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   بإجراء االنتخابات يثير ردود فعل متباينة من الفصائلمرسوم عباس .1
المرسوم الرئاسي الذي ، أن  فتحي صباحالً عن مراسلهانقغزة  من 25/10/2009الحياة، وأفادت 

 24 بتنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية في ، السبت- أصدره الرئيس محمود عباس ليل الجمعة 
 تركز هجوم حماس على  حيث.أثار زوبعة سياسية كبيرة وردود فعل متباينة  يناير المقبل،/كانون الثاني

صاف من نائب رئيس المجلس التشريعي، القيادي في حركة حماس أحمد شخص عباس وجاء أقسى األو
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، فيما تراوحت بقية ردود األفعال بين مرحب "الصفة القانونية والوطنية" الذي وصفه بأنه فاقد ،بحر
  .بتحفظ، ورافض تماماً

الرغبات ضربة جديدة لجهود الحوار والمصالحة تماشياً مع "رأت حركة الجهاد اإلسالمي في المرسوم و
واعتبرت في بيان أن . "الهادفة إلى إحكام السيطرة على القرار الوطني الفلسطيني لمصلحة فريق أوسلو

هذه الدعوة تؤكد عمق األزمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية المتمثلة بإصرار فريق أوسلو على عدم "
شكل "ظيم االنتخابات في الضفة في وحذرت من تن. "احترام اإلجماع الوطني والتفرد بالقرار الفلسطيني

جريمة وطنية تكرس الفصل السياسي والجغرافي، وتشكل غطاء لشن عدوان "، واصفة ذلك بأنه "منفرد
من األولى البدء في تحقيق "ن أوشددت على . "واسع على غزة واالستمرار في فرض الحصار وتشديده

 بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح مصالحة حقيقية تحافظ على مشروع التحرر الوطني، وتعيد
  ."مرجعية لكل الشعب الفلسطيني

ال أنها لم تر فيه إ، "استحقاقاً دستورياً"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم ومن جهتها عدت 
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، مسؤول فرعها في قطاع غزة رباح مهنا إن من صالحية . "أولوية"

الجبهة ومن منطلق "لكنه استدرك قائالً إن . "استحقاق دستوري"ار المرسوم نظراً ألنه عباس اصد
حرصها على الجهود، تؤكد ضرورة اجراء االنتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة 

  . "بالتوافق الوطني حتى نضمن إجراءها في أجواء ديموقراطية نزيهة
، رام اهللا  في    وفا ، وعن مراسليها ووكالة   حسن جبر  عن مراسلها    25/10/2009األيام، فلسطين،   ونقلت  

ل حركة فتح إن المرسوم استحقاق دستوري ال بد منه، يـنص عليـه القـانون األساسـي وقـانون                    قو
 .االنتخابات، ويمهد الطريق أمام العودة إلى الشعب للخروج من األزمة وتحقيق مصالحة وطنية حقيقيـة              

في التوقيع على الورقة الـمصرية، لكنه ال       " حماس" المرسوم جاء بعد تلكؤ ومماطلة       أن" فتح"واعتبرت  
  .يعني إغالق الباب أمام المصالحة الوطنية بل إنه يعززها

بدوره إلى تنفيذ المرسوم الـذي       قراطيةوصالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديم      في حين دعا    
تورياً وفق القانون األساسي، حتى ال ينشأ فراغ دستوري تـستغله           أصدره الرئيس، باعتباره استحقاقاً دس    

  .أطراف أخرى للطعن في الشرعية الفلسطينية
ـ   كل الشرعيات الفلسطينية من رئاسة ومجلس تشريعي تنتهـي فـي الخـامس             "أن  " األيام"وأكد زيدان ل

ـ  ال يتعـارض     ، ولفت إلى أن إصدار المرسـوم يجـب أن         "والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل      ع م
  .استئناف الحوار الوطني الشامل بهدف تطوير الورقة المصرية

وأعلن عن معارضته إجراء االنتخابات في الضفة دون غزة أو في غزة دون الضفة، ودعا إلى إجـراء                  
انتخابات تشريعية ورئاسية موحدة، إضافة إلى إجراء انتخابات للمجلس الوطني علـى قاعـدة التمثيـل                

  .املالنسبي الك
منوهاً في الوقت نفـسه إلـى أن        وقال حزب الشعب إن إصدار الرئيس لمرسوم االنتخابات أمر طبيعي،           

  .الحزب يفرق بين استحقاقها وإمكانية إجرائها في الوقت الحالي
حزب في تصريح صحافي، إن إصدار المرسوم يـأتي فـي           ل وليد العوض عضو المكتب السياسي ل      قالو

 وعدم التوقيع على االتفاق الذي كان مفترضاً في الخامس والعـشرين مـن              ضوء تعثر جهود المصالحة   
  .الشهر الجاري إثر استمرار حركة حماس بالمماطلة والتسويف

ضرورة إجراء االنتخابات التشريعية وفقاً للـمرسوم الرئاسـي        " فدا"أكد االتحاد الديمقراطي الفلسطيني     و
  . للتمثيل النسبي الكاملالسابق الخاص بإجراء هذه االنتخابات ووفقاً

ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى الدعوة إلجراء انتخابات للـمجلس الـوطني فـي األراضـي                
الفلسطينية وحيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات بالتالزم مع موعـد إجـراء االنتخابـات الرئاسـية                 

  .والتشريعية
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ي عوني أبو غوش، أن القرار جاء التزاماً بالنظام األساسـي       واعتبر الناطق الرسمي لجبهة النضال الشعب     
  .واستحقاقاً دستورياً ووطنياً، وهو حق لكل مواطن فلسطيني قبل كل شيء

إننا نرى في مرسوم االنتخابات دافعاً لـمواصلة الجهود مـن أجـل            : "وقالت الجبهة العربية الفلسطينية   
تحقيق التوافق الوطني إلجراء االنتخابات ليقـول الـشعب         إنجاز الـمصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام، و     

 ".الفلسطيني كلـمته في كل ما يجري على الساحة
لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني " أن دمشق من 24/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، وأورد 

لفصائل في بيانٍ لها وشددت ا .أعلنت رفضها دعوة محمود عباس التي تضم ثمانية فصائل،" الفلسطيني
يوم السبت عقب اجتماعٍ لها في دمشق، على أن قرار إجراء االنتخابات الفلسطينية غير شرعي وغير 

 . دستوري ويكرس االنقسام الداخلي، ويشكل تراجعا لكل ما تم االتفاق عليه في الحوارات السابقة
رادية التي ستلحق أفدح األضرار بقضيتنا من مغبة االستمرار في هذه الخطوات االنف"وحذرت الفصائل 

 ". الوطنية وتمثل تلبية لإلمالءات والشروط األمريكية والصهيونية
  

  من القانون الدولي"إسرائيل"  بيروت يناقش موقففيمؤتمر  .2
، الذي يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا له، "الزيتونة للدراسات واالستشارات"أعلن مركز  :بيروت
بمشاركة نحو مائة من " إسرائيل والقانون الدولي"يعقد مؤتمرا أكاديميا متخصصا تحت عنوان أنه س

 بلدا عربيا 20الخبراء واألكاديميين المختصين في القانون الدولي والمهتمين بالشأن الفلسطيني، من نحو 
 .المقبل نوفمبر/  تشرين ثاني5 و4وأجنبيا، وذلك خالل يومي 

بالتزامن مع الضجة التي أثارها " الزيتونة"مؤتمر، بحسب بيان صحفي صدر عن ويأتي اإلعالن عن ال
إذ بدا  "2008تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة أواخر سنة 

واضحاً في أعقاب ذلك العدوان أن القانون الدولي صار يشكل أحد الفضاءات المهمة التي امتد إليها 
 العربي اإلسرائيلي، فمن جهة، سعت العديد من المنظمات الحقوقية المناصرة للشعب الفلسطيني الصراع

إلى رفع دعاوى ضد إسرائيل لدى المحاكم ذات االختصاص بدعوى ارتكابها جرائم حرب، وعمدت 
، من جهة أخرى، إلى تبرير عدوانها من وجهة نظر القانون الدولي؛ حيث حاول عدد من "إسرائيل"
قانونيين اإلسرائيليين تقديم تفسير لقوانين الحرب والقانون الدولي يبرر االنتهاكات اإلسرائيلية لهذه ال

  ".القوانين
تسليط "، أن من أهم أهداف المؤتمر )24/10(عن المركز السبت " قدس برس"وأوضح البيان، الذي تلقته 

 في رفع مستوى الوعي بالقانون الدولي بما الضوء على االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي، واإلسهام
يخدم القضية الفلسطينية، واإلسهام في تعزيز الدراسة العملية حول إمكانية محاكمة إسرائيل على انتهاكها 

  ".للقانون الدولي
وكشف البيان، أن المؤتمر سينطلق بكملة افتتاحية للمقرر الخاص السابق لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

 ورقة عمل 19اضي الفلسطينية الدكتور جون دوغارد، كما تناقش خالل أعمال المؤتمر في األر
  .متخصصة موزعة على ست جلسات

" تهجير الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض في ضوء القانون الدولي"وستناقش األوراق قضايا مثل 
  ".فلسطينيانتهاك إسرائيل لحقوق اإلنسان ال"و " إجراءات الضم والتهويد"و 

  24/10/2009، قدس برس
  

 مرسوم عباس يحتاج إلى مصادقة المجلس التشريعي: دويك .3
عزيز دويك المرسوم الذي . انتقد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د :عبد الحميد مصطفى/الخليل

حتاج إلى أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إجراء االنتخابات مطلع العام القادم، مؤكداً أنه ي
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 نواب متواجدون وهناك أغلبية برلمانية لعقد أية جلسة 110خصوصاً أن "مصادقة المجلس التشريعي، 
 ".برلمانية

ال أن يتم تعطيل "وطالب عباس بتسهيل عقد جلسة المجلس التشريعي لدراسة كل القضايا المتعلقة، 
الديمقراطية "، محذراً من "لية االنتخابيةالمجلس التشريعي، ألنه البد من تهيئة األجواء قبل أن تتم العم

إن جميع " ":فلسطين"وقال الدويك لـ .التي يحاول البعض تصميمها كي تكون حسب مقاسه" المصممة
األجواء الحالية غير قابلة إلجراء عملية انتخابية نزيهة، وهناك تعقيد في الوضع الفلسطيني يحتاج إلى 

أرسلت إلى مؤسسة الرئاسة عدة رسائل بطرق قانونية : "وأضاف". عمليات تسهيل من قبل الجميع
معروفة بهدف تسهيل عمل المجلس التشريعي وعقد جلساته، ومناقشة قانون االنتخابات والمراسيم، إال 
أن أي رد لم يصل لي، في إشارة إلى إهمال كل هذه الدعوات من قبل مؤسسة الرئاسة، حيث تأكدت من 

  ".وصولها لهم
 25/10/2009 صحيفة فلسطين،

 
  ن مضمونهااعباس ال يملك أية صفة دستورية تخوله إصدار مراسيم أياً ك: بحر .4

ال “واعتبر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في مؤتمر صحافي في غزة أن عباس 
ني  كانون الثا25يملك أية صفة دستورية تخوله إصدار مراسيم أياً كان مضمونها النتهاء واليته في 

 من القانون األساسي المعدل التي أكدت أن مدة الرئاسة هي أربع 36الماضي، وفقا ألحكام المادة 
، مشيراً إلى أن إصدار عباس هذا ”ال قيمة له من الناحية الدستورية“واعتبر أن المرسوم . ”سنوات

للصفة “اس يفتقر واعتبر أن عب. ”يستدعي محاسبته قضائيا بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة“المرسوم 
وقال إن عباس . ”وغير مؤتمن على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني بعد سلسلة الفضائح.. الوطنية

، ونسق أمنيا مع االحتالل، وتواطأ في حصار غزة، الفتاً إلى دوره في ”بالحقيرة“وصف المقاومة 
ار إلى أن إصرار عباس وأش. ”فضيحة تقرير غولدستون“على غزة، وصوال إلى ” اإلسرائيلية“الحرب 

 .”إعالنا انفصاليا يكرس االنقسام“على االنتخابات من دون التوافق يشكل 
  25/10/2009المستقبل، لبنان، 

  
  أن يدعو لالنتخابات" قانونياً"انتهت واليته وال يمكنه " عباس" :الخالدي .5

 إجراء االنتخابات أحمد الخالدي، أن .أوضح وزير العدل األسبق د :فاطمة الزهراء العويني /غزة
 -  التي هي الهدف األساسي لالنتخابات–التشريعية والرئاسية في هذه الفترة لن يحقق المصلحة الوطنية 

ال يمكن أن تكون االنتخابات خيار ديمقراطي يحقق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في ظل " :قائالًً
  ".والحصار المفروض على قطاع غزة, حتلةاالحتالل اإلسرائيلي المباشر في الضفة الغربية الم

 لسنة 4من الناحية القانونية ووفقا لقانون رقم ":" فلسطين"الخالدي في تصريح خاص بـ. وأضاف د
وأن الرئيس حسب هذا القانون ,  يفترض ًأن يكون هناك فرق بين االنتخابات الرئاسية والتشريعية2004

، مشيراً إلى أن الرئيس ال يمكنه بعد  "9/1/2009ي واليته في  الفقرة الثالثة يفترض أن تنته97والمادة 
  .انتهاء هذه الفترة أن يدعو النتخابات تشريعية ورئاسية

أمر الدعوة لالنتخابات ليس قانونيا وإنما سياسيا وأصبحت هذه الدعوة عمالً سياسياً لوجود :" وتابع قائالً
وأيهم يحقق المصلحة العامة ويفترض , المفاوضاتأمر واقع يتمثل في صراع بين برنامجي المقاومة و

  ".أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر من يملك الصالحية في هذا األمر
وفقا للظروف الحالية ال نجد ما يبرر هذا المرسوم ال في قانون االنتخابات وال في القانون :"وأضاف 
ومن المفترض أن , برر مثل هذا القرارفالمصلحة الوطنية العليا هي التي يمكن أن ت(...) األساسي 

بمعنى آخر الوفاق بين القوى :" ، وتابع قائالً"القوى السياسية الفلسطينية هي التي تقرر هذه المصلحة
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السياسية الفلسطينية على المشروع الوطني يمكنه إعطاء صبغة قانونية ألي دعوة وإجراء انتخابات 
  ".إلعمال اإلرادة العامة

في ظل االنقسام قانونية وديمقراطية مثل هذا القرار مشكوك فيها بشكل : عدل األسبق قولهوأكمل وزير ال
وأشار إلى أن الرئيس ". كبير جداً ألنها تكرس االنقسام الجغرافي والقانوني والسياسي بين الضفة وغزة

  :"، ومضى يقول2009وفقا للنصوص القانونية انتهت واليته منذ يناير 
لكن (..) ساس بقيت األطراف والقوى السياسية تتعامل وتتفاوض معه في القاهرة ال أدري على أي أ

  ".يبدو لي أنه أساس سياسي
 25/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
   االنتخاباتإجراءعباس يؤكد جديته في  .6

 المجلس أمام الرئيس محمود عباس في كلمة أعلن:  محمد يونس-  فتحي صباح - رام اهللا - غزة 
في منتهى الجدية، وال " وانه "استحقاق دستوري" المرسوم أن أمس التحرير الفلسطينية المركزي لمنظمة
ستستمر في المصالحة، وفي العمل السياسي " السلطة أن، مؤكداً في الوقت نفسه "نناور في تطبيقه

حة،  في التوقيع على الورقة المصرية المتعلقة بالمصال"التلكؤ" مسؤولية "حماس"وحمل . "والمفاوضات
 انه حدد موعد االنتخابات تطبيقاً وأضاف. "إليهامصممون على المصالحة، وال بد ان نصل ": لكنه قال
 أن، علماً أشهر يعلن الرئيس الموعد قبل ثالثة أن للسلطة الذي ينص على ضرورة األساسيللقانون 

  . المقبل كانون الثاني24والية المجلس التشريعي وفترة والية الرئيس تنتهيان معا في 
 الدول المانحة تعهدت في مؤتمر شرم إن اعمار قطاع غزة، وقال إعادة بإعاقة "حماس"واتهم عباس 
 يتم أن االعمار مشترطة إعادة أعاقت "حماس" اعمار القطاع لكن إلعادة بليون دوالر 4.5الشيخ تقديم 
  .ذلك عبرها

  25/10/2009الحياة، 
  

  قف االستيطان وتحدد مرجعية المفاوضاتلن نتفاوض مع إسرائيل ما لم تو: عباس .7
 ما لم توقف االستيطان وتحدد إسرائيل المجلس انه لن يتفاوض مع أماممن جهة أخرى، أعلن عباس 

. 1967 دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام إقامةمرجعية المفاوضات وهدفها في 
ين نتانياهو ال يعني استئناف المفاوضات، وانه جاء كي ال  بنياماإلسرائيلي لقاءه رئيس الوزراء إنوقال 

 انه لن يتفاوض األميركي انه ابلغ الجانب وأضاف.  المفاوضاتإطالقيحمله العالم المسؤولية عن عدم 
 تعارض رؤية إسرائيل إنوتابع .  من دون وقف االستيطان وتحديد مرجعية المفاوضاتإسرائيلمع 

خال من المضمون، ) الموقف(حدثون عن رؤية الدولتين، لكن في الحقيقة انه انهم يت«: الدولتين، مضيفا
  .» في المئة من الضفة30 في المئة او 40 في المئة او 50فهم يتحدثون عن دولة على 

بقبول الدولة ذات » حماس«واتهم . »قتةؤاقول بصراحة انهم يتحدثون عن الدولة ذات الحدود الم«: وتابع
  .األمد الحكومة السويسرية مترافقة مع هدنة طويلة إلى وثيقة قدمتها قتة فيؤالحدود الم

  25/10/2009الحياة، 
  

  ة لبنان وكرامتهنحترم سياد: زكي مغادراً لبنان .8
الفلسطينية السفير عباس زكي بيروت أمس، مختتماً مهمته الديبلوماسية في  غادر ممثل منظمة التحرير

، في سن الفيل، حضرها "غراند حبتور"ن حفلة وداعية له في فندق وللمناسبة أقامت سفارة فلسطي. لبنان
ممثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان وزير الخارجية فوزي صلوخ، وممثل رئيس الحكومة فؤاد 
السنيورة الوزير خالد قباني، وممثل الرئيس المكلف سعد الحريري النائب محمد قباني، وممثل الرئيس 



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1592:         العدد       25/10/2009األحد  :التاريخ

تور سليم الصايغ، والرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني، وألقى زكي السابق أمين الجميل الدك
. من يغادر لبنان يحمل في قلبه الكثير من اللحظات الجميلة والذاكرة المحببة على قلبه": كلمة قال فيها

بنان في وكما تعرفون، إن العالقة بين فلسطين ولبنان هي عالقة أخوية، فدائماً فلسطين في قلب لبنان ول
قلب فلسطين، وإن تعكر صفو هذه العالقة بسبب المؤامرات في مرحلة من المراحل نحن نعمل وعملنا 

كانت تجربتنا في لبنان ناجحة، ": وأضاف ."على إعادة صالت األخوة والصدق بين الشعبين الشقيقين
إن الشعب . متهنقف على المساحة نفسها من كل األطراف اللبنانيين محترمين سيادة لبنان وكرا
 ."الفلسطيني هو ضيف على أرض لبنان الشقيق ينتظر العودة إلى وطنه الغالي فلسطين

  25/10/2009الحياة، 
  

 وسوف نرد بخيارات مفتوحة..  انتخابات قبل المصالحة على أسس صحيحةال: مشعل .9
حالف القوى  أوضح خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن االجتماع الذي عقده ت:دمشق

يدرس الموقف الوطني تجاه خطوة عباس االنفرادية التي أعلن  الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق
 . فيها موعد االنتخابات دون توافق وطني، مدينًا هذه الخطوة، ومحمالً عباس المسؤولية عن تبعاتها

 ، باسم تحالف القوى الوطنية،السبت  مشعل في ختام االجتماع الذي عقد في مكتبه بدمشق مساءأدانو
نعتبرها غير شرعية وغير قانونية، وهي تتحمل المسؤولية عن تعميق االنقسام، " :عباس، مضيفاًخطوة 

 ". المصالحة أوالً ثم االحتكام إلى االنتخابات في ظروف طبيعية ونزيهة.. فال انتخابات في ظل االنقسام
صالحة مع هذا الفريق ليست إال طريقًا للذهاب إلى تثبت أن الم" رأى مشعل أن هذه الخطوة كما

هذه : "، وأردف قائالً"االنتخابات في ظروف غير مواتية وتزويرها، كما انقلبوا عليها قبل أربع سنوات
الخطوة تثبت أن الخالف الحقيقي هو النهج السياسي الذي يصرون عليه في محطات عديدة، في 

 غولدستون وفي تجاوزهم االستيطان وفي مالحقتهم للمقاومة وفي مفاوضاتهم العبثية وفي تعاملهم مع
التعامل األمني مع اإلسرائيليين واألمريكيين عبر دايتون ضد إرادة الشعب الفلسطيني وضد المقاومة 

 ". الفلسطينية بكل ألوانها
فتًا إلى أنها كما حمل مشعل رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس المسؤولية عن هذه الخطوة، ال

نحن نحمل هذا الفريق مسؤولية هذه الخطوة : "رد عباس الحقيقي على الجهود المصرية؛ حيث قال
خياراتنا مفتوحة، وكله في .. وتداعياتها، وسنرد عليها بخيارات مفتوحة سنعبر عنها في الوقت المناسب

يت الفلسطيني، وعلى رأس الترتيب المصالحة على أسس صحيحة هي الخيار لنرتب الب.. الوقت المناسب
إعادة بناء منظمة التحرير، وكذلك تغيير النهج السياسي لينسجم مع ما توافقنا عليه في الساحة الفلسطينية 

 ". ال وفق ما تريده الرباعية الدولية
  24/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  غزةت حماس إجراءها في  ماض في إجراء االنتخابات حتى لو رفضعباس: سمهدانةأبو  .10

عبد اهللا أبو سمهدانة، القيادي البارز في حركـة          أن   25/10/2009األيام، فلسطين،    في   كتب حسن جبر  
فتح، قال إن الرئيس محمود عباس ماض في قراره إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسـية حتـى لـو                  

  .واصلت حماس رفض إجرائها في قطاع غزة
ـ   وقال ى اللجنـة المركزيـة     لإذا منعت حماس إجراء االنتخابات في قطاع غزة فع        ": ألياما"أبو سمهدانة ل

  .لالنتخابات أن تفكر في طريقة إلجرائها هناك
، ألن المـدة     قانونياً لتفعل حماس ما تريد، لكن هناك استحقاقاً      : وعن رفض حماس إجراء االنتخابات قال     

إذا "ه في أن تشارك حماس في االنتخابـات، وقـال           وأعرب عن أمل   .القانونية للرئاسة والتشريعي تنتهي   
  ".رفضت فلكل حادث حديث
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 محمد المدني، ، أن كفاح زبون نقالً ن مراسلهارام اهللا من 25/10/2009الشرق األوسط، وذكرت 
إن باب المصالحة مع حماس ال يزال ": "الشرق األوسط"لـقال   لحركة فتحعضو اللجنة المركزية

 على سؤال ما إذا كان إصدار المرسوم يهدف إلى الضغط ورداً. "ن هذا المرسوم على الرغم ممفتوحاً
 ."لكنا ذاهبون إلى انتخابات.. فليعتبروها.. إذا أرادوا أن يعتبروها ضغطاً«على حماس قال 

وكان المدني قد أوضح سابقا أن فتح تدرس طرق إجراء االنتخابات في ظل منعها من قبل حماس في 
 إن لجنة االنتخابات "الشرق األوسط"لكن مصادر في الحركة قالت لـ.  يكشف عنهاغزة، من دون أن

 لفتح، ومن خاللها سيتم إعالن أنه يمكن "خط رجعة"المركزية هي التي ستقرر في هذه المسألة، وستبقى 
 .إجراء االنتخابات أو ال

  
  عباس يمثل مغامرةً جديدةً غير محسوبة العواقب والنتائجإعالن: شلح .11

 أكد رمضان عبد اهللا شلح األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي أن إعالن عباس عن إجراء :مشقد
 ".مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب والنتائج"انتخابات دون توافق يمثل 

ما أعلنه عباس نسف لكل الجهود : "وقال شلح خالل اجتماع الفصائل الفلسطينية في دمشق مساء السبت
 ". نهاء االنقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنيةالتي بذلت إل

وشدد على أن هذه الخطوة تتحدى إرادة الشعب الفلسطيني وتودي به إلى مستقبل مجهول، متوجها إلى 
 ". الشعب الفلسطيني ال يتحمل المزيد من المغامرات والمقامرات: "تح بقولهفحركة 

، "انتخابات وال أية خطوة انفرادية يمكن أن تتم بدون التوافقهذا إمعان في التضليل، ال : "وقال شلح
  ".ليس لدينا وهم أننا دولة، نحن حركة تحرر وطني: "مضيفًا

 24/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  االنتخابات استحقاق دستوري لكنه غير ممكن من دون مصالحة: ماهر الطاهر .12
حرير فلسطين من أن ذهاب الفلسطينيين إلى انتخابات تشريعية         قيادي في الجبهة الشعبية لت    ال حذر   :دمشق

 علـى مختلـف منـاحي الحيـاة الـسياسية           ورئاسية قبل إنهاء االنقسام بين الضفة والقطاع سيؤثر سلباً        
  .الفلسطينية وسيلحق أضرارا بالغة بالقضية الفلسطينية

أن " قـدس بـرس  "ريحات خاصة لـوأكد ممثل الجبهة الشعبية في الخارج الدكتور ماهر الطاهر في تص          
دستورية إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم االنتخابات التشريعية والرئاسـية لـن تحـل المـشكل                

، فقد كنا والزلنا مع ضرورة استمرار كل        نحن في الجبهة الشعبية موقفنا واضح تماماً      : "الفلسطيني، وقال 
عتقد أنه ال خيار أمامنا إال استعادة الوحدة الوطنيـة          جهد ممكن إلنهاء االنقسام وإنجاز التوافق، ومازلنا ن       

 حـدد فيـه موعـد       ولقد أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً     . وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية    
االنتخابات كاستحقاق دستوري لكن هذا المرسوم لن يحل المشكل، لذلك يجب استمرار كل جهد ممكـن                

الشامل إلنهاء االنقسام، ونحن نعتقد أن األمور لم تصل إلى طريـق            من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار       
  ".مسدود

إذا لم يتم   : "واستبعد الطاهر امكانية نجاح الدعوة إلى االنتخابات قبل إنهاء االنقسام وتحقيق التوافق، وقال            
يـق الوحـدة    التوافق فأين ستجري االنتخابات؟ ال يمكن معالجة أمر االنتخابات إال بالتوافق، وبدون تحق            

الوطنية وإنهاء االنقسام فإن أوضاع الساحة السياسية الفلسطينية ستدخل بمنحى يؤدي إلى المزيـد مـن                
، على حد   " الفلسطينية وإنما على القضية الفلسطينية برمتها      -المخاطر ليس فقط على العالقات الفلسطينية       

  .تعبيره
  25/10/2009قدس برس، 
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 وال يستند إلى أي سند قانوني باطل مرسوم عباس: جبريلأحمد  .13
 القيادة العامة أن والية محمود عباس كرئيسٍ انتهت - أكد أحمد جبريل أمين عام الجبهة الشعبية :دمشق

منذ عشرة شهور، ويجب أن يذهب إلى بيته، مشددا على أن دعوته إلى االنتخابات ال قيمة لها؛ ألن ما 
  .قام به باطل وال يستند إلى أي سند قانوني

الرئيس الشرعي يجب أن يكون : "وقال جبريل خالل اجتماع الفصائل الفلسطينية في دمشق مساء السبت
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك الذي يمنع من قبل األجهزة التي تغتصب 

 ". السلطة من الوصول إلى مكتبه في رام اهللا
ى جانب الرباعية الدولية والكيان الصهيوني التي منحت عباس واتهم جبريل مصر بأنها أحد األطراف إل

 . الغطاء العربي لإلقدام على هذه الخطوة التي تكرس شقَّ الشعب الفلسطيني
 24/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  قريباً" فتح" في مواقع أمانات السر لحركة تعديالت: مصدر .14

في حركة فتح قوله أمس إن محمود " مصدر مطلع"ما وصفته بـالمحلية ل" صفا"نسبت وكالة  :رام اهللا
عباس سيقوم قريباً بعمليات تغيير في مواقع أمانة السر لألقاليم في حركة فتح، وأنه لم يعد باإلمكان أن 

  .يستمر شخص في حركة فتح في موقعه لسنوات طويلة
  25/10/2009صحيفة فلسطين، 

 
 راح الفلسطينيين من اإلسرائيليين يؤيدون إطالق س60% .15

 اإلسرائيلية "يديعوت أحرنوت"أظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة : عبد الجبار أبو غربية ـ عمان
 في المائة من الجمهور في إسرائيل يؤيدون إطالق سراح أسرى فلسطينيين من الذي 60أمس، أن 

كما أعرب . ركة حماس، وذلك ضمن صفقة تبادل أسرى مع ح"دماء على أياديهم"يصفهم االحتالل بأن 
 في المائة عن تأييدهم لقرار حكومتهم بعدم التعامل مع لجنة التحقيق الدولية في مجريات الحرب 47

 في المائة قالوا إنه كان 33اإلسرائيلية على قطاع غزة التي رأسها القاضي ريتشارد غولدستون، مقابل 
 .على الحكومة أن تتعاون مع تلك اللجنة

ئة من المستطلعين حكومتهم إلى تحسين العالقات مع تركيا، على خلفية األزمة السياسية  في الما58ودعا 
 في المائة دعوا إلى الرد على تركيا بحزم، كما أيد 32الناشبة بين الجانبين اإلسرائيلي والتركي، مقابل 

 . في المائة اعترضوا على مقاطعة كهذه36 في المائة مقاطعة تركيا سياحيا، مقابل 56
  25/10/2009عكاظ، 

  
 األزمة اإلسرائيلية ـ التركية في طريقها إلى الحل .16

في أعقاب اجتماع، وصف بأنه ناجح جدا، بين نائب رئيس الحكومة التركية، بوالنت أرتيج، وبين السفير 
اإلسرائيلي في أنقرة، غابي ليفي، ذكرت مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن األزمة التي 

 . جديد في األسابيع األخيرة بين البلدين، باتت في الطريق إلى الحلانفجرت من
وقالت هذه المصادر إن أرتيج قال للسفير اإلسرائيلي، إن حكومته معنية بأن تنهي هذه األزمة وتعيد 
العالقات بين البلدين إلى سابق عهدها، كعالقات ودية مبنية على التعاون في شتى المجاالت وعلى خدمة 

 .وأكد أن الحكومة التركية ال تتنازل أبدا عن هذه العالقات. البلدينمصالح 
وأوضحت هذه المصادر أن أرتيج وليفي تداوال في القضايا التي تسببت في هذه األزمة، وعرض كل 
طرف منهما موقفه بصراحة تجاه موقف اآلخر، ولكنهما حرصا على تركيز النظر إلى األمام، واتفقا 

 .ينهما، أيا كانت، ينبغي أن تظل في إطار خالف بين األصدقاءعلى أن الخالفات ب
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، الذي يبثه )انفصال(» ايروليك«وعلى سبيل المثال ناقش المسؤوالن المسلسل التلفزيوني التركي 
فأبلغ . التلفزيون الرسمي، الذي تدور أحداثه حول الحرب العدوانية اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة

سلسل تعرض إلى مقص الرقيب مؤخرا، وتم إلغاء المشاهد التي تظهر جنود الجيش أرتيج أن هذا الم
وأكد السفير ليفي أنه . اإلسرائيلي قتلة أطفال بشكل متعمد أو قتلة مواطنين فلسطينيين أبرياء بدم بارد

ن أعرب الحظ هذا األمر، وقال إن الصحافة اإلسرائيلية أشادت بهذه الخطوة، وإن الوزير أفيغدور ليبرما
 .عن تقديره

  25/10/2009الشرق األوسط، 
  

  بتحقيق داخلي ” غولدستون“ االلتفاف على تدرس "إسرائيل"  .17
 بنيامين نتنياهو، أمس، أن "اإلسرائيلي"أعلن رئيس الوزراء : "إفي"، " الخليج،القدس المحتلة، القاهرة

 ايهود باراك رفض "اإلسرائيلي"لكن وزير الحرب  . حكومته تدرس حاليا احتمال إجراء تحقيق داخلي
 "اإلسرائيلي"وقال في بيان إنه واثق تماماً من التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش . تشكيل لجنة تحقيق

ورغم مرور أكثر من عشرة أشهر على المحرقة، زعم نتنياهو أن هذا اإلجراء ليس له  .بعد الحرب
 ."افع داخليةدو "عالقة بتقرير غولدستون، بل بما أسماه ب

األمريكية، نقلته اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس، ) واشنطن بوست(وحدد مسؤول إسرائيلي في حديث لصحيفة 
، والحقيقة "الحقيقة"نتائج هذا التحقيق المزعوم مسبقاً بقوله إن خير طريق لطي هذا الملف يتمثل في قول 

ائل عادلة ضد هجوم غير عادل تعرضت دفاعا عن نفسها بوس" شنت تلك الحرب "إسرائيل"بنظره أن 
 ."له

  25/10/2009الخليج، اإلمارات، 
 

      مشكلة الالجئين الفلسطينيين تعالج خارج حدود إسرائيل: نتنياهو .18
 في الواليات المتحدة، أن على أمسأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة نشرت 

   . الفلسطيني-اإلسرائيلي كدولة يهودية لحل الصراع "إسرائيل" بـ الفلسطينيين أن يعترفوا
: "واشنطن بوست"وردا على سؤال حول ضرورة هذا االعتراف، قال نتنياهو في حديث إلى صحيفة 

هناك أناس غير يهود يعيشون هنا مع . إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية" أن وأضاف". هذا صحيح"
 أنها). إلسرائيل(سها، ولكن هناك أمرين يصنعان الطابع الفريد بكامل الحقوق القانونية نف) تمتعهم(

 تتم معالجة مشكلة الالجئين أنوهناك إجماع واسع في إسرائيل، على ضرورة  . لجميع اليهودإالمالوطن 
دولة " أن على الفلسطينيين التوصل إلى اتفاق سالم نهائي مع وأكد. "الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل

 عليكم إذا.  هناكإلى هنا والفلسطينيون يذهبون إلىاليهود يأتون "وتابع نتنياهو  ."هوديةإسرائيل الي
 ."انه أساس لحل. االختيار

  25/10/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

 ..ال ترفعوا تقرير جولدستون إلى مجلس األمن وإال: شالوم .19
شالوم، مجددا من مغبة مناقشة حذر نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي سلفان : محمد المداح ـ نيويورك

وقال شالوم، بعد لقاء باألمين العام لألمم المتحدة بان . تقرير لجنة جولدستون في مجلس األمن الدولي
إن رفع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العملية العسكرية اإلسرائيلية في القطاع، أو ما "كي مون، 

بالطبع، ": وأضاف ."ملية السالم مع الفلسطينيينيعرف بتقرير جولدستون، سيقضي على فرص إحياء ع
إذا صار أن حمل تقرير لجنة جولدستون إلى طاولة مجلس األمن الدولي، فإن ذلك سيدمر إمكانية السير 
قدما في العملية السياسية مع الفلسطينيين، فليس من الممكن أن نسير قدما نحو السالم، وعلى الجانب 
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وجدد شالوم موقف إسرائيل  ." محاولة محاسبتنا في مختلف المنابر الدوليةاآلخر يعمد الفلسطينيون إلى
من التقرير، معتبرا بأنه منحاز وال يتناول األسباب التي دفعت إسرائيل للقيام بالعملية وال يتطرق لحقها 

 .في الدفاع عن نفسها
ل األسباب التي دفعتنا إن تقرير جولدستون لم يورد أي شيء على اإلطالق حو": وأشار في هذا السياق

للقيام بهذه العملية في قطاع غزة، فبعد ثماني سنوات من التعرض إلطالق النار وبعد ثالث سنوات 
ونصف من االنسحاب الكامل من غزة لم نستطع تحمل المزيد إزاء إجبار أطفالنا على البقاء في المالجئ 

 ."لسنوات دون تمكنهم من استنشاق الهواء النقي
رفض نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي التوصيات المتعلقة بقيام إسرائيل بالتحقيق في االنتهاكات هذا وقد 

التي تم ارتكابها، خاصة المزاعم بارتكاب جرائم حرب، وسخر من إمكانية أن تعمل حماس على التحقيق 
 .في االنتهاكات المنسوبة إليها

ت وهي تمارس ذلك بشكل يومي، وال تريد من لقد حققت إسرائيل في بعض األحداث التي جر": وتابع
أحد أن يطلب منها القيام بهكذا تحقيقات، إسرائيل دولة ديمقراطية وعندما تحدث هكذا أشياء في الدول 

 ."الديمقراطية فإن هذه الدول تحقق فيها بنفسها، هذا حدث في الماضي ويحدث اآلن وسيحدث مستقبال
  25/10/2009عكاظ، 

  
  س وترفض إبرام أي تهدئة معهاليفني تهاجم حما .20

حماس ال : "العبرية عن زعيمة حزب كاديما اإلسرائيلي المعارض تسيبي قولها" معاريف"نقلت صحيفة 
تريد أن تستتب األمور، هم ال يمثلون الهدف الوطني للشعب الفلسطيني لذلك يجب علينا أن نعمل على 

وأضافت زعيمة المعارضة  ".ضات مع المعتدلينمسارين، هما نزع شرعية المتطرفين واستمرار المفاو
 ال ترى أنه من واجبها أن تقوم بأي مفاوضات مع حركة حماس، وأنا "إسرائيل"دولة " اإلسرائيلية

 ".شخصياً أرفض أي اقتراح يقضي بالتفاهم مع حماس أو التوصل معها إلى اتفاق لوقف إطالق النار
25/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
  أزمة بين إسرائيل وروسياتوقعات بنشوب  .21

أن توافق الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية، اليوم األحد، " يديعوت احرونوت"رجحت صحيفة 
واالستخبارات ) الموساد(على تعيين الضابط السابق في جهاز االستخبارات الخارجية اإلسرائيلية 

 يؤدي أن" معاريف"فيما توقعت صحيفة . ان في تركمانست"إسرائيل"العسكرية، رؤوفين دانيال، سفيرا ل
 نشوب أزمة في العالقات الروسية ـ اإلسرائيلية، خصوصا وأن روسيا كانت طردت إلىهذا التعيين 

 من أراضيها بعد تورطه في عملية حصول على صور باألقمار الصناعية 1996السفير المعين عام 
 .مل تلك الصور صورا لدول عربية وإسالميةالتقطها عمالء االستخبارات العسكرية الروسية، وتش

 أوصى بتعيين دانيال في هذا المنصب، "إسرائيل" ديوان موظفي الدولة في إن" يديعوت احرنوت"وقالت 
 انه اختيار جيد ومناسب لمثل هذا المنصب، على الرغم من كونه ناشطا سابقا في صفوف إلىمشيرا 
  .، وتربطه عالقات جيدة بوزير الخارجية الحاليالذي يتزعمه ليبرمان"  بيتناإسرائيل"حزب 

  25/10/2009المستقبل، لبنان، 
  

  حملة إسرائيلية الستعادة العلماء والباحثين .22
أصدر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أوامره إلى وزير التعليم لكي يقدم اقتراحاً لتأسيس 

 للعمل في "إسرائيل"اإلسرائيليين الذين غادروا صندوق مالي يعمل على استعادة العلماء والباحثين 
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شفاط "ودعا نتنياهو إلى تمويل هذا الصندوق من قبل اليهود في العالم، وإلى إقامة ما أسماه  .الخارج
  ".شفط األدمغة اإلسرائيلية المتواجدة في الجامعات الرائدة خارج إسرائيل"بهدف " غبار

لي هو تقديم عروض مالية مغرية، تكون أفضل من تلك والهدف األساسي من تأسيس الصندوق الما
وخالل .  والعمل فيها"إسرائيل"المعروضة على العلماء اإلسرائيليين في الخارج، بهدف العودة إلى 

 أن أفادتالنقاش الذي دار في جلسة الحكومة اإلسرائيلية األخيرة، حول التعليم العالي، عرضت معطيات 
 كلية من الكليات الرائدة في أفضل الجامعات في العالم، وأنهم وصلوا 40ي هناك إسرائيليين يعلمون ف

  .إلى تلك الكليات بتمويل من صناديق أجنبية
نحن دولة صغيرة مع : "وقال نتنياهو خالل الجلسة الحكومية، وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت

يوجد في البالد نحو سبع "وأضاف ". ديجيوب كبيرة من المال اليهودي في العالم، ولدينا الرأس اليهو
ففي الواليات المتحدة . جامعات، وعدد كبير من الكليات، التي يجب تعزيزها برأس المال البشري هذا

لن نمس بالسلك األكاديمي في إسرائيل، بل . تعمل هذه الصناديق على جذب األدمغة الكبيرة في العالم
  ".سنعمل بالتنسيق معه

  25/10/2009المستقبل، لبنان، 
  

  !العمال األجانب يغادرون إسرائيل طوعاً .23
التابعة للشرطة اإلسرائيلية، والموكلة بها مهام إبعاد العمال األجانب " عوز"كشف تقرير صادر عن وحدة 

غير القانونيين، بموجب قرار الحكومة اإلسرائيلية محاربة هذه الظاهرة، انه منذ إقامة هذه الوحدة في 
  . بصورة إرادية"إسرائيل"غادر غالبية العمل األجانب ، 2009شهر تموز 

وبحسب وثيقة داخلية للوحدة نشرتها صحيفة هآرتس، فإن عدد العمال األجانب الذين اعتقلوا منذ شهر 
 بناء على طلبهم "إسرائيل" عامال أجنبيا 2433 فقط، بينما غادر 699 بلغ "إسرائيل"تموز وُأبعدوا من 

  . طلبات للمغادرة قيد المعالجة104حدة، فيما هناك وبالتعاون مع رجال الو
ويظهر تحليل المعطيات الواردة في التقرير أن الوحدة قد تصطدم بصعوبة االستجابة للهدف الذي حددته 

 ألف 20الحكومة في كل ما يتعلق بنسبة العمال المبعدين، حيث بلغ هذا العدد، بحسب طلب الحكومة، 
 ألف عامل أجنبي غير قانوني في 100، على أن يبلغ العدد 2009العام مهاجر عمل غير قانوني في 

  .2013العام 
تعمل بموجب قرار صادر عن الحكومة اإلسرائيلية في شباط " عوز" تجدر اإلشارة إلى أن وحدة 

.  مليون شيقل50 منشأة تابعة لشرطة الهجرة، وتبلغ موازنتها 200، ونُقل إليها فور تشكيلها، 2009
 مراقبا يتجولون في أرجاء إسرائيل 160 الوحدة عملها بواسطة وحدة استخبارات ونحو وتمارس

  .ينطلقون من أربعة مراكز في حولون، القدس، الخضيرة وعومر
، برئاسة رئيس الحكومة، قبل أيام، األجانبوفي السياق ذاته، قررت الهيئة الحكومية لمعالجة العمال 

، والسماح لهم آخرين ألسبوعين، إسرائيل من األجانب طفل للعمال 1200 نحو إبعاد أخرىالتأجيل لمرة 
 .ألهاليهم األصلية البلدان إلى إبعادهم السنة الدراسية الحالية، حيث تعتزم إسرائيل في نهايتها بإنهاء

25/10/2009المستقبل، لبنان،   
  

  وقف الرحالت الجوية المتبادلة بين إسرائيل وجورجيا .24
 أكدت مصادر إسرائيلية أن جورجيا قررت وقف الرحالت الجوية المتبادلة مع": 48عرب "تل أبيب ـ 

وتعتبر هذه الخطوة بحسب مراقبين إسرائيليين ثمرة أزمة بدأت تتفاعل بين .  ابتداء من اليوم"إسرائيل"
  .الجانبين منذ االجتياح الروسي ألوسيتيا الجنوبية في آب العام الماضي
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ة إن قرار وقف الرحالت الجوية جاء بسبب عدم موافقة الحكومة الجورجية وقالت وسائل إعالم جورجي
  .بأن يقوم رجال أمن إسرائيليون مسلحون بحراسة الرحالت الجوية

إال أن مصدراً إسرائيلياً قال إن الخطوة الجورجية تشير إلى تدهور العالقات بين الجانبين منذ الفشل 
 التي كانت قبل الحرب تزود "إسرائيل"أضاف المصدر إن و .العسكري الجورجي في الحرب مع روسيا

وأشار المصدر  .الجيش الجورجي باألسلحة وتعمل على تدريبه، توقفت عن ذلك بناء على طلب روسيا
 للجيش "إسرائيل" وروسيا يقضي بوقف دعم "إسرائيل"إلى أن الحديث يدور عن اتفاق سري بين 

لحة متطورة، وخاصة منظومات الصواريخ المضادة للطيران الجورجي مقابل امتناع روسيا عن بيع أس
  .والصواريخ الباليستية، لسورية وإيران

 25/10/2009األيام، فلسطين، 
  

  الشاباك يجري عمليات تفتيش مريبة للركاب ومرافقيهم في مطار برلين  .25
 لركاب "ي مريبةتفتيش شخص" يجرون عمليات "إسرائيليين" األلمانية أمس أن "دير شبيجل"كشفت مجلة 

، )السبت(وأوضحت المجلة في عددها االلكتروني على االنترنت أمس  .بمطار شونفيلد بالعاصمة برلين
ال يفتشون فقط الركاب المتجهين من برلين إلى تل ) شاباك( الداخلي "اإلسرائيلي"إن عمالء لجهاز األمن 

بونهم بإظهار بطاقة تحقيق الشخصية أو أبيب، بل يفتشون مرافقيهم أيضا وذلك بشكل منتظم، كما يطال
وأكدت أن هؤالء العمالء  تجاوزوا أكثر من مرة المنطقة المخصصة لهم لتفتيش الركاب . جواز سفرهم
 .داخل المطار

ولم تؤكد شرطة الحدود األلمانية، المسؤولة عن األمن داخل المطار، سوى أن عناصر أمنية تابعة 
تمارس عملها داخل المطار بشكل ) اسر اير(" اإلسرائيلية"لطيران  وخطوط ا"العال"لشركتي  طيران 

 .منفصل عن الشرطة األلمانية
وقال متحدث باسم رئاسة الشرطة األلمانية في مدينة بوتسدام القريبة من برلين إن الموظفين األمنيين 

هم رفض اإلجابة بالشركتين المذكورتين ال يتمتعان بحقوق سيادية، مما يجعل من حق الركاب ومرافقي
ليس هذا إال إجراء وقائيا من الناحية "أضاف  ."اإلسرائيلية"عن األسئلة التي توجهها لهم عناصر األمن 

 ) أ.ب.د. ("األمنية، وليس إجراء ضمن اختصاصات جهاز الشرطة
  25/10/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  رافضو الخدمة في جيش االحتالل يواجهون السجن والتمييز العنصري .26

، عن تنفيذ "شيمنستم" طالب الصف األخير بالجامعة، المعروف باسم ال "إسرائيل"يمتنع سنويا في 
 .  في جيش االحتالل بدافع رفض المشاركة في سياسة القمع واالحتاللاإلجباريةالخدمة 

  التي تدين خلق االحتالل"رسالة شيمنستم" طالب على ما يعرف باسم 100ووقع العام الحالي حوالي 
ومن جانبها، صرحت سحر فاردي، التي رفضت العام الماضي أداء . لواقع ال يمكن للفلسطينيين تحمله

بعد إدراكهم اقتناعنا بموقفنا، يطلقون سراحنا بعد شهور، مشيرين في أسباب اإلعفاء من الخدمة "الخدمة 
، أنه "شيمنستم"سالة التي تدعم ر” نيوبروفيل“وأضافت العضو بمنظمة . "إلى معاناتنا من مرض عقلي

عقب إطالق سراح رافضي الخدمة تبدأ رحلة من المعاناة تتمثل في مواجهة صعوبات في استخراج 
وأردفت أن المجتمع اإلسرائيلي يحيا . "بالتمييز"رخص القيادة أو المكاتب الحكومية، في عملية وصفتها 

 العمل حول الخدمة، وإذا كانت حيث يكون دائما السؤال األول في مقابالت"بوجهة نظر عسكرية، 
  . "اإلجابة ال، ينقلبون ضدك
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حتى العملية التعليمية تتميز بطابع عسكري هدفه إنتاج الجنود، ويكفي أنهم رفضوا "وأكدت فاردي 
 )إفي. ("مؤخرا مشاركة بعض ممن رفضوا أداء الخدمة في إحدى حفالت التخرج

  25/10/2009الخليج، اإلمارات، 
  

 "وصفة لتعميق االنقسام"دعوة عباس إلجراء انتخابات دون توافق وطني : اأوروبفلسطينيو  .27
استهجنت مؤسسات وتجمعات فلسطينية في عموم القارة األوروبية إقدام الرئيس محمود عباس  :بروكسيل

على إصدار مرسوم بشأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية، قبل التوصل إلى توافق وطني 
الذي يعتبر وصفة لزيادة "ام الحاصل، وقالت إنها ترفض مثل هذا التحرك أحادي الجانب ينهي االنقس

أصبحت ورقة يتم اللعب بها لتحقيق مصالح " أن االنتخابات في بيان لها،ورأت  ".حالة االنقسام القائمة
شعب، بل كما أن الدعوة إلجرائها ال يتم بهدف البحث عن تمثيل حقيقي لل. ضيقة ال تخفى عن كثيرين

البحث عن نتائج تأتي بمواصفات معينة ومعدة سلفاً، وهو ما يلغي ديمقراطية ومشروعية أي تحرك قادم 
نه لو عقدت االنتخابات في ظل االنقسام؛ فإنها لن تمثل أ" مشيرة إلى .، على حد تعبيرها"في هذا االتجاه

فة أماكن تواجدهم، ألن األجواء ال ال الفلسطينيين في داخل األراضي الفلسطينية المحتلة وال في كا
  .، كما قالت"تضمن بالمطلق أي نوع من الشفافية والممارسة السليمة ألي عملية ديمقراطية

  24/10/2009، قدس برس
  

   فلسطينيا11ًمواجهات عنيفة في ساحات المسجد األقصى تسفر عن إصابة  .28
وقوات االحتالل اإلسرائيلي في محيط اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين : القدس المحتلة

المسجد األقصى في أحياء مدينة القدس، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه جماعات يهودية عزمها اقتحام 
أحد أن وقالت مصادر محلية  .المسجد األقصى وإصرار الشرطة اإلسرائيلية على السماح لهم باقتحامه

ال تزال األجواء تشهد ون تم اعتقال أكثر من خمسة عشر، بجروح مختلفة، في حيأصيبوا عشر فلسطينياً 
نداءات قد وجهوا  المعتكفون داخل المسجد األقصى  وقد كان.توتراً ومواجهات بين الحين واآلخر

استغاثة عبر مكبرات الصوت، في أعقاب قيام متطرفين يهود باقتحام المسجد، تحت حماية قوات 
  .االحتالل من جهة باب المغاربة

  25/10/2009،  برسقدس
  

   انتقل من مرحلة إثبات السيادة على األقصى إلى مرحلة العبادةاالحتالل: كمال خطيب .29
، أن 48 كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام  أكد الشيخ :الناصرة

 اسم األعياد،التسارع في وتيرة اإلعالن عن اقتحامات واجتياحات للمسجد األقصى، وخاصة في مو
والمناسبات الدينية اليهودية، يشير إلى ارتفاع منسوب حالة التشدد في المجتمع اإلسرائيلي، وإلى وجود 

 قرب نزول ما يسمونه المخلص، والذين يعتقدون أنه لن ينزل لخالصهم إال بعد  إشارات عندهم لمرحلة
 نقلة نوعية في  جد األقصى تشكلوأضاف أن االقتحامات األخيرة للمس .أن يبنى الهيكل المزعوم

االجتياحات، إذ أن دخول اليهود في الماضي، كان يهدف إلى الرغبة في إثبات السيادة اإلسرائيلية على 
 اآلن فاألمر اختلف، إلى درجة أن القضية انتقلت من طور السيادة إلى طور  المسجد األقصى، أما

سالمي، بالقبول بإمكانية أن يكون المسجد األقصى، هيكالً أو العبادة، وكأنها محاوله لتهيئة الرأي العام اإل
 .كنيساً أو معبداً، إما من خالل المشاركة والمقاسمة، أو من خالل هدمه وبناء الهيكل الثالث على أنقاضه

، من خالل محاولة إظهار ما تقوم به الجماعات "الفخ اإلسرائيلي"وحذر الشيخ خطيب من الوقوع في 
  .كأنه عمل فردي، ليس له صلة بالحكومة اإلسرائيليةاليهودية، و

  25/10/2009، قدس برس 
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   في القدسالشيخ جراححي استفزازات المستوطنين تتواصل في  .30

أدى عشرات المستوطنين مساء اول من امس صلوات خاصة بهم على باب منزل عائلة الغاوي : القدس
خ جراح في القدس المحتلة، كما نظموا حلقات الذي تم االستيالء عليه قبل نحو شهرين في حي الشي

 افراد عائلة  وفي المقابل رد.للرقص والغناء تحت حراسة من الشرطة وحرس الحدود االسرائيليين
القرع على اواني الطعام وادوات البناء، كما علت اصوات ومقابل المنزل بالتجمع حي الالغاوي واهالي 

في وقت قام احد افراد حرس الحدود بالصالة والقراءه من كتاب قراءة القرآن من المنازل والسيارات، 
أمهل موظفو بلدية القدس عائلة الغاوي حتى  ومن جهة أخرى، فقد .ديني امام منزل عائلة قاسم في الحي

  .االحد المقبل الزالة الخيمة التي تأويهم طوعاً
  25/10/2009الحياة، 

  
 الحصارريتشارد فولك إلنهاء  ترحيب فلسطيني بدعوة .31

رحب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، بدعوة ريتشارد : ردينة فارس -  غزة
فولك مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية؛ للعمل من أجل إنهاء الحصار 

 على أرض الواقع  على ضرورة تطبيق هذه الدعوةمؤكداً. الذي تفرضه قوات االحتالل على قطاع غزة
وشدد على أن غزة تعيش معاناة حقيقية ويعيش سكانها . وإنهاء معاناة وحصار غزة والضفة الغربية

حرمانا من أبسط مقومات الحياة الكريمة، مشيرا إلى وفاة مئات المرضى وتدهور حالة آخرين، إضافة 
  .لتعطل العمل وإغالق المصانع وتدمر الحياة االقتصادية

  25/10/2009عكاظ، 
  

  1969 تخفي أسيراً فلسطينياً منذ العام "إسرائيل" .32
، والـذي شـارك فـي عمليـة         1953كشف ذوو االسير محمد عيسى حسين ابو غنيه مواليد          : بيت لحم 

انه ورغم اعتقادهم أنه توفي اال ان       ،  معركة طوباس بللمقاومة الفلسطينية على حدود االردن عرفت آنذاك        
  .تؤكد ان اسرى قد شاهدوه على قيد الحياة في سجون االحتالل عاماً 40شهادات ظهرت بعد 

  25/10/2009األيام، فلسطين، 
  

   إلى إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة لمواجهة االحتالل يدعونغزةمتظاهرون في  .33
 إلى إنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة      ، لبوا دعوة المبادرة الوطنية الفلسطينية     ،دعا متظاهرون في غزة   : غزة

  .الوطنية لمواجهة مخططات االحتالل
  25/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  "الجلمة" لفلسطينيي الداخل عند معبر  في جنيناستقبال رسمي وشعبي .34

حظي مئات الفلسطينيين من داخل الخط األخضر، امس، باستقبال رسمي :  محمد بالص-جنين 
ألخضر شمال جنين في اليوم األول من الواقع بمحاذاة الخط ا" الجلـمة"وجماهيري حاشد عند معبر 

 من استمر ألكثر من تسع سنوات  بعد منع،السماح لهم بالعبور إلى الـمدينة بواسطة مركباتهم الخاصة
  .قبل االحتالل

  25/10/2009األيام، فلسطين، 
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   ال يجدون في القادة السياسيين من يمثل طموحاتهمالفلسطينيالشباب : دراسة .35
اظهرت نتائج استطالعات اجراها الـمركز الفلـسطيني للبحـوث         : اجدة البطش  - ب.ف. أ - بيت لحم 

 بلغت  2009  العام السياسية والـمسحية ان نسبة الشباب الذين قالوا انهم ال يؤيدون اي حزب سياسي في             
 الـى   2000، لترتفع قبيل االنتفاضة عام      1994العام  % 4ان هذه النسبة لـم تكن تتجاوز        علماً   %.27
االحزاب فشلت في تحقيق اهـدافها سـواء        "ان   رى الباحث في جامعة بيرزيت عماد غياضة      وي %.37

بالكفاح الـمسلح، او باالنتفاضة، او بالطرق السلـمية، ولـم تتحرر البالد او تقم الدولـة الـمـستقلة،                
ام بـين   االنقس مضيفاً أن    ".واتسع االستيطان، وظهرت ممارسات القيادات واوالدهم السلبية على السطح        
 إلى ذلك، تجدر اإلشـارة      .فتح وحماس هو الهم الوطني الكبير الذي زاد من االحباط والياس بين الشباب            

 مليـون فلـسطيني   3.9من أصل نحـو  % 19.5 ونيشكل  عاما، 24 و 15الشباب الفلسطيني بين    إلى أن   
  .يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة

  25/10/2009األيام، فلسطين، 
  

   "إسرائيل" اتفاقية السالم بين بالده وهدانتقالي يتعرض للضرب معارض أردن .36
تعرض الناشط والمعارض األردني، ليث شبيالت، للضرب المبرح على أيدي مجهولين، صباح  :عمان
وكان شبيالت،  .األحد، ما أدى إلى إدخاله أحد المشافي الخاصة غرب العاصمة األردنية عماناليوم 

 عاما، وذلك في 15التي وقعت بين عمان وتل أبيب قبل " وادي عربة"التفاقية وجهة انتقادات الذعة 
   .القطرية يوم الجمعة الماضي" الجزيرة"برنامج تلفزيوني عرضته قناة 

ومن جهتها اعلنت النقابات المهنية األردنية، وجمعية مناهضة العنصرية والصهيونية، أنها ستقيم 
  . ض له شبيالتاعتصاما احتجاجيا تنديدا بما تعر

  25/10/2009، قدس برس 
  

   الفصائل على ورقة المصالحة عند التطبيقمالحظاتسنأخذ : مصر .37
، أن القاهرة لن تتجاهـل مالحظـات الفـصائل    أمسأعلن مصدر مصري مسؤول، " : وفا"القاهرة ــ   

تطبيـق اتفـاق    الفلسطينية على وثيقة المصالحة الوطنية الفلسطينية، ولكنها ستأخذها في الحسبان عنـد             
  .المصالحة في حالة موافقة الفصائل عليه

أمس، أن توقيع الفصائل الفلسطينية على االتفاق       " األهرام"وذكر المصدر في تصريحات نشرتها صحيفة       
بصورته الحالية ال يعني تجاهل مالحظاتها، ولكن ال يمكن األخذ بهذه المالحظات في المرحلة الراهنـة                

  .ت الموقف، حيث اقترب موعد االستحقاق االنتخابيبسبب ضيق الوقت وتعقيدا
إن مصر ال تمانع في مراعاة المالحظات المتعلقة بالورقة عند تطبيق االتفاق، موضحاً أن حركـة               : وقال

حماس لم توقع على الورقة بحجة وجود مالحظات عليها، مع أن حركة فتح أيضا كانت لديها مالحظات                 
يع على الوثيقة التي صاغتها مصر بنـاء علـى توافـق بـين الفـصائل                ولكنها لم تجعلها شروطاً للتوق    

 .الفلسطينية
  25/10/2009األيام، فلسطين، 

  
    جولدستونالجامعة العربية مصرة على متابعة تقرير .38

حذر مسؤول في جامعة الدول العربية واشنطن من استخدام حق النقض : في، إالقدس المحتلة، القاهرة
. جولدستون في مجلس األمن، ودعا إلى إحياء سالح المقاطعة العربية واإلسالميةالفيتو لعرقلة تقرير 

وقال األمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة محمد صبيح إن استخدام 
ترام الواليات المتحدة حق النقض سيفقدها مصداقيتها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والقوانين الدولية واح
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يمر التقرير عبر الجمعية العامة لألمم المتحدة بسهولة إذا "وتوقع أن . اآلخر ومنع المذابح واإلرهاب
جرائم "وأشار إلى  ."الجامعة والجانب الفلسطيني سيتابعان توصيات التقرير"، وأوضح أن "عرض عليها
كل الدول والشركات التي تقدم ل "، معتبرا أن " من الفلسطينيين، وشق الطرق االلتفافيةيانتزاع األراض

، مؤكدا " تسهيالت في بناء الجدار واالستيطان أو في شق الطرق شركاء في الجرائم اإلسرائيلية"إسرائيل"
من تمويل االستيطان يأتي من الواليات األمريكية وفقا لتقديرات أمريكية، لكنه أشار إلى % 70 "أن

   ."%90يطان وصل إلى حجم التمويل األمريكي لالست"اعتقاده بأن 
وعلى صعيد آخر، قال السفير محمد صبيح  الذي ترأس وفد الجامعة العربية في مؤتمر ضباط المقاطعة 
العربية الذي عقد بدمشق واختتم أعماله أول أمس، إن هناك تقريرا مفصال عن الشركات التي تتعامل مع 

ومات ثم إنذار الشركة أو الدولة أكثر من نظام المقاطعة يقوم على رصد المعل"، موضحا أن "إسرائيل"
المقاطعة الشعبية مسؤولية كل عربي ومنظمة أهلية "واعتبر أن . "مرة ثم تدرج على قائمة المقاطعة

 ."لنصرة القدس
  25/10/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  لمنع تهريب البضائع إلى غزة مصريةحمالت أمنية .39

وقال . هزة األمنية تقوم بحمالت لمنع التهريب إلى غزةأعلن مصدر أمني مصري مسؤول أمس، أن األج
المصدر إن الحمالت استهدفت مناطق األنفاق ومدينتي رفح والشيخ زويد للحد من ظاهرة التهريب، وتم 
 .اكتشاف عدة مخازن في المدينتين وبها بضائع مختلفة تقدر بأكثر من عشرة ماليين جنيه مصري

عمال من العريش أثناء محاولته الدخول إلى سيناء عن طريق كوبري وأضاف انه تم ضبط احد رجال األ
 )أ.ب.د. ( ماليين جنيه األسبوع الماضي4السالم فوق قناة السويس ومعه 

25/10/2009الخليج، اإلمارات،   
 

  ستنفض يدها من ملف المصالحةمصر: مصادر فلسطينية .40
للغاية من حركة  المصريين غاضبونقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، أمس، إن المسؤولين 

.  بسبب التأجيل المتكرر للمصالحة وعدم موافقة الحركة على التوقيع على الورقة المصرية"حماس"
 تتعرض لضغوط من قبل بعض الدول "حماس" عن المصادر أن القاهرة تعتبر أن قيادة "أ.ب.د"ونقلت 

وأضافت أن رئيس المخابرات المصرية . نطقةلعرقلة المصالحة للتأثير في دور مصر اإلقليمي في الم
اللواء عمر سليمان وبعض المسؤولين المصريين الذين هم على اطالع كامل بملف المصالحة سيقومون 

 وشرح النقاط التي رفضتها "حماس" وطفتح"قريبا بإعداد تقرير كامل عن الملف والجهود التي بذلوها مع 
 . في الورقة"حماس"

ن مصر ستقدم طلبا إلى جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة على مستوى وزراء أ"وأردفت المصادر 
الخارجية لتقديم التقرير الذي أعدته حول ملف المصالحة واألطراف التي تعطلها، وإعالنها على وسائل 

للجامعة أن القاهرة بعد تقديمها ملف المصالحة الفلسطينية "وتابعت . "اإلعالم واتخاذ القرارات المناسبة
 ."ستعلن تخليها بالكامل عن هذا الملف ولن تعيد فتحه مرة أخرى مهما كانت األسباب

  25/10/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  االتصاالت بين القاهرة وحماساستمرارمصدر مصري يؤكد  .41
قال مصدر مصري مسؤول إن القاهرة على اتصال مستمر مع حركة حماس، : صالح جمعة: القاهرة

 ما تتناقله بعض وسائل اإلعالم عن حدوث قطيعة بين القاهرة وقيادة الحركة، على خلفية عدم نافيا صحة
إن االتصاالت مستمرة مع حركة " وقال المصدر  . توقيعها على ورقة المصالحة التي أعدتها مصر



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1592:         العدد       25/10/2009األحد  :التاريخ

 ، ورجح المصدر أن تصل حماس إلى توافق"حماس، لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بعملية المصالحة
 ..على توقيع ورقة المصالحة بصورتها الحالية خالل األيام القليلة المقبلة

  25/10/2009الشرق األوسط، 
  

  ونرواال ل جديداًاإليطالي فيليبو غراندي مفوضاً .42
 االخباري االردني عن مصدر رفيع في وكالة االمم المتحدة "عمان نت"نقل موقع :  أ ف ب- عمان 

مس ان الوكالة ستعين نائب المفوض العام للمنظمة االيطالي فيليبو  طينيينلغوث وتشغيل الالجئين الفلس
الوكالة  يشار في هذا الصدد إلى أن .ة كارين ابو زيد االسبوع المقبليكيغراندي مفوضاً عاماً خلفاً لالمر

الجئ  بأكثر من اربعة ماليين  تهتم2009 مليون دوالر للعام 30التي تعاني عجزاً في موازنتها يبلغ 
  . مليون في االردن1.8فلسطيني في الشرق االوسط، من بينهم 

   25/10/2009الحياة، 
  

   إسرائيلية حول الحمص بالطحينة- لبنانية "معركة" .43
، أعد أمس طباخون لبنانيون "الحمص بالطحينة" إسرائيلية حول هوية طبق -  لبنانية "معركة" في إطار 

 في "تبولة"يشهد وسط بيروت اليوم إعداد أكبر طبق كما . لو آالف كي5أكبر طبق حمص بلغ وزنه نحو 
  .من المتوقع أن يدخل الطبقان موسوعة غينيس العالميةحيث . إطار الحملة نفسها

  25/10/2009الحياة، 
  

  لماذا يبدو الخالف الفلسطيني عصيا على الجميع؟ .44
 بالل الحسن

من المعلقين والمحللين العرب واألجانب، في تعيش القضية الفلسطينية حالة من التراجع، ويتبرع كثير 
وحين برز الخالف حول توقيع . إرجاع حالة التراجع هذه إلى االنقسام القائم بين حركتي فتح وحماس

اتفاق المصالحة الذي أعدته القاهرة، قيل كالم كثير حول الخالف الفلسطيني وأسبابه ونتائجه وانعكاساته 
أن األمور لن تقف عند الخالف الفلسطيني الداخلي، وأنها مرشحة أيضا وبدا . على القضية الفلسطينية

 .إلى ظهور خالف فلسطيني ـ عربي يزيد من حدة األزمة
لقد شهدت السنوات األربع األخيرة، أي منذ تفوق حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي، وحتى 

أنجزت . السعودية أوال ثم مصر: ن نافذتانالعدوان األخير على غزة، وساطتين عربيتين تولتهما عاصمتا
السعودية اتفاق مكة وفشل، وأنجزت القاهرة اتفاق المصالحة وهو يتعثر اآلن من دون القدرة على الجزم 

 .إن كان سيوقع أم ال
ما الذي يجعل عاصمتين عربيتين من أهم العواصم العربية مكانة ونفوذا وتأثيرا، تتوسطان في مسألة 

 يهم أمرها الجميع، ثم تفشل جهودهما في النهاية؟وطنية حساسة 
أما اتفاق القاهرة فإنه . إذا توقفنا عند اتفاق مكة، نجد أن الفشل تسرب إلى هذا االتفاق من النافذة األمنية

 فما الذي يعنيه هذا األمر؟. مرشح ألن يتسرب إليه الفشل من النافذة السياسية
فقد أقر االعتراف بنتائج االنتخابات التشريعية، أي أنه أقر تضمن اتفاق مكة نقاطا إيجابية عدة، 

االعتراف بحركة حماس، القادمة من خارج منظمة التحرير الفلسطينية، كفريق شرعي يشارك في 
وفتح هذا االتفاق الباب أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تشكلت . السلطة على قدم المساواة مع حركة فتح

وإضافة إلى شرعية االنتخابات، قدم اتفاق مكة اعترافا عربيا . سم الجميعفعال، وكادت أن تحكم با
ولكن هذا كله . واعتبر منظمو االتفاق أن هذا يكفي لحل مسألة الخالف الفلسطيني. بشرعية حركة حماس
لقد نجحت السياسة في تشكيل الحكومة وتوحيدها، ولكنها فشلت، أو هي لم تنتبه . لم يجد في النتيجة
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وهكذا بدا وكأن هناك حكومتين داخل الحكومة . إلى تشكيل األجهزة األمنية وتوحيدها قيادة وبناءأصال 
األولى تتبع لرئيس الوزراء إسماعيل . الواحدة، حكومة إدارة الوزارات، وحكومة إدارة األجهزة األمنية

انية لرئيس السلطة محمود هنية الفائز تنظيمه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، بينما تتبع الحكومة الث
وبينما بدأت حكومة الوزارات، ومنها وزارة . في االنتخابات الشعبية المباشرة% 62عباس الفائز بنسبة 

وتمت ترجمة ذلك في . الداخلية، تصدر أوامرها، بدأت حكومة األجهزة األمنية ترفض تنفيذ األوامر
وكانت المفاجأة أن .  انفجر الوضع برمتهالشارع اشتباكات، ونزاعات، ومالحقات هنا وهناك، حتى

حكومة األجهزة األمنية لم تستطع السيطرة على الوضع، وأن حكومة إدارة الوزارات كانت أكثر تماسكا 
 .وتنظيما، فسيطرت على الوضع، وفرضت سلطتها على الوضع المستجد بكل معانيه

اءات إسرائيلية، واعتقاالت ومرت أشهر جديدة أخرى، أشهر صعبة شهدت حصارا معيشيا، واعتد
وإبعادات بين أبناء الوطن الواحد، وشهدت أيضا حصارا ضد غزة كلها، سارع إليه اإلسرائيليون 

وتوج هذا الحصار بعدوان إسرائيلي كبير على غزة ما زال . وغيرهم.. واألميركيون واألوروبيون
. قون عليه تقرير ريتشارد غولدستونوتقريرا يطل.. يتفاعل حتى اآلن، آالما وأمراضا وتدميرا وجوعا
وبينما تفاءل الكثيرون بهذه الوساطة لما لمصر من . وفي قلب هذه المأساة كلها وجدت الوساطة المصرية

مكانة عربية، ولكونها محاذية حدوديا لقطاع غزة، وتستطيع أن تفتح وأن تغلق، فإن آخرين كثر لم 
لى ما أسموه السقف السياسي التفاق كامب ديفيد، والذي يشاركوا في هذا التفاؤل، وركزوا أنظارهم ع

 .تحرص مصر على التمسك به
وبسبب هذا كله، وجدت الوساطة المصرية التي ركزت جهدها على العالقات الثنائية، وعلى .. وهكذا

يلي، والسياسة هنا لها أبعاد متعددة، تشمل االحتالل اإلسرائ. شؤونها األمنية، متجاهلة السياسة بالكامل
. واالعتداءات اإلسرائيلية، ومشاريع التسوية السياسية، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل

ووجدنا بين أيدينا في النهاية أتفاق مصالحة فلسطينية خلوا من السياسة، وفي سياق قضية تضج السياسة 
شبت األزمة حول اتفاق وحين ن. من حولها، داخل الوطن وخارجه، بل وفي العديد من عواصم العالم
 :المصالحة، هل يوقع أم ال يوقع، كانت الدوافع من حولها كلها سياسية

الذين أنجزوا االتفاق وصاغوه، ابتعدوا عن السياسة، ألن اإليغال في السياسة يعني االصطدام بأشياء 
 .كثيرة، تخصهم، وتخص العرب، وتخص الفلسطينيين

قيع عليه من دون أي تحفظ، فعلوا ذلك وفي ذهنهم نقطة هنا ونقطة والذين أيدوا االتفاق وأرادوا التو
ويبرز . هناك، تخدم أهدافهم السياسية بالسيطرة، وإبعاد الخصوم عن مواقع القرار، حين يحين أوان ذلك

 .كتعبير واضح عن الهدف غير المذكور) بل والتهديد به(هنا مطلب إجراء االنتخابات الفلسطينية 
التوقيع على االتفاق بنسخته المقدمة إليهم مرتين، رأوا أن السياسة التي كان من والذين عارضوا 

المفروض أن تدخل إلى مشروع االتفاق بوضوح، قد دخلت إليه خلسة ومن دون وضوح، حيث يتولد 
ويبرز هنا موضوع المقاومة تنظيما وممارسة كتعبير . عن غياب الوضوح في السياسة مشكالت كثيرة

 .هدف المذكورواضح عن ال
والسياسة هنا أمر قديم، ولكن جذورها الحديثة موجودة في مواقف الدول العظمى، وفي وثائق تعاملها مع 

وما قالته هذه . قضايا الدولة الفلسطينية، والعمل الفدائي، واتفاق مكة، والمصالحات المطلوبة ومضمونها
 . التي تحوم حول اتفاق القاهرة»السياسة«وهو . الذي عطل اتفاق مكة» األمن«الوثائق هو 

 
 :في هذه الوثائق نقرأ ما يلي

إن السالم : ، موقفا يتعلق باألمن يقول14/6/2002المعلنة في ) رؤيا بوش(نقرأ في وثيقة حل الدولتين 
إنني أهيب بالشعب الفلسطيني أن ينتخب قادة جددا، قادة ال تكون . يتطلب قيادة فلسطينية جديدة مختلفة
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تشجع اإلرهاب ) حماس مثال(إن السلطات الفلسطينية ). مقاومة االحتالل مثال(لطخة باإلرهاب سمعتهم م
 .وال تكافحه

موافقة على سياسة بناء ) 16/1/2004وعد بوش (ونقرأ في رسالة جورج بوش إلى آرييل شارون 
 ومن ضمن ذلك على ضوء الوقائع على األرض،: المستوطنات األساسية التي تم بناؤها، من خالل القول

المراكز السكانية اإلسرائيلية المتواجدة، ال يمكننا واقعيا، أن تكون نتيجة مفاوضات الوضع النهائي، 
 .1949العودة الكاملة والشاملة إلى حدود هدنة 

 .إن الواليات المتحدة تلتزم بقوة، أن إسرائيل دولة يهودية: ونقرأ أيضا
كون إال بإقامة دولة فلسطينية، وتوطين الالجئين الفلسطينيين إن حل قضية الالجئين ال ي: ونقرأ أيضا

 .هناك، بدل إسرائيل
إنها . المسألة إذا، وحسب هذه المقتطفات المعبرة، تتجاوز اتفاق المصالحة المصري بين فتح وحماس

جزء من سياسات الدول العظمى، وهي سياسة يعرفها الحكام العرب جميعا، وهي أيضا سياسات يعرفها 
لفلسطينيون جميعا، ومنهم من يعارضها ويرفضها، أو يتصرف دون اعتبار لها، ومنهم من يخشى مغبة ا

 .ذلك
وقد آن األوان لوقفة يقول فيها العرب، إن كانوا يريدون هذه السياسات الدولية أو أنهم يريدون شيئا 

 .مغايرا لها
ن هذه السياسات الدولية، أو أنهم يريدون وقد آن األوان لوقفة يقول فيها الفلسطينيون، إن كانوا يريدو

 .شيئا مغايرا لها
 .بأقوال صريحة واضحة يمكن إنجاز المصالحات بأيام

بأقوال صريحة واضحة، يصبح االتفاق منطقيا، ويصبح االختالف منطقيا، ونعرف عند ذلك أن .. أو
 .االتفاق ليس مسألة فلسطينية فقط، بل هو أيضا مسألة عربية ودولية

 .ج آنئذ من الغموض والظالم إلى ضوء النهار الساطعونخر
  25/10/2009الشرق األوسط، 

  
  !أوراق حماس البديلة بعد الدعوة لالنتخابات .45

  جميل النمري
لو أن حماس تقرر غدا التوقيع على ورقة المصالحة المصرية التي وقعت عليها األطراف األخرى 

 حزيران المقبل، اما اذا تأخرت عاما  آخر فيمكن فسوف يقوم عباس بعد غد بتأجيل االنتخابات الى
الدعوة في غضون األشهر التالية النتخابات جديدة، ومن وجهة نظري فعباس في وضع مريح وموثوق 

  .  انتخابات في كانون الثاني المقبلإلى أمسحين دعا 
ع الذي ينبني على من ينتقد عباس على دعوته لالنتخابات عليه أن يعترف أنه ال يملك توصيفا للوض

ما هو وضع المجلس التشريعي المنتهية واليته؟ ما هو وضع عباس . تفويت موعدها الدستوري القريب
المنتهية واليته؟ ما هو وضع حكومة فياض المؤقتة؟ ما هو وضع حكومة هنية المقالة؟ كلهم موجودون 

هرون عدم شرعيته بسبب انتهاء ومعارضو عباس كانوا يش. بصفة مؤقتة اضطرارية بانتظار االنتخابات
واليته الدستورية فماذا يقترحون مع تأجيل االنتخابات، من سيكون خالل شهرين أو ثالثة عباس وهنية 

  ! وفياض وأحمد بحر؟
وقادتها . الواقع أن حماس بخيار عدم التوقيع على ورقة المصالحة هي في مأزق ال تملك عليه جوابا

اذا دعا عباس النتخابات، لكن أشك أن لديهم شيئا، فالمشروع البديل المضمر هو قالوا لدينا أوراقا وبدائل 
وجود سلطتي أمر واقع في غزة ورام هللا من دون انتخابات ال تعترفان ببعضهما وتتفاوضان إلى األبد 
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وما لكن هذا ليس مستقبال يمكن التصريح به، وليس مفه! على القبول المتبادل وهامش الحرية ألنصارهما
  .ماهي االستراتيجية البديلة

نقول بضمير مخلص إن حماس اختارت المجهول، فورقة المصالحة ال تجور على أحد بل تترك عمليا 
السلطتين لحالهما حتّى االنتخابات وحماس ال تريد االنتخابات، وليس هذا محاكمة على النوايا، فقد تلهفنا 

التي زفّها مشعل بقرب التوقيع على الورقة المصرية، كل مرة على تصريحات ايجابية آخرها البشرى 
  . وهو لم يطرح أي تحفظات، بل قال إن تفاصيل ثانوية تبحث لن تؤثر بحال على التوقيع

جاءت قضية تقرير غولدستون وكأنها هدية من السماء لطلب التأجيل، لكن هذه الذريعة طويت بسرعة 
أة نكتشف أن الورقة لم تعد مرضية ويجب مناقشة كل مع اصالح الخطأ والتصويت على التقرير، ثمفج  

  . وقد غضب المصريون من هذا التالعب وحملوا حماس علنا مسؤولية افشال المصالحة! شيء فيها
إذن، لنضع األمور على بالطة، عباس لم يقم بعمل مفاجئ فهو منذ شهور يقول إنه سيدعو النتخابات إذا 

على تأجيل المواعيد وعلى تعديالت تقترب من مطالب حماس، حتى وصلنا لم يحدث اتفاق وبقي يوافق 
  .إلى الموعد األخير المقرر من دون جدوى

شخصياً، لم يكن لدي شك إطالقاً أنه سيدعو إلى انتخابات إذا فشلت المصالحة، وليس لدي شك اآلن أن 
جدوى من دويلة غزة التي لن االنتخابات ستجرى فعالً، وعلى حماس أن تفكر بعمق في المصلحة وال

  !يعترف بها أحد
  25/10/2009الغد، األردن، 
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  جواد العناني
وهذا االقتراح يمكن ان  .فكرة السالم  االقتصادي" بنيامين نتنياهو"يطرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

إسرائيل، فهو يريد أن " يهودية"سطيني بفكرة يتناغم مع إصراره وحكومته على أن يقبل المفاوض الفل
تكون العالقات اقتصادية ولكن من دون عالقات بشرية وليس أكثر، بين تجارة واستثمارات تتم بين 

  .جغرافيتين إحداهما يهودية واألخرى عربية فلسطينية
على أية ابعاد وهو بذلك يحقق ما يريد من الحفاظ على أي مكتسبات اقتصادية من دون أن ينطوي ذلك 

  .إنسانية
سكان " وهو ينظر إلى الفلسطينيين سواء من هم داخل الخط األخضر، أو في فلسطين المحتلة على أنهم 

  . ، ويجب أن يكونوا خارج الجغرافيا اإلسرائيلية التي يريدها نتنياهو وزمرته"فائضون
  .تقبلهواضح أيضاً أن مثل هذا االجراء سوف يمس باألردن، ومصالحه ومس

 ولذلك، فإن من حق األردن أن يبدأ في تعزيز عالقته االقتصادية مع الضفة الغربية منذ اآلن، ووفق 
نظم وترتيبات يتفق عليها مع الجانب الفلسطيني بما يحقق مصلحة الجهتين، ويجب أن يستبق هذا األمر 

  .أي إجراءات قد تفرضها إسرائيل على أرض الواقع
ه األمور؛ من الواضح أن إسرائيل قد ثبتت حائطها االنفصالي العنصري دعونا ننظر في بعض هذ

  .وعززت دوره باجراءات بوليسة قمعية
وقد أدى هذا كله إلى منع العمال الفلسطينين من العمل داخل ما يسمى بالخط األخضر إآل من عدد قليل 

  .مليون عاملال يتجاوز العشرين الفاً، علماً أن الرقم بلغ يوماً ما أكثر من ربع 
 وهكذا تقلص حجم المعامالت االقتصادية بين الفلسطينيين واالسرائيليين من حيث الحواالت، وتبادل 

  .السلع والخدمات، وتحولت التجارة في معظمها الى تهريب عبر النقاط
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وبدأت إسرائيل تلوح أيضاً بأنها قد تحرم الخدمات الرئيسية عن شركات الكهرباء، وتبتز شركات 
وإذا استمر هذا الحال، فإن العالقات االقتصادية بين . تصاالت الفلسطينية، وتمنع المشتقات النفطيةاال

  .الطرفين سوف تتراجع
وهذا كله سوف يضع األردن أمام تحديات كبيرة؛ فهو المنفذ الوحيد لفلسطين عبر الضفة العربية جواً 

 السيناريو االقتصادي أن أهلنا في الضفة الغربية وبراً إن اغلق االسرائيليون المنافذ، ما يعني وفق هذا
، واالنتقال، وهو جار منذ 1994 – 1967وهذا حصل خالل الفترة (سوف يعتمدون علينا في التجارة 

، وفي األمور األساسية األخرى )تزويد أريحا قبل عام ونيف(  وحتى اآلن، وكذلك الكهرباء 1967
، ونحن نعلم أن )، وهذا فنياً ممكن وبسهولة خاصة للخطوط النقالةكاإلمدادات النفطية، وربما االتصاالت

  .المصارف األردنية وشركات التأمين تعمل مع مثيالتها في الضفة الغربية
ال نريد أن يتحول السيناريو االقتصادي إال إلى ما تريده القيادتان والشعبان بقرار حر، أما أن يصبح 

  .صاد، فهذا أمر يتطلب التنسيق بين الجانبين، وبمنتهى األمانة والدقةفرض أمر واقع بأبعاد ما بعد االقت
  25/10/2009الغد، األردن، 
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 عريب الرنتاوي
نريد أن ننظر لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء االنتخابات الفلسطينية في كانون الثاني 

، سرعان ما سيلحقه "استحقاقا دستوريا"يالقي ما تعتقده السلطة في رام اهللا " راء شكلياإج"المقبل، بوصفه 
وفي أسوأ األحوال، نريد أن نقرأ هذا .بمرسوم آخر يعلن فيه تعذر إجراء االنتخابات العامة وتأجيلها

 حماس وكإجراء ضاغط على" الفلسطينية الداخلية" النكايات"كحلقة في مسلسل " المرسوم الرئاسي"
ومحاولة لتحميلها وزر انهيار الوساطة المصرية وانتكاس المصالحة الفلسطينية، وال نريد أن نصدق، 
وال نرغب أن نصدق، بأن رئيسا فلسطينيا وقع االنقسام الفلسطيني األسوأ في عهده، سيشرف على تنظيم 

قطة الالعودة سياسيا وقانونيا  وأن يذهب باالنقسام الفلسطيني الى ن،انتخابات في الضفة من دون القطاع
ينحو الخطاب الفلسطيني الرسمي إلى جعل االنتخابات، مبتدأ الجملة الفلسطينية وخبرها، مع .ودستوريا

أن انتخابات مجزوءة، وفي مناخات االنقسام، لن تفضي إال لتعميق هذا االنقسام وتكريسه، ولن تمنح 
 العظمى من الفلسطينيين، بوصفها خطوة في سياق شرعية ألحد، بل وسينظر إليها من قبل الغالبية

الداخلية، وكنا نأمل كما ماليين الفلسطينيين والعرب، لو أن االنتخابات تجري " الصراعات والمماحكات"
يردون استعجالهم عادة إلى واحد " االستحقاق"الذين استعجلوا .في سياقات إتمام المصالحة وتعميق التوافق

 الحرص على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لتمكينه من مواجهة التحديات وطني بمعنى: من سببين
وتداولها بين " شرعنتها"وديمقراطي، بمعنى أن االنتخابات هي أداة تجديد السلطة و... اإلسرائيلية القادمة 
ة، إن تمت وفي نظرة إلى السياق العام الذي ستندرج فيه االنتخابات الفلسطينية المقبل.الفرقاء المختلفين

وطنيا، من : ، فإنها لن تخدم أي من الوظفيتين المذكورتين"المرسوم الرئاسي"في موعدها المحدد وفقا لـ
المنتظر أن يزداد البيت الفلسطيني انقساما واحترابا، وسندخل في دوامة الخطوات األحادية والخطوات 

ى جزء من الوطن المحتل، ومن قبل ربع األحادية المضادة وديمقراطيا فإن انتخابات اللون الواحد، عل
الفلسطينيين فقط من دون احتساب المقاطعين والممتنعين عن اإلدالء بأصواتهم، لن يمنح الفائز فيها ثقة 

وتزداد الشكوك .أكثر من عشرة بالمائة من الفلسطينيين، وال أدري عن أية شرعية نتحدث والحالة كهذه
حين نعرف أن أكثر الناس استعجاال لالنتخابات في رام اهللا، األكثر " المرسوم"حول النوايا الكامنة وراء 

ولقد شهدنا في جنيف مؤخرا آخر " المفاوضات حياة"ميال واستسهاالت لتقديم التنازالت على مذبح 
، وهم الذين لم يسبق لهم أن ذرفوا دمعة واحدة على "تقرير غولدستون"حين تعلق األمر بـ" إبداعاتهم"
، عندما أرجئت االنتخابات لست سنوات عن موعدها المقرر "الدستور المستباح"و" ية المهدورةالديمقراط"
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بموجب رزنامة أوسلو، وعندما مدد للرئاسة والمجلس التشريعي كل هذه المدة، مع أنهم كانوا في السلطة 
ي الصراع الفلسطيني مؤسف أن تتحول االنتخابات إلى أداة ف.والقيادة، وكانوا يمثلون تيار األغلبية فيها

، ونضع السلطة بين "السلطة"الداخلي بدل أن تكون وسيلة لتنظيم االختالف وتقنين التداول السلمي لـ
، ألننا نستكثر على السلطتين في رام اهللا وغزة، هذا الوصف، فاألولى رازحة تحت نير "هاللين"

قول، أن الساحة الفلسطينية خطت خطوة وخالصة ال.االحتالل جائر والثانية تكاد تختنق بالحصار الظالم
باألمس، وهي تقف اليوم على حافتها، والمأمول أن " المرسوم الرئاسي"إضافية نحو الهاوية بصدور 

، فإجراء االنتخابات في الضفة "قعر الهاوية"يجري العمل بكثافة، فلسطينيا وعربيا، لمنع انزالقتها إلى 
وحماس، هو الحضيض الذي ال يرغبن أحد بسقوط الفلسطينيين دون غزة، وفي سياق المواجهة بين فتح 

أمريكية ممنوحة للسلطة تقضي بإدارة الظهر لحماس " نصائح"فيه، خصوصا إن صدقت المعلومات عن 
غالبا ما تغلب بالتهديد " نصائح"حتى تفتح األخيرة ذارعيها لشروط الرباعية الدولية الثالثة، وهي 

 باراك، - ليبرمان - م ووقف المساعدات وترك الفلسطينيين لقبضة نتنياهو باالنسحاب من عملية السال
 .وغالبا ما تعطي ُأكلها المرة

  25/10/2009الدستور، األردن، 
  

  انتخابات في الضفة الستكمال مؤسسات دولة األمر الواقع .48
 ياسر الزعاترة 

ن هو تبرير اإلعالن الرسمي من من المثير بالنسبة للمواطن الفلسطيني، ومن يتابع الموقف من اآلخري
طرف السلطة عن إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها نهاية كانون الثاني المقبل، والذي 
تمثل في كونها استحقاقا يمليه الدستور الفلسطيني، وسبب اإلثارة أن المواطن ذاته لم ينس أن الدستور 

والستكمال .االنتخابات الرئاسية الذي استحق منذ شهور طويلةالعتيد إياه لم يجد بأسا في تجاوز موعد 
، لكأنهم يتحدثون عن بريطانيا العظمى، "عدم حدوث فراغ دستوري"المفارقات، لم ينس الحريصون على 

لم ينسوا التذكير بأن الباب سيبقى مفتوحا للتغيير حتى قبل يوم واحد من موعد االنتخابات في حال 
 المصالحة المصرية، والنتيجة هي إما أن تذهب حماس نحو مصالحة تخرجها وافقت حماس على ورقة

على نحو مؤكد من الباب الذي دخلت منه، وهو االنتخابات، وإما أن يجري التنازل لها عن قطاع غزة 
التي " دولة األمر الواقع"حتى إشعار آخر، بينما تمضي اللعبة في الضفة الغربية الستكمال مؤسسات 

، والتي يرتب أوراقها األمنية الجنرال )السالم االقتصادي بحسب نتنياهو( سالم فياض تحدث عنها
سيقول بعضهم إن حماس تخشى االنتخابات بسبب تراجع شعبيتها، األمر .دايتون، واالقتصادية توني بلير

ي ظل الذي يبدو مثيرا للسخرية في واقع الحال، ألننا ال نعرف لماذا ترتفع شعبية الطرف الثاني ف
مسلسل الخطايا التي ارتكبها وال يزال، بينما ندرك حقيقة إيمانه بالقدرة على التزوير، ومن ثم بحقيقة أن 

يصر القوم على أن .االنتخابات تجري في ظل تهديد الناس بالحصار والجوع في حال انتخبوا حماس
م بدورهم قاوموا الضغوط ه(حماس قد وافقت على ورقة المصالحة، وأنها تراجعت تحت ضغوط إقليمية 

ولو لم نكن قد قرأنا بأنفسنا الورقة األولى لحظة اإلعالن ). كذا،،. الغربية التي طالبتهم بعدم التوقيع
عنها، ثم الثانية أيضا، لشككنا في أمر كهذا في ظل االرتباك الذي يعيشه القرار السياسي لحركة حماس 

ما جرى في واقع .تشديد الحصار على القطاع أكثر فأكثرتبعا للمأزق الذي تعيشه تحت وابل التهديد ب
أوال في : الحال هو أن الورقة قد تغيرت بفعل الضغط األمريكي، وبالطبع لكي تكون أكثر حسما

التي تحققت في الضفة الغربية على طريق الدولة المؤقتة، وثانيا لكي " المنجزات"موضوع الحفاظ على 
بعد انتخابات تخسرها حماس بشكل واضح، وعلى نحو " الشرعية"ن تسهل مخطط إعادة القطاع إلى حض

يجعلها مجرد شاهد زور على تمرير كل ما هو مطلوب من خالل مجلس تشريعي يجري تفصيل 
في " الكاريكاتورية"أعضائه من فتح بطريقة مدروسة، تماما كما وقع ترتيب أمر الحركة بتلك الطريقة 
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وإذا كان القوم قد زوروا في وضح .فيذية لمنظمة التحرير في رام اهللابيت لحم، ومن بعدها اللجنة التن
النهار انتخابات المؤتمر السادس لحركة فتح، ومن بعدها اللجنة التنفيذية، فمن ذا الذي سيعترض على 

وحتى لو وقعت بعض االعتراضات هنا وهناك، فإنها لن تلبث أن . ترتيبهم النتخابات المجلس التشريعي
ي اليوم التالي، تماما كما نسي الكثيرون أن عدد أعضاء المؤتمر الذين تم التوافق عليهم كانوا تتالشى ف

 عضوا 850 عضوا، أضيف إليهم بقدرة قادر في اليوم األخير، وبالتنسيق مع االرتباط اإلسرائيلي 1550
 من الصعب الجزم بأن .من الداخل والخارج، مع العلم أن أكثر الفائزين لم يحصلوا على مثل هذا الرقم،،

مصر ستمرر انتخابات في الضفة الغربية تترك لها القطاع بأزماته وبؤسه، في ذات الوقت الذي يصعب 
فيه الجزم بمصير ما يسمى المصالحة في ظل رفض حماس لورقتها الحالية، لكن مؤشر السياسة 

 اللعبة، ما يعني مخاطر حقيقية المصرية في ظل احتدام مشكلة التوريث قد تدفع القاهرة نحو تمرير هذه
تهدد القضية برمتها، ال أعني مشكلة االنفصال فقط، بل مشكلة تصفية القضية التي تتركز عمليا في ما 

 بلغة ما تسمى 67 في المئة من األراضي المحتلة عام 94، وأقله ) في المئة98,5(تبقى من فلسطين 
هاد ومن يؤمنون بخيار المقاومة، بمن فيهم شرفاء فتح هنا ال يغدو أمام حماس والج".الشرعية الدولية"

غير قلب الطاولة في وجه هذه اللعبة، وإعالن التمرد عليها عبر الرفض الشامل لمستحقاتها وإعالن 
 .المقاومة في كل األرض الفلسطينية ووضع العرب أمام مسؤولياتهم التاريخية

  25/10/2009الدستور، األردن، 
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