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  م تنَهر رغم اللغط والسجال المتصاعد المصالحة ل: أبو مرزوق .1

الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب       ، أن   دمشق من  23/10/2009صحيفة فلسطين،    ذكرت
السياسي لحركة حماس أكد أن المصالحة الفلسطينية لم تنهر رغم اللغط الكبير الـذي يـدور والـسجال                  

لترضخ، مشدداً على ثبات    " حماس"الضغوط على   المتصاعد، مبيناً أن الهدف من وراء ذلك هو ممارسة          
أبو . وأوضح د  ".ال بديل عن المصالحة لتوحيد الساحة الفلسطينية      "موقف الحركة من إنجاح الحوار كونه       

 أن حماس ستناقش الورقة المصرية الجديدة لمطابقتها مع ما          ،"األقصى"مرزوق في تصريحات لفضائية     
  .لى أن هناك مالحظات لدى الحركة على عدد من البنود المعدلةتم االتفاق عليه سابقًا، مشيرا إ

وجدد تأكيده على أن حركته بانتظار دعوة مصرية للتوجه إلى القاهرة لبحث الموقف من ورقة المصالحة                
الجديدة التي قدمت إليها، مشيراً إلى أن موقف الحركة يطالب بمصالحة حقيقية، ال أن تتكرر التجـارب                 

  .شلت وأفضت إلى انقسام أكبرالسابقة التي ف
يدل على  " فتح"محمود عباس والمتحدثين من حركة      " المنتهية واليته "ونوه إلى أن أسلوب خطاب الرئيس       

هي من تعطـل  " حماس"الرغبة في تعميق الخالف، وأنهم ال يريدون المصالحة، ويرغبون في إظهار أن  
ي غزة يمكن للحركة أن تنفذ كافة التزاماتها وفق ما          إن حماس أقدر على تنفيذ االتفاق، فف      : "وقال. الحوار

ال تملـك   " فـتح "يتفق عليه، فيما أن الحال مختلف في الضفة الغربية، حيث إن الضفة محتلة بالكامل، و              
، مشيرا إلى أن نتائج االنقسام أفرزت وضعا فلسطينيا سيًئا في الضفة والقطـاع علـى حـد                  "قرارا فيها 

  .  لخروج من هذه الحالةسواء، والمطلوب هو ا
وفي سياق حديثه اتهـم ابـو       ، أنه   اشرف الهور عن  غزة   من  23/10/2009 القدس العربي،    وأضافت

جزءا حاول النيل مـن عالقـة       'مرزوق حركة فتح بانها تسوق الكذب للنيل من حماس، وقال ان هناك             
ر سليمان مدير المخـابرات     ، مؤكدا ان ما جرى خالل الجلسة االخيرة مع الوزير عم          'مصر مع الحركة  

، ونفى ابو مرزوق ان تكون مصر الوسيط في حل الخـالف  'كان على قدر عال من الصراحة    'المصرية  
منذ بداية االتصاالت بين حماس ومصر لم تشهد        ': ، حركة حماس، وقال   'توبيخ'الفلسطيني قد اقدمت على     
  .'توبيخا كما يروج االعالم

 توقيع فتح وحماس االتفاق منفردين ثم تتبعهما الفـصائل وتتـوج            وابدى ابو مرزوق تحفظا على طرح     
تريد الحوار ثم التوقيع ثم التنفيذ وان يكون التوقيـع مترافقـا مـع              'بحفل توقيع، مشيرا الى ان الحركة       

  .'مصالحة حقيقية
  

  رطة الطريقانتنياهو يريد شطب المرحلتين األولى والثالثة من خ: عريقات .2
كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية عضو : الحالوة ير وزكي أبوخض  محمد أبو-القدس 

مين نتنياهو يريد شطب المرحلتين ا بنياإلسرائيلي رئيس الوزراء أنمركزية حركة فتح صائب عريقات 
 في المرحلة األولى وهي وقف "إسرائيل"األولى والثالثة من خريطة الطريق أي شطب التزامات 
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 مفاوضات الوضع النهائي في كل القضايا ويريد التركيز على المرحلة الثانية وهي االستيطان وإلغاء
   ."ردنقتة من دون القدس وغور األؤخيار الدولة الفلسطينية ذات الحدود الم

 هذا الطرح لم ولن يكون خيار القيادة الفلسطينية ومنظمة أنابلغنا الجانب األميركي " ":الراي"وقال لـ
وزيرة الخارجية هيالري " أن، مؤكداً قبل مغادرته الواليات المتحدة "األحوالال من  حأيالتحرير في 

 اتفاق مع إسرائيل بخصوص أي إلى للوفد الفلسطيني عدم توصل اإلدارة األميركية أكدتكلينتون 
  ."االستيطان

ن والعالمين يلقى الموقف الفلسطيني دعما من العالم والمجتمع الدولي واألوروبيي"ن أ أملهوعبر عن 
 حديث عن استئناف المفاوضات بمعزل عن وقف االستيطان يعني مفاوضات أيالعربي واإلسالمي الن 
 أسبوع ميتشيل سيزور فلسطين خالل أن أبلغتنااإلدارة األميركية " إن، وقال "من اجل المفاوضات فقط

  ." المقبلة لمواصلة لقاءاته مع الجانبينأيام 10 إلى
 إلىهي حملة تحريض وعودة ":  يصارح شعبه بالحقائق، قال عريقاتأن لعباس وعن دعوة نتنياهو

 إجماعدعاية ال يوجد شريك واالسطوانة اإلسرائيلية المشروخة، فالرئيس صريح مع شعبه وهناك 
على ": وتابع. " ولسنا بحاجة لدروس من نتنياهو1967 احتالل العام إنهاءفلسطيني وعربي ودولي على 

صارح شعبه وان يمتلك الشجاعة للقول لإلسرائيليين ما هو المطلوب لصنع السالم وان  يأننتنياهو 
  ." الحقائق ال ينفي وجودهاوإنكار زوال إلىاالحتالل مصيره 

وأضاف . " فقط242 القرار إلىالفلسطينيين يعترضون على استناد المحادثات " أن ردينة أبوكد نبيل وأ
  ." للوقتإهداررقم واحد وان هذا سيكون عملية  المربع إلىهذا يعني العودة " إن

  9/10/2009الراي، الكويت، 
  

  المفاوضات مع أولمرت لم تفض إلى شيء: عريقات نافياً تصريحات انديك .3
  صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية نفياًىنف:  علي الصالح- لندن
 تسيبي ليفني زعيمة حزب "إسرائيل"اليات المتحدة األسبق لدى اتهم مارتين إنديك سفير الو قاطعاً

وقال .  إسرائيلي في عهد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت- ، بعرقلة اتفاق فلسطيني"اكاديم"
لم نتوصل إلى أي .. هذا كالم غير صحيح":  من األردن"الشرق األوسط"عريقات الذي كان يتحدث إلى 

المفاوضات مع "وعاد ليؤكد أن . "إن كانت المفاوضات قد قطعت أشواطا كبيرةاتفاق خالل اللقاءات، و
 وهي القدس والالجئون والحدود والدولة "أولمرت لم تفض إلى شيء ولم تغلق أيا من الملفات المفتوحة

 .والمياه واألمن
 23/10/2009الشرق األوسط، 

  
  ا بل أن نذهب إلى المجهول وال ورقة مصرية وال غيرهحماس ال تريد اتفاقاً: عبد ربه .4

 أن أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه :وكاالت ال- فلسطين اليوم
/  بإجراء االنتخابات في كانون الثاني خاصاً رئاسياًالرئيس محمود عباس سيصدر خالل يومين مرسوماً

 المتحدة األمم الدائمة لدى األميركيةقب لقائه المندوبة وجدد ع .األساسي المقبل بموجب القانون يناير
 إسرائيلرفض القيادة الفلسطينية استئناف المفاوضات السياسية مع "سوزان رايس في مكتبه برام اهللا، 

 إنوقال ".  الفلسطينية بما فيها القدساألراضيمن نقطة الصفر، في ظل استمرار االستيطان في 
 كحدود بين دولة فلسطين 1967 بحدود العام إسرائيللناجحة يتطلب اعتراف الطريق نحو المفاوضات ا"

  ". الفلسطينيةاألراضي، ووقف االستيطان بكل أشكاله في القدس وجميع إسرائيلودولة 
المالحظات التي قدمتها حركة حماس على "إن وردا على تعثر المصالحة الفلسطينية قال  عبد ربه 

 والرئيس وصالحياته وباالنتخابات األساسيست ثانوية، وتطيح بالقانون الورقة المصرية جوهرية ولي
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 ". المجهولإلى نذهب أنهم ال يريدون اتفاقا وال يريدون ورقة مصرية وال غيرها، بل يريدوننا . واألمن
 تسلب أنحماس تريد . واألمنالخالفات تنصب بشكل أساسي على موضوعي  االنتخابات  "أنوضح أو

 يصبح لديها فيتو على كل ما يتعلق أن دور في موضوع االنتخابات، وتريد أوحية  صالأيالرئيس 
 عضو في اللجنة ال يعجبهم، وهذا أي حتى أو المحكمة االنتخابية أوباالنتخابات، سواء لجنة االنتخابات 

 نشهد مالحظاتهم تعني أننا إذا قبلناها لن: "وأضاف".  والنظام السياسياألساسييتعارض مع القانون 
  ".انتخابات رئاسية وتشريعية في حياتنا

  23/10/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

 ثالثة سيناريوهات لالنتخابات الفلسطينية .5
 أضيفت إلى الساحة الفلسطينية حالة جديدة من التوتر الناجم عن االنقسام الداخلي، تتعلق :رام اهللا

في أية لحظة، والمرهونة أصالً بالحوار الفلسطيني، سواء نجحت باالنتخابات الفلسطينية المتوقع إعالنها 
وتدور في األفق ثالثة سيناريوهات أقلها مرارة ما قد ينتج عن التوافق . الجهود المبذولة إلتمامه أم فشلت

 .الفلسطيني، لكن الوقائع على األرض تنعكس على هذه االنتخابات سلباً قبل أن تبدأ
حمله الرئيس محمود عباس خالل زيارته إلى القاهرة، حيث أكد مقربون منه أول هذه السيناريوهات، 

حصل على تأييد مصري، من أجل تحديد موعد االنتخابات خالل أيام، ما لم توافق " أنه "السفير"لـ
  ."حماس على ورقة المصالحة

خضر خضر إن  "مركز القدس لإلعالم واالتصال"ويقول خبير االستطالعات ومدير دائرة اإلعالم في 
تحديد موعد االنتخابات وفق الدستور ومن دون موافقة حماس سيقود األخيرة إلى رفضها، وعدم السماح 
بإجرائها في غزة، وهنا سيضطر الرئيس الفلسطيني إلى إعالن القطاع منطقة متمردة، أو ربما قد يقبل 

.  أهل غزة من خالل الهواتفبتكرار ما حصل خالل مؤتمر فتح األخير، والدعوة إلى اعتماد تصويت
حتى وإن تم ذلك فإن حماس ستعتبر االنتخابات غير شرعية وهذا بال شك سيكرس االنقسام "ويضيف أنه 

 ."إلى األبد، وسيكون الصلح من شبه المستحيل، وسنفقد األمل الضئيل المحتمل حالياً
أن السيناريو الثاني، والبعيد من جهته يرى المحلل السياسي والمحاضر في جامعة بيرزيت سميح شبيب 

، يكمن في توافق األطراف كافة على موعد االنتخابات الفلسطينية في منتصف شهر "الواقعية"عن 
 المقبل، وفق ما نصت عليه الورقة المصرية للمصالحة، والتي دخلت في مرحلة مخاض يونيو/ حزيران

 هذه االنتخابات، يرى شبيب، إن الوضع وبموجب .عسير لم تنتج عنه حتى اللحظة أية بوادر ايجابية
 بناء على ما تفرضه الظروف على األرض أن تقبل حماس بعودة فتح "الوارد"سيبقى صعباً، فليس من 

، واألمر ذاته لن تقبل به فتح في الضفة، وإن كانت حماس نفسها ترفض "المحرر"إلى حكم قطاع غزة 
الواقع على األرض يفيد بان فتح "ويشير إلى أن . ي للضفةأن تكون في الواجهة نظراً لالحتالل اإلسرائيل

 ."ال تريد حماس، والعكس صحيح، فإذا ما قيمة االنتخابات التي لن تقبل بها أطراف الصراع
ثمة أمر محتمل في هذا اإلطار، يقوم على أساس توافق فتح وحماس على حكومة وحدة وطنية تسير 

لم تعترف بشروط الرباعية الدولية فإنها ستصطدم "الحكومة وإن أمور األراضي الفلسطينية، لكن هذه 
 ."سيعقد المسائل"بحصار مشابه لذلك الذي تم حين تولت حماس السلطة، وهذا برأي شبيب 

ومن باب حرصه المستمر على بقاء رصاصة الرحمة في جيب "وفي حال لم يكن الرئيس الفلسطيني، 
، فإن السيناريو الثالث سيكون بمثابة تمديد للحالة الفلسطينية "مسدسه قبل أن تطلق على نعش المصالحة

بعد الشهر األول من العام المقبل، ربما يقوم الرئيس بتمديد واليته "ويضيف إنه . الراهنة، يقول شبيب
 ."ووالية المجلس التشريعي الى حين حل للخالفات، لكن هذا سيفقد الشرعية للجميع

يم انتخابات فلسطينية بغض النظر، عما كان ذلك بالتوافق أو من دونه فإن لكن حتى وإن جرى فعالً تنظ
الشعب هذه المرة سيكون حكماً بسوط قاس، فهناك من سيدفع الثمن، وهناك رؤوس حان وقت قطافها، "
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في الحالة الفتحاوية، "، حسبما يرى خضر، الذي يشير إلى أنّه "وهناك أحصنة سوداء قد تظهر للعلن
ة، التي انتعشت مؤخراً بعد مؤتمرها السادس، صراعاً داخلياً مريراً يقوم بين قطبين تعيش الحرك

  ."رئيسين، وأقطاب أخرى هامشية كل منها له كلمته حين يوم الفصل
 الحركة تعاني من أزمة ثقة في الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، قائدها، والقائم على "وأوضح أن

ة قوية بعد تأجيل تقرير غولدستون، وتراجعت شعبيته، وفي مقابل ذلك فإن عرشها، والذي تعرض لهز
جمهور فتح ربما سأم من المفاوضات العبثية التي يصر عليها عباس، وبدأ يرغب في تيار أكثر توجهاً 
نحو المقاومة، يعيد لها اإلرث المفقود، وهذا التيار متمثل بشخص مروان البرغوثي، الذي قد يحرر في 

 ." لحظة في ظل الحديث عن صفقة حماس وإسرائيل لتبادل األسرىأية
أما حماس، التي قادت الشعب إلى الحصار، وتالعبت بمشاعر الفلسطينيين باستغالل شعار "يتابع 

المقاومة فإنها أمام مفترق صعب، فهي، وفق االستطالعات، تعيش حالة من تراجع الشعبية ال سيما بعد 
 ."صف الناخبين الفلسطينيين في القطاع بآالم، وخسائر مادية وبشريةحرب غزة التي تسببت لن

في ظل كل هذا تبقى الطرق ممهدة لبروز وجوه فلسطينية جديدة قادمة من قطاع المال، وهنا يبرز اسم 
سالم فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي الذي تمكّن عبر فترة توليه رئاسة الحكومة الفلسطينية من 

 ."عبية بسبب سلسلة من اإلصالحات التي قام بها خالل رئاسته الحكومة الفلسطينيةكسب ش"
 في ظل كل هذا تراقب الوضع عن كثب، لتفترس بمخططاتها االستيطانية، كل مشاريع "إسرائيل"وتبقى 

 الدولة الفلسطينية التي ستسعى األحزاب المختلفة إلى طرحها كأجندة واجبة التنفيذ، وفي الوقت ذاته
أما الالعبون اآلخرون على الساحة . سترفض تل أبيب أي توليفة فلسطينية فيها عناصر من حماس

الفلسطينية فلهم أيضاً كلمتهم، ففي غزة هناك قيادة تستمد دعماً من إيران وسوريا، يقابلها دعم سعودي 
 من توافق بين هذه وحتى يكون هناك مجال للمصالحة ال بد أيضاً. مصري للقيادة الفلسطينية في الضفة

 . أجواء للمناكفة ال يمكن طمسها"إمارتي فتح وحماس"األطراف التي ترى في 
 23/10/2009السفير، 

  
  "هيئة حقوق أسر الشهداء"و "صندوق القدس" يالمجلس التشريعي يقر قانون .6

" الشهداءهيئة حقوق أسر " أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة عقدها، أمس، مشروع قانون :غزة
  .بعد أن راجعت اللجنة القانونية التعديالت المقترحة من قبل النواب خالل القراءة األولى

نسخة عنه، أن القانون الجديد ينص على إسناد رعاية " فلسطين"وأوضح بيان للمجلس التشريعي وصل 
ون لها مقر حقوق أسر الشهداء إلى هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء ضمن ميزانية خاصة، وأن يك

رئيس في مدينة القدس ومقر مؤقت لها في أي مكان تختاره في فلسطين ويجوز لها أن تتخذ فروعا لها 
لمرة واحدة، $ 2000 في القانون أن الشهيد يصرف ألسرته 6وبينت المادة رقم  .في محافظات الوطن

ت في حال لم يكن إضافة إلى العالوا$ 250 أن المخصص الشهري ألسرة الشهيد 7وذكرت المادة 
ويتضمن القانون إعفاء أبناء وبنات وزوجات الشهيد من رسوم التعليم الفلسطيني . الشهيد موظفاً حكومياً

  .في المدارس الحكومية وأقساط التعليم الجامعي بالجامعات الحكومية والعامة
الذي قدمه مقرر " صندوق دعم القدس"وفي سياق متصل، أقر التشريعي بالمناقشة العامة مشروع قانون 

وتضمن المشروع إقامة صندوق وطني لدعم القدس وإعمار المسجد .  أحمد أبو حلبية.لجنة القدس د
األقصى ودعم المؤسسات والشركات الفلسطينية في القدس لتطوير صناعاتها ومنتجاتها، إضافة إلى دعم 

  .األسر المقدسية مالياً لتجنب قيام أي منها ببيع أراضيها
  23/10/2009لسطين، صحيفة ف
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  نفي صدور قرار بإغالق الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسانالحكومة المقالة ت .7
الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني  أن غزة من 23/10/2009صحيفة فلسطين، نشرت 

فلسطينية المهندس إيهاب الغصين نفى بشكل قاطع األنباء التي أشيعت حول قرار حكومي بإغالق الهيئة ال
ولين في الهيئة وإبالغهم ؤتم التواصل مع المس"وقال الغصين في تصريح صحفي إنه  .لحقوق اإلنسان

   ".بصفة رسمية أنه ال توجد قرارات من أية جهة حكومية تقضي بإغالق المؤسسة الحقوقية
هناك الكثير "ى أن وأكد أن الحكومة الفلسطينية تدعم جهود المؤسسات الحقوقية، مشيراً في ذات الوقت إل

المالحظات المتعلقة بعمل الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان، والتي يمكن حلها من خالل الطرق القانونية 
وأشار الغصين إلى أن المسئولين في الهيئة تعهدوا بأن يعلنوا لوسائل اإلعالم عن عدم صحة  ".السليمة

  .سطينيةاألنباء المتعلقة بإغالقها بقرار من الحكومة الفل
الهيئة المستقلة لحقوق ، أن وكاالتنقالً عن مراسله وال 22/10/2009نت، .الجزيرةوأضاف موقع 

  .اإلنسان في غزة أعلنت أن الحكومة المقالة في القطاع أبلغتها عدم إغالق مكاتبها واستمرار عملها
ال يوجد قرار بإغالق  "وبدوره قال حسن الصيفي المراقب العام في وزارة الداخلية بالحكومة المقالة

وأضاف أن رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية أبلغه  ".الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان أو تجميد عملها
وشدد الصيفي على  .أنه سيتم فتح تحقيق في هذا التصرف الفردي وأنه سيتم محاسبة المسؤولين عنه

  ".هو الذي سيحكم حيال أي خالفلن نمنع أحدا من العمل بشكل تعسفي، والقانون "القول 
وكانت تقارير صحفية نقلت عن مدير مكتب الهيئة في غزة قوله إن عناصر من األجهزة األمنية التابعة 
للحكومة المقالة قدمت إلى مقر الهيئة وأبلغته بقرار وزارة الداخلية في غزة بتجميد أعمالها في قطاع 

  .غزة دون إبداء األسباب
  

  لن يقبل أمام المحاكم الدولية تخطيط االحتالل لرفع قضايا دولية ضد حماس: لوزير العدل المقا .8
أمس كالً من وزارات " المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية"طالبت :  عماد اشتيوي ومحمد جمال–غزة 

الجيش والخارجية والعدل بالنظر بشكل جدي في رفع دعاوى قضائية في مختلف أنحاء العالم ضد قادة 
حربهم ضد جيش "طوال سنوات وخالل " إرهابية"تنفيذهم عمليات " ونشطائها بدعوى حركة حماس

 ". االحتالل خالل الحرب على قطاع غزة
لكن وزير العدل الفلسطيني في قطاع غزة سخر من األمر، مؤكدا أنه قلب للحقائق حين يحاكم الجالد 

ستشار محمد فرج الغول في تصريح خاص وقال الم". ولن يقبل األمر أمام المحاكم الدولية"الضحية، 
محاولة للدفاع اليائس أمام اإلثباتات الدامغة والموقف الدولي الذي أدان االحتالل "إنها ": الشرق"بـ

 ". ولن تنجح.. بارتكاب جرائم حرب ضد شعبنا 
 .خبطوتوافق الخبير القانون عصام يونس مع رأي الغول، معتبرا أن هذا التحرك اإلسرائيلي دليل ت

 23/10/2009الشرق، قطر، 
  

  نهائياًلبنان زكي لمناسبة مغادرته عباس بهية الحريري تكّرم  .9
بهية الحريري ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان  كرمت وزيرة التربية والتعليم العالي: صيدا

 لرسميةعدد من الشخصيات اقامته على شرفه في مجدليون، شارك فيه أعباس زكي بعشاء وداعي 
وألقت الحريري كلمة نوهت فيها بالجهود التي بذلها زكي طوال . وممثلون للفصائل الفلسطينية في لبنان
قضية الشعب الفلسطيني تعيش في قلبنا ووجداننا وهي : "وقالت. فترة تسلمه للملف الفلسطيني في لبنان

 وازدهارنا ال يمكن أن يتحقق إال من كتابنا األول واألهم وقضيتنا األولى التي نعرف جيدا أن استقرارنا
خالل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المغتصبة، وعودته إلى أرضه وقيام دولته وعاصمتها القدس 
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نتطلع إلى تطوير هذه العالقة لتطال كل ما يستحقه األخوة الفلسطينيون من خدمات : "وأضافت". الشريف
  . هم وتليق بتضحياتهم وعزيمتهم ونضالهمودعم وظروف حياتية تليق باستضافة لبنان ل

لبنان في صميم وجداننا كما نعرف أن فلسطين في عقول كل الشرفاء والمحبين بل كل أبناء : "وقال زكي
 كل يوم رصيد من اجل تقريب إليهالبنان بعدما فتحنا صفحة جديدة نأمل أن تبقى مفتوحة، وأن يضاف 

جية موحدة فلسطينية أننا لن نتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، أعلنا باستراتي: " وأضاف".وجهات النظر
 أكثر من مرة وأكدنا بلدنا فلسطين، إلىقتون ننتظر العودة بفارغ الصبر ؤ ضيوف مأننا أيضاًوأعلنا 

  ". سيادة لبنان واستقالله واحترامنا للقانون اللبناني
 إليهوقدمت .  عبارة عن لوحة للقدس وزيتونها الوزيرة الحريريإلىوفي الختام، قدم زكي هدية تذكارية 

  .  اللجنةأعضاء الفلسطينية للحوار والتنمية بمشاركة - اللجنة اللبنانية باسمالوزيرة الحريري درعا 
  23/10/2009المستقبل، 

  
  قرار السلطة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون شكل مفاجأة وصدمة: البرغوثي .10

عضو المجلس التشريعي امين سر     » فتح«وثي عضو اللجنة المركزية لحركة       اعتبر مروان البرغ   :القدس
امام ) غولدستون(حركة فتح في الضفة ان تراجع السلطة عن الخطأ الكبير الذي ارتكبته في تأجيل تقرير                

تقتضي الترحيب من الجميع وطالب بالتحقيق في معرفة مـن          ) فضيلة(مجلس حقوق االنسان في جنيف      
وكان البرغوثي قد اعتبر ان موقف السلطة شكل مفاجأة وصدمة للشعب ولـه              .التأجيل  كان خلف قرار    

 .شخصيا
وحول الجهود المصرية التمام المصالحة الوطنية بين فتح وحماس اعرب عن تقديره لتلك الجهـود وان                

 .الوثيقة االخيرة توفر شروط نجاح المصالحة اذا توفر االخالص في النوايا لدى جميع االطراف 
ان االولوية بالنسبة له هي اعادة الوحـدة للـوطن          : وعن امكانية ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية قال        

والشعب والسلطة والقيادة، وابدى أسفه لعدم امكانية اجراء االنتخابات في وقت قريـب حـسب رؤيتـه                 
 .ب عندما يتقرر موعدها النهائي وفي ظل توافق وطني سأتخذ القرار المناس: واضاف 

جاءت تصريحات القائد البرغوثي في مقابلة صحافية عن طريق محاميه تنشرها بالتزامن مع وكالة انباء               
وكانت قد اجريت معه في سجنه حيث يقبع اسيرا لـدى سـلطات              .المصرية  ) ا.ش  .ا(الشرق االوسط   

 .االحتالل
 وفاء للقدس واالقـصى ولـدماء       وناشد البرغوثي االطراف الفلسطينية االستجابة للمصلحة الوطنية العليا       

 .الشهداء الطاهرة ولعذابات االسرى والجرحى ومعاناة شعبنا
واشاد بانعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح ولو جاء متأخرا ، واكد ان التمسك بخيار المقاومة الى جانـب           

حيـاز االدارة   العمل السياسي والدبلوماسي والتفاوضي هو الطريق االفضل امام التطرف االسرائيلي وان          
في مطالبهـا الن اتمـام      ) شاليط(ودعا السلطة الى دعم الفصائل اآلسرة للجندي االسرائيلي          .االميركية

 .الصفقة بالشروط الفلسطينية هو انجاز للشعب الفلسطيني
حذرت منذ شهور من توزيع البعض لالوهام بـان         : وبالنسبة للموقف من االدارة االميركية الجديدة قال        

 أشهر منذ مجيء اوبامـا وجـوالت        ٩ سيجبر اسرائيل على االذعان للمجتمع الدولي وقد مضت          اوباما
 .كثيرة لميتشيل ولم يتحقق شيء يذكر

 21/10/2009القدس، فلسطين، 
  

 محكمة عوفر تمدد عزل أحمد سعدات لستة أشهر .11
فرادي لألمين العام أصدرت محكمة عوفر العسكرية اإلسرائيلية، أمس، قرارا بتمديد العزل االن: د ب أ

وأعلنت أن سعدات يرفض  .للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائب أحمد سعدات ستة أشهر إضافية
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، »ألنها تصدر عن االحتالل غير الشرعي وهي أداة من أدواته«االعتراف بشرعية المحكمة وقراراتها 
 زنازين االنفرادية لمنع تأثيرهم على سلطات االحتالل تستهدف القيادات بالسجن والعزل في ال«معتبرة أن

 .»المجتمع والقرار الفلسطيني
وعلى هامش المحاكمة، نظمت الجبهة الشعبية اعتصاما تضامنيا مع سعدات بمشاركة العديد من الفصائل 

وحمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، جميل . الفلسطينية أمام مقر الصليب األحمر في مدينة غزة
ي كلمة خالل االعتصام، السلطة الفلسطينية مسؤولية اعتقال سعدات وتسليمه إلى إسرائيل من مزهر، ف

 .»خطيئة وبقعة سوداء في التاريخ الفلسطيني«سجن أريحا، معتبراً ذلك 
 23/10/2009السفير، 

  
   لبحث ملف إعمار مخيم البارد بهية الحريري يلتقيوفد من الديموقراطية .12

 الفلسطينية في لبنان مع وفد مـن        األوضاعبية والتعليم العالي بهية الحريري      عرضت وزيرة التر   :صيدا
زارها في مجدليون برئاسة المسؤول عن الجبهة في لبنان علـي           " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "

  ". الفلسطيني–موضوع اعادة اعمار مخيم نهر البارد واحياء الحوار اللبناني "وتناول الطرفان . فيصل
 اللبنانية  –توقفنا ملياً امام اوضاع الفلسطينيين في لبنان والعالقات الفلسطينية          : "صرح فيصل بعد اللقاء   و

والسبل اآليلة الى توطيدها وتعزيزها من مدخل معالجة الملفات التي تقلق الحالة الفلسطينية وخـصوصاً               
جاوز الطعون المقدمة الـى مجلـس       ملف مخيم نهر البارد الذي بدأت االمور تستعيد عافيتها من زاوية ت           

وهذا ما يـستدعي    .  ألف نازح فلسطيني   40شورى الدولة وباتجاه استئناف عملية االعمار النهاء مأساة         
 الدولي لتوفير كل مقومات انجاح هذه العملية وتوفير االمـوال           – اللبناني   –مزيداً من التعاون الفلسطيني     

  ".الالزمة لعملية االعمار
  23/10/2009النهار، 

  
  حماس تلتقي راعي أبرشية صور للموارنة وتبحث المخاطر ضد المقدسات  .13

فـي صـور المـسؤول      " قوى التحالف الفلسطيني  "زار وفد من حركة حماس برئاسة امين سر فصائل          
ان الهجمـة   "وقال طـه    . السياسي جهاد طه، راعي ابرشية صور للموارنة المطران شكراهللا نبيل الحاج          

مقدسات االسالمية والمسيحية في القدس تأتي في سياق تـصفية القـضية الفلـسطينية              الصهيونية على ال  
ان القضية الفلسطينية هي    "من جهته اكد الحاج      ".ومشروع يهودية الدولة الذي يطرحه الكيان الصهيوني      

  ".الصلة الوطيدة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني"، مشدداً على "قضية وطنية وانسانية عادلة
  23/10/2009نهار، ال

  
  الشعبية تنظم اعتصاما تضامناً مع سعدات .14

لقاء تضامنياً مع امينها العام احمد سعدات ورفاقه في الـسجون           " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "نظمت  
االسرائيلية في مخيم البداوي، في حضور حشد من الشخصيات الفلسطينية واللبنانيـة، وتحـدث علـى                

في الشمال عماد عودة، عبد الناصر رعد باسم الحزب السوري القـومي            " الجبهة"التوالي المسؤول عن    
الشهابي باسـم حركـة     " ابو ربيع "،  "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "االجتماعي، اركان بدر باسم     

، الشيخ ماجد درويش باسم مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وحسام الـشامي باسـم                "حماس"
  ". الشعبي اللبنانيالمؤتمر"

سياسة االونـروا فـي لبنـان       "بياناً انتقدت فيه    ) صور( اللجنة االهلية في مخيم البرج الشمالي        أصدرت
 ".وتقليص الخدمات للفلسطينيين

  23/10/2009النهار، 
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  نتنياهو يريد التركيز على خيار الدولة ذات الحدود الموقتة: عريقات .15

كشف رئيس دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية : بوالحالوة من محمد أبوخضير وزكي أ-القدس | 
صائب عريقات ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيمين نتنياهو يريد شطب » فتح«عضو مركزية حركة 

المرحلتين األولى والثالثة من خريطة الطريق أي شطب التزامات إسرائيل في المرحلة األولى وهي 
وضع النهائي في كل القضايا ويريد التركيز على المرحلة الثانية وقف االستيطان وإلغاء مفاوضات ال

  .»وهي خيار الدولة الفلسطينية ذات الحدود الموقتة من دون القدس وغور االردن
ابلغنا الجانب األميركي ان هذا الطرح لم ولن يكون خيار القيادة الفلسطينية ومنظمة «: »الراي«وقال لـ 

وزيرة الخارجية هيالري «، مؤكداً قبل مغادرته الواليات المتحدة ان »الالتحرير في اي حال من االحو
كلينتون اكدت للوفد الفلسطيني عدم توصل اإلدارة األميركية الى اي اتفاق مع إسرائيل بخصوص 

  .»االستيطان
  9/10/2009الراي، الكويت، 

  
  " المصريةالورقة "حماس على "حركة ة  نقاط اعترضت موافقثماني": الشرق القطرية" .16

على الورقة المصرية بعد " حماس"أن اعتراضات حركة " الشرق"علمت : وكاالت -الشرق-عمان-غزة
التعديالت التي أدخلت عليها بالتفاهم بين الجانب المصري وسلطة رام اهللا، من وراء ظهر حركة 

  : المقاومة اإلسالمية، تتمثل في ثماني نقاط هي
فضفاضة، كالتعبير عن الرغبة في التسامح والوفاق والتالقي، من طلب إيضاحات للمصطلحات ال: أوال

دون تحديد قاطع للمواقف حتى ال يمكن التالعب بالنصوص وتفريغ محتواها اإليجابي، إضافة إلى بعض 
  . النصوص التي يمكن إساءة استخدامها وتحويلها إلى وسيلة للترهيب واالبتزاز

ختلف النقاط المهمة، من دون اإلشارة إلى الميثاق الوطني تثبيت مرجعية محمود عباس في م: ثانيا
الفلسطيني كمرجعية، في حين أن والية الرئيس عباس الشرعية والدستورية منتهية منذ يناير الماضي، 
ورغم ذلك وحسب نصوص الوثيقة المصرية يظل الرئيس هوالمرجعية فيما يخص تطوير منظمة 

األمنية العليا، التي تتبعها أجهزة األمن والمخابرات العامة، وهوالذي التحرير ولجنة االنتخابات واللجنة 
  . يصدر مرسوم لجنة تنفيذ الوفاق الوطني، األمر الذي يعني أن الطرف المخاصم تسلم مقاليد كل شيء

 ألف عنصر تضمهم القوة التنفيذية التي تحملت 11عدم اإلشارة إلى موقف ومصير أكثر من : ثالثا
من في قطاع غزة طيلة السنتين الماضيتين، في حين تحدثت الوثيقة عن عودة ثالثة آالف من مسؤولية األ

  . إلى العمل في القطاع" فتح"عناصر 
عدم إشارة الوثيقة إلى موقف األجهزة األمنية في الضفة، التي يشرف على تشكيلها الجنرال : رابعا

في مجال األمن باستثناء وضعها المؤقت في ستكون مغلولة " حماس"دايتون، وهوما يعني أن يد حركة 
  . غزة

أعطت الوثيقة للجنة المؤقتة حق التقرير في قضايا المصير، ما يتعارض مع وضع برنامج : خامسا
  . للعمل الوطني والهدف من المصالحة

بت تعامل الوثيقة بغموض مع عناوين مثل االحتالل، والمقاومة، والحصار، والتحرير، وكأنها تجن: سادسا
التذكير بواقع االحتالل، الذي هوأصل المشكلة، ورغم أن المقاومة هي السبيل الذي ال بديل عنه لمواجهة 
االحتالل، كما أن الحصار هوقضية الساعة، وأن الموقف الملتبس إزاء فكرة المقاومة له أصل في 

ليه في شهر أكتوبر والجهاد اإلسالمي التوقيع ع" حماس"مشروع اتفاق القاهرة، الذي رفضت حركتا 
  . العام الماضي
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إتاحة النص الخاص بمهام جهاز المخابرات العامة الفلسطينية التعاون المشترك مع أجهزة الدول : سابعا
الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم واألمن المشترك، وهوما قد يبرر التعاون األمني مع 

 أن تطوى، خصوصا أن ذلك التعاون موجه ضد المقاومة االحتالل، الذي يعد صفحة سوداء ينبغي
  . بالدرجة األولى

نص الوثيقة يتضمن ما معناه أن حق المقاومة محترم ومعترف به ولكن منظمات المقاومة : ثامنا
 .محظورة وسالحها محرم ومجرم، وهي صياغة غامضة تعترف بالحق ثم تصادره وتجرمه

 23/10/2009الشرق، قطر، 
  

  حماس ترسل وفداً إلى القاهرة لبحث المصالحة": الكويتيةالجريدة " .17
أن يزور وفد رفيع المستوى مـن  » حماس«توقع مصدر قيادي في حركة  :  ناصر عبد الوهاب   -القاهرة  

قيادات الحركة في الداخل والخارج القاهرة خالل األيام القليلة المقبلة لتسوية كل النقـاط العالقـة بـشأن      
  .»فتح« أعدتها مصر لتحقيق الوفاق مع حركة وثيقة المصالحة التي

ـ       حماس مصممة على المصالحة والتوقيع علـى       «إن  » الجريدة»وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه ل
، واصفا العالقة بين الحركة ومـصر       »الوثيقة المصرية ولكن بعد التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة         

  .بالجيدة
  23/10/2009الجريدة، الكويت، 

  
   ررا ضمن صفقة شريط شاليط  سوريان حأسيران: حماس .18

كشفت حماس امس إن إفراج إسرائيل عن أسيرين سوريين مؤخراً جاء بموجب            : األنباء وكاالت   -غزة  
وقال القيادي  . تفاهم مع الحركة ضمن اتفاق فيديو الجندي اإلسرائيلي األسير لديها في غزة جلعاد شاليط             

 عن صفقة تبادل األسرى أسامة المزيني ، إن اإلفـراج عـن األسـيرين          في حماس ، والمكلف بالحديث    
السوريين جاء ضمن الصفقة غير المباشرة مع الحركة في مقابل تسليم شريط الفيديو الخاص بالجنـدي                

  .شاليط
ورفض المزيني التطرق لتفاصيل مجريات صفقة التبادل وقال إن منهج حماس في هذه المرحلـة هـو                 

وأكد قيادي حماس   . ت متعلقة بأمور التبادل وعدم اإلعالن عنها إال بعد أن يتم إنجازها           إخفاء أي تفصيال  
أن مفاوضات إتمام صفقة التبادل ال زالت مستمرة ونشطة عبر الوسيطين المصري وااللماني ، مـذكرا                

  ".مشرفة"أن هذين الوسيطين يعمالن بشكل مكثف لتذليل جميع العقبات والوصول الى صفقة 
 23/10/2009ر، الدستو

 
   عضوا جديدا رشحتهم اللجنة المركزية للحركة19على إضافة يصادق " ثوري فتح" .19

 19 إلى   16صادق المجلس الثوري لحركة التحرير فتح في دورة عقدت من           :  عوض الرجوب  - الخليل
ـ     19تشرين األول الجاري بمدينة رام اهللا في الضفة الغربية على إضافة            /أكتوبر بهم  عضوا جديـدا أغل

  .عسكريون رشحتهم اللجنة المركزية للحركة، كما انتخب المجلس أمينا للسر ونوابا له
واعتمدت التعيينات الجديدة، حسب مسؤول في الحركة، على اختيار الكفاءات الحركية واألمنية إضـافة              

  . األمنيإلى مراعاة بعض التوازنات الداخلية، في حين لوحظ غياب تمثيل الخارج وغلبة طاغية للعنصر
) قائد جهـاز المخـابرات    (وينتمي عشرة من األعضاء الجدد إلى الضفة الغربية، وهم اللواء ماجد فرج             

واللواء ديـاب   ) مدير الشرطة (واللواء حازم عطا اهللا     ) قائد جهاز األمن الوقائي   (واللواء زياد هب الريح     
) الناطق باسم األجهـزة األمنيـة     (يري  واللواء عدنان الضم  ) قائد جهاز األمن الوطني   (العلي، أبو الفتح    
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) قائد سابق بجهاز األمـن الوقـائي  (واللواء جبريل البكري ) قائد الحرس الرئاسي(والعميد منير الزعبي    
  .وسمور النتشة ورفيق الحسيني) وكيل وزارة الداخلية(وأحمد التميمي 

قيادي أمني  (وأمين الهندي   )  سابق وزير(أما الثمانية الذين اختيروا من قطاع غزة فهم هشام عبد الرازق            
وسمير المشهراوي وزينب الوزير ومحمد النحال وتحريـر        ) محافظ سابق (وعبد اهللا أبو سمهدانة     ) سابق

  .أما جمال قشمر فقد تم اختياره من فلسطينيي لبنان. الحاج وموفق مطر
لبية الثلثين، مشيرا إلى    وأوضح النائب األول ألمين سر المجلس صبري صيدم أن التعيين تم بمصادقة أغ            

  .مراعاة بعض القضايا الداخلية خاصة فيما يتعلق بنتائج االنتخابات والتوازنات الداخلية
وأضاف للجزيرة نت أن المجلس انتخب كال من أمين مقبول أمينا للسر، وصبري صيدم نائبا أوال لـه،                  

ة العضوية، وعمر الحروب رئيسا لجنـة       وآمال حمد نائبا ثانيا، وكمال الشيخ رئيسا للجنة الرقابة وحماي         
  .الرقابة المالية، وعلي مهنا رئيسا للمحكمة الحركية

وفي توضحيه لدواعي وجود قيادات األجهزة األمنية قال إن النظام الداخلي للحركة يتيح إدخال كفـاءات                
  .حركية وأمنية

  22/10/2009نت، .الجزيرة
  

 اس قبل التوقيع على ورقة المصالحةمصر ترفض استقبال ممثلي حم": الشرق األوسط" .20
إن مصر ترفض استقبال أي وفد يمثل حركة » الشرق األوسط«قال مصدر فلسطيني مطلع لـ: غزة

حماس إذا كان الهدف من الزيارة غير التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها القاهرة ووقعت عليها 
 بالفعل إلى المصريين مطالبة بتحديد موعد وأشار المصدر إلى أن قيادات في حماس توجهت. حركة فتح

للقاء الوزير عمر سليمان وزير المخابرات المصرية للنقاش حول تحفظات الحركة بشأن الورقة 
المصرية، فجاء الرد المصري حازما وقاطعا بأنه يتوجب على حماس التوقيع على الورقة المصرية، 

ر المصدر إلى أنه يتبين من خالل الرد المصري أن وأشا. وبعد ذلك يتم التباحث في مالحظاتها عليها
وكان الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس . التوتر بين الحركة والقاهرة وصل إلى مستوى كبير

الفضائية التابعة لحماس الليلة قبل الماضية أن » األقصى«المكتب السياسي لحركة حماس قد صرح لقناة 
 .ه إلى القاهرةحركته تنتظر الدعوة المصرية للتوج

 23/10/2009الشرق األوسط، 
  

  تطالب بالتوقيع الفوري على ورقة المصالحةالمصالحةلجنة  .21
الفوري على ورقة المصالحة «طالبت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الفصائل الفلسطينية بالتوقيع : غزة

الشرق «للجنة في بيان تلقت وقالت ا. »كقاعدة في إطار استمرار بذل الجهود إلنهاء الملفات العالقة
إن أي تأجيل في عملية التوقيع مهما كانت مبرراتها لن تكون مفيدة لشعبنا «: نسخة منه أمس» األوسط 

  . »الذي هو بحاجة إلى وحدة فورية
خيار الوحدة الوطنية يستند أساسا لمصالح شعبنا وبرنامجه السياسي على قاعدة «وشدد البيان على أن 

 الوطني والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس ألي اشتراطات وثيقة االتفاق
، محذرة في الوقت ذاته من »خارجية من أجل إعادة بناء نسيجه االجتماعي وتعزيز مقومات صموده

  . التدخل األميركي في الشؤون الفلسطينية
 ونزيهة وشفافية عبر آليات من الرقابة ال بد من ضمان سير االنتخابات بصورة جيدة«: وأضاف البيان

المدعومة عربيا ودوليا واحترام نتائجها، تعبيرا عن إرادة الناخب الحرة وتعزيزا لمبدأ التداول السلمي 
الهدف الوطني الفلسطيني أولوية قبل أي «وطالبت اللجنة قيادات الفصائل الفلسطينية بوضع . »للسلطة
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لفلسطيني على أرضه وفي سلطته ومنظمته هي الهدف األسمى هدف آخر، وأن تكون وحدة الشعب ا
 .»ليسير على درب الكفاح من أجل تحقيق حريته واستقالله

 23/10/2009الشرق األوسط، 
  

   القسام تنتج فيلماً جديداً يجسد معركة الفرقان في المغراقة كتائب .22
ائقياً يتناول جانباً من المقاومة التـي       ، فيلماً وث   القسام أصدر المكتب اإلعالمي لكتائب   : حسني مهنا  - غزة

خاضتها الكتائب ضد قوات االحتالل اإلسرائيلي في منطقة المغراقة وسط قطاع غـزة خـالل الحـرب                 
  .األخيرة

ويتضمن الفيلم مشاهد حية الستهداف جنود االحتالل اإلسرائيلي، ويظهر صـورا لآلليـات العـسكرية               
 شدة المقاومة وبسالتها، إضافة إلى ذلك يعرض الفيلم شهادات          اإلسرائيلية التي أعطبت خالل الحرب إثر     

  .ألهالي المغراقة الذين عايشوا فترة الحرب اإلسرائيلية
  23/10/2009صحيفة فلسطين، 

 
  338 و242 تتحدث عن اتفاق قريب الستئناف المفاوضات على أساس الـ "إسرائيل" .23

األميركية الستئناف المفاوضات بين إسرائيل تواصلت في إسرائيل التكنهات بنجاح الجهود : الناصرة
وبعد يوم على أنباء إسرائيلية نفاها الفلسطينيون عن وجود مبادرة أميركية جديدة . والسلطة الفلسطينية

للسالم في الشرق األوسط تقوم على التزام إسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق وإقامة دولة فلسطينية خالل 
يلية العامة عن مسؤول كبير مطلّع على االتصاالت التي تجريها واشنطن عامين، نقلت اإلذاعة اإلسرائ

مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل يوشك 
  . 338 و242على إنجاز اتفاق يقوم على إدارة مفاوضات الحل الدائم على أساس قراري مجلس األمن 

 الفلسطينيين يقبلون بهذه الصيغة كما ال ترفضها إسرائيل حيال تفسيرها القرارين على وقال المسؤول إن
 إنما فقط من بعضها، لكن 1967أنهما ال يطالبان باالنسحاب من كل األراضي الفلسطينية المحتلة العام 

لى المربع األول عودة إ«الفلسطينيين نفوا موافقتهم واعتبروا اعتماد القرارين الدوليين فقط دون غيرهما 
  .»وعملية إلهدار الوقت

وكان الموفدان اإلسرائيليان إلى واشنطن اسحاق مولخو ومايكل هرتسوغ عادا فجر أمس من واشنطن 
  . حيث أجريا جولة أخرى من االتصاالت مع ميتشل ومعاونيه، لم تعلن فحواها ونتائجها

السلطة الفلسطينية إذا استمرت األخيرة من جهة أخرى، عاودت إسرائيل التلويح بوقف المساعدات عن 
، كما قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في محادثة هاتفية »بالعمل ضد إسرائيل في المحافل الدولية«

ينسف احتماالت استئناف المفاوضات » سلوك السلطة«مع نظيرته األميركية هيالري كلينتون، مضيفاً أن 
  .  عاما16ًأن تسفر عن أي اتفاق حتى لو دامت التي سبق أن تهكم عليها مستبعداً 

وكان وزراء إسرائيليون هددوا بأنهم سيكفّون عن مطالبة الدول المانحة بدعم السلطة في أعقاب تقديمها 
  . إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف» تقرير غولدستون«طلب تبني 

  23/10/2009الحياة، 
  

   من التوقيع على اتفاق مع اولمرت قبل عامفلسطينيين تنفي تحذير الليفني .24
تسيبي ليفني أن تكون حذرت » كديما«نفت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة زعيمة  :الناصرة

الفلسطينيين قبل عام من التوقيع على اتفاق مع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، كما قال أمس 
  .بيب مارتن انديكالسفير األميركي األسبق في تل أ
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، فإن ليفني حذرت الفلسطينيين من »رئيس الدولة اإلسرائيلي«وبحسب انديك الذي ألقى كلمة في مؤتمر 
وأضاف أن ليفني . التوقيع على االتفاق الذي اقترحه اولمرت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إنهاء مهماته واالستقالة في أعقاب وجهت تحذيراً مماثلًا إلى األميركيين بداعي أن أولمرت على وشك 
  .قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز تقديم الئحة اتهام ضده بالفساد

ونفت أوساط ليفني أن تكون تدخلت في االتصاالت بين أولمرت وعباس، وقالت إنها علمت بمقترحات 
مقترحات ال إيجاباً وال سلباً، وأضافت أن عباس لم يرد على ال. أولمرت من قراءتها الصحف اإلسرائيلية

  .»وعليه لم يكن هناك أي داع للحديث في شأنها، ال مع اإلسرائيليين وال مع الفلسطينيين«
وكانت السفيرة األميركية في األمم المتحدة سوزان رايس دعت خالل مؤتمر في القدس المحتلة مساء 

  .ودة إلى مائدة المفاوضاتوالع» الخالفات اإلجرائية«أول من أمس األطراف إلى تجاوز 
  23/10/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل" أميركية اسرائيلية على اقامة مظلة دفاعية جوية لحماية تدريبات .25

واصل االسرائيليون واالميركيون امس مناورات مشتركة تهدف الى تجربـة          :  ا ف ب   -القدس المحتلة   
وبدأت المنـاورات   .  اجل حماية اسرائيل   انظمة دفاع مضادة للصواريخ هي االكثر تطورا في العالم من         

 . تشرين الثـاني   5وهي الخامسة من نوعها االربعاء وتستمر الى        " جونيبر كوبرا "التي اطلق عليها اسم     
وصرح قائد جهاز الدفاع الجوي االسرائيلي دورون غافيش للصحافيين ان نحو الـف جنـدي اميركـي                 

دف الى انشاء نظام الدفاع االكثـر تطـورا لحمايـة           ته"سيشاركون الجيش االسرائيلي في تجربة اسلحة       
  .ويشارك العدد نفسه من الجنود االسرائيليين. بالصواريخ البالستية" اسرائيل من الهجمات

  23/10/2009 الدستور، 
 

   محادثات سرية مباشرة بينهما في القاهرةإجراء تؤكد "إسرائيل"و تنفي إيران .26
مس بأنها اجرت مؤخرا محادثات مباشرة مع ايـران للمـرة           اعلنت اسرائيل ا  : حسن مواسي ، وكاالت   

.  حول نزع االسلحة النووية ولكن طهران نفت قطعيا حصول اي لقاء من هذا القبيـل               1979االولى منذ   
اجتماعات عدة جرت بين ممثلـة      "وقالت المتحدثة باسم لجنة الطاقة الذرية في اسرائيل يائيل دورون ان            

  ".طار اقليميللجنة ومسؤول ايراني في ا
جرت في جلسات مغلقة وما كان يجب كشفها لكن استراليا التي نظمتها رأت انه              "واوضحت ان اللقاءات    
  ".من المناسب الكشف عنها

ولم تعط المتحدثة تفاصيل اضافية حول هذا اللقاءات ، اال ان صحيفة اسرائيلية اكدت انها جمعت ميراف                 
االسلحة في اللجنة النووية االسرائيلية وعلي اصغر سلطانية ممثل         زافاري اوديز مديرة السياسة ومراقبة      

  . ايلول الماضي30 و 29ايران في الوكالة الدولية للطاقة في القاهرة في 
واضافت الصحيفة ان اللقاءات جرت بحضور ممثلين عن دول اخرى اعضاء في الوكالة الدولية للطاقة               

ورفض مـارك ريغيـف     . للجنة الدولية لمنع االنتشار النووي    الذرية في فندق كبير في القاهرة برعاية ا       
  .الناطق باسم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو االدالء بأي تعليق حول هذا الموضوع

وقال المتحدث باسم المنظمة االيرانية للطاقة الذرية       . أما ايران فقد نفت قطعيا حصول مثل هذه اللقاءات        
 الكذبة عمل دعائي يهدف الى التأثير على نجـاح الدبلوماسـية االيرانيـة خـالل     هذه"علي شيرازاديان   

  .مع القوى الدولية بهدف تهدئة التوتر حول البرنامج النووي االيراني" اجتماعات جنيف وفيينا
ان ميراف زافاري اوديز مديرة السياسة ومراقبة االسلحة في اللجنـة النوويـة             " هآرتس"وقالت صحيفة   

لية وعلي اصغر سلطانية ممثل ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقدا عدة اجتماعات فـي                االسرائي
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في القاهرة ، روى مسؤول مصري حضر االجتماع ان اللقـاء شـهد              .القاهرة في نهاية ايلول الماضي    
  ".جدال وتبادال لالتهامات"

  23/10/2009الدستور، 
  

  شنطن بمواصلة اعتماد الخيار العسكرينتنياهو يعبر عن قلقه وباراك يطالب وا .27
ركز االعالم العبري االسرائيلي يوم امس الخميس على مسودة االتفاق التي           : زهير اندراوس  -الناصرة  

وقعت يوم امس االول بين القوى العظمي وايران حول مشروعها النووي، مشيرا الى ان القيادة السياسية                
ت والتطورات االخيرة في هذه المسألة، هذا على الـرغم مـن ان             في تل ابيب تتابع بقلق شديد المستجدا      

المسؤولين االسرائيليين الرسميين التزموا الصمت ولم يصدر اي تصريح عن قادة الدولة العبرية تعقيبـا               
  .على مسودة االتفاق

ا كبيـرا   ولكن مع ذلك، اشارت الصحف االسرائيلية في عناوينها الرئيسية الى ان المسودة تعتبر انجـاز              
الى القول في   ' يديعوت احرونوت 'للجمهورية االسالمية االيرانية، وذهبت اوسع الصحف العبرية انتشارا         

  .عنوانها الرئيس ان اسرائيل هي التي ستدفع ثمن هذا االتفاق
وقالت الصحيفة ايضا ان وزير االمن االسرائيلي، ايهود باراك، توجه الى االمريكيين وطلب منهم عـدم                

اط الخيار العسكري عن االجندة، وزادت ان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وباراك اجتمعا يوم اول               اسق
من امس مع سفيرة الواليات المتحدة في االمم المتحدة،ة سوزان رايس، التي تزور تل ابيـب، وعبـرا                  

  .امامها عن قلقهما من مسودة االتفاق مع ايران
ئي فقال ان الهدف الرئيسي للدولة العبرية هـو منـع االيـرانيين مـن               اما نائب وزير االمن، متان فلنا     

الحصول على االسلحة النووية، الفتا الى ان بالده ستواصل الضغط على المجتمع الدولي لكـي يحقـق                 
  .الهدف االسرائيلي، على حد تعبيره

  23/10/2009القدس العربي، 
  

  أفراد طاقمه تعّد ملفاً خاصاً ضد القاضي غولدستون و"إسرائيل" .28
 أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعد ملفاً خاصاً ضـد القاضـي            "إسرائيل اليوم " ذكرت صحيفة    : وكاالت

غولدستون وأفراد طاقمه، حيث ستقوم بجمع المعلومات عنهم بحثاً عما يمكـن أن يـسهم فـي الطعـن                   
 .بمصداقية التقرير

هذه المسألة هي مجرد خطوة هامـشية       "لية إن   ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائي       
من جملة خطوات تعتزم الوزارة اتخاذها، ومنها خطوات سياسية وقضائية أخرى إضافة إلى نـشاطات               

وأضافت أن سفير إسرائيل السابق لدى األمم المتحدة دوري غولد يعتزم قريباً إجراء             . "إعالمية في العالم  
عة برنديس األميركية، كما أن وزارة الخارجية األميركية تراقـب  مناظرة مع القاضي غولدستون في جام  

  .كل تحرك وكل تصريح يصدر عن غولدستون أو أي من أفراد لجنته
  23/10/2009السفير، 

 
  في عمانأمر باغتيال مشعل  هو الذي نتنياهو: رئيس الموساد األسبق .29

تاب جديد أن محاولة اغتيال رئـيس       كشف رئيس الموساد األسبق داني يتوم في ك       :  وديع عواودة  -حيفا
 1997خالد مشعل في العاصمة األردنية عمان عام        ) حماس(المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية      

جاءت بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن خطة الغتيال ثمانية مـن قـادة حمـاس انتقامـا                   
  .لعملياتها داخل إسرائيل
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لمحاولـة  ) من وحدة هيئة األركان حتـى الموسـاد       .. شريك سر   (ن كتابه   ويفرد يتوم فصال مركزيا م    
الموساد الفاشلة الغتيال مشعل، راويا تفاصيلها وكاشفا بعض خبايا تبعاتها، وفيـه يقـزم دور ناشـطي                 

  .حماس في مالحقة رجلي الموساد وإلقاء القبض عليهما في شوارع عمان
 تلقت خلية االغتيال المتواجدة في األردن       1997أيلول  /برويشير إلى أنه في الخامس والعشرين من سبتم       

أن مشعل في طريقه من منزله لمكتبه في عمان داخل مركبته وبرفقة سائقه فقط، لكن قادة العمليـة لـم                    
  .يتنبهوا أن طفلي مشعل كانا معه

 خلل غير   وينوه أن رجال الموساد غيروا في تلك اللحظة مخططهم المسبق بخالف التعليمات ووقعوا في             
محسوب ولم يتقدموا نحو الفندق فاستعجلوا تركهم مركبتهم بعد انعطافتين ونزلوا منها على بعد مـائتي                

  .متر من مكان العملية ما أدى الفتضاح أمرها واعتقال اثنين من منفذيها
  22/10/2009نت، .الجزيرة

  
  بالتأجيل تأخطأغولدستون حّول اليهودي من ضحية الى مجرم حرب والسلطة : الطيبي .30

احمد الطيبي عضو الكنيست االسرائيلي عن الحركة العربية للتغيير         . قال د  :زهير اندراوس  -الناصرة  
ان اسرائيل رفضت تقرير غولدستون، الن اليهودي تحول من مطارد باعتباره ضـحية الـى مطـارد                 

  .باعتباره مجرم حرب، وجاءت اقوال الطيبي هذه خالل جلسة الكنيست امس
الطيبي طلبا عاجال لجدول اعمال الكنيست حول تقرير غولدستون، والقى خطابـا اثـار اعـضاء                وقدم  

وقـال  . الكنيست من اليمين المتطرف حيث قاطعوه بال هوادة في جلسة تحولت الى جلسة صاخبة جـدا               
دولي، لذلك  هناك من يعتقدون انهم فوق القانون هنا في البالد وفي العالم كله، بما في ذلك فوق القانون ال                 

وعندما يحاول شخص ما ايقافهم عند حدهم، ايا كان هذا الشخص وبغض النظر             . يتمادون في تجاوزاتهم  
وهـذا  . عن هويته او منصبه او مصداقيته او مكانته، فهو يتحول عندهم مباشرة الى شخص مرفـوض               

  .ايضا ما حدث مع القاضي اليهودي الصهيوني غولدستون
  23/10/2009القدس العربي، 

  
  القادمجماعات يهودية تكرر دعوتها لتدنيس المسجد األقصى األحد .31

 أمس من تكرار دعوات جماعات يهودية لتدنيس المسجد "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"حذّرت : حيفا
 داعية "يوم صعود الرمبام إلى جبل الهيكل"األقصى المبارك صباح األحد القادم بمناسبة ما يطلقون عليه 

 .ل للقدس واألقصىلشد الرحا
 من تبعات عقد مؤتمر دعت إليه منظمات يهودية سياسية ودينية يعقد مساء "مؤسسة األقصى"كما حذّرت 

 المسجد األقصى في القتحاماألحد أيضا سيتم من خالله توجيه دعوات إلى عموم المجتمع اإلسرائيلي 
 .األيام القادمة

ة مخططات القتحام جماعي للمسجد األقصى المبارك وتأتي هذه الدعوات المتعددة بعد أن أحبطت عد
، وذلك من خالل االعتكاف والرباط والتواصل مع المسجد األقصى بالفترة "األعياد اليهودية"خالل 

 إلى أن ديمومة شد – متحدث باسم الحركة اإلسالمية –المذكورة، فيما أكد المحامي زاهي نجيدات 
 .  األقصى المبارك هي الجواب والرد األمثل على كل متطاولالرحال والرباط والصالة في المسجد

م الساعة السابعة 2009-10-24وجهت منظمات يهودية دعوات لحضور مؤتمر يعقد مساء األحد كما 
 وعدد من الساسة وأعضاء الكنيست اليهود والذين عادة ما –»الحاخامات«في القدس، سيحضره عدد من 
 .قصى المباركيشاركون في اقتحام المسجد األ

  23/10/2009العرب، قطر، 
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   مليون دوالر لتهويد القدس 176 ترصد "إسرائيل": "الهيئة اإلسالمية المسيحية" .32
 العام للهيئة اإلسالمية المسيحية الفلسطينية لحمايـة المقدسـات حـسن            األمينقال  ): وكاالت( –عواصم  

ن دوالر لتهويـد القـدس المحتلـة         مليو 176 رصدت   2010 - 2009خاطر إن موازنة إسرائيل لعام      
  .وطمس الهوية العربية للمدينة في محيط األقصى والبلدة القديمة

ل توسيع مستوطنتين في القدس همـا        مليون دوالر فقط من أج     50وأوضح خاطر انه تم رصد أكثر من        
 ماليين دوالر من أجل ربط مراكز اسـتيطانية         106، إضافة إلى رصد     "جبل أبو غنيم  "و" معاليه ادوميم "

 مليون دوالر خصصت لتهويـد مـا يعـرف          20بقلب المدينة ومراكز الثقل اليهودي فيها، عالوة على         
 إلىفيما يخص محيط األقصى، مشيرا      " بكىصندوق إرث حائط الم   "وتعزيز ما يسمى    " الحوض المقدس "

أن مبالغ سرية ضخمة تغطي مخصصات عشرات المؤسسات والمنظمات الصهيونية غير الحكومية التي             
  .لها صناديقها الخاصة لتحقيق نفس األهداف في التخريب والتهويد

  23/10/2009الدستور، 
  

  "نيمأساة الشتات الفلسطي: ال طريق نحو الوطن "":االندبندنت" .33
ال طريـق نحـو     "صحيفة اإلندبندنت بنشر تقرير خاص عن الالجئين الفلسطينيين تحت عنوان           انفردت  
  .أعده الصحفيان األمريكيان، جوديث ميلر وديفيد صامويلز" مأساة الشتات الفلسطيني: الوطن

 قبل البلـدان    يذهب التقرير إلى أن القارئ قد يعتقد أن الالجئين الفلسطينيين قد يكونون محل ترحيب من              
العربية المجاورة لكن في حقيقة األمر يحرمون من أدنى الحقوق األساسية والتجنيس في البلـدان التـي                 

  .يعيشون فيها
ويمضي التقرير قائال إن من المفارقات التي تميز العمل السياسي في منطقة الـشرق األوسـط تركيـز                  

 ماليين فلسطيني ما بين الضفة الغربية       3.9شها نحو   السياسيين على األزمة السياسية واإلنسانية التي يعي      
  . ماليين الجئ يعيشون في بلدان عربية معينة4.6وقطاع غزة في حين يتجاهلون محنة نحو 

ويواصل التقرير أن الحكومات العربية بررت قرارها بإبقاء ماليـين الفلـسطينيين دون تجنـيس وفـي        
 بأنه وسيلة لممارسة الـضغوط علـى إسـرائيل،          ظروف معيشية صعبة في المخيمات على مدى عقود       

  .مضيفة أن مشكلة الالجئين ستحل إذا ما سمحت إسرائيل للفلسطينيين بإقامة دولة خاصة بهم
وتالحظ الصحيفة أن ال أحد من الالجئين الفلسطينيين عاد إلى إسرائيل خالل العقـدين الماضـيين منـذ                  

ألولى والثانية وتوقيع معاهدة أوسلو ثم تعثر عملية السالم،         انتهاء الحرب الباردة ومرورا بحربي الخليج ا      
  .ما عدا قلة من الموظفين الفلسطينيين الكبار في السن سمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة

 لكـن   1948إن فشل خطط السالم وتبدل األولويات السياسية أدت إلى نكبة فلسطينية ثانية بعد نكبة عام                
  .ة على يد الحكومات العربية كما تالحظ الصحيفةفي هذه المر

وتنقل الصحيفة عن تقرير أعدته مجموعة األزمات الدولية في لبنان قولهـا إن الالجئـين الفلـسطينيين                 
قنبلة موقوتة ألنهم مهمشون ومحرومون من الحقوق السياسية واالقتصادية ويعيـشون           "أصبحوا يشكلون   

  ".واقعيةعالقين في المخيمات دون أي آفاق 
ويمضي التقرير قائال إن صمت القيادة السياسية الفلسطينية المنقسمة تجاه سوء معاملة الالجئين من قبـل                

 ألـف فلـسطيني مـن       250وفي هذا اإلطار، طرد نحو      . الدول العربية ال يساعد في إدانة هذا السلوك       
عمها لصدام حسين كما أن عشرات      الكويت ودول خليجية أخرى عقابا للقيادة السياسية الفلسطينية بسبب د         

  .اآلالف من الفلسطينيين المقيمين في العراق جردوا من ممتلكاتهم بعد حرب الخليج الثانية
 من حق تملك العقار أو نقل ملكيـة العقـارات           2001أما في لبنان، فقد حرم الالجئون الفلسطينيون عام         

ت قوانين تحظر عليهم العمل في عشرين مهنة        وفي نفس السياق، صدر   . التي يملكونها أصال إلى أبنائهم    
  .من المهن منها مهنة الطب والمحاماة والصيدلة
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بل وحتى الفلسطينيون الذين يعيشون في األردن لهم أسبابهم الخاصة التي تدعوهم إلـى عـدم الـشعور           
  .باألمان في ظل التهديدات الرسمية بتجريد بعضهم من الجنسية األردنية

ئلة إن رفض الحكومات العربية بشكل منظم مـنح الحقـوق األساسـية لالجئـين               وتواصل الصحيفة قا  
الفلسطيينيين الذين يعيشون على أراضيها إضافة إلى الطرد الجماعي مـن حـين آلخـر لمجموعـات                 

  .فلسطينية بأكملها يذكر بالمعاملة التي تعرض لها اليهود في أوروبا خالل العصور الوسطى
  23/10/2009بي بي سي، 

  
  صادرت ثلث مساحة القدس منذ احتاللها "إسرائيل": "ؤسسة المقدسيم" .34

 كشف تقرير أصدرته العيادة القانونية في مؤسسة المقدسي لتطوير وتنمية المجتمع، اليوم، إلى أن :القدس
 دونما، أي ما 42,500سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومنذ احتاللها وضمها للقدس الشرقية، صادرت نحو 

 .ث مساحة المدينة، والتي كانت بملكية عربية خاصةيعادل ثل
واظهر التقرير الذي تناول الوضع القانوني لمدينة القدس في ظل االحتالل اإلسرائيلي، انه حتى نهاية 

 وحدة سكنية للمستوطنين، فيما يعيش اليوم 50,197، بنيت على األراضي التي صودرت 2007العام 
 . ألف مستوطن180 عن في شرقي القدس المحتلة ما يزيد
 سن بتاريخ "الكنيست"نسخة منه، إلى أن البرلمان اإلسرائيلي ' وفا'ولفت التقرير، الذي وصلت 

 ."القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة إسرائيل' قانوناً أساسياً نصت المادة األولى منه بأن 30/7/1980
  22/10/2009وكالة وفا، 

  
  دته من قبل قوات االحتالل قرب نابلس  مطارأثناء  فلسطينياستشهاد شاب .35

قصفت الطائرات الحربية اإلسرائيلية صباح أمس، نفقين على الـشريط الحـدودي بـين مـصر                 :غزة
  .والقطاع، ومبنى في مدينة غزة

  23/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  الطيران الحربي اإلسرائيلي يقصف نفقين ومبنى بغزة  .36
مساء أمس، إثر انقالب سيارة كان يقودها خالل مطاردته من قبل           استشهد شاب فلسطيني    : الضفة الغربية 

وذكـرت   . على الطريق بين بيتا وعقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربيـة           اإلسرائيليقوات االحتالل   
استشهد على الفور في مكـان      )  عاماً 28(مصادر طبية في نابلس أن الشاب محمد عبد الرحمن قواريق           

 الطواقم الطبية التابعة للهالل األحمر الفلسطيني تسلمت جثمان الشاب بـصعوبة             أن إلىالحادث، مشيرةً   
  .من جنود االحتالل المتواجدين في المكان ونقلته إلى مستشفى رفيديا الحكومي

وأوضحت المصادر أن جيباً عسكرياً إسرائيلياً طارد الشهيد لعدم توقفه على أحد الحواجز الطيارة الـذي                
يق، وأطلق باتجاهه وابالً من الرصاص قبل أن يتـسبب ذلـك بـانقالب الـسيارة                فوجئ به على الطر   
  .واستشهاده على الفور

  23/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   يعتصمون على معبر رفح  غزةمعاقو وجرحى حرب .37
اعتصم عشرات الجرحى والمعاقين جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، أمس أمـام               :غزة

أميـال مـن    "بري جنوب قطاع غزة، وذلك لمطالبة السلطات المصرية بتسهيل عبور قافلة            معبر رفح ال  
  . إلى القطاع المحاصر" االبتسامات
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ـ      إن االعتـصام  : " نسخة عنـه " فلسطين"وقالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في بيان صحفي وصل ل
بر رفح أمام قافلة أميـال مـن        جاء لتوجيه رسالة احتجاج ومطالبة للسلطات المصرية بضرورة فتح مع         

 يوماً في ميناء بور سعيد للسماح لها االنطـالق باتجـاه معبـر              12االبتسامات التي تنتظر منذ أكثر من       
  ".رفح

  23/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "األونروا"استنكار فلسطيني لتقليص خدمات : لبنان .38
 مؤتمره التنظيمي، حيث بحث " لبنانالتجمع الديموقراطي للمعلمين والموظفين الفلسطينيين في"عقد 

 . في بيانه الختامي"المفتعلة"نروا، والتي وصفها بـواألزمة المالية التي تعاني منها وكالة اال
 17ورأى التجمع أن إعادة ترتيب الهيكلية التنظيمية للوكالة على أثر عجز موازنتها بمبلغ يقارب الـ

 المقدمة لالجئين ال سيما لناحية األدوية المزمنة، وبرنامج ألحق األذى بنوعية الخدمات«مليون دوالر، 
عدا عن ... الدعم للنساء الحوامل، وإلغاء عشرات الوظائف من خالل عمليات الدمج العشوائي للمدارس

 ."توقف عيادات األسنان المتنقلة عن العمل في أكثر من منطقة
ل من اجل توفير األموال الالزمة لتحسين وقد دعا المجتمعون الوكالة إلى تحمل مسؤولياتها والعم

 .الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين
 23/10/2009السفير، 

  
  الشهداء في غزة يتيم من أبناء 1100 ترعى أنشطة ترفيهية لـ "كويتيةجمعية " .39

ني  يتيم فلسطي1100 ترفيهية لنحو أيام رعت جمعية الرحمة العالمية الكويتية في قطاع غزة عدة :كونا
   . على قطاع غزةاألخيرة اإلسرائيلية الشهداء خصوصا الذين سقطوا في الحرب أبناءمن 

 كمال مصلح األنشطة والتنمية والذي اشرف على هذه لإلغاثة مدير جمعية الرحمة الفلسطينية وأوضح
يتية  اهتمام جمعية الرحمة العالمية الكوإلى، مشيرا أميركي دوالر ألف 11تكلفة النشاط بلغت أن 

  . يتيمألفي من بأكثر الفلسطينيين حيث تتكفل الجمعية األيتامبشريحة 
  23/10/2009الراي، الكويت، 

  
  الخضري يدعو وزير خارجية فرنسا إلى زيارة غزة عبر معبر رفح  .40

دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، وزيـر الخارجيـة الفرنـسي                :غزة
  .إلى زيارة قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح البري" برنار كوشنير"

موافقة لدخول غزة عبر معبـر      " كوشنير"وتأتي هذه الدعوة بعد رفض حكومة االحتالل اإلسرائيلي منح          
  . دون الموافقة على زيارته لغزة"إسرائيل"بيت حانون شمال القطاع، ورفض كوشنير زيارة 

  23/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  تطالب بالتحقيق في وفاة يوسف أبو زهري" ربية لحقوق اإلنسانالمنظمة الع" .41
قال تقرير صدر عن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان إن حاالت التعذيب في مصر وصلت حداً ال يطاق                 
وأصبحت منهجاً يمارس على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن عمليات التعذيب شملت كل شرائح المجتمـع                

  .شيوخ وشباب دون اعتبار ألي وضع اجتماعيالمصري من أطفال ونساء و
تـشرين األول   / أكتوبر 13كل ما قامت به السلطات األمنية المصرية أنه قدمت لنا بتاريخ            "وأضافت أن   

 عاماً وأب لستة أوالد والذي توفي في سجن         38 ضحية جديدة هو السيد يوسف أبو زهري البالغ          2009
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وتقرير الطبيب الشرعي بأن سبب الوفاة المباشـر التعـذيب          برج العرب الغربانيات، وأفاد شهود عيان       
  ".الشديد

ودعت  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في ختام التقرير األمين العام لجامعة الـدول العربيـة عمـرو                  
، "اإلنسان المصري وغير المصري داخل المعتقالت المـصرية       "موسى لتشكيل لجنة للتحقيق في أوضاع       

  ".ط لتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة وفاة المواطن الفلسطيني يوسف أبو زهريبالضغ"كما طالبته 
إحاطـة الـدول    "ودعت كذلك األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلـو إلـى               

بإحالة الوضع فـي    "، واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون         "األعضاء بالمنظمة بما يحدث في مصر     
  .مجلس حقوق اإلنسان بشكل استثنائي التخاذ التدابير الالزمةمصر إلى 

 22/10/2009نت، .الجزيرة
  

  شهيدا سرق االحتالل أعضاءهم وتاجر بها133أمتلك قائمة بأسماء : السويديالصحفي  .42
انتقد الصحفي السويدي دونالد بستروم األداء العربي الرسمي تجاه قضية االتجـار باألعـضاء              : وكاالت
  .للشهداء الفلسطينيين من قبل دولة االحتالل، وقال إن الحكومات العربية خيبت آمالهالبشرية 

بسرقة أعـضاء بـشرية مـن       " أطباء إسرائيليين "وكان بستروم قد كشف قبل عدة أشهر النقاب عن قيام           
 .جثامين الشهداء الفلسطينيين أثناء تشريحها في معهد الطب الشرعي اإلسرائيلي في أبو كبير

إن القائمة التي سرقت منها االعضاء مـن        " عاما55"بستروم عبر قناة الجزيرة في برنامج بالحدود        وقال  
 جثة تم تشريحها في معهد ابو كبير، وتم التحقق منها           52 جثة، منها    133الفلسطينيين كبيرة، وهي تضم     

 . فعليا، واألسماء األخرى أخفي مصير أعضاء أصحابها
كي نعرف سـبب   : ل جيش االحتالل عن سبب التشريح للفلسطينيين فقالوا       ويقول الصحفي بستروم إنه سأ    

 .الوفاة، عندها انتابه االستغراب والذهول، فالقتل بالرصاص والسبب الرصاص ، فلماذا التشريح اذا؟؟
23/10/2009السبيل، األردن،   

  
   تستخدم ماء البحر في توليد الكهرباءآلةفلسطيني يبتكر  .43

على مدار الساعة يعمل المخترع الفلسطيني عوني الجوالني الذي علم نفسه : )رويترز( -بيت لحم 
  .بنفسه في ورشته الصغيرة في مدينة بيت لحم البتكار مولد كهربائي اقتصادي

 عاما أن تتبنى السلطات الفلسطينية اختراعه وتستخدمه في مناطق 46ويأمل الفلسطيني البالغ من العمر 
بتكار هو مولد كهربائي يوضع في البحر على مسافة معينة من الشاطيء واال. باالراضي الفلسطينية

وتعمل االلة باستخدام أدوات أساسية  . وات من الكهرباء في الدقيقة180ويستخدم مياه البحر لتوليد 
  .منخفضة التكلفة

لدي العديد بالرغم من االمكانيات البسيطة جدا هذه اال انه اصبح "وقال الجوالني في مقابلة مع رويترز 
 اختراعا وباالمكانيات وباالجهزة البسيطة جدا واتمنى ان تنظر 67من االختراعات واصبح عندي 

وأصبح الجوالني وهو أب الربعة  ."الحكومة الفلسطينية لهذه المشاريع التي نستطيع ان ننتجها للعالم
  . عاما30أطفال مولعا باالختراعات منذ نحو 

  22/10/2009وكالة رويترز، 
  

   مليون دوالر30المستشفيات األردنية الخاصة تطالب السلطة تسديد ديونها البالغة  .44
األردنية الحكومة بضرورة التدخل لتحصيل المبالغ " جمعية المستشفيات الخاصة"طالبت : عمان

 لصالح المستشفيات الخاصة في األردن، ملوحة "جناح الضفة الغربية"المتراكمة على السلطة الفلسطينية 
  .بأنها ستقوم بإجراءات تصعيدية ضدها في حال استمرار الوضع على ما هو عليه
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وقال الدكتور فوزي الحموري، رئيس الجمعية، في مؤتمر صحفي عقده في عمان، إنه جرى مخاطبة 
 مليون 30 الخاصة بلغت حوالي األردنيةالسلطة الفلسطينية لتسديد ديون متراكمة عليها للمستشفيات 

  .دوالر
تهم الحموري السلطة بالمماطلة بالتسديد وتجاهل طلباتها المتكررة بضرورة تسديد ذممها المالية، وا

مشيراً إلى أن الجمعية طالبت مؤخراً رئيس الوزراء األردني نادر الذهبي بالتدخل، مضيفاً أن الجمعية 
  ".بانتظار رد الحكومة على مطلبها"

لق أي رد من قبل السلطة أو من أي جهة ذات عالقة حول وأوضح أن جمعية المستشفيات الخاصة لم تت
آلية تحصيل الذمم المستحقة على لصالح المستشفيات الخاصة، رغم مراسالت متكررة تطالب بضرورة 

  ".تفادياً التخاذ إجراءات تصعيدية"اإلسراع في تسديد الذمم المستحقة 
  22/10/2009قدس برس، 

  
   القدسالمقدسات فيدخل لحماية األردن يطالب بابا الفاتيكان بالت .45

 اإلسرائيليةاإلجراءات "طالب األردن بابا الفاتيكان البابا بنديكت السادس عشر بالمساعدة لوقف : )ا ب د(
وأوضح بيان رسمي صدر، أمس، أن وزير الخارجية ناصر جودة نقل  .في القدس المحتلة" األحادية

  . بابا الفاتيكانإلىاهللا الثاني  عبدالعاهل األردني أمس األول رسالة شفوية من 
 في مدينة القدس األحادية اإلسرائيليةالبابا رفض األردن لإلجراءات على  جودة نقل أنوأضاف البيان 

وقدم . التي تستهدف تغيير هوية المدينة المقدسة وتهدد سالمة األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية فيها
في مدينة القدس والمقدسات " اإلسرائيلية" واالستفزازات اإلجراءاتف  البابا ملفاً مفصالً حول مختلإلى
  . فيها

  23/10/2009الخليج، 
  

  مسرحية تمرير تقرير غولدستون تمت بعد نزع مخالبه وأنيابه: هيكل .46
كشف الكاتب الصحفي المصري محمد حسنين هيكل أن التصويت في مجلس حقـوق اإلنـسان                :القاهرة

ـ         التابع لألمم المتحدة ل    ، "تقرير غولدستون "مصلحة تقرير بعثة تقصي الحقائق في قطاع غزة المعروف ب
، واصفا جلسة التصويت التي جرت      "مخالبه وأنيابه وفرغ من الجزء الفاعل به      "لم يتم إال بعد أن نزعت       

  ".مرت كأننا أمام إخراج مسرحي مقصود"الجمعة الماضية بأنها 
أن ، أمـس ، "المـصري اليـوم   "المطول الذي نشرته صحيفة     وأوضح هيكل في الجزء الثاني من حواره        

التقرير األصلي الذي كتبه غولدستون في وصف األحوال موجود، لكن الجزء الفاعل من التقرير لم يعد                "
موجودا؛ ألن المؤتمر الموسع للمجلس الدولي لحقوق اإلنسان توصل إلى إجـراءات غيـر اإلجـراءات        

  ".دستونالتنفيذية التي انتهى إليها غول
جـرائم ضـد    "وبين أن القاضي السابق بجنوب إفريقيا ريتشارد جولدستون استند في إطالق توصـيف              

من استهداف للمدنيين والبنى األساسية إبان حربها األخيـرة علـى           ) إسرائيل(على ما ارتكبته    " اإلنسانية
 فلسطيني وإصـابة    1400وأسفرت عن استشهاد أكثر من      ،  يوما متواصلة  22قطاع غزة التي استمرت     

إن البند األول من مشروع القـرار       : "وانتقل هيكل إلى ما تم التصويت عليه بالفعل قائال         . آخرين 5450
كقوة محتلة عرقلت مهمـة اللجنـة فـي         ) إسرائيل(الذي صدر اكتفى بأمور ال خالف عليها، مثل إدانة          

وشكك الكاتب المصري الكبير     ".اء فيه التفتيش، أما البند الثاني في المشروع فينص على الترحيب بما ج          
) إسـرائيل (في جدية عملية التصويت، مبيناً انه لو كان هناك شيء جاد في التقرير النـسحب منـدوبو                  

  .  وأمريكا وفرنسا وإنجلترا، وغيرهم من الجلسة
  23/10/2009صحيفة فلسطين، 
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  نتفق مع طروحات أوباما إزاء السالم: األسد .47

أكد الرئيس السوري بشار األسد، أمس، أن بالده تتفق مع ما أعلنه الرئيس :  إبراهيم حميدي-دمشق 
حتى اآلن لم نسمع " اإلسرائيلي، لكنه لفت إلى أنه -األميركي باراك أوباما إزاء حل الصراع العربي 

ال سوى العناوين، ولم نسمع نقاشاً مع األطراف المعنية، ومنها سورية، في شأن التفاصيل التي من دونها 
الزمن ليس في مصلحة عملية "ورأى أن ". يمكن أن نضع خطة تنفيذية ننطلق فيها من أجل تحقيق الهدف

كي نصل في أقصر زمن مع اإلدارة االميركية "، داعياً إلى ضرورة العمل مع الدول األوروبية "السالم
  ". إلى تنفيذ عملية السالم

لعملية المصالحة بين األطراف الفلسطينية من أجل أكدنا دعم سورية : "وعن الموضوع الفلسطيني، قال
الوصول إلى مفاوضات تحقق سالماً على المسار الفلسطيني، كما تحدثنا عن حصار غزة وضرورة رفع 

  ".المعاناة عن الفلسطينيين في القطاع كنقطة من النقاط المهمة إليجاد السالم على المسار الفلسطيني
  23/10/2009الحياة، 

  
  يطالب بتجفيف موارد االستيطان " مقاطعةمؤتمر ال" .48

 لضباط اتصال المكاتب 83اختتم في العاصمة السورية دمشق، أمس، المؤتمر الـ:  هدى سالمة-دمشق 
وأكد المؤتمر في بيانه الختامي حق سوريا في استعادة الجوالن المحتل إلى ". إسرائيل"اإلقليمية لمقاطعة 

 قرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السالم ووقف توسيع  وفق1967خط الرابع من حزيران عام 
وطالب المؤتمرون الدول . المستوطنات فيه واالستيالء على ثرواته المائية والطبيعية ودعم صمود أبنائه

األجنبية بمنع استيراد البضائع من المستوطنات المقامة على األراضي العربية المحتلة وتجفيف موارد 
مشددين على أهمية . لمستوطنات باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي والقرارات ذات الصلةالتمويل لبناء ا

التأكد من مصدر البضائع المستوردة إلى األسواق العربية للحيلولة دون تسرب بضائع إسرائيلية الصنع 
لفا لكل المواثيق ودعا المؤتمر إلى العمل الجاد لتجفيف موارد االستيطان باعتباره مخا. إلى هذه األسواق

واألعراف الدولية وهوما أكده الرأي العام االستشاري لمحكمة العدل الدولية في الهاي في فتواها فيما 
  . يخص جدار الفصل العنصري

باعتبارها إحدى الوسائل " إسرائيل"كما أكد المؤتمر أهمية دور المقاطعة العربية واإلسالمية لـ
 ال تتعارض مع أحكام القانون الدولي وتشكل قوة لتحقيق السالم العادل المشروعة للدفاع عن النفس ألنها

لقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق " إسرائيل"والشامل في الشرق األوسط ووسيلة ضغط إلخضاع 
  .ألصحابها

  23/10/2009الشرق، قطر، 
  

  "إسرائيل" تحذر حكومة المالكي من التطبيع مع  المسلمين في العراقهيئة العلماء .49
حذرت هيئة علماء المسلمين في العراق حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي :  زيدان الربيعي-بغداد 

بقوة من التمهيد المبرمج لجعل العراق بلداً مستباحاً للشركات المشبوهة، من خالل إقدامها على التطبيع 
  .الخبيث مع الكيان الصهيوني

  23/10/2009الخليج، 
  

 "إسرائيل"اطع من مسلسل اثار استياء تركيا تحذف مق .50
مقاطع من مسلسل محلي اثار عرضه ازمة ) تي ري تي(اقتطع تلفزيون الدولة التركي :  أ ف ب-أنقرة 

كل قناة لها قواعد "وصرح منتج المسلسل سلجوق تشوبان اوغلو ". إسرائيل"دبلوماسية بين تركيا و
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ومن المشاهد المقتطعة في الحلقة الثانية من المسلسل ". ال اعتراض لدينا على ذلك...الرقابة الخاصة بها
التي عرضت الثالثاء الماضي على المحطة االولى للقناة مشهد اعدام جنود اسرائيليين لمدنيين فلسطينيين 

  .معصوبي العينين
  23/10/2009الدستور، 

  
 مؤتمر الدوحة لحوار األديان يدعو إلى حماية المقدسات الدينية في القدس .51

اختتم في العاصمة القطرية مؤتمر الدوحة السابع لحوار األديان، بالدعوة الى حماية أماكن : دوحةال
العبادة والمقدسات الدينية في القدس الشريف، مع المطالبة بإحداث تحول في التوجهات الفكرية والسلوكية 

  .في هذا المجال
  23/10/2009السبيل، األردن، 

  
  لاللتزام بالحظر النووي" إسرائيل" تدعو واشنطن للضغط علىدمشق .52

أكدت السفارة السورية في واشنطن، أول أمس األربعاء، أن سوريا من أول :  حنان البدري-واشنطن 
الدول الموقعة على معاهدة حظر االنتشار النووي، والتي التزمت بجميع التزاماتها بموجب المعاهدة، 

قبل بعض الدوائر، داعية اإلدارة األمريكية إلى بصرف النظر عن االتهامات الكاذبة الموجهة من 
  .للدخول في معاهدة حظر االنتشار النووي" إسرائيل"الضغط على حليفتها 

  23/10/2009الخليج، 
  

 واشنطن تقترب من اتفاق الستئناف مفاوضات السالم: البيت األبيض .53
 على بذل مزيد مـن الجهـد        أمس،" إسرائيل"حث البيت األبيض الفلسطينيين و    :  محمد المداح  -واشنطن  

لفتح السبيل الستئناف مفاوضات السالم، بعد أن تلقى الرئيس باراك أوباما تقريرا بشأن ما وصلت إليـه                 
  .جهود إحالل السالم التي تبذلها الواليات المتحدة

وأضاف في بيان أن أوباما سيرسل مبعوثه الخاص بالشرق األوسط جورج ميتشل إلى المنطقة قريبا، في                
" إسرائيل"واقتربت واشنطن من التوصل إلى اتفاق مع        . حدث محاولة الستئناف المحادثات بين الجانبين     أ

  .وفق مسؤولين إسرائيليين. بشأن شروط استئناف محادثات السالم مع الفلسطينيين
وذكرت المصادر ذاتها، أن المفاوضات التي شارك فيها ممثلو رئيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو فـي                  

طن مع المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشيل، توصلت إلى أن توافقا في الـرأي فيمـا                 واشن
يبدو، وآمل أن يصبح من الممكن استئناف الحوار اإلسرائيلي ــ الفلسطيني في المستقبل القريب بعـد                

 حتـى اآلن،    ونقلت عن مسؤول آخر قوله إن االتفاق المرتقب لم يعلق الفلسطينيون عليه            .تجاوز العقبات 
  .338 و242والمفاوضات يمكن أن تجري على أساس قراري مجلس األمن 

القرارين على أنهما ال يتضمنان المطالبة باالنسحاب من كل الـضفة الغربيـة؛ وهـي               " إسرائيل"وتفسر  
  .1967األراضي التي استولت عليها في عام 

اب القوات اإلسرائيلية من أراض احتلتها      وفي المقابل، يقول الفلسطينيون إن القرارين ينصان على انسح        
  .1967بالعودة إلى خطوط ما قبل عام " إسرائيل"في الصراع األخير، ويلزمان 

23/10/2009عكاظ،   
  

  رايس تدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين الستئناف المفاوضات فوراً دون شروط .54
رئـيس الدولـة    "خـالل مـؤتمر     دعت السفيرة األميركية في األمم المتحدة سوزان رايـس          ): رويترز(

 والعودة إلى   "الخالفات اإلجرائية " في القدس المحتلة مساء أول من أمس األطراف إلى تجاوز            "اإلسرائيلي
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يجب أن نقرر جميعاً ما إذا كنا جادين في شأن السالم وإال فإننا نكون بـذلك                "مائدة المفاوضات،  وقالت     
 ". الم تعني اإلقدام على مخاطر من أجلهالجدية في شأن الس... نتحدث شفاهة فقط عنه

23/10/2009الحياة،   
 

  إنديك يتهم ليفني بعرقلة اتفاق مع الفلسطينيين .55
 1997 ـ  1995 ("إسرائيل"اتهم مارتين إنديك سفير الواليات المتحدة األسبق لدى : علي الصالح-لندن 

ست اإلسرائيلي، بعرقلة اتفاق  المعارض في الكني"كديما"، تسيبي ليفني زعيمة حزب )2001 ـ  2000و
 . إسرائيلي في عهد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت-فلسطيني

 الرئيس اإلسرائيلي، في القدس المحتلة الـذي بـدأ          "مؤتمر بيريس "وجاء اتهام إنديك هذا خالل ندوة في        
 .أعماله أول من أمس

الشرق األوسط في عهد الرئيس بيـل        اإلسرائيلية عن إنديك الذي عمل في ملف         "هآرتس"ونقلت صحيفة   
رئيس الوزراء أولمرت، كان ينتظر الئحة االتهام ضـده فـي   "، القول إن 2001 ـ  1993كلينتون بين 

إياك وتوقيع أي   : شخصيا بإبالغ األميركيين والفلسطينيين   ) ليفني(قضايا الفساد، فقامت وزيرة الخارجية      
 ."اتفاق

 .يين على عدم التوقيع ألن اإلسرائيليين لن يقبلوا بمثل هذا االتفاقوحسب إنديك، فإن ليفني حثت الفلسطين
23/10/2009الشرق األوسط،   

  
  تطالب بان بإحالته على مجلس األمن" تقرير غولدستون"لجنة متابعة  .56

 التي تضم دوالً عربية وأفريقية،      "تقرير غولدستون "التقى أعضاء لجنة متابعة     :  راغدة درغام  -نيويورك  
يستعمل القوة األخالقية الهائلـة  "لعام لألمم المتحدة بان كي مون في نيويورك أمس، وطالبوه بأن       األمين ا 

 الذي تبنـى    "لمكتبه وموقعه في تنفيذ وتطبيق كل التوصيات التي وردت في قرار مجلس حقوق اإلنسان             
مـم المتحـدة    وقال المندوب الفلسطيني لـدى األ     . التقرير، خصوصاً التوصية بإحالته على مجلس األمن      

سنستمر في طرق أبواب مجلس األمن، ألن المجلس عليه مسؤولية وفـق توصـيات              ": رياض منصور 
سنتقدم بقرار إلى الجمعية العامة يحتوي على عناصر عدة لم تُطرح في القرار الذي              ": وأضاف. "التقرير

 الرحلـة نحـو مجلـس       لنزيد حظوظنا في النجاح في المشروع الذي سيقدم كجزء من         ... قُدم في جنيف  
  . "األمن

23/10/2009الحياة،   
  

  غولدستون يتحدى إثبات وجود شوائب في تقريره .57
توقع القاضي الدولي ريتشارد غولدستون، أمـس، أن تعـارض الواليـات            ): أ ف ب، أ ش أ، د ب أ        (

مـن  المتحدة وروسيا والصين مناقشة تقريره بشأن جرائم الحرب اإلسرائيلية في غزة أمـام مجلـس األ               
  .الدولي، تمهيداً إلحالته للمحكمة الجنائية الدولية

الجمعية العامة لألمم المتحدة ال يزال بإمكانها بحـث         "، إن   "الجزيرة"وقال غولدستون، في مقابلة مع قناة       
في حال فشلت األمـم المتحـدة فـي         "، معتبراً أنه    "التقرير ومطالبة مجلس األمن بالتعامل مع التوصيات      

ر فسيكون من حق أي دولة معنية بالملف تناول االتهامات في محاكمها المحليـة مـستخدمة                تناول التقري 
  ."القانون اإلنساني الدولي

لكن ... قالت إن هناك شوائب في التقرير     "وأشار غولدستون إلى أن إدارة الرئيس األميركي باراك اوباما          
غالبية الذين  "واعتبر أن   . "روراً بالرد عليها  أود أن تقول لي هذه اإلدارة ما هي هذه الشوائب وسأكون مس           

  ."ليست موجهة الى مضمون التقرير"، الفتاً إلى أن االنتقادات "ينتقدون التقرير لم يقرأوه
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ونفى متحدث باسم الخارجية الصينية أن تكون بكين قد اتخذت أي قرار بإعاقة وصول تقرير غولدستون                
  .إلى مجلس األمن

ـ    وكانت مصادر دبلوما    انه في ضوء معارضة واشنطن الشديدة لطـرح         "السفير"سية في نيويورك قالت ل
تقرير غولدستون في مجلس األمن الدولي، فإن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ال يريد ان يبادر                  
باتخاذ خطوة قد تغضب واشنطن، في الوقت الذي يمارس فيه األوروبيون واألميركيون ضغوطاً علـى               

  . بنيامين نتنياهو من أجل إجراء تحقيق إلبطال احتماالت نقل القضية الى المحكمة الجنائية الدوليةحكومة
23/10/2009السفير،       

  
  الحصار اإلسرائيلي يحرم سكان غزة من االحتياجات األساسية: ريتشارد فولك .58

الفلسطينيين يكابدون قال مبعوث حقوقي لالمم المتحدة يوم الخميس ان ): رويترز (-االمم المتحدة 
وابلغ المبعوث ريتشارد فولك اجتماعا للدول . الصعاب وسط التوترات المحتدمة في الشرق االوسط

وتركز .  دولة ان اسرائيل منعته من دخول المناطق الفلسطينية192االعضاء في االمم المتحدة وعددها 
متصلة بقضايا منها الحرب في ديسمبر تقرير فولك عن المناطق الفلسطينية على هموم حقوق االنسان ال

كانون االول ويناير كانون الثاني بين حركة المقاومة االسالمية حماس التي تسيطر على قطاع غزة 
  .واسرائيل وكذلك انشاء اسرائيل حاجزا بريا والمستوطنات المتنازع عليها

االساسية التي تصل الى عدم كفاية الضرورات "وقال فولك ان حصار اسرائيل لقطاع غزة يتسبب في 
من جانب اسرائيل التي منعته من زيارة " عدم التعاون المخالف للقانون"وتحدث فولك أيضا عن ." السكان

  .ولم ترد اسرائيل خالل االجتماع على تقرير فولك. المناطق االسرائيلية
22/10/2009وكالة رويترز،   

  
 جمعيات أمريكية تدعم االستيطان .59

كشفت المؤسسة العربية ــ األمريكية لمكافحة التمييز، عن السجالت الضريبية : ردينة فارس - غزة 
 مليون دوالر من هذه 133، وأن أكثر من "الجمعيات الخيرية"لعشرات المؤسسات األمريكية المصنفة بـ

، ذهبت إلى مستوطنات يهودية في الضفة الغربية خالل أقل من ثالث "إسرائيل"المؤسسات التي تدعم 
وأوضحت المؤسسة أن هناك العشرات وربما المئات . ات، وجميع هذه األموال معفية من الضرائبسنو

 .من المؤسسات التي تجمع التبرعات للمستوطنات
برفع عشرات الشكاوى أمام السلطات ) اي دي سي(وقامت المؤسسة العربية األمريكية لمكافحة التمييز 

 الجمعيات تكتب في سجلها الضريبي أن هذه األموال تستخدم الضريبية هذا األسبوع، مشددة على أن تلك
ألسباب خيرية وتعليمية، األمر الذي يضمن لها اإلعفاء الضريبي لكنها على صفحاتها اإللكترونية تفتخر 

 .أنها تستخدم األموال لشراء أسلحة أو حتى أراضي فلسطينية لدعم وتوسيع المستوطنين
23/10/2009عكاظ،   

   
 لفلسطينياالنقسام ا .60

  أحمد نوفل. د
فال داعي . بات من المعلوم بداهة وضرورة أهمية الوحدة ، وبات معلوماً كذلك خطر االنقسام والفرقة 

الستذكار أو استحضار عشرات النصوص المنوهة بأهمية وحدة األمة وأن فرقتها مدخل لفتنتها عن دينها 
 "ن فتنة في األرض وفساد كبير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، إال تفعلوه تك: " 
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وألهمية الوحدة إلى هذا الحد األقصى وكونها مطلباً دينياً وواقعياً وحياتياً ووجودياً وحاضراً ومستقبالً ، 
إنه لمزيد أهمية قضية : أقول .. خاصة أننا نواجه عدواً ذا أطماع تسلطية استعمارية ال يحدها حد 

  !واحدة أبداً الوحدة ، فإنه لم تنجح تجربة وحدة 
ولكنهما في التاريخ الحديث للعروبة افترقا ووصال حد " حتة واحدة " فمصر والسودان كانتا طيلة التاريخ 

 .االحتراب ، لوال حكمة أو ضعف الطرف السوداني 
ودخلت مصر في مشروع االتحاد العربي الذي ! ووحدة مصر وسوريا ولّت إلى غير رجعة فيما يبدو 

وحاولت مصر . من واألردن والعراق ، ولكنه لم يعش إال قليالً ثم قضى ومضى ضم كالً من الي
االنضمام بعد فشل مشروع االتحاد العربي االنضمام إلى االتحاد المغاربي ، ولم تنجح المحاولة من بداية 

 .وتقاربت مصر مع ليبيا ثم تنافرت وتباعدت ! الطريق 
 ، أو تجربة العراق ، أو تجربة سوريا ولبنان ، أو غير وإذا خرجنا من تجربة مصر إلى تجربة ليبيا

 .ذلك ، فما من دولة إال خاضت تجارب فاشلة مريرة في موضوع الوحدة 
 !ال نتكلم عن نصرتها ، معاذ اهللا ! ولم يستطع العرب أن يجتمعوا في مؤتمر قمة للخطابة عن غزة 
قدوا شراكات مع أوربا ومع أمريكا ومع هؤالء األعاريب عجزوا عن إنشاء سوق عربية مشتركة ، وع

 !أي شيء .. الجن ، ولم يعقدوا أي مشروع تقارب اقتصادي أو توحيد عملة ، أو توحيد أي شي 
هؤالء األعاريب تلبسهم جن االتحاد ، فقاموا يدبجون الخطب والمقاالت واألشعار والمعلقات والمقامات 

ت والمطرزات في مديح الظل العالي ظل الوحدة والمقطعات والمقرنصات والمفرقعات والمسجوعا
 .ويكيلون بالتالي أكيال الذم والقدح في الفرقة الفلسطينية وخطورة االنقسام الفلسطيني .. العربية 

ومصر التي هي خاطري وفي دمي وفي فمي وتجاربها في الوحدة ماثلة فاشلة مائلة عاثرة متعثرة خائبة 
لة على اهللا ، أن تجري مصالحة في القاهرة بين الفصائل المتنافرة ، همت وعزمت وعقدت النية متوك

 من الحرص الشديد على قضية فلسطين ولوقف االستيطان – بالطبع كما تعلمون –المتناحرة ، وذلك 
 .ووقف التهويد ووقف التعدي على األقصى ، ووقف التدهور في الحالة واالنحدار في مسار القضية 

كيد المجيد على القضية هو الذي جعل مصر الشقيقة تتحمل تلكؤ الفصائل هذا الحرص الشديد األ
الفلسطينية ، وتعجب أي مصر من عدم تحمل الفلسطينيين لمسؤولياتهم وتركهم اليهود يعربدون ومصر 

وإذا كنتم واعين ألهمية الوحدة ) النهار ده قبل بكرة ( حريصة على التوقيع على أوراق االتفاق 
درساً ) في السياسة (  إلى هذا الحد والمقدار ، فلماذا ال تعطون األطفال الفلسطينيين حريصين عليها

عملياً في توحدكم وأنتم دول عتيقة عريقة مؤسسية مخضرمة في السياسة ومنكم من حكم قرابة األربعة 
  عقود ومنكم من زاد عليها فلماذا ال تعطون هؤالء المبتدئين األسوة من أنفسكم ؟

يشكل أهمية استراتيجية تضيع القضية إذا لم تتحقق ، فماذا ) ال قاما وال قعدا (  اتحاد فصيلين وإذا كان
 !نقول لو توحدت األمة العربية كلها ، ما شاء اهللا ؟

. إن العرب ال يعطون أسوة وال قدوة في الوحدة ، ال ، ولكنهم يعطون أسوأ المثل في الفرقة واالنقسام 
 قرنق في جنوب السودان ومن الذي سلحه وموله ؟ لقد لعب العرب ، وهم فمن الذي درب جيش جون

ثم يا إخواننا . بل إن دولة دفعت رواتب جيش قرنق عشر سنين . العبون ، دوراً مهماً في هذه المهمة 
  العرب من الذي يعبث بوحدة كل البالد العربية ؟ أليس كل بلد يتآمر على كل البالد ؟

اً تضحون به وتذبحونه لحل كل تناقضاتكم وعقدكم ؟ هل هربتم من استحقاق هل وجدتم كبشاً سمين
وحدتكم إلى وحدة ما ال يقبل االتحاد ؟ فكيف تجمع تحت راية واحدة من يصرون على التبعية إلسرائيل 

 على الشعب الفلسطيني ال" حراصاً " مع الذين نذروا أنفسهم لمحاربتها ؟ ولماذا تحاصرون غزة إذا كنتم 
  ؟!أقول حراساً للغزاة لغزة 

ثم إذا كنتم حريصين إلى هذا الحد على الوحدة واالتحاد بين شطري فلسطين فلماذا تميلون كل الميل مع 
  طرف على طرف ؟
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توحيد الفصائل : آه كم تذبح في بالد العرب األماني الجميلة تحت رايات وشعارات نبيلة كشعار 
  !يني الفلسطينية وإنهاء االنقسام الفلسط

 23/10/2009السبيل، األردن، 
  

  وحدها" إسرائيل"ليس ورطة لـ  .61
  محمد السعيد ادريس

الشيء المؤكد اآلن، بعد مصادقة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف على مشروع قرار 
ه بحق يدعم توصيات تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون الذي يدين الكيان الصهيوني على جرائم

على قطاع غزة، أن الكيان أضحى في " اإلسرائيلي"الشعب الفلسطيني في الحرب التي شنها الجيش 
وحدها بل " إسرائيل"ورطة حقيقية باعتراف قادته، لكن ولسوء الحظ، فإن هذه الورطة ليست ورطة 

ة الفلسطينية، وفي مقدمتها السلط" عملية السالم"ورطة أيضاً لكل األطراف المشاركة في ما يسمى ب 
ودول عربية تقف في مقدمة الدفاع عن خيار السالم كخيار استراتيجي للعرب، ثم الواليات المتحدة 

  .الراعي لهذه العملية
زئيف سيجال، الذي يعتبر من " اإلسرائيلي"كبيرة على النحو الذي كشفه البروفيسور " اإلسرائيلية"الورطة 

ية العاملة في حقل حقوق اإلنسان، فعلى الرغم من ثقته بأن إحالة أبرز الخبراء في مجال المؤسسات الدول
هذا التقرير إلى األمم المتحدة وخاصة إلى مجلس األمن، إذا حدثت هذه اإلحالة، لن تنتهي بفرض 

اعتماداً على الفيتو األمريكي أوالً ثم الدعم البريطاني والفرنسي المؤكد، إال أنه " إسرائيل"عقوبات على 
وبعالقاتها وسمعتها " إسرائيل" التعامل الدولي مع الموضوع من شأنه أن يلحق ضرراً فادحاً ب أكد بأن

ومستقبل ارتباطاتها مع العالم، وقد يكون تقرير غولدستون، إذا عرض على مجلس األمن، بداية لتحول 
جنوب إفريقيا في في ) التفرقة العنصرية(إلى مرمى سهام عالمي، كما حصل لنظام االبارتهيد " إسرائيل"

  .حينه
للكيان التي جرى نسجها " االسطورة التاريخية"وفي " اإلسرائيلية"الخوف من حدوث انهيار في المكانة 

عبر سنوات ممتدة من األكاذيب واألضاليل الصهيونية، هو الذي دفع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة 
بالسعي لنزع الشرعية عن أي جهة تحاول نزع "ن الكيان إلى توجيه تعليماته إلى الجهات المعنية في الكيا

وهاجم نتنياهو خالل كلمة أمام الكنيست تقرير غولدستون، الذي قدم، حسب "". إسرائيل"الشرعية عن 
مؤكداً أن الحقيقة هي عكس ذلك " مجرمو حرب"وقادة جيشها وجنودها على أنهم " إسرائيل"رأيه، قادة 

في الدفاع عن نفسها ويشجع " إسرائيل" "يقوض حق"، وأنه "جنة غبيةكتبته ل"تماماً، ورأى أن التقرير 
لن تخاطر من أجل السالم إذا لم تكن " إسرائيل"، مشيراً إلى أن "االرهاب، ويعتبر خطراً على السالم

الحق بدولة يهودية والحق بالدفاع عن النفس هما أساسان من "قادرة على الدفاع عن نفسها، معتبراً أن 
  ". شعبنا، ومندمجان ببعضهماأسس وجود

وانطالقاً من هذا االدراك اجتمع المجلس الوزاري المصغر وجرى تشكيل لجنة عالية المستوى من 
رئيس الحكومة ووزير الخارجية ووزير الحرب ووزير العدل ووكالء ومديري وزارات وهيئات لبلورة 

لية المختلفة ضمن إدراك محدد مفاده إن خطة شاملة للتعامل مع تقرير لجنة غولدستون في الساحات الدو
  .خسرت معركة لكنها لن تخسر الحرب" إسرائيل"

فإن ورطة السلطة الفلسطينية وورطة دول عربية وورطة اإلدارة " إسرائيل"إذا كانت هذه هي ورطة 
 على تفعيل األمريكية ال تقل فداحة، وبالذات ما يتعلق بقدرة السلطة والدول العربية وخلفها النظام العربي

اإلقرار الدولي لتقرير لجنة غولدستون والسعي به إلى أبعد مدى وبالتحديد خوض المعركة بجدية ضد 
والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس األمن، من أجل إصدار قرار من المجلس " إسرائيل"

هود أولمرت ووزيرة وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق إي" اإلسرائيليين"بإحالة مجرمي الحرب 
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الخارجية تسيبي ليفني ووزير الحرب إيهود باراك إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى أي مدى سوف 
يتصدى النظام العربي لمرحلة ما بعد لجوء واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد صدور قرار من مجلس 

  .األمن يرفع تقرير غولدستون للمحكمة الجنائية الدولية
ذه لها عالقة مباشرة باألسئلة األهم الخاصة بموقف النظام الرسمي العربي من عملية التسوية األسئلة ه

هل في مقدورهم إعالن وفاة خيار . وآفاقها والعالقة مع الواليات المتحدة إذا حدثت مثل هذه المعركة
اليات المتحدة السالم وتبني خيارات أخرى بديلة؟ وهل في مقدورهم التضحية بعالقات التحالف مع الو

  من أجل تقرير غولدستون أو من أجل كل فلسطين وشعبها؟
يضع هذه األطراف أمام خسارة مصداقيتها وشرعيتها أمام الشعب " ال"االجابة عن هذه األسئلة ب 

الفلسطيني أوالً، وأمام الشعب العربي كله ثانياً، ويبدو أن التضحية بالمصداقية ستكون أهون من 
السالم وبالعالقة مع الواليات المتحدة، ألن هذه العملية هي التي مازالت تستر خواء التضحية بعملية 

  .وضعف خيارات السلطة الفلسطينية ومن خلفها النظام العربي
" إسرائيل"ورطة اإلدارة األمريكية هي األخرى ستكون فادحة إذ عليها أن تختار بين والئها ل 

وعود أمريكية كثيرة أخذت تتآكل مع ضغوط الحكومة ومصداقيتها أمام الشركاء العرب في ظل 
  .وضغوط المنظمات الصهيونية" اإلسرائيلية"

وإذا كان من المرجح أن تلجأ اإلدارة األمريكية إلى التضحية بمصداقيتها أمام شركائها العرب حفاظاً 
عذار فإن القضية ستعود على والئها والتزاماتها مع الكيان اعتقاداً منها أن الشركاء سيغفرون ويقبلون األ

في النهاية إلى نقطة البداية مجدداً وإلى ضرورة إحياء موقف شعبي عربي، وإحياء حركة تحرر شعبية 
  .عربية قادرة على أن تدافع عن حقوق األمة ليس فقط ضد تحديات األعداء بل وضد تفريط األشقاء

  22/10/2009الخليج، 
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 سمير كرم

منظمة التحرير الفلسطينية الممثل «عاشت جماهير األمة العربية لنحو خمسة عقود متوالية تعتبر عبارة 
عقيدة رسمية وشعبية لها وهتافها وشعارها األول، قبل كل المبادئ » الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

 .والشعارات األخرى المتعلقة بفلسطين والتحرير
قب الصراع الشرعي بقيادة هذه المنظمة كانت الحكومات العربية تنتقل من مؤتمر الى مؤتمر وطوال ح

حتى ...ومن مناسبة دولية الى أخرى طارحة هذا المبدأ ـ العقيدة ـ الشعار بنداً أول لجدول أعمالها
اقف حينما وقعت كارثة كامب ديفيد التي اخرجت مصر من الصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وهزت مو

كثير من الحكومات العربية من هذا الصراع، ظلت تخفي عن جماهيرها هذا التراجع واالهتزاز، وراء 
 .»منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني«ستار التمسك بشعار 

لى عدد من ماذا اآلن وقد قررت منظمة التحرير الفلسطينية ـ بالممارسة الفعلية وبوضع توقيعها ع
 السياسات الرسمية للسلطة الفلسطينية ـ ان تخرج من الصراع العربي ـ اإلسرائيلي؟
 .لقد قدمت السلطة الفلسطينية الدليل القاطع على أنها اختارت الخروج من هذا الصراع

د الدال لم تكن اوسلو وال دايتون وال أي لقاء آخر أو أية اتفاقات أخرى كافية لتكون بمثابة الجرم المشهو
على ان منظمة التحرير الفلسطينية وصلت الى نقطة العجز عن تمثيل الشعب الفلسطيني، تاركة السلطة 

اصبح يكفي ان يصيب الشلل منظمة التحرير . تقرر التصرف كأنها جزء تابع لإلدارة اإلسرائيلية
ا في ذلك امنياً ـ تسلمه ابناء الفلسطينية بينما السلطة تمارس التعاقد والتعاون مع العدو اإلسرائيلي ـ بم

 .الشعب اخوة المنظمة ليضمهم الى آالف األسرى والمعتقلين في سجونه
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اصبح كافياً ان تبادر السلطة الى االنحناء طاعة امام الضغط اإلسرائيلي األميركي، فتسبقهما الى طلب 
وعندما ... ريتشار غولدستونتأجيل النظر في تقرير لجنة حقوق اإلنسان الدولية برئاسة القاضى الدولي 

ترتعد السلطة امام رد فعل الشعب الفلسطيني ومؤيديه في انحاء العالم وعندما تخشى إسرائيل ان تغير 
السلطة الفلسطينية موقفها تعلن صراحة أنها كانت تحارب الفلسطينيين في غزة بتحريض من السلطة 

كانت تمعن في تحريض اآللة العسكرية االسرائيلية الفلسطينية، بل تعلن إسرائيل أن السلطة الفلسطينية 
عندما كان يبدو أن في نية اسرائيل ان » دعونا ننتهي منهم«: على تشديد النكير على المقاومة الفلسطينية

 .تنهي ما يسميه العالم اآلن جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة
ابن شرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية الى ابن اصبح يكفي ان ندرك ان السلطة الفلسطينية تحولت من 

وأصبح يكفي ان يدرك الشعب . غير شرعي للسياسات اإلسرائيلية واألميركية ضد القضية برمتها
الفلسطيني والعربي ان مرحلة جديدة بالغة الخطورة قد بدأت اصيبت فيها منظمة التحرير الفلسطينية 

اذ اصبحت غير قادرة على التحرك للتبرؤ من السلطة بسكتة دماغية وقلبية معاً في وقت واحد، 
 .الفلسطينية وممارساتها

فوقتها ... هذا اخطر بكثير من خروج مصر السادات من الصراع العربي ـ االسرائيلي قبل ثالثين عاماً
صمدت منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة الصدمة، ووقفت تمثل شعبها وتعطي الدليل لشعب مصر 

وكان ان اجبر الشعب المصري . العربي على ان الفلسطينيين صامدون مستمرون في المقاومةوالشعب 
 .حكامه على ان ال يجاهروا بالتطبيع

قد ال يستطيع كثيرون من بسطاء الشعب العربي في مصر وغيرها ان يميزوا بين السلطة الفلسطينية 
م المنظمة اخرجت نفسها من الصراع ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكنهم يدركون ان السلطة وباس

وقررت مؤازرة العدو االسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، وقررت دعم إجراءاته بتسليم فلسطينيي 
لهذا فإن هذا الموقف بدا كافياً ليدرك . المقاومة في الضفة الغربية ليتم ترحيلهم الى معتقالت إسرائيل

 .لته السلطةهؤالء البسطاء ان المنظمة قد ماتت بما فع
بالتالي فإنه من وجهة نظر شعبية بحتة اصبح من المحتم ان يبدأ النضال الفلسطيني من البداية، من 
الخطوة االولى، اذا لزم االمر، من اجل استعادة االرض وإقامة الدولة الحقيقية ذات السيادة والقادرة على 

بل انها غير قادرة على ان تعود ... ى ان تقودفإن السلطة او المنظمة لم تعد قادرة عل. الدفاع عن نفسها
 .الى الحياة، فضالً عن ان تعود الى المقاومة

بل الحقيقة أن السلطة او المنظمة لم تعد تصلح شريكاً لمؤيدي الشعب الفلسطيني الذين تكتظ بهم اصقاع 
فسهم فجأة لقد وجد مؤيدو الشعب الفلسطيني أن. العالم متظاهرين ومحتشدين ومعتصمين ومحتجين

مضطرين ألن ينددوا بالسلطة الفلسطينية ومواقفها المتخاذلة وتحريضها غير المتخاذل إلسرائيل ضد 
لم يعد مؤيد القضية الفلسطينية يكتفي بالتنديد بإسرائيل وجرائمها ضد الفلسطينيين، انما اصبح . المقاومة

فع رئيس السلطة الفلسطينية ألن يصدر من قبيل الواجب األممي والنضالي ان يكشف هذا التواطؤ الذي د
تعليماته الى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في جنيف بالتعاون مع الجهد األميركي ـ اإلسرائيلي لحمل 
 .مجلس حقوق االنسان الدولي على تأجيل النظر في قرار بإحالة تقرير لجنة غولدستون الى مجلس األمن

المنظمة فشلت محاولة التأجيل في /لفلسطينية رغماً عن مواقف السلطةوبسبب هذا التأييد الدولي للقضية ا
 .منتصف الشهر الحالي

اضطر مؤيدو حقوق الشعب الفلسطيني ـ حتى داخل اسرائيل ـ الى اعتبار موقف السلطة سبباً كافياً 
لطة الفلسطينية ، وبالتالي ان الس»القيادة الوطنية الحقيقية للشعب الفلسطيني«لالعتراف بحماس باعتبارها 

لم تعد الشريك الشرعي الذي ينبغي ان تتفاوض اسرائيل معه سعياً وراء حل للصراع عن طريق 
» هآريتس«حسب تعبير جويل بينين في مقال نشرته صحيفة . (»المفاوضات في المستقبل القريب

 ).7/10/2009االسرائيلية المستقلة في 
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ؤيدة لحقوق الفلسطينيين والتي تقيم في الضفة الغربية وليس وعبرت اميرة هاس الصحافية االسرائيلية الم
لقد برهن محمود عباس في مكالمة هاتفية واحدة الى ممثله في «في اسرائيل عن المعنى نفسه في قولها 

جنيف عن إغفاله للعمل الشعبي وافتقاره الى اإليمان به في مواكبته للسلطة والمكان الذي يضع فيه 
لمدة تسعة اشهر ظل آالف الناس من الفلسطينيين ومؤيديهم في . ة في عملية التغييرالحركات الجماهيري

الخارج والناشطين ضد االحتالل في اسرائيل يناضلون من اجل ان ال يلقى في مزبلة دول االحتالل بما 
 ).7/10/2009هآريتس في (» .لديها من مشاعر التفوق، ميراث العدوان العسكري االسرائيلي ضد غزة

المنظمة هو البقاء على مقاعد الحكم للقيام بدور /هكذا اصبح واضحاً ان التقدم ـ في نظر السلطة
الشين ( لحساب جيش الدفاع اإلسرائيلي وإدارة المخابرات اإلسرائيلية الداخلية » المقاول من الباطن«

عها على االنترنت في في موق» اخبار السالم اليهودية«حسب تعبير منظمة («وإدارة الحكم الذاتي ) بيت
12/10/2009.( 

يبدو ـ مع ذلك ـ ان هذا التحول نحو التفاوض من موقع الخادم المطيع ألميركا وإسرائيل المعترف 
بأفضالهما عليه ليس كافياً ألن اإلدارة األميركية أظهرت إصرارا على مواصلة الضغط على هذا الجانب 

لقد بعثت االدارة االميركية . ضة فلسطينية وعالميةالفلسطيني نفسه، بعد كل ما تعرض له من معار
برسالة الى الحكومة المصرية ـ اثناء اجتماع المبعوث االميركي جورج ميتشل والوزير عمر سليمان 
مدير المخابرات العامة المصرية ـ طلبت فيها ان تمتنع القاهرة عن تأييد اتفاقية المصالحة بين حركة 

 . بفرص التفاوض بين السلطة الفلسطينية وإسرائيلفتح وحركة حماس، ألنها تضر
أي أن االدارة االميركية طلبت من مصر ان تجهض االتفاقية التي صاغتها بنفسها بعد مجهود شاق بين 
الطرفين الفلسطينيين، لتكون الوثيقة التي تتم على اساس بنودها المصالحة الوطنية بين حماس وفتح 

.(...) 
صائل المقاومة المتحالفة معها لتوقيت المصالحة ـ بعد افتضاح موقف ولعل رفض حماس وباقي ف

السلطة إزاء تقرير غولدستون ـ كان هو المنقذ الوحيد لحكومة القاهرة من الحرج الذي كان ال بد ان 
 .يصيبها من الرضوخ للمطلب االميركي بسحب تأييدها للمصالحة الفلسطينية

اصبح في حكم المقرر ان تقوم وزيرة الخارجية االميركية وفي ضوء هذا الرفض لتوقيت المصالحة 
هيالري كلنتون بزيارة إلسرائيل لحث رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على العمل بجد من اجل ان 

وستعيد هذه الزيارة أجواء تراجع ادارة . تستأنف مفاوضات السالم بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية
ريح عن شرطها السابق بأن توقف اسرائيل نشاطاتها االستيطانية في الرئيس االميركي اوباما الص
ومن الواضح ان الجانب االميركي مستمر في تجنب تناول هذه الزاوية من . االراضي الفلسطينية المحتلة

األمر الذي يسهم في إضعاف السلطة ... الموضوع ليخفي خضوعه لرغبة إسرائيل في إسقاط هذا الشرط
 .ز مركز قيادتهاالفلسطينية ويه

المنظمة فإن الدالئل تشير الى ان محمود عباس قد كيف تفكيره وسلوكه /اما كيف سيكون موقف السلطة
في القضية مع المطالب والضغوط االميركية اعتقاداً منه بأن الفوائد التي ستعود على السلطة ستكون 

 .كافية لمنحه تأييد الغالبية في السلطة وفي المنظمة
ي هذا على اإلطالق انه سيحصل في الوقت نفسه على صمت من الجماهير الفلسطينية او على وال يعن

 .تراجع من منظمات المقاومة التي ردت على سلوكه إزاء تقرير غولدستون برفض المصالحة
المنظمة الفلسطينية في إغفال ما يريد الشعب الفلسطيني ـ وهو نفسه ما تعبر عنه /إن استمرار السلطة

ظمات المتمسكة بالمقاومة ـ ال يعني أبداً ان خروج السلطة والمنظمة من الصراع العربي ـ المن
 .االسرائيلي سيمر من دون عواقب وخيمة

. إن أكثر الفرضيات شرعية وعقالنية هي التي تتوقع أن ال تسير اسرائيل في طريق السالم والمفاوضات
 حال سالماً مع الشعب الفلسطيني، حتى لو توفرت لها لقد اظهرت اسرائيل بشتى السبل انها ال تريد بأي
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إقليمية تتصور من خاللها انها تستطيع ان تفرض » أجندة«ويشير هذا الى ان إلسرائيل . افضل الشروط
المنظمة نفسها /فأين ستضع السلطة. وضعاً بالقوة العسكرية يشمل محاصرة الفلسطينيين خارج أراضيهم

هرت سلوكيات األشهر القليلة األخيرة بنوع خاص اين تقع مواقف في مثل هذه الظروف؟ لقد اظ
 .المنظمة وأين تتبلور والءاتها/السلطة

وهذا يعني الحاجة الى بداية جديدة للنضال . لقد بدأت مرحلة نهاية شرعية منظمة التحرير الفلسطينية
  .إقليمياً وحتى دولياًولكنها اوضح وأصلح للمقاومة محلياً و... الفلسطيني في ظروف اعقد سياسيا

 23/10/2009السفير، 
  

  "يدفننا"لندفْن االحتالل قبل أن  .63
  آري شبيط

ولـم تأخـذ    . في العقد االول بعد حرب االيام الستة قررت اسـرائيل أال تقـرر            : هذا هو تاريخ السخافة   
 فهموا  بتحذيرات يشعياهو ليفوفيتش، عاموس عوز، اوري افنيري، لوبا الياف واسحاق بن اهارون، ممن            

هي أوراق، وأنه من المجدي االحتفـاظ بهـذه االوراق          " المناطق"فقد اعتقدت بأن    . فوراً شرك االحتالل  
اسرائيل ليفي اشكول وغولدا مائير لم تفهم بأن الوضع المؤقت          . النه مقابلها سيكون ممكناً تحقيق السالم     

  .الصعب جداً الخروج منهوغزة هو شرك دائم، سيكون من " السامرة"و" يهودا"الذي خلقته في 
 1977في أعقاب التحول السياسي فـي العـام         . في العقد الثاني بعد حرب االيام الستة، اسرائيل قررت        

وبالذات بعد  .  مستوطنة، كانت ترمي الى جعل االحتالل ال رجعة عنه         150أقامت حكومات اليمين نحو     
 آخر، وفي نوبة غير مسبوقة من الغرور،        مصمماً على منع انسحاب   " الليكود"أن انسحب من سيناء، كان      

بأساليب كولونيالية مرفوضة   ". المناطق"السيطرة على   " الليكودية"القلق والتجاهل للواقع، حاولت اسرائيل      
وعدمية عملت اسرائيل مناحيم بيغن وارئيل شارون خالفاً للقانون الدولي وخالفاً للواقع الديموغرافي كي              

سكرى من القوة ومصابة بالمسيحانية حاولت أن تصد        .  يعد بوسعها أن تهضمها    تبتلع اجزاء من البالد لم    
  .بكل ثمن السيادة الفلسطينية، ولكنها بذلك شككت بالذات بالسيادة اليهودية

االنتفاضة االولى دفعت االغلبية االسرائيلية ألن تفهم بأنه مـن          . في العقد الثالث لالحتالل طرأت صحوة     
ولكن، اسحاق رابين وشمعون بيريس اختارا محاولة الخروج منها عـن           ". مناطقال"االفضل الخروج من    

لماذا؟ النها استندت الى الفرضية عديمة المعنى بأن ياسر عرفات          . ، التي أدت الى مأزق    "اوسلو"طريق  
من جهة كيان فلسطيني مـسلح،      : هو شريك، وان السالم في متناول اليد، ولما كانت هكذا كانت الفوضى           

وبدالً من المسيرة السياسية التي تحرر      . وعديم المسؤولية، ومن جهة اخرى مشروع استيطاني شديد       معاد  
  .اسرائيل من الطوق الخانق، وثقته فقط على رقبتها

بعد فشل مؤتمر كامب ديفيد واندالع االنتفاضة       . في العقد الرابع لالحتالل، صحت اسرائيل من الصحوة       
يلية بأن مسألة االحتالل ومسألة السالم هما مسألتان مختلفتان، وفهمت بأنـه       الثانية فهمت االغلبية االسرائ   

اسرائيل . حتى وإن لم يؤد الخروج الى نهاية النزاع       " المناطق"سيتعين على اسرائيل ان تخرج بحذر من        
شارون وايهود اولمرت آمنت بأحادية الجانب، ولكن بعد أن جربت أحادية الجانب في فك االرتباط تبين                

" رصـاص مـصهور   "،  "القسام"، هجمات   "حماس"صعود  . ان الحل السحري الجديد هو ايضا حل كاذب       
الفلـسطيني  " التطـرف : "وتقرير غولدستون علمتنا ما الذي يجري عندما تسعى اسرائيل لفك االرتبـاط           

رة ال  في هذه المرحلـة المتـأخ     . يتعاظم، العنف يتجدد، وعندما تدافع اسرائيل عن نفسها فانها تُستهدف         
  .تستأنف أحادية الجانب المبسطة الشرعية االسرائيلية بل تقضمها جداً

اذا . ال يوجد اي احتمال في ان تمنح االسرة الدولية اسرائيل زمناً اضافياً           . العقد الخامس هو العقد األخير    
قـف  عن حق أم غير حـق، ت      . لم نجد بسرعة الطريق الصحيح للتصدي لالحتالل، فان االحتالل سيدفننا         

عن حق وبغير حق، العالم يمنح االن اسرائيل صفراً مـن التـسامح             . اسرائيل اآلن وظهرها الى الحائط    
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واذا لـم نعـالج بجديـة       . اذا اضطررنا الى استخدام القوة مرة اخـرى سـننبذ         . وصفراً من االنصات  
  .المستوطنات سنصبح جنوب افريقيا

خيـار العقـد االول     . هما ملزمان بأن يعمال بسرعة    و. وعليه فليس لبنيامين نتنياهو وايهود باراك زمن      
خيـار العقـد الثالـث      . لم يكن أبداً خيـاراً    ) االستيطان(خيار العقد الثاني    . ليس خياراً ) الوضع الراهن (
وعليه فمن الحيوي أن نـدفع      . هو صيغة للمصيبة  ) احادية الجانب (خيار العقد الرابع    . هو وهم ) السالم(

ربمـا  ". الـسامرة "ربما انسحاب محدود مـن      . للعقد الخامس ) الواعي(ار  في غضون وقت قصير بالخي    
انسحاب محدود مقابل اعتراف دولي بالخط الواقي االسرائيلي وبحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها مـن                

ربما انسحاب محدود مشروط في ان تتحمل مصر، األردن، السعودية ودول الخلـيج مـسؤولية               . الداخل
عليهمـا أن   . مهما يكن من أمر، على نتنياهو وباراك أن يعمال        . المخالة وتطويرها " المناطق"مؤقتة عن   

 عقود من الـسخافة بعقـد       4يثبتا بأنهما ال يجلسان في مكتبيهما كي يتمتعا بمناعم السلطة، بل كي ينهيا              
  .خامس من األمل

  "هآرتس"
  23/10/2009األيام، فلسطين، 
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  شلومو غازيت
 حتى  54عرف قصة الرجل الذي سقط من سطح مبنى االمباير ستيت، وما أن مر على الطابق الـ                 كلنا ن 
كلنا استطبنا القصة لمعرفتنا الجيدة ماذا سيكون عليه مصيره حين سـيتحطم  ". So far so good: "قرر

  . بعد بضع ثوان على الرصيف
فكير فيها فـي الـسياق االسـتراتيجي         النكتة الحزينة تصبح مقلقة على نحو خاص عند الت         –هذه القصة   

فنحن نوجد في وضع مشابه من التدهور والسقوط، والقيادة الشعب يبـدون رضـى              . الوطني اإلسرائيلي 
  . مفاجئا عن الوضع ويمتنعون عن السؤال ألنفسهم إلى أين تقود المسيرة الحالية

ة منها نوجد في ذات السقوط      يمكن بسهولة استعراض سلسلة من المجاالت الوطنية في كل واحدة وواحد          
الحر، ولكني سأكتفي لغرض هذا البحث في موضوعين يعودان ليكونا على جدول األعمال الوطني عندنا               

 موضوعان ال يعالجان، غير موجودان في قيد الجدال العام لـدى الحكومـة، األحـزاب والـشعب،                  –
 فقط نمـر بـين الحـين        –تلك القصة   موضوعان ال نحاول أن نقدم لهما جوابا وحال، وكلنا، مثلما في            

  ". كل شيء على ما يرام"واألخر عن الطابق األدنى من المبنى ونواصل االدعاء بان في هذه األثناء 
، عملية مشابهة لتلـك التـي اجتازهـا النظـام           )إسرائيل(الموضوع األول هو عملية نزع الشرعية عن        

تعود بدايتها . هذه العملية ليست جديدة عندنا  . ين سنة األبيض في جنوب إفريقيا وأدت إلى انهياره قبل ثالث        
الحل السياسي المقبول على العالم هو بروح قـرار    .  سنة، ما أن انتهت حرب األيام الستة       42إلى ما قبل    

" مـن كـل   "حتى وان لم تكن هذه      (، انسحاب من مناطق احتلتها إسرائيل في الحرب         242مجلس األمن   
  .يف عن قواعد التصرف في األرض المحتلة، وبموجب مواثيق جن)المناطق

المثال الـراهن، بـالطبع، هـو تقريـر         . ال ريب، إن العالم يتصرف تجاهنا بنهج التمييز واالزدواجية        
يعمل هنا أيضا خوف من التأثير اإلسـالمي،        . غولدستون وقرارات مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان      

ها للساحة الدولية أن تتخذ فيها تقريبا كل قرار بمجرد الرفع           وكذا ال سامية، وكذا تسهيالت يمكن من خالل       
. ليس هكـذا اليـوم    . حتى ما قبل سنة كان بوسعنا أن نعتمد على تأييد أمريكي جارف           . التلقائي لأليادي 

  . ال يوجد حل أو جواب حقيقي) إسرائيل(ولكن في التذمر من عدم نزاهة العالم تجاه 
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، ذات أغلبيـة    )إسرائيل(في ظل غياب حل سياسي يفصل دولة        . غرافيالموضوع الثاني هو الخطر الديم    
 الفلسطينية التي بين البحر والنحر، فإننا نتقدم بعيون مفتوحة نحـو            –يهودية متماسكة عن الكتلة العربية      

  . دولة كل مواطنيها، نحو دولة ثنائية القومية تفقد فيها األغلبية اليهودية سموها"قيام 
خطر ال يقل عن تطوير النووي اإليراني   . خطر األكثر قربا وملموسية على مجرد وجودنا      هذا اليوم هو ال   

  .وبالتأكيد يفوقه كعملية محتمة
إذن ما الذي نفعله في هذا الشأن؟ األسبوع الماضي بـدأت           . العنوان موجود على الحائط وبأحرف بارزة     

أي بشرى كانت على لسانه في هاتين       . ءالدورة الشتوية للكنيست وسمعنا الخطة السياسية لرئيس الوزرا       
المسألتين؟ في واقع اآلمر في كل المسائل المصيرية األخرى التي تذكر بالسقوط مـن مبنـى االمبـاير                  

  " .  So far so good: "ستيت؟ فقط ذات الجواب
  "معاريف"  

  23/10/2009صحيفة فلسطين، 
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