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1.
قطاع

ن ان نجعل المصالحة مجرد ورقة لالحتفال ثم العودة 
الصهيوني واالمريكان ونسمي هذه مصالحة وطنية فهذا غير مقبول، وال

***  
  
   جناح مسلح تابع لفصائل المقاومة أيالقسام تعلن عن رفضها لحل  

ى  غزة الثالثاء عن رفضها لحل نفسها            التي تسيطر عل كتائب القسام   أعلنت : وليد عوض  -رام اهللا   
  .او اي جناح مسلح تابع لفصائل المقاومة الفلسطينية

وحمـاس اقامـة ايـة                  وجاء ذلك االعالن على خلفية رفض ورقة المصالحة المصرية التي سلمت لفتح 
  .تشكيالت عسكرية خارج اطار االجهزة االمنية الفلسطينية

ان الحديث عن دمج او حّل فصائل المقاومة هو امـر غيـر             "ناطق باسم كتائب القسام     وقال ابو عبيدة ال   
  ".وارد وال مكان له على ارض الواقع وغير قابل للتطبيق بأي شكل من االشكال

ان حلم حّل كتائب القسام او غيرها مـن االجنحـة           "واضاف في تصريح نشر على موقع القسام الثالثاء         
لم بعيد المنال، مهما حاول البعض تفسير ما ورد في الورقـة المـصرية بهـذا               العسكرية المقاومة هو ح   

  ".الخصوص، فلكل تفسيره الخاص، وبالتالي فان هذه النقطة تحتاج الى توضيح كامل
ما يمكن ان نؤكده ان حل السلطة هو اولى واهون واسهل من حّل كتائب القـسام او  : "واضاف ابو عبيدة  

، واذا كان هناك من تعريف للسالح الشرعي فهو قطعا سالح المجاهدين الطاهر             فصائل المقاومة الباسلة  
الشريف الموجه نحو صدور االعداء، وال نقبل اصال ان تسمى المقاومة مليشيا غير قانونية، فهذا تالعب                
بااللفاظ ال ينطلي على شعبنا الذي يدرك ما هو السالح الشرعي الذي يحمي الوطن ويدافع عن كرامـة                  

  ".لشعب وما هو السالح غير الشرعي الذي يطارد المقاومين ويقتل المجاهدين ويحرس مغتصبات العدوا
ان مـشروعية   : "وحول موقف القسام من الورقة المصرية المعدلة فيما يخص المقاومة قال ابـو عبيـدة              
 المصالحة وال   ت            وضرورة وحتمية المقاومة اصال في جوهرها غير قابلة للتفاوض والمناقشة ال في جوال

في غيرها، لكن بما ان هذه المداوالت تتضمن طرح القضايا السياسية الكبرى فاننا ينبغي ان نؤكّد ان اية                  
وثيقة او ورقة او اتفاق تتضمن اجحافا بحق المقاومة او محاولة القصائها وتطويع الـشعب الفلـسطيني                 

  ".حياة والنزول الى الواقعلسلطة التنازل عن الثوابت فهي ورقة منقوصة وغير قابلة لل
ان المقاومة هي من ثوابت الشعب الفلسطيني طالما بقي تحت االحتالل وهي خيار كـل               "وتابع ابو عبيدة    

فلسطينيا شاذا ومنحرفا وطنيا ويطعن في المقاومـة                الشعوب التي تخضع لالحتالل، ولوال ان هناك فريقا 
لحوارات الداخلية، وان ما يضعف الموقف الفلـسطيني        لكانت من البديهيات التي ال تخضع للمناقشة في ا        

على المستوى الخارجي هو هذه السلطة التي تتحدث زورا باسم شعب فلسطين المرابط وتتنكر لمقاومته               
  ".وتعتبرها مقاومة عبثية وحقيرة وخارجة عن القانون

ة هـي مطلـب كـل       ان المـصالح  : "وعن مدى تاثير هذا الموقف على جهود المصالحة قال ابو عبيدة          
لتطبيق وتمرير اجندات تخدم العـدو                فلسطيني، لك

 بد اذا اراد الوسيط المـصري                
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 مـع االشـتراطات الخارجيـة       صالحة حقيقية ان تكون منسجمة مع خيار الشعب الفلسطيني وثوابته ال          

2.

على إذا تم االتفاق "كنه أكد أنه 

طبعاً هم قبل ذلك ": وأضاف. "ال تريد التوقيع

نحن موافقون عليها، وبالتالي الكرة ": وقال. صرية

 لسبب تافه أنها ال تريد أن أعلنتن جئنا إلى القاهرة لنتفق، لكن حماس 

ج بوش وعهد رئيس الوزراء 

  ." يجب أن يتوافرا قبل العودة إلى المفاوضاتاألمرانهذان ... المحرمة

م
  ".المسمومة

  21/10/2009 ،القدس العربي
  
  يصر على إجراء االنتخابات ويبقي باب المصالحة مفتوحاًو ..يلتقي مبارك عباس 

الرئيس الفلسطيني ، أن  جيهان الحسيني،القاهرةنقالً عن مراسلتها في  21/10/2009الحياة، نشرت 
لمصري حسني مبارك في القاهرة أمس أن السلطة متمسكة محمود عباس أعلن بعد لقائه الرئيس ا

لن نخذل مصر، ومصممون على التخفيف ": بضرورة إنجاز اتفاق المصالحة إلنهاء حال االنقسام، وقال
، لكنه أضاف أنه سيصدر مرسوماً بإجراء االنتخابات قبل "من معاناة شعبنا واستعادة وحدته الوطنية

 يناير المقبل، الفتاً إلى أنه بحث في هذا األمر خالل محادثاته في /ثانيالرابع والعشرين من كانون ال
نحن مجبرون على أن نصدر مرسوماً بإجراء االنتخابات وفقاً ": وتابع ."ومصر ال تعارض ذلك"القاهرة 

ل ."قبل هذا الموعد، لذلك سنصدر هذا المرسوم بالفعل... للقانون األساس
 يونيو المقبل / حزيران28المصالحة وإنهاء االنقسام، سنصدر مرسوماً آخر بإجراء االنتخابات في 

وإذا لم يتم االتفاق، سنجرى االنتخابات . حسب االقتراح المصري بإرجاء موعد االنتخابات ستة أشهر
  ."في موعدها في الضفة وغزة، وستكون برعاية عربية وإسالمية ودولية

 سؤال عن مدى إمكان حدوث اختراق فعلي في موضوع المصالحة بعد رفض حماس توقيع ورداً على
التزمتا بما طلبه الجانب المصري في ما يخص التوقيع "الورقة المصرية، قال إن حركة فتح والسلطة 

لكن حماس أعلنت في اللحظة األخيرة أنها ... عليها
جوا بتقرير غولدستون ثم أصدروا بياناً مع تنظيمات أخرى ووضعوا عدداً من التحفظات من دون تحج

أن يشيروا إطالقاً، ال من قريب أو بعيد، إلى مسألة غولدستون ألنها كانت ذريعة يتذرعون بها، وعندما 
  ."اكتشف أمرهم، بدأوا يبحثون عن تعديالت هنا وهناك

الت على الورقة الموشدد على رفضه إجراء أي تعدي
المصالحة شيء مقدس بالنسبة إلينا، وال "وأكد أن . "في ملعب حماس، ونعرف أن أمرها ليس بيدها

بواب ونقول ال نريد مصالحة، ما يهمنا هو استعادة وحدة شعبنا ووحدة أرضنا، وأن نستطيع أن نقفل األ
  ."موحداً ليواجه االحتالل والعملية السلميةيعود الشعب 

نحن قدمنا المطلوب منا ... هذا ال يعني أن تبقى األمور مفتوحة إلى ما ال نهاية"لكنه عاد ولفت إلى أن 
أما في ما يخص حماس، فالمسألة ليست تبديالً هنا أو هناك، . ووافقنا على الورقة من دون أي تعديالت

عالقة لها بالقضية الفلسطينية أو بالمصالحة من قريب أو بعيد، بل ألسباب إنما هي ذرائع ألسباب ال 
نح": وتابع ."إقليمية معروفة

مصر باعتبارها الراعية "وأشار إلى أن . "تحضر، وهي ما زالت تتذرع بحجج واهية لعدم توقيع االتفاق
لحوار هي الحكم، وهي قالت كلمتها في شكل واضح عمن يعيق الحوار، والمطلوب اآلن موقف عربي ل

  . "واضح من هذا الموضوع
: وقال.  على استئناف المفاوضات"إسرائيل"ونفى عباس تقارير عن التوصل إلى اتفاق بين السلطة و

رة إلى رئيس دائرة المفاوضات ، في إشا"لدينا مبعوث موجود في واشنطن، وعندما يعود سنعرف ذلك"
ضرورة وقف االستيطان أوالً وتوضيح الصورة لتحديد "وشدد على . في منظمة التحرير صائب عريقات

 في عهد الرئيس األميركي السابق جور"مرجعية المفاوضات كما تم
التي يجب أن نتفاوض عليها هي حدود يعني هذا أن الحدود ": وأوضح. اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت

، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس والبحر الميت ونهر األردن واألراضي 1967 يونيو /حزيران
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مسار سينعكس سلباً على المسار 

ني  وحدة وكذلك المبا2500الوحدات االستيطانية تزيد على 

 

 أن أدافع عن الجميع دون تمييز واجبيس لكل الفلسطينيين ومن 
 تفرقة، على الرغم من أن الحركة استهدفتني شخصيا واتهمتني بكل األباطيل واألكاذيب التي ساقتها 

3.

مال تعنت ية واحت

تي ستجري في الضفة 

ل إلى اتفاق وطني بما يشمل إجراء االنتخابات، 

ت يعلن أنه ليس باإلمكان إجراء االنتخابات في الضفة بدون 

 السالم مع وقال في جلسة مع عدد من الصحافيين إنه يرحب بحدوث أي اختراق في مفاوضات
مخطئ من يظن أن التقدم في أي ": وقال.  على أي مسار"إسرائيل"

 بسبب ترتيبات داخلية في أرجئت"وأشار إلى أن زيارته التي كانت مقررة هذا الشهر لدمشق . "الفلسطيني
  ."، وإذا تلقينا دعوة سندرسها)أخرى(ولم أتلق دعوة رسمية ... سورية

اإلدارة األميركية أعلنت ضرورة ": وحين سئل عن تراجع أميركا عن تمسكها بوقف االستيطان، قال
ما عرض علينا ونحن في نيويورك ... وقف االستيطان في شكل كامل، ونحن مصرون على وقف كامل

قت يستثني القدس وعدداً من ؤهو وقف م
الحكومية، لكن رفضنا هذا الكالم، واآلن هناك حديث ثنائي بيننا وبين األميركيين من جهة، وبين 

  ."اإلسرائيليين واألميركيين من جهة أخرى
الرئيس عباس أكد أن وكاالت والالقاهرة نقالً عن مراسلها في  21/10/2009الحياة الجديدة، وأضافت 

. طنية الفلسطينية بيد مصر وال يوجد وسيط غيرها بالنسبة لناأن حركة فتح ستبقي ملف المصالحة الو
 طلبت للمحاكمة بناء على تقرير إذا كان سيدافع عن قيادات حماس إذاوردا على سؤال عما 

 مسؤول عن كل الشعب الفلسطيني وسوف ندافع عن كل فلسطيني يننإ"قال الرئيس عباس .. .غولدستون
رئي كان من حركة حماس ألنني إنحتى 
أو

 ". الموالي لهاواإلعالم إعالمهامن خالل 
  
  المجلس الوطني يبحث خمسة سيناريوهات لالنتخابات الفلسطينية 

يبحث المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعه يوم السبت المقبل : الرؤوف أرناؤوط  عبد- رام اهللا
خمسة سيناريوهات لالنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المقبلة، في ضوء إشكالية مشاركة قطاع 

غزة والقدس الشرقية المحتلة بها بسبب الفشل في التوصل التفاق للمصالحة الوطن
سلطات االحتالل في منع االقتراع بالقدس، وما لم يتم التوصل إلى اتفاق فلسطيني على إجراء االنتخابات 

  .آخر" خالق"فإنه سيتعين على المجلس تبني أحد هذه السيناريوهات أو ربما سيناريو 
 ري مرسوماًأكتوبر الجا/ تشرين األول 25وفي السيناريو األول، يصدر الرئيس محمود عباس في 

يناير المقبل على أساس القانون النسبي الكامل، على أن / كانون الثاني 25 بإجراء االنتخابات في رئاسياً
تخوض االنتخابات قائمة موحدة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع مؤيديها من المستقلين على أن 

وقال المؤيدون لالقتراح . القدس الشرقيةتشمل القائمة مرشحين من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها 
إن رفض حماس إجراء االنتخابات في غزة يحملها المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني والعالم عن هذا 

الموقف الذي لن يمس بشرعية تمثيل أعضاء المجلس الذين ستفرزهم االنتخابات ال
ء االنتخابات في الضفة وحدها من شأنه أن يكرس االنقسام لكن المعارضين يرون أن إجرا. الغربية فقط

  .ويجعل شرعية من ستفرزهم االنتخابات محل تشكيك باعتبار أن غزة لم تشارك
 بإجراء االنتخابات في موعدها  رئاسياً الجاري مرسوما25ًوثانياً، أن يصدر عباس قبل أو بحلول 

فصائالمحدد، ولكن مع اقتراب موعد االنتخابات تصل ال
  بإجراء االنتخابات في الموعد الجديد المتفق عليه، وهو طبقاً ثانياً رئاسياًوعندها يصدر عباس مرسوماً

  .2010يونيو / حزيران 28للورقة المصرية المقترحة 
جراء االنتخابات في موعدها  بإ رئاسياً الجاري مرسوما25ًوثالثاً، أن يصدر عباس قبل أو بحلول 
المحدد، ولكن مع اقتراب موعد االنتخابا

 بالتوصل إلى اتفاق وطني القطاع وعلى ذلك يعلن إرجاء االنتخابات إلى حين يصبح إجراؤها ممكناً
  .حول إجراء االنتخابات في الضفة وغزة
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لكن هذا  

ل على إجراء االنتخابات في الموعد 
 ترفض إجراء االنتخا"إسرائيل"المحدد، ولكن الحكومة اليمينية في 

  .دعاية االنتخابية والتسجيل لالنتخابات وعملية التصويت نفسها
  21/10/2009ودية، 

4.

 ى أن اتصاالت هادئة على إل مشيرة، جداًباً

  بعضى إنه تم التوصل إل"األهرام"جية في الحكومة المقالة لـ
 أن وفد حم مؤكداً، النقاط الخالفية مع القيادة المصريةىالتسويات البسيطة عل

  . جداً اتفاق المصالحة قريباًىوقيع عل
  21/10/2009األهرام، 

5.

يفتح المجال إلدارة السجون 

   . المدروسة والمرفوضة
وشدد على أن مثل هذه التصرفات تؤكد الحاجة الماسة إلعادة بناء منظ

  .لسطينيةضمن تمثيل جميع الفصائل والقوى الف
  21/10/2009صحيفة فلسطين، 

6.
قررت سلطات االحتالل أمس تجديد االعتقال اإلداري لوزير : وكاالت، المحمد جمال - سطين المحتلة

  

 بإجراء االنتخابات في موعدها  رئاسياً الجاري مرسوما25ًصدر عباس قبل أو بحلول ورابعاً، أن ي
المحدد وأن تجرى االنتخابات في الضفة الغربية بما فيها القدس على أساس قائمة نسبية تحتسب نصيب 
الضفة الغربية من المقاعد في المجلس التشريعي مع إبقاء المقاعد المخصصة لقطاع غزة فارغة إلى 

.حين تسمح الظروف بإجراء االنتخابات في القطاع الستكمال عضوية المجلس التشريعي
 بالنسبة للرئاسة باعتبار أن حماس وربما مستقلين سوف لن يتنافسوا على الرئاسة السيناريو ليس صالحاً

  .ن واحدفي الضفة الغربية وهو ما سيتطلب إعادة االنتخابات للرئاسة في الضفة والقطاع في آ
وخامساً، أن يجري التوافق ما بين فتح وحماس وباقي الفصائ

بات في القدس الشرقية بما يشمل 
ال

سعالوطن، ال
  
   جداًملف المصالحة الوطنية الفلسطينية سيشهد تطورات إيجابية قريباً": األهرام" 

أكدت مصادر فلسطينية أن ملف  :وكاالتال ،أشرف أبو الهول،   خالد األصمعي- القاهرة ، غزة،رام اهللا
المصالحة الوطنية الفلسطينية سيشهد تطورات إيجابية قري

 عن األضواء لحل القضايا العالقة التي  تجري بين القيادة المصرية وحركة حماس بعيداًى مستوىأعل
  .أدت إلي تأجيل توقيع حركة حماس علي اتفاق المصالحة

 أحمد يوسف وكيل وزارة الخار.وقال د
 القاهرة ىاس سيصل إل

للت

  
  منظمة التحرير تميز بين أسرى المنظمة وغيرهم: النائب األسير حاتم قفيشة 

ر حاتم قفيشة عن استيائه الشديد من إصرار منظمة التحرير أعرب النائب األسي :الضفة الغربية
الفلسطينية على تعاملها الفئوي والمنحاز مع األسرى في السجون اإلسرائيلية من خالل حرمان أكثر من 

من األسرى للمخصصات المالية التي تصرف لفصائل منظمة التحرير، والذين يشكلون نحو % 45
 قفيشة في تصريح مكتوب، أن هذا التصرف والذي تُصر عليه وأكد .من عموم األسرى فقط% 55

المنظمة، يعد بمثابة إهانة لنضاالت الحركة األسيرة، وإمعان في تجسيد حالة االنقسام السياسي 
والنضالي، وتالعب في تضحيات األسرى وعذاباتهم، موضحاً أن ذلك 

ث روح االنشقاق واالنقسام في صفوف الحركة األسيرة، التي تشهد حالة بالتدخل في الواقع االعتقالي وب
من عدم الثبات النضالي جراء هذه السياسات غير

مة التحرير الفلسطينية على أسس 
ت

  
  االحتالل يجدد االعتقال اإلداري لوزير فلسطيني سابق 
فل

بل موعد  شهور جديدة ق4شؤون األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة وصفي عزت قبها وذلك لمدة 
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 6إلفراج عنه اليوم األربعاء وهو التمديد الثامن على التوالي بعد اعتقال قبها الذي أمضي ما يزيد على 

7.

منصب 
استنكاف النيابة "نذ تاريخ النائب العام للسلطة الفلسطينية ظل شاغًرا م

وأوضح عابد أنه أدى اليمين الدستورية اليوم  .دور النائب العام المساعد المستشار إسماعيل جبر
  .  أعضاء مجلس الوزراء بغزة

8.

 تقوم الواليات المتحدة والمجتمع الدولي بتعريف الدولة أنفي ضوء ذلك، بات ضروريا 
الفلسطينية بحدودها وعاصمتها، وألن المفاوضات الثنائية استنفذت أغرا

 المستمرة ومحاولة فرض الحلول األحادية اإلسرائيلية بال مضمون، في ظل استمرار االنتهاكات عاراً

9.

 مهمتي المستحيلة قياساً بالماضي، وقد إنجاح انجازات كثيرة في  بيننا، ولهألول

لت الجنرال ميشال أ النظام الديموغرافي اللبناني، وقد سإلى في لبنان، نظرا 
العودة، ألنه حق 
ذلك، ال توطين وال تهجير، والسيادة للدولة اللبنانية 

ا
 .سنوات في االعتقال اإلداري

 21/10/2009الشرق، قطر، 
  
   عاماًهنية يصادق على تعيين محمد عابد نائباً 

زة ورئيس ديوان الفتوى والتشريع المكلف أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية بغ: غزة
المستشار محمد عابد أن رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية صادق على تعيينه 

إن " :وقال عابد في تصريحات صحفية. األسبوع الماضي بمنصب النائب العام للسلطة الفلسطينية
وكان يقوم بهذا " العامة عن العمل

ال
الثالثاء أمام رئيس الوزراء ووزير العدل محمد الغول وبحضور

  21/10/2009صحيفة فلسطين، 
  
   فعلي لوقف النشاطات االستيطانيةأمريكي يطالب بتدخل قريع 

 في أمس رئيس دائرة شؤون القدس، ، اجتمع احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:رام اهللا
 في  وتحديداًاألرض على األوضاعوتناول البحث تطورات .  العام في القدساألمريكيمكتبه مع القنصل 
.  والتوسع االستيطاني المستمر فيهااإلسرائيليةوالمخاطر المحيطة بها نتيجة لالنتهاكات القدس ومحيطها، 

 انه إلى وأشار
 حل الدولتين ضها، حتى ال يكون

ش
  .األرضعلى 

 21/10/2009الحياة الجديدة، 
  
   ال توطين في لبنان: وكرامي وقبالنصفيرر البطريرك وزيزكي عباس  

 ورؤساء  اللبنانيين الوداعية للمسؤولينواصل ممثل منظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي زياراته
وصرح . اهللا بطرس صفير في بكركي  البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرأمسوزار  .الطوائف
 والقيمي والروحي، وغبطته األخالقيزيارتي لغبطته لها نكهة خاصة ألنها تتعلق بالجانب : "...بعد اللقاء

اقد رعاني منذ اللقاء 
 واللبنانيين، واعتزازي الفلسطينيين بين األدمغةوتوستراداً مفتوحاً في أ وأصبحتتحولت خبرته عبرة، 

كبير بأنني في مرحلة الوداع رأيت انجازات واضحة المالمح لمن هم مع المصالحة العليا للشعبين 
  ".بنانيالفلسطيني والل

ن يوطن الفلسطينيون أينما هم، أسرائيل ال تريد حق العودة، وتريد إ ":، قال  التوطين عنسئلوعندما 
ونحن نسلم بان ال توطين

يستبدلها بكلمة حق  واآلذان، وان األذهانعون عدم تكرار كلمة توطين لكي ال تعلق في 
ل.  دولي–مشروع، وذلك بفعل فلسطيني لبنان 

  "....والعدالة للفلسطينيين
  . الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالناإلسالميكذلك زار زكي نائب رئيس المجلس 
  .ي في بيروتكذلك زار زكي الرئيس عمر كرام
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د الديبلوماسيين العرب في بيروت سفير المغرب علي 
للدور "قديراً  السفراء درعاً تذكارية تإليهوقدم  .اومليل والسفراء العرب المعتمدين

 على صعيد تطوير العالقة اللبنانية أوي لبنان سواء على صعيد ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي 

  ر اإلنتخابات.10

ة، موضًحا أن كل ما                

ـ         بأن الورقة المصرية بحاجـة     " حماس"رقة المصرية رد نائب رئيس المكتب السياسي ل

بارتكاب جرائم حرب، لكنـه     " س
ى أن فصائل فلسطينية مسلَّحةاألول: في نقطتين " حماس"ذكر  

مطالبة بإجراء تحقيق في إصابة وسجن مواطنين فـي غـزة،           " حماس"، والثانية أن    "فتح"ا فيها حركة    

  ال تخشى االنتخابات  ...11

الوثيقة المصرية  "القاهرية المستقلة نشرته امس الثالثاء      " الشروق الجديد 

ال تخشى االنتخابات، معتبرا ان شعبية الحركة في                

  . ضفة الغربية

من جهة اخرى، كرم السفراء العرب المعتمدون في بيروت زكي، لمناسبة انتهاء مهمته، في منزل سفير 
 بن عودة حاصي في حضور عميمابره يالجزائر 

المميز الذي اضطلع به 
ف

  .، متمنين له التوفيق في مهمته المقبلة"الفلسطينية
  21/10/2009النهار، 

  
لدى حماس خيارات أخرى إذا انفرد عباس بقرا: أبو مرزوق 

أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن رئـيس الـسلطة المنتهيـة                 : غزة
واليته محمود عباس لن يستطيع إجراء االنتخابات منفردةً في الضفة الغربية المحتل

  ".حماس"يقال حول هذا الموضوع هو من باب الضغط على 
إذا أخطا أبو   : "قائالً) 10-20(اإلخبارية اليوم الثالثاء  " العربية"ضائية  وأضاف أبو مرزوق في تصريح لف     

  ".خياراتٌ تعلن عنها في وقتها" حماس"مازن وعقد االنتخابات فسيكون لدى حركة 
وبخصوص الو

والوسيط المصري، مؤكًدا   " فتح"و" حماس"م إسقاطه فيما اتُّفقَ عليه بين       إلى حوار إضافي؛ لتصحيح ما ت     
 مـن   25 فبالتأكيد سـنوقِّع قبـل       -كما وقع سابقًا  -أنه إذا كان هناك استحضار ما تم إسقاطه من الورقة           

  .الشهر الحالي
ول ما خلت منه ورقة     إنه ال ضير في أن يجرى حوار إضافي لعدة أسابيع أخرى؛ للتفاهم ح            : "وتابع يقول 
، موضًحا أن حركته ال تضع نفسها ندا لمصر، لكنها ال تستطيع أن توافق على الورقـة فـي                   "المصالحة

  .صيغتها الحالية ألنها غير عادلة
حما"ال يدين   " تقرير غولدستون "وفي سياق آخر أوضح أبو مرزوق أن        

 أطلقت صواريخ، وهذا يتهم كل الفـصائل            
بم

 .مشيًرا إلى أن حركته أعلنت تجاوبها عبر تشكيل لجنة تحقيق في ذلك
  20/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
القاهرة هي الوكيل الحصري لكل الملفات الفلسطينية: زهارال 

 محمود الزهار القيادي في حركة حماس ان الحركة ال تعارض مـضمون وثيقـة   أكد: القاهرة ـ د ب ا 
الوكيل الحـصري لجميـع     "المصالحة، مشددا على حرص حماس على العالقة مع القاهرة التي اعتبرها            

  ". اإلسرائيلية- الفلسطينية والفلسطينية -الفلسطينية الملفات 
"وقال الزهار في حديث لصحيفة      

تضمنت مسائل لم يتفق عليها ولم تبحث اصال بشكل مناسب، ويعد ادراجها في الورقة ابتعادا عـن روح   
 نفعله اآلن هو مطابقة ما ورد في الوثيقة وما انتهت اليه الصياغة على جملة ما تـم                  وكل ما .. المصالحة

  ". االتفاق عليه خالل الحوارات
وفيما يتعلق باالنتخابات، شدد الزهار على ان حماس 

االحد " صنداي تايمز "تشهدا بما نقلته صحيفة     ازدياد مستمر على الرغم من انها لم تختبر في الميدان، مس          
حول ارتفاع شعبية حماس مقابل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عبـاس بعـد ازمـة تقريـر                  

جولدستون وان لديها شعبية اكبر في ال

  

            9 ص                                     1588:         العدد       21/10/2009األربعاء  :التاريخ



  

  

 
 

عليهـا  لديها الرغبة في تسميم تلك العالقـة التـي تحـرص            ) لم يسمها (هناك اطراف   "ضاف الزهار   
هرة انذرتنا او          

12.

بإجراء تعديالت  

يتناقض مع دور الراعي الذي يتطلب منه البقاء على مسافة واحدة من " على أنه كة

  ما اتفق عليه
ال يجب أن يص" فتح"، وان الخالف مع "من دون تعديل أو مالحظات جديدة

  . لقاهرة
ا بالنسخة المتفق 

13.

 بمدينة رام اهللا بحضور عباس 2009) أكتوبر

وقف الفلسطيني المتمسك بمرجعيات المفاوضات وأن الدولـة الفلـسطينية تـشمل األراضـي               

ـرار      

وا
ونحن قادمون الى مصر وليس صحيحا ان القا.. الحركة، فاالتصاالت مع القاهرة مستمرة    

  ". مارست علينا اي نوع من الضغوط
  21/10/2009 ،القدس العربي

  
  اتفاق المصالحة الفلسطينية" تحريك"حماس تتحدث عن اتصاالت مع القاهرة لـ": الحياة" 

في دمشق أمس أن اتصاالت " الحياة"لـ " حماس"كشفت مصادر في حركة  : إبراهيم حميدي-دمشق 
من "بين رفض الجانب المصري " حل وسط"تجرى بين مسؤولين في الحركة والقاهرة، للخروج بـ 

"حماس"في ورقة المصالحة في صيغتها األخيرة، وتمسك " حيث المبدأ تعديل أي كلمة
ورأت المصادر أن نجاح هذه االتصاالت سيؤدي إلى قيام  ".ه في الجوالت السابقةالتزاماً بما اتفق علي"

خالد مشعل بزيارة مصر إلطالق بدء عملية موافقة الحركة على " حماس"رئيس المكتب السياسي لـ 
كما " يبدأ التنفيذ فور التوقيع، وليس الفصل بين حفل التوقيع والتنفيذ"توقيع اتفاق المصالحة، بحيث 

  ".تقرير غولدستون"ترحت القاهرة بسبب األزمة التي اندلعت على خلفية الموقف من اق
أبلغوا القاهرة بانزعاجهم من تصريحات الناطق باسم وزارة " حماس"وأوضحت أن مسؤولين في 

، ما "للتوقيع فقط"الخارجية المصرية حسام زكي التي قال فيها إن ورقة المصالحة المعروضة هي 
فسرته الحر

الحملة االعالمية التي تظهر حماس وكأنها تريد تقديم مالحظات "وانتقد قياديون في الحركة ". الطرفين
إضافية أو التراجع عن المصالحة، في حين أن موقف الحركة هو أن المطلوب العودة إلى

" حماس"بح خالفاً بين 
وا

عكفت قبل يومين على درس ورقة المصالحة ومقارنته" حماس"وأشارت إلى أن قيادة 
  ". لماتالتوصل إلى وجود اختالفات تمثلت بحذف أو إضافة بعض الك"عليه، ما أدى إلى 

  21/10/2009الحياة، 
  
   بمصر ولبنان ومهاجمة حماس واإلشادة بدعم عباس األولىثوري فتح ينهي دورته  

 بـإعالن  األولـى  المجلس الثوري الجديد لحركة فتح مساء االثنين دورته          أنهى :ـ وليد عوض   رام اهللا 
ختامي ألعمال دورته األولى     المجلس في بيانه ال     وأبدى .دعمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس وسياسته     

( تشرين األول  19-16التي عقدت بين    " دورة شهداء غزة  "
وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، دعمه لموقف الرئيس الرافض لمبدأ الدولـة ذات الحـدود               

الستئناف المفاوضات وفقاً لخارطة الطريـق،  المؤقتة وضرورة التمسك بوقف االستيطان كمقدمة إلزالته    
وتأكيد الم

  . بالكامل بما فيها القدس1967الفلسطينية التي احتلت عام 
 الوطنيـة   وأكد المجلس على أن القدس هي عاصمة فلسطين األبدية وهي مركز الصراع وأن الحركـة              

الفلسطينية وفي طليعتها فتح، مع جماهير شعبنا، ستدافع عنها وتحميها بالـصدور العاريـة وبـاالرادة                
  .الصلبة

حول ما أثير عن تقرير ريتشارد      "من جهة اخرى ابدى المجلس تفهمه للشرح المفصل الذي قدمه عباس            
في اشارة الـى ق" دود األخالقية غولدستون ودوافع تلك الحملة الظالمة غير المبررة التي تعدت الح         

السلطة تأجيل التصويت على ذلك التقرير في مجلس حقوق االنسان مما اثار حالة مـن الغـضب لـدى                   
  .الفلسطينيين ضد القيادة الفلسطينية التي باتت عرضة للهجوم عليها من قبل حماس
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  ".اإلسرائيليينة مجرمي الحرب 

           

التنظيمـي        

لثوري ليؤكد ان حركتنا الرائـدة واسـتناداً الـى    إن المجلس ا"سطيني قال ثوري فتح       

 بعيداً في إبداء حسن النية في اطار المساعي الحميدة التـي               

ها القـدس ضـمن               

من إسفاف غير مـسبوق ببثهـا شـريطاً         "ما وصلت إليه قناة الجزيرة      لس استنكاره الشديد ل    

وري خالل دورته االولى مكتب امانة السر، إذ انتخب أمـين مقبـول امينـاً للـسر                   

ـة فـي المواقـع        
القيادية على كل المستويات كما استكمل عضوية لجان الرقابة الحركية و

وصادق المجلس على اقتراح مـن اللجنـة        . مر العام السادس  نه، وصادق على البرنامج السياسي للمؤت     

لفلسطينية، في حرصها على حقـوق      مساندته لجهود القيادة التي سجلت انتصاراً للشرعية ا       "وأكد المجلس   
 على ضرورة مالحقاإلصرار مع اإلنسانشعبنا في مجلس حقوق 

المجلس مطوالً َأمام َأوضاع شعبنا في قطاع غزة وخاصة مـا           "ومن جهة اخرى اكد بيان الثوري توقف        
م الذي تفرضه دولة االحتالل االسـرائيلي،       يتعلق بتفاصيل الحياة اليومية للمواطن، نتيجة للحصار الظال       

، مطالبا بضرورة العمل على رفع الحصار والعمـل لـدى"برا وبحرا وجوا، وعلى كل مقومات الحياة      
  . مؤسسات صناعة القرار الدولي وكل الساحات إلنهاء الحصار

ذا السياق أشـاد    وفي ه . كما قيم المجلس االوضاع التنظيمية لألطر والمؤسسات الحركية في قطاع غزة          
واستخلص المجلس العبر من مسيرة العمل . المجلس بصمود وتكاتف ابناء فتح في قطاع غزة       

  ".لمسلسل التنكيل والمالحقة، على أيدي القوى الظالمية وأجهزة أمن االنقالب الحمساوي"التي تعرضت 
لمواجهة محاوالت سـلطة االنقـالب      "وناقش المجلس الخطط التنظيمية المقدمة من قبل اللجنة المركزية          

حرمان أبناء الحركة من حقهم في ممارسة النشاطات التنظيمية والجماهيريـة، ولفـضح هـذه الـسابقة                 
  ".السوداء في العالقات الوطنية، حيث يحرم الفتحاويون من أداء واجباتهم الوطنية والتنظيمية

وبشأن االنقسام الفل
االلتفاف الجماهيري حولها الذي بدأ يتجسد بعد مؤتمرها العام السادس ما زالت تتعاطى بجدية وحسن نية                
في الحوار الوطني وإنهاء االنقالب الدموي في قطاع غزة الحبيب من قبل حركة حمـاس، مـن موقـع                   

صفوف في وجه الهجمة االستيطانية االسرائيلية، التي تـستهدف         الحرص على الوحدة الوطنية ورص ال     
  ".أرضنا وإنساننا

وقد ذهبت حركة فتح"واضاف بيان الثوري    
ولألسف، اصطدمت هذه المساعي بالمعوقـات التـي        . تقوم بها الشقيقة الكبرى مصر في رعاية الحوار       

قها حركة حماس في آخر لحظة، والتي ترى في االستمرار في اقامة امارتها في غزة بديالً للمشروع                 تختل
الوطني الفلسطيني الهادف الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمت

  ".1967) يونيو(حدود الرابع من حزيران 
لألشقاء اللبنانيين جهودهم فـي إعـادة اإلعمـار وعـودة           "ري  وعلى الصعيد اللبناني قدر المجلس الثو     

المهجرين الى مخيم نهر البارد، ويتمنى تذليل العقبات التي تعترض إعادة اإلعمار في أقرب وقت ممكن                
  ".ف والدولة اللبنانية واألونروا واألشقاء العرب والمجتمع الدولي.ت.بالتعاون بين م
وأبدى المج

. مصورا يتطاول على رمز وطني أال وهو نشيد موطني وتحريفه بطريقة مهينة للشعب الفلسطيني ككل              
وهذا يؤكد أنها ما زالت تنفذ مخططاً إلثارة الفتنة في خروج عن مبادئ االعالم المهني ومعاداة لكل مـا                   

باالستخفاف بنشيد وقفت له إجالالً قوافل من الشهداء األبرار علـى طريـق الحريـة               هو وطني وقومي    
  ".والجهاد

وانتخب المجلس الث
 وصادق المجلس على قرار اللجنـة المركزيـة، اضـافة         . والدكتور صبري صيدم وأمال حمد نائبين له      

وانتخب المجلس الثوري كمال الشيخ رئيسا للجنـة الرقابـة          . زكريا االغا وصخر بسيسو الى عضويتها     
الحركية وحماية العضوية وعمر الحروب رئيسا للجنة الرقابة المالية و المحـامي علـي مهنـا رئيـسا                  

  .للمحكمة الحركية
عديالت كما أقر ومـن منطلـق       وأقر المجلس الثوري النظام الداخلي بعد نقاش مطول واجراء بعض الت          

 في المائ20االهتمام بدور المرأة الفلسطينية والفتحاوية كوتا نسائية بنسبة ال تقل عن            
المالية واللجان المختلفة المنبثقة              

ع
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وسـيتم اسـتكمال ضـم          

14.
والفصائل التي شاركت " حماس"ب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر حركة 

، بالتمسك بشروطها لكسر المعايير التي تطفي أسر الجندي اإلسرائيلي غلعاد شالي
حكام العالية، رداً على تصريحات وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتسحاق ألسرى الفلسطينيين ذوي األ

رف رحبعام 

15.

رس اوقالت الجبهة على لسان مصدر مسؤول في بيان لها تلقت يونايتد ب           
 اذار 19جوالت حوار المحاصصة الستة في القاهرة لم تلتزم بنتائج الحـوار الـشامل وقراراتـه فـي            

 محاصصة ثنائيـة لتقاسـم            

16.

ما الو رقة المصرية بشكل رسمي، وال نريد أن نحدد موقفنا بناء
وسائل اإلعالم، رغم علمنا بفحوى هذه الورقة، وننتظر أن نتسلمها رسم

أو غدا ) 20/10] (أمس[والمفروض أن تسلمها اليوم الثالثاء " حماس"و" فتح"مت الورقة فقط لحركتي 
ا بعد تسلمها من القيادة المصرية 

17.

".خذلتني وأسقطتني" فتح"إعالميا لكن " فتح"كنت أعتقد أنني مؤهل ألن أخدم 

 عضوا للمجلس الثوري، 19المركزية باستكمال عدد اعضائه المعينين بإضافة       
  .خمسة أعضاء آخرين في الدورة المقبلة وكذلك سيتم تنسيب تعيينات االخوة األسرى

  21/10/2009 ،القدس العربي
  
   بالتمسك بإطالق سعدات في صفقة التبادلطب آسري شاليالجبهة الشعبية تطال 

طال: غزة
ضعها إسرائيل إلطالق 

ا
اهارونوفيتش التي أعلن فيها معارضته إطالق سراح منفذي عملية اغتيال الوزير المتط

 . زئيفي
  21/10/2009الحياة، 

  
   مسدود  وضع الورقة المصرية في طريقإلى أدىاالرتداد عن نتائج الحوار : الديمقراطية 

عن نتائج الحوار الـوطني  " االرتداد "أن الثالثاء أمساعتبرت الجبهة الديمقراطية، :  غزة ـ يو بي آي 
فـي طريـق    " اتفاقية الوفاق الـوطني   "الشامل ووثائق االجماع الوطني ادى الى وضع الورقة المصرية          

  .مسدود
نترناشـونال نـسخة منـه، ان        

"
تراجعت وارتدت الى الخلف بحثا عن توافقات"معتبرة انها   " 2009) مارس(

  ".اتفاقية الوفاق الوطني"ى تعطيل توقيع وهذا الذي ادى ال. السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس
  21/10/2009 ،القدس العربي

  
  ال نريد تحديد موقفنا من الورقة المصرية قبل استالمها رسمياً: نافذ عزام 

حتى اآلن لم نتسلم "، "قدس برس"قال الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي لوكالة : غزة
 على  تتناقله في حركة الجهاد اإلسالمي

مصر "وأضاف عزام ."  ياً
سل

بقية الفصائل من أجل اإلطالع عليها، وسوف نقول موقفنا منهاألربعاء ل
  .، حسب تأكيده"ودراستها

 20/10/2009قدس برس، 
  
   خذلتني في المؤتمر السادس وال عالقة لدحالن بذلكفتح: نبيل عمرو 

" قدس برس"ات خاصة لـرفض السفير الفلسطيني السابق في مصر نبيل عمرو في تصريح: رام اهللا
ف محمد دحالن بالجانب السادس وبين تكلي" فتح"الربط بين فشله في االنتخابات األخيرة بمؤتمر 

" فتح"ال عالقة للموضوعين تماما، أنا ترشحت في المؤتمر السادس لحركة : "اإلعالمي في الحركة، وقال
صوت لي، وتعيين محمد دحالن جاء بعد ألشغل الجانب اإلعالمي في الحركة، لكن المؤتمر خذلني ولم ي

لقد . هما على اإلطالقذلك، وهذا الرجل ال عالقة له بأي شيء، وبالتالي ال عالقة للموضوعين ببعض
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اسية مستفيدا من كل المنابر السي

18.
 
عموما 

اعتبار ذلك عامال مساعدا على توفير 
العيش الكريم للشعب الفلسطيني في لبنان وداعما لصموده في مواجهة الت

دعم "واكدا ". الوفاء بالتزاماتها تجاه مخيم نهر البارد واالسراع في إعادة إعماره"حكومة اللبنانية بـ
إقرار تقرير "ورحبا بـ". والعودة

19.
إن ساعة واحدة فقـط مـن        ":

سؤولين المصريين لتحديد موعد جديد لزيارة وفد من الحركة الستكمال البحث في الورقة المـصرية               

حـول الورقـة المـصرية      " حماس"ات التي لدى        
هناك مشكلة فنية ح: "جوهرها حمايتها من أي منزلقات أو فشل، وقال       

  وزير المصري عمر سليمان خارج مصر، وبمجرد عودته فإن اتصاالت مكثفة تجري بهدف اإلعـداد               

  21/10/2009صحيفة فلسطين، 

وسأظل أعمل في الساحة " فتح"أنا مازلت عضوا في حركة "وأضاف 
ال تريدني للعمل داخلها فعندي المركز الفلسطيني لالتصال " فتح"وسأظل أقول رأيي، وإذا كانت 

  . ، على حد تعبيره"الجماهيري، وهو مركز مرخص له، سأظل أعمل من خالله
  20/10/2009قدس برس، 

  
   لبنانيبحثان قضية الالجئين الفلسطينيين في" حزب االتحاد"حماس و 

. في بيان اثر لقاء بينهما الى مواجهة تهويد القدس" حزب االتحاد"في لبنان و" حماس"دعت قيادتا حركة 
عرضوا آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية "وأفاد البيان المشترك ان المجتمعين 

ية الفلسطينية وخصوصا والوضع الفلسطيني في لبنان، واكدوا أهمية التحرك المشترك لدعم القض
. مواجهة مشاريع تهويد القدس ومحاوالت العدو الصهيوني االستيالء على المسجد االقصى المبارك

وأكدا ايضا حماية قضية الالجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية سياسية، في الدرجة االولى، والتصدي 
 عبر محاوالت فرض التوطين والتهجير للمشاريع االميركية والصهيونية الهادفة الى شطب حق العودة،

 ". واعفاء الكيان الصهيوني من مسؤوليته عن تهجيرهم من أرضهم ومنعهم من العودة الى ديارهم
تفعيل التحرك من أجل اقرار الحقوق المدنية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين في "واتفق الجانبان على 

لنواب اللبناني ولبنان عبر اصدار تشريعات وقوانين من مجلس ا
وطالبا ". وطين والتهجير

ال
سطين ولبنان واعتباره خيارا استراتيجيا للتحرير خيار المقاومة في فل

إحالة قادة العدو الصهيوني على "، وطالبا بـ"غولدستون في مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة
 ".محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب ضد االنسانية

  21/10/2009السفير، 
  
  لبنا أن تكون الورقة المصرية مطابقة للتفاهمات السابقة مط: حماس 

قال عضو المكتب السياسي للحركة محمد نصر         :وكاالت -  دمشق -غزة
الحوار كافية لمطابقة الورقة المصرية على ما تم التوافق عليه في الحوارات السابقة والـذهاب مباشـرة                 

أي نوايا باتجـاه عرقلـة المـصالحة أو         " حماس"، نافيا أن تكون لدى      "صالحةإلى التوقيع على اتفاق الم    
  .الوقوف في وجه الجهود المصرية الساعية إليها

كل الجهد اآلن منصب على بحث آلية التعامل مع الورقة المصرية، فهناك ورقة مـصرية               : "وقال نصر 
  ".السابقةتريد مطابقة الورقة للتفاهمات " حماس"وهناك تفاهمات سابقة، و

الدكتور صالح البردويل النقاب عن وجود اتصاالت مكثفة مـع          " حماس"بدوره كشف القيادي في حركة      
الم

  .المقدمة إلنهاء االنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة
ي تصريحات صحفية، أن المالحظالبردويل ف . وأكد د 

دثت في األيام األخيرة بسبب سفر         
ال
  

لن تذهب إلـى    " حماس"وشدد على ان     .ها وفد من الحركة إلى القاهرة لحل األشكال قريبا        لزيارة يقوم ب  
 ".  القاهرة إلفشال المصالحة وإنما ستذهب إلنجازها
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20.

وقال الناطق باسم الكتلة اإلسالمية في قطـاع غـزة أشـرف             .
هذا القرار نهائي وال رجعة عن: نسخة منه " الغد"الغيفراني، في بيان تلقت     

  .ب التي دعتها لالنسحاب للعام الثاني على التواليؤتمرا صحافيا في قطاع غزة لتوضيح األسبا
تى اللحظة لم نتلق قرارا رسميا من الكتلة        

21.
االيام حربا ضروسا بين السيد محمد دحالن عضو اللجنة المركزيـة               

الطرفان لجآ الى اكبر شركات المحاماة في بريطانيا، االمر الذي يعني 
صل الى حوالى مليوني دوالر على االقل، في حال وصولها الى المحكمة، حيث من المتوقع               د ت  

الجانبين لتوضيح وجهتي                 

22.
 ورشة عمل نظمها تحالف السالم       في حرير     

مرحلـة أن تقـف               

      
الفلسطيني الفلسطيني، معرباً عن استغرابه من مماطلتها وممانعتها من الق

  .الباب الذي دخلت منه، أي انها تخشى االنتخابات القادمةماس ال تريد الخروج من 
ه إلـى               

  
  حماس تنسحب من انتخابات جامعة النجاح الوطنية 

 انتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح       أعلنت حركة حماس رسميا، انسحابها من      :يوسف الشايب  -رام اهللا   
الوطنية في نابلس المقررة الثالثاء المقبل     

ه وأن الكتلـة سـوف تعقـد             
م

ح:  وقال موسى أبو دية عميد شؤون الطلبة في جامعة النجاح         
  .اإلسالمية بالمشاركة أو عدم المشاركة

  21/10/2009الغد، األردن،  
  
  ندنفي ل" الجزيرة"وقناة مواجهة قضائية ساخنة بين دحالن  

تشهد المحاكم البريطانية هذه  :لندن
الفضائية من جهة   " الجزيرة"لحركة فتح ورئيس جهاز االمن الوقائي في قطاع غزة سابقا من جهة، وقناة              

افتها للناشط الفلسطيني   اخرى، على ارضية رفع االول دعوى تشهير ضد الفضائية القطرية بسبب استض           
ابراهيم حمامي وتوجيهه ادعاءات للسيد دحالن باستخدام المال للفوز في انتخابات المجلـس التـشريعي               

  .السابق، وهو ما نفاه دحالن بشدة
ان التكاليف المالية ستكون باهظة                

للغاية، وق
ان تمتد المرافعات الى اكثر من ثالثة اسابيع يتم خاللها استدعاء شهود من قبل 

  . لصالحهنظريهما، واالجابة على اسئلة المحامين من اجل اقناع المحلفين بصوابية موقف من يشهدون
  21/10/2009 ،القدس العربي

    
  حماس تتهرب من التوقيع على الورقة المصرية : منظمة التحريرفي فصائل  

 قادة من فصائل منظمة التاشترك:  عبد الهادي عوكل   - غزة
بالـشراكة  "  الفرصة األخيرة  ..الحوار الفلسطيني الفلسطيني  "الفلسطيني في مدينة غزة أمس تحت عنوان        

  .مع مؤسسة ألف بالمه السويدية ضمن مشروع السالم الداخلي
ـ       أوضح أن حركة حماس هي الوحيدة من بين ثالثة عشر         " فدا" يسري درويش عضو المكتب السياسي ل

  .فصيالً عارضت ما تم التوافق عليه حول قانون االنتخابات
ة المركزية للجبهة الديمقراطية، كان باإلمكان أن تكون كـل          من جانبه قال طالل أبو ظريفة عضو اللجن       

جولة من جوالت الحوار هي الفرصة األخيرة التي من خاللها يمكن أن نـضع االنقـسام وراء ظهرنـا                   
وأضاف ان اإلرادة السياسية لحركة حماس لم تصل إلـى  .جميعا وان نستعيد الوحدة   

وقـال   .ادة السياسية بمعناها الحقيقي وكيف نبحث عن الحل الـوطني صراعها على السلطة وتؤمن باإلر  
مما جاء في الورقة المصرية هو رؤية حركة حماس حول عناصـر الخـالف% 90أبو ظريفة إن نحو     

وأضـاف أن حركـة      .بول بها          
ح

ورفض صبحي الجديلي عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب تبريرات حركة حماس بعدم التوج
  .المصالحة بذريعة تأجيل السلطة لتقرير غولدستون مؤكدا أن الذريعة انتهت وتم التصويت على التقرير

 21/10/2009الحياة الجديدة، 
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23.

دة ة االقتتال الداخلي، وأن يظل الحوار الوسيلة الوحي
للتفاهم بين األطراف الفلسطينية، وتحريم االعتقاالت ووقف المطاردات، 

 يؤكد ميثاق الشرف على الشراكة السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، وحق الشعب الفلسطيني في 
هة المحتل وعدم الزج به ى المقاومة وسالحها في مواج

24.

  ".، حسب تعبير نتنياهو"ولدستونجثقب في هذه الكذبة التي تنتشر بمساعدة تقرير 

وقال مسؤول اسـرائيلي    ". عالم   

الحقة         
 ت50كما قرر المجلس الوزاري االسرائيلي المصغر إضافة         ".في الخارج 

االلكتروني إن القائمـة تـشمل تنظيمـات        " تيديعوت أحرون "وقال موقع صحيفة    ". نظيمات اإلرهابية 
وستعمل إسـرائيل   . عالمية        

25.

، على حق بالده في الدفاع عCNNوشدد الرئيس اإلسرائيلي، في مقابلة مع 
حق"وجزم مؤكداً بأن  ."بدعمها اإلرهابيين عوضاً عن مساندة الحرب عليهم"تتعرض له األمم المتحدة 

ا شجاعة في الحرب كما أظهرنا تفانياً منأعتقد أننا أبدين: "وتابع ."الدفاع عن النفس غير قابل للتفاوض

  حرمة االقتتال الداخلي والحق بالمقاومة :ميثاق شرف فلسطيني ملحق بالورقة المصرية يؤكد 
ميثاق الشرف "على نص وثيقة ملحقة بالورقة المصرية للمصالحة باسم " الشرق"حصلت : عمان

، يؤكد على حرم"للمصالحة الوطنية الفلسطينية
  . ومنع اللجوء للتعذيب

كما
المقاومة والتصدي لالحتالل والعدوان، الحفاظ عل

  . في الصراعات العائلية والعشائرية والفصائلية
 21/10/2009الشرق، قطر، 

   
   جولدستوننتنياهو يشكل لجنة لمواجهة تقرير 

قال مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيـان ان الحكومـة             : وكاالت - القدس المحتلة 
اتخاذ "الى وزارة القضاء االسرائيلية لتشكيل لجنة للتعامل مع احتمال          االمنية المصغرة أصدرت تعليمات     

نحتـاج  "ونقل عن نتنياهو قوله في البيان       ". اجراءات قانونية في الخارج ضد دولة اسرائيل أو مواطنيها        
الى مواصلة إحداث 

صدر رئيس الوزراء االسرائيلي تعليمات ايضا الى حكومته العداد مسودة مبادرة لتغييـر قـوانين               كما أ 
توسع االرهاب في ال"الحرب لكي تأخذ في االعتبار الحاجة الى مواجهة         

ة لـم   طلب عدم الكشف عن اسمه ان قضية اجراء تحقيق رسمي في سلوك الجيش أثناء الحرب على غز                
  .تثر أثناء االجتماع

. منحاز وملفق ) غولدستون(التقرير  "وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية االقليمية سيلفان شالوم ان           
  ".ال داعي اذن لتنفيذ اي من توصياته، ومنها انشاء لجنة تحقيق اسرائيلية

هجوم االسـرائيلي علـى     واوضحت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني التي كانت وزيرة للخارجية خالل ال          
اذا اتاحت حماية الجنود والضباط االسرائيليين من اي م"غزة انها تؤيد تشكيل مثل هذه اللجنة فقط         

قائمـة  "نظيما إلى مـا تـسمى        
الت

فلسطينية، وتنظيمات مؤيدة للفلسطينيين، ومؤيدة إليران، وتنظيمات إسالمية 
  .وستنقل تلك القائمة إلى الدول الصديقة إلسرائيل. على محاربة تلك التنظيمات على مستويات عدة

  21/10/2009الحياة الجديدة، 
  
  وال تفاوض بشأن حق الدفاع عن النفس" منحاز" "غولدستون"قرير ت: بيريز 

" غولدستون" جدد الرئيس اإلسرائيلي، شمعون بيريز، الثالثاء رفض إسرائيل لتقرير :)CNN (-واشنطن
الذي اتهم الجيش اإلسرائيلي بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب في قطاع غزة الشتاء الماضي، قائالً 

   ."غير عادل"و" منحاز"إنه 
ن النفس، الفتاً إلى خطر قد 
 
 

  ."أجل السالم وسنستمر في الكفاح لتحقيقه
  21/10/2009سي ان ان، 
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إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة مطلع العام الحالي، 

نزع ثقة "تشكيل لجنة فحص بمثابة 
وتعتبر أوساط عسكرية أن تشكيل لجنة سيكون بم". فظ عن الجيش اإلسرائيلي

وتابعت أنه في حال". زلق، يمكن معرفة كيفية دخوله لكن ال أحد يمكنه التكهن بكيفية الخروج منه
نة فحص أو لجنة 

  21/10/2009الحياة، 

27.

  .د لسنوات من الصراع

  ".ى كال الجانبين

ت سالما          
مع مصر واالردن وانها لن تألو جهدا في سبيل تحقيقه مع الفلسطينيين ر

  ".ستحيل
ب ان تكـون     

  لتسهيل االستيطان" خط أزرق "ـ.28

  .قف بل تصاعد في غياب هذا الطاقم

  .مناطق الضفة

  لتقرير غولدستون" لجنة فحص"شدة تشكيل بالجيش اإلسرائيلي يرفض  
ناقشت الحكومة اإلسرائيلية األمنية المصغرة في جلستها أمس سبل مواجهة :  أسعد تلحمي-الناصرة 
الذي دان " تقرير غولدستون"ت تداعيا

لدرس استنتاجات " لجنة فحص"وجاء النقاش وسط انقسام شديد في الرأي بين وزراء يؤيدون تشكيل 
 لهذه التقرير وبالتالي قطع الطريق على مواصلة بحثه في الهيئات الدولية المختلفة، وبين معارضين

الفكرة بداعي أن تشكيل لجنة كهذه يمس بصدقية التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش اإلسرائيلي حول 
  .بعض ممارسات جنوده إبان الحرب

في المقابل، يتبنى وزير الدفاع إيهود باراك موقف قادة الجيش الرافض في شدة تشكيل أي لجنة، داعياً 
ونُقل عن باراك اعتباره . م بها الجيشإلى االكتفاء بالتحقيقات التي قا

دخول في منحدر "ثابة 
 

ينشأ وضع تكون فيه الحروب اإلسرائيلية األربعة األخيرة انتهت إلى لجتشكيل لجنة س
  .تحقيق ما يضع سلوك الجيش موضع استفهام وإحراج، محلياً ودولياً

  
  حان الوقت النهاء الصراع ولدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن: نتنياهو 

لوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس محمود عباس الى استئناف مفاوضـات            دعا رئيس ا   :رام اهللا 
السالم مع اسرائيل ووضع ح

وفي كلمته أمام حفل االفتتاح للمؤتمر الرئاسي مساء امس، حث نتنياهو الرئيس عباس علـى ان يقـول                  
 ان الوقت قد حان لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب          إن الوقت قد حان النهاء هذا النزاع ، أقول لهم         "للشعب  

اعتقد ان السالم مع الفلسطينيين أمر ممكن ، ولكن ذلك يتطلب قيـادة         "واضاف نتنياهو   ". في سالم وأمن    
شجاعة عل

 أن  وتابع يجب علينا مناقشة السالم في أقرب وقت ممكن ، وأنا على استعداد للقيام بذلك ، ولكن ال يمكن                  
واعاد نتنياهو الى االذهان ان اسرائيل سبق ان عقد". تبقى االبواب مغلقة أمام محادثات السالم       

غم ان العديد يعتقدون ان تحقيقه                  
م

ممكن، وأنا جاهز لذلك ولكن ال يجـعلينا مناقشة السالم في اسرع وقت       " وقال نتنياهو ان    
  ".وللشعب الفلسطيني) االسرائيلي(يجب ان قول تلك االشياء للعالم ولشعبنا . تلك أحاديث مغلقة

 21/10/2009الحياة الجديدة، 
  
الطاقم المسمى ب  باراك ويشاي يجددان عمل:"هآرتس" 

ايهود باراك ونائب رئيس الوزراء ووزير " اإلسرائيلي"اتفق وزير الحرب  ":الخليج"القدس المحتلة 
الداخلية إلياهو يشاي مؤخراً على استئناف نشاط طاقم العمل الذي يفترض أن يسهل إصدار أذونات 

رغم أن " خط أزرق"التوسيع االستيطاني في الضفة الغربية، بعدما توقف عمل هذا الطاقم المسمى ب
يتواالستيطان لم 

إنه تم وقف عمل الطاقم بشكل كامل تقريبا في السنوات " اإلسرائيلية"اليومية " هآرتس"وقالت صحيفة 
، رغم أن الصحيفة "تأخير في إصدار تصاريح لتنفيذ مخططات بناء"األخيرة، معتبرة أن ذلك أدى إلى 

ية عن مخططات استيطانية ضخمة في القدس المحتلة وباقي ذاتها نشرت تقارير عديدة في األشهر الماض
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تثنائية خالل هذه الفترة تم إصدار 
لت الصحيفة إن اتفاق باراك ويشاي جاء على أثر توجه وقا". تصاريح خاصة

وطالب يشاي بزيادة الدعم المالي الحكومي ". خط أزرق"مطالبين بدعمه الستئناف عمل طاقم 

  
29.

" فرضية العمل"أن " يديعوت أحرونوت"وأفادت صحيفة  .ناورة أسبوعين

 الحديثة التي نصبت في إسرائيل قبل عام وهي 
من بلوغها الهدقادرة على التحذير من هجوم بالصواريخ الباليستية قبل دقائق 

وفي نهاية المناورات، ستقوم المنظومات األميركية باعتراض . الوصول إلى المالجئ واألماكن اآلمنة

30.
ي ايهود باراك رئيسة حزب كديما والمعارضة تسيبي ليفنـي إلـى                

مي ومداني وسجناء حزب كديما قبل أن تطلق المـواعظ                  

تجارية بعدما كشف صحيفة هآرتس في تحقيـق          
 مل1.9حوالي  (نشرته األسبوع الماضي عن أن مبلغ سبعة ماليين شيكل          

خالل السنوات الثالث الماضية تم تأخير " خط أزرق"أنه بسبب توقف عمل طاقم " هآرتس"واعتبرت 
فقط في حاالت اس"وادعى التقرير أنه . تنفيذ عشرات المخططات

قادة المستوطنين إلى يشاي 

  .لالستيطان، ويضم الفريق خبيري جغرافيا وقانون وخبراء أرشيف
  21/10/2009الخليج، 

   إسرائيلية الختبار الرد على هجوم من إيران وسورية ولبنان-مناورة عسكرية أميركية  
تبدأ اليوم في إسرائيل أكبر مناورة مشتركة للدفاع الجوي بين الجيشين األميركي   -الناصرة 

، الختبار مدى التعاون بين الجيش اإلسرائيلي وسالح الجو "جونيفر كوبرا"واإلسرائيلي تحمل اسم 
 أرض بعيدة المدى من إيران -ولة العبرية لهجوم بصواريخ أرض األميركي في حال تعرض الد

وتستمر الم. وسورية ولبنان
التي تعتمدها المناورات العسكرية المشتركة تقول إنه في حال اندالع حرب ستقوم الواليات المتحدة بنقل 

اإلسرائيلية أو " 2حيتس "ية ضد الصواريخ إلى إسرائيل لتعمل إلى جانب منظومة منظوماتها الدفاع
  .الجاري تطويرها" 3حيتس"

التي طورتها الصناعات العسكرية اإلسرائيلية " 2حيتس "وتشارك في المناورات بطاريات صواريخ 
المضادة " هوك"و " بتريوت"األميركية ومنظومات " ثاد"بالتعاون مع واشنطن، وبطاريات صواريخ 

وسيتم . للصواريخ، وسفن من سالح البحرية األميركية مزودة بمنظومات دفاع ضد الصواريخ الباليستية
خالل المناورة اختبار منظومة اإلنذار المبكر األميركية

ف، ما يتيح للمواطنين 

  .تستهدف إسرائيل" وهمية"بالصواريخ لصواريخ " حي"
  21/10/2009الحياة، 

 
   بالتحقيق ضدهباراك يدعو ليفني لالهتمام بالفاسدين في قيادة حزبها بعد مطالبتها 

 دعا وزير الدفاع اإلسرائيل-تل أبيب 
االهتمام بقياديين من حزبها الذين أدينوا بتهم فساد سلطوي والمشتبهين بتهم مماثلة بعدما طالبت ليفنـي                

ن خزينة الدولة خالل تواجـده علـى رأس   بإجراء تحقيق ضد باراك بشأن تقارير بتبذيره أموال كبيرة م        
  .وفد في الصالون الجوي في باريس

ونقل موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني عن مقربين من باراك تعقيبهم على مطالبة ليفنـي بـالقول إن         
األجدى كثيرا بليفني أن تهتم قبل كل شيء بمته

تجاه اآلخرين، في إشارة إلى سجن وزير المالية السابق أبراهم هيرشـزون وإدانـة الـوزير                األخالقية  
السابق حاييم رامون بالتحرش الجنسي والتحقيقات مع رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت بتهم فـساد               

  .اضطر إلى االستقالة في أعقاب الكشف عنها
قع يديعوت أحرونوت بإجراء تحقيـق شـامل حـول          وكانت ليفني قد طالبت في مقابلة أجراها معها مو        

تفاصيل وردت في تقرير مراقب الدولة عن تبذير الوفد اإلسرائيلي إلى الصالون الجـوي فـي بـاريس                  
  . يورو لليلة الواحدة2500برئاسة باراك أمواالً كبيرة، وبينها مبيت باراك في فندق فاخر بتكلفة 

ل شركاته الكذلك دعت ليفني إلى التحقيق مع باراك حو       
دخل إلى شـركتين    ) يون دوالر  
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 في الوقت الذي يمنع فيه القانون       2007بعتين لباراك منذ توليه منصب وزير الدفاع في منتصف العام           

  "إسرائيل"عالم فضاء أميركي أوقع في مطب العمل لحساب .31

في الواليات اإلجراءات الرادعة لمكافحة التجسس "ت، في المطب خالل ما يسمى بـ
فبعد أن كانت المخابرات األميركية قد اكتشفت عدة حاال". المتحدة

عملية تطهير دوائر الحكم األميركية من الجواسيس فتضع العديد. إسرائيل، بدأت تستخدم إسرائيل في

32.
وبعدما كانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية " حدود

ً، 93رتبة   قد سجلت تراجعاً ملحوظاً خارج أراضي
التي قام الجيش اإلسرائيلي خاللها بقص" الرصاص المصبوب"لشنّها عملية 

علماً انه على مدى هذه الفترة، منعت وسائل اإلعالم األجنبية . المية فلسطينية في قطاع غزة

33.
 جراء سقوطه داخل نفـق للتهريـب علـى             

وقال الطبيب معاوية حسنين مدير . الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر     
طاع غزة أن ستة عمال آخرين أصيبوا بجراح بالغة الخطورة وكسور متعددة جراء الحادث، مشيرا إلى                

34.
ار 

تا
  .ام بأعمال تجارية شخصيةاإلسرائيلي من الوزراء القي

  21/10/2009 ،القدس العربي
  
تل أبيب منزعجة من اعتقال  

وقع في فخ " ناسا"أثار نبأ اعتقال عالم أميركي كان يعمل سابقا في وكالة الفضاء األميركية  :تل أبيب
ورأوا فيه رسالة . س لصالح إسرائيل، انزعاجا كبيرا في تل أبيبالمخابرات األميركية ووافق على التجس

 .سلبية من اإلدارة األميركية
، قد أوقع العالم األميركي "سي آي ايه"وكان موظف كبير في وكالة المخابرات األميركية المركزية 

ستيوارت ديفيد نوزي
ت تجسس على أراضيها لصالح 
  

  .منهم في االختبار
  21/10/2009الشرق األوسط، 

 
 "إسرائيل"تراجع حرية الصحافة في  

مراسلون بال "في تصنيف هذا العام من التقرير السنوي لـ
حرية تعبيرها وصراحتها وتحقيقاتها الدقيقة في المواضيع الحساسة، فإن الرقابة العسكرية "تتقدم بفضل 

وإدانتهم وحتى ترحيلهم يبرر ) ئيليين منهمحتى اإلسرا(التي ال تزال تبسط سلطانها، واعتقال الصحافيين 
 . بحسب ما جاء في التقرير" تراجع إسرائيل في التصنيف

ها أيضا نتيجةالتي جاءت في الم" إسرائيل"وكانت 
ضم مؤسسات ف مبانٍ ت

إع
  . واإلسرائيلية من دخول قطاع غزة

  21/10/2009السفير، 
  
  129وفاة فلسطيني بانهيار نفق في رفح يرفع ضحايا األنفاق إلى  

 متأثرا بإصابته الخطيرةأمس عامل فلسطيني    توفي: وكاالت
عام اإلسعاف والطوارئ في         

ق
   .129رتفع عدد ضحايا األنفاق إلى  هذا العامل يبوفاةأنه 

  21/10/2009الدستور، 
  
 جنوب لبنان "لبرج الشماليا"  مخيم منزالً في343إعادة إعمار وترميم  
انطلقت في مخيم البرج الشمالي لالجئين الفلسطينيين مرحلة إعـم): جنوب لبنان (– صور 

وتنفذ عملية  .  الجئ فلسطينيألف 16 منزال موزعا على أرجاء المخيم الذي يؤوي 343وترميــم 
 23 في اإلمـارات العربية المتحدة بقيمة األحمراالعمار المنتظرة منذ سنوات طويلة بهـبة من الهالل 

 . واللجنة الشعبية في مخيم البرج الشمالي» "االونروا"مليون درهم إماراتي، وذلك بالتنسيق مع وكالة 
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مالي، سفيرة استراليا في بيروت جالبرج الشمخيم إلى من جهة أخرى وصلت 
تحدثت إلى األطباء الذين  ورح عن الظروف الصعبة والمأساوية وتردي الحالة االجتماعية في المخيم

 "التالسيميا"على مرضى 

  21/10/2009سفير، 

35.

إن وزارة المعارف اإلسرائيلية، التي كانت صادقت على الكتاب، اتخذت خطوة " رتس
ب: القومية"غير اعتيادية بجمع كل النسخ من الكتاب المدرسي لمادة التاريخ 

د إلى الرفوف بعد إجراء وأضافت أن نسخ الكتاب ستعا. الذي نشره مركز زلمان شازار قبل نحو شهرين
، وهي التسمية اإلسرائيلية 1948عام " االستقالل

2  
 

   في سجن النقب  الكريم أسيراً ُيتمون حفظ القرآن60 .36
حفظ كتـاب   , مؤخراً, لصحراوي 

37.  

  .في سجن النقب
 ان هذه الوحدة تقتحم غرف األسرى ليأمسوأوضح المركز في بيان له      

م الـصور   وتمارس اإلرهاب في الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة تـصل أللبـو            
ط محتويات الغرفة على بعضها فتنثـر الـسكر                

  
  ألول مرة بتعليم اللغة العربية لألسرى .38

ت ال منهجية باللغة العربية في ساعات بعد الظهر اذا تسجل عدد كاف من السجناء لمثـل                  
  .راتهذه الدو

ين دان حيث استمعت إلى 
ش

أبلغوها افتقار العيادات للكثير من األجهزة الطبية، وخاصة تلك المتعلقة بالكشف 
 . لمئة وخمسين حالةالذين يتعدون ا

ال
  
  48االحتالل يسحب كتبا مدرسية تتحدث عن تطهير عرقي للفلسطينيين في حرب 

سحبت وزارة التعليم اإلسرائيلية كتب تاريخ مدرسية بسبب احتوائها على فقرة تتحدث عن : الناصرة
  ". هآرتس"، حسبما ذكرت صحيفة 1948تطهير عرقي للفلسطينيين خالل حرب 

هآ"وقالت صحيفة 
" ناء دولة في الشرق األوسط

حرب "للنصوص، خصوصاً مع إشارة إلى " تصحيح"
  .للنكبة الفلسطينية

20/10/009قدس برس، 

قب افي سجن الن    أسيراً من أبناء حركة حماس     60أتم أكثر من     :النقب
  .حسبما أفادت اللجنة اإلعالمية للهيئة القيادية العليا ألسرى الحركة في سجون االحتالل, اهللا عز وجل

  21/10/2009صحيفة فلسطين، 
 
 اإلسرائيليةالسجونفي  رىلقمع األسوحدات خاصة : "مركز حقوقي" 

 أكد مركز األسرى للدراسات أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات            : الحياة الجديدة  -رام اهللا   
خاصة لمواجهة األسرى عند أي خطوة من جانبهم للحفاظ على انجازاتهم، ومن هذه الوحدات ما يـسمى                 

ات تسمى وحدة متسادا، هذه الوحـدة تحمـل         بوحدة ناحشون وأخرى أكثر همجية وانتهاكا وتدريبا ومعد       
سالح قاتل وخطير أودى بحياة األسير محمد األشقر 

الً، وتـدخل مقنعـة ومـسلحة              

العائلي واألوراق والرسائل من األهل والممتلكات وتخل
  .وتصب الزيت على المالبس وتخلط الحابل بالنابل

  21/10/2009الحياة الجديدة، 

االحتالل يلتزم  
 السجناء العـرب،    أمامابة الدولة باسم سلطة السجون بفتح المجال        التزمت ني : زهير اندراوس  - الناصرة

كما التزمت باقامة   .  منهم، لتعلم اللغة العربية ضمن مناهج التعليم المتبعة في السجون          األميينوخصوصا  
دورات وفعاليا
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  ب بعدم ربط رفح باألمور السياسيةرئيس المعابر في غزة يطال .39
إن االتصاالت ال تزال مستمرة مع الجانب "قال رئيس هيئة المعابر الفلسطينية في غزة غازي حمد : لندن

ورد في موقع فلسطين 

بط فتح المعبر أو إغالقه باألمور السياسية، مراعاة 

 النجاح بسبب المالحقة األمنيةجامعة انتخابات تقاطع في الضفة مية .40
أعلنت الكتلة اإلسالمية في جامعة النجاح الوطنية عن : الضفة الغربية

  . من الشهر الجاري27ن المقرر إجراؤها في يوم 
ء بناء على أن الظروف مقاطعة جا

 21/10/2009السبيل، األردن، 
  

   "إرهابيأنت ":  أثناء زيارته الخليلني يصرخ في وجه بليرسطي .41
 األوسـط  في الـشرق     األوروبيتوني بلير مبعوث االتحاد     لشخصي  ال

ونقل الحرس الفلسطيني الى زاويـة وحـاولوا        . 
  ". في أرض فلسطينبكغير مرحب "وصرخ الرجل قائال . إسكاته

21/10/2009الدستور، 

42.

  
43.

د وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن الحصار سبب حالة من الفقر 
من األطفال الرضع بفقر% 62هات ومن األم% 33أدت إلى إصابة 

 مواطناً من 42وأضاف خالل ورشة عمل حول أثر الحصار على الحق في الصحة بغزة أن  .كري

 سـلطات الـسجون   بـإلزام جاء ذلك في رد النيابة على االلتماس الذي قدمه مركز عدالة طالبهـا فيـه          
 ووزارة التعليم بالكف عن التمييز ضد السجناء العرب في السجون والسماح لهم بتلقي التعليم               اإلسرائيلية

  .باللغة العربية
  21/10/2009 ،القدس العربي

  

ولفت حمد في تصريح صحافي، حسب ما . "المصري من أجل فتح معبر رفح
لين للسفر، فيما ال توجد أي مؤشرات على اليوم، إلى أن هنالك ما يربو على أربعة آالف شخص مسج

ودعا حمد إلى عدم ر. فتح المعبر على المدى القريب
 .لظروف السفر الصعبة التي تشتد بين فترة وأخرى على أهالي قطاع غزة

 21/10/2009الشرق األوسط، 
 
الكتلة اإلسال 

مقاطعتها لالنتخابات الطالبية التي 
م

نسخة منه، أن قرار ال" السبيل" وقالت الكتلة في بيان لها وصل 
والحريات العامة التي تعيشها الجامعة غير مناسبة وال مهيأة في ظل ما قالت عنه المالحقة األمنية التي 
تقوم بها أجهزة األمن الفلسطينية لعناصر وأفراد الكتلة اإلسالمية، واعتقال وتعذيب وصعق العشرات من 

  . الطالب 

فل
حرس  السيطر  :  رويترز –الخليل  
 أثناء تفقد بلير لمسجد قديم خالل       األمرووقع  ". أنت ارهابي  "صارخا  بلير  على فلسطيني اقترب من    أمس

دينة الخليل في الضفة الغربية    زيارة رسمية يقوم بها لم    

  
  
  360ارتفاع ضحايا الحصار إلى  

ئيلي أمس، عن ارتفاع عدد ضحايا الحصار اإلسرا      , أعلنت وزارة الصحة في غزة     : محمد األيوبي  - غزة
  .شرق غزة، بعد وفاة طفل 360على قطاع غزة إلى 

  21/10/2009صحيفة فلسطين، 

  من الرضع في غزة مصابون بفقر الدم % 62من األمهات و% 33": وزارة الصحة" 
حسن خلف وكيل مساع. قال د: غزة

من السكان % 9 الدم، فيما يعاني 
بالس
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 .ات بسبب حوادث مختلفة

 21/10/2009السبيل، األردن، 
  

  األراضي الفلسطينيةفي " أنفلونزا الخنازير" بـ إصابة475 .44
" أنفلونزا الخنـازير  " جديدة بوباء     

وبذلك يرتفع عدد المـصابين بالوبـاء منـذ         . س  
  . حالة475اإلعالن عنه في األراضي الفلسطينية إلى 

  21/10/2009صحيفة فلسطين، 

45.

ا في المنطقة 
  ".أو البقاء خارجها وبالتالي عليها وضع حد لالستيطان

  21/10/2009الخليج، 

46.

يوم األسير األردني لمطالبة الحكومة بالعمل على تحرير األسرى  زراء، وذلك بمناسبة
فاقية جنيف الثالثة بخصوومالحقة قادة إسرائيل قانونيا النتهاكهم ات األردنيين،

 21/10/2009الشرق األوسط، 

47.

48.

ال تزال مستمرة " برئاسة جون دوغارد شاركوا في هذه المشاورات التي 

, %18مواطناً مصابون بالسرطان، فيما وصلت الوفيات بسبب أمراض القلب إلى  100,000بين 
وفي% 17لدماغية، ومن الوفيات بسبب الجلطات ا% 13و

من الخدمات % 15من مجمل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، و% 85وذكر خلف أن وزارته تقدم 
 .تقدمها المؤسسات األهلية والخاصة

 إصابة75مصادر طبية في مدينة رام اهللا عن تسجيل         أعلنت   :رام اهللا 
  .في محافظات الضفة الغربية خالل العشرة أيام الماضية

فإن اإلصابات الجديدة تركزت في     , أسعد رمالوي . وبحسب الناطق الرسمي باسم حملة مكافحة الوباء د        
 سلفيت وطوبامختلف أنحاء الضفة، باستثناء محافظتي    

 
  ج في المنطقةبين االستيطان واالندما" إسرائيل"العاهل األردني يخّير  
في ختام لقاءه مع الرئيس   الثاني عبد اهللانقلت وكالة األنباء اإليطالية عن العاهل األردني: )ب ف أ(

أن تقرر ما إذا كانت تريد االندماج نهائي" إسرائيل"على "أنه قال  اإليطالي جورجو نابوليتانو

  
 بنائها في سجون االحتاللطالب الحكومة بالعمل على تحرير ألجنة األسرى ت: األردن 

والنقابيين والحزبيين أمس اعتصاما أمام مقر  نفذ العشرات من ذوي األسرى األردنيين بإسرائيل: عمان
رئاسة الو

 .األسرى ص

   
 الالجئين لن يكون على حساب لبنان قضيةحل : سليمانالرئيس  

 رئيس الحكومة االسباني خوسيه لويس خالل لقاءهميشال سليمان اللبنانية  رئيس الجمهورية أكد
 إلى حق العودة لالجئين الفلسطينيين رودريغز ثاباتيرو رفض أي حل يكون على حساب لبنان وال يضمن

 .أرضهم
  21/10/2009السفير، 

  
   تكثُّف الجهود لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليينالعربية الجامعة 

تتابع جهودها لمالحقة "أكد األمين العام المساعد للجامعة العربية السفير هشام يوسف أن الجامعة : القاهرة
راً إلى أنها وفد منها أجرى مشاورات استمرت يومين مع المدعي ، مشي"مرتكبي جرائم الحرب في غزة

العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو شارك فيها وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي 
  . الخشان وعدد من الخبراء القانونيين

تهاكات الجيش اإلسرائيلي وقال يوسف، في بيان أمس، إن أعضاء لجنة التحقيق المستقلة حول جرائم وان
خالل العدوان على قطاع غزة
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مايو الماضي بعد قيام األمين العام للجامعة عمر/ مع مكتب المدعي العام منذ أيار
الجرائم اإلسرائيلية بمقتضى صالحياته في إطار اتفاق ذه اللجنة إليه طالباً منه البدء في التحقيق في 

ائق من الوفد الفلسطيني ووفد الجامعة، إضافة إلى 

ك 
  .بمقتضى اإلعالن الفلسطيني

  21/10/2009الحياة، 

49.

  .قةريعة للتهرب من استحقاق المصالحة ومن التزامات قطعتها بتوقيع الوثي

  

  

51.
طلعة فيما شككت مصادر دبلوماسية مصرية م:  قنا-مي 

  .  من أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب كاديما
وأكدت الجامعة العربية أنها تدرس هذه التصريحات جيداً، وتراقب الموقف

نة العامة على أنه ال يمكن البناء على ن هذه القضية، فيما شددت مصادر دبلوماسية عربية باألما
  . صريحات إعالمية تصدر من هنا أو هناك

تفقت مصادر الخارجية المصرية والجامعة العربية في التأكيد على أن الحكم على مدى جدية موقف 
ا  ومفاوضاتها برمته

و موسى بإرسال تقرير 
ه

وأشار إلى أن المدعي العام تسلم وث". إنشاء المحكمة
يوليو / الوثائق المكملة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كانت الجامعة سلمتها إلى مكتبه في تموز

أوكامبو أكد أنه سيدرس كل الوقائع التي تسلمها، كما قدم بعض االستفسارات ولفت إلى أن . الماضي
وطلب معلومات إضافية من الجانب الفلسطيني حتى يتمكن من اتخاذ قراره في شأن إمكان التحر

  
  التغييرات في ورقة المصالحة غير جوهرية: مصر 

، أن التغييرات التي أدخلت على "الحياة"أكدت مصادر مصرية موثوق بها لـ: هان الحسيني جي-القاهرة 
، متهمة "ليست أساسية وغير جوهرية على اإلطالق"ورقة المصالحة الفلسطينية التي طرحتها القاهرة 

حركة حماس باستخدامها ذ
  21/10/2009الحياة، 

  
  مصادر مصرية تنفي نيتها إغالق األنفاق مع قطاع غزة  .50

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أمس، أن تكون مصر قد حركت قوات أمنية :  وكاالت-غزة 
وقالت المصادر . مكثفة إلغالق األنفاق الممتدة على طول الشريط الحدودي الفاصل جنوب قطاع غزة

إن ما تناولته بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية عارٍ من الصحة تماما، وليس في : "صحفيةفي تصريحات 
  ".نية مصر إغالق األنفاق

21/10/2009صحيفة فلسطين، 
  
  شكوك مصرية بتغيير موقف إدارة أوباما من االستيطان  

 أحمد ربيع، منتصر رح-القاهرة، نيويورك 
أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التوصل إلى تسوية مع واشنطن حول قضية 

واعتبرت المصادر أن مثل هذه التصريحات ال ترقى إلى . االستيطان باألراضي المحتلة، وخاصة القدس
 مواجهة الضغوط الجدية وتهدف إلى تحقيق مكاسب معنوية، خاصة لدى الرأي العام اإلسرائيلي في

الداخلية واالنتقادات الحادة التي تتعرض لها حكومته
 األمريكي خالل الفترة المقبلة 

م
ت
وا

وعملية السالم) سياسة االستيطان اإلسرائيلية(اإلدارة األمريكية من هذه القضية 
يتحدد من خالل ما تعلن عنه من سياسات ومواقف رسمية، وليس من خالل البيانات والتقارير 

  .والتصريحات، التي غالبا ما تكون لالستهالك فقط
  21/10/2009الشرق، قطر، 
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52.

وندد صبيح في الجلسة . ال تشكل اعتداء علی أحد، بل هي رد لالعتداء" إسرائيل"العربية لـ

صار اإلسرائيلي 
على قطاع غزة مشيرا إلى النقص الشديد في األغذية واألدوية والمعدات ا

  .ن ارتياحه لتبني مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لتقرير غولدستون
 بوصالعة، أن المقاطعة 

  .الضغط األساسية والسند القوي للصراع العربي اإلسرائيلي

  طان

   األخطر.54
سلوى الجسار من أخطر مو. حذرت النائبة الكويتية د:  كونا-جنيف 

التعاون "وقالت في مداخلة لها خالل الجلسة الخاصة حول . القصى الشريف منذ االحتالل االسرائيلي
ليات االرهابية عبر الحدود و بيع االسلحة فى 

ت الجماعات اليهودية المتطرفة القتحامه بهدف اقامة طقوس تلمودية فيه تعد اخطر 

55.
 القاضي ورئيس اللجنة األممية لتقصي الحقائق في الحرب          أن  2110/2009ة    

  ".ن والمسلحين

  يبحثون إضافة ورفع أسماء شركات من القوائم السوداء" مقاطعة إسرائيل"ضباط  
 العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير محمد صبيح على أن شدد األمين:  محمد الخضر-دمشق 

المقاطعة 
، بحضور ممثلي "إسرائيل" لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة 83االفتتاحية ألعمال المؤتمر الـ 

بية وغياب مصر واألردن والبحرين وعمان وموريتانيا وجزر القمر، بالح دولة عر16
لطبية، معربا في الوقت نفسه 

ع
محمد الطيب" إسرائيل" المفوض العام للمكتب الرئيسي لمقاطعة من جهته أكد
هي إحدى الوسائل السلمية المشروعة للدفاع عن النفس وتنسجم مع أحكام القانون " إسرائيل"العربية ضد 

  . الدولي
نطقة، مشيرا إلى أنها وقال محمد الطييب، إن المقاطعة تشكل قوة لتحقيق السالم العادل والشامل في الم

ستبقى األداة الفاعلة ووسيلة 
  21/10/2009العرب، قطر، 

  
وزارة الصحة المصرية تمنع وفداً إسرائيلياً من حضور مؤتمر عن السر .53

تمر دولى مهم لمكافحة مرض قررت مصر استبعاد وفد طبى إسرائيلي من المشاركة فى مؤ: محمد عبود
وكشفت القناة الثانية اإلسرائيلية أن الوفد الطبى اإلسرائيلي تحايل لدخول مصر بجوازات سفر . السرطان

أجنبية للمشاركة فى المؤتمر، وما إن علمت السلطات المصرية بحقيقته، حتى أبلغت الوفد تليفونياً 
  .باالعتذار عن عدم مشاركته

  21/10/2009المصري اليوم، 
  
األقصى يتعرض لموجة اعتداءات هي: الجسار النائبة الكويتية 

جة اعتداءات يتعرض لها المسجد 
ا

ؤولية المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والعموالمس
 التحاد البرلمان الدولي في جنيف، ان 12التي أقيمت على هامش المؤتمر الـ " االسواق غير المشروعة

سلمين من تصاعد االعتداءات االسرائيلية في المسجد االقصى وفرض الطوق االمني عليه ومنع الم
الصالة فيه ومحاوال

 .موجة اعتداءات يتعرض لها المسجد منذ االحتالل االسرائيلي
  21/10/2009السياسة، الكويت،

  
  الحرب كانت بوضوح لعقاب أهالي غزة : غولدستون 

/فلسطين،صحيف ذكرت
 من حربها كان عقـاب أهـالي        "إسرائيل" أن هدف    ، أكد اإلسرائيلية على قطاع غزة ريتشارد غولدستون     

  .غزة بشكل جماعي
 حاخاماً يهودياً من المنظمات اليسارية في مؤتمرٍ صحفي عبـر           150وأضاف غولدستون الذي التقى بـ      

لقد كان عقاباً جماعياً، وال أعتقد أن إجراءات كافية قد اتخذت للتفريق            : تف عقد في الواليات المتحدة    الها
بين المدنيي
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م بـين الفلـسطينيين         

  رائيلية .56

بيـة ان تعثـر       
  االسرائيلية وان تتجاوز الخالفات فيما بينها -على حل للقضية العربية 

بالثقة، وعلى القيادات االوروبية ان تبدأ بمعالجة السالم في الشرق االوسط قبل اي قضية اخـرى لكـ                  

 

21/10/2009القدس العربي،   

  الجمعية العامة تبحث تقرير جولدستون قبل نهاية العام .57
م الجمعية العامة لألمم المتحدة       

وقـال   . اإلنسان الذي رفع إلي األمم المتحدة استنادا إلي اقتراحـات تقريـر جولدسـتون               

   "إسرائيل"ـعالم سابق بالحكومة االمريكية لمحاولته التجسس ل.58
االم    علنت وزارة العدل عن اعتقال عالم سابق للحكومة         أ:  رويترز –واشنطن  

جسس في عملية سرية تنكر فيها ضباط مكتب التحقيقات االتحـادي فـي هيئـة ضـباط مخـابرات                   

ال يريد إيجاد مباحثات سال" أفيغدور ليبرمان "إن وزير الخارجية اإلسرائيلي     :" وقال
  ."إسرائيل"و

قـال  غولدسـتون    ، أن  أسعد تلحمي  -الناصرة    نقالً عن مراسلها من     21/10/2009الحياة،   وأضافت
في مؤتمر لحاخامات يهود في الواليات المتحـدة إن العمليـة           » الفيديو كونفرانس «خالل مشاركته عبر    

وكـرر  . »حيال عدم رغبة وزير الخارجية اإلسرائيلي بهـا       «السياسية في الشرق األوسط متوقفة أصالً       
في حال فعلت ذلك سـينتهي      «ى إجراء تحقيق جدي في استنتاجات تقريره، وقال إنه           إل "إسرائيل"دعوته  
  . »األمر

  
سالمساهمة في حل القضية العربية اإلوروبا أعلى  :رئيس فنلندا السابق 

علّق رئيس جمهورية فنلندا السابق مارتي اهتيساري على مواقف تركيـا بقيـادة              :سمير ناصيف  -لندن  
الحاكم ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغـان المؤيـدة للفلـسطينيين والـشاجبة              زعيم الحزب   

على الدول االورو':  في غزة، وفي االراضي المحتلة عموما، بقوله       " إسرائيل"لتصرفات  
في هذا الشأن لكي تبقـى جـديرة  
ي

  .تحترم دول المنطقة مواقفها
 فلسطين بالنسبة الردوغان، كما يجب ان تكون للقادة         :واضاف في ندوة في معهد تشاتهام هاوس في لندن        
  .سبة للوحدة االوروبيةاالوروبيين اآلخرين، أهم من اي قضية اخرى بالن

" إسـرائيل "علينا ان نأخذ في االعتبار تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بالنسبة لما فعلته             ': قال الرئيس 
وعلى اوروبا ان تنظر الى توصيات هذا التقرير، واآلن اوروبا وامريكا تعمـالن معـا فـي                 . في غزة 

  . لنسبة للسالم في الشرق االوسطمعالجة األزمات وبالتالي عليهما اتخاذ موقف موحد با

 

أعلن المتحدث باس: أشرف أبو الهول   -وكاالت األنباء    -القاهرة   ،برلين
  .تون في شأن الحرب اإلسرائيلية علي غزةأن الجمعية ستبحث قبل أواخر العام الحالي تقرير جولدس

أعلنت الحكومة األلمانية أنها تدرس حاليا مع شركائها األوروبيين القرار الصادر أخيرا عن             , ومن جهتها 
مجلس حقوق

رياس بيشكه إن تقرير جولدستون مهم وشكل إسهاما مهما لمناقـشة           المتحدث باسم الخارجية األلمانية أند    
  .األحداث التي وقعت مطلع العام الحالي في قطاع غزة

21/10/2009األهرام،   
 

اعتقال  
ريكية امس االول لمحاولته

الت
  .اسرائيليين

 عاما من تشيفي تشيس في والية ميريالند اتهـم          52وقالت الوزارة ان ستيوارت نوزيت البالغ من العمر         
الى فرد كان يظنه ضابط مخابرات اسرائيلي ، مـضيفة          بمحاولة نقل معلومات سرية عن الدفاع الوطني        

قولها ان هذا الفرد في الواقع كان موظفا في مكتب التحقيقات االتحادي وان الدعوى الجنائية ال تتـضمن                  
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   جّدية وذات مغزى
أعرب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، خالل زيارة قام بها إ": األيام "-الخليل  

60.

أن التقرير يكشف حقائق لم تفلح إسرائيل في : ألول

.  ال يقهر، خصوصاً أن انتكاساته توالت وظهر الكثير من أزماته

 او احدا ينوب عنها ارتكب اي مخالفة بموجب القوانين االمريكية في هـذه              " إسرائيل"الزعم بان حكومة    
  .القضية

21/10/2009الدستور،   
  

نأمل بإطالق مفاوضات سالم:  الخليلبلير في .59
لـى الخليـل،               
أمس، عن أمله في اطالق مفاوضات سالم جدية وذات مغزى، مشيراً الى ان االنطباعات التي خرج بها                 

ث تقدم في الناحية األمنية من الجانب الفلسطيني، واالقتصادية بالمدينة تحتاج إلى تحديات كبيرة              عن حدو 
للوصول إلى وضع أفضل، ال سيما فيما يتصل باالعاقات االسرائيلية، لحركة االفراد والبضائع، بما فـي      

  .ذلك مرورها عبر معبر ترقوميا
21/10/2009األيام، فلسطين،   

  
  القانوني لتقرير غولدستونتداعيات المسار  

  عبداهللا األشعل
 فاصالً في سجل الصراع العربي 2009) أكتوبر(سيظل يوم الخامس عشر من تشرين األول 

اإلسرائيلي، ففي هذا اليوم خاض العالم الثالث معركة قاسية في مواجهة الواليات المتحدة وفرنسا 
ستون في طريقه الطبيعي نحو إقرار العدالة وإسرائيل في مجلس حقوق اإلنسان حتى يسير تقرير غولد

وبذلت الدول الثالث بالتعاون مع دول أوروبية أخرى قصارى جهدها لمنع . في فلسطين ضد إسرائيل
المجلس من اعتماد التقرير، وتشعبت هذه الجهود المضادة للتقرير إلى شعب متعددة تراوحت بين الهجوم 

بين الضغط على الدول بشكل مباشر،إضافة الى التهديدات و» حماس«على التقرير وعلى صاحبه وعلى 
التى وجهت إلى غولدستون وابنته، مما يظهر مدى تأثر إسرائيل، على أساس أنه أول مساءلة جنائية 

بل إن جلسة . للقيادة اإلسرائيلية بعد أن دللتها واشنطن طويالً وقدمت لها الحماية من أي لوم أو نقد
إسرائيل بالذعر ألسباب ثالثة، االمناقشة أصابت 

والسبب . إنكارها فلجأت إلى تبريرها بالمبررات السقيمة نفسها التي مل المجتمع الدولي من سماعها
حتى ظن أن محاكمة قادة إسرائيل وكانت دائماً المحك األساسي الختبار صدقية العدالة الدولية : الثاني

أما السبب الثالث فهو شعور إسرائيل بأن قدرة الواليات المتحدة . الناس أن إسرائيل فوق مستوى الحساب
على حمايتها تراجعت وأن المجتمع الدولي يستطيع أن يعمل ضد الرغبات األميركية وهذا مؤشر خطير 

 جرائمها وقدرة جيشها على عند إسرائيل التي اعتمدت دوماً على قدرة القطب الدولي في التستر على
ارتكاب الجرائم بزعم أنه الجيش الذي

شعور إسرائيل بالقلق من اكتشاف العالم حقيقتها اإلجرامية فلم يعد إعالمها أو : السبب الرابع
  .ديبلوماسيتها قادرين على تسويق الصورة القديمة

علوم أن هذه الحالة النفسية ظهرت عقب محرقة غزة وبداية الحملة الدولية على إسرائيل والتي قادتها والم
منظمات أوروبية، بل إن غولدستون يهودي متعاطف مع إسرائيل، كما أن ممثل لجنة حقوق اإلنسان في 

قاق بين إسرائيل وبين األراضي الفلسطينية البروفيسور ريتشارد فولك هو أيضاً يهودي، مما أدى إلى ش
كما أن اتساع . عدد من أبرز الرموز اليهودية في العالم، مما يهدد زعمها بأنها تمثل يهود العالم جميعاً

الحملة على اسرائيل يؤدي إلى سقوط الخطوط الحمراء التي حصنت بها سياساتها ومحرقة اليهود في 
  .ألمانيا بين محاوالت البحث والتنقيب

القانوني لتقرير غولدستون بعد انطالقه من مجلس حقوق اإلنسان فهو يستحق التنويه ولكننا أما المسار 
قبل ذلك يجب أن نشير إلى أن أعضاء المجلس لم يكترثوا بالمبررات البالية التي ساقها المندوبان 
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بهذا العمل اإلجرامي وأيديهم ملطخة بالدماء على أنهم 

ر في فرض عقوبات على إسرائيل، وفي هذه الحالة فإن المناخ السياسي 
اهض إلسرائيل سيدفع إلى منح قرارات الجمعية العامة درجة أعلى العام المن

  .ألخالقية التي تقوم بها الجمعية في هذه الحالة
ت ضد إسرائيل فإنها ستُحدث أثراً نفسياً عنيفاً على القيادة 

لى زعماء إسرائيل بأن المجرم وإن كان إسرائيلياً لن يفلت اإلسرائيلية وتنقل رسالة واضحة إ

61.

سار السياسي لعملية المصالحة الفلسطينية الداخلية، التي مابرحت القاهرة تقوم برعايتها أمالً 
رتيب أوضاع البيت الفلسطيني بعد سنوات من االنشقاق الداخلي، 

سرائيليين اإلسرائيلي واألميركى، بل أحزننا أن تستميت واشنطن في عهد أوباما في حماية المجرمين اإل
من العقاب، وكان حرياً بأوباما وقد نال جائزة نوبل للسالم قبل الجلسة بأسبوع، أن يعمل على أن إقرار 
العدالة الجنائية هو وحده الطريق إلى السالم العادل وأن السكوت على جرائم إسرائيل ال يمكن أن يكون 

ام توحش إسرائيل، لذلك لم يكترث أحد في مقايضة على مبادرة السالم األميركية التى أثبتت عجزها أم
مجلس حقوق اإلنسان بالدفوع التى أبداها المندوبان اإلسرائيلي واألميركي والتي تركز على أن تعقب 

  .المجرمين اإلسرائيليين يعيق عملية السالم المزعومة
أشهر لكي وأوصى التقرير بأن يحال على مجلس األمن وأن تعطى كل من إسرائيل وحماس مهلة ستة 

يحقق كل منهما في ما ورد في التقرير ثم يقوم المجلس بالبحث في أمرين، أولهما النظر في فرض 
وكان الفتاً في هذا . عقوبات على إسرائيل وثانيهما إحالة ملف المحرقة إلى المحكمة الجنائية الدولية

العمل على حماية المجرمين السياق تصريح رئيس وزراء إسرائيل الذي أصر على تبرير الجرائم وتعهد 
الكبار في القيادة السياسية والعسكرية من المالحقة الجنائية، فكيف يحال التقرير إلى قضاء أمرت قيادة 

الدولة فيه بشن هذه العمليات وكرمت القائمين 
 وإذا كانت تلك هي األخالق الصهيونية فماذا نتوقع من أبطال شجعان يتحلون بأعلى قدر من األخالق؟

  .قضاء دولة قامت أصالً على إبادة الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم بزعم أنها أراضي األجداد
لكل ذلك نرجو أن يدفع بتقرير غولدستون مباشرة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة حيث يجد ما يستحق 

عية أن تحيل التقرير على المحكمة الجنائية الدولية ويتمكن المدعي العام من العناية بحيث تستطيع الجم
كما .  من نظام روما15من ممارسة سلطة التحقيق في جرائم إسرائيل بموجب صالحياته في المادة 

تستطيع الجمعية العامة أن تنظ
من اإللزام بسبب الوظيفة 

ا
ومن الواضح أن هذه اإلجراءات إذا اتخذ

من العقاب، 
وأن إسرائيل لم تعد تستطيع أن تتخفى وراء صورة الحمل الوديع ضحية الوحشية العربية التى تدعيها، 
وهذا المناخ هو أكبر خدمة يقدمها المجتمع الدولي للسالم في فلسطين بعد أن أدى التدليل األميركي 

ائيل إلى العربدة التي تقوم بها واالستعالء على أي سالم مع العرب ولم يعد بوسعها أن تستمتع بقتل إلسر
  . الفلسطينيين من دون عقاب

  21/10/2009الحياة، 
  
 وقائع وتفاعالت ورقة المصالحة المصرية 

 علي بدوان
 على األرض، وضربت شهدت الساحة الفلسطينية مؤخراً مجموعة من التفاعالت التي تسارعت مفاعيلها

بوقائعها الم
في الوصول التفاق شامل، يعيد ت
 . السياسي، والتنظيمي، والجغرافي

لى خارج حدود الخالفات الفلسطينية الداخلية التي أجلت التوقيع على اتفاق وامتدت التفاعالت إ
المصالحة، لتطال العالقات المصرية الحمساوية مع وفاة المعتقل الحمساوي يوسف أبو زهري داخل 
السجون المصرية، واستمرار مصر باعتقال عدد من قيادات الصف الثاني في حركة حماس وعلى 

تائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أيمن نوفل، وهو أمر سيترك رأسهم القيادي في ك
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المي من جديد 

 .  الجولة الثانية من اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان في جنيف

ير في جنيف وهو سطينية مجتمعه، خطا خطوة ايجابية بإطالق جهوده إلعادة نقاش التقر

ة إعادة بناء المرجعية كضرورة 
 واالرتدادات التي ضربت البيت الفلسطيني بعيد تأجيل التصويت 

أثره المحسوس على الدور المصري في الحوار الفلسطيني من زاوية اهتزاز العالقات الحمساوية 
 .المصرية

 نيران تفاعالت والبيت الفلسطيني
 تقرير ريتشارد غولدستون المقدم إلى كما جاءت نيران التفاعالت التي اندلعت بعيد تأجيل التصويت على

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف وبطلب من المندوب الفلسطيني ابراهيم خربشة، 
لتحرق موعد المصالحة الفلسطينية التي كان من المقرر لها أن تتم في القاهرة يوم السادس والعشرين من 

 والتباينات الفلسطينية، وموجات الصراخ اإلعأكتوبر الجاري، ولتستعر فوقها الخالفات
بعد أن كان الهدوء قد ساد خالل الشهرين الماضيين، وتفاءل الكثيرون في حينها بإمكانية وقوع اللقاء 
المنشود في العاصمة المصرية لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بعد طول انتظار، وبعد سبع 

عقدت خمس منها بين حركتي حماس وفتح بشكل ثنائي، بينما عقدت جولتان حواريتان جوالت حوارية، 
بحضور جميع القوى التي كانت قد وجهت إليها الدعوة من قبل الطرف المصري بما فيها فصائل من 

ومع أن التصويت . خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي
غولدستون وقع في نهاية المطاف مع إعادة التقرير لمجلس حقوق اإلنسان، وفاز بأغلبية على تقرير 

األصوات، إال أن حجم االستعصاءات التي اعترضت طريق توقيع الورقة المصرية مازال قائما وان 
بدت األمور باالنفراج بعيد نجاح الفلسطينيين والعرب وأصدقائهم في تمرير وإنجاح عملية التصويت 

لى تقرير غولدستون فيع
كما جاء خطابا كل من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفي مساء اليوم 

ليعطي المزيد من التأكيد على ترحيل موعد المصالحة إلى موعد ) مساء الحادي عشر من أكتوبر(ذاته 
فالرئيس عباس . قد يطول على ضوء االستطاالت التي برزت في خطابي مشعل وعباس األخيرينآخر، 

أعاد في خطابه الموجه من رام اهللا رفع حرارة التباين، وقدم تبريرات غير مقنعة من وجهة نظر حماس 
حرير والجهاد اإلسالمي وغالبية الفصائل بما فيها فصائل في منظمة التحرير، كالجبهة الشعبية لت

فلسطين، فضالً عن المؤسسات والهيئات واإلطارات الفلسطينية المختلفة، بالنسبة لما جرى بشأن تقرير 
غولدستون أثناء اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان، إال أنه ونتيجة لضغط الشارع الفلسطيني، وضغط 

القوى الفل
 . ماكان، ونجح في ذلك

وأمام ) قاعة بوابة دمشق(بينما أعاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في خطابه من 
حضور ملتقى الجوالن العربي والدولي، هذه المرة صرخته من جديد بالنسبة لمسألة المرجعية، 

م، واضعاً مهموضرورة إعادة بنائها، كما قال على أساس وطني ومقاو
لها أولوية عالية على ضوء االهتزازات

على تقرير غولدستون بطلب وتعليمات مباشرة من قبل قيادة السلطة الفلسطينية وعلى أعلى مستوياتها 
يثير حساسيات كبيرة عند قيادات حركة فتح وبعض الفصائل التي من المعروف بأن حديث المرجعية (

تدور في فلك السلطة، حيث يعتبر البعض األمر وكأنه دعوة لمنظمة تحرير بديلة أو خلق ازدواجية في 
 ).التمثيل

وفي حديث المرجعية، فان خالد مشعل كرر الموقف المعروف لغالبية القوى الفلسطينية، وهو الموقف 
نتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل برلمان الشعب الفلسطيني الموحد في الداعي ال

الداخل والشتات، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة وفق منطق االئتالف التشاركي في صياغة القرار، وفي 
 .إدارة دفة السياسات الفلسطينية على مستوياتها االستراتيجية والتكتيكية

 ن مسألة االنتخابات خلفية المواقف م
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ن 

عي المنتخب في الداخل أعضاء طبيعيين في 

 كما ترى أن حركة 2006العام 
جود أربعة وعشرين اليسمح لها بزج إمكاناتها الحقيقية في العملية االنتخابية نظراً لو

 .  المصري المشار إليه
بع والعارف لدواخل الساحة الفلسطينية، يدرك تماماً اآلن، أن الموعد 

ى سكة الطريق عل) أو باتت(الذي كانت القاهرة قد حددته للمصالحة، اليعني البتة بان األمور كانت 

في الملف الفلسطيني، كانت قد واجهت » عقدة الفشل حتى اآلن«وفي هذا السياق، فان القاهرة التي تعاني 
بالرفض موقف الرئيس محمود عباس حين نوى على مايبدو في الفترات األخيرة إصدار مرسوم رئاسي 

 وم2010ربية دون قطاع غزة في يناير بتحديد موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغ
دون تنسيق مع القاهرة، مع اعتبار قطاع غزة في هذه الحالة اقليماً متمرداً، وعلى نحو يمثل إلقاء كرة 

وفي حينها رأت مصر في هذه المواقف تغليباً من جانب رئيس السلطة . نار في الحضن المصري
لدى القاهرة تفهماً لمطالب حركة قيادة حركة حماس، الفلسطينية لرغبته دون استشارتها، مما أوجد 

ومواقفها لجهة طلبها تأجيل إجراء االنتخابات الفلسطينية إلى حين يتم إنهاء ملف االعتقال السياسي، 
وإعادة ترتيب أوضاع األجهزة األمنية قبل إجراء االنتخابات، التي تصر حركة حماس على أن تكون 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك انتخاب مجلس وطني فلسطيني رئاسية وتشريعية في آن واحد
جديد بالتزامن معها، بحيث يصبح أعضاء المجلس التشري

وبناء على ذلك، عمل اللواء . المجلس الوطني، ويتم في الوقت نفسه انتخاب ممثلي الشتات الفلسطيني
مخابرات الحربية المصرية على إقناع الرئيس محمود عباس وعموم الفصائل عمر سليمان مدير ال

  .2010 يناير المقبل إلى نهاية يونيو 25الفلسطينية بتأجيل موعد إجراء هذه االنتخابات المتزامنة من 
وفي هذا السياق، يلحظ بأن مسألة تحديد موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية، شكل عنواناً رئيسياً 

فحركة فتح ترى من وجهة نظرها أن الفرصة باتت سانحة أمامها . للتباين بين حركتي حماس وفتح
إلعادة االعتبار لذاتها بعد تراجعها في االنتخابات التشريعية التي جرت 

حماس في وضع 
عضواً من أعضاء المجلس التشريعي من كتلتها االنتخابية في سجون االحتالل، إضافة لإلنهاك الذي 
تعرضت له مؤسساتها االجتماعية في الضفة الغربية، وهي المؤسسات التي تعتبر بمثابة الحاضنة 

 . لتنظيمها في إطار المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية
 المقبل، مع انتهاء والية الرئيس 2010ماس، فإنها تريد إجراء اإلنتخابات في نهاية يونيو أما حركة ح

محمود عباس التي تم تجديدها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل ثالثة أشهر، 
، لضمان قدر وعلى نحو يحول دون إشراف السلطة بقيادة الرئيس عباس على إجراء االنتخابات المقبلة

أقل من التزوير كما تقول مصادر حركة حماس، وبالتالي تبرير المطالبة بإشراف دولي محايد على 
إضافة لمساعي حركة حماس لتوفير ظروف تسمح . االنتخابات، مع توفير ضمانات النزاهة قدر اإلمكان

 .لها بمقايضة مصر على ضرورة فتح معبر رفح مقابل إجراء االنتخابات
 ء الموقف احتوا

وعلى الجانب اآلخر، حاولت القاهرة احتواء التفاعالت التي توالدت داخل البيت الفلسطيني وبسرعة 
كبيرة، فقدمت ورقتها بتخريجات عامة وفضفاضة إلرضاء جميع األطراف وتحديداً حركتي فتح 

عيد األضحى في وحماس، فاقترحت أن يكون موعد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية ما بعد 
ديسمبر المقبل، بعد أن كانت القاهرة قد قدمت اقتراحاً رفض على الفور، ويقضي أن يتم التوقيع على 
ورقة المصالحة المصرية دون أي تعديل، ودون لقاء جماعي بين حركتي فتح وحماس أو باقي القوى 

الورقة بمفردها وكذلك بالنسبة السياسية، أي أن توقع حماس على الورقة بمفردها، وتوقع فتح على نفس 
لكن هذا االقتراح مازال يراوح مكانه بالرغم من قيام عزام األحمد عضو اللجنة . لباقي الفصائل

المركزية لحركة فتح بإبالغ المصريين قبول حركة فتح بالتوقيع على ورقة المصالحة من طرفها، وما 
 الذي يضم ثمانية فصائل فلسطينية في دمشق زاد في األمر تعقيداً إعالن تحالف القوى الفلسطينية

تحفظاته على االقتراح
لكن، وفي عمق األحداث، فان المتا
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طرحت الورقة المشار إليها، بعد ر الماضي، قد 

) ي

 

ي الثغرات 
الدستورية، إضافة إلى تحفظها حول مفهوم ومهام اللجنة الفصائلية  

حماس ومع (لعودة إلى تشكيل حكومة توافق وطني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وضرورة ا
، مع قبول حماس بالتزامات منظمة )ن برنامج سياسي

الورقة المصرية تعيد إنتاج صيغة تحترم ب(التحرير الفلسطينية وشروط الرباعية الدولية 

فالورقة المصرية قدمت تخريجات وتدويرا للزوايا، لخالفات وتباينات . النجاز المصالحة التامة والكاملة
مازالت قائمة بين القطبين األكبر في المعادلة الفلسطينية، وهي خالفات سياسية جوهرية وعميقة، بالرغم 

جود خالفات تنظيمية لها عالقة بمستقبل من وجود درجة من التقارب تجاه بعض المواضيع، إضافة لو
المؤسسات الفلسطينية وتحديداً منظمة التحرير الفلسطينية، ووجود تباين في رؤية كل من حماس وفتح 

كما أن الموضوعية . بالنسبة لكيفية إعادة ترتيب مستقبل هذا اإلطار االئتالفي باعتباره المرجعية العليا
تلف األطراف من مناورات الحوار والوحدة الوطنية، واضعين في تقتضي القول إن هناك أهدافا لمخ

االعتبار وجود برنامجين سياسيين متباينين إلى حد قريب من التعارض في العديد من القضايا، وهنا 
 .يكمن جوهر األزمة

 تشريح ورقة المصالحة المصرية
وكانت القاهرة، وفي آخر اقتراح مقدم منها خالل سبتمب

أن كانت قد أرسلت بها لحركتي حماس وفتح دون باقي األطراف الفلسطينية، حيث تبلغت القاهرة من 
وعندما اتضح أمر الورقة بعيد . بعدها مجموعة ردود ايجابية، وان شابها تحفظات وتشكيك بالنوايا

ة بدمشق بأنها لن توقع على ورقة المصالحة تسريبها في األيام الماضية أعلنت الفصائل الفلسطيني
الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وضمان حق مقاومة االحتالل الصهيون(المصرية إالّ إذا تضمنت 

بينما أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي بأنها لن توقع مطلقاً على الورقة المصرية للمصالحة التي سلمت إلى 
إضافة لتحفظ غالبية فصائل منظمة التحرير . فاقية المصالحة الفلسطينيةحركتي فتح وحماس تحت اسم ات

الفلسطينية على تشكيل اللجنة الفصائلية التي نادت بها ورقة القاهرة، فضالً عن وجود تباين بين حركتي 
فتح وحماس في فهم مهام اللجنة الفصائلية، فحماس تريدها أن تنسق بين الحكومتين في الضفة وغزة، 

 .حركة فتح تريد من اللجنة أن تنسق بين الوزاراتلكن 
ولكن، ومع هذا، إن الورقة المصرية أحدثت اختراقاً في مواقف فتح وحماس بشكل خاص لجهة تقليل 
هوة الخالفات بينهما، حيث اقترح المصريون على سبيل المثال حالً إلشكالية القانون االنتخابي باقتراح 

% 70(بينما كانت حركة حماس قد اقترحت ) دوائر% 25قوائم مع% 75(قانون انتخابات مختلط بنسبة 
 ). دوائر% 20قوائم مع  % 80(واقترحت حركة فتح بالمقابل اقتراحاً يقول ) دوائر% 30قوائم مع 

إضافة لذلك، فان الورقة المصرية، اقترحت تأجيل بعض التفاصيل الخالفية المتعلقة بملف المعتقلين 
ابات واألمن، على أن تسوى الحقاً إلى ما بعد توقيع اتفاقية المصالحة، مع التزام السياسيين واالنتخ

مصري بضمانات طلبتها الحركتان، حيث طلبت حركة حماس البدء بتحديد قوائم وأسماء المعتقلين بعد 
والسلطة الفلسطينية باإلفراج » فتح«من حركة » ضمانات مكتوبة«التوقيع على اتفاق المصالحة، مع 

عنهم، وإعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية على أسس » الفعلي«
مقابل أن تحفظت. في التطبيق بين الضفة والقطاع» الرزمة والتوازي«مهنية ووطنية بعيداً، وعلى نظام 

شريعية والرئاسية ستة حركة فتح على البند الخاص في الورقة المصرية والمتعلق بتأجيل االنتخابات الت
من المؤكد وفق مراجع فلسطينية عليا  (2010أشهر عن موعدها القانوني المقرر في العاشر من يناير 

 كادر من أعضائها في 800بأن حركة فتح تناور في هذا المجال، بينما ترى حماس بأن وجود أكثر من 
 لوجود عشرين عضواً منها من أعضاء الضفة الغربية رهن االعتقال سيضعف حملتها اإلعالمية، إضافة

، وطالبت فتح أيضاً بوضع سقف زمني محدد لتفاد)المجلس التشريعي في سجون االحتالل
لفرض تنفيذ االتفاقية بمتابعة وتنسيق
ظم

الفصائل تقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية من دو
 ).دالً من تلتزم
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للغايـة ،                    

ا ، بدءا بقادة فتح الذين تنصلوا من رئيس حركتهم ، مرورا بأعضاء اللجنة التنفيذية الـذين                  

ت القاهرة               

وقيع اتفاق المصالحة، وهو أمر آت على كل حال، فانه لن ينهي وبالنتيجة، نخلص للقول إن ت
فالورقة المصرية وان أحدثت بعض . االستعصاءات الرئيسية التي تجاهلتها ورقة القاهرة التصالحية

فقط، والتمهد لمصالحة حقيقية تقود البيت ) تبويس لحى(االختراقات الهامة إال أنها تمهد لمصالحة 
فالمصالحة الحقيقية مازالت في المجهول . التردي إلى دروب الوحدة الحقيقيةالفلسطيني من مسالك 

  .بانتظار جهد مصري وعربي جديد لتذليل العقبات التي توالدت مؤخراً، واحتواء مضاعفاتها
21/10/9الوطن، قطر،   

 
  صيف وشتاء فوق صفيح واحد.. حماس وفتح  

  عريب الرنتاوي
اس ، والذي بلغ خالل األسابيع الثالثة األخيرة ذروة غير مـسبوقة ،             في الصراع المحتدم بين فتح وحم     

وأسبوع االرتباك  " خطيئة جنيف "نجحت األخيرة في تسجيل هدف محقق في مرمى األولى ، مستفيدة من             
وفقدان الصدقية الذي أعقبها ، لكن سرعان ما استردت فتح زمام المبـادرة ، وردت الـصاع                 " التأتأة"و

" أم الولـد  "اس بتوقيعها غير المتردد على الوثيقة المـصرية ، وظهورهـا بمظهـر              صاعين لحركة حم  
ظالميـة  "و" انقالبية حمـاس  "والحريص على الوحدة الوطنية ، وراعية القرار الوطني المستقل ، مقابل            

  .، وارتهانها ألجندات خارجية تبدأ بسوريا وال تنتهي بإيران مرورا بقطر بالطبع" إمارتها الغزاوية
نذ الثاني من تشرين األول الحالي ، كانت فتح ، المنظمة ، السلطة والرئاسة في وضع حرج م

حقيقيـة ضـد األداء المرتبـك       " انتفاضة فلسطينية "وقد عمق من حرج هذه األطراف جميعها ، اندالع          
استثمارها ،  و" الفضيحة"ونجحت حماس في قطف ثمار      " تقرير غولدستون "والمتخاذل للسلطة في معركة     

وبدا أن سفينة الذين اتخذوا القرار ـ الفضيحة في جنيف قد ثقبت ، وأن ركابها قد أخذوا بالتقـافز مـن    
على سطحه
تصريف األعمال التي نأت بنفسها عن      وانتهاء بحكومة   " الخطأ المرتكب والحاجة لتصحيحه   "تحدثوا عن   

، ولـم   " حكومة فخامة الرئيس  " أن تسمي نفسها     - حين تكون السماء صافية      -الرئاسة ، مع أنها تفضل      
يبق أحد في رام اهللا من دون أن يتنصل من المسؤولية ، حتى الرئيس نفسه فعلها ، وألقـى بهـا علـى                       

ة ، ويشن هجوما متواصال وغير مألوف علـى حركـة           العرب قبل أن يسترد أنفاسه ومعها زمام المبادر       
  .حماس ، طوره في اجتماع المجلس الثوري لفتح ليشمل طيفا واسعا من حلفائه ومناصريه كذلك

ومما زاد الطين بلة ، أن شهر أيلول كان قد انتهى على ارتفاع نبرة التفاؤل التي أشاعها خالد مشعل في                    
طنية ، واستتباعا عن تحسن غير مسبوق في العالقة بـين حمـاس             القاهرة عن قرب استعادة الوحدة الو     

ومصر ، ما زاد في ضيق فتح وتأزم الرئاسة ، وجعل من أزمتها مع تقرير غولدستون ، أزمة مضاعفة                   
  .أو مركبة

لكن الحال لم يبق على هذا المنوال ، فالسلطة تداركت مأزقها في جنيف ، والتقرير أقر في مجلس حقوق                   
وهو على حد زعم المصادر في رام اهللا ، سيتابع حتى النهاية ، وعند هذه النقطـة بالـذات ،                    اإلنسان ،   

وقعت التدخالت الدولية ، ودخل جورج ميتشيل على الخط ، وحسمت القاهرة أمرها ، ولم تعـد مهتمـة    
صـارت  ، بـل    " غُمة غولدستون وتقريره  "بتأجيل التوقيع بضعة أسابيع كما توقع أبو الغيط حتى تنجلي           

أكثر استعجاال من قبل ، وأصبحت الورقة المصرية مطروحة للتوقيع وليس للتفاوض ، وأعلن
أنها لن تنتظر حماس لألبد ، وحملتها مسؤولية تعطيل المصالحة والحوار ، والخضوع تـارة ألجنـدات                 

 بل وفي ظل وجود     الحمساوية لما جرى ويجري ،    " الرواية"خاصة وأخرى إقليمية ، وكل ذلك في غياب         
روايات مرتبكة وغير مقنعة تذهب شرقا وغربا في التحليـل واالسـتنتاج ، مكنـت خـصوم الحركـة                   

  .ومجادليها من اإلمساك بها في لحظة ضعف وارتباك والظفر عليها بالنقاط
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سف لما فعلته حماس بمصر خدمة ألجندات خارجية ، وردد صدى هـذه المعركـة نفـر مـن                    

ا يبدو ، خرجت تكتيكيا من عنقي زجاجتين اثنتين ، وليس من عنق زجاجة واحـدة ، فهـي                     

 أن يعاقب بقسوة لتطاوله على دور مصر ،                 

  .ة
على أية حال ، لقد وجدت الحركتان الرئيستان نفسيهما فوق صفيح ساخن وبا

واألرجح أن الحال لن يستمر على هذا المنوال ، فاالنتخابات بال مصالحة سيف مثلوم قـد يرتـد علـ                    
إتمام المصالحة الفلـسطينية ، ومـن       صلحة المصرية تستوجب    

دون ذلك سيبقى القطاع لغما مؤقتا في خاصرة مصر ، واألهم من كل هذا وذاك ، أن تـ

20  

63.

 فـي   انتعشت رام اهللا على وقع التأزم في العالقة المصرية الحمساوية ، واخذ قادة السلطة وفتح يتبارون               
إبداء األ

في الصحافة واإلعالم العربيين ، وأطلت علينا رموز كريهة بعضهم اعتبـر أن مـن               " المحافظين الجدد "
ون القطـاع   حسن الحظ والطالع أن يعلن من جانب واحد عن موعد االنتخابات المقبلة ، بل وأن تتم بـد                 
  .ومن غير حماس ، وثان يتهم حماس بأنها تقف على مخزون من الكذب يفوق ما لدى نتنياهو

فتح على م
وضعت تداعيات غولدستون خلف ظهرها من جهة ، وهي رمت بكرة المصالحة الملتهبة فـي حـضن                 

ماس وبين أيديها من جهة ثانية ، فيما حماس تواجه اليوم مأزقا مركبا ، فهي مسؤولة أمام شعبها عـن                    ح
تعطيل المصالحة ، وهي أمام المصريين الخصم الذي ينبغي

ثورانه في قادمـات    اإلقليمي والدولي الذي ثار في وجهها اليوم ، سيواصل          " عش الدبابير "واألرجح أن   
  .األيام

تشديد قبضة الحصار المصري على     : وأحسب أن الحركة مرشحة لمواجهة عقوبات جماعية مركبة منها        
قطاع غزة ، التضييق على حماس وحرية تحرك قادتها وكوادرها ، تأخير صفقة شاليط ، تـأخير حـل                   

 وجه الحركة ، استكماال لمعركة      مشكالت الحصار والمعابر وإعادة اإلعمار ، بهدف مفاقمة الصعاب في         
  .إسقاطها

وليس مستبعدا أبدا أن يجري اإلعالن عن إجراء االنتخابات من جانب واحد ، وبمن حـضر ، فيكـون                   
، وتحسم المعركة قبل أن     " سيناريو قرضاي االنتخابي  "القطاع إقليما متمردا ، وتنتفي الحاجة إلعادة انتاج         

 كما في الحالة األفغانيتبدأ ، وليس من الجولة األولى فقط
رد خالل شـهر واحـد ،                   
ى

والم...السلطة بدل أن تقطع به خصومها     
شرين األول ،                     

: شهر المفاجآت والتحوالت ، شهر الصيف والشتاء معا ، لن يودعنا من دون أن نعرف أمـرين اثنـين                  
 للقضية الفلسطينية ، والثاني ، مضمون اتفاقه مـع          األول ، استراتيجية أوباما للمفاوضات والحل النهائي      

نتنياهو حول مسألة تجميد االستيطان باعتبار ذلك شرطا فلسطينيا مسبقا الستنئاف المفاوضات ، وبعدها              
ستهب رياح جديدة على المنطقة ، ستكون حارة على البعض وباردة على البعض اآلخر ، ومن يـدري                  

  .مأزقيهما ، ولننتظر لنرفقد تتبادل الحركتان موقعيهما و
21/10/09الدستور، 

 
 المصالحة الفلسطينية: بعد غولدستون 

 خالد الحروب
ومن حقنا أن نبتهج بها ثم , لحسن الحظ انتهت المرحلة األولى من معركة تقرير غولدستون نهاية إيجابية

لطة الفلسطينية إلعادة االستجابة السريعة من قبل الس. نبني عليها ألن المراحل القادمة هي األصعب
طرح التقرير على مجلس حقوق اإلنسان إثر الغضب الفلسطيني العارم على قرار التأجيل األولي كانت 

 أي من نفس المنظور -إيجابية وفي مكانها ويجب أن ينظر لها من منظور المصلحة الوطنية ويشاد بها 
المماحكات الحزبية ال يرى إال النصف الفارغ منظور . الذي تم استخدامه إلدانة قرارها بطلب التأجيل

 . كما أن منظور التأييد األعمى والتبرير المطلق ال يرى الكأس إال مآلنا ويطفح بالماء, من أي كأس
درس غولدستون بليغ ومرير وقد تسبب في إهدار طاقة داخلية هائلة وانعكس على ما هو أهم وهو ملف 

الجانب . ا يجب أن تتم االستفادة منه وطنيا وفلسطينيا قبل أي شيء آخرلذ, المصالحة الفلسطينية الداخلية
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احبته كل 

طنية الذي 

ي قلب الحسابات 

على " حق السيادة"بذريعة ممارستها , ل التدخل الخارجي عن قبو

األول من ذلك الدرس يقول بأن على أي طرف فلسطيني وخاصة من يجلس في سدة القيادة أن يكون في 
الوعي الفلسطيني العام والمسيس ورغم ما تعرض له من . منتهى الحذر إزاء اتخاذ أي قرار خالفي

هناك . إال أنه ما زال يقظاً ويضع خطوطاً حمراء سميكة,  مظاهر اإلحباط والالمباالةإنهاك وما تشي به
ما قد يفهم على أنه قرار اضطراري تفرضه ظروف وضغوطات أمريكية وإسرائيلية وقد يقبل على 

ولكن هناك ما لن يفهم أو يقبل حتى لو ص, كما هي كل عملية أوسلو وما تناسل عنها, مضض
, الجانب الثاني من الدرس متعلق باألطراف الفلسطينية الداخلية وخاصة حماس. لظروف والضغوطاتا

فالمعارضة الشعبية للقرار . ويشير إلى خطورة الهدم الذاتي على مستوى وطني لتسجيل نقاط حزبية
, سرائيلييناألولي بالتأجيل كان منطلقها الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في محاسبة مجرمي الحرب اإل

ولذلك فإن حدة خطاب حماس ولهجة التخوين واالنقضاض . وليس تصفية الحسابات الفتحاوية الحمساوية
كادت أن تحرف كل الغضب , "العدو الفتحاوي"على ما حدث التأجيل وكأنه فرصة ذهبية لإلجهاز على 

في المعركة الداخلية حول والجهد الذي استنزف ". العدو اإلسرائيلي"الشعبي عن بوصلته وهي محاسبة 
أكل من اللحم الحي لملف المصالحة الو, ومعظمه محق وشرعي الحدوث, تقرير غولدستون

ليس هناك حاجة لذكاء إضافي لالستنتاج بأن حماس اختبأت خلف . كنا قريبين جدا من التوقيع عليه
 . ة ألن لها مالحظات عليهازوبعة التقرير وضاعفت منها لتأجيل التوقيع على الورقة المصري

الجانب الثالث من درس تقرير غولدستون يجب أن تستثمره القيادة الفلسطينية وتحمله إلى األطراف 
أو , الشعب الفلسطيني ليس قطيعا من األغنام يساق إلى حيث تأمر واشنطن. وتستقوي به, "الضاغطة"

جدانه يجب أن يقع فرأي الشعب الفلسطيني ومزاجه وأحالمه وو. تهوى تل أبيب
لماذا تأخذُ تلك الحسابات باالعتبار مصالح وآراء مجرمي االستيطان . السياسة والقرارات التي تتخذ

ثم تريد أن تلغي مصالح وآراء الشعب الفلسطيني برمته؟ , الصهيوني في الضفة الغربية وعتاة متطرفيهم
اتق القيادات الفلسطينية خاصة في الوقت الراهن حيث تغيب مسؤولية الدفاع عن هذه النقطة تقع على ع

 . بسبب االنقسام المدمر أية آليات رقابية ومحاسبية وديموقراطية على صنع القرار الفلسطيني
أما الهدف الذي يجب , لكن المهم اآلن هو السؤال وماذا بعد تقرير غولدستون؟ ما تم حتى اآلن هو البداية

يل كل مجرمي الحرب اإلسرائيليين ضد الفلسطينين في غزة إلى المحكمة الجنائية الوصول إليه فهو تحو
فالمسار . ليس هذا بالهدف السهل إذ يتطلب صراعا دبلوسيا وسياسيا وتعبويا وإعالميا هائالً. الدولية

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

لكن هناك مسارات أخرى خارج مسار مجلس األمن شبه المغلق وتحتاج إلى جهود فلسطينية وعربية 
لف عن فهذه المحكمة تخت, ومن هذه المسارات التوجه مباشرة إلى المحكمة الجنائية بالتقرير. ودولية

المحكمة الجنائية تأسست . محكمة الهاي التي تشترط قبول الدول المعنية بأن تقوم الهاي بالتحكيم
لتتجاوز النواقص الكبيرة التي شهدها القانون الدولي جراء اشتراط الموافقة المسبقة للدول المثول أمام 

 على أرضها وشعبها واعتباره المبدأ "سيادة الدولة"االشتراط المسبق قام على مبدأ احترام . محكمة الهاي
لكن . ومن خالله يتم منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول, األكثر قدسية في العالقات بين الدول

سرعان ما تبدى قصور هذا المبدأ عندما تقوم دولة ما بجرائم ضد اإلنسانية في حق شعبها نفسه وترفض 
ناهيك, اإلنصات ألي مناشدات دولية

بعد انهيار االتحاد السوفياتي وخاصة في أعقاب حروب ومجازر البلقان في أوائل . أرضها وشعبها
التسعينيات من القرن الماضي تطورت اتجاهات جديدة في القانون الدولي وخاصة في مجال القانون 

أقنوم "االتجاهات الجديدة تتيح تجاوز ". المحكمة الجنائية الدولية"وع بما في ذلك مشر, الدولي اإلنساني
وتوفر فرصا وآليات لمحاكمة الدول وقادتها ومطالبة مثولهم أمام المحكمة من دون " السيادة المقدس

والحالة األبرز راهنا تتمثل في صدور مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية . اشتراط قبولهم المسبق
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طرحته القاهرة حماس على الورقة المصرية؟ ما " مالحظات واستدراكات"وما معنى , س
بل مشروعا موسعا يمتد ع, "مفاجأة"على األطراف الفلسطينية ال يتضمن 

وعل . تفاصيلها مع فتح وحماس في جوالت الحوار الطويلة والمملة والتي أنهكت الفلسطينيين وقضيتهم
حماس في توقيع االتفاق في فهمنا أن تتلكأ . صريحات خالد مشعل

خضم الزوبعة التي أثارها التقرير وكان من حقها إلى جانب كل الفلسطينين أن تث

64.
  د

هم فرحون، إن ما وصلنا قبل أيام هو وثيقة وتقرير خطير ومؤلم، وهـو صـادر           

 ولغاية اليـوم    علومات الثابتة والموثقة، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ العام            
رات اآلالف مـن األطفـال ، وأن تلـك          آلف مواطنة وعـش    ) 1

معنى ذلك أن هناك . والمطالبة بمثوله أمام المدعي العام الدولي, لرئيس السوداني عمر البشيربحق ا
إمكانية واضحة لالتكاء على السابقة السودانية واالستفادة منها ودراسة تفاصيلها لبناء قضية قانونية ضد 

بحقهم مشابهة لتلك التي إسرائيل وقادتها العسكريين ومطالبة المحكمة الجنائية بإصدار مذكرات توقيف 
 . صدرت في حق الرئيس السوداني

هناك مسار داخلي , لكن بعيدا عن المسار الخارجي في اإلجابة على سؤال وماذا بعد تقرير غولدستون
رأينا جميعا كيف تباطأ هذا المسار إلى درجة التوقف نهائيا . يتفجر من اإللحاح وهو المصالحة الداخلية

اآلن أصبحت تهم التأجيل وما . شل بسبب انعكاسات تأجيل مناقشة تقرير غولدستونوربما احتماالت الف
قبل اندالع . ولم يعد أمام فتح وحماس إال مواجهة استحقاقات المصالحة وجها لوجه, رافقها وراء ظهرنا

طيني فيه الشعب الفلس" بشّر"مشكلة تقرير غولدستون بيوم أو يومين ألقى خالد مشعل خطابا من القاهرة 
, بل وفُهم منه, وأن حماس سوف تتعامل بإيجابية, بأن التوقيع على اتفاق المصالحة أصبح في حكم القائم

وأين هي , ماذا حدث لوعد خالد مشعل. بأن حماس ستقدم تنازالت من أجل الوصول إلى المصالحة
إيجابية حما

لى خمس عشر ةصفحة نوقشت 
ى

خلفية مسودة ذلك المشروع جاءت ت
ير كل األسئلة التي 

ألن تقرير , بل تحول إلى فرصة قد توفر أرضيات مشتركة إضافية, لكن زال ذلك المسوغ. ثارت
وفيه مخاطر تجريم , فلسطينيين أيضاًغولدستون إن نجح في الوصول إلى المحكمة الجنائية سوف يجرم 

لكن قبل ذلك وبعده تعلم حماس وتعلم . وذلك كله يحتاج إلى جهد مشترك, ضد االحتالل" المقاومة"فكرة 
فتح أن دوام االنقسام يبقى الجائزة األثمن التي تحتضنها إسرائيل وبها تقصم ظهر الفلسطينيين داخليا 

  . وخارجيا
  21/10/2009الشرق، قطر، 

 
  !يا أسرى فلسطين.. أوجعتم قلوبنا  

رفعت سيد أحم. د
بالحوار العبثي من قادة الكيان الصهيوني المجرم، وفـي الوقـت           ) أبو مازن (في الوقت الذي ينشغل فيه      

الفلسطينية اتساعاً وتجذراً، بسبب قضايا شديدة التفاهـة، فـي          / الذي تزداد فيه شدة الخالفات الفلسطينية       
لينا األنباء أخباراً جديدة عن المعاناة الرهيبة التي تعيشها أسيرات وأسـرى فلـسطين              هذا الوقت تحمل إ   

داخل سجون وأقبية التعذيب اإلسرائيلية، والتي تؤلم القلب أشد األلم لهذا الحال العبثي في فهـم أصـول                  
جاههـا،  الصراع وأولوياته حتى لدى قادة هذا الشعب المقاوم المجاهد، وكيف انحرفت البوصلة عـن ات              

وبات كل حزب بما لدي
عن وزارة األسرى والمحررين في فلسطين، مليء بالمعلومـات واألرقـام التـي احـسب أن القـوى                  

 إن فهمـت    المتصارعة في فلسطين الحبيبة، أو تلك المفرطة في ثوابت األمة وحقوق شعبها الفلسطيني،            
  :واستوعبت دالالتها فلربما تتراجع قليالً وتعود إلى صوابها، وإليكم أبرز ما جاء في هذا التقرير المهم

1967تؤكد الم* 
2( ألف مواطن بينهم     ) 750( قرابة  

االعتقاالت لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة عمرية محددة ، بل طالت كافة فئات المجتمع الفلسطيني                 
 69( و شرائحه المختلفة ، ذكوراً وإناث ، شيوخاً وأطفاالً دون تمييز، وأشار التقرير بأن من بين هؤالء                  
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ربي وهؤالء موزعون على قرابة عشرين سجناً ومعتقالً ومركـز          ي وع     

  

معـتقالً  ) 2

 ألبطال قاوموا وصمدوا ودفعوا من حرياتهم، ثمناً غاليـاً ل
شرفاء مرفوعي الرأس، والمؤلم في هذا المشهد كله هو هذا التفريط المبالغ 

الحماسـية علـى انتخابـات      / إلسرائيلي في السلطة الفلسطينية، وتقدمه أيضاً هذه الصراعات الفتحوية        
رة دم واحدة تسقط مـن      تساوي يوماً واحداً من حياة أسيرة فلسطينية مجاهدة، وال تساوي قط            

هيد فلسطيني، ترى هل يدرك الفرقاء والمناضلون في ساحة فلسطين، داللة هذه األرقام والمعلومـات               
التي يحملها هذا التقرير، أم أنهم باتوا ينظرون إليها، باعتبارها مجرد أرقام بال روح؟ وهل آن لمنظمات                 

أن تتحرك، دفاعاً عن هؤالء الشرفاء المعذبين في        ) وفي عالمنا العربي تحديداً   (حقوق اإلنسان في العالم     
ليست أغلى من حياة ما     ) شاليط(أقبية األسر الصهيوني، وأن يدركوا أن حياة أسير مجرم محارب اسمه            

يقترب من عشرة أالف مجاهد أسير كل تهمته أنه دافع عن أرضه وعرضه؟ ال نملك لكـم يـا أسـرانا                     

طفل منذ بدء انتفاضة األقصى بتاريخ       ) 7800( و)  مواطنة 800( ألف حالة اعتقال ، منهم أكثر من        ) 
   . 2000 سبتمبر 28

استشهدوا بعد االعتقال وداخل سجون ومعـتقالت االحـتالل نتيجـة           )  أسيراً   197(وأظهر التقرير بأن    
اإلهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد أو نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضـد األسـرى                

أسيراً استشهدوا منذ بدء انتفاضة األقصى ، عشرة منهم استشهدوا خـالل العـام               ) 74( لعزل ، بينهم    ا
2007 .   

  أسير في سجون االحتالل ) 8200( 
وكشف تقرير الوزارة بأن إجمالي األسرى الذين ال يزالون يقبعون في سجون االحتالل عددهم يزيد على                

ثمانية آالف ومائتي أسير فلسطين
  . توقيف ، ويعيشون ظروفاً قاسية جداً ، وأن الرقم غير ثابت ويشهد حراكاً مستمراً لكنه محدوداً 

. أسيرة بينهن ثالثة أسيرات من قطاع غزة  ) 51( طفالً ، و ) 326( وبين التقرير أن من بين المعتقلين 
من إجمالي األسرى يقضون أحكامـاً       % ) 65( وما نسبته   )  معتقالً   5326(ر بأن قرابة    وأوضح التقري 

صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمـرة واحـدة أو    )  أسيراً   780( بالسجن الفعلي لمدد مختلفة ، بينهم       
مة ، فيما بلغ    موقوفاً وبانتظار المحاك   % ) 26.2(معتقل وما نسبته     ) 2151( لمرات عديدة ، فيما بينهم      

معتقلين وفق قـانون مقاتـل       ) 10( ، و  % ) 4.9( معتقل وما نسبته     ) 398( عدد المعتقلين اإلداريين    
  . غير شرعي ، فيما الباقي في مراكز التوقيف والتحقيق 

782(وحول الحالة االجتماعية للمعتقلين أشار التقرير إلى أن عدد المتزوجون بلـغ قرابـة               
)  معـتقالً 5418(من المجموع الكلي ، وعدد األسرى الغيـر متـزوجين         % ) 34( ن ما نسبته    ويشكلو

   %) . 66(ويشكلون ما نسبته 
وبين التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم من الضفة الغربية ، فيما أن عدد أسـرى قطـاع                    

 والعشرات من األسـرى     48ومناطق الـ   من القدس   )  أسيراً   500( ، وأن قرابة    )  أسيراً   800( غزة  
أسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاقية      ) 325(العرب، وبينت دائرة اإلحصاء في تقريرها بأن من بين األسرى           

"  وهؤالء يطلق عليهم مصطلح      1994أيار  / أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو          
أسيرا  ) 107(  عاماً ، فيما بينهم      15م مضى على اعتقاله أكثر من       وأن أقل واحد منه   " األسرى القدامى   

فيما تـضم   " عمداء األسرى   " مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً وهؤالء يطلق عليهم مصطلح            
 32أمضوا أكثر من ربع قرن في سجون االحتالل ، وتمتد لتصل إلـى              )  أسيراً   12( هذه القائمة أسماء    
   .1978نيسان / المعتقل منذ الرابع من ابريل " نائل البرغوثي "  األسرى عاماً كحالة عميد

إن هذه المعلومات والحقائق القادمة من أقبية األسر والتعذيب، لهي أشد ألماً من القتل والـذبح       .. وبعد  * 
ـ                الصهيوني، ألنها موت بطيء  ميعـيش أهله

فيه الـذي يقدمـه الفريـق                   
ا

وسلطة، ال 
ش
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الدعاء، فك اهللا أسركم، وأعادكم إلى أهليكم كراماً شرفاء أحـراراً،           الشرفاء سوى أن نقف إلى جواركم ب      
  .إنه نعم المولى ونعم المجيب

  21/10/2009المصريون، 
  

:كاريكاتير 65.   
  

  
  19/10/2009أمية جحا،   
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