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  24/1/2010ة في  انتخابات عاّمبإجراء  رئاسياً يصدر مرسوماًعباس .1

 دعا اًالرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوم ، أنرام اهللامن  23/10/2009وكالة وفا، نشرت 
فيه الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة النتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة 

 .2010 يناير / كانون الثاني24ومباشرة األحد 
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إن على رئيس وأعضاء لجنة االنتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة "وقرر عباس في المرسوم 
 ."م هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدورهكافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكا

، أن عبد الرؤوف أرناؤوط، رام اهللانقالً عن مراسلها في  24/10/2009الوطن، السعودية، وأضافت 
 بإجراء أن الرئيس عباس وقع مرسوماً" الوطن"الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أعلن في تصريح لـ

يناير / كانون الثاني من 24 الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة يوم االنتخابات التشريعية والرئاسية في
لقد وقع الرئيس المرسوم الرئاسي بإجراء االنتخابات وفقا لما ينص عليه القانون األساسي " وقال. المقبل

 ".وسيقوم بإبالغ المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه اليوم بقراره هذا
 والذي نص على إجراء وافق على اتفاق المصالحة المقترح مصرياًوأشار أبو ردينة إلى أن عباس 

فتح عزام األحمد،  يونيو المقبل وأرسل عضو اللجنة المركزية لحركة/ حزيران من 28االنتخابات في 
 .إلى القاهرة حامال توقيع الحركة على االتفاق المقترح إال أن حماس لم توافق على االقتراح المصري

حماس لم توافق على االتفاق المقترح من األشقاء المصريين فإن الرئيس عباس سيتبع طالما أن " وقال
اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون األساسي وعلى ذلك فقد وقع المرسوم بإجراء 

 ".االنتخابات في موعدها الدستوري
  

 أي انتخابات تعقد دون توافق وطني لن يقبلها شعبنا: بحر .2
إن أي انتخابات ستعقد بدون توافق : " أحمد بحر.النائب األول لرئيس المجلس التشريعي دقال  :غزة

وأضاف بحر  ".ستعمل على تكريس االنقسام" مؤكداً أنها ،"وطني لن تكون مقبولة من الشعب الفلسطيني
هللا  تكريماً للحافظين لكتاب ا، أمس،خالل حفل نظمته حركة حماس في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

 ويجب أن نهيئ المناخ السليم لذلك بعيداً عن شروط الرباعية التي ،نريد انتخابات حرة ونزيهة: "تعالى
  ".وهذا غير مقبول لدينا في المجلس التشريعي, تفرض على الشعب الفلسطيني االلتزام بها

داً عن التدخالت بعي"وشدد على ضرورة مواصلة الحوار الوطني للوصول إلى اتفاق ينهي حالة االنقسام 
بحر عن فخره بالعدد الكبير من  وعبر". األمريكية وشروط الرباعية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني

 فهنيئاً لهم وآلبائهم ،نلتقي اليوم لالحتفاء بالحافظين بكتاب اهللا: "وقال, الحافظين لكتاب اهللا عز وجل
 فإن المشروع اإلسالمي سينتصر في فلسطين ،ةرغم المؤامرات الداخلية والخارجي: "وأضاف ".وأمهاتهم
  ".وخارجها

  24/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  عباس يبحث عن شرعية وهمية لتقديم مزيد من التنازالت": التغيير واإلصالح" .3
، أن إصدار "المجلس التشريعي الفلسطيني"ممثلة حركة حماس في " كتلة التغيير واإلصالح"أكدت : غزة

 يناير القادم، خطوة غير /بإجراء االنتخابات في الرابع والعشرين من كانون الثاني محمود عباس قراراً
وشددت الكتلة في بيانٍ لها مساء الجمعة  ".شرعية وهمية"قانونية وغير دستورية وتهدف إلى صناعة 

القرار غير الدستوري يأتي ضمن "نسخةً منه، على أن " المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 23-10(
الرتهان لقرار المحتل وضربة قاصمة لجهود المصالحة لصناعة شرعية وهمية لعباس منتهي الوالية ا

  ".لالستفراد بالقضية الفلسطينية وتقديم مزيد من التنازالت استجابة للضغوط األمريكية والصهيونية
، الفتة "وفاقد للشرعيةعباس ال يملك الدعوة إلى االنتخابات؛ ألنه رئيس منتهي الوالية "وأكدت الكتلة أن 

 ". الفلسطيني-إلى أن دعوته إلى االنتخابات تكريس لالنقسام وإفشال لكل جوالت الحوار الفلسطيني 
أية تبعات لهذه الخطوة غير المحسوبة وغير "، محملة عباس "لن نعترف بأي إجراء النتخابات: "وأضافت
دة على أن إجراء االنتخابات في ظل انتهاء ، كما أكدت أن ما بني على باطل فهو باطل، مشد"الوطنية

  .والية عباس يتم عبر التوافق ال عبر اإلمالءات الصهيونية واألمريكية
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نؤكد أننا مع االنتخابات إذا ما توفرت متطلباتها؛ فال نخشاها أبدا، وشعبنا اليوم أكثر التفافًا : "وقالت الكتلة
  ".وق والثوابتحول حركة حماس وخيار المقاومة والتمسك بالحق

  23/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تفاقالأليام القادمة ستشهد توقيع اواالتهيئة للمصالحة سارية لكنها غير مرئية : مستشار عباس .4
 كمال الشرافي، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لحقوق اإلنسان، أن يتم . رّجح د:غزة

ة التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، على الرغم من كل العقبات التي خالل األيام القليلة المقبل
  .حماس على الورقة المصرية بشأن المصالحة تواجه ذلك، بعد تحفظات حركة

وكشف الشرافي، الذي اضطلع بدور في تقريب وجهات النظر بين حركتي حماس وفتح وشارك في 
شخصيات فلسطينية مستقلة يعملون بصمت منذ فترة على عمليات المصالحة السابقة؛ النقاب عن أنه و

  . تهيئة األجواء لهذه المصالحة، بعيداً عن وسائل اإلعالم، إلخراجها إلى العلن مع إعالن المصالحة
في غزة، " قدس برس"وطالب الشرافي، في تصريحات أدلى بها في سياق حوار أجرته معه وكالة 

تى توقيع اتفاق المصالحة، والعمل للضغط على قيادة فتح وحماس المواطن الفلسطيني بعدم االنتظار ح
  . من أجل إنجازها

وأعرب الشرافي عن أمله في أن يعلن عباس عن تأجيل االنتخابات الفلسطينية حتى الثامن والعشرين من 
ّص عليه  يناير المقابل، كما تن/ يونيو المقبل، بدالً من الخامس والعشرين من كانون الثاني/شهر حزيران

الورقة المصرية، وذلك في إطار استحقاق المرسوم الرئاسي لالنتخابات الذي من المقرر أن يعلنه األحد، 
  .الخامس والعشرين من الشهر الجاري

واعتبر مستشار رئيس السلطة لحقوق اإلنسان، اعتماد مجلس حقوق اإلنسان في جنيف تقرير 
، مطالباً في الوقت ذاته بعدم رفع "رات الشعب الفلسطينيانتصار جديد يضاف النتصا"غولدستون، بأنه 

سقف التوقعات لهذا التقرير، نظراً لتهديدات الدول العظمى بإجهاضه، والوقوف في وجهه إذا ما وصل 
وأكد الشرافي في الوقت ذاته أنهم سيواصلون العمل في هذا متابعة التقرير، والبحث . إلى مجلس األمن

  . قط التقرير في مجلس األمن، وذلك عبر اللجوء إلى المحاكم الوطنية والدوليةعن بدائل إذا ما ُأس
  23/10/2009 قدس برس،

  
  المصالحة بعرقلة اتفاقالسلطة تتهم إيران مجدداً .5

 بالوقوف وراء منع حماس من توقيع اتفاق اتهمت السلطة الفلسطينية إيران مجدداً: كفاح زبون - رام اهللا
  وليس قراراً فلسطينياًإن االنقسام ليس أمراً" األوقاف الفلسطيني محمود الهباش وقال وزير. المصالحة
في إشارة إلى أبو لؤلؤة (، وإن أصحاب االنقسام، هم أولئك الذين قتل جدهم عمر بن الخطاب فلسطينياً
 ).المجوسي

 24/10/2009الشرق األوسط، 
  

  سية والتشريعية االنتخابات الرئاإجراء يبحث "المركزي الفلسطيني" .6
 اجتماعا في رام أمس اجتماعاً)  عضوا120(عقد المجلس المركزي الفلسطيني :  كمال زكارنة-عمان 

اهللا بحضور الرئيس محمود عباس ورئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لبحث عدة قضايا على 
تشريعية واتخاذ قرار نهائي بشأن  االنتخابات الرئاسية والإجراء أبرزهاالساحة الفلسطينية الداخلية من 

 إجراء الحالي موعد 25 الرئيس عباس في إعالن والحق الدستوري بذلك، والذي يتطلب إجرائهاموعد 
  .هذه االنتخابات
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 اإلسرائيلية على القدس والمقدسات وممارسات التهويد اإلسرائيليةكما بحث المركزي االعتداءات 
والحوار الفلسطيني   الفلسطينية بشكل عام،واألراضيقدسة والنشاط االستيطاني في المدينة الم

والمصالحة وكل ما يتعلق بهذا الملف، مالبسات تقرير جولدستون وانعكاسات التأجيل وما تبع ذلك من 
 الداخلية على الساحة الفلسطينية األوضاع جانب إلى قامت بها السلطة الفلسطينية وإجراءاتخطوات 

  . والمجتمع الدولي منهااإلسرائيلية والحكومة األميركية اإلدارةة وموقف وتطورات العملية السلمي
 رئاسة المجلس وجهت الدعوات أن" الدستور"وذكرت مصادر مطلعة في المجلس المركزي الفلسطيني لـ

 أعضاء جميع الجهات الممثلة في المجلس المركزي بما فيها حركة حماس التي يمثلها في المجلس إلى
  . الفلسطينيةاإلسالمية األحزاب عدد من إلى إضافةلمجلس التشريعي الفلسطيني الحركة في ا

  24/10/2009الدستور، 
  

 وقف االستيطان هو مدخل المفاوضات وأبلغناه لألميركيين.. موقفنا الرسمي: عريقات .7
قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة :  مينا العريبي، علي الصالح-  واشنطن،لندن

التحرير الفلسطينية، إن الهوة بين الموقفين الفلسطيني واإلسرائيلي في موضوع استئناف المفاوضات ال 
إسرائيل ال تزال ترفض االلتزام " هو أن ،"الشرق األوسط"والسبب كما أضاف عريقات لـ. تزال عميقة

 المحتلة، وأحب أن أوضح بوقف البناء االستيطاني في جميع األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية
 ."أن وقف االستيطان هو التزام بموجب خريطة الطريق وليس شرطا فلسطينيا

أنا شخصيا سلمت رسميا لإلدارة األميركية ممثلة بوزيرة الخارجية هيالري " ،وتابع عريقات القول
الخاص للسالم كلينتون، ومستشار األمن القومي الجنرال جيم جونز، وجورج ميتشل المبعوث األميركي 

في الشرق األوسط، وفريقه، الموقف الرسمي الفلسطيني، وهو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكذلك أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، يعتبرون أن المدخل 

مل، بما فيه النمو الطبيعي في الوحيد الستئناف مفاوضات الوضع النهائي، يتمثل بوقف االستيطان بالكا
الضفة الغربية والقدس، مع مرجعية تحدد أن هدف عملية السالم هو إنهاء االحتالل لألراضي، الذي بدأ 

إن أي محاولة لاللتفاف على االلتزام اإلسرائيلي، سيكون مصيرها الفشل، "واستطرد قائال . "1967عام
 باالستيطان، ألنه لن تكون هناك عملية سالم حقيقي وبعبارة أخرى لن نقبل بحلول وسط في ما يتعلق

الذي يتحدث عنه (ذات مصداقية من دون أن تمر عبر بوابة وقف االستيطان، بما فيه النمو الطبيعي 
 ."هذا هو موقفنا الرسمي). الجانب اإلسرائيلي

تئنافها إلى أن الجانب الفلسطيني ال يمكن أن يقبل بعودة المفاوضات في حال اس"وأوضح عريقات، 
وردا على ما يروج إليه الجانب اإلسرائيلي عن . "المربع األول، بل من عند النقطة التي انتهت إليها

ما ينشر في إسرائيل في هذا الصدد غير صحيح على " :قرب استئناف المفاوضات، قال عريقات
 ."اإلطالق، الهوة واسعة جدا، ونحن لسنا قريبين من استئناف المفاوضات

 24/10/2009ق األوسط، الشر
  

  هل تُعاقب السلطة لتبنيها غولدستون؟ .8
 السلطة الفلسطينية، إذا "إسرائيل"لم يستبعد سياسيون ومحللون أن تعاقب : عوض الرجوب -الخليل 

  .استمرت األخيرة في محاوالتها لمحاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيليين في المحافل الدولية
نت على ضرورة أن تستمر السلطة في خطواتها لمحاسبة .زيرةوشدد هؤالء بأحاديث منفصلة للج

وال يوجد لدى السلطة ما تخسره من التهديدات "مجرمي الحرب اإلسرائيليين ألن ذلك محل إجماع وطني 
  ."إسرائيل"رغم التهديدات التي قد تشمل وقف تحويل أموال الضرائب من " اإلسرائيلية
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ة على خشان وجود تهديدات إسرائيلية حتى اآلن، مشددا على أن ونفى وزير العدل بالحكومة الفلسطيني
وقال أيضا إن  ".ال تخضع ألي تهديد من أية جهة كانت ألن المصالح الفلسطينية هي األساس"السلطة 

 حاولت في السابق ابتزاز السلطة في مواضيع عديدة، كما سعت إلضعاف الرئيس محمود "إسرائيل"
وأوضح خشان أن السلطة  .سام، لكن  ذلك ال يمكن أن يخضع الفلسطينيينعباس، وتسعى إلبقاء االنق

ترّوت في طرح التقرير، ألنه يترتب عليها استحقاقات تتمثل في خضوع بعض قادة الفصائل وتحديدا من 
  .حركة حماس للمحاكمة، رغم أن غالبية االستحقاقات والجرائم ارتكبها الجانب اإلسرائيلي

مكتب اإلعالم الحكومي غسان الخطيب إجراءات إسرائيلية عقابية ردا على تمسك من جهته يتوقع مدير 
  .السلطة بمحاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، لكنه أوضح أن أشكال الردود اإلسرائيلية غير واضحة

 كدولة محتلة "إسرائيل" محمود محارب أن .إلى ذلك أوضح أستاذ الدراسات اإلسرائيلية بجامعة القدس د
 تتردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة أو ابتزازها، لكنه تساءل عن درجة إصرار السلطة على ال

 ال تهدد السلطة فحسب، بل تحاول التأثير "إسرائيل"وقال إن  ."إسرائيل"االستمرار في العمل لمحاسبة 
ملية السلمية أو التهديد باإلعالن عن وقف الع"على القرار العربي بواسطة الواليات المتحدة األميركية 

أن تستجيب السلطة الفلسطينية للمطلب الشعبي رغم "مشددا على ضرورة " بوقفها رغم أنها غير موجودة
 صرحت بتهديداتها على لسان عدد من مسؤوليها وهي قادرة "إسرائيل"وأوضح محارب أن  ".التهديدات

 من األمور، وصمود السلطة يساعدها في أال تتحكم في حركة الناس واألموال وكثير"ألنها كدولة محتلة 
تستجيب وتحصل على التأييد الدولي والعربي، وبالتالي تدفع إسرائيل ثمن أي من الخطوات التي تهدد 

  ".بها
وخلص إلى أن وتيرة التهديد اإلسرائيلي ستزداد كلما تقدم الوقت، وستمارس المزيد من الضغوط على 

  .ن على الحركة الوطنية الفلسطينية برمتها أن تبقى متيقظةالسلطة في جملة من القضايا، لك
  23/10/2009نت، .الجزيرة

  
  "لن يتمنى أحد أن يكون مكاني عند حدوثها ":لبنان إثر حوادث في زكي منهياً مهمتهعباس  .9

ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي ، أن بيروتمن  24/10/2009الحياة، نشرت 
وجال زكي مودعاً أمس، على كل من رئيس حكومة . ن اليوم بعد انتهاء مهمته الديبلوماسيةيغادر لبنا
 لحود ووزير الداخلية زياد بارود والوزير السابق إميل فؤاد السنيورة والرئيس السابق األعمالتصريف 

لشهداء اللبنانيين  اأرواحوئام وهاب، كما زار مقبرة الشهداء الفلسطينيين في شاتيال حيث قرأ الفاتحة عن 
  .كليالً من الزهور على ضريح الشهيد كمال ناجيإوالفلسطينيين، ثم وضع 

ما " أنه سمع من السنيورة إلىوشدد زكي خالل لقائه السنيورة على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، الفتاً 
مشكلة تخلق تذلل ن اإلجراءات تسير لمصلحة المخيم وان األمور تتابع، وان أي أ إذيطمئن عن الوضع 

 ألف 40ألن الموضوع أصبح رئيسياً ألن عدم التجاوب معه ومتابعته شيء مؤلم، وال يجوز أن يبقى 
  ." في عذاب بال أسباب وجيهةالجئ

 ألي حل عادل أساس ديارهم هو إلىحق عودة الالجئين الفلسطينيين "وأكد لحود بعد لقائه زكي أن 
لبنان سيظل على ضيافته " أن إلى، مشيراً "اإلسرائيلي -لعربيوشامل للقضية الفلسطينية والنزاع ا

  . "اإلسرائيلي فلسطين الذين شردهم العدو ألهلالمعهودة 
 لحود كان تعاوناً مع وطن اسمه لبنان، ألن فلسطين في إميلتعاوننا مع الرئيس "في حين أكد زكي أن 

صحيح هناك . ريق على حساب ذاك هذا الطإلى كل لبنان من دون حساسيات، ولم ننحز إلىحاجة 
 مستوى إلى يرتقي أنعواطف وفي القلب ولكن في النهاية هناك رسالة وطن وشعب، وهذا الشعب يجب 

يضاً تجاه أ نتعارض مع مشاعر الناس الصادقين الفلسطينيين تجاه لبنان واللبنانيين أنوحدته وال يمكن 
  ."فلسطين
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الجئين الفلسطينيين في لبنان بالقنبلة الموقوتة، أكد زكي أنه  البريطانية ال"اندبندت"وعن وصف صحيفة 
 إذابالسياسة التي انتهجناها وبالعالقة الطيبة مع قيادة الجيش والبلد في شكل كامل، حتى القنبلة الموقوتة "

. األمن في اإلخوة إلىكانت ستنفجر نحن نطوقها سلفاً، وكل يوم يتم تسليم من هم في دوائر الشكوك 
  . "اإلشاعات وشعبية وشرطة شعبية هي الكفاح المسلح، فال تخافوا من أحياءاً نحن لدينا لجان ثاني

 القدس أن في سبيل التأكيد واإلمكاناتالوحدة وزج كل الطاقات " أهميةوبعد لقائه وهاب، شدد زكي على 
  ." يصنعوا المعجزاتأنليست وحدها وليست يتيمة وفيها ناس مرابطون ويمكن 

عباس زكي يترك اليوم مبنى ، أن قاسم. قاسم سنقالً عن مراسلها  24/10/2009األخبار، وأضافت 
ممثّلية منظمة التحرير، عائداً إلى رام اهللا لتسلّم مهماته هناك، إثر انتخابه عضواً في اللجنة المركزية 

في لبنان إثر بعد أربع سنوات أمضاها زكي ممثالً للمنظمة، ينسحب من المشهد السياسي . لحركة فتح
وقد عقد أمس مؤتمراً . "األخبار"، كما قال لـ"لن يتمنى أحد أن يكون مكاني عند حدوثها"حوادث 

يجلس، وبقربه ممثل .  إلى وسائل اإلعالم عما قام به خالله فترة إقامته في لبنان"تقريره"صحافياً ليرفع 
رحلة الخروج من بيروت عام "عن يتحدث زكي .  الفلسطيني، زياد الصايغ-لجنة الحوار اللبناني 

جرى "، لينتقل إلى الحديث عّما "2006 أيار عام 15عودة التمثيل الفلسطيني إلى لبنان في " وعن "1982
، معتبراً ذلك "في نهر البارد الذي كان أهم وأخطر تحد عرفته العالقة الفلسطينية اللبنانية المستأنَفة

  ."ومؤلماختباراً اجتزناه بثمن باهظ ومكلف "
الحكومة اللبنانية صدقت بكل ما وعدت به ألجل إعادة "وعن إعادة إعمار مخيم نهر البارد؟ فيقول إن 

  ."اإلعمار، وخروج الالجئين من المخيم مؤقتة، وعودتهم مؤكّدة
   

  عباس يتخبط وغير شرعي وال انتخابات بغزة: أبو مرزوق .10
سياسي لحركة حماس أن المرسوم الرئاسي الـذي        موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب ال      .  أكد د  :غزة

أصدره الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته محمود عباس غير شرعي وغير دسـتوري حـسب اللـوائح                
  .الدستورية الفلسطينية ألنه رئيس غير شرعي فال يحق له االعالن عن أي شيء

النتخابات التـي يتوقعهـا أبـو    وقال أبو مرزوق في تصريح صحفي له على قناة الجزيرة الفضائية أن ا  
 يناير المقبل لن تحصل في غزة أو في أي مكان آخر ألنه ال يوجـد مـصالحة فلـسطينية    24مازن في   

  .والتي على أساسها ستتم االنتخابات
وأوضح أبو مرزوق أن قرار عباس يبين مدى التخبط في القرار السياسي لدى رام اهللا مستدال بـالقرار                  

عباس بسحب تقرير جولدستون وتغيير رأيه تحت الضغط الجماهيري ومن ثم يتخـذ             الخائب الذي اتخذه    
  .خطوة ويتخبط مرة أخرى في اصداره مرسوم باالنتخابات الرئاسية والتشريعية

وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن حركته لديها خيارات عدة للرد علـى أبـو مـازن                   
يث البعض وحرصهم على دستورية االنتخابات الـسنة المقبلـة          ومرسومه غير الدستوري، مستهجنا حد    

وانتهاء شرعية حماس وعدم قولهم ذلك على االنتخابات الرئاسية التي كانت من المقرر اجراؤها ينـاير                
  .الماضي

ولفت أبو مرزوق أن حركته خيارها المصالحة الفلسطينية وفق الورقة المصرية التي اتفقت عليها جميع               
الورقة التي تم تعديلها واسقاط بعض الجمل المتفق عليها بين فصائل المقاومة، مشددا علـى               الفصائل ال   

  .أن شيئا لن يكون اال في ظل المقاومة
الذي تحدث قبال منه على قناة الجزيرة واتهـام         ] القيادي في حركة فتح   [وفي رد له على جبريل الرجوب       

و مرزوق أن حماس على االقل عاشـت حـرة          الرجوب لحماس باختطافها مليون ونصف غزي، أكد أب       
وطردت االحتالل وقاومته في غزة وما زالت تحمل لواء المقاومة وليست كرام اهللا التي يسير قياداتهـا                 

  . الذي يمنحه االحتاللvipتحت وطأة االحتالل وضمن 
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الصهيوني أو من ولفت أبو مرزوق أن رام اهللا تسير وفق معايير إقليمية ودعم اقليمي سواء من االحتالل            
دول عربية تدعمه حتى لو داس على كل الديمقراطيات للشعب الفلسطيني، مبينا أن عباس إن نبذه شعبه                 

 .وكل األغطية الدولية معه فسيبقى منبوذا
  24/10/2009فلسطين اآلن، 

 
 عباس فاقد للشرعية ولن نسمح بانتخابات في غزة دون توافق: حماس .11

الرئيس "  أصدرته مساء الجمعة رفضها الخطوة التي أقدم عليها في بيانٍ" حماس"أعلنت حركة 
الفلسطيني المنتهية واليته محمود عباس بإصدار مرسوم يحدد موعد االنتخابات القادمة، ضاربا عرض 

 ".الحائط بجهود المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام
ت، وتعتبره غير شرعي؛ ألن عباس ترفض المرسوم الذي حدد موعد االنتخابا" وقال البيانٍ إن حماس 

فقد شرعيته وانتهت واليته القانونية منذ شهر كانون الثاني الماضي، وال يحق له إصدار أي مراسيم أو 
 ".قرارات تمس قضايا الشعب الفلسطيني؛ ألنها تعمق االنقسام الوطني

يار الديمقراطي  تحترم الخ2006أن حماس التي شاركت في االنتخابات التشريعية عام " وأضاف 
وتحتكم لنتائجه، ولكننا نؤكد أن االنتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة ال بديلةً لها كما يريد 

 ".عباس أن تكون
رئيس السلطة المنتهية واليته وفريقه بتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار " وطالب البيان 

 ".يله إلى شرخ تاريخي ببعديه السياسي والجغرافيالذي يهدف إلى تعميق االنقسام وتحو
إجراء االنتخابات دون توافق وطني خطوة أولى على طريق تزوير االنتخابات "كما لفت البيان إلى أن 

وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه، كما أن هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة 
 ".حقيقيةالفلسطينية والشراكة السياسية ال

مرسوم محمود عباس المنتهية واليته بعقد انتخابات دون توافق وطني جاء استجابة "وأوضح البيان أن 
للضغوط والمطالب الصهيونية واألمريكية، وما هو إال تعبير صارخ عن حالة التخبط وعدم الشعور 

 ".بالمسؤولية الوطنية لدى فريق أوسلو
الحركة لن "أن " االقصى "نزال قد اكد في تصريحات لفضائية ، محمد "حماس"هذا وكان القيادي في 

 ".تسمح بإجراء انتخابات في قطاع غزة ما لم يتم التوافق الوطني
على األرض ال قيمة عملية لهذا .. هذه الورقة التي لوح ويلوح ويعلنها عباس ورقة خاسرة: "وقال نزال

ا سياسيا بين غزة والضفة ال يسمح بإجراء أي ، مشيرا إلى أن هناك انقسام"المرسوم على اإلطالق
 .انتخابات دون توافق

، "الحوار لم يصل إلى طريق مسدود"واعتبر نزال أن عباس ال يحق له إصدار هذا الرسوم في ظل أن 
... أن هذا السلوك يشير إلى أن عباس يريد انتخابات على مقاسه ال يواجه فيها تنافسا نزيها"واضاف 

 "عبر انتخابات مزورة" حماس"راقه لعملية تزوير مرتبة تهدف إلى نزع الشرعية عن حركة وأنه رتب أو
: وقال إن االنتخابات تحتاج إلى مراكز اقتراع، وهذا يتطلب موافقة الحكومة وباقي القوى، وقال

 ".لن توافق على انتخابات بهذا الشكل االنفرادي) حماس"(
ال نستطيع أن نتحدث : "مصرية على هذه الخطوة، قال نزالوحول إعالن عباس أنه حاز على موافقة 

 ".عن موقف مصر ما لم تعلن القاهرة
إعالن محمود عباس جاء استجابة للمطالب األمريكية "وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري ان 

توقيت " أن وأشار إلى ".بالتوقف عن أية مصالحة مع حركة حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية
  ".هذا اإلعالن مرتبط باالتصال الذي تلقاه عباس من الرئيس األمريكي باراك أوباما بعد ظهر اليوم

 23/10/2009، 48عرب
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 مشعل وشلح يناقشان التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية .12

 في دمـشق    أعلنت حركة حماس أن اجتماعا عقد مساء أول من أمس         :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
بين وفدين من الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل واألمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي               

ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية على الساحة       "وقالت في بيان    . في فلسطين رمضان عبد اهللا شلح     
ينية، ورفض أية خطوات انفراديـة      الفلسطينية، وأكدا تمسكهما بالسعي إلنجاز المصالحة الوطنية الفلسط       

كما تمت مناقشة سبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بمـا يخـدم            "وأضافت  ". بعيداً عن التوافق الوطني   
  ". مصلحة شعبنا وقضيتنا

  24/10/2009الوطن، السعودية، 
 

   نتخابات يناير موعداً لال/  كانون األول24 ترفضان إعالن عباس الـ "المقاومة الشعبية"الجهاد و .13
يتجـه نحـو معانـاة      " أكد نافذ عزام، القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، أن الشعب الفلسطيني            : غزة

محمود عبـاس عـن تحديـد الرابـع         ) المنتهية واليته (، وذلك في تعقيبه على إعالن الرئيس        "إضافية  
" ة، مشددا على أن خطوة كهذه       والعشرين من يناير القادم كموعد لالنتخابات التشريعية والرئاسية الشامل        

  ".ستزيد الوضع الفلسطيني تعقيداً 
وحذّر عزام، في تصريحات صحفية، من خطورة إجراء انتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غـزة،                

من الصعب إجراء االنتخابات في قطاع غزة في ظل حالة االنقسام القائمة، وال أحد يعرف كيـف                 :" قائالً
  ".ذلك ستسير األمور بعد 

إن محمـود   : " من جهتها، علقت حركة المقاومة الشعبية على دعوة عباس إلى إجراء االنتخابات بالقول            
" ، واصفة دعوتـه بــ       "عباس منتهي الوالية ال يمثل إال نفسه، وال قيمة دستورية أو قانونية لمرسومه              

  ".الالمسئولة 
على أنها لن تقبل بأي نتائج تفرزها       : نسخة عنه " فلسطين  "  المقاومة الشعبية في بيان لها وصلت        وأكدت

تساهم في إنهاء المصالحة الفلـسطينية      " االنتخابات التي دعا عباس إلى إجرائها، معتبرة أن دعوة عباس           
، ومحملة إياه المسئولية الكاملة عما سيحدث، خاصة وأن أي انتخابات فلـسطينية             "وتعزز حالة االنقسام    

مثل انتهاكا إلرادة الشعب الفلسطيني وتهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية ضيقة           ت" ستتم بال توافق وطني     
  .، على حد تعبير البيان"على حساب دماء الشهداء ومعاناة الشعب الفلسطيني 

  24/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ل حماس مسؤولية تعطيل المصالحة عزام األحمد حّم .14
ـ    واتهم رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها الم        التهرب من اسـتحقاق    "ركزية عزام األحمد حماس ب

حمـاس  "وقـال األحمـد إن    ".المصالحة مما دفع عباس إلى إصدار مرسومه احتراما للقانون الفلسطيني        
باستمرار تهربها من المصالحة لم تبق لنا وللرئيس عباس وضرورة احترام النظام السياسي الفلـسطيني               

  ".شيئا
شرط استجابة حماس الكاملة لهـا والتوقيـع        "ركة ما زالت تؤمن بالمصالحة      وأكد القيادي في فتح أن الح     

  ".على الورقة المصرية دون إبداء أي تحفظات أو مالحظات خدمة ألجندتها الحزبية
إن فتح ومعها كل القوى الوطنية ال تـرتهن إلرادة حركـة            "كما قال المتحدث باسم فتح فهمي الزعارير        

وأضاف في بيـان صـحفي       ".لمبررات الواهية كي ال تقر الورقة المصرية      حماس التي تسوق الذرائع وا    
أن فتح تعمل إلنجاز االستحقاقات الدستورية والقانونية كما هي، ما دام الحوار الوطني لم ينجز مصالحة                "

  ".نهائية
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 وأبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلـسطينية دعمهـا لمرسـوم               
  .ضرورة إجرائها بتوافق وطني عباس بتحديد موعد االنتخابات لكنها دعت إلى

  24/10/2009نت، .الجزيرة
  

  ملوح يطالب بإستراتيجية تضمن إنجاز الحقـوق الوطنية والوقوف فـي وجه التحديات .15
إننا "فيذية،  قال عبد الرحيم ملوح، نائب األمين العام للجبهة الشعبية، وعضو اللجنة التن            :حسن عبد الجواد  

مطالبون أمام المجلس المركزي بوضع استراتيجية تضمن انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية، والوقـوف             
في مواجهة التحديات، خصوصا المتعلقة بإنجاح الحوار والمصالحة الوطنية، والمفاوضات التي ال طائل             

  ".منها
الشهيد محمد ابو عكر في قاعـة مؤسـسة         وعائلة  " الشعبية"جاء ذلك خالل كلمة له في مهرجان نظمته         

ودعا ملوح الى تعزيز الوحدة الوطنية، كونهـا اهـم الخيـارات فـي مواجهـة                 .ابداع بمخيم الدهيشة،  
التحديات، ووفاء للشهداء واالسرى الذين قدموا التضحيات الجسام في سبيلها، ومن اجل حرية الـشعب               

  .الفلسطيني واستقالله
  24/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  حماس تقدم إلى القاهرة موقفها من المصالحة قريباً وتنفي القطيعة": الحياة" .16

إرسال وفد من الحركة الى القاهرة قريباً » حماس«توقعت مصادر في حركة :  جيهان الحسيني–القاهرة 
ضافة أو إلبالغها موقفها الذي تبلور في اطاره العام وهو مطابقة النصوص لما تم االتفاق عليه من دون ا

أن الحركة متمسكة بالمصالحة وملتزمة كل ما جاء في » الحياة«حذف كلمة أو حرف، مضيفة لـ 
ورجحت أن تكون الزيارة في غضون . الورقة األولى التي تم التوافق عليها مع المسؤولين المصريين

ة وطنية شاملة وأنها ال ندرك تماماً أن مصر معنية تماماً بتحقيق مصالح«: األيام القليلة المقبلة، وقالت
يمكن أن تقطع أواصر العالقات مع أي فصيل أو قوى فلسطينية، فكيف الحال بحركة حماس بما لها من 

  . »ثقل ومركز في الساحة الفلسطينية؟
وعزت المصادر التعديالت األخيرة التي جاءت على الورقة المصرية الى كونها جرت عقب إطالع 

. عليها، الفتة الى ان إغفال حرف أو إضافة كلمة يخالن بالمعنى ككل) زنأبو ما(الرئيس محمود عباس 
المسألة ليست صياغات، بل هي مواقف محددة قبلتها حماس بعد أن عرضها المسؤولون «: وقالت

وشددت على أن الحركة تريد تطابقاً . »المصريون عليها، لكن الصياغة النهائية للورقة جاءت لتخل بهذا
تقدير الحركة دور مصر وجهودها الجليلة «ا تم االتفاق عليه مع المصريين، مؤكدة بين الورقة وم

والمتواصلة التي بذلت، فالحركة متمسكة بالمصالحة كخيار، وحماس ال تناور لكن هناك قرار بأنه ال 
يمكن جدوى من الذهاب الى مصالحة ال تكتب لها الحياة، وال بد من أن يستوفي االتفاق الحد األدنى مما 

  . »أن تقبل به الحركة
  24/10/2009الحياة، 

  
  الذهاب إلى االنتخابات قبل المصالحة انتحار :ّرةمرأفت  .17

في بيروت رأفت مّرة رئيس » حماس«حذر المسؤول السياسي لحركة :  من أحمد الموسوي-بيروت | 
 منفرداً قبل اتمام السلطة الفلسطينية محمود عباس من الذهاب الى االنتخابات الرئاسية والتشريعية

واكد  .»الن ذلك سيؤدي الى الفوضى واالنتحار وسيكون هو المسؤول عن تلك الجريمة«المصالحة، 
مّرة موقف الحركة المتمسك بإجراء نقاش للورقة المصرية وما تضمنته من افكار جديدة لم تناقش مع 
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الحوار » حماس«كما اكد التزام . »ودهاقرآناً منزالً ال يمكن بحث بن«واصفاً اياها بانها ليست » حماس«
  .وعدم التراجع عنه النه الطريق الوحيد لحل االزمة والخالفات الفلسطينية الداخلية

  24/10/2009الراي، الكويت، 
  

  محكمة إسرائيلية تمدد عزل األسير حسن سالمة :  على التوالي13للعام  .18
بعة لمصلحة السجون اإلسرائيلية عزل األسـير       مددت محكمة خاصة بالعزل االنفرادي تا      :القدس المحتلة 

" حماس"حسن سالمة أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية               
فـي  " حمـاس "ونقلت مصادر مطلعة عن اللجنة اإلعالمية للهيئة القيادية العليا ألسـرى             .لمدة عام آخر  

إلى عزل السبع  بعـد      " اوهلي كيدار " نقلت األسير سالمة من عزل       سجون االحتالل أن مصلحة السجون    
  .قرار تمديد ظالم للمرة الثالثة عشرة على التوالي على مكثه في العزل

م، بالوقوف وراء سلسلة عمليـات      1997وتتهم السلطات اإلسرائيلية سالمة الذي يقبع في األسر منذ عام           
قائد يحيى عياش، وحكمت عليه المحكمة اإلسـرائيلية بمئـات    رداً على اغتيال ال  1996فدائية نفذت عام    

 .األعوام وهو أكبر حكم يناله أسير فلسطيني
  24/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
   طي تقرير غولدستونإلى بان كي مون يدعو ليبرمان .19

تحدة  دعا وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان األمين العام لألمم الم: أ ف ب-القدس المحتلة 
وقالت . بان كي مون الى عدم إحالة تقرير غولدستون على الجمعية العامة لألمم المتحدة او مجلس األمن

عن األمل "وزارة الخارجية االسرائيلية في بيان امس ان ليبرمان عبر خالل مكالمة هاتفية مساء الخميس 
  ".جمعية العامةتقرير مجلس حقوق االنسان على مجلس األمن او ال) بان(في أال يحيل 

الواقع محرف في "من جهة اخرى، انتقد ليبرمان بشدة مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة، معتبراً ان 
كل منتدى دولي بسبب األغلبيات التلقائية الناجمة عن دول مثل كوبا وبنغالدش وباكستان التي ال تكترث 

وقال .  التي اقرت تقرير غولدستون25لـوهذه الدول الثالث من بين الدول ا". البتة بحقوق اإلنسان
   ".يجب التفكير في تغيير النظام الدولي ليكون ذا صدقية وتوازن: "ليبرمان

  واحتج وزير الخارجية االسرائيلي القومي المتطرف، على السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس 
ال أتصور كيف يواصل : " وقالوالتي دعت المجتمع الدولي الى المصادقة على تقرير غولدستون،

  ".الفلسطينيون مفاوضات مع اسرائيل على المستوى المحلي ويحاربونها على الساحة الدولية
  24/10/2009الحياة، 

  
  ارتفاع شعبية نتنياهو والليكود وتراجع حاد لحزب العمل: استطالع .20

شعبية رئيس الوزراء أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس ارتفاع :  وكاالت–القدس المحتلة 
وأشار االستطالع . اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الحاكم منذ توليه المنصب قبل ستة أشهر

، إلى أنه إذا أجريت " يديعوت أحرونوت"الذي أجراه معهد دهاف لصالح أكثر الصحف اإلسرائيلية مبيعا 
افية ليصبح أكبر األحزاب في البرلمان االنتخابات اليوم ، فإن الليكود سيحظى بستة مقاعد إض

 مقعدا في الكنيست إذا أجريت 33وقال االستطالع إن من الممكن أن يحظى الحزب بـ . اإلسرائيلي
  .االنتخابات اليوم

 مقعد في الكنيست 27وكان الحزب اليميني قد فاز في االنتخابات التي أجريت في شباط الماضي بـ 
بزعامة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ) وسط( ، أما حزب كاديما  مقعدا120البالغ عدد مقاعده 

  .فكان سيظل على وضعه ويحظى بالمقاعد الثمانية والعشرين التي فاز بها في االنتخابات السابقة
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لكنه عجز عن . وكان حزب كاديما تغلب على الليكود بالفعل في االنتخابات السابقة بفارق مقعد واحد
ورفض نتنياهو . مة حيث اصبح تكتل اليمين بقيادة حزب الليكود ، يمثل أغلبية في المجلستشكيل الحكو

 آذار مع حزب إسرائيل بيتنا اليميني 31دعوة ليفني للمشاركة في السلطة ، وشكل هو حكومة يوم 
سار ي( مقعدا ، وحزب العمال 15المتطرف بقيادة وزير الخارجية الحالي أفيجدور ليبرمان الذي فاز بـ

 مقعدا بقيادة وزير الدفاع 13الذي مني في شباط باكبر نكسة انتخابية في تاريخه والذي فاز بـ) وسط
  .إيهود باراك ، فضال عن عدد من األحزاب اليمينية والمتزمتة دينيا

كما أفاد االستطالع ان شعبية حزب العمل بزعامة باراك تراجعت بشكل كبير مما ال يسمح له بالحصول 
وكشف .  في الكنيست في حال جرت االنتخابات اليوم120ثر من سبعة مقاعد من اصل على اك

بزعامة رئيس الوزراء ) يمين(االستطالع انه اذا جرت االنتخابات االن سيأتي حزب العمل بعد الليكود 
ا بزعامة تسيبي ليفني وحزب اسرائيل بيتن) 28(وحزب كاديما الوسطي المعارض ) 33(بنيامين نتانياهو 

وحزب اليسار العلماني المعارض ) 12(القومي اليميني بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان 
  ).6(ميريتس 

وحكم حزب العمل الذي اسسه ديفيد بن غوريون وغولدا مئير من دون شريك منذ انشاء اسرائيل في 
ة بالمئة فقط من  واشار هذا االستطالع الى ان سبع1977, حتى وصول اليمين الى الحكم في 1948

االسرائيليين يعتبرون باراك االكثر قدرة على تحمل مهام رئيس الوزراء بعد نتانياهو وبفارق كبير بكثير 
بينما راى اشخاص شملهم االستطالع انه ينبغي ان ال يتولى اي من هؤالء هذا %) 31(وليفني %) 41(

 500وشمل االستطالع عينة تمثيلية من  2014,واالنتخابات التشريعية المقبلة متوقعة في . المنصب
  %.4,5شخص من الراشدين في اسرائيل مع هامش خطأ من 

  24/10/2009الدستور، 
  

  تزويدها فرقاطتين حربيتين مجاناًألمانيا  تطلب من "إسرائيل" .21
أمس أن إسرائيل طلبت من الحكومة " هانوفرشه ألغماينه تسايتونغ"ذكرت صحيفة :  اسكندرالديك-برلين
لمانية تزويدها فرقاطتين حربيتين في شكل مجاني تقريباً تضاف عملياً إلى الغواصات الذرية المتطورة األ

  .التي حصل سالح البحرية اإلسرائيلية على ثالث منها حتى اآلن" دلفين"الست من نوع 
تين أن إسرائيل تأمل في أن تمول الدولة األلمانية صنع ها" دوائر حكومية"ونقلت الصحيفة عن 

وقدرت نقالًَ عن مصادرها كلفة السفينتين بمئات باليين اليورو، مشيرة . الفرقاطتين بصورة شبه كاملة
قرب هامبورغ شمال " بلوم اند فوس"إلى أن الطرف اإلسرائيلي بدأ محادثات في هذا الصدد مع مصنع 
يفة إن إسرائيل تريد وقالت الصح. البالد، والذي يبني فرقاطات يصعب رصدها على شاشات الرادار

  .الحصول على السفن في شكل غير كامل لكي تركِّب فيها نظاماً صاروخياً مضاداً للصواريخ
  24/10/2009الحياة، 

  
  تقرير غولدستون يهدد العملية السلمية: كي مون  إسرائيلي بعد لقاء بانمسؤول .22

التعاون والتنمية اإلسرائيلي حذر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير :  راغدة درغام–نيويورك 
وقال للصحافة، . سليفان شالوم األمين العام لألمم المتحدة من تحويل تقرير غولدستون على مجلس األمن

سيقضي على خيار التحرك "في أعقاب اجتماعه مع بان كي مون أمس أن تحويل التقرير على المجلس 
ال يمكن لنا أن نتقدم نحو السالم من جهة، ومن ... ينيينالى األمام في العملية السلمية السياسية مع الفلسط

  ".فهذا غير ممكن. جهة أخرى يحاول الفلسطينيون المجيء بنا الى المحافل الدولية
  24/10/2009الحياة، 
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   على توسيع التعاون في مجال الصناعات الجوية تتفقان وكوريا الجنوبية"اسرائيل" .23

وكان هذا  بية على توسيع آفاق التعاون في مجال الصناعات الجويةاتفقت اسرائيل وكوريا الجنو :القدس
الموضوع مدار بحث بين الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك، والمدير العام للصناعات الجوية 
االسرائيلية يتسحاق نيسان خالل لقائهما في الجناح االسرائيلي في المعرض الجوي الدولي المقام في 

تعرض في المعرض تكنولوجيا امنية متطورة تشمل " اسرائيلية ان الدولة العبرية وذكرت مصادر .سيول
  ".منظومات صاروخية وطائرات من دون طيار واجهزة رادار واقمارا اصطناعية

  24/10/2009الراي، الكويت، 
  

  تغريم طبيب شرعي إسرائيلي النتزاعه أعضاء من جسد جندي دون إبالغ عائلته .24
 أمس الجمعة، عن أن محكمة إسرائيلية فرضت قبل أيام على الطبيب الشرعي كشف النقاب: الناصرة

 ألف دوالر تدفع 400اإلسرائيلي المسؤول يهودا هيس وطبيبين آخرين يعمالن معه غرامة مالية بقيمة 
، وهذا بعد أن تبين ان معهد التشريح سرق أعضاء من 2001لعائلة جندي إسرائيلي انتحر في العام 

  .دي دون إبالغ عائلتهجثمان الجن
وتعيد هذه القضية إلى السطح، القضية التي تنفيها إسرائيل، وهي أن معهد الطب الشرعي اإلسرائيلي 
سرق على مدار سنين أعضاء من أجساد شهداء فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى أو إلجراء تجارب 

ي القضية التي فجرتها مجلة سويدية عليها، دون ابالغ عائالت الشهداء أو الحصول على موافقتهم، وه
  .قبل نحو ستة أسابيع، ونفت إسرائيل األمر، وزعمت أنه تحريض ضدها

  24/10/2009الغد، األردن، 
  

  استيطانية مشاريع بناء  تنفيذالمستوطنون يسارعون في :ضابط إسرائيلي .25
 أمـس الجمعـة، أن       اعترف ضابط كبير في جيش االحتالل اإلسرائيلي، لم يكشف عن هويته،           :الناصرة

المستوطنين في الضفة الغربية يسارعون في فرض حقـائق علـى األرض، وينفـذون مـشاريع بنـاء                  
استيطانية، عدا تلك التي أعلنت عنها حكومة االحتالل، في حين سيصل إلى المنطقة األسـبوع المقبـل                 

 اإلسـرائيلية   المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط، في محاولة أخـرى السـتئناف المفاوضـات            
  .الفلسطينية

اإلسرائيلية، إنه في األسابيع األخيرة بات ملحوظا أن        " هآرتس"وقال ضباط االحتالل في حديث لصحيفة       
بهدف تثبيت الحد   "المستوطنين يسرعون في مشاريع بناء، حتى التي لم تقرها الحكومة اإلسرائيلية، وذلك             

واليات المتحدة وإسرائيل اتفاقا حول تجميد البناء في        األقصى من الحقائق على األرض، قبل أن تحقق ال        
  ".المستوطنات

المستوطنين يسابقون الوقت، وأنت تـشعر بـذلك علـى          "، فإن   "كبير"وحسب الضابط الذي وصف بأنه      
بموجـب  (وهم يعملون دون إذن قانوني      . األرض، في أعمال تطوير البنية التحتية وكذا في أمور أصغر         

من يستطيع  : ونهجهم في هذه مرحلة، يسير بموجب مقولة      . تجاهلون موقف الحكومة  وي) قوانين االحتالل 
عـصابات  (وهذا يبدأ في القيادة الرسمية لمجلس المستوطنات وينتهي في فتيـان الـتالل              . عليه أن يبني  
  )".المستوطنين

  24/10/2009الغد، األردن، 
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   يتظاهرون دعماً لالستيطان"كفير" من وحدة جنود .26
هدد الجيش اإلسرائيلي امس بطرد مجموعة من المجندين :  أ ف ب، رويترز- لمحتلةالقدس ا

اإلسرائيليين استغلت مناسبة تأدية اليمين للمطالبة باستمرار النشاط االستيطاني في الضفة الغربية 
  .المحتلة

دم في الضفة التي تخ" كفير"وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ان عدداً من مجندي وحدة مشاة النخبة 
رفعوا الفتات كتبت عليها عبارات دعم للمستوطنين، وذلك خالل ادائهم قسم اليمين مساء الخميس امام 

   ). حائط المبكى(حائط البراق 
اردنا بذلك ان : "ونقلت اإلذاعة العامة عن احد هؤالء الجنود الشبان قوله". معاريف"كما ذكرت صحيفة 

  ".نين اإلسرائيليين وليس اخالءهم من ديارهم في وطن اجدادهمنبين ان دورنا هو حماية المواط
  24/10/2009الحياة، 

  
 بلدية القدس تستعد لهدم عشرات المنازل في القدس .27

 ان المسؤولين في بلدية القدس ينوون البدء في تنفيذ اوامر أمس إسرائيليةقالت مصادر صحافية : القدس
 منزال في القدس ٤٢بنى بدعوى عدم الترخيص من بينها  م٥٩لما ال يقل عن ) ادارية وقضائية(هدم 

 .الشرقية
 انها تلقتها وعلقت الصحيفة على القرارات األسبوعية) يروشاليم(ورد ذلك في وثيقة خاصة قالت صحيفة 

 .المنوي تنفيذها
ت وتضيف الصحيفة ان العاصفة التي اندلعت في القدس الشرقية قبل عدة اشهر في اعقاب اعتزام السلطا

 فلسطينيين من منطقة الشيخ جراح قد تبدو كنسيم عليل بالمقارنة مع حدة العاصفة إخالء اإلسرائيلية
المتوقعة في االسابيع القادمة، اذ قررت البلدية شن حملة لهدم العشرات من المنازل الفلسطينية بدعوى 

 .عدم الترخيص
ضان واالعياد اليهودية واالسالمية على حد وكانت البلدية قد امتنعت عن تنفيذ هذه االوامر في شهر رم

قول المصادر، لكنهم يعتقدون في البلدية بأن الوقت قد حان للبدء بعمليات الهدم ويستعدون لمواجهة 
عاصفة دولية اخرى السيما وان االوامر تتعلق بهدم مبان في مناطق حساسة في سلوان ومناطق اخرى 

 اوفير ماي المسؤول عن قسم مراقبة البناء االسبوع الماضي الى وبعث .محيطة بالبلدة القديمة في القدس
كبار المسؤولين في البلدية تفاصيل حول اوامر الهدم التي تنتظر التنفيذ والتي يتم التنسيق مع الشرطة 

المبنى الذي ) بيت يونتان(بشأن تنفيذها، ثمانية من المباني الواردة في القائمة موجودة في سلوان ومنها 
 .مته الجمعية االستيطانية عطرات كوهنيماقا

 23/10/2009القدس، فلسطين، 
  

  لنفير العام لغدا والتميمي يدعو األقصى  تحذر من اقتحام "األقصىمؤسسة " .28
حذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في القدس من ان جماعات صهيونية متطرفة قد             :  مادبا –عمان  

يـوم صـعود   "مبارك صباح غد األحد بمناسبة ما يطلق عليـه    تكرر محاولتها تدنيس المسجد األقصى ال     
 جماعـات   أطلقتهـا واشارت المؤسسة في بيان لها صدر امس الى دعـوات           ". الرمبام إلى جبل الهيكل   

صهيونية متطرفة القتحام االقصى واقامة شعائر دينية وتلمودية داخلة ، مؤكـدة خطـورة مثـل هـذه                  
  .الدعوات لتدنيس المسجد

ا قاضي قضاة فلسطين الدكتور تيسير التميمي أبناء الشعب الفلسطيني إلـى النفيـر العـام                من جانبه دع  
  .واعتبار غد األحد واأليام التي تليه أيام غضب من أجل القدس

  24/10/2009الدستور، 
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  إصابة واعتقال العشرات خالل قمع االحتالل مسيرات احتجاجية بالضفة  .29

رين واعتقل عدد آخر منهم، أمس، خالل قمع قوات االحتالل أصيب عشرات المتظاه :الضفة الغربية
اإلسرائيلي سلسلة مسيرات مناهضة للجدار واالستيطان، نظمت في مدينة الخليل وقريتي بلعين ونعلين 

  .برام اهللا وقرية المعصرة في بيت لحم بالضفة الغربية
  24/10/2009صحيفة فلسطين،  

    
  المقبلاالثنين عن استئناف إعمار البارد يوم معلومات فلسطيني و-اجتماع لبناني  .30

عمت األجواء االيجابية الوسط الفلسطيني الرسمي، امس، بعيد خروج الوفد من  : عمر ابراهيم- البارد
السفير عباس  االجتماع حضر، واالجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية امس مع الرئيس فؤاد السنيورة

زياد صايغ عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ود مروان عبد العال، مسؤول ملف اعمار الباروزكي، 
 المتابعة لملف وتشير المصادر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمد خليل،و

أن أجواء االجتماع كانت إيجابية جداً وجرى البحث في التفاصيل المتعلقة باستئناف ":  إلىإعمار البارد
عمار، إضافة الى قضايا اخرى تعني ابناء البارد، ومنها مسألة تخفيف اإلجراءات األمنية على حواجز اال

الجيش اللبناني وإلغاء التصاريح للفلسطينيين، وقضية الشرطة المجتمعية والتعاون المشترك فضالً عن 
 ."أفضل الحلولأمور حياتية ومشاكل، وعد الرئيس السنيورة بمتابعتها ومناقشتها للوصول إلى 

 ساعة من الرئيس السنيورة انه بإمكانها استئناف 48أن االونروا تبلغت قبل ": وتضيف المصادر
االعمار، وهناك بعض اإلجراءات اإلدارية الرسمية يجري العمل عليها، ويفترض أن تبتّ يوم االثنين 

  .المقبل، ومنها ما هو متعلق بقضية طمر اآلثار واآللية المتبعة
 24/10/2009ر، السفي

  
  الملك حسين لم يكن يطيق نتانياهو": يديعوت" .31

 حقيقة المشاعر التي كان العاهل األردني الراحل الملك "يديعوت أحرونوت" كشفت صحيفة :الناصرة
 بنيامين نتانياهو، وذلك من خالل نشر مضمون رسالة اإلسرائيليحسين بن طالل يكنها لرئيس الوزراء 

 خالل واليته األولى، 1997عام ) مارس( الى نتانياهو في التاسع من آذار ردنياألخاصة بعثها العاهل 
  .وخاطبه فيها بقسوة غير مسبوقة

 لمناسبة مرور أمس من أول في معرض تقديمها للرسالة الملكية التي نشرت "يديعوت احرونوت"وكتبت 
حسين في التاسع من آذار عام اعتكف الملك ": اإلسرائيلية - األردنية عاماً على معاهدة السالم 15

 بنيامين نتنياهو عكست حقيقة مشاعره تجاه اإلسرائيلي في مكتبه وخط رسالة لرئيس الوزراء 1997
 للملك، وكانت رسالة شديدة القسوة والوخز، مفضالً تسليمها الدبلوماسياألخير وخرجت عن األسلوب 

الرسالة بحضور ) لنتانياهو(الذي سلمه باليد، فابتعث رئيس الديوان الملكي الجنرال علي شكري 
  ."مستشاره السياسي حينها دوري غولد

  24/10/2009الحياة، 
  

 الجامعة العربية تنشط الستئناف المصالحة .32
تسعى جامعة الدول العربية إلى استدراك عثرات المصالحة الفلسطينية، إذ :  أحمد عبد اهللا-القاهرة 

لعامة لجامعة الدول العربية عن اتصاالت مكثفة تجريها كشف مسؤول رفيع المستوى في األمانة ا
الجامعة من أجل اقناع الفصائل الفلسطينية بالعمل على سرعة تجاوز الخالفات بينها ووضع حد عاجل 

وأشار في هذا الصدد إلى أن الجامعة تعمل على إقناع هذه الفصائل باستمرار التشاور حول . لها
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عبر وسائل اإلعالم ) خاصة بين حركتي فتح وحماس(شقات واتهامات المصالحة، وأهمية وقف أية ترا
وأكد المسؤول على أن قضية . حول أسباب تعثر التوقيع على االتفاق، الذي كان مقررا له االثنين المقبل

وحول مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود . المصالحة في أولويات الجامعة وأمينها العام عمرو موسى
على غرار ما فعلته حركة (ة العربية إدانة حركة حماس لعدم توقيعها على االتفاق عباس من الجامع

  .، قال المصدر المسؤول إننا لسنا في مقام تأجيج الخالفات وتوزيع االتهامات هنا أو هناك)فتح
  24/10/2009عكاظ، 

  
  القاهرة لن تتجاهل مالحظات الفصائل الفلسطينية عند اتفاق المصالحة .33

أكد مصدر مصري مسؤول، أن القاهرة لن تتجاهل مالحظات الفصائل الفلسطينية على : ولأشرف أبواله
وثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية ولكنها ستأخذها في الحسبان عند تطبيق إتفاق المصالحة في حالة 

ق بصورته وقال المصدر لمندوب األهرام أن توقيع الفصائل الفلسطينية علي االتفا. موافقة الفصائل عليه
الحالية اليعني تجاهل مالحظاتها ولكن اليمكن األخذ بهذه المالحظات في المرحلة الراهنة بسبب ضيق 
الوقت وتعقيدات الموقف حيث أقترب موعد االستحقاق االنتخابي ولذلك فإن مصر التمانع في مراعاة 

يها مالحظات ولكنها لم مالحظات حركة حماس عند تطبيق االتفاق خاصة وأن حركة فتح أيضا كانت لد
تجعلها شروطا للتوقيع على وثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية والتي صاغتها مصر بناء على توافق 

  . بين الفصائل الفلسطينية
ولم يستبعد المصدر أن توافق حركة حماس على التوقيع على ورقة المصالحة بصورتها الحالية خالل 

وجود اتصاالت بين الحركة ومصر لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بعملية األيام القليلة المقبلة مؤكداً 
المصالحة ونفى صحة ماتتناقله بعض وسائل اإلعالم عن حدوث قطيعة بين القاهرة وقيادة حركة حماس 
على خلفية عدم موافقة الحركة علي ورقة المصالحة حتى اآلن وإصرار مصر على عدم تعديل الصياغة 

  .والتي وقعت عليها فتح بالفعلالحالية للورقة 
  24/10/2009األهرام، 

  
  ال سالم من دون حل القضية الفلسطينية: أردوغان .34

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، أمس، ان السالم لن يعم في المنطقة عبر : آي.بي.يو
ن اردوغان قوله خالل ونقلت وكالة أنباء األناضول ع. التزام الصمت وتجاهل المأساة المستمرة في غزة

الجلسة الرابعة للجمعية البرلمانية لحوض البحر المتوسط المنعقدة في اسطنبول، إنه ال يمكننا البقاء غير 
واشار الى أن ما يجري . مبالين حيال القضية الفلسطينية التي تشكل أساس المشاكل في الشرق األوسط

في سكان غزة وسكان المتوسط على السواء، وشدد في غزة، المدينة المطلة على البحر المتوسط يؤثر 
على أن األمن في كل دولة من دول المنطقة مهم للجميع، موضحاً ان أمن فلسطين هو بقدر أهمية أمن 

  ".إسرائيل"
  24/10/2009الخليج، 

  
  المصرية تشّن هجوماً حاداً على حركة حماس" الجمهورية"صحيفة  .35

المصرية الناطقة باسم النظام، هجوماً حاداً على الحركة " الجمهورية"شنت صحيفة :  اشرف الهور-غزة 
االسالمية وقيادتها، واتهمتها بأنها عطلت جهود المصالحة الفلسطينية استجابة لضغوط اقليمية من قطر 

 ورقة جديدة يا ال"وكتب رئيس تحرير الصحيفة محمد علي ابراهيم، مقالة تحت . وايران وسورية
، شن خاللها هجوماً "احفظ لسانك، ومصر ال تساوم او تناور).. ابو مرزوق(يا موسى .. مناضلي حماس

شعرت بفداحة الخطا الذي ارتكبته عندما تنصلت في اللحظة "شديداً على حماس، قال فيه ان الحركة 
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لياً االيحاء بان القاهرة بسبيلها وقال ان حماس تحاول حا". االخيرة من التوقيع على اتفاق المصالحة
  .لتوجيه دعوة اليها للحضور مرة أخرى لمصر وفتح باب النقاش والتفاوض حول وثيقة االتفاق

وانتقد الكاتب مطالبة موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بالذهاب لمصر الجراء 
، "كان مغيباً" أن أبو مرزوق يظهر انه ،"الجمهورية"نقاش حول الورقة المصرية، وقال رئيس تحرير 

غير قابلة للتعديل أو "، مؤكداً أن الورقة التي قدمتها بالده لحل الخالف "يفتي بغير علم"واتهمه بأنه 
، وأنه ال يوجد فيها بنود تم تعديلها، وإن خالد مشعل زعيم حركة حماس وافق عليها حين زار "التبديل

  ".د به بعد ان ذهب لقطرثم نسي ما وع"مؤخراً القاهرة، 
  24/10/2009القدس العربي، 

   
  واشنطن تهدد السلطة بقطع مساعداتها إذا وقعت اتفاقا مع حماس .36

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان االدارة االميركية وجهت رسالة حاسمة الى السلطة            :  سمر خالد  -غزة  
ية سيعرض السلطة الفلـسطينية الـى       الفلسطينية بان اي اتفاق مع حماس دون االعتراف بشروط الرباع         

 .عقوبات منها وقف المساعدات عنها بصورة فورية وشاملة
وقالت المصادر ان استثناء شروط الرباعية من وثيقة المصالحة المصرية يعني رضوخ المجتمع لشروط              

ة حماس منبها الى ان عالقات القاهرة مع واشنطن قد تتضرر بسبب الموقف المصري الداعم للمـصالح               
 .دون اي اشارة الى شروط الرباعية الدولية

واشارت المصادر الى ان دول اوروبية مثل فرنسا وبريطانيا تدعم الموقف االميركـي المتجـدد مـن                 
موضوع اتفاق المصالحة الفلسطيني موضحة ان االدارة االميركية تعتقد بان وثيقة المصالحة بـصيغتها              

من شانها اعادة حماس الى الصورة واضـفاء شـرعية دوليـة            الحالية ال تلبي شروط المجتمع الدولي و      
 .واقليمية عليها برعاية مصرية

23/10/2009الرأي، األردن،   
  

  االنخراط سيستمر ومطلوب خطوات فعلية لوقف كامل لالستيطان: تقرير كلينتون ألوباما .37
وزيرة الخارجيـة    أن تقرير    "الحياة"أكد مسؤولون أميركيون لـ     ):  أ ف ب   (- جويس كرم    -واشنطن  

األميركية هيالري كلينتون الذي قدمته الى الرئيس باراك أوباما اول من امس شدد على استكمال العمـل                 
 في ما يتعلق بوقف االستيطان، كما تفادى توجيه اللـوم           "الى خطوات فعلية  "الستئناف المفاوضات، ودعا    

  . ألي من الطرفين او تحميله مسؤولية عرقلة هذه الجهود
 الجمعة الى أوباما في شأن جهود اطالق المفاوضـات، أكـد            - سلمت كلينتون تقريرها ليل الخميس       واذ

واشنطن ستستكمل العمـل مـع الطـرفين        " أن الوزيرة أكدت أن      "الحياة"مسؤول في البيت األبيض لـ      
  . "الفلسطيني واالسرائيلي العادة اطالق المفاوضات في مناخ يهيئ لهما النجاح

. "تحدث عن التقدم الذي تم احرازه على أكثر من وجه         "، كما   "صعوبات ما تزال قائمة   "ر الى   ولفت التقري 
عززت السلطة الفلسطينية قدرات القوى األمنية والمؤسسات الفلسطينية، ويبقـى          "فمن الجانب الفلسطيني    

فروا من ناحيتهم   االسرائيليين و "واشار الى ان    . "عليهم القيام بالمزيد لوقف التحريض ومكافحة االرهاب      
قدراً اكبر من حرية التنقل للفلسطينيين وتجاوبوا مع دعوتنا لوقف كل انشطة االستيطان، وعبـروا عـن    

لكن عليهم ترجمة هذه اإلرادة الى اعمال ملموسة وفعليـة وبـذل            ...ارادتهم في تقليص هذه النشاطات      
  ."المزيد من اجل تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين

اً تطرق المسؤول الى الشق االسرائيلي واشارته الى أن التقرير أعـاد التأكيـد علـى مطلـب           وكان الفت 
الوقـف الكامـل    (ردت على مطلبنـا     "، معتبراً أن تل أبيب      "كامل لألنشطة االستيطانية  "واشنطن بوقف   

قيـة علـى    بالتعبير عن رغبتها في كبح النشاط االستيطاني، انما ما زلنا ننتظر أفعـاالً حقي             ) لالستيطان
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، كما تتطلع واشنطن الى خطوات اسـرائيلية لفـتح المعـابر          "األرض، وأخرى لتسهيل حياة الفلسطينيين    
  . وتسهيل حركة الفلسطينيين
سيستكمل وبالزخم نفسه الذي بدأته     " أن االنخراط األميركي في العملية       "الحياة"وأكد مسؤول أميركي لـ     

هناك فرصة الطالق المفاوضات خـالل      "ت الحالية، تعتقد أن     ، مضيفا أن واشنطن، رغم التحديا     "االدارة
  . "فترة زمنية قصيرة

24/10/2009الحياة،   
  

  من السابق ألوانه وصف مهمتي بالفاشلة : ميتشل .38
عن مراسلتها في واشنطن، جويس كرم أن المبعوث األمريكـي للـشرق             24/10/2009الحياة،  ذكرت  

امعة كولبي في والية ماين أن ظـروف عمليـة الـسالم            األوسط جورج ميتشل قال أول من أمس في ج        
انما نحن مصرون على المضي بمسار السالم حتى تحقيـق          ... صعبة ومعقدة تماما كما كانت التوقعات     "

وذكر بأن العملية التي بدأتها ادارة أوباما عمرها اشهر، وأن رصيده في ايرلنـدا الـشمالية                . "هذا الهدف 
 هو خير دليل على اصراره      "الجمعة العظيمة "قبل توقيع اتفاقية    ) 1999-1994(ووساطته لخمس سنوات    

  .وعدم تراجعه من المراحل األولى
كما تحدث عـن    . "يستعجل ويصر على االنخراط وااللتزام األميركي في العملية       "وأكد ميتشل أن أوباما     

  . نيين في جولة المحادثات األخيرة في واشنطن مع االسرائيليين والفلسطي"تقدم جيد"
نقالً عن الوكاالت أن ميتشل قال في خطاب ألقاه أول أمس،   24/10/2009صحيفة فلسطين،  وأضافت

إنه من السابق ألوانه القول بأن مهمته الرامية إلى استئناف مفاوضـات            ": مين"أمام حشد من طلبة والية      
  . التسوية قد فشلت

  
   إلجراء تحقيق محلي له صدقية يضغط على اإلسرائيلييناألمين العام لألمم المتحدة .39

يضغط األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون على المسؤولين اإلسـرائيليين           :  راغدة درغام  –نيويورك  
وبحسب ناطق باسمه، فرهان حق، أجرى األمين العام اتصاالً هاتفياً مع           . إلجراء تحقيق محلي له صدقية    

األهمية التـي يوليهـا لمـسائل       " خالله على    "شدد" أمس   أفيغدور ليبرمان، أول  " إسرائيل"وزير خارجية   
  ."الماضي) يناير(العدالة والمحاسبة منذ أن زار غزة كانون الثاني 

وهذا . وتسعى فرنسا، ومعها بريطانيا للتحرك في األمم المتحدة بما تعتبره طريقة واقعية تؤدي الى نتيجة              
و حمـاس،   "  إسـرائيل "عامة بإصدار قرار يطالب     يعني من وجهة النظر الفرنسية ان تكتفي الجمعية ال        

  . بإجراء تحقيقات داخلية محلية ذات صدقية
24/10/2009الحياة،   

  
 أن تتعاون مع غولدستون" إسرائيل"كان على : سوالنا .40

انتقد مسؤول ملف الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي، خافيير سوالنا، الذي           :  نظير مجلي  -تل أبيب   
غولدستون هو قـاض نزيـه      ": وقال.  ألنها لم تتعاون مع لجنة غولدستون      " إسرائيل"،  " لإسرائي"يزور  

 أن تتعاون معه وتفتح أمامه الملفات وتعطيه        " إسرائيل"وكان على   . وشخصية عالمية معروفة باالستقامة   
 ."عدم تعاونكم جعل التقرير خاليا من وجهة نظركم. كل األدوات الالزمة إلجراء تحقيق شامل

24/10/2009الشرق األوسط،   
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 "مجرم حرب"متظاهرون أميركيون يهاجمون أولمرت كالميا ويطالبونه بمغادرة بالدهم ألنه  .41
كشف النقاب عن أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، أولمرت، خالل جولـة             :  نظير مجلي  -تل أبيب   

لي من تقرير غولدستون، وقد دعي إلـى        قام بها في الواليات المتحدة منذ أسبوع لشرح الموقف اإلسرائي         
أربع محاضرات في الجامعات األميركية، جوبه بمظاهرات تطالبه بمغادرة أراضي الواليات المتحدة ألنه             

 .مجرم حرب
 . وأكدت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن رجال األمن األميركيين تصرفوا بفظاظة مع المحتجين

وادعوا أن طالبا فلسطينيين هم الذين يقفـون        . لية هذه المظاهرات  وهاجم ناطق بلسان الخارجية اإلسرائي    
ولكن خبيرا في الشؤون األميركية قال إن األجواء في الجامعات األميركية هـي فـي األصـل                 . وراءها

وأن هذا األمر يحتاج إلى خطة إسرائيلية ناجعة لمواجهته، خـصوصا بعـد تقريـر             . "إسرائيل"معادية ل 
 .غولدستون

24/10/2009وسط، الشرق األ  
  

  اللجنة التنفيذية لمجلس السلم العالمي تلتئم في دمشق .42
شدد األمين العام لمجلس السلم العالمي ثاناسيس بافليس أمس، على أهمية إحالل السالم في              ): آي.بي.يو(

وقال خالل افتتاح اجتماعات اللجنة التنفيذية للمجلس في دمشق الذي تشارك فيـه         . منطقة الشرق األوسط  
بتطبيـق سياسـة    " إسرائيل"إن القضية الفلسطينية أصبحت أكثر تعقيدا في ظل قيام          " دولة   40وفود من   

  ".موضوعة بعناية إلبادة بطيئة للشعب الفلسطيني
من جميع األراضي العربية المحتلة بينهـا الجـوالن الـسوري           " إسرائيل"ضرورة انسحاب   "وشدد على   

 عاصمتها القدس، وعودة الالجئـين الفلـسطينيين إلـى ديـارهم،            المحتل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة    
  ".إسرائيل"وإطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين في سجون 

24/10/2009الخليج،   
  

  "إسرائيل"أنديك يتوقع شقاقاً بين تركيا و .43
ت بـين   مارتن أنديك أن األزمة في العالقـا      " إسرائيل"اعتبر السفير األمريكي السابق لدى      ): آي.بي.يو(

عن انديك  " اإلسرائيلية" "جيروزاليم بوست "وأفادت صحيفة   . قد تتفاقم إلى درجة الشقاق    " إسرائيل"تركيا و 
التي منعت تركيا من االنسياق باتجاه العالم العربي وبعيداً         " الفرامل الثالثة "قوله في مقابلة أجرتها معه إن       

  . تبراً أن تلك الفرامل بدأت تتخلخل منذ سنتين، هي الجيش ومجال األعمال والتسوية، مع"إسرائيل"عن 
24/10/2009الخليج،   

  
  " أميال من االبتسامات"اعتصامات في أوروبا تضامناً مع قافلة  .44

شرعت بعض المؤسسات والمنظمات األوروبية فى تنظيم اعتصامات وإضرابات :  وكاالت- عواصم 
المحتجزة اآلن فى مدينة بورسعيد " ن االبتساماتأميال م"فى بعض العواصم األوروبية تضامناً مع قافلة 

  .المصرية
إن السلطات المصرية تتعنت فى التعامل مع القافلة رغم االتفاقات السابقة معها            : وقالت مصادر أوروبية  

قبل انطالق القافلة لتسهيل إجراءاتها واالتصاالت األوروبية الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية الجاريـة             
  .على القافلة وخط سيرهالالطمئنان 

وأكد رؤساء وفود فى القافلة أن هناك ما يشبه التعطيل المتعمد للقافلة وتعجيزها بفرض شروط غريبـة                 
منها أن يتم شحن القافلة مرة أخرى بما تحتويـه مـن عـشرات              , عليها النطالقها والسماح لها بالتحرك    

  .لعريش غير المجهزالحاويات الضخمة من ميناء بورسعيد المجهز إلى ميناء ا
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، كارين أبو زيد قد حثّت السلطات المصرية على تـسهيل مهمـة             "األنروا"وكانت المفوض العام لوكالة     
  .الحملة الدولية للتضامن مع أطفال غزة

24/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

  اليهودية" المحرقة"حملة ضد أستاذ إيطالي إلنكاره  .45
عليقات تنفي حصول المحرقة اليهودية أطلقها األسـتاذ الجـامعي          تشهد إيطاليا جدالً إزاء ت    ): آي.بي.يو(

وأعلن . في روما، حيث وجهت دعوات إلى استقالته      " ال سبيانازا "اإليطالي انطونيو كاراشيولو من جامعة      
رئيس الجالية اليهودية في روما، ريكاردو باشيفيشي أنه سيرفع دعوى قضائية ضد األسـتاذ الجـامعي،                

من جهتـه، أعلـن     . أنها ستتخذ إجراءات تأديبية بحق األستاذ من دون أن تحدد نوعها          وأعلنت الجامعة   
  . كاراشيولو عن تمسكه بحرية المعتقد وحرية التعبير التي يضمنهما الدستور االيطالي

24/10/2009الخليج،   
  

  إسبانيا تستثني جامعة إسرائيلية من مسابقة علمية في مدريد  .46
اإلسرائيلية بالمـشاركة   " آرييل"ررت الحكومة األسبانية عدم السماح لجامعة       ق): صفا (–القدس المحتلة    

في مسابقة حول الطاقة الشمسية في أوروبا، وذلك باعتبارها قائمة في إحدى المستوطنات المقامة علـى                
  .أراضي الضفة الغربية المحتلة

" مركـز الـسامرة   "فض لمشاركة   اليهودية في أمريكا أن هذا القرار الرا      " مكافحة التمييز "وعدت منظمة   
  .، حسب قولها"غير مبرر"التابع للجامعة الكائنة في أكبر مستوطنات الضفة بأنه 

إن منـع   : "وكانت الخارجية األسبانية ردت على استفسار من المنظمة اليهودية بشأن هذا الموقف قائلـة             
طنات اليهوديـة وحقيقـة أن      الجامعة من المشاركة يتوافق مع موقف المجتمع الدولي من قضية المـستو           

االتحاد األوروبي أكد بشكل دائم أن هذه المستوطنات غير قانونية حسب القانون الدولي وتعد عقبة فـي                 
  ".طريق السالم

24/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

   اكتشاف وقوع هجمات على المدنيين وعلى اهداف مدنيةإلىتوصلت بعثتنا : ولدستونحوار مع غ .47
في حلقته الجديدة السيد ريتشارد غولدستون رئيس بعثة تقصي الحقـائق           " حديث اليوم "استضاف  برنامج    

  .  في الحرب على غزة والذي اصدر تقريرا  أثار جدال  كبيرا في االوساط الدولية
 التقرير الذي اصدرتموه بصفحاته الستمئة اشار الى وقوع جرائم حـرب وحتـى جـرائم  ضـد                -1س

هل لك ان تحدثنا عن الحقائق التي توصلتم اليها اثنـاء           . يع الثالثة ضد غزة   االنسانية خالل حرب االساب   
  عملكم؟ 

  - الحقائق التي تضمنها التقرير يمكن ان تشمل جرائم ضد االنسانية ارتكبت من قبـل الطـرفين                  -1ج
 -يمكنني القول هي جرائم ضد االنسانية او جرائم ارتكبت ضد اعداد كبيرة مـن الـسكان المـدنيين                       

  . واالمر ينطبق على الطرفين
   ما هو الدليل الرئيس التي اكتشفتموه؟ -2س
 بل الدليل هو كامل ميدان العمليات والمناطق التي         -لن اقول إن هناك دليال رئيسا في الموضوع          :  2ج

 فيما تعلق بحماس والمجموعات الفلسطينية االخرى فقد كانت تستهدف االراضـي            -تقصينا الحقائق فيها    
  الحقـائق التـي      - هذه حقائق كانت وستبقى معروفـة جيـدا          -سرائيلية بالصواريخ وقنابل الهاون     اال

 االطفال والنساء علـى     -تقصيناها هنا تمثلت في كشف حجم الرعب الذي سببته تلك الصواريخ للمدنيين           
يمـا    اما ف   -  وذلك في المناطق الواقعة ضمن مدى تلك الصواريخ  جنوبي اسرائيلي            -وجه الخصوص 
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 توصلت بعثتنا الى اكتشاف وقوع هجمات على المدنيين وعلى اهداف مدنية وما اثار              -يتعلق باالحتالل   
 حرق الحقول الزراعية وقصف     -قلقنا بشكل خاص هي الهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية للغذاء            

شرات االالف مـن     مصنع من بينها مصنع الطحين الوحيد في غزة والمداجن وقتل ع           200ما يزيد عن    
  .   تلك هي الحقائق التي اشرنا اليها في التقرير-الطيور الداجنة الذي تنتجها 

   كيف قيمتم الهلع الذي تعرض له السكان المدنيين خالل الهجمات؟ -3س
 فوفقا للجانب االسرائيلي الفترة التي تفصل بين انـذار واخـر اثنـاء              - لدى الجانبين    -  هلع كبير   -3ج

 وفي احدى الهجمات كاد احد الصواريخ       - ثانية   45صاروخية على الجنوب لم  تكن تتجاوز        الهجمات ال 
على الجانـب   . ان يضرب مدرسة تضم بضع مئات من الطلبة وكان من الممكن أن تكون النتيجة كارثة              

 اخذنا بعين االعتبار الحصار الصارم الذي فرضته اسرائيل على اهـالي  غـزة منـذ       -االخر في غزة    
  كنا قد وصلنا الى غزة بعد خمسة اشهر  على انتهـاء العمليـات                - على سبيل المثال     -اب حماس   انتخ

 االف منزل مدمر واالبنيـة  5000العسكرية ولكننا لم نلحظ  اثرا لعمليات اعادة االعمار فهناك اكثر من           
فروض على غزة    وبسبب الحصار لم تبدأ اية عمليات اعادة اعمار بسبب الحصار الم           -الحكومية مدمرة   

  . والذي يمنع دخول اية مواد بناء اليها وبخاصة مادة اإلسمنت
 هـل لـك ان      - ما هي تلك االحداث التي تغطيهـا         - حالة على االرض     36 يتحدث التقرير عن     -4س

  تخبرنا  ما الذي تتحدث عنه تلك الحاالت الست والثالثون ؟
م االول ما هي اعداد   القتلى والجرحى الـذين           في المقا :   تم تقصي االحداث وفقا لمدى خطورتها       4-ج

 كما اننا  اخذنا بنظر االعتبار تلك االحداث الذي اظهـرت المعلومـات التـي                -سقطوا في تلك االحداث   
 تلك الهجمات التي استهدفت المـدنيين والهجمـات         - بعبارة اخرى    -جمعناها انها غير مبررة عسكريا      

  لذا يمكنني القول ان اختيارنا لتلك الحاالت  قـدم            -داخل منازلهم   التي قتلت االطفال والنساء والرجال      
  . وفقا لالساسين الذين تحدثت عنهما للتو

   هل لك ان تعطينا امثلة محددة اكثر؟ -5س
  حيـث احتمـى    - على سبيل المثال قمنا بالتحقيق في العملية التي استهدفت احد المساجد في غزة      -5ج

مت القوات العسكرية االسرائيلية بمداهمة المسجد مـن   عـدة مـداخل               وقد قا  - شخص   300اكثر من   
 بحسب رأينا هذا الهجوم غير مبرر الن المسجد ضـم           - شخصا وجرحت العشرات     15وقتلت اكثر من    

  .  شخص كانوا يؤدون الصالة300اكثر من 
الفلـسطيني   يقترح التقرير تدخل مجلس االمن في حال عدم تنفيذ كـال الطـرفين االسـرائيلي و                -6س

 هل تعتقد ان هذا ممكن خاصـة مـع اعـالن الالعبـين              -اللتزاماته باجراء التحقيق في تلك االحداث       
  االساسيين مثل الواليات المتحدة والصين وروسيا أنهم سيعارضوا هذا االمر؟ 

   بالتاكيد اذا قررت الواليات المتحدة او الصين او روسيا معارضة تدخل مجلس االمن فـان هـذا                  -6ج
ولكن في السياسة ال يمكن     .  ال يتطلب االمر سوى معارضة دولة واحدة تمتلك حق النقض الفيتو           -ممكن  

 ولكـن فـي المرحلـة       - عليه ال يمكنني القول إن مجلس االمن لن يتدخل ابدا          -التنبؤ بما سيحصل غدا   
  . لموضوعالحالية ال اعتقد ان هذا االمر وارد واظن ان الجمعية العمومية هي التي ستتولى ا

   ما تعليقكم على ذلك؟  - ماذا بشان اتهام بعثتكم باالنحياز -7س
 وحاولنا ان نكون    - بعثتنا لم تكن منحازة الى اي طرف         -  انا ارفض تلك االتهامات رفضا قاطعا       -7ج

 بالتاكيد الفرد يتاثر بما يرى ويسمع ولكننا اتبعنا كل الـسبل الممكنـة للخـروج                -مستقلين قدر االمكان    
  . تقرير مستقل وغير منحازب
   وما ذا عن اتهامك بالوقوف ضد اسرائيل في هذا التقرير؟-8س
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 من المضحك ان يقال هذا االمر عني النني ساندت اسرائيل طوال حياتي وال زلت ادعم اسـرائيل                  -8ج
  . وشعبها

 -واسـرائيل  وما ذا عن التصريحات التي قالت إن التقرير عمل على تشويه صورة االمم المتحدة                -9س
  هذه تصريحات قوية اليس كذلك؟ 

 كما قلت انا ارفض تلك التصريحات وفي الحقيقة سبق لي وان انتقدت مجلـس حقـوق االنـسان                   -9ج
بمناسبات عدة لمعاملته اسرائيل بشكل استثنائي والتركيز عليها اكثر من البلدان االخـرى التـي تـشهد                 

 تم تعييننا من قبل المجلس كنا مستقلين تماما ولم نكـن              ولكن حينما   -انتهاكات صارخة لحقوق االنسان     
  تحت وصاية اي قسم من اقسام االمم المتحدة 

   وما هو تاثيره الحقيقي؟ - وما ذا بعد هذا التقرير - 10س
   ال اعرف بعد طبيعة ما سيحصل بعد التقرير ولكنني بكل تاكيد ارغب في مشاهدة تحقيقـات                   - 10 ج

 وقد اقترحنا ان يقوم مجلس االمن بتعيين لجنـة          - في   كل من اسرائيل وغزة         شفافة ومستقلة وصادقة  
 ولكن في حال عدم قيام مجلس االمن بتشكيل مثل هذه اللجنة فـيمكن ان          -مستقلة لمراقبة تلك التحقيقات     

  لذا   -يشكلها مجلس حقوق االنسان او يفضل ان تشكلها الجمعية العمومية او االمين العام لالمم المتحدة                  
  .  لدي رغبة في مشاهدة قيام هذا االمر

 في حال تدخل الجمعية العمومية لالمم المتحدة كيف ستتصرف برايكم ومن هو الطـرف الـذي                 -11س
  سيتم تحميله مسؤولية تلك االحداث؟

ال اعتقد ان بامكان الجمعية العمومية القيـام بـاي          ..   كلما تركز االمر على المسؤولية الجنائية      - 11ج
  .يءش
   اذن ما هي الخطوة التالية؟ - بالضبط -12س
 اذا لم تكن هناك تحقيقات داخلية في تلك الجرائم فلن تكون هناك امكانية لتشكيل محكمة جنائيـة                  -12ج

  ولكن على الدول التي تمارس صالحيات قضائية ان تعبر السرائيل عن قلقهـا               -دولية بهذا الخصوص  
االسرائيليون صعوبة في السفر الى العديد من دول العالم بمـا فيهـا             وعن امكانية ان يواجه المسؤولون      

 لذا فانه من نواحي عدة سيكون من مصلحة اسرائيل ومن مصلحة السلطات في غزة الـشروع               -اوروبا  
  . بالتحقيقات المستقلة 

  23/10/2009روسيا اليوم، 
  

  ؟ في غزة"إسرائيل"لم حققتُ في سلوك  .48
    ريستشارد غولدستون

, سنحظى بتعاون الحكومـة اإلسـرائيلية     , بفضل سجلي الخاص وتفويض هذه البعثة     , دت بصدق أننا  اعتق
ويظهر التماسي جلياً   , وكررت طلبي هذا قبل بدء التحقيق وخالله      , لكن رفضها التعاون شكّل خطأ فادحاً     

  .في حال تكبد أحد عناء قراءته, في مالحق تقرير غزة
لم يحاول أي من منتقديه فهـم       , قرير لجنة تقصي الحقائق بشأن غزة     بعد مرور خمسة أسابيع على نشر ت      

أما من ظنوا العكس فسارعوا إلـى إدانتـه         , فقد قبَل به كل من ظن أنه يخدم مصالحه        , جوهره الحقيقي 
في حـين أن داعميـه   , وغالباً ما يشن رافضو هذا التقرير هجوماً شخصياً على دوافع واضعيه       , ورفضه

  .ابه الحسنةيشيدون بسمعة كتّ
وتنـاولوا  , مستخدمين أقسى التعـابير   , هاجم الناطقون باسم الحكومة اإلسرائيلية وداعموهم هذا التقرير       

ولكـن آن األوان    , موجهين إليها االنتقادات الشخصية األكثر إيالماً     , مشاركتي فيه على وجه الخصوص    
  .دود الفعل اإلسرائيلية المناسبة تجاههللتفكير بطريقة أكثر تعقالً وموضوعية في معنى هذا التقرير ور



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1591:         العدد       24/10/2009السبت  :التاريخ

مع أنني يهـودي وقـد      , أود في البداية التحدث عن دافعي الشخصي الذي حملني على ترؤس بعثة غزة            
حققت في انتهاكـات خطيـرة      , خالل السنوات العشرين الماضية   . دعمت إسرائيل وشعبها طوال حياتي    

فضالً عن عمليـات االحتيـال      , فيا السابقة ورواندا  للقانون الدولي في بلدي جنوب إفريقيا وفي يوغوسال       
الـنفط  "والسرقة المزعومة التي ارتكبتها حكومات وقادة سياسيون في عدد من البلدان وترتبط ببرنـامج               

بلغت االدعـاءات أعلـى الـدرجات       , وفي كل هذه الحاالت   . العراقي التابع لألمم المتحدة   " مقابل الغذاء 
حظة في التكلم بصراحة وجرأة وعملت على إنهاء التحقيقات على أتـم وجـه              لكنني لم أتردد ل   . السياسية

, تحدثت باسم اتحـاد المحـامين الـدولي   , وطيلة سنوات. إذا بدت ضرورية  , وإجراء المالحقات الجنائية  
بما فيها سـريالنكا والـصين وروسـيا وإيـران          , منتقداً انتهاكات حقوق اإلنسان في الكثير من البلدان       

  .وباكستانوزيمبابوي 
لو أنني رفضت طلب األمم المتحدة التحقيق في ادعاءات خطيرة عن جرائم حرب ارتكبتهـا إسـرائيل                 

وبما . لكنت بذلك أخالف هذه المبادئ ومعتقداتي وضميري      , "الرصاص المسكوب "خالل عملية   " حماس"و
ظهر الوثائق بوضـوح    وتُ, يدفعني إلى االضطالع بهذه المهمة    , ال أقل , شعرت بواجب أكبر  , أنني يهودي 

شملت تفويضاً محايداً يتيح لي التحقيق في سـلوك         , أن شروط مشاركتي التي أصررت عليها ومنحت لي       
بفضل سجلي الخاص وتفويض هذه     , اعتقدت بصدق أننا  . وهذا بالتحديد ما سعينا في سبيله     , كل األطراف 

وكررت طلبي هـذا    , ن شكّل خطأ فادحاً   لكن رفضها التعاو  , سنحظى بتعاون الحكومة اإلسرائيلية   , البعثة
. في حال تكبد أحد عناء قراءتـه      , ويظهر التماسي جلياً في مالحق تقرير غزة      , قبل بدء التحقيق وخالله   

وإذا أخفقـت حكومـة     . ال تستطيع بعثتنا أن تدرس إال ما تراه وتسمعه وتقرؤه فتضمنه تقريرهـا            , طبعاً
لذلك على مـن    , فمن المجحف لومنا على العواقب    , ق والتحاليل إسرائيل في لفت انتباهنا إلى بعض الحقائ      

يشعرون بأن تقريرنا قّصر عن إلقاء ضوء كاف على حوادث ومـسائل محـددة أن يـسألوا الحكومـة                   
  .اإلسرائيلية لم فشلت في تقديم حججها وبراهينها

يق الذي ترعاه األمـم  فرصة أن تحظى بجلسة استماع عادلة في هذا التحق  , ضّيعت إسرائيل فرصة ذهبية   
خـصوصاً مجلـس    , أنا أعي بالتأكيد معاملة إسرائيل غير العادلة واالستثنائية في األمم المتحدة          . المتحدة

  .ولطالما نددت بهذا األمر, حقوق اإلنسان
وكان بإمكان إسرائيل أن تقتنص الفرصة التي ُأتيحت لهـا          , وهذا ما فعلته مرة أخرى األسبوع الماضي      

ولكـن  ,  بعثتنا المحايد وتحولها إلى سابقة في توجه جديد لألمم المتحدة في الشرق األوسط           بفضل تفويض 
  .أوصدت إسرائيل أبوابها في وجهنا, بدالً من ذلك

أؤمن بصدق أن بعثتنا كـان يلـزم أن         , وكما ذكرت في رد على رسالة تلقيتها أخيراً من عمدة سديروت          
ل عانت من اعتـداءات غيـر شـرعية بـسبب آالف            تزور سديروت وأجزاء أخرى من جنوب إسرائي      

إال . ومجموعات مسلحة أخرى في غزة على المـدنيين       " حماس"الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها      
  .أننا منعنا من ذلك نتيجة ما أعتقد أنه قرار غير حكيم اتخذته الحكومة اإلسرائيلية

ولم يخطـر   , فلم أتوقع ما رأيته   , منتشرين هناك مدى الدمار والبؤس ال   , ال بل صدمني  , فاجأني, في غزة 
ولم أتوقع أن أرى هـذا الـدمار        , في بالي أن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد تستهدف مدنيين ومباني مدنية          

بما فيها أراضيها الزراعية ومعاملهـا الـصناعية        , الواسع النطاق في البنية التحتية االقتصادية في غزة       
ولم أسـمع أو أقـرأ أي       . ال تُعتبر هذه أهدافاً عسكرية    . رير الصرف الصحي  وأعمال تأمين المياه ومجا   

  .تبرير حكومي يعلل هذا الدمار
ال شك في أن أطفال سديروت وأطفال غزة يتمتعون بحقوق الحماية نفسها التي يـنص عليهـا القـانون                   

لمتاحة أمامنـا للحـصول     تجاهلنا قرار الحكومة اإلسرائيلية واتخذنا كل الخطوات ا       , لهذا السبب . الدولي
على معلومات من ضحايا وخبراء في جنوب إسرائيل بشأن تأثير سقوط الـصواريخ وقـذائف الهـاون                 
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اعتبرنا أن هذه االعتداءات تشكل جرائم      , وباالعتماد على هذه التحقيقات   . المستمر منذ سنوات في حياتهم    
  .حرب خطيرة وعلى األرجح جرائم ضد اإلنسانية

الحكومة اإلسرائيلية التعاون معنا من التجاوب مع طلب والد جلعاد شاليط مخاطبة بعثتنا             لم يمنعنا رفض    
وال شك في أن كل من سمعوا أدلته تـأثروا بـذلك            . شخصياً خالل جلستها العلنية التي عقدت في جنيف       

 لـه   األلم العارم ألب ولده محتجز منذ أكثر من ثالث سنوات في ظروف غير شرعية من دون أن يسمح                 
لذلك طالبـت البعثـة بـإطالق       , باالتصال بالعالم الخارجي أو أن تزوره اللجنة الدولية للصليب األحمر         

  .سراحه
لطالما أقرت إسرائيل ومحاكمها أنها ملزمة بالتقيد بمعايير القانون الدولي الذي صدقته رسمياً أو أصـبح                

 صحيح أن األمم المتحدة وأعضاء كثيـرين فـي          .ملزماً بصفته قانوناً عرفياً دولياً يطبق على كل الدول        
المجتمع الدولي استثنوا إسرائيل من اإلدانة وقّصروا عن التحقيق في انتهاكات مريعة لحقوق اإلنسان في               

  .لكن ذلك ال يجعل إسرائيل محصنة ضد المعايير التي قبلت بها واعتبرتها ملزمة لها, بلدان أخرى
التحقيق في االدعاءات الموجهة ضد مسؤوليها حتى لو تبوأوا مناصـب           تملك إسرائيل تاريخاً طويالً من      

اتهامـات بقيـام     (300والباص  , وصبرا وشاتيال , مثل التحقيقات في حرب أكتوبر    , مرموقة في الحكومة  
, )1984بإعدام اثنين من خاطفي إحدى الحافالت اإلسرائيلية فـي عـام            " الشين بيت "عناصر من جهاز    
  .وحرب لبنان الثانية

, لطالما امتلكت إسرائيل واشتهرت دولياً بجهاز قضائي يجب أن تحسدها عليه دول كثيرة فـي المنطقـة                
  . ?فهل تفعل ذلك. كذلك تتمتع بالقدرة والسبل الالزمة لتجري تحقيقاً هي بنفسها

  24/10/2009 ،وكالة سما
  

  هكذا يتحول االنقسام إلى انفصال .49
  نقوال ناصر

صالحة الفلسطينية كأنما وصلت إلى طريق مسدود، ويبدو الوسـيط وكـذلك            تبدو الوساطة المصرية للم   
الرئاسة الفلسطينية كمن فقد السيطرة على ضبط إعالمه، وإذا لم تتدارك حنكة الدبلوماسـية المـصرية                
المعروفة نفسها بسرعة إلنقاذ وساطتها، فإن الطريق المسدود الذي وصلت إليه قد تحـول واقعيـا إلـى            

ي النفراد الرئاسة الفلسطينية بالذهاب من جانب واحد إلى انتخابات تهدد، إن جـرت              ضوء أخضر مصر  
دون وفاق وطني، بتحويل االنقسام الراهن إلى انفصال طويل األمد بين قطـاع غـزة وبـين الـضفة                   

  .     الفلسطينية لنهر األردن
الفلسطينية ستة أشـهر عـن      عندما ضمن الوسيط المصري وثيقته  للمصالحة اقتراحا بتأجيل االنتخابات           

يونيو، فإنه أظهر حرصا على     / يناير المقبل إلى شهر حزيران      / موعدها المقرر في شهر كانون األول       
إجرائها على قاعدة الوفاق والتوافق الوطني الفلسطيني، بدليل أنه لم يكتف بـالتوقيع الرسـمي التفـاق                 

دوليين في السادس والعشرين مـن الـشهر        المصالحة، الذي كان مفترضا أن يتم بحضور شهود عرب و         
الجاري، بل أراد لهذا االتفاق أن يأخذ مداه في التطبيق العملي طوال حوالي تسعة أشهر بعـد التوقيـع،                   
إلجراء االنتخابات على قاعدة توافق وطني قوية، معتبرا أن هذا التوافق هو مرجعية أقوى بكثيـر مـن                  

ة منظمة التحرير تطويعها ألغراضها السياسية، حتى لم يعد لها أي           المرجعيات القانونية التي اعتادت قياد    
إن اإليحاء بأن مصر موافقة على ذهاب       . هيبة قانونية لكثرة تغييرها وتعديلها خالل فترات زمنية قصيرة        

الرئاسة الفلسطينية إلى االنتخابات دون توافق وطني، وهو ما نفته حماس، يتعارض مع هـذا المـدخل                 
ومع ذلك، فإن الرئاسة الفلـسطينية فـي رام اهللا تـستغل            . ضح إلى االنتخابات الفلسطينية   المصري الوا 

الطريق المسدود للوساطة للتهرب من االستحقاقات السياسية إلنجاح الوساطة وتصور هذه المرجعيـات             
فـرض  اليوم وكأنها بقرة هندوسية مقدسة، بحيث ال تترك مجاال للشك في أنها تستخدمها أداة سياسـية ل                
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شروطها على المصالحة، أو بشكل أدق شروط االحتالل اإلسرائيلي التـي تبنتهـا الواليـات المتحـدة،                 
  . ففرضتها بدورها على اللجنة الرباعية الدولية

وال يوجد أي تفسير أكثر إقناعا لنفاد صبر هذه الرئاسة التي لم يعد في وسعها انتظار بضعة أيام أخرى،                   
صالحة الفلسطينية وكل اتفاقياتها السابقة منذ ماطلت في تنفيذ اتفاق القـاهرة            وهي التي عطلت إنجاز الم    

، بحيث تصر على إصدار مرسوم قبل الخامس والعشرين من الشهر إلجراء انتخابات جديدة،              2005عام  
وألن هذه الرئاسة تعرف قبل غيرها أن إجراءها دون توافق ومصالحة وطنية يكاد يكـون مـستحيال إذا    

ذه االنتخابات حقا أن تكون وطنية ونزيهة وتشمل القطاع والضفة معا، فإن إصـرارها ال يمكـن                 أريد له 
تفسيره بدوره إال بكونه إصرارا على تعميق االنقسام الجغرافي والسياسي الـراهن، أو إصـرارا علـى                 

لحـصار  المضي في نهجها التفاوضي حتى لو كان ثمنه انقساماً كهذا كما أثبتت منذ اتخذت من سـالح ا                 
  . ذريعة لالنقالب على نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة

فرئاسة محمود عباس تعرف أيضا معرفة تامة أكثر من غيرها بأن هـذا االبتـزاز الـسياسي لحركـة                   
المقاومة اإلسالمية لن يكون أكثر قسوة من الحصار المتواصل والعدوان العسكري الـسافر والمطـاردة               

رغام الحركة على الرضوخ واإلذعان لشروطها من أجل الـذهاب إلـى انتخابـات              األمنية المستمرة، إل  
  . جديدة، ال توجد أي ضمانات بأن الرئاسة لن تكرر عدم التزامها بنتائجها كما فعلت في المرة السابقة

وإذا ما أصرت الرئاسة على المضي من جانب واحد إلى انتخابات جزئية في الضفة الغربية فقط، فإنـه                  
مضي وقت طويل قبل أن تكتشف بأن قرارها هو سالح ذو حدين يمكن أن يرتد عليها بنتائج عكسية                  لن ي 

تزيد وضعها حرجا، بدل أن تعزز شرعيتها كما تأمل، وتزيد الوضع الوطني تدهورا، بدل أن تـصلبه،                 
 الرئاسـة   لتتعزز بذلك حجة حكومة دولة االحتالل بأنه ال يوجد ال في الوضع الفلسطيني وال في مكانـة                

يستحق أن يفرض على رئيس وزرائهـا بنيـامين نتنيـاهو الرضـوخ فـي األقـل                 " شريك"الفلسطينية  
، التي تلتزم الرئاسة الفلسطينية بها بحذافيرها التزاما صارما،         "للسالم"لالستحقاقات األميركية واألوروبية    

  . كان ثمنه هو االنقسام الفلسطيني الراهن نفسه
ماع الفلسطيني على القبول بالوساطة المصرية يغطي على حقيقة أن هذه الوسـاطة             وبالكاد يستطيع اإلج  

بعامـة  " السالم"كانت وما زالت منحازة سياسيا إلى الرئاسة الفلسطينية، ال بل إن االنحياز المصري إلى               
 منذ توقيع معاهدة الصلح مع دولة االحتالل بعد اتفاقيات كامب ديفيد، والتزامـات مـصر طبقـا لهـذه                  

 إسرائيلي، قد تحول عمليـا إلـى        -األميركية لسالم فلسطيني    " الرؤية"المعاهدة، وانحيازها بخاصة إلى     
أشكاال " تنبذ"عامل ضغط على الحركة الوطنية الفلسطينية لكي تظل رهينة الخيار التفاوضي فقط، ولكي              

 السماوية والفطرة اإلنسانية في     من مقاومة االحتالل يقرها القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة والشرائع         
الدفاع عن النفس، وبالتالي فإنه من الصعب عدم االستنتاج بأن الرئاسة في رام اهللا تستقوي بهذا االنحياز                 
المصري لحسم صراع فلسطيني داخلي على ثوابت وطنية شوشه لألسـف دخـول حمـاس، الفـصيل                 

عملية السياسية لهذه االتفاقيات، بحيـث بـات هـذا          األساسي للمقاومة الوطنية بعد اتفاقيات أوسلو، في ال       
الصراع يبدو اليوم كأنه صراع على سلطة الحكم الذاتي في ظل االحـتالل، أو هكـذا تبـدو الرئاسـة                    
الفلسطينية مصرة على تصويره، من أجل تغييب الخالف السياسي األعمق الكامن في صـلب االنقـسام                

اتفاقيـة الوفـاق الـوطني      "ي للوسيط المصري هو الذي أفرغ       وهذا االنحياز السياس  . الفلسطيني الراهن 
من أي مضمون وطني أو سياسي، إذ ال يمكن أبدا تفـسير            " الورقة المصرية "المعروف باسم   " الفلسطيني

إغفال هذا الوسيط لهذا المضمون بالسهو أو الخطأ  ، فمثل هذا التفسير البريء يتناقض تماما مع الخبرة                  
  . لدبلوماسية المصريةالعريقة المخضرمة ل

إن إعالن الخارجية المصرية بأن وثيقة االتفاق التي أعدتها هي للتوقيع وليست للتفاوض، وإعالنها بـأن                
خلق الذرائع للتسويف   "لحماس، واتهامها ب  " في اإلرادة السياسية  "، ثم التشكيك    "لن تنتظر إلى األبد   "مصر  

، إلخ، كـان خروجـا علـى دور       " وأجندات خاصة  نيات غير سليمة وتوجهات أخرى    "ووجود  " والتهرب
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الوسيط، وانحيازا سافرا ضد حماس، يكشف عن االنحياز السياسي األعمق للرئاسة في رام اهللا، وتشجيعا               
واضحا لهذه الرئاسة على التهديد بانتخابات يتضح اآلن أن الهدف منها هو إرغام حماس على الرضوخ                

لى الرضوخ له، انتخابات ستكون نتيجتها الوحيدة ليس فقط إطالة          لما فشلت الوساطة المصرية في جرها إ      
بحكم األمر الواقـع، بـل      " انفصال"االنقسام الفلسطيني إلى أمد غير منظور وتحويل االنقسام عمليا إلى           

واستبعاد أي أمل في أي وساطة أخرى بعدها، مما يخلق بيئة يتضافر فيها حصار سياسي عربـي مـع                   
ومع حصار االحتالل العسكري بحيث ال يبقى هناك سوى خيار واحد هو دفـع              حصار اقتصادي غربي    

االنقسام الفلسطيني إلى الحسم عنفا بعد أن تعذر حله وساطة، أو محاولة استئصال حماس عسكريا مـرة                 
أخرى، أو الحكم على مليون ونصف المليون عربي فلسطيني في قطاع غزة بالموت البطـيء إلـى أن                  

  . يفرجها اهللا
 فقدان الوسيط المصري للسيطرة على إعالمه يعزز اتهامات سابقة بأن الحيـاد الظـاهر للوسـاطة                 إن

التي تلفظ أنفاسها األخيرة، ويعطـي      " شركاء عملية السالم  "المصرية كان مجرد حياد تكتيكي منسق مع        
 مصداقية لمن عارض حصر الوساطة بمصر في االنقسام الفلسطيني وطالـب بتعريبهـا كواحـدة مـن                

  . ضمانات عدم انحيازها من جهة وتوفير ضمانة عربية أوسع للعمل بها إن نجحت من جهة أخرى
  24/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "استقاللية القرار الفلسطيني"ضغوط واشنطن و .50

  عريب الرنتاوي
: ، أولهـا " جدوى الدور األمريكـي عمليـة الـسالم    "ثالثة مؤشرات مقلقة ، تدفع المرء للتفكير مليا في          

الضغوط التي مارستها الواليات المتحدة على السلطة والرئاسة والحكومة في رام اهللا ، لتأجيل التصويت               
والتي انتهت إلى تعميق االنقسام الفلسطيني وتعطيل المصالحة الوطنية ، واندالع           " تقرير غولدستون "على  

ة بـدل االحـتالل اإلسـرائيلي ، تلـك          ولكن ضد القيادة الفلسطينية هذه المر     " االنتفاضة الثالثة "ما يشبه   
الضغوط التي بلغت حد التلويح بوقف المساعدات واالنسحاب من عملية السالم ، وترك السلطة لنتنيـاهو    

  .وليبرمان وباراك ، وفقا للعديد من المصادر المتطابقة
كومة فـي رام    الضغوط والتهديدت المماثلة ، التي مارستها واشنطن على الرئيس والسلطة والح          : وثانيها

اهللا ، وقد ألمح لها عباس حين قال لرؤساء تحرير الصحف المصرية بأنه تجاوزها ووقع علـى الورقـة         
المصرية ، من دون أن يشير إلى التعديالت التي أضيفت على هذه الورقة ، وتحت تأثير الضغوط ذاتها                  

ها في المقابل ، أمرا متعـذرا       ، حتى يصبح توقيعه عليها أمرا ممكنا وفوريا ، ويصبح توقيع حماس علي            
شروط الرباعيـة   "وأقرب ما يكون لالنتحار السياسي ، تلك التعديالت التي اقتربت بالورقة المصرية من              

  .، ونصائح جورج ميتشيل للوزيرين سليمان وأبو الغيط" الثالثة
ى الجانب اإلسرائيلي   الذي تمارسته واشنطن عل   " الحنون"و" الناعم"وهنا تكمن المفارقة ، الضغط      : وثالثها

، والذي هبط بسقف المطالب األمريكية من تل أبيب ، من تجميد االستيطان بكافة أشكاله وعلى عمـوم                  
" إجراءات ذات مغـزى   "األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ، إلى مجرد المطالبة باتخاذ             

لوقف التحريض واإلرهاب ،    "  مغزى أيضا  ذات"لتجميد االستيطان ، مصحوبة بمطالبة السلطة بخطوات        
وهي عبارة أصبحت الزمة لكل مطلب أمريكي من إسرائيل ، تماما مثلمـا يفعـل بعـض اليـساريين                   
الفلسطينيين القدامى الذين ما أن يوجهوا انتقادا للسلطة في رام اهللا ، حتى يتبعوه بواحد مماثل للسلطة في                  

  .؟،"از لحماس والدفاع عنها أو الوقوع في حبائلهااالنحي"غزة ، حتى ال تثار حولهم شبهات 
والغريب أن الهبوط بسقف المطلب األمريكي من إسرائيل في المجال االستيطاني ، يتزامن مع تـصعيد                

معها ، وارتفاع في سقف االلتزام األمريكي بأمن إسرائيل وحمايتها          " فوق االستراتيجي "لمستوى التحالف   
ضخم في تاريخ العالقات الثنائية بين البلدين للتدرب على صـد هجمـات             ، حيث تتواصل المناورات األ    
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صاروخية افتراضية ، كما أن جنيف ونيويويورك تشهدان أوسع مناورات مـشتركة بـين دبلوماسـيتي                
المنـسق علـى رام اهللا   " الهجوم الثنـائي "واحتواء تداعياته ، ناهيك عن     " تقرير غولدستون "البلدين لصد   

ديل الورقة المصرية وتضمينها شروط الرباعية والحيلولة استتباعا دون اسـتعادة الوحـدة     والقاهرة ، لتع  
  .وإشراك حماس في النظام السياسي الفلسطيني

خالل شهر واحد فقط ، نجحت واشنطن مرتين في إلقاء القبض على القرار الفلسطيني ، وفي كل مـرة                   
لفلسطينييون الثمن باهظا من كيسهم الخـاص ،        كان األمر متعلقا بمنعطف هام وموقف مفصلي ، ودفع ا         

، بل ويتهم خـصومه الـداخليين       " قرار وطني مستقل  "ومع ذلك ما زال البعض في رام اهللا يحدثك عن           
ـ    ، ومن دون   " الخضوع لإلمالءات الخارجية  "و" فقدان اإلرادة السياسية المستقلة   "وتحديدا حركة حماس ب

عليه من ارتباطات والتزامات مع حلفاء تـدخليين وأصـحاب          أن نتورط في تنزيه حماس مما هي فيه و        
، ومـا   " استقاللية القرار الوطني  "، فإننا نتساءل عّما تبقى من       ) ليسوا جمعيات خيرية  (مصالح وأجندات   

إذا كان المقصود بها اليوم ، النأي بالقرار الفلسطيني عن عواصـم دون أخـرى ، وهـل أن التبعيـة                     
كذلك ، إال حين يتعلق األمر بطهران ودمشق والدوحة ، أما حين يتصل األمـر               واالستتباع ، ال يكونان     

  .بواشنطن ، فتلكم هي االستقاللية بأم عينها؟،
  24/10/2009الدستور، 

  
   يتوحشإسرائيلي إعالميإبتزاز  .51

  عبد الباري عطوان
لـسل تلفزيـوني    الضغوط التي تمارسها الحكومة االسرائيلية على نظيرتها التركية لحذف مشاهد من مس           

تعرضه قناة مستقلة، يصور جنودا اسرائيليين يطلقون النار على اطفال فلـسطينيين، ال تعكـس تـدخال                 
سافرا ووقحا في شؤون دولة مسلمة ذات سيادة فقط، وانما ايضا محاولة فرض الرقابة االسرائيلية علـى       

  .لألسف الشديدالدول االسالمية، بعد ان نجحت في فرضها على معظم الدول العربية، 
موضع األزمة، بين الحكومتين التركية واالسرائيلية، لم يكذب، ولم يقدم اي           ' االنفصال'المسلسل التركي   

معلومات مفبركة مثل تلك التي تبثها الدعايات االسرائيلية التاريخية المضللة منذ اغتصاب فلسطين عـام               
  .ئق مصورة، وانما قال الحقيقة، وبشكل مخفف، وبناء على وثا1948

نعم الجنود االسرائيليون قتلوا ويقتلون، وسيقتلون االطفال الفلسطينيين بدم بارد، دون انسانية او ذرة من               
وال نبالغ اذا قلنا ان بعضهم يتعمد قتل المدنيين، وقرأنا فتاوى صادرة عن حاخامات فـي    . الشفقة والرأفة 

  .لعدوان االسرائيلي االخير على قطاع غزةالجيش االسرائيلي تطالب بالقتل وتحّرض عليه اثناء ا
الصورة ال تكذب، والعالم بأسره شاهد جثامين اطفال رضع احرقتها قنابل الفوسفور االسرائيلية، مثلمـا               

وال ننسى اطفال شهيد حماس     . شاهدوا الجنود االسرائيليين يقتلون الطفل محمد الدرة، رغم توسالت والده         
شهيد نزار ّريان الذين ابيدوا بالصواريخ االسرائيلية، او عائلة العثامنة          صالح حجازي وأسرته، واطفال ال    

  .في بيت حانون، وشهداء مجزرة شاطئ غزة من عائلة الطفلة هدى غالية، والقائمة تطول
االسرائيليون وانصارهم شوهوا صورتنا كعرب على مدى الستين عاما الماضية، في عـشرات االفـالم               

والغالبية الساحقة من هذه األفالم بنيـت علـى         . سات موثقة في هذا الخصوص    الهوليوودية، وهناك درا  
اكاذيب ولتحقيق اهداف سياسية، ولم نستطع حذف مشهد واحد، بسبب سيف حرية التعبير الـذي ظـل                 

  .مشهرا في وجوهنا
***  

لرأي العـام   حالة السعار االسرائيلية الحالية التي تحاول طمس الحقائق، واالستمرار في عمليات تضليل ا            
العالمي، يجب ان نتصدى لها، ونحشد كل المؤسسات االنسانية والخيرية معنا في هذه المهمـة الـسامية                 
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فالعالم بات اليوم قرية صغيرة بسبب تقدم وسائل االتـصال الجمـاهيري، وتفـوق االعـالم                . والمقدسة
  .اااللكتروني البديل على وسائل االعالم التقليدية المسيطر عليها صهيوني

الحملة االسرائيلية فشلت في اسكات صوت الصحافي السويدي بوستروم الذي فضح سرقة االسـرائيليين              
العضاء الشهداء الفلسطينيين وبيعها عالميا، رغم كل وسائل االرهاب االعالمي والرسمي التي مورست             

الصحافي السويدي  في هذا الصدد، الن الحكومة السويدية رفضت الرضوخ لالبتزاز االسرائيلي، وكذلك            
الشجاع الذي تصلّب في موقفه، ورفض ان يتزحزح مليمترا واحدا عـن مقالتـه المدعومـة بالوثـائق                  

  .والحقائق المصورة
االسرائيليون مارسوا عمليات االبتزاز والترهيب بنجاح كبير في بعـض الـدول االوروبيـة وامريكـا                

لين عقـدة الـذنب الغربيـة الناجمـة عـن           الشمالية، معتمدين على لوبي يهودي فاعل ومؤثر، ومستغ       
، فحاربوا كل ناشر، او كاتب، او مؤلف، او برنامج تلفزيوني او فيلم وثائقي يفنّد ادعاءاتهم                'الهولوكوست'

ولكـن هـذا    . وإلصاق تهمة االرهاب بـالعرب    ) ارض بال شعب  (الكاذبة حول كيفية اغتصاب فلسطين      
ي، ليس الن العالم بات اكثـر وعيـا، وانمـا الن المجـازر              االبتزاز بدأ يفقد مفعوله، ولو بشكل تدريج      

  .االسرائيلية تزايدت بشكل مرعب، وبصورة بات من الصعب إخفاؤها
***  

يستطيع االسرائيليون فرض الرقابة العسكرية على برقيات الصحافيين االجانب العاملين في االراضـي             
 منع هؤالء من الدخول الى قطـاع غـزة          المحتلة، وحذف كل ما يريدون حذفه منها، ويستطيعون ايضاً        

لتغطية العدوان االسرائيلي الذي استهدفه، وحصرهم في تلة تبعد كيلومترين عن ميدان المعارك، لمنـع               
وصول صور واخبار المجازر البشعة واشالء االطفال بـصواريخ الـدبابات والطـائرات، ولكـنهم ال                

 جثامين االطفال وقـد اخترقتهـا رصاصـات         يستطيعون، وال يجب ان يتمكنوا، من منع وصول صور        
  .الجنود االسرائيليين في الصدر والقلب والرأس، ومن مكان قريب

تقرير القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون المكون من خمسمائة صفحة ونيف وثّق جميع هذه الجرائم،              
  .ة المصورةمن خالل شهادات حّية، ومقابالت مباشرة، ومئات اآلالف من الشرائط التلفزيوني

السلطات التركية التي تصدت للمجازر االسرائيلية في قطاع غزة فـي شـخص الـسيد رجـب طيـب                   
اردوغان، رئيس وزرائها، يجب ان ال ترضخ لهذا االبتزاز االسـرائيلي البـشع، وان ال تتـدخل فـي                   

من الـشعب،   المسلسل التلفزيوني بحذف بعض المشاهد، النها تمثل دولة ديمقراطية، وحكومتها منتخبة            
ففي كل مرة كان العرب يعترضون على بعض المقـاالت المـسيئة            . والدستور يؤكد على حرية التعبير    

للرسول صلى اهللا عليه وسلم، كان الجواب التقليدي الدائم هو ان الحكومات ال تستطيع ان تتدخل، فهـذه                  
  .الصحف مستقلة، والقانون يحترم حرية التعبير

***  
 سعودية واجبرتها على االعتذار لمقال حول كعكة عيد الفصح المصنوعة مـن             اسرائيل ارهبت صحيفة  

لالسـرائيليين، واوقفـت    ' مـسيئة 'دماء االطفال، واجبرت صحفا مصرية على سحب رسوم كارتونيـة           
مسلسالت تلفزيونية عربية للغرض نفسه، وتدخلت من خالل العصا االمريكية الغليظة لتعـديل منـاهج               

ديد بعض اآليات القرآنية، والدعاء ضد االسرائيليين في المـساجد وخطـب أيـام              دراسية، بل ومنع تر   
الجمعة، واغلقت مركز الشيخ زايد للدراسات والبحوث في ابوظبي وتدخلت لمنـع ظهـور شخـصيات                

  .عربية في اجهزة اعالم غربية، وحاربت الراحل ادوارد سعيد في معظم المحافل االكاديمية
باتت مكروهة، محتقرة، منبوذة، في مختلف انحاء العالم، ولذلك يجب ان يخرج            الزمن يتغير، واسرائيل    

العرب، مسؤولين واعالميين، من حالة الخوف التي يعيشونها جـراء سـطوة الترهيـب االسـرائيلية،                
  .والتصدي لهذا الهجوم االسرائيلي االعالمي المضاد وهذه السياسة بقوة الحجة والمنطق والمعلومة
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ل اآلن المرتبة السادسة والتسعين على سلم الحريات التعبيرية، حسب منظمة هيومان رايتس             اسرائيل تحت 
وبات يتقدم عليها لبنان والكويت بأكثر من ثالثين نقطة، والفضل في ذلك يعـود الـى                . ووتش االمريكية 

  .انتصار دماء اطفال غزة وشهدائها األبرياء
  24/10/2009القدس العربي، 

  
  "نيو عثمانية"ة أتاتورك الى سياسة من ثور: أردوغان .52

  سليم نصار
لقد قاتل شعبي في سبيل هذه األرض ورواها . أنا ال أستطيع التخلي عن شبر واحد من أرض فلسطين«

. لعلهم آنذاك يستطيعون أخذ فلسطين بال ثمن. فليحتفظ اليهود بماليينهم إذا مزقت امبراطوريتي. بدمه
  .»ناولكن يجب أن يبدأ التمزيق بجثث

هذا ما دّونه ثيودور هرتزل في مذكراته حول رّد السلطان عبدالحميد الثاني على العرض المغري الذي 
  .قدمه كثمن لشراء أرض فلسطين

لذلك . ومن المؤكد أن هرتزل كان يعرف جيداً خطورة الضائقة االقتصادية التي تعانيها الدولة العثمانية
ن بأهمية حل مشاكله المالية مقابل السماح لليهود باالستيطان في سعى بواسطة الوسطاء الى إقناع السلطا

  .فلسطين
.  قوانين قاسية تحّرم استيطان اليهود في فلسطين1899في رده على هذا العرض، أصدر السلطان عام 

وهي تتعلق . وأرسل الى حاكم القدس العثماني نسخاً من القوانين كي يوزعها على الهيئات القنصلية
وتقضي اإلجراءات بإبعاد كل زائر بالقوة إذا هو تجاوز فترة . العبرانيين لألراضي المقدسةبالزوار 
  .اإلقامة

يقول المؤرخون انه نتيجة للمواقف الصلبة التي وقفها السلطان عبدالحميد الثاني ضد المشروع 
ى خلعه، وقد الصهيوني في فلسطين، قامت الدول األوروبية بممارسة ضغوط سياسية واقتصادية أدت ال

. »حزب االتحاد والترقي«في خلع السلطان من طريق انخراطهم في ) الدونمة(ساهم يهود تركيا 
والمعروف أن األكثرية الساحقة من يهود الدولة العثمانية قد هربت الى اسطنبول عقب سقوط األندلس 

  .ة أو مغادرة إسبانياوإجبارهم في محاكم التفتيش على اعتناق المسيحي) 1492(في قبضة الكاثوليك 
بين الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز ورئيس وزراء تركيا رجب » دافوس«إثر المشادة الكالمية في 

طيب أردوغان، ظهرت مقاالت عدة في الصحف التركية تفسر األسباب الخفية وراء انفعال أردوغان 
. على المأساة اإلنسانية في غزةبعضها فسر غضب الزعيم التركي بأنه رّد فعل . وتهجمه على إسرائيل

بينما أشار عدد من الكتّاب الى عملية إسقاط السلطان عبدالحميد الثاني بواسطة الصهاينة، األمر الذي دفع 
  .له ولو بعد أكثر من مئة سنة» الثأر«أردوغان الى 

بفاتح «ويبدو أن رئيس الوزراء كان يعبر عن مزاج الشارع بحيث وصفته يافطات الحشود الضخمة 
  !من سبات استمر أكثر من قرن من الزمن» وموقظ المارد«... »دافوس

التركية وصفت وزير الخارجية أحمد داود أوغلو بأنه العقل المدبر وراء التغيير » صباح«صحيفة 
كان » العمق االستراتيجي«، وقالت ان كتابه »حزب العدالة والتنمية«الجذري الذي طرأ على سياسة 

وهو يعترف بأن طروحاته . تياره مستشاراً لرئيس الوزراء، ومن ثم وزيراً للخارجيةالمدخل الى اخ
القت الصدى المستحب لدى رئيس الجمهورية عبداهللا غل الذي يؤمن بأن مستقبل تركيا هو في آسيا 

كما يؤمن بأن الحزب قّيد تدخل الجيش في المجال المدني، واستطاع . والشرق األوسط وليس في أوروبا
ويستدل من نتائج الزيارة األخيرة التي قام بها . د حرب العراق، التغلب على معظم مشاكله االقتصاديةبع

علماً أن حجم تجارتها مع إيران . أردوغان لبغداد، ان تركيا ستساهم بقسط كبير في إعادة إعمار العراق
ه الجارة بحيث تقفز من في حين تتوقع سورية مضاعفة حجم تجارتها مع هذ. تعدى تسعة باليين دوالر
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واألمر ذاته يمكن أن ينسحب على . 2010بليون ونصف البليون دوالر حالياً الى ثالثة باليين عام 
  .تجارتها واستثماراتها الواسعة في مصر

يقول الوزير أوغلو إن إحالل السالم بعد حل جميع الخالفات مع الجيران، هما أبرز مبادئ السياسة 
ى ان من الضروري إخراج تركيا من تعقيدات أزمة الهوية الناشئة عن التعارض وعليه ير. الخارجية

وبين تراثها العثماني الشرقي، ... المستمر بين الميل نحو الغرب كما حدده المؤسس كمال أتاتورك
 أردوغان تبدو في هذه المرحلة كمن يبحث عن مهمة إقليمية جديدة تحل محل –والثابت ان تركيا 

أي الثورة التي قامت من أجل تغيير المجتمع من الداخل وفصله عن . قافية لثورة أتاتوركالمبادئ الث
في القدرة على ضمان دور » حزب العدالة والتنمية«لذلك يظهر التحدي أمام . العالم العربي واإلسالمي

 حال أثبتت ويرى المراقبون أنه في. جديد في المنطقة من دون خيانة التراث الذي خلفته ثورة أتاتورك
تركيا بأن اإلسالم والديموقراطية يمكنهما التعايش تحت سقف واحد، فإن ذلك يشكل نموذجاً لدول الشرق 

  .األوسط
بهدف التخلص من الحصار العربي » تحالف المحيط«مطلع الستينات دشن ديفيد بن غوريون تحالفاً سّماه 

سة القفز فوق الحواجز التعاطف الذي أبدته وقد شجعه على اعتماد سيا. الذي عزل اسرائيل عن محيطها
ولم يكن انضمام إثيوبيا . 1949ايران وتركيا اللتان كانتا في طليعة الدول التي اعترفت بإسرائيل عام 

  .الى هذا التحالف مفاجئاً بسبب عالقاتها الوثيقة مع الواليات المتحدة
ة اإلسالمية في إيران، اكتشفت تركيا أنه مع نهاية عصر مملكة هيال سيالسي في إثيوبيا، وظهور الثور

 اإلسرائيلية، واإلبقاء على حيادها تجاه القوتين –من الصعب التهرب من آثار المواجهة العربية 
لذلك أعلن أردوغان إلغاء مشاركة سالح الجو اإلسرائيلي في المناورات . المتنازعتين منذ ستين سنة

وكان من المفروض أن تستمر هذه . لى األراضي التركيةالعسكرية التي كان من المقرر أن تجرى ع
وذكرت الصحف . المناورات قرابة شهر كامل بمشاركة الواليات المتحدة وإيطاليا وبعض الدول الغربية

اإلسرائيلية ان الجيش التركي توجه بصورة مفاجئة الى الجيش اإلسرائيلي وأبلغه ان تركيا ترفض 
وبعد مرور فترة قصيرة أعلنت سورية ترحيبها بإجراء مناورات . ةالمشاركة بسبب العدوان على غز

وكان من الطبيعي أن تعّبر المؤسسة األمنية اإلسرائيلية عن قلقها من نتائج . عسكرية مشتركة مع تركيا
التحالف االستراتيجي بين سورية وتركيا، خصوصاً بعدما ألغت أنقرة صفقات عسكرية بينها صفقة 

  .يةاألقمار االصطناع
، الذي تخلى عن »نيوعثمانية«الرئيس األميركي أوباما أعرب عن قلقه من تعاظم الحلم العثماني الجديد 

. بين تركيا وسورية وإيران ودول الجوار اآلسيوية» كومنولث«عضوية االتحاد األوروبي وقرر إنشاء 
 في الواليات المتحدة، بدأ إال أن اللوبي اليهودي» ناتو«ومع ان انقرة لم تلغ مشاركتها في حلف الـ 

. الجوية في جنوب شرقي تركيا» انجرليك«يلمح الى احتمال حظر استخدام القوات األميركية لقاعدة 
ولم يصدر عن . وهي قاعدة حيوية لنقل اإلمدادات واألسلحة الى القوات األميركية في أفغانستان والعراق

  .وع البالغ األهميةأنقرة حتى اآلن أي رد فعل بالنسبة الى هذا الموض
يجمع المعلقون على القول بأن تغيير مسار سياسة تركيا الخارجية لم ينشأ من فراغ، وانما كان حصيلة 

فمن إصرار أوروبا على رفض انضمام تركيا الى . سلسلة أحداث أدى تراكمها الى اتخاذ هذا المنحى
الى شن إسرائيل ... دالع حرب العراقالى تعاظم العنف المناهض للغرب بعد ان... االتحاد األوروبي

الى تغيير خطه السياسي، » العدالة والتنمية«العدوان على غزة، هذه كلها عوامل مؤثرة دفعت حزب 
تضمن االتفاق بين تركيا وأرمينيا . ومن أهم مظاهر هذا التغيير كانت عملية تطبيع العالقات مع أرمينيا

 تشكيل لجنة من – 3 تبادل السفراء، – 2. ية بين البلدين فتح الحدود البر– 1: ثالث نقاط أساسية
خالل عهد السلطنة ) 1916 – 1915(المؤرخين لبحث قضية مذابح األرمن ومراجعة أسبابها الحقيقية 
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ذلك إن أرمينيا تقول أن عمليات التنكيل حصدت أكثر من مليون ونصف المليون قتيل، بينما . العثمانية
  .العدد ال يتجاوز النصف مليونأعلنت أنقرة مراراً ان 

كان من المفترض أن يبحث الكونغرس االميركي السنة الماضية في مشروع إبادة األرمن، على أن 
ولكن اإلدانة لم تصدر ألن المجموعات اليهودية في الكونغرس . يصدر بعد ذلك قرار اإلدانة بحق تركيا

علماً بأن المؤرخ .  اإلسرائيلي–ب التركي عطلت الجلسات مخافة انعكاس نتائج القرار على التقار
اليهودي المعروف برنارد لويس تحاشى االعتراف بمجازر األرمن في كل الكتب التي نشرها عن الشرق 

كما تحاشى زعماء إسرائيل وكتابها مقاربة هذه القضية إال من خالل الموقف التركي الذي يقول . األوسط
  .ا دفعوا الثمن غالياًإن األرمن انحازوا الى روسيا، ولهذ

في مطلق األحوال، تبقى عقدة التطبيع رهناً بإرادة لجنة المؤرخين، التي حدد اللوبي األرمني في 
ومعنى هذا أن أمام . أي ذكرى مرور قرن على األحداث. 2015الواليات المتحدة نهاية عملها بعام 

والثابت ان . ن أرمينيا وأذربيجانأردوغان ست سنوات تقريباً كي يحدد موقف بالده من النزاع بي
الرئيس السوري بشار األسد يقوم بدور الوساطة بين الرئيس علييف والرئيس األرمني سيرزا 
سركيسيان، كما يتوقع ان يتوسط بين رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو وأردوغان من أجل تسوية 

 زار نيقوسيا هذا األسبوع وبحث مع وكان باباندريو قد. موضوع احتالل القسم الشمالي من قبرص
الرئيس القبرصي ديميتريس خريستوفياس، مسألة إعادة توحيد الجزيرة في ظل دستور جديد يضمن 

ويرى المراقبون ان إصرار أنقرة على إنهاء أزمة قبرص ليس أكثر من حلقة في . حقوق الجاليتين
  .األوسطمسلسل تطبيع عالقاتها مع كل الدول المعنية بسالم الشرق 

أي إنها تمثل نقطة . تدعي وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ان تركيا تسعى الى مصادرة دوري روسيا ومصر
التقاء كل خطوط أنابيب الغاز، والمصب األخير لهذه الطاقة المصدرة من روسيا وإيران وتركمانستان 

ا في منطقة القوقاز ومن المؤكد ان انفتاحها على أرمينيا وأذربيجان يعزز نفوذه. وأذربيجان
أما بشأن االدعاء انها صادرت دور مصر، فإن . والجمهوريات التي انفصلت عن االتحاد السوفياتي

اإلسرائيليين يريدون دق اسفين في العالقات التركية المصرية على اعتبار ان زيارة الرئيس أوباما 
علماً بأن أنقرة امتنعت . ذ إيران الشيعيةالسطنبول كانت بمثابة اختيار دولة سنية غير عربية لموازنة نفو

عن انتقاد البرنامج النووي اإليراني، وأعلنت انها لن تسمح باستخدام أراضيها لضرب ايران، تماماً مثلما 
  .حظّرت استخدامها لشن الحرب على العراق

عى الى بناء كما تس. يستخلص من كل هذا أن تركيا تسعى الى مد جسور التعاون والثقة مع دول المنطقة
والهدف من هذا التغيير، كما يقول الوزير . منظومة إقليمية تمتد من القوقاز الى البلقان والشرق األوسط

أحمد داود أغلو، هو حماية المصالح الوطنية ومنع القوى الكبرى والقوى الخارجية من التدخل في 
  !سياسات دول هذه المنظومة

حد، أم انها ستلقى النهاية التي لقيتها منظومة دول أميركا ولكن، هل يسمح لهذه المنظومة بأن تت
  !الالتينية؟
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