طارئ للجنة حقوق اإلنسان الدولية

فهل . فمن تلك القضايا عدم مالحقة قرار محكمة العدل الدولية حول الشرعية الجدار وضرورة هدمه
شكيلها لمتابعة قرار لجنة حقوق يمكن أن يشار إلى لجنة لمتابعة الموضوع مثل اللجنة التي تقرر ت

اإلنسان الدولية بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ ولماذا لم يتابع 
موضوع قرار الجدار؟ ولماذا لم ترفع قضايا مشابهة بالنسبة إلى الشرعية االستيطان، والشرعية تهويد 

 .شرعية حصار قطاع غزةالقدس والحفريات تحت المسجد األقصى، وكذلك ال
وهنا يجب أن يوضع لوم خاص على الدول العربية واإلسالمية التي ربطت، أو رهنت، تحركها بمواقف 
منظمة التحرير الفلسطينية التي يتحكم بها نهج محمود عباس ورئاسته لها، وهي تعلم أن ذلك النهج 

لمثال ال الحصر، األمر الذي يتطلب وضع ماضٍ في خطّه الذي ولّد قرار التأجيل المذكور على سبيل ا
حد لهذا االرتهان، ومن ثم اعتبار العرب والمسلمين شركاء في المسؤولية حين ينحرف القرار 

 !الفلسطيني، أم هو أمر في نفس يعقوب
تكشف عنه الحملة المضادة التي راحت تُشَن بعد صدور قرار لجنة حقوق اإلنسان الدولية، » األمر«هذا 
وم على الذين وقفوا ضد قرار التأجيل، ومن ثم تصفية الحساب معهم بسبب نقدهم القوي لقرار بالهج

التأجيل والمطالبة بمحاسبة محمود عباس بما يستحقه ذلك القرار، وبما يعبر عنه من نهج وليس باعتباره 
» استغلوا«لذين ينتهي األمر لتعاد سياط الظالمين أنفسهم لتلهب ظهور أولئك ا» صحح«إذا » خطأ«

لمآرب أخرى، وذلك لكي ال تتكرر حملتهم مرة أخرى حين يتخذ » قميص عثمان«الحدث، وجعلوا منه 
 .قرار أشد فداحة، وهو في الطريق ال محالة

 20/10/2009العرب، قطر، 
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 لماذا لم يقتنع مجلس حقوق اإلنسان بالمبررات اإلسرائيلية؟ .62
  عبد اهللا األشعل 

 أكتوبر الجارى تحدث المندوب 15ير جولد ستون فى مجلس حقوق اإلنسان يوم خالل مناقشة تقر
اإلسرائيلى وسانده المندوب األمريكى منتقدين التقرير ألنه لم يتضمن مبررات إسرائيل إلحراق غزة، 
ولكن الالفت أن المندوبين لم يلتفتوا إلى هذه التبريرات ونعتقد أن هذا الموقف له عدة أسباب، السبب 

ألول أن وحشية إسرائيل فى غزة وفظاعة الجرائم التى ارتكبتها وهى الدولة األقوى فى المنطقة جعلت ا
العالم كله يشعر بغطرسة القوة اإلسرائيلية، خاصة وأنها كرمت أبطال هذه الجرائم وامتدحت شجاعتهم 

لعصابة، فالعصابات هى فأدرك العالم المتحضر أنه ال توجد أي تفرقة بين إسرائيل الدولة وبين سلوك ا
التى تستخدم القوة دون ضابط لتحقيق أهدافها والتحدها قيود قانونية أو أخالقية أوإنسانية، وأنها تمعن 
اإلجرام فى الضحية فتمثل بها وتستمتع بأناتها، وقد رأى العالم كله أن ما قامت به إسرائيل فى محرقة 

ال تقبل فيه أى مبرر أو إيضاح أو تفسير، والسبب غزة أكبر من أن يحتمله الضمير العادي، ولذلك 
الثاني أن العالم الغربى بالذات الذى تأمل موقف إسرائيل فى غزة قد أدرك الفارق الكبير بين هذا السلوك 
اإلجرامي وبين الصورة الرومانسية التى تقدمها إسرائيل للعالم، ولذلك يجامل إسرائيل سياسياً ولكنه ينكر 

 وليس مقتنعاً من الناحية القانونية، أما السبب الثالث فهو أن إسرائيل قد أصبحت ظاهرة عملها أخالقياً
مخيفة فى سلوكها كما أصبحت تمثل حرجاً كبيراً للمساندين لها، وقد رأينا كيف أن المندوب األمريكى 

هل واشنطن فى مجلس حقوق اإلنسان كان يدافع عن إسرائيل بشكل بارد وكأنه غير مقتنع بما يقول، ف
مقتنعة حقاً بأن إسرائيل التي تساندها على اإلجرام تدافع حقاً عن نفسها ضد عدوان حماس الذي ال يمكن 
صده إال بهذا القدر الهائل من الوحشية؟ وهل صحيح أن واشنطن التدرك أن أسلحتها قد استخدمتها 

مة القيادة األمريكية خاصة عن إسرائيل فى هذه األعمال اإلجرامية وأن ذلك يمكن أن يؤدى إلى محاك
الجرائم التى ارتكبتها فى العراق وافغانستان إذا تشكلت لجنة مماثلة للتحقيق فضالً عن فضائح الجيش 
. األمريكي الذى اليقل انحداراً عن الجيش اإلسرائيلى فى معسكرات االعتقال فى أبو غريب وغيرها

فاع عن إسرائيل له دوافع كثيرة ولكن أهم هذه الدوافع هو السبب الرابع أن استماتة أمريكا وفرنسا فى الد
سجل الجرائم الفرنسية فى الجزائر والتى ترفض االعتذار والتعويض عنها كما فعلت إيطاليا مع ليبيا 

فما . رغم الفارق بين االستعمار الفرنسى واإليطالي فى مدة االستعمار وفى قدر االضرار وعدد الضحايا
رائيلية لمحرقة غزة التى كررها مندوبها فى لجنة حقوق اإلنسان؟ المبرر األول هو هي المبررات اإلس

أن إسرائيل تمارس حق الدفاع الشرعي وهذا المبرر اليحتاج إلى المزيد من الجهد لضحده ألن مبدأ 
هو التناسق بين الفعل الفلسطيني ورد الفعل اإلسرائيلي معدوم حتى إذا افترضنا أن الجانب الفلسطينى 

الذى بدأ العدوان وتجاهل إسرائيل أن العالم كله يعرف أن سبب المأساة فى فلسطين هو دوام االحتالل 
المبرر الثانى هو االنشغال بتقرير جولدستون سوف يسمم األجواء التى يجب . اإلحاللي اإلستيطانى

 الفلسطينيين وتحذير العالم هى االسم الكودى لعملية النصب الدولى على" عملية السالم"تهيئتها الستئناف 
العربى حتى تتمكن إسرائيل من التهام الباقي من األراضى الفلسطينية ولذلك فإن إسرائيل تتمتع بقدر 
هائل تحسد عليه من االستخفاف بالعالم كله، ولهذا فإن هذه األكاذيب اإلسرائيلية لم تعد تنطلي على أحد 

اث، ولكن المجلس ربما ابدى دهشة كبيرة لما ورد فى بيان واستمع إليها مجلس حقوق اإلنسان بال اكتر
المندوب األمريكى من أن التقرير يجب أن يحال إلى السلطات اإلسرائيلية للتحقيق فيما ورد فيه ألن 
إسرائيل كما يقول دولة ديمقراطية ولديها قضاء مستقل، وسبب دهشة المجلس هو أن يصدر هذا البيان 

لذى يفترض فيه أن يعلم أن الدولة اإلسرائيلية نفسها هى التى قامت بالعدوان من المندوب األمريكى ا
  وأن أجهزة الدولة جميعاً فى خدمة الهدف اإلسرائيلي وهو ابادة الشعب الفلسطيني، كما اندهش أعضاء 
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ذى المجلس من استخفاف المندوب األمريكى بأفهام األعضاء بحيث بدا المندوب األمريكي بأنه الوحيد ال
  .اليفهم الحقيقة

  20/10/2009السبيل، األردن، 
  

  كيف تُضعف السلطة الفلسطينية نفسها؟ .63
  ماجد كيالي

ال مصلحة لها في تقوية ) وفي مقدمتها إسرائيل(تؤكد المؤشرات أن كثيراً من القوى المحلية والدولية 
 هذا األمر، بواقع تضارب وإذا كان يمكن تفهم. السلطة الفلسطينية، وال إضفاء الصدقية على سياساتها

الرؤى والمصالح، في منطقة جد مضطربة، وتخضع لتجاذبات دولية وإقليمية متباينة، فمن غير المفهوم 
  .وال المعقول، أن تسهل السلطة نفسها هذا األمر، من طريق بعض السياسات والممارسات التي تنتهجها

ى قدميه، باستئنافها المفاوضات مع إسرائيل، من ففي ظرف أسابيع قليلة بدت السلطة كمن يطلق النار عل
دون أن تستجيب هذه شرط تجميد االستيطان، وبموافقتها على تأجيل البتّ بتقرير لجنة تقصي الحقائق 

ففي هذين الموقفين فقدت السلطة جزءاً . الدولية، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة
كما أنها بهذين . إزاء شعبها، وإزاء المجتمع الدولي المتعاطف معهاكبيراً من رصيدها وصدقيتها 

الموقفين ليس فقط جردت نفسها من أوراق الضغط السياسية، بل إنها أيضاً أضعفت القوة األخالقية 
  .للقضية الفلسطينية

تنياهو، وبديهي أن مسؤولية ذلك تقع على الرئيس محمود عباس، الذي كان صرح مراراً بأنه لن يلتقي ن
ولن يستأنف المفاوضات، قبل تجميد إسرائيل لألنشطة االستيطانية، التي تلتهم أراضي الضفة، وتقطع 

ففي ظل هذا الموقف، وفي ظل . التواصل بينها، وتشكل عقبة أمام إمكان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة
م منازلهم أو احتاللها، وفي ظل سعي إسرائيل لتهويد القدس عن طريق اقتالع الفلسطينيين منها، وهد

حيث لم تعد ثمة مقاومة ال بالرصاص وال (مواصلة الحصار الظالم على غزة، من دون مبرر 
، وبالنظر إلى رفض إسرائيل تحديد مآل المفاوضات والهدف النهائي منها، لم يكن ثمة !)بالصورايخ

ديل للسلطة عن المفاوضات سوى مبرر لرئيس السلطة للقاء نتنياهو، وال تكرار معزوفة أن ال ب
  .االستمرار في المفاوضات

وإذا كانت ردة الفعل على استئناف السلطة مفاوضاتها مع إسرائيل جاءت عادية ومتوقعة، فإن ردة الفعل 
على قيامها بطلب تأجيل النظر بتقرير غولدستون جاءت شديدة وغير متوقعة، إلى درجة أن قياداتها بدت 

ومواقف قيادة (أنها أخذت على حين غرة، بدليل البلبة التي حصلت في مواقفها في غاية الحرج، وك
  .، فثمة من انتقد قرار التأجيل، وثمة من حاول تبريره بذرائع غير مقنعة البتة)»فتح«

الالفت أن إسرائيل لم تقف ساكتة إزاء هذا الجدل الذي يزعزع مكانة السلطة، إذ سرعان ما دخلت على 
أشارت فيها إلى العوامل الضاغطة التي أدت إلى اتخاذ الرئيس ) في صحفها(ربت تقارير الخط بقوة، وس

وضمن هذه التسريبات ثمة ما هو مفهوم ومتوقع مثل الضغط األميركي على . الفلسطيني قراره هذا
 السلطة، وتهديد إسرائيل بوقف المفاوضات معها، لكن ثمة حيثيات غير معروفة أو مفهومة، مثل ادعاء
إسرائيل بوجود مكالمات هاتفية مسجلة لديها، تتضمن تحريض قياديين في السلطة إلسرائيل على 

إبان الحرب اإلسرائيلية على غزة، وتهديد اسرائيل أيضا بعدم إعطاء موجة بث لشركة » حماس«
  ).سرت شائعات أن ثمة مصلحة لنجل الرئيس محمود عباس فيها(اتصاالت فلسطينية، 

 يريب في توظيف إسرائيل لهكذا تسريبات، التي تخدم في إضعاف السلطة إزاء شعبها، طبعاً ثمة ما
لكن وبغض النظر عن صحة هذه االتهامات أو عدمها، فإن . وإضعاف موقفها التفاوضي إزاء إسرائيل

السلطة تجاهلتها وتعاملت معها باستخفاف، من دون ان تكلف نفسها عناء التوضيح والرد، وفي ظرف 
 فيه أن تتعامل بجدية عالية مع هذا األمر، كونه يمس مكانتها وصدقيتها وشرعيتها في تمثيل يفترض
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الفلسطينيين، خصوصاً أن ثمة واقعاً في الثقافة والممارسة السياسيين في الساحة الفلسطينية يؤيدها وال 
  . ينفيها

، وبين »حماس»و» فتح«ين وبالنسبة الى تهمة التحريض، فإن المشهد الفلسطيني يفيد أن التصارع ب
رام اهللا وغزة، يكاد يكون بديالً للصراع مع إسرائيل، حيث الصراع على السلطة بين » سلطتي«

  . الحركتين الفلسطينيتين بات أهم من الصراع من اجل دحر االحتالل، مع ما في ذلك من تداعيات
فثمة في ممارسات بعض قيادات أما االتهامات التي توحي بوجود صفقات ومصالح تقف وراء التأجيل، 
فإذا كان من الممكن تفهم عجز . السلطة، ما يؤكد أن مصالحهم الخاصة تغلب احياناً المصالح العامة

السلطة إزاء إسرائيل، فمن غير المفهوم السكوت عن نمو المصالح الشخصية من حولها، في ظل غياب 
 تغليب ثقافة وامتيازات السلطة على ثقافة حركة القانون وغياب المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، وفي ظل

  . التحرر الوطني ومتطلباتها
وإذا كان يمكن تفهم عجز السلطة إزاء إسرائيل، وإزاء انجاز دحر االحتالل، فمن غير المقبول عدم قيام 
السلطة بما من شأنه ترسيخ كيانها على أسس مؤسسية وديموقراطية، وتقاعسها عن خلق واقع يوفر 

كما من غير المفهوم بقاء السلطة على شكل سلطة فردية، يتم . ركة شعبية ممأسسة وفاعلة حولهامشا
صنع القرار فيها بطريقة عشوائية ومزاجية، في ظل غياب مراكز صنع القرار، وعدم االهتمام ببناء ولو 

  . ائلمركز أبحاث واحد، يتيح للمعنيين في السلطة االطالع على المعطيات والخيارات والبد
لذلك على الفلسطينيين وقياداتهم تدارك هذا الوضع المتدهور، ووضع حد للتسيب الحاصل في حركتهم 

. ، وتصويب أوضاعهم ومواقفهم، برغم كل الثمن الذي سيتبع ذلك)السلطة(الوطنية، وكيانهم السياسي 
فلسطيني على أسس وعلى األخص فإن المطلوب استعادة طابع حركة التحرر الوطني، وبناء الكيان ال

  .تغلّب البعد المؤسساتي على البعد الشخصي والفصائلي
أن خطيئة السلطة في التعامل مع تقرير غولدستون، ال تحجب سياسة » حماس«وما يجب أن تعلمه 

في » حماس«تماماً مثلما أن خطيئة . الحسم العسكري التي اعتمدتها لحسم الصراع في الساحة الفلسطينية
  . »فتح«ولية واألحادية على غزة ال تبرر سياسة احتكار القرار المعتمدة من قبل قيادة الهيمنة الشم
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