
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 1593 26/10/2009اإلثنين  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  

مصير القدس لن يحسم: مشعل
على طاولة المفاوضات بل في 

   ميدان المقاومة
 

 4 ص... 

  

  واالنتخابات تشرح للدول العربية واإلسالمية موقفها من المصالحة "ماسكرة لح
  20 واعتقال  فلسطينيا30ًاألقصى تسفر عن إصابة المسجد اجهات عنيفة في ساحات 

  فى مهب الريح " اإلسرائيلية "-العالقات األردنية : اريف
 وأشكنازي يلوح باالستقالة... في حرب غزة"تدقيق"ياهو يشكل لجنة 
 

  
  
  

  
  
  
مذ"

مو
مع
نتن



  

  

 
 

    :أخبار الزيتونة
 5  "ي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيلالملف األمن"): 11(تقرير معلومات يصدر " الزيتونة" .2

    
    :السلطة

 6"التداعيات الخطيرة التي تحدث في المسجد األقصى المبارك"الرئاسة تحذر من  .3
 6  ل األقصىحكومة هنية تطالب بعقد جلسة طارئة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية حو .4
 7المجلس المركزي يدعو لوقفة دولية وعربية وإسالمية للتصدي لمخططات تهويد القدس  .5
 8  اقتحام المسجد األقصى سيفجر األوضاع في المنطقة": التغير واإلصالح" .6
 8منطقةاليد الجاري في القدس ستكون له تداعيات كارثية على التصع :الهباش .7
8. 
9

 8 صدر مرسومه بتحديد موعد االنتخابات بمباركة الدول العربيةأعباس : "القدس العربي"مصادر لـ
 9  شعث يؤكد استعداد السلطة للتأجيل االنتخابات .
مة واحدة .10 ات بقائب  9  عباس يرغب بخوض فصائل المنظمة والمستقلين االنتخا

9سياسياً  وحماس سوف تدفع الثمن...غزة ملك لشعبها: عبد ربه .11 
 10  إجراء االنتخابات في موعدهاللمرسوم الصادر عن عباس والمتعلق بيعلن دعمه  "المركزي" .12
  ولدستونغتقرير قرار عباس بإجراء االنتخابات للتغطية على فضيحة : "يديعوت أحرونوت" .13

  طة واستخبارات بريطانيون في الضفة لوقف التعذيب

  لدستون
 3مودعاً "تجمع اللجان والروابط الشعبية"وزكي يزور أرسالن  .1

م

10 
 11  مرسوم عباس يكرس االنقسام: رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني .14
 11  منظمات حقوقية تجمع على استحالة إجراء االنتخابات الفلسطينية بال توافق .15
 12ضباط شر: "ميل أون صنداي"ة جريد .16
 12  أبو لبدة وزيراً لالقتصاد الفلسطيني .17
 13المجلس المركزي الفلسطيني يدعو لتطبيق توصيات تقرير جو .18

91
    

:ة     المقاو
  واالنتخاباتالمية موقفها من المصالحة  تشرح للدول العربية واإلس"ماسمذكرة لح" .20

  

  الحصار عن المسجد األقصى

  س خط أحمر

بغزة
  ت القادمة

  ض االنتخابات القادمة
 9    إعالن قيادة مؤقتة تدعو لعقد مجلس وطني..حماس أعدت بديال لعباس: "الشرق القطرية" .3

13 
 15"غير دستوري وغير قانوني"المرسوم الرئاسي الذي أصدره عباس : أبو مرزوق .21
22. 
23

 15   المقاومة الفلسطينية طّورت العبوات الناسفة: قلق شديد في الجيش اإلسرائيلي
ع اتصاالت مصرية وأردنية أسفرت عن رف: حاتم عبد القادر .

 أمريكي
16 

اقتحام المسجد األقصى تم بضوء أخضر: حماس .24
د

  16 
 16وتؤكد أن القاقتحام المسجد األقصى فتح تدين  .25
 17   الجهاد ولجان المقاومة تدينان اقتحام األقصى .26
 17  الجهاد تحيي ذكرى استشهاد فتحي الشقاقي .27
 17   االنتخابات إذا جرت بالضفة دون غزةالشعبية تدرس المشاركة في  .28
 18 من حكم حماس نأبو عين يدعو فتح لتحرير مليون ونصف مليون من الفلسطينيي .29
 18 عباس المسؤولية عن تداعيات إصداره مرسوما يحدد موعد االنتخابا تحملحماس .30
 18"ضربة جديدة لجهود المصالحة والحوار"مرسوم عباس حول االنتخابات : الجهاد .31
 19توّجه لتشكيل قائمة موحدة من فصائل المنظمة لخو": األيام" .32

31

  

            2 ص                                     1593 :        العدد       26/10/2009االثنين  :التاريخ



  

  

 
 

 0   من أنصارهما15س تتهمان السلطة باعتقال 

ا

2الجهاد وحما .34
    

    :إلسرائيليالكيان 
  ستقالة وأشكنازي يلوح باال... في حرب غزة"تدقيق"نتنياهو يشكل لجنة  .35

  على غزة
 1  أبو مازن يواصل ممارسة نفخ البالونات اإلعالمية: موشي إلعاد .3

فى مهب الريح " اإلسرائيلية "-العالقات األردنية 

20 
 21كي يهودي بسبب انتقاده العدوان تقاطع اتحاد أمير" إسرائيل" .36

72
 22: معاريف .38

    
:، الشعب     األرض

  20 واعتقال  فلسطينيا30ًاألقصى تسفر عن إصابة المسجد مواجهات عنيفة في ساحات  .39

  سيمهنهائية لتقالخطوة قبل الألقصى  ل

  بدخول غزة" ل من االبتسامات
  يام

 6مناشدة إلنقاذ حياة أسير فلسطيني من الموت المحقق .4
 6   لمعرفة مصير أسير فلسطيني منذ عامينةمناشد

في العالم 

23 
40. 
41

 24  مخطط تهويدي جديد يستهدف ساحة حائط البراق
 24المتكررةاالقتحامات : "مؤسسة القدس الدولية" .
 24    قرب القدسإسرائيليافلسطينية تطعن عنصرا امنيا  .42
 25  عملية إعمار مخيم نهر البارد تستأنف اليوم .43
 25   البارد نهرمسؤول تشيكي يزرو مخيم .44
 25أميا"تناشد مصر السماح لقافلة " وروبيةاألالحملة " .45
 25لمدة ثالثة أ المقبل فتح معبر رفح أول نوفمبر .46

72
48. 2
 26"أكبر فستان"الفلسطينيون يحيكون  .49
   

   :صحة
  36226ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .50
   

   : األردن
 26  سرائيلي في القدس اإلاألردن يحذِّر من النهج االستفزازي .51
 7   الفرحان يحمل العالم العربي واإلسالمي مسؤولية العدوان اإلسرائيلي على األقصى .5

    للنصف"إسرائيل"ـ لاألردنتراجع عائدات صادرات 
ض للضرب المبرح

22
53. 27 

27 54. 
  

 يتعر"إسرائيل"السالم بين بالده ومعارض أردني انتقد اتفاقية 
 

: ان   لبن
سالرئيس 55

 
 27  ليمان يدين االعتداء اإلسرائيلي على بيت المقدس .
 28مصر تعود إلى عمقها العربي والتاريخي بفتحها معبر رفح: جنبالط .56
   

:إسالمي   عربي، 
ث التطورات في القدس

 
 28   لبحاألحد المقبل منظمة المؤتمر اإلسالمي تجتمع .57
 الوثيقة المصرية .58
 28  لوقف العدوان الصهيوني على االقصىعمرو موسى يطالب مجلس األمن بالتدخل  .59

 28القاهرة لم تنفض يدها من المصالحة وترفض أي تعديل على

  

            3 ص                                     1593 :        العدد       26/10/2009االثنين  :التاريخ



  

  

 
 

  إلى جلسة عاجلةى واإلخوان تدعو 
 حول استئناف جهود المصالحةود مكثفة

 1  مصر تحتجز مسؤوالً سابقاً بالسلطة الفلسطينية في أراضيها الستجوابه

 29  نزعاج من الوضع الذي تفرضه سلطات االحتاللال عن اينعرب لإلسرائيلييسفير مصر  .60
 29       القرضاوي يطالب بحماية األقصى .61
 29 اإلسرائيلية للمسجد األقصىاقتحام القواتطنطاوي يستنكر  .62
 30 تدين االعتداء على األقصلمنظمة العربية لحقوق اإلنسانا .63
 30 النقاب عن جه العربية يكشفلجامعةامصدر في  .64
65. 
66

 30  مصممون على مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين: السفير صبيح
. 
6. 

 31  تحركات ألوغلو لدعم تقرير غولدستون في مجلس األمن
3سالحا أثناء نقله إلى غزة األمن المصري يضبط7 1

68. 3
 31  السلطات المصرية تدمر نفقين على الحدود مع غزة .69
 32للنووي يعطي العرب الحق في هذا السالح" إسرائيل"امتالك : القذافي .70
   

  :دولي
 2 عضوا ديمقراطيا من الكونغرس150 تعقد مؤتمرها األول بمشاركة "جي ستريت" .7

 2جع عن مؤتمر صحفي إلعالن رؤيته إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
 بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لية مرهون

على تقرير غولدستون لم يكن بمستوى الحدث

ت

 
13

3أوباما يترا .72
 33حاكم الدومالحقة إسرائيليين في الم: غولدستون .73
 33تمثيل فلسطين في التصويت : تحالف دولي .74
    

: ومقاالت     حوارا
 3  منير شفيق... حل السلطة الفلسطينية هو الحل .7

  إبراهيم حمامي... حلة فلسطينية جديدة
س .77  38  حسام الدجني... التداعيات السياسية للمرسوم الرئاسي 
 40  ياسر الزعاترة... لخصومها» وطنية« لقوى المقاومة و"خارجية"أجندة  78
    

كاريك

53
 35مر .76

وخيارات حما
.

1  :اتير
***  

  

4  

1.

ي خطابٍ ألقاه، أمس، في العاصمة السورية دمشق، تعقيبا على االعتداءات اإلسرائيلية على               

أن هذه الممارسات تأتي كخطوة لتقسيم المسجد األقصى وفرض طقوسهم الدينيـة            " مؤكداً   

  مصير القدس لن يحسم على طاولة المفاوضات بل في ميدان المقاومة : مشعل 
أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على  أن مصير القدس لن يحـسم علـى                   :دمشق

ـ             دين المـسيحيين نـصرة     طاولة المفاوضات، بل في ميدان المقاومة وعلى  علماء المسلمين ورجال ال
  .األقصى، داعياً إلى  مسيرات غضب وانتصار للقدس 

وقال مشعل ف
وألول مرة يغلـق    (...) القدس هي العنوان الحقيقي للعالم والدول العربية واإلسالمية         :" المسجد األقصى 

جيش االحتالل اإلسرائيلي أبواب المسجد القبلي بالجنازير، ويمنع األذان داخل باحات المسجد ويقتحمـه              
،"لفترة طويلة 
  ".في المسجد
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لماذا ال تكون القدس هي المعيار فـي إدارة عالقاتنـا مـع             

إن االنتخابات  :" محمود عباس حول االنتخابات قال    "  واليته 

ل، وهـذه األمـور ال تقبلهـا                 

          والفـصائل  " حمـاس "ا أن   ض التوقيع على اتفاقية المصالحة قبل استيضاح األمور، مؤكـد

مع ذلـك ذهبنـا إلـى       :"قتها حركة فتح، قائالً           

 المقاومة تجرم في الضفة الغربية المحتلـة مـن الـبعض                  

قبلنـا  :"حماس من أجل إنجاح المـصالحة فقـال       تي قدمتها حركة         
بخطوات أمنية في غزة ولم يسمح لنا بترتيبات أمنية في الضفة، 

  (...)..".سياسيين لم تعد شرطاً للمصالحة 
يناء خـالل   ـ       

2.

ـ "األمني في أعقاب مؤتمر شرم الشيخ حول               ة مكافح

لمحتـل، والمـسيحيين الـذين      وحيا مشعل المعتصمين في األقصى من المقدسيين ومن عرب الـداخل ا           
القدس عندنا هي كل القدس بأرضها وأهلها وبرمزيتها اإلسالمية، وال حق           :" اعتصموا للدفاع عنه، قائال   

  ".لليهود فيها
لكن األهم هو الموقف الفلسطيني     (...)  ودعا الدول العربية واإلسالمية وخاصة تركيا، للدفاع عن القدس          

  .وفق قوله" خياً وتقليدياً تتشكل وتترتب تحت المواقف الفلسطينيةالمواقف العربية تاري. الرسمي
:" ووجه مشعل حديثه للقادة العرب متسائالً     

نحن نسحب المبـادرة العربيـة      "أال نستطيع أن نقول من أجل القدس        (...) المجتمع الدولي واألوروبيين    
  ". أن أفشلتموها، ولماذا كعرب ال نعود إلى لحظة وحالة الالحرب والال سالمللسالم بعد

المنتهية" وفيما يتعلق بمرسوم رئيس السلطة      
م، ، مؤكداً أن من أصدر مرسوم االنتخابات يزيد االنقسا        "ضرورية وال تخشى حماس االحتكام إلى الشعب      

  .ويغلق باب المصالحة التي ترعاها مصر
استعادة : الطرف اآلخر يريد من المصالحة ثالثة أشياء      "أن  " حماس"وبين رئيس المكتب السياسي لحركة      

غزة، وتنظيم انتخابات مشكوك في نزاهتها، وتشكيل قيادة تفاوض االحتال
  ". خرىوال الفصائل الفلسطينية األ" حماس"

 أشار مشعل إلى أن الورقة المصرية األخيرة فيها فروق في بعض األمور عما تحدث فيه الجميع طوال                 
والفصائل الفلـسطينية  " حماس" الفلسطيني؛ األمر الذي جعل حركة      -ثمانية شهور من الحوار الفلسطيني      

األخرى ترف
  .الفلسطينية مع المصالحة، لكنهم يجب أن يدققوا في كل كلمة قبل التوقيع

وتناول مشعل في خطابه مسلسل االتفاقات السابقة التي خر
فصائل دمشق لم   المصالحة ولكنها وصلت إلى نقطة يحاول البعض اختزالها في أن فتح وقعت، وحماس و             

أليس من حقنا االحتياط من بعض الصياغات الواردة في الورقة والمتعلقـة بالمـستقبل              " :، متسائالً "توقع
  ".الفلسطيني

وتطرق إلى أن هذه االحتياطات تتعلق بما يضمن نجاح المصالحة والفصل بين تـشكيالت األمـن فـي                  
  .ةاألجهزة األمنية، والتشكيالت العسكرية لفصائل المقاوم

وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن
فـإن  "الفلسطيني، مؤكداً أنه طالما ليس هناك دم إسرائيلي يسيل، ومصالح أمريكا مضمونة في المنطقـة          

  ".أمريكا لن تهرول إلى المنطقة
وكشف مشعل عن بعض التنازالت ال

إضافة إلى قضية اإلفراج عن المعتقلين                 
ال

فروا من قطاع غزة إلـى س" حماس"وتطرق إلى االتهام الذي وجهه عباس حول أن قادة          
نزار ريان وسعيد صيام هربا من غزة خـالل الحـرب،           .. نعم: "الحرب اإلسرائيلية على القطاع، قائالً    

  ".ولكنهما هربا شهداء إلى اهللا تعالى
  26/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "الملف األمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل"): 11(تقرير معلومات يصدر " الزيتونة" 

خالل فترة رئاسة الراحـل     " إسرائيل"تقرير الضوء على مسألة التنسيق األمني بين السلطة و         يسلط هذا ال  
ياسر عرفات للسلطة، ثم يعرض للترتيبات األمنية حسب نصوص اتفاقات أوسلو، وما رافق ذلـك مـن                 

تشكيل األجهزة األمنية وتطورها، مروراً بالتنسيق 
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  .طاع غزة
وهذا التقرير هو اإلصدار الحادي عشر من سلسلة تقارير معلومـات، 

وتهدف هذه التقارير إلى تسليط الضوء في كل إصدار على إحدى           . نة بإعدادها ألرشيف بمركز الزيتو  
، وخصوصاً فيما يتعلق             

3.

  ."س

جموعات الدينية اليهودية المتطرفة 
  ."في محاوالتها االستفزازية القتحام الحرم الشريف
 مسؤولية التصعيد في القدس، وقال لوكالة اإلسرائيليحمل محافظ القدس عدنان الحسيني الجانب 

تريد " 

  26/10/2009الحياة، 

4.
 الحكومة المقالة في ، أناشرف الهور، زة

   ."على وجه األرض

كمـا  . ، وما تبع ذلك من تجميد للتنسيق األمني       2000، وصوالً إلى فترة انتفاضة األقصى سنة        "اإلرهاب
يتناول التقرير التنسيق األمني في فترة رئاسة محمود عباس للسلطة، وما صاحب ذلك من إعادة تـشكيل                 

ثم يعـرض لخطـة     . ريقاألجهزة األمنية الفلسطينية، ومحاوالت إحياء التنسيق األمني وفق خارطة الط         
، وتعزيز التنسيق األمني فـي الـضفة        2006دايتون في أعقاب نتائج االنتخابات التشريعية بدايات سنة         

الغربية في أعقاب سيطرة حماس على ق
التـي يقـوم قـسم المعلومـات                   

وا
القضايا المهمة التي تشغل المهتمين والمتابعين لقضايا المنطقة العربية واإلسالمية

ـ             . بالشأن الفلسطيني  ة وتزود هذه التقارير، التي تصدر بشكل دوري، القراء بمعلومـات محدثـة وموثق
  .ومكثفة في عدد محدود من الصفحات

  25/10/2009 ،وكالة سما
  
 "التداعيات الخطيرة التي تحدث في المسجد األقصى المبارك" تحذر من الرئاسة 

التداعيات " حذرت السلطة الفلسطينية من :، ا ف ب، رويترز"الحياة" - القدس المحتلة، رام اهللا، غزة
الكف عن إطالق "، وطالبت الحكومة اإلسرائيلية بـ"المباركالخطيرة التي تحدث في المسجد األقصى 

العنان للجنود والمتطرفين اليهود النتهاك حرمة المقدسات، خصوصاً المسجد األقصى المبارك، ووقف 
كافة اإلجراءات االستفزازية بحق المواطنين في القد

، مطالباً "أحمر ال يجوز تجاوزهالقدس خط "وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن 
المجتمع الدولي، خصوصا اللجنة الرباعية الدولية بالضغط على الحكومة اإلسرائيلية للكفِّ عن هذه 

 تقود المنطقة إسرائيل": وأضاف. "ال تخدم سوى توتير األوضاع في المنطقة"اإلجراءات التي قال إنها 
شجيعها الرسمي للم حرب دينية ستطال نارها الجميع من خالل تإلى

و
 مضيفاً أنها،"األقصى تتحمل كامل المسؤولية عما يجري في إسرائيل":  عبر الهاتف"رويترز"

 للتهرب من تنفيذ استحقاقات عملية السالم، وهي تدفع بالمستوطنين ليكونوا هم في األوضاعتصعيد 
  ." الدعم الكاملاإلسرائيليةالواجهة في الوقت الذي توفر لهم الشرطة 

 
  عة العربية حول األقصى هنية تطالب بعقد جلسة طارئة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والجامحكومة 

غنقالً عن مراسلها في  26/10/2009القدس العربي، نشرت 
عدوان همجي "غزة وصفت محاولة االقتحام اإلسرائيلية يوم أمس لباحات المسجد األقصى بأنها 

  ."ل المزعومالهيك"، يأتي ضمن سياسة إسرائيلية تمهد لبناء ما يسمى بـ"إرهابي
 نسخة منه ما جرى في المسجد األقصى، وحملت "القدس العربي"ودانت الحكومة المقالة في بيان تلقت 

المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية التي يمكن أن تحدث والنتائج المترتبة على "االحتالل اإلسرائيلي 
هذا العدوان الخطير الذي يمس كل مسلم 

الوضع " إلنقاذ المسجد األقصى، وقالت "التحرك العاجل"دعت الحكومة منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى و
، ورأت أن عقد "في الحرم القدسي لم يعد يحتمل أي تأجيل أو االكتفاء بعبارات اإلدانة مهما بلغت قوتها

تدابير واآلليات وتحديد أمر ملح التخاذ ال"جلسة طارئة للجنة القدس المنبثقة عن المؤتمر اإلسالمي 
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بالتحرك على كل المستويات سواء السياسية  "والشعبي

تون من الضفة المحتلة 

يس الوزراء إسماعيل هنية أجرى أمس، 

كل من أمير 

، الجتماع إسالمي طارئ أوغلومي أكمل الدين إحسان 

عملية وفعلية 
  ". لجم العدوان اإلسرائيلي وإنقاذ المسجد األقصى من الخطوات التدميرية التي تتم بحقه"ـ

سطيني لحقوق 

5.
، إلى وقفة )أمس(فلسطيني في ختام أعماله في مدينة رام اهللا، اليوم

الوسائل السريعة لحماية الحرم الذي بات تدنيسه من قبل قوات االحتالل أمرا روتينيا وإجراءات تقسيمه 
  ."والسيطرة عليه تجري على قدم وساق

حكومة العرب على المستويين الرسمي الوطالبت 
جلسة "وأكدت على ضرورة عقد . "تالل أو الجماهيرية للتعبير عن حالة الغضبللضغط على االح

 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة أو وزراء الخارجية لبحث ما يجري واتخاذ القرارات "طارئة
  ."إن لم يكن التحرك اآلن فمتى يكون؟'وتنفيذها لحماية األقصى، وتساءلت في بيانها 

، وأكدت أن "إسرائيل"لمقالة العملية السياسية التي تشارك فيها السلطة الفلسطينية مع وانتقدت الحكومة ا
أضفى "يهود باراك إأمر عقد اللقاءات التفاوضية في مدينة القدس سابقا مع حكومة أيهود أولمرت، و

  ."شرعية على احتالل العدو الصهيوني لهذه المدينة
ة هي القدس والمسجد األقصى المبارك والى وقف كل نحو بوصلة واحد"ودعت إلى توحيد الجهود، 

اللقاءات مع االحتالل وقادته وكذلك وقف التنسيق األمني المذل وطرد الجنرال داي
والعودة إلى الخيار الوطني والسماح للمواطنين في الضفة بالتعبير عن غضبهم تجاه ما يجري في مدينة 

يسهل لالحتالل تنفيذ مخططاته في "  وتصعيده إعالمياً"تغذية الخالف الداخلي" وأشارت إلى أن ."القدس
، "ليست محل مساومة أو تخاذل"، وشددت على أن مكانة المسجد األقصى لدى المسلمين "غمرة االنقسام

  ."سنبقى ندافع عنه ما بقي فينا عرق ينبض"وقالت 
 طالب .حتجاجا على اقتحام األقصى، وطالب دوفي غزة أيضاً دعت وزارة األوقاف لمسيرات غاضبة ا

  .أبو شعر األمتين العربية واإلسالمية بالتحرك العاجل للخروج بمسيرات غاضبة
رئ، أن غزةمن  26/10/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 

للتحرك والوقوف في وجه سلسلة من االتصاالت مع عدد من القادة والزعماء العرب؛ داعياً إياهم 
وأكد خالل مكالمة هاتفية مع . العدوان اإلسرائيلي المتصاعد على المسجد األقصى المبارك

وزير خارجية المملة العربية السعودية، أهمية التحرك " سعود الفيصل"، وكذلك "حمد بن خليفة"دولة قطر 
خالل " هنية"ودعا .  االحتالل وعدوانه المتصاعدالعربي على المستوى السياسي الرسمي لوقف إجراءات

اتصال هاتفي، أمين عام منظمة المؤتمر اإلسال
  .لبحث االعتداءات الجديدة على المسجد األقصى وسبل وقفها

 خطوات كما دعا األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خالل اتصال هاتفي ألخذ
ل

مدير المركز الفل في مكتبه، أمس، كالً من راجي الصوراني" هنية"في سياق آخر، استقبل 
حة الوطنية وعدد من أعضاء اللجنة  إياد السراج رئيس لجنة المصال.اإلنسان وعدد من الحقوقيين، ود

  . بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء الحكومة
هو انتصار للعدالة ولدماء الشعب الفلسطيني، مشدداً " واعتبر رئيس الوزراء أن إقرار تقرير جولدستون

  .على أن ما حدث في جنيف يؤكد أهمية البعد القانوني واإلنساني في الصراع مع االحتالل
  
 لمركزي يدعو لوقفة دولية وعربية وإسالمية للتصدي لمخططات تهويد القدس االمجلس 

 دعا المجلس المركزي ال:رام اهللا
دعا و .دولية وعربية وإسالمية للتصدي لمخططات تهويد القدس واألقصى وخلق وقائع على األرض

يانه الختامي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة، إلى تعزيز صمود مدينة القدس   في بالمجلس
بجميع  اإلمكانيات والسبل، وذلك في مواجهة  الهجمة العنصرية وموجات النهب والتوسع االستيطاني  

 المدينة الذي تتعرض إليه بتخطيط  مشترك بين حكومة  االحتالل والجماعات  المتطرفة  التي تستبيح
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وتستولي على بيوت أبنائها اآلمنين وتسعى بكل السبل إلى انتهاك حرمة الم
 .دساتنا ورموز وجودنا الوطني

ر مدينتنا المقدسة عن محيطها  
 
 

6.

، داعية إلى "سيفجر األوضاع بالمنطقة"ير مسبوق ستمر وغ

 أن 
يمس العدو الصهيوني بسوء، ودون أن يستحضر ولو لمرة واحدة في خ

لتتوقف هذه المهزلة والعودة للخيار الوطني للتوحد في مواجهة التحديات التي يمر ألقصى، فآن األوان 

 منطقةال في القدس ستكون له تداعيات كارثية على .7
 [ناشد وزير األوقاف الفلسطيني: فهيم الحامد، عبد القادر فارس - غزة ،جدة

حمود الهباش، الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، بسرعة التحرك للحيلولة دون تمادي قوات 
سيين 

قصى من تدنيس المتطرفين اليهود، ومواجهة 

  26/10/2009عكاظ، 

   موعد االنتخابات بمباركة الدول العربية.8
ية قل عن مصادر فلسطيننُ : أشرف الهور ووليد عوض- رام اهللا ،غزة

 بتحديد موعد االنتخابات في األراضي الفلسطينية بعد  رئاسياًصدر مرسوماًألسطيني محمود عباس 
   .رار

سجد األقصى المبارك وجميع 
مق

ويرفض المجلس المركزي  جميع المحاوالت التي تسعى  إلى فصل مصي
، أو التمييز بين وقف االستيطان  فيها وبين وقفه في بقية أنحاء الطبيعي في جميع إرجاء الضفة  الغربية

 الذي رفض 252وطننا المحتل، وذلك انطالقا من التزامنا بالشرعية الدولية ومن قرار مجلس األمن رقم 
الضم اإلسرائيلي العنصري  للقدس واعتبر كل إجراءات  االحتالل مرفوضة والغية، وأكد على أن 

 .1967 يتجزأ من األراضي المحتلة عام المدينة  جزء ال
  25/10/2009وكالة وفا، 

  
  اقتحام المسجد األقصى سيفجر األوضاع في المنطقة":  واإلصالحالتغير" 

البرلمانية التابعة لحركة حماس من أن استمرار االنتهاكات " التغير واإلصالح"حذرت كتلة : غزة
اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى بشكل م

تتوالى هذه االنتهاكات بشكل مستمر وغير مسبوق : "وقالت الكتلة في بيان لها. تحرك فوري لوقف ذلك
تحت غطاء وهرولة المفاوض الفلسطيني نحو المفاوضات واستجدائه للقاء قادة االحتالل الصهيوني، وآن 

تستمر الجريمة ضد األقصى في ظل التفرغ الكلي : "وأضافت". ت العبثيةاألوان لتتوقف مهزلة المفاوضا
لمحمود عباس في الردح اإلعالمي والتهريج السياسي ضد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية دون

طاباته قضية القدس والمسجد 
ا

  ".بها شعبنا وفي مقدمتها المسجد األقصى
وحملت الكتلة قادة االحتالل كافة التداعيات الخطيرة المترتبة على أي تصعيد يمس المسجد األقصى 

 تجاه  اهيرية عارمة تعبر عن نبض الشارعودعت األمتين اإلسالمية والعربية إلى هبات جم. المبارك
 الخيار ىوالعودة غال" مهزلة المفاوضات العبثية"ما أسمته بـ ودعت كذلك إلى وقف  .المسجد األقصى

  .الوطني للتوحد في مواجهة التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها المسجد األقصى
  25/10/2009قدس برس، 

  
لجاريالتصعيد ا :الهباش 

 . د]في حكومة فياض
م

لمسجد األقصى، وحمايته من تدنيس المتطرفين ودعم صمود المقداالحتالل في السيطرة على ا
 إلى أن التصعيد الجاري في القدس ستكون "عكاظ"وأشار في حديث لـ. لمواجهة المخططات اإلسرائيلية

مناشدا لجنة القدس التي يترأسها العاهل المغربي بعقد . له تداعيات كارثية على منطقة الشرق األوسط
بحث كيفية إغاثة وحماية المسجد األجلسة طارئة ل

 .المخططات اإلسرائيلية

  
صدر مرسومه بتحديدأعباس : "القدس العربي"مصادر لـ 

 الرئيس إن قولها ىرفيعة المستو
الف

موافقة ومباركة اغلب الدول العربية على هذا الق
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 عدم التوصل التفاق بين حركتي 

9.

ا موقع فتح اإلعالمي إن إعالن الرئيسوقال شعث في تصريحات نشره
وأكد شعث أن السلطة  ."جاء حسب النص الدستوري الفلسطيني" يناير المقبل / كانون الثاني2

مستعدين لو أن حماس توقع 

10.

 به رحباً
وأيضاً من يرغب بخوض االنتخابات في قائمة منفصلة سيكون مرحبا

نها أكدت أن حماس أمامها أيام معدودة كي تتراجع عن قرارها بعدم التوقيع وبالتالي تتأجل االنتخابات 
مجال إال بعقد االنتخابات في موعدها 

11.
رفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر:  صالح النعامي- غزة

ي حركة حماس أكدوا أن قطاع غزة لن يشارك في االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع 
طالق، ألن 
قطاع غزة ملك لشعبه وهو الذي يقرر أن يشارك أم ال يشارك في االنتخابات وليس عصابة قيادة حماس 

حسني وأشار نبيل شعث إلى أن الرئيس عباس أبلغ قراره هذا بتنظيم االنتخابات للرئيس المصري 
  .مبارك خالل لقائهم األخير في القاهرة، قبل أيام

 من مصر غاضبة جداًأنوحسب المصادر فان مبارك ابلغ عباس 
  . على مدار عام كامل كبيراًحماس وفتح رغم بذلها جهداً

  26/10/2009القدس العربي، 
  
  شعث يؤكد استعداد السلطة للتأجيل االنتخابات 
أكد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح أن السلطة  : أشرف الهور ووليد عوض- رام اهللا ،زةغ

الفلسطينية على استعداد لتأجيل موعد االنتخابات الفلسطينية، إلى موعد آخر غير الذي حدده الرئيس 
  .محمود عباس، إذا وافقت حركة حماس على ورقة مصر للمصالحة

 عباس عن عقد االنتخابات يوم 
4

وما زلنا كذلك "الفلسطينية وحركة فتح لديهما استعداد لعقد االنتخابات، وقال 
  ."لمصرية للمصالحة ورأينا أن ذلك يتطلب تأجيل االنتخابات فنحن مستعدونعلي الورقة ا

ورأى شعث أنه ال توجد . وأعرب شعث عن أمله بأن توافق حماس على مقترحات مصر لحل الخالف
ال أرى عقبات  "أي عقبات أمام حماس تمنعها من الموافقة على ورقة مصر لحل الخالف الداخلي، وقال

  ."ث بالهيمنة والسيطرة علي غزة وهذه ليست عقبة ولكنها خطأ بالغ وعلينا أن نتفاداهإطالقا إال التشب
  26/10/2009القدس العربي، 

  
  عباس يرغب بخوض فصائل المنظمة والمستقلين االنتخابات بقائمة واحدة 

أن " الوطن"كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ.): أ.ب.د( ،الرؤوف أرناؤوط  عبد-  غزة،رام اهللا
رئيس الفلسطيني محمود عباس يميل إلى أن تخوض االنتخابات فصائل منظمة التحرير ومعها عدد من ال

المستقلين في إطار قائمة موحدة إلظهار الوحدة الفلسطينية في وجه موقف حركة حماس من رفض 
ن اقتراح خوض االنتخابات في قائمة موحدة سيكو" وقالت ،التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة

مفتوحا أمام فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومن يرغب في االنضمام إلى القائمة سيكون م
  ". به

لك
يونيو، كما هو مقترح في االتفاق، وإال فإنه ال / حزيران 28لى إ

وشددت المصادر على أنه يجري حاليا دراسة السبل والوسائل  .لتفادي فراغ دستوري رئاسي وتشريعي
في حال إصرار " وقالت ،للرد على قرار حماس منع االنتخابات الرئاسية والتشريعية في قطاع غزة

حماس على موقفها بعدم السماح بإجراء االنتخابات في غزة فإنه ال سبيل إال تحميل الحركة مسؤولية 
  ".ولكن يجب في كل حال إجراء االنتخابات في موعدها, ذلك أمام الشعب الفلسطيني وأمام العالم

  26/10/2009الوطن، السعودية، 
  
 سياسياً  تدفع الثمن وحماس سوف...غزة ملك لشعبها: عبد ربه 

ير ياسر عبد ربه تصريحات قادة 
ف

هذا الكالم غير مقبول على اإل"وأضاف عبد ربه . يناير المقبل/ كانون الثانيوالعشرين من 
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12.
 دعمه للمرسوم الصادر عن األحدنية يوم 

يدعم المجلس المركزي الفلسطيني بكل قوة "هللا 

  .والذي اقسم على احترامه وااللتزام به

أن مرسوم االنتخابات ال يغلق طريق الوحدة "ويرى المجلس المركزي 
 وتصميم أقوى من الماضي انطالقا من التزام الجميع بوثيقة الوفاق المصرية وبإصرارقى مفتوحا 

13.

 حـدة                 

 التـي قًـا للـصيغة                  
طرحتها مصر من قبل، فلن يرفض أبو مازن تأجيل موعد االنتخابات الع

 أعربت عن شكوكها إزاء موافقة حماس علـى التوقيـع           التيمقبل، على حد زعم المصادر الفلسطينية،       
صريحاتها للصحيفة العبرية بأن     

 مواجهة الوثيقة المصرية،    فينفسها   وجدت   التيحركة فتح تسعى لسحب البساط من تحت أقدام حماس،          

، على "ومكتب الشورى وكل هؤالء الذين يتمولون ويدفعون من طهران ويصدرون التعليمات من دمشق
إذا لم تستمع حركة حماس للحد " قال عبد ربه "صوت فلسطين"وفي تصريحات إلذاعة . حد تعبيره

 ." عند الشعب الفلسطينياألدنى من صوت العقل، فهي التي ستدفع الثمن سياسياً
 26/10/2009الشرق األوسط، 

  
  للمرسوم الصادر عن عباس والمتعلق بإجراء االنتخابات في موعدهايعلن دعمه  "المركزي" 

ة التحرير الفلسطي المجلس المركزي لمنظمأعلن :رام اهللا
 االنتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري في الرابع والعشرين بإجراءالرئيس محمود عباس والمتعلق 

 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي تال البيان أمينوقال عبد ربه  .يناير القادم/ كانون الثانيمن 
ن المجلس بعد يومين من االجتماعات في رام االصادر ع

 االنتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها القانوني المحدد لها وهو المرسوم بإجراءالمرسوم الخاص 
لذي حدده القانون التزاما بهذا االستحقاق الدستوري وتنفيذا لواجبه ا) عباس(الذي وقعه السيد الرئيس 

 الفلسطيني األساسي
 االنتخابات بإجراءأن المساس " االنتخابات في موعدها إلجراءوأوضح البيان في رده على رفض حماس 

ا  تقويض الشرعية الفلسطينية ودفع شعبنإلى يرمي إنما بشأنها األساسيفي موعدها وعدم التقيد بالقانون 
  ."وسلطتنا الوطنية وجميع مؤسساتنا نحو هاوية المجهول

والمصالحة الوطنية الذي سوف 
يب

  ."بجميع عناصرها
 القادم أول االنعقاد من جديد في أواخر ديسمبر كانون إلى المجلس المركزي سيعود أنربه  عبد وأعلن

 ولتحديد الرؤية بشأن العمل في المستقبل على ضوء التقدم في مسيرة األوضاع تقييم إعادةمن اجل 
  .األمرالوفاق الوطني والمصالحة أو على ضوء تعثر هذا 

  25/10/2009وكالة رويترز، 
  
  ولدستونغقرار عباس بإجراء االنتخابات للتغطية على فضيحة تقرير : "أحرونوت يديعوت" 

أكدت مصادر صحافية عبرية أن إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس إلجـراء االنتخابـات                
الفلسطينية العامة بعد ثالثة أشهر يؤجج من االنفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويعزز من

وقالت صحيفة يديعوت    . بين فتح وحماس، رغم الجهود المصرية المبذولة لرأب الصدع بينهما          الخالفات
 األراضـي   فـي  االنتخابات العامة    ءبإجراحرونوت العبرية على موقعها االلكتروني إن قرار أبو مازن          أ

  . يةالفلسطينية يعد بمثابة ضربة قوية لجهود لوساطة المصرية، للمصالحة بين الفصائل الفلسطين
 جاء للتغطية على فضيحة قيام      الذيوأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت فى تقريرها بأن قرار أبو مازن           

ولدستون من المجلس الدولي لحقوق اإلنسان، مـشيرة        غالسلطة الفلسطينية بسحب التصويت على تقرير       
  .حة مع حماسإلى أن أبو مازن توصل لنتيجة نهائية مفادها أنه ال يمكن لتوصل إلى اتفاق مصال

 لعدم قيام مصر بمواصلة جهود الوسـاطة  وصرحت مصادر فلسطينية للصحيفة العبرية بأن هناك اتجاهاً   
بين فتح وحماس، لكنه لو أبدت األخيرة استعدادها التوقيع على اتفاق مـصالحة، طب

 الفلـسطينية حتـى يونيـو       امة           
ال

 تفيوزعمت المصادر الفلسطينية    . على اتفاق المصالحة مع حركة فتح     

  

            10 ص                                     1593 :        العدد       26/10/2009االثنين  :التاريخ



  

  

 
 

14.
حمد الخالدي 

ة جاءت نتيجة 

  ". وإجراءات ومواعيد يجب أن تحترم

 إلجراء انتخابات، وأن االنتخابات 

، والذي حدد مدة الرئاسة والمجلس 2004ة لسن

  .بات اآلن تأتي في سياق الصراع السياسي على السلطة
وأوضح أن إعالن االنتخابات يرجع للرئيس الفلسطيني في حالة عدم ان

وبعد ذلك يكون للشعب العتباره صاحب السلطة األصيل من "صالحيات الرئيس باعتباره أمرا إجرائيا، 

15.

إال أن الدعوة لها 

ولوية  ليس فقط باعتبارها أ

  ".تخابات وطنية ديمقراطية ان

فيما نقلت الصحيفة عن مصادر أخرى تأكيدها بأن قرار أبو مازن يزيد مـن              .  كان عليها توقيعها   والتي
 .تعقيد األمور على الساحة الفلسطينية، ويعزز من االنقسام بين الفصائل الفلسطينية

  26/10/2009مفكرة اإلسالم، 
  
  مرسوم عباس يكرس االنقسام: لسطيني لجنة صياغة الدستور الفرئيس 

حذر وزير العدل األسبق رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني أ: عاطف دغلس -نابلس 
 يناير القادم إلى / كانون الثاني24من مخاطر أن يؤدي إعالن الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات في 

نت إن هذه الخطو.وقال الخالدي للجزيرة .تكريس االنقسام بين مختلف األطراف السياسية
 إلى أنه ليس من شأنه تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ، مشيراًلقرار سياسي وليس قانونياً

 2005 لسنة 9لم يعد وفقا للقانون األساسي، وال لقانون االنتخابات رقم "وأضاف  .الظروف الراهنة
يفترض أن لها شروطامجاال لتطبيقه، ألن النصوص 

وأشار إلى أن عباس مزج بين االنتخابات التشريعية والرئاسية، معتبرا أن االنتخابات التشريعية يفترض 
  .2010 من نفس الشهر عام 24 وتنتهي في 2006 يناير / كانون الثاني25أنها بدأت في 

يس أثناء مدة واليته يملك الدعوةوذكر أنه حسب القانون فقد كان الرئ
، ولكن أصبح األمر خالف سياسي على برامج 2009 يناير عام /كانون الثاني الرئاسية استحقت في

  .سياسية، وبالتالي لم تجر انتخابات رئاسية في حينه
 4وأشار إلى أنه وفقا لقانون االنتخابات المعدل وهو رقم 

 إلى أن ، مشيرا2009ً يناير /التشريعي بأربع سنوات، فقد انتهت واليته في التاسع من كانون الثاني
الدعوة النتخا

اء واليته، وأنه يعتبر من ته

  ".خالل مؤسساته الدستورية بالدعوة إلى إجراء انتخابات
مجلس وذلك بالتوافق من خالل تمريره بال"وأشار الخالدي إلى إمكانية تأجيل وتمديد موعد االنتخابات، 

  ".التشريعي
 25/10/2009نت، .الجزيرة

  
  منظمات حقوقية تجمع على استحالة إجراء االنتخابات الفلسطينية بال توافق 

أجمعت لجان ومنظمات حقوقية فلسطينية مستقلة على استحالة إجراء  ):آي.بي.يو(رائد الفي،  -غزة 
رغم " لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية وقالت.  االنقسام ومن دون توافق حولهاأجواءاالنتخابات في ظل 

أن االنتخابات مطلب وطني ديمقراطي ومطلب لكافة القوى الوطنية والمجتمع المدني، 
  ".اآلن غير ممكنة في ظل حال االنقسام القائمة

وشددت اللجنة في بيان، أمس، على أن المطلوب أوالً تحقيق المصالحة
. وطنية، بل ألنه بدونها ال يمكن تهيئة األجواء إلجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين

األزمة الحالية منذ اليوم األول لالنشقاق هي أزمة سياسية بامتياز وليست قانونية، وأنه بدون "وقالت إن 
حل هذه األزمة سياسياً فإنه ال يمكن على اإلطالق إجراء

وطالبت اللجنة بعدم جعل المرسوم الرئاسي حول االنتخابات عقبة إضافية في طريق الحوار، داعية كافة 
  .األطراف إلى المضي قدماً في جهود المصالحة والعمل على إنجاح الحوار
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 كل الطاقات الوطنية إلنهاء الحصار ومواجهة 

 قيمتها وقدرتها 
ى إحداث التغيير تنبع بالدرجة األساسية من وجود توافق وطني بما يضمن وعل

كما أكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن االنتخابات غير ممكنة من دون التوصل  ".ظام السياسي
ة والقضائية 

16.

من  الذي تمارسه أجهزة األ

  .اء احتجازهمفاة أربعة أشخاص أثن
هذا ع"ونسبت إلى رئيس قسم حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية هيثم عرار قوله 

ازمون بمساعدة زمالئنا البريطانيين على جعل مسألة احترام حقوق اإلنسان جزءاً من السلوك اليومي 
تكاب انتهاكات مثلوا أمام المحاكم صراً من قوات األمن متهمين بار

  بو لبدة وزيراً لالقتصاد الفلسطينيأ .17
 لالقتصاد خلفا للوزير باسم أعلن مصدر حكومي فلسطيني، أمس، تعيين حسن أبو لبدة وزيراً: )أ.ب.

وذكر المصدر  .وري الذي قدم استقالته مؤخراً إثر سحب تقرير غولدستون من مجلس حقوق اإلنسان
وشغل أبو لبدة منصب . م اهللا وبدأ مهام أعماله رسمياً أبو لبدة وصل إلى مقر وزارة االقتصاد في را

 إلى العمل في الحكومة برئاسة 

ير، إلتمام وحدة كما طالبت حركة حماس بإعالن موافقتها على ورقة المصالحة المصرية من دون تأخ
وطنية تقوم على أساس الشراكة الحقيقية الكاملة وانطالق

  .مخططات االحتالل في الضفة الغربية والقدس المحتلة
االنتخابات بقدر ما هي ضرورة وطنية فإن"بدوره، أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان أن 

ضع حد لالنقسام وتوحيد 
الن

 والتنفيذيإلى مصالحة شاملة تنهي االنقسام وتعيد االعتبار إلى مؤسسات الحكم، التشريعية
  .والتي انعكست عليها األزمة وباتت هي عنواناً لالنقسام

وقال المركز في بيان، أمس، إن األزمة القائمة في السلطة، سياسية من الطراز األول وليست قانونية أو 
  .دستورية، مشدداً على أن المدخل لحل هذه األزمة هو فقط عبر استكمال الحوار الشامل

  26/10/2009 الخليج،
  
  ضباط شرطة واستخبارات بريطانيون في الضفة لوقف التعذيب: "ميل أون صنداي"ة جريد 
البريطانية الصادرة، أمس، أن حكومة المملكة المتحدة " ميل أون صنداي"ذكرت صحيفة : )آي.بي.يو(

أوفدت إلى الضفة الغربية ضباط شرطة واستخبارات لوقف التعذيب
وقالت الصحيفة إن ضباط األمن سيقومون بإنشاء  .الفلسطينية الممولة من دافعي الضرائب البريطانيين

وتدريب وزارة جديدة للداخلية الفلسطينية تتمتع بصالحيات واسعة النطاق للتحقيق باالنتهاكات وتقديم 
 ألف جنيه 100ة لها مقدارها المسؤولين عنها للعدالة، وبتمويل من بريطانيا التي خصصت ميزانية أولي

وأضافت أن مسؤولة وصفتها بالبارزة في السلطة، اعترفت وللمرة األولى بأن عمليات . إسترليني
التعذيب والضرب والقتل خارج سلطة القضاء انتشرت على نطاق واسع من قبل أجهزة األمن الفلسطينية 

خالل العامين الماضيين، ومن بينها و
ار على السلطة، ونحن 

ع
 عن32أن "وأضاف ". لقواتنا األمنية

وصل إلى مراحل "، مشيرة إلى أن التخطيط إلنشاء وزارة جديدة للداخلية "في الضفة األسبوع الماضي
وأوضحت الصحيفة أن معظم ضحايا التعذيب ". متقدمة، وستباشر عملها في غضون أربعة أشهر

  .متهمون باالنتماء إلى حركة حماس
  26/10/2009الخليج، 

  

د(
خ
أن

المدير التنفيذي لسوق فلسطين لألوراق المالية عدة سنوات قبل أن ينتقل
  . مايو الماضي/سالم فياض حيث شغل منصب أمين عام مجلس الوزراء إثر توسيع الحكومة في أيار

  26/10/2009الخليج، 
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18.
 األحدة التحرير الفلسطينية يوم 

 اإلنسانقوق 
  ."ولدستون وتطبيق بنودهغ التحرك المشترك من اجل تفعيل تقرير إلى

 الدولي ومحكمة األمن المتحدة ومجلس لألمم الجمعية العامة إلىوذلك عبر التوجه  " قائالًضاف
  ." غزة ومالحقة مرتكبيها

19.

رق جميلة ومقنعة ألن لبنان وفلسطين يحتاجان من ذوي الخبرات أن 

وقف جولتي وليحدوا من حلمي وليشوهوا ما فعلت، هؤالء وراءهم إسرائيل التي ال تنفك 
يومياً عن بث األخبار السيئة عني، ولها ناس كضمير مستتر لها، وهذا ال يه

ي أجول عليها مقتنعة بأن اإلنجازات في ما بيني وبينهم وأنا خارج لبنان ستكون أضعاف أضعاف 

 26/10/2009السفير، 

20.

 عباس أنمصر، وإلى " غضب"لتمسك بالمصالحة، مشيرة الى عدم وجود مبررات لـ 

ل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، ثم تسلم ورقة جديدة 

  ولدستونغجلس المركزي الفلسطيني يدعو لتطبيق توصيات تقرير الم 
 دعا المجلس المركزي لمنظم-) رويترز) (الضفة الغربية(رام اهللا 

 تحرك مشترك مع المؤسسات الحقوقية العربية والدولية من اجل تطبيق توصيات إلىالسلطة الفلسطينية 
  . على قطاع غزةاألخيرةي المتعلق بالحرب تقرير المحقق الدول

 سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي تال البيان الصادر عن المجلس بعد أمينوقال ياسر عبد ربه 
يدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية "يومين من االجتماعات في رام اهللا 

 وكذلك المؤسسات العربية والدولية للدفاع عن حواألهليةة وجميع هيئاتها ومؤسساتنا الرسمي

وأ
رائم الحرب في قطاعالجنايات الدولية في سبيل المعاقبة على ج

يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية بالتوجه بقرار محكمة العدل الدولية في الهاي "وقال عبد ربه 
 إسرائيل بإلزام المتحدة ومطالبتها لألمم الجمعية العامة إلىحول جدار الفصل العنصري واالستيطان 

  ." ما استمرت في رفض تنفيذ هذا القرارإذاات دولية عليها بتنفيذ هذا لقرار أو فرض عقوب
  25/10/2009وكالة رويترز، 

  
 مودعاً "تجمع اللجان والروابط الشعبية"و أرسالن يزورزكي  

زار ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السفير عباس زكي، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير 
اللذين تجمعهما خصائص مشتركة، أن "وتمنى زكي للبنان وفلسطين طالل ارسالن، في زيارة وداعية، 
يكونا دائما نواة لجمع األمة لكن بط

 - ينغمسوا بفتح الجسور والصفحات البيضاء، وهذا ما نحلم به يوما بأن تعود العالقات الفلسطينية 
الذين يشكّون بأنني أجول لغرض ما، : وتابع. "ينتهي الماء العكر الذي جرى في هذه العالقةاللبنانية وان 
هم يعملون ل

ت البلد مني، فكل شخصيا
الت

 . اإلنجازات التي حققتها في لبنان
 معن بشور وقيادات في التجمع، رأت أن "تجمع اللجان والروابط الشعبية"وزار زكي المنسق العام لـ

لبنان في إطار تنقية العالقات الفلسطينية الداخلية لتعزيز آفاق زكي قادر على توظيف تجربته الغنية في 
 . المصالحة

  
  واالنتخابات تشرح للدول العربية واإلسالمية موقفها من المصالحة "ماسمذكرة لح" 

 واإلسالميةمذكرة خطية الى حكومات الدول العربية " حماس"بعثت حركة :  حميديإبراهيم -دمشق 
 االنتخابات بداية العام إجراءح فيها موقفها من المصالحة الفلسطينية وقرار الرئيس محمود عباس تشر

المقبل، وتجدد ا
  ".من دون اعتراض مصري" االنتخابات من القاهرة إجراء نيته أعلن

على قاعدة "على نسخة منها مراحل الحوار الفلسطيني " الحياة" حصلت واستعرضت المذكرة التي
، ومروراً باألزمة التي "اإلصرار على تحقيق المصالحة أوالً ثم تجرى االنتخابات في ظلها وليس العكس

اندلعت بعد طلب السلطة تأجي
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  ". القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها األول في القاهرة لبحث آليات عملها

كان ضرورياً إلطالق برنامج تفعيل وتطوير "، مشيرة الى ان هذا النص "

نسيب، األمر الذي أضعف النص، 

أطرافه ومن الطرف الراعي 

  ".ألطراف منفردة مع الطرف الراعي
ليس ثمة ما يوجب غضب اإلخوة في مصر الذين نقدر "وأشارت الى انه 

مل مع  أن يعتبروا موقفنا هذا موجهاً ضدهم، فدور الراعي دائماً أن يرعى أطراف المشكلة، وأن يتعا

بغرض دراستها وإبالغ مصر بموقف " 2009اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، القاهرة  "معنونة بـ
  . الحركة منها

وأضافت المذكرة التي تقع في خمس صفحات، انه عندما طلبت الحركة إرسال وفد الى القاهرة بعد 
خوة في مصر فوجئنا بأن اإل"التصويت على تقرير غولدستون لتقديم مالحظاتها على الورقة المصرية 

يرفضون مبدأ إجراء أي تعديل على الورقة، على رغم تأكيدنا لهم أن الحركة ملتزمة كل ما تم االتفاق 
  ".عليه خالل جوالت الحوار

  مثاالن
ثم ذكرت المذكرة مثالين يتعلق األول بموضوع منظمة التحرير الفلسطينية، اذ جاء في الورقة انه الى 

الجديد ومع التأكيد على صالحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات حين انتخاب المجلس الوطني "
 باستكمال تشكيلها وعقد 2005المنظمة تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير حسب إعالن القاهرة 

وضع األسس واآلليات للمجلس الوطني : أول اجتماع لها كإطار قيادي موقت وتكون مهامها كاآلتي
لجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات في شأنها بالتوافق، الفلسطيني، ومعا

ومتابعة تنفيذ 
 جلسات الحوار التي في" فتح"فوجئنا بأنه حذف من الفقرة أعاله بند تم االتفاق عليه سابقاً مع : "وزادت 

تعتبر هذه المهام أعاله غير قابلة للتعطيل باعتبارها : رعاها اإلخوة في مصر، ونص البند المحذوف
إجماعاً وطنياً تم التوافق عليه

 الذي نص على هذا 2005لقاهرة عام المنظمة، والتعامل معه بصورة جادة، خصوصاً ان إعالن ا
كما أن استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية اخيراً جاء في . الموضوع المهم تم تعطيله من رئيس السلطة

سياق تكريس وضع المنظمة على النحو الذي يشكل غطاء لنهج رئيس السلطة السياسي وتفرده بالقرار 
  ".الفلسطيني

اإلطار القيادي رأساً على عقب، ويجعل منه هيئة من دون قيمة أو يقلب مفهوم "واعتبرت ان الحذف 
جدوى، ما يخل بجوهر ما تم االتفاق عليه، وبالتالي ال يمكننا الموافقة على الورقة من دون أن تتضمن 

  ".هذا البند المتفق عليه سابقاً
جاء في قانون عمالً بما "وفي موضوع االنتخابات، اشارت المذكرة الى ان الورقة تضمنت انه 

االنتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة االنتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى 
أن : ما تم االتفاق عليه سابقاً هو"، قبل ان تشير الى ان "تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية

 والتتشكيل لجنة االنتخابات يتم بالتوافق الوطني وليس بالتشاور
وأضعف ضمانات النزاهة ألي انتخابات مقبلة، وال نستطيع الموافقة على الورقة من دون تعديل على 
هذه الفقرة بما يضمن حق الجميع في المشاركة في ترتيبات العملية االنتخابية، خصوصاً تشكيل لجنة 

  ".وك فيهااالنتخابات بحيث تكون نتائجها ملزمة وغير مشك
اعتبارها ضرورة ومصلحة وطنية عليا ال يجوز المس "التمسك بالمصالحة بـ " حماس"وبعدما جددت 

ليس إعالناً أو بياناً عاماً، وإنما مشروع اتفاق "، اشارت الى ان المطروح "بها بأي شكل من األشكال
ة، وليست فضفاضة أو سياسي محدد ومفصل لغرض التنفيذ، لذا يجب أن تكون صياغته محكمةً ومحدد

  . حمالة أوجه، وال يجوز أن يكون خالياً من اآلليات وأدوات التنفيذ
وفضالً عن أن من أهم متطلبات أي اتفاق سياسي، أن يتم توقيعه من جميع 

 ولكي له في زمن واحد وعلى صعيد واحد لكي يأخذ صفة اإللزام في التطبيق والمباشرة في التنفيذ،
يكون اتفاق مصالحة بين الفرقاء وليس اتفاقاً 

جهودهم في رعاية المصالحة، 
أو
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الى ان الرئيس عباس 

21.

وأشار أبو مرزوق إلى أن المرسوم الرئاسي . ا ال نخالف ذلك المرسوم
دستوري وغير قانوني، دون مصالحة فلسطينغير "الذي أصدره عباس 

الورقة المصرية "وحول الورقة المصرية قال أبو مرزوق ". وطني والمصالحة تعتبران بوابة االنتخابات
ن بها رقة المصرية كا

22.

لى طول الشريط الحدودي تطورت بشكل مقلق للغايـة مـن              

دة تركيـب   جـو               
العبوات الناسفة تطورت بشكل الفت للغاية، كما تبين من خالل الفحص أ

  .لم تكن معروفة في السابق في قطاع غزة
وتابعت الصحيفة قائلة إن الجيش اإلسرائيلي يقوم بالتعاون والتنسيق مع جيش الواليات المتحدة األمريكية              

ن وفي العراق، باإلضافة إلى التعاون مع الجيش البريطاني، ومن التعـاون تبـين أن               العامل في أفغانستا  
طـاني فـي               

  
  
  

كما اشارت ". ما يتوافقون عليه، وأن يتفهم مطالبهم، ال أن يعتبر ذلك موجهاً ضده
المسؤولين المصريين لم "اعلن من القاهرة أنه سيصدر مرسوماً بإجراء االنتخابات بداية العام المقبل وأن 

  . خاباتاجراء االنت" يعترضوا على ذلك، وبعد يومين أعلن إصدار مرسوم
ستظل تسعى بكل ما وسعها الجهد من أجل إنهاء االنقسام "مذكرتها بالقول انها " حماس"وختمت 

  ".والتوصل إلى المصالحة والتوافق الوطني
  26/10/2009الحياة، 

  
  "غير دستوري وغير قانوني"المرسوم الرئاسي الذي أصدره عباس : أبو مرزوق 

وق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته قال موسى أبو مرز:  صالح النعامي- غزة
تريد توافقا وطنيا تعتمد من خالله على صالحيات الرئيس بإصدار مرسوم بإجراء االنتخابات الرئاسية 

والتشريعية واحترامه، مما سيجعلن
التوافق "، مضيفا "ية تنهي االنقسام

ال
التي قدمت لنا أخيرا لم تكن ذاتها التي اتفقنا عليها بالقاهرة، مشيرا إلى أن الو

خالفات وتم حلها خالل جوالت الحوار التي كانت برعاية مصرية، ولكن حاليا هناك نقاط خالف ويجب 
من ناحية ثانية نفت مصادر مطلعة في حركة حماس صحة األنباء التي تحدثت عن توجه وفد ". معالجتها

حركة على مشروع  ساعة للقاهرة لتسليم الحكومة المصرية رد ال48قيادي من حركة حماس في غضون 
 .المصالحة الذي اقترحته القاهرة

 26/10/2009الشرق األوسط، 
  
  المقاومة الفلسطينية طّورت العبوات الناسفة : قلق شديد في الجيش اإلسرائيلي 

اعترف جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس األحد أن العبوات الناسـفة التـي    :الناصرة ـ زهير اندراوس 
سطينية ضد الجنود عتستخدمها المقاومة الفل  

العبرية أمس إن العبوات التي تستعملها المقاومة ضـد االحـتالل     " هآرتس"وقالت صحيفة   . ناحية الجودة 
تشبه إلى حد كبير للغاية العبوات الناسفة التي تستعملها المقاومة األفغانيـة والمقاومـة العراقيـة ضـد                  

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا األمر تبين لقـادة         . الحتالل األمريكي والقوات المتعددة الجنسيات في البلدين      ا
جيش االحتالل من خالل فحص شامل قامت به شعبة التكنولوجيا في سـالح البريـة اإلسـرائيلي فـي                   

 فحص جودة العبوات، ومن الفحوصات تبين أيـضاً أن مختبرات خاصة بها، حيث تم
ن العبوات الجديدة تشمل مـواد                 

العبوات متشابهة جداً، خصوصاً وأن األكثرية الساحقة من جنود االحتالل األمريكي والبري
العراق قتلوا خالل الحرب وبعدها من هذه العبوات، كما أوضحت الصحيفة، نقالً عن مصادر عـسكرية                

  .رائيلية قولها إن طرق تركيب العبوات في العراق وأفغانستان وفلسطين متشابهة جداًإس
  26/10/2009القدس العربي، 
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اتصاالت مصرية وأردنية أسفرت عن رفع الحصار عن المس: حاتم عبد القادر .23
القدس فى حركة فتح    قال حاتم عبدالقادر مسؤول ملف      :  حسن مواسي ووكاالت األنباء    -سطين المحتلة   

ن المسجد األقصى، مشيرا إلى أن المـرابطين                

24.  

إن العالقات  "وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة       ". ضنا ومقدساتنا     

يتعرض له المسجد األقصى المبارك من عـدوانٍ صـهيوني متواصـٍل                  
لشعب الفلسطيني وفصائله المقاوِمة تقديم ملـف الـدفاع عـن المـسجد             متصاعد؛ يملي ويوجب على ا    

  .اس به

25.

األقصاليمينية تجاه " اإلسرائيلية"النوايا المبيتة للحكومة "وحذرت في بيان من 
القدس خط أحمر ال يمكن القبول بتجاوزه "وأكدت أن . ضية المدينة المقدسة من مفاوضات الحل النهائي

ودعت الحركة األمتين العربية ". للدولة الفلسطينية المستقلة

  26/10/2009الخليج، 

  جد األقصى
فل

إن اتصاالت مصرية وأردنية أسفرت عن رفع الحصار ع
وقال عبدالقادر، قبل ان تعتقله قوات االحتالل ، أن قوات االحـتالل            . داخل المسجد يتجولون فى ساحاته    

منذ ساعات ليل امـس األول تلبيـة        اقتحمت المسجد المسقوف للوصول الى المصلين المتواجدين داخله         
 نيتها اقتحـام المـسجد      أعلنتلدعوة وجهتها مؤسسات وشخصيات دينية لمنع جماعات يهودية متطرفة          

  . فلسطينيا150 من بأكثر المتواجدين داخل المسجد إعدادوقدر . األقصى
  26/10/2009الدستور، 

  
اقتحام المسجد األقصى تم بضوء أخضر أمريكي: حماس 

مـا  " إنه :قالت حركة حماس، أن  رام اهللا من كفاح زبون، عن  26/10/2009شرق األوسط،   الذكرت  
 أن يكون لوال الضوء األخضر األميركـي الـداعم لالحـتالل            ]على المسجد األقصى   [كان لهذا الهجوم  

الصهيوني الرتكاب الجرائم، وغطاء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية الذي يجرئ االحتالل على فرض             
سياسته الدينية والسياسية على أر

الصهيونية مع بعض الدول العربية واإلسالمية ـ التي ما زال العلـم الـصهيوني يرفـع فـي بعـض       
ى والقـدس  عواصمها ـ تجرئ العدو على تطبيق المسلسل الخطير والخطة التدميرية للمـسجد األقـص   

 ".والتغول في الحقوق الفلسطينية للشعب وسلب مقدراته
عضو المكتب الـسياسي لحركـة      ، أن   دمشق عن،  25/10/2009 المركز الفلسطيني لإلعالم،     وأضاف

حماس عزت الرشق أكد أن ما 
و

  .المبارك على أي ملفات أخرى
االحتالل الـصهيوني مـسؤولية     ) 10-25(األحد  " قدس برس "وحمل الرشق في تصريحٍ صحفي لوكالة       

 من أجل   تداعيات عدوانه على المسجد األقصى، وأكد أن كل الخيارات ستبقى مفتوحة للشعب الفلسطيني            
الدفاع عن األقصى المبارك والحيلولة دون المس

للرئيس المنتهية واليته محمود عباس المـسؤولية الكاملـة عـن ضـعف             " حماس"كما حمل القيادي في     
 .المقاومة في مواجهة االحتالل

  
  وتؤكد أن القدس خط أحمراقتحام المسجد األقصى فتح تدين  
للمسجد األقصى والحرم القدسي، " اإلسرائيلية"م قوات االحتالل دانت حركة فتح اقتحا: )ب.ف.أ(

واالعتداء الهمجي على المصلين والمؤمنين ومحاصرتهم داخل األقصى أو منعهم من الدخول إليه، 
  .ال يمكن تجاوزه" خط أحمر"مؤكدة أن القدس 

ى وتجاه القدس إلخراج 
ق

ولن يقبل شعبنا بديالً عن القدس عاصمة ابدية 
ل فورا من أجل توفير كل الظروف التي تكفل حماية الحرم تحمل مسؤولياتها والعم"واإلسالمية إلى 
وناشدت المجتمع الدولي ". وحماية القدس بما فيها من مقدسات إسالمية ومسيحية. القدسي الشريف

لوقف اعتداءاتها على المسجد " إسرائيل"وخاصة اللجنة الرباعية، ممارسة كل أشكال الضغط على 
   ".استمرارها سيقود المنطقة إلى دائرة العنف والكراهية"االقصى المبارك فوراً، مؤكدة أن 
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26.
الت االحـتالل المتكـررة             

، مشيرا إ"مينابعة من الصمت العربي واإلسال    "القتحام المسجد األقصى    
وطالـب عـزام الفـصائل       ".تنفيذ تهديداته القتحام المـسجد األقـصى      "داخلية والخارجية المؤثرة لـ     

التقاعس العربي واإلسـالمي  "ألقصى منددا بما وصفه بـ          

إن "، وقال الشيخ زهير القيسي المـسؤول فـي لجـان المقاومـة              "لى مقدسات المسلمين    

 استشهاد فتحي الشقاقي .27

جراءات والقوانين التي تصب في خدمة  في وجه محاوالت التذويب والتصفية، وإزالة اإل

 ". ه واإلنسان هدفه، والمقاومة طريقه والتضحية نهجه واالنتصارحرية مبتغاه والحقوق مسعا

 
فألقاها نائب رئيس المكتب السياسي محمود قماطي الذي" حزب اهللا"أما كلمة 

ع المبعدين ورسمنا خارطة طريق الجهاد وعرفناه قائداً فذاً مخلصاً مجاهداً لم يترك للخالف في عقله 
ن أهله من العودة إلى اً حتى يتمكّ

28.
نفى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر، أمس، أن : أ.ب.د

وقال مزهر في  ..النتخابات العامة في حال إجرائها في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة
حدد بعد وستتم 

  
  الجهاد ولجان المقاومة تدينان اقتحام األقصى  

قال نافذ عزام عضو المكتب السياسي للحركة ان محاو: ـ اشرف الهور   غزة
لى أن االحتالل يستغل األحداث       

ال
الفلسطينية بوضع حد لخالفاتها إلنقاذ المسجد ا

  ".لباحات المسجد األقصىالمستمر جراء االقتحام المتواصل 
تبجح الـصهاينة   "وأكدت لجان المقاومة أن ما يحدث في المسجد األقصى وصل إلى مرحلة خطيرة من               

في عدوانهم ع
  ".سطيناالعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى تنذر بانفجار كبير في فل

  26/10/2009القدس العربي، 
  
الجهاد تحيي ذكرى  

أحيت حركة الجهاد الذكرى السنوية الرابعة عشرة الستشهاد أمينها العام ومؤسسها الدكتور فتحي 
" رساالت"الشـقاقي، في مهرجان سياسي مركزي تخليداً لذكراه ودعماً لنهج الجهاد والمقاومة، في قاعة 

 .  بيروتفي
إزالة العراقيل أمام المصالحة "ممثلها في لبنان أبو عماد الرفاعي الذي دعا إلى " الحركة"ألقى كلمة و

وطالب الحكومةً اللبنانية الحالية والحكومة المقبلة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني  ". الفلسطينية
ودعم صموده

 . مشروع التوطين
: علي الشيخ عمار، فوصف الشهيد بالقول. رئيس مكتبها السياسي د" الجماعة اإلسالمية"وألقى كلمة 

اإليمان دليله والعدل . عرف كيف يحيا، ومن أجل أي شيء، وعرف كيف يموت وفي سبيل أي شيء"
هاجسه وال

بضرورة رفع الظلم عن أهلنا الفلسطينيين "وذكّر حكومة تصريف األعمال أو تلك المزمع تشكليها 
المقيمين في لبنان ووقف الجرائم التي ترتكب بحقهم عبر حرمانهم من حقوقهم الطبيعية ومحاصرة 

". المخيمات
التقيناه : " قال عن الشقاقي

م
وأكد أن مخيم نهر البارد يجب أن يعاد بناؤه سريع". وقلبه أدنى مجال

 . فلسطين
على "توفيق مهنا باسم القوى واألحزاب اللبنانية " الحزب السوري القومي االجتماعي"وأكد نائب رئيس 

التمسك بنهج المقاومة كنهج وحيد لطرد االحتالل من بالدنا ألنه هو الطريق السليم السترداد الحقوق 
 ". المسلوبة

 26/10/2009السفير، 
  
  االنتخابات إذا جرت بالضفة دون غزة  تدرس المشاركة في الشعبية 

تكون الجبهة قررت مقاطعة 
ا

إن قرار مشاركة الجبهة في االنتخابات لم ي) أ.ب.د(ة تصريحات لوكالة األنباء األلماني
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  26/10/2009الخليج، 
  

  من حكم حماس بغزةنو عين يدعو فتح لتحرير مليون ونصف مليون من الفلسطينيي .29
 حركـة          

30.

أنه                

ـا نؤكـد علـى أن             

" حماس"ي في 
ال نقبل إجراءات على الوثيقة، وال نريد أن نتفاوض في شأنها من جديد، نسعى فقط : "حمد نصر أكدت

إن " الحياة"لـ " ماس

ضربة جديدة لجهود المصالحة"مرسوم عباس حول االنتخابات : الجهاد .31
لمصالحة والحوار الفلسطيني وتماشيا مع     ضربة جديدة لجهود ا   "تبرت حركة الجهاد اإلسالمي المرسوم      

لحالة الفلسطينية في              

وشدد على أن استحقاق االنتخابات دستوري إال . دراسته في الهيئات القيادية للجبهة وستعلن عنه الحقاً
وقال إنه إذا أصر الرئيس الفلسطيني محمود  .أن موقف الجبهة مع إجراء االنتخابات وفق توافق وطني

لى إجراء االنتخابات في الموعد الذي حدده في مرسومه الرئاسي من دون توافق وطني سيكون عباس ع
   .للجبهة موقف محدد وواضح ال يزيد من االنقسام والشرخ الفلسطيني

أب
زياد أبو عين هجوما كالميـا علـى" فتح"عضو اللجنة المركزية لحركة     شن  :  وكاالت -السبيل

حماس وانتقد رفضها التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة واعتبر ذلك محاولة للقضاء على مشروع              
ودعا أبـو عـين الـسلطة     ".في غزة" حماس"إمارة "الوحدة الوطنية الفلسطينية للحفاظ على ما أسماه بـ

فـي  " حمـاس "إلى اتخاذ الالزم لما أسماه تحرير مليون ونصف من الفلسطينيين من حكم             " حفت"وحركة  
 .غزة

  26/10/2009السبيل، األردن، 
  
   عباس المسؤولية عن تداعيات إصداره مرسوما يحدد موعد االنتخابات القادمة تحملحماس 

مود عباس المسؤولية   حركة حماس حملت مح   ، أن   وكاالت وعن،  26/10/2009السبيل، األردن،   ذكرت  
الكاملة عن تداعيات إصداره مرسوما يحدد موعد االنتخابات القادمة في مطلع العام المقبل مشيرة إلى 

وقالت الحركة في بيان مكتوب صادر عن مكتبها اإلعالمـي إن القـرار    .جاء بعيدا عن التوافق الوطني
  ".عديه السياسي والجغرافييهدف إلى تعميق االنقسام وتحويله إلى شرخ تاريخي بب"

إجراء االنتخابات دون توافق وطني هو خطوة أولى علـى طريـق تزويـر االنتخابـات                "واعتبرت أن   
وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه كما أن هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقيـة لهـم مـن المـصالحة                   

التي شاركت في   " حماس"وقت ذاته أن    وأوضحت في ال  . كما قالت " الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية   
تحترم الخيار الديمقراطي وتحتكم لنتائجـه ولكنن "2006االنتخابات التشريعية عام    

 ".االنتخابات يجب أن تكون ثمرة من ثمار المصالحة وليست بديلة عنها كما يريد لها عباس أن تكون
 القياد، أن القاهرةراسلتها من مجهان الحسيني، عن 26/10/2009الحياة، وأضافت 

م
ح"من جانبه، قال قيادي رفيع في ".  أن تتضمن الوثيقة ما تم االتفاق عليه فقطإلى

طلبنا منهم الحضور : "، مضيفاً"علينا التوقيع على الوثيقة قبل الحضوراألخوة المصريين لم يشترطوا "
الوزير عمر سليمان خارج مصر، وعندما يحضر ) رئيس االستخبارات المصرية(فأبلغونا أن 

  ". ما فهمناه منهم أنه جاري تحديد موعد في وقت مناسب"، الفتاً إلى أن "سنتواصل
في " حماس"داً بالموقف المصري الذي تجاوب مع قناعات وشدد على أن االتصاالت لم تنقطع، مشي

  . طرحها إرجاء االنتخابات تمهيداً لخلق أجواء عامة مناسبة حتى تأخذ المصالحة مداها
  

 " والحوار
اع

الرغبة الهادفة في إحكام السيطرة على القرار الفلسطيني وتكريس االنقسام وإدخال ا
وقال داوود شهاب الناطق الرسمي  ".وضع صعب للغاية ال سيما وأن االنتخابات تعلن بدون توافق وطني

ن أن االنتخابات تشكل مخرجا للمشكلة الفلسطينية نحـن نقـول إن            إن البعض يظ  :" باسم حركة الجهاد    
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 ". االنقسام

32.
، إن لدى حماس أيامـاً معـدودة كـي          "األيام"ـ    

اح بـإجراء   
حماس مسؤولية ذلك أمام ا االنتخابات في غزة، فإنه ال سبيل إال تحميل       

  .كن يجب في كل حال إجراء االنتخابات في موعدها
م ر مرسـو                 

  .ة الفلسطينية في وجه موقف حماس

33.
في حركة حماس أن اجتماع 

ي هذا االقتراح وتتفق تماما مع حماس في 

ر أن جميع الفصائل التي اجتمعت مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي اتفقت على 

  . اير القادم

االنتخابات تهدف إلى تكريس األزمة وإطالة زمن االنقسام ال حل المشكلة، فالمشكلة لن تحل أبدا بهـذه                 
الطريقة، بدون التوافق لن تحل دون أن ينتهي

  26/10/2009السبيل، األردن، 
  
  قائمة موحدة من فصائل المنظمة لخوض االنتخابات القادمةتوّجه لتشكيل ": األيام" 

قالت مصادر فلسطينية مطلعة ل :عبد الرؤوف أرناؤوط  
 28 إلىتتراجع عن قرارها عدم التوقيع على اتفاق المصالحة المقترح مصرياً وبالتالي تتأجل االنتخابات              

و مقترح في االتفاق المقترح، وإال فإنه ال خيار إال عقد االنتخابات في موعـدها               حزيران المقبل، كما ه   
  .لتفادي أي فراغ دستوري رئاسي وتشريعي

وقالت هذه المصادر، إنه تجري حالياً دراسة السبل والوسائل للرد على قرار حماس منـع االنتخابـات                 
ماس على موقفها بعدم الـسمفي حال إصرار ح: الرئاسية والتشريعية في قطاع غزة، وقالت 

لشعب الفلسطيني وأمام العـالم،         
ول

وبحسب المصادر، فإن الرئيس محمود عباس أبلغ عدداً من القادة العـرب بقـراره إصـدا
االنتخابات باعتباره استحقاقاً دستورياً، وبعد رفض حماس التوقيع على اتفاق المصالحة المقترح مصرياً،             

  .مبقياً الباب مفتوحاً أمام حماس للتوقيع على االتفاق ولكن على أن ال يطول انتظار موافقتها هذه
 التحرير الفلسطينية ومعها    وبحسب المصادر، فإن الرئيس يميل الى أن تخوض االنتخابات فصائل منظمة          

عدد من المستقلين في إطار قائمة موحدة إلظهار الوحد
 26/10/2009األيام، فلسطين، 

  
   إعالن قيادة مؤقتة تدعو لعقد مجلس وطني..حماس أعدت بديال لعباس: "الشرق القطرية" 

ضاء المكتب السياسي كشف أحد أع: محمد عبد اهللا-أحمد ربيع-القاهرة
القوي الفلسطينية الذي شهدته العاصمة السورية دمشق السبت ناقش اقتراحا من حماس بضرورة اختيار 
رئيس جديد للشعب الفلسطيني بعيدا عن الرئيس محمود عباس الذي انتهت واليته القانونية في يناير 

  . الفلسطينيةالماضي كما تقول حماس وفصائل القوى 
إن كل القوى الفلسطينية لن تمانع ف" الشرق"وقال المصدر لـ 

هذا الطرح لكنها طلبت أن يكون هذا الخيار بعد أن تستنفد جميع المحاوالت التي تقوم بها الجامعة 
بعد ذلك يصدر عباس مرسوما جديدا العربية وجهات عربية أخرى لتحقيق المصالحة الفلسطينية أوال و

  . بتحديد شهر يونيو القادم موعدا لالنتخابات كما جاء في الورقة المصرية
وأكد المصد

المجلس ضرورة عزل عباس وتصعيد رئيس فلسطيني جديد قد يكون الدكتور عزيز الدويك رئيس 
التشريعي الفلسطيني إلى منصب الرئيس بدال من عباس إذا واصل عباس تمسكه بموقفة الحالي الداعي 

إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة في ين
وذكر المصدر أن حماس لديها خيارات أخرى كثيرة ناقشتها مع شركائها في اجتماع القوى الفلسطينية 

ها في حينها، مشددا على أن عباس لو أصر على موقفة سيعزل نفسه عن الشعب سوف يكشف عن
الفلسطيني الذي تأكد أن عباس غير أمين على مصالحة عندما سحب تقرير جولدستون حسب تعبير 

  . المصدر
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س لها شعبية في الشارع الفلسطيني، مشيرا إلى أن جميع استطالعات الرأي تؤكد أن الشعب 

 3س الوطني الفلسطيني بتوجيه الدعوة النعقاد المجلس خالل سخة منه طالب رئيس المجل

 الذي أسس منظمة التحرير ألول،
، وطالب بإعداد مشروع لتبني قرار من المجل1964الفلسطينية سنة 

 مغتصبة تحت 48لسطينية في األراضي المحتلة، واعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 

ني فلسطيني جديد لكل من يؤمن بما جاء 

   من أنصارهما15الجهاد وحماس تتهمان السلطة باعتقال  .34
، األجهزة األمنية بشن حملة اعتقاالت في صفوف اتهمت حركتا الجهاد وحماس، أمس: )آي.بي.و

 األمنية، شنت حمالت اعتقال 

  ".ليم أنفسهم

35.

األمريكية، بأنه يفكر في إمكانية " واشنطن بوست"جرتها معه صحيفة 

  

ووصف المصدر بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي تؤيد محمود عباس في موقفه بأنها كسور 
يعشرية ول

  . الفلسطيني ال يعرف حتى أسماء هذه المنظمات
أعلنت أمس قيادة فلسطينية مؤقتة في الشتات الفلسطيني، عبر بيان صادر عن هذه القيادة، , في السياق 

ن" الشرق"تلقت 
نوفمبر المهلة األخيرة / من شهر تشرين ثاني29شهور من تاريخ إصدار البيان، على أن يكون يوم 
  .لرئيس المجلس لإلعالن عن انعقاد الدورة المطلوبة

وأكد البيان التمسك بالميثاق القومي الذي أقره المؤتمر الوطني ا
س الوطني بإلغاء دور السلطة 

الف
  . االحتالل

بأن تكون اجتماعاتها ومقر ) االستثنائي والمؤقتبوضعها الحالي (أعضاء اللجنة التنفيذية "ودعا البيان 
واعتبار أي اجتماع لها تحت حراب االحتالل غير شرعي , عملها خارج األراضي الفلسطينية المحتلة

  ". وغير ملزم
وقال البيان إنه في حال عدم االلتزام بما يطالب به، تعلن القيادة الفلسطينية المؤقتة في يوم األول من 

 الدعوة لعقد اجتماع مجلس وط2010يناير /نيشهر كانون ثا
 ".في مقدمة البيان، النتخاب قيادة فلسطينية دائمة لتستمر في النضال

  26/10/2009الشرق، قطر، 
  

ي(
وقالت الجهاد اإلسالمي في بيان إن األجهزة. أعضائهما في الضفة الغربية

  .ومالحقة واسعة لعناصر الحركة ببلدة قباطية جنوب غرب محافظة جنين شمال الضفة
 عمليات مالحقة واقتحام لمنازل عناصر الحركة  عناصر في8اختطفت "وأكدت أن أجهزة أمن السلطة 

وما زالت تطارد آخرين وتسلم ذويهم بالغات بتس
في بيان لها إن أجهزة أمن السلطة واصلت حملة اعتقاالتها في صفوف أنصار " حماس"من جانبها، قالت 

. ام اهللا ونابلس وقلقيلية منهم خالل اليومين السابقين في محافظات ر7الحركة في الضفة، فاعتقلت 
  . وذكرت أنه من بين المعتقلين القيادي البارز فرج رمانة من رام اهللا

  26/10/2009الخليج، 
  
   وأشكنازي يلوح باالستقالة... في حرب غزة"تدقيق"نتنياهو يشكل لجنة  

تعيين طاقم بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك " اإلسرائيلي"قرر رئيس الوزراء : آي.بي.يو
في أحداث العدوان على غزة بدال من تشكيل لجنة تحقيق " اإلسرائيلي"للتدقيق في تحقيقات أجراها الجيش 

  .بارتكاب جرائم حرب" إسرائيل"في اتهامات ل 
وكان تصريح نتنياهو في مقابلة أ

، "اإلسرائيلية"في غزة قد أثار حفيظة المؤسسة العسكرية " اإلسرائيلية"في المحرقة " قتدقي"تشكيل لجنة 
ما دفع برئيس األركان غابي أشكنازي إلى التلويح باحتمال استقالته في حال تشكيلها، وأثار االقتراح 

بكشف فيما طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلياهو يشاي . زوبعة ما بين مؤيد ومعارض
".تبرئة إسرائيل"خالل المحرقة، ل) الكابينيت(محاضر الحكومة المصغرة للشؤون السياسية واألمنية 
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شاري باراك تحذيرهم مستشاري نتنياهو من أنه ستكون هناك تبعات بعيدة المدى في 

تدق"هما الشديدة لتشكيل لجنة لكن في أعقاب تعبير باراك والجيش عن معارضت
. ، الحاجة لتشكيل اللجنة"واشنطن بوست"نا، أول أمس، قال فيه إن نتنياهو لم يقصد في أقواله ل

ع الذي حدث خالل الرصاص 

بحث على ضوء مطالبة وزراء وموظفين 

  على غزة.36
لعة أمس أن الحكوأكدت مصادر إسرائيلية مط   : برهوم جرايسي -الناصرة  

بنيامين نتنياهو قررا مقاطعة اتحاد أميركي يهودي بدأ يعمل منذ عام ونصف العام نظرا لمواقفه السلمية،

لهذه المنظمة الجديدة، وبـشكل خـاص كتـاب               

  ".ستريت

  عالميةالبالونات اإل.37

إن أبو مازن ال    : "ي يعد جنراالً في احتياط الجيش اإلسرائيلي لإلذاعة العبرية العامة            

لكنـه يواصـل    , من أن أبو مازن رجٌل ضعيف وال يتمتع بشرعية قانونية         كالم نابع     
مشيراً إلى أن الفلسطين, "ممارسة نفخ البالونات اإلعالمية   

  .طرف منهم أن يسيطر على الطرف اآلخر

العبرية، الصادرة أمس، أنه في أعقاب نشر المقابلة مع نتنياهو " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
ونقلت . تنياهوبدأت اتصاالت مكثفة بين مكتبي نتنياهو ووزير الحرب أيهود باراك حول تصريح ن

الصحيفة عن مست
ربما سيصل حد استخالص عبر "من جانب أشكنازي " رد فعل متطرف"حال تقرر تشكيل اللجنة ومن 

  .في إشارة إلى استقالته" شخصية
أصدر مكتب باراك " يق

بيا
تحقق في أحداث من النو" إسرائيل"أوضح أن "وأضاف البيان أنه 

  ".نظمة داخلية موجودة من دون عالقة مع تقرير غولدستونالمسكوب وذلك بشكل روتيني ووفقاً أل
عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إنه لم يتخذ قرارا في موضوع تشكيل " هآرتس"رغم ذلك، نقلت 

، لكن هذه المصادر لم تنف أن الموضوع قيد ال"لجنة تدقيق"
  .رفيعي المستوى
ئب رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلياهو يشاي إلى كشف محاضر الحكومة المصغرة من جهته، دعا نا

  .خالل محرقة غزة) الكابينيت(للشؤون السياسية واألمنية 
  26/10/2009الخليج، 

  
 العدوان بسبب انتقاده تقاطع اتحاد أميركي يهودي "إسرائيل" 

مـة اإلسـرائيلية ورئيـسها         
                

  .ومن أبرزها انتقاده الشديد للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة
ـ "وقد أقامت عدة حركات وجمعيات يهودية قبل عام ونصف العـام منظمـة             التـي أراد  " ي سـتريت ج

بسبب مواقفها اليمينية المتشددة، وحسب ما ذكرته صـحيفة         " إيباك"المبادرون لها أن تكون بديلة لمنظمة       
أمس، فإن عدة أطر يهودية انضمت " يديعوت أحرنوت "

بدأ يقلق منظمة إيباك، ذات التـأثير       وشخصيات يهودية أدبية وسياسية، واثرياء يهود بارزون، وهذا ما          
القوي في الواليات المتحدة، ولهذا فإنها شرعت بممارسة ضغوط على الحكومة اإلسـرائيلية والـسفارة               

جي "اإلسرائيلية كي ال يشاركوا في مؤتمر المنظمة 
  26/10/2009الغد، األردن، 

  
أبو مازن يواصل ممارسة نفخ :  إلعادموشي 

أكد الخبير اإلسرائيلي في الشؤون الفلسطينية موشي إلعاد ، أن رئيس السلطة الفلسطينية             :  القدس المحتلة 
مشيراً إلى  , أبو مازن ال يملك الصالحيات السياسية التي تخوله إلجراء االنتخابات في موعدها الدستوري            

  ".لن يستطيع إجراء االنتخابات بأي حال من األحوال"أنه 
ال هذا الخبير الذوق

بعـدما فـشلت    , في غـزة  " حماس"يستطيع أن يخرج الناس إلى الشوارع من أجل المطالبة بإسقاط حكم            
  ".في تحقيق هذه الغاية" الرصاص المسكوب"عملية 

إن هذا ال" وأضاف  
وإنما يريـد كـل     , يين غير معنيين بالمصالحة      
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 أخرى   

  26/10/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 

38.

  . ر فى أي لحظة

ملكـة  قريره أنه ومع عشية مرور الذكرى السنوية على توقيع اتفاق الـسالم مـع الم                 

في البداية تحدثنا عن فتح صفحة جديدة بين البلدين         "مشارك في محادثات السالم قولها         

 ,
, يزورون األردن سنوياً  " إسرائيلي" ألف   200مشيراً إلي أن نحو     

كذلك , ون ليالً للعمل في مصانع غزل ونسيج مشتركة          عامل أردني يومياً ويعود    200نحو  " إسرائيل"ـ
 أتفاق التجارة               

كمـا  , ت القنوات التلفزيونية ببث مشاهد للقتلى من األطفال في غـزة             

إن مصر تلعـب دوراً     "وقال  , اءكما تطرق الخبير اإلسرائيلي إلى الدور المصري في الوساطة بين الفرق          
ومن ناحية, في محاولة إلنجاح موضوع االنتخابات    , "حماس"مزدوجاً، فهي من جهة تضغط على       

ويحقق لها إنجازاً علـى     , تسعى إلنجاز المصالحة الفلسطينية، ألن ذلك ينعكس إيجاباً على أمنها الداخلي          
  ".المستوى اإلقليمي

منوهاً إلى أن أبـو     , الهدوء في الجانب الفلسطيني يصب في مصلحة إسرائيل       ولفت الجنرال إلعاد إلى أن      
ويؤسس لقطيعة بـين جزئـي      , مازن بإعالنه موعد االنتخابات يدق المسمار األخير في نعش المصالحة         

  .الوطن الفلسطيني

  
  ى مهب الريحف" اإلسرائيلية "-العالقات األردنية : معاريف 

أكدت مصادر صحافية عبرية أنه رغم مرور خمسة عشر عاماً على اتفاق السالم بـين               : مفكرة اإلسالم   
لكن العالقات بين البلدين ما زالت فى مهب الريح، وقد تنها" إسرائيل"األردن و

قرير له بمناسبة مـرور     وأعد جاكي حوجي مراسل الشئون العربية بصحيفة معاريف العبرية فى سياق ت           
والمملكة األردنية، استعرض فيه أهـم مالمـح        " إسرائيل"خمسة عشر عام على توقيع اتفاق السالم بين         
مشيراًَ إلى خيبة األمل لدى تل أبيب من الجمود الذي طرأ           , العالقات بين الجانبين طوال الفترة الماضية       
 شخصيات أردنية بارزة أعربت عن مخاوفها مـن         وقال أن , على العالقات مع عمان فى اآلونة األخيرة      

تأثر مسار العالقات مع تل أبيب على ضوء المخططات التي تهدف حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها والتي                
  .من شأنها أن تقود المنطقة نحو االنفجار

وذكر حوجي فى ت
مشيراً إلـي أن التأييـد      , يتحدث مسئولي الجانبين عن جمود في العالقات وخيبة أمل كبيرة           , الهاشمية  

فيما انحصرت العالقات بينهما إلـي أدنـي        , في الشارع األردني وصل إلي أدني معدالته        " إسرائيل"لـ
  .راتيباستثناء العالقات بين الجانبين على المستويين األمني واإلستخبا, درجة 

ونقل خبير الشئون العربية بصحيفة معاريف عن شخصية أردنية وصفها بالبارزة شغلت منصب رفيـع               
في الوفد األردني ال

 السالم بينهما هو خطوة في     والعمل على التوصل لسالم شامل انطالقا من قناعة لدي عمان وتل أبيب بأن            
 عاماً من السالم تعثر كـل       15بعد نحو   "وتابعت حديثها بالقول  " اإلسرائيلي "–سبيل حل الصراع العربي     

ووجهـت حـديثها    , وكذلك مبادرة السالم العربيـة      , شيء بما في ذلك المسارين السوري والفلسطيني        
  .سالم وأنتم رفضتوهالعالم العربي أقترح عليكم ال"لمراسل الصحيفة بالقول

  :مجاالت محدودة
 األردنية اآلن تنحصر في مجـاالت محـددة        –" اإلسرائيلية"وأكد حوجي فى تقريره على أن العالقات        

فيما يدخل   , 1948معظمهم من عرب    
ل

هناك مصانع إسرائيلية داخل األردن تقوم بتصدير كامل إنتاجها للسوق األمريكي في إطار
  .الحرة بين البلدين

تعـد نتيجـة    , واختتم حوجي تقريره باإلشارة إلى أن األزمة الحالية في العالقات بين عمان وتل أبيـب              
ووصلت لذروتها في أعقاب اندالع الحرب      , التي وقعت قبل نحو عام    , شرة لتسلسل العديد من األحداث    مبا

حيث قام, على غزة " اإلسرائيلية"
 العالقات مـع    اندلعت العديد من مظاهرات الغضب في عمان وطلب الجماهير من العاهل األردني قطع            
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  20 واعتقال  فلسطينيا30ًقصى تسفر عن إصابة األالمسجد في ساحات .39

 . 

 مصلياً، 150وجاء اعتصام المصلين، وعددهم . يتهم اقتحامه

ل الى المصلين 

لكن المواطنين في القدس اعلنوا انهم سيواصلون المبيت في األقصى لحمايته من . رية

بثت نداءات ألهالي مدينة القدس 

يون حجارة وقطعاً من مواد البناء وصهاريج مياه من فوق أسطح المنازل على 
ة ضيقة محيطة بالحرم القدسي، ما أدى الى اندالع حريق في الشرطة في أزق

  .  الى التراجع فيما ثارت مخاوف من احتمال أن تصل النيران لتمديدات الغازإلسرائيلية
الخطير « حسين اقتحام ساحات المسجد االقصى بـ 

ال تستثني من ذلك النساء وحراس المسجد 

 إن المصلين 

  26/10/2009الحياة، 

ال يكـاد أن    " إسـرائيل "واضاف أن الحديث عن ذكرى اتفاق السالم بين عمان وتل أبيب في             ". إسرائيل"
  .يسمع عنها أحد، وهو ما يؤكد أن العالقات بين البالدين فى مهب الريح، وقابلة لالنهيار فى أي لحظة

  25/10/2009مفكرة اإلسالم، 
  
 عنيفة مواجهات 

 خيم التوتر مجدداً على مدينة القدس المحتلة امس بعد اشتباكات وقعت بين ):ا ف ب (– القدس المحتلة
رجال شرطة اسرائيليين ومصلين في باحة المسجد االقصى المبارك ثم في البلدة القديمة، واسفرت عن 

 آخرون بينهم مسؤول ملف القدس 20ينهم عدد من النساء، فيما اعتقل  فلسطينياً، ب30اصابة أكثر من 
 حاتم عبدالقادر"فتح"في حركة 

 االسرائيلية باقتحام ساحات المسجد "القوات الخاصة"وكانت المواجهات اندلعت عقب قيام الشرطة و
المسقوف  األحد في المسجد -االقصى ومحاصرة مئات المصلين الذين اعتصموا منذ ليل السبت 

للتصدي لمستوطنين ومتدينين يهود اعلنوا ن
في المسجد ومبيتهم فيه تلبية لدعوة وجهتها مؤسسات وشخصيات دينية لمنع جماعات يهودية متطرفة 

يوم صعود الرمبام إلى جبل " اعلنت في وقت سابق نيتها اقتحام المسجد االقصى االحد إلحياء ما يسمونه
 جماعة يهودية ملصقات تدعو لحشد أنصارها قرب المدينة المقدسة تمهيداً 30ووزع اكثر من . "الهيكل

  .لعملية االقتحام
وبدأت المواجهات باقتحام قوات كبيرة من الشرطة ساحات المسجد االقصى المبارك في ساعات الصباح 

وقنابل الغاز محاولة اقتحام المسجد المسقوف للوصواالولى وهي تطلق العيارات المطاط 
دخلت الى المسجد االقصى وهي تحمل » قوة خاصة"وقال شهود ان . الموجودين داخله منذ ساعات الليل

  .ساللم ومخل القتحام المسجد
هم فيه خرقاً وتحظر سلطات االحتالل على المصلين البقاء في المسجد بعد صالة العشاء، واعتبرت مبيت

ألوامر عسك
  .المستوطنين الذين يهددون بالسيطرة عليه

 بعد أن األقصى الكهرباء عن مآذن المسجد اإلسرائيليةوقطعت الشرطة 
وامتدت المواجهات . ن المسجد االقصى ومساعدة المواطنين المحاصرين داخلهتطالبهم بالخروج للدفاع ع

من المسجد الى المناطق المجاورة مثل حي الجالية االفريقية وحي باب حطة وحارة السعدية وحي 
وألقى فلسطين.السلسلة

أحد الشوارع دفع الشرطة 
ا

ووصف مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد
وقال ان قوات االحتالل تعتدي على الموجودين في .  ولم يستبعد أن تتطور األمور إلى األسوأ،»جداً

ساحات المسجد االقصى بالضرب وبإطالق قنابل الغاز و
  .والمصلين

امالشرطة تقول على الدو«واكد كمال خطيب، احد الناطقين باسم الحركة االسالمية، إن 
  .»يرشقون الحجارة كذريعة لشن هجماتها، لكنها تريد فقط تبرير جرائمها

وقال مسؤول فلسطيني إن اجتماعاً سيعقد للجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في 
  من الشهر الجاري بمشاركة الرئيس محمود عباس لبحث األوضاع في المدينة المقدسة وما28 و27

  . تشهده من تصعيد
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  ويدي جديد يستهدف ساحة حائط البراق.40

هـذه الـساحة، التـي             
، بعد تدمير حارة المغاربة 1967استحدثت بعد أيام من االحتالل عام 

موجب هذه الخطة، فان إسرائيل ستباشر بالحفر تحت الساحة، للكشف عن اآلثار الموجـودة تحتهـا،                
، والتـي كانـت            

ر، ستظل ساحة حائط البراق مفتوحة للمصلين اليهود والضيوف األجانب، وما تخشاه              

41.
ى، والتصعيد غير 

ائية للوصول إلى التقسيم، تهدف إلى ترويض الوعي العربي واإلسالمي ليتقبل حقيقة دخول اليهود 
ي االقتحام تهدف إلى تطويع هذا الوعي وتعويده 

 الرادع األول 
لالحتالل من المساس باألقصى، والقهر والتضييق الذي يتعرض له أهلنا ف

 على المحيط - وألول مرة في تاريخ هذه القضية-، يترك المسؤولية األساس عن حماية األقصى194

42.

  
 تهمخطط 

 كشفت مصادر إسرائيلية، عن مخطط تهويدي جديد يـستهدف سـاحة حـائط              :سامة العيسة  - بيت لحم 
  .البراق، التي يطلق عليها اإلسرائيليون ساحة حائط المبكى

ضي ببناء ما سمته حديقة أثرية أسفل ووفقا لهذه المصادر، فان الخطة الجديدة تق      
  .على رؤوس سكانها

وب
ة، على غرار الحديقة األثرية جنوب سور القدستمهيدا إلنشاء ما تسميه الحديقة األثري     

نتيجة الحفريات غير الشرعية التي شرعت فيها حكومة االحتالل بعد االحتالل مباشرة، وكشفت عن اثار               
يونانية، ورومانية، وبيزنطية، وكذلك كشفت عن دار اإلمارة األموية، والتي تضم قصورا تعـود للعهـد                

 القدس، والتي لم تكن معروفة مسبقا، وتعطي دليال جديدا على االهتمـام األمـوي               اإلسالمي المبكر في  
  .بالقدس

وخالل أعمال الحف
يل إسرائيل، وفقا لنفس المصادر، هو حدوث ردود فعل حادة من الزعماء المسلمين والعرب في إسـرائ               

  .والسلطة الوطنية، وكثير منهم اتهم إسرائيل بمحاولة االضرار بالمسجد األقصى
 26/10/2009الحياة الجديدة، 

  
  نهائية لتقسيمهالخطوة قبل الألقصى المتكررة لاالقتحامات : "مؤسسة القدس الدولية" 

ألقصإن التزايد المطّرد لالقتحامات في المسجد ا" الدوليةقالت مؤسسة القدس : بيروت
، 2009-9-27المسبوق في التخطيط لها وفي طريقة تنفيذها، خصوصاً تلك التي بدأت باالقتحام في 

أن القرار السياسي بتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود قد اتّخذ، "، وتستمر اليوم، تؤكد 2009-10-4و
 2010 قد أصبح محدداً بما ال يتجاوز العام وإن السقف الزمني لتحقيق هذا التقسيم بشكٍل تام ونهائي

  ".على أبعد تقدير
إن ما نشهده اليوم من اقتحامات متكررة، ومن اختالق للمناسبات ألجل االقتحام هو خطوة قبل "وأكدت 

نه
 فيه كحقيقة مسلّمٍ فيها، والمثابرة فللمسجد وصالتهم

على تقبل وجود اليهود في المسجد كأمرٍ عادي، ولو تحقّق ذلك ال سمح اهللا، فلن يبقى بينهم وبين تقسيم 
حماية "و" لوضعتنظيم ا"المسجد سوى افتعال احتكاكات والتسبب بحوادث قتٍل داخل المسجد ليتدخلوا لـ

  ".فيتحقق التقسيم الفعلي للمسجد بقضم ساحاته الجنوبية الغربية" المصلين من الطرفين
إن التغييب القسري للمقاومة في الضفة الغربية، وهي التي كانت"وأضافت المؤسسة 

 المحتلة عام ي األراضي
8

  ".العربي واإلسالمي
  25/10/2009 ،ؤسسة القدس الدوليةم                         

  
   قرب القدس إسرائيليافلسطينية تطعن عنصرا امنيا  

 بجروح أمس بعدما طعنته فلسطينية عند معبر        إسرائيليني  أصيب عنصر ام  ): ا ف ب  ( –القدس المحتلة   
وقالت متحدثة ان الحارس طعن     .  والضفة الغربية المحتلة ، حسبما افاد حرس الحدود        إسرائيلقلنديا بين   
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  . تي هاجمته ، وهي فلسطينية في عامها العشرين ، تم اعتقالها فوراة ال

  تستأنف اليوم.43
تنطلق عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد اليو:  عبد الكافي الصمد   -نهر البارد   

جنة المتابعة العليا الفلسطينية لملف المخيم مـن الحكومـة قـرار             ول "األونروا"م شهرين، بعدما تبلغت     
وفي هذا اإلطار، كشف نائب     . "لنقص األدلة "شورى االعتراض         

أعمال صب الباطون وإنشاء أساسات األبنية ستبدأ فـي غـضون           "وا أكد أن       
  ."يومين، لطمأنة أهالي المخيم

  26/10/2009األخبار، 

44.

 نهر البارد لالجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، 

  دخول غزةب" ل من االبتسامات

خاصة ألطفال 
 .غزة، عالوة على مئات من الكراسي المتحركة لذوي االحتياجات الخاصة

  .متضامنا من أوروبا، بينهم سياسيون ونشطاء من عموم القارة األوروبية
  25/10/2009قدس برس، 

46.

واوضـحت  . في بطنه ونقل الى احد المستشفيات، الفتة الى ان اصابته بالغة لكن حياته ليست في خطر               
المتحدثة ان الشاب

  26/10/2009الدستور، 
  
عملية إعمار مخيم نهر البارد  

م من جديد، بعد توقـف             
دا

استئناف إعادة اإلعمار بعد رد مجلس ال
ـ    "األونروا"مدير مشروع إعادة إعمار المخيم في        شركة جهـاد   ( أن المقاول    "األخبار": محمد عبد العال ل

 رسمياً األمر، وهو أدخل معدات إضافية إلى المخيم، إلى جانب المعدات الموجـودة أصـالً        تبلّغ) العرب
وتشمل األعمال األولى إعادة ردم اآلثار المكتـشفة وطمرهـا فـي            . "داخله، لمباشرة العمل صباح اليوم    

  .الرزمة األولى
ال، أركان بدر، إلـى أن      وفي السياق نفسه، أشار مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشم          

مصدراً مسؤوالً في األونر

  
   البارد نهرمسؤول تشيكي يزرو مخيم 

فقه السفير التشـــيكي في بيروت قام النائب األول لوزير الخارجية التشيكي توماش بويار يرا: بيروت
ونائب رئيس بعثة بالده إلى لبنان، بزيارة إلى مخيم

حيث استمع إلى شرح مفصل من نائب مدير مشروع إعادة إعمار المخيم محمد عبد العال عن الوضع 
مسيرة إعادة اإلعمار، وبرامج األونروا العادية في المخيم ومعاناة األهالي وهمومهم، إضافة إلى 

بالقيام "، واعداً »لن يغيب عن بالنا ما شاهدناه في المخيم من مآس"أنه التشيكي  الزائر وأكد. والطارئة
  ."بما يلزم لتقديم المساعدة

  26/10/2009الحياة، 
  

أميا"تناشد مصر السماح لقافلة " األوروبيةالحملة " .45
، ومقرها بروكسيل، السلطات المصرية إلى "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"دعت : بروكسيل

، القادمة من أوروبا، المسير من ميناء بور سعيد والعبور إلى قطاع "أميال من االبتسامات"تمكين قافلة 
  .غزة وإيصال المساعدات الطبية إلى المحتاجين إليها

شركاء السالم "بالتعاون مع مؤسسة " اللجنة الدولية لفك الحصار عن غزة"التي تنظمها وتضم القافلة، 
 من الحاويات والحافالت المحملة بلوازم طبية ومعدات 110، عدد "والتنمية البريطانية

 115ويرافق تلك القافلة 

  
  لمدة ثالثة أيام المقبل فتح معبر رفح أول نوفمبر 

تقرر فتح منفذ رفح البري في األول من نوفمبر المقبل ولمدة ثالثة أيام أمام العابرين بين مصر وقطاع 
وسوف يتم السماح بدخول , ي اليوم الثالث علي المغادرين إلي القطاععلي أن يقتصر العبور ف, غزة
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كما سيتم خالل , الت اإلنسانية بشرط أن تتوافر لديهم المستندات الدالة علي ذلك
لثاني من نوفمبر السماح بعبور العالقين الفلسطينيين علي يومي األول وا

  26/10/2009األهرام، 

47.
هيشة قضاء بيت لحم تدهورت 

 إلى نزيف حاد والتهابات شديدة عرضه على األطباء رغم التدهور الحاد في حالته التي وصلت

  26/10/2009السبيل، األردن، 
  

   لمعرفة مصير أسير فلسطيني منذ عامينةاشد .48
ل من يستطيع المساعدة لمعرفة مصير ابنها األسير أحمد 

 أعوام ونصف العام، 
لتواصل كونتيجة لمنع برنامج الزيارات عن أهالي أسرى قطاع غزة فإن ا

  .اماً
الدولية للصليب األحمر لمعرفة مصير ابنها واالطمئنان على حالته، 

  26/10/2009 الخلميج، 
  

  في العالم" أكبر فستان"فلسطينيون يحيكون  .49
 150وشـاركت    .ر فستان مطرز في العالم        

50.
ارتفع عدد ضحايا الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى: غزة

 .من محافظة غزة
 ،26/10/2009  

51.

وكذلك المرضي , والطلبة الفلسطينيين الدارسيين في مصر, البالد لألفراد من مصر والدول األخري
والجرحي وذوو الحا

  .الجانب المصري

 
 مناشدة إلنقاذ حياة أسير فلسطيني من الموت المحقق 

أكدت مصادر فلسطينية أن حالة األسير أحمد المغربي من مخيم الد: غزة
 .لحة سجون االحتاللبعد اإلهمال المتعمد من قبل مص

إن األسير " "حماس"وقالت اللجنة اإلعالمية للهيئة القيادية العليا ألسرى حركة المقاومة اإلسالمية 
المغربي الموجود في عزل رمون يعانى منذ أكثر من عام من جرثومة في معدته وترفض إدارة عزل 

رمون 
  ". في منطقة البطن

من
ناشدت عائلة عبد ربه في قطاع غزة ك :غزة

  .قبل نحو عامين" لياإلسرائي"سعيد عبد ربه الذي اعتقلته قوات االحتالل 
وقالت العائلة، في بيان توضيحي أصدرته جمعية واعد لألسرى والمحررين، أمس، إن ابنها اعتقل أثناء 

وحكم بالسجن لستة. استهدف شمال قطاع غزة قبل نحو عامين" إسرائيلي"اعتداء 
ان نادرا ثم ما لبث أن انقطع 

تم
وقالت العائلة إنها توجهت للجنة 

  .ولكن من دون جدوى أو نتيجة

ال
خليل جنوبي الضفة الغربية أكبخاط الفلسطينيون في مدينة ال    

ويأمل هـؤالء أن     . حسب المنظمين  18,1 مترا وعرضه    32,6امرأة في حياكة الفستان الذي يبلغ طوله        
  .يجد الفستان مكانا في كتاب جينيس لألرقام القياسية، وأن ينعش الصناعة التقليدية

  26/10/2009بي بي سي ، 
  
  362اع ضحايا الحصار إلى ارتف 

مسن ، بعد وفاة 362 
 فلسطيني

السبيل، األردن
  
   اإلسرائيلي في القدساألردن يحذِّر من النهج االستفزازي 

عن وزير الدولة االردني لشؤون االعالم واالتصال، ) رابت(نقلت وكالة االنباء االردنية الرسمية : عمان
يحذر بقلق بالغ من مغبة اإلمعان في هذا النهج "الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف قوله إن االردن 
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، وتؤدي الى "ي المنطقة
  ."تقويض كل فرص تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة"

  26/10/2009الحياة، 

52.
هة العمل االسالمي في األردن اسحاق الفرحان مسؤولية استمرار  جب

محتلة لفلسطين أن تتمادى 

  .  يتحرك المسلمون
 قد

 بالوتراجعت قيمة السلع المعاد تصديرها من االردن الى اسرائيل بنسبة           
 بالمئة للـشهور    ظهرت البيانات ان قيمة السلع التي استوردها االردن من اسرائيل انخفضت بنسبة             

54.
مجهولين، خمسة ليث شبيالت، للضرب المبرح على أيدي 

إلى إدخاله أحد المشافي الخاصة غرب ، ما أدى )25/10(صباح األحد 
 15التي وقعت بين عمان وتل أبيب قبل " وادي عربة"كان شبيالت، وجهة انتقادات الذعة التفاقية 

  .الجمعة الماضي

55.
 واالعتداء على المصلين وقمعهم، 

الفتا الى أن هذا التصرف يمثل نموذج التعصب واالنغالق في وقت بدأ العالم يلف
ودعا المجتمع الدولي الى النظر بجدية الى حقيقة هذه . الثقافات واألديانعل الحضارات وحوار 

تشكل انتهاكاً " التي "االستفزازي، ويطالب القوات االسرائيلية بالتوقف فوراً عن هذه االعمال الخطيرة
األعراف الدولية وتهيئ الظروف المالئمة لزيادة حدة التوتر فصارخاً للمواثيق و

  
   الفرحان يحمل العالم العربي واإلسالمي مسؤولية العدوان اإلسرائيلي على األقصى 

حمل االمين العام لحزب :عمان
إسرائيل في عدوانها على األقصى إلى الخذالن العربي واإلسالمي، وحذر من أن استمرار هذا الموقف 

م كان للعصابات الصهيونية ال: "ستكون له آثاره السلبية على األقصى، وقال
عتداء على مساحات األقصى لوال الخذالن العربي الرسمي، ولألسف حتى المبادرات في طغيانها واال

الشعبية نجد أن الحكومات العربية غالبا ما تعارضها وتمنعها، وما يجري اليوم في القدس هو حلقة في 
سلسلة الخجوم على المسجد األقصى ومحاوالت هدمه إذا لم

25/10/2009س برس، 
  

   للنصف "إسرائيل"ـ لاألردنتراجع عائدات صادرات  .53
 من العـام الـى      األولى للشهور الثمانية    إسرائيلتراجعت عائدات صادرات االردن الى      : )بترا (-عمان  

  .النصف بحسب بيانات رسمية 
 بيانات البنك المركزي ان عائدات الصادرات للفترة من كانون الثاني الى اب انخفـضت الـى                 وأظهرت

   .2008 مليون دينار لنفس الفترة من عام 64,85 مليون دينار مقابل 32,64
 . مليون دينار  8,59مئة لتبلغ    38

32 وا
  . مليون دينار 65,56نية االولى من العام لتصل الى الثما

  26/10/2009الدستور، 
  
   يتعرض للضرب المبرح "إسرائيل"معارض أردني انتقد اتفاقية السالم بين بالده و 

تعرض الناشط والمعارض األردني، : عمان
 .العاصمة األردنية عمان

و
القطرية يوم " الجزيرة"عاما، وذلك في برنامج تلفزيوني عرضته قناة 

  25/10/2009قدس برس، 
  
 يمان يدين االعتداء اإلسرائيلي على بيت المقدس سلالرئيس  

أدان رئيس الجمهورية دخول قوات العدو اإلسرائيلي بيت المقدس اليوم
ظ هذا النوع ويدعو الى 

تفا
 . التصرفات التي تمس أساساً حرية المعتقد

 26/10/2009السفير، 
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56.

  26/10/2009ر، 
  

  منظمة المؤتمر اإلسالمي تجتمع األحد المقبل لبحث التطورات في القدس .57
األحد المقبل، في مقرها 

  القاهرة لم تنفض يدها من المصالحة وترفض أي تعديل على الوثيقة المصرية .58
، أهمية تحرك حركة حماس في "الحياة"أكدت مصادر مصرية موثوقة لـ:  جهان الحسيني-اهرة 

، "خالف لفظي بسيط

59.
 الدولي 

بالتدخل الفوري لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى 
مسؤولية تصعيد الموقف وما يمكن أن ينتج عنه من توتر " إسرائيل"لمصلين الذين تم اعتقالهم وتحميل 

وطالب . رمتها

  مصر تعود إلى عمقها العربي والتاريخي بفتحها معبر رفح: جنبالط 
 إزاء، وخاصة لجهة سلوكه انتقد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ضمناً النظام المصري

ذهب «الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال إن أكبر الدول العربية أضاع دوره ووقع في مصيدة المعابر، و
دوره التاريخي العربي الكبير على أمل ان يسترشد ويعود الى الحضن من خالل بوابة رفح، بوابة رفح 

 . »التاريخي عمقها العربي إلى تعيد مصر أنفلتفتح ووحدها تستطيع 
السفي

دعت منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى اجتماع وزاري للجنتها التنفيذية، : ب.ف.أ
  .د األقصى المباركباحات المسج" إسرائيل"بمدينة جدة السعودية، للبحث في تداعيات اقتحام 

لعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري في "وقال بيان للمنظمة إن الدعوة موجهة 
 في مقر المنظمة، وذلك لبحث التطورات الخطيرة للوضع في 2009تشرين الثاني / األول من نوفمبر

". لمسجد األقصى المبارك والفلسطينيينالمستمرة على ا" اإلسرائيلية"مدينة القدس المحتلة واالعتداءات 
كافة السبل المتاحة من أجل التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية وكيفية "وذكر البيان أن المنظمة ستبحث 

حشد موقف إسالمي شامل بغية وضع حد للعدوان اإلسرائيلي على األقصى والقدس الشريف والعمل مع 
  ".المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدسالمجتمع الدولي من أجل إيجاد آلية لحماية 

  26/10/2009الخليج، 
 

الق
نرجو السمو فوق أي : "طيني، وقالتاتجاه المصالحة اآلن لتلبية مطالب الشعب الفلس

إجراء أي تعديالت على الورقة المصرية غير مقبول وليس في مصلحة المصالحة، ولو "مشددة على أن 
ورأت ". فتحنا باب التعديالت أمام حماس، سنفتحه أمام فتح والفصائل األخرى، ولن يقفل هذا الباب

المهم تطبيق المصالحة على أرض : " اتفاق المصالحة أهم بكثير، وقالتالمصادر أن ما بعد التوقيع على
سنذهب كوفد أمني مصري، وسيعاوننا خبراء أمنيون من الدول العربية، وسنشحذ طاقاتنا من ... الواقع 

وأكدت أن ". أجل التطبيق الفعلي على األرض ووضع آليات مناسبة ومحددة وضمانات لنجاح المصالحة
صرية لم يحذف منها شيء، وأي شيء جرى عليها غير مؤثر على اإلطالق وال يستدعي ما الوثيقة الم"

  .، في إشارة إلى موقف حماس الرافض لتوقيعها"جرى
  26/10/2009الحياة، 

  
  عمرو موسى يطالب مجلس األمن بالتدخل لوقف العدوان الصهيوني على االقصى 

لعام لجامعة الدول العربية مجلس األمنطالب عمرو موسى األمين ا: أحمد القاعود-القاهرة 
وإطالق سراح حراس المسجد 

وا
في األراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بوأعمال عنف تضيف إلى توتر األوضاع 

وحذر . موسى في بيان للجامعة بوقف االعتداء اإلسرائيلي وفك الحصار المفروض على المسجد األقصى
من التداعيات الخطيرة لعملية االقتحام التي قامت بها قوات االحتالل اإلسرائيلي لساحات المسجد 

سى بالعملية اإلسرائيلية ووصفها بأنها انتهاك خطير خر لحرمة المسجد وندد مو. األقصى صباح أمس
إن االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة والمستمرة لحرمة المسجد األقصى والمترافقة مع "األقصى وقال 
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  26/10/2009القدس العربي، 
  

  الحتاللفير مصر يعرب لإلسرائيليين عن االنزعاج من الوضع الذي تفرضه سلطات ا .60
رية، إن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط كلَّف سفير 

61.
اءات اإلساعتبر الداعية الشيخ يوسف القرضاوي أن تجدد االعتد: وكاالت

وقال للجزيرة، إن . دفه ترويض العرب والمسلمين ليعتادوا على اقتحامه تمهيدا إليجاد موطئ قدم فيه
ين وثالث الحرمين الشريفين ثم تقسيمه كما 

  25/10/2009نت، .الجزيرة
  

 نطاوي يستنكر اقتحام القوات اإلسرائيلية للمسجد األقصى .62
حاصرته 

ن يسكنون حول المسجد األقصى أو بالقدس أن يقابلوا هذا العدوان بالدفاع المستميت عن 

  26/10/2009عكاظ، 

تصاعد عمليات االستيطان وهدم منازل المقدسيين واالستيالء على الممتلكات الفلسطينية في القدس 
ا تؤشر إلى منحنى خطير تسلكه الحكومة اإلسرائيلية الحالية وما توفره من حماية الشرقية إنم

  ".للمستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة والتي ال تخفي نيتها باقتحام الحرم القدسي الشريف

س
أعلنت وزارة الخارجية المص:  وكاالت–القاهرة 

نجحت في منع تفاقم "مصر في تل أبيب ياسر رضا بإجراء اتصاالت عاجلة مع المسؤولين اإلسرائيليين 
سفير مصر "ر حسام زكي إن وقال الناطق باسم الوزارة السفي". وتدهور الوضع على إثر اقتحام األقصى

أعرب للجانب اإلسرائيلي عن انزعاج مصر البالغ من الوضع الذي تفرضه سلطات االحتالل، وطالب 
بامتناع الجانب اإلسرائيلي عن مثل هذه الممارسات في ضوء تداعياتها شديدة السلبية على األوضاع في 

تقدمة، مشيراً إلى ضرورة تنبه وأوضح أن موضوع القدس يحظى لدى مصر بأولوية م". المنطقة
المجتمع الدولي إلى أن المس باألوضاع الخاصة بالقدس عموماً وبالحرم الشريف يمكن أن يقود إلى 

  .تفجير األوضاع المتوترة أصالً
  26/10/2009الحياة، 

  
      القرضاوي يطالب بحماية األقصى  

رائيلية على المسجد األقصى 
ه

سلطات االحتالل والمستوطنين تمهد لالستيالء على أولى القبلت
وأكد القرضاوي أن المسجد . ة الخليل في الضفة الغربية المحتلةفعلوا بالحرم اإلبراهيمي في مدين

 ألف متر 140بل كل المساحة الواقعة وراء السور والتي تقدر بنحو " المكان المسقوف"األقصى ليس 
واعتبر أن مسؤولية ". ال يجوز أن يتعودوا على االعتداء على األقصى ونحن صامتون"وقال . مربع

ثلث مليار عربي وأكثر من مليار مسلم وعلى المسؤولين العرب رؤساء وأمراء حماية األقصى تقع على 
وحث القرضاوي على تحرك كل من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ورئيس لجنة . وملوك

ودعا ملك السعودية وأمير ". الذي يحمل مسؤولية خاصة"القدس في المنظمة ملك المغرب محمد السادس 
  .ين السوري واإلندونيسي ورئيسي وزراء تركيا وماليزيا كذلك للتحركقطر والرئيس

ط
استنكر شيخ األزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي اقتحام القوات اإلسرائيلية للمسجد األقصى وم

ووصف الدكتور طنطاوي، في . و الخروج منه واعتقال بعض الفلسطينيينومنع دخول المصلين إليه أ
تصريح له أمس هذا العمل، بأنه جريمة ال تغتفر وتخالف كل المواثيق واألعراف الدولية وتقوض أي 
جهود لتحقيق األمن والسالم في المنطقة، مناشدا العالم أجمع والدول اإلسالمية والعربية خاصة، الوقوف 

وطالب . ب الفلسطينيين الذين يدافعون عن المسجد األقصى ثالث الحرمين وأولى القبلتينبقوة بجان
الفلسطينيين الذي

ية على المسجد األقصى وأن يقفوا صفا واحدا بعيدا عن أي خالفات للتصدي لالعتداءات اإلسرائيل
  .المسجد وعلى الحقوق الفلسطينية
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63.

 والمسيحية في انتهاك صريح ومتكرر لكافة اتفاقيات جنيف، واصفة ذلك بأنه يمثل جريمة 
حرب منظمة تستهدف األعيان والممتلكات الثقافية والروحية للعرب والمسلمين

  .ية كلهاإلنسان
 في الحرم 

جماعة في ت الكتلة البرلمانية لل

64.
ة للجامعة العربكشف مصدر رفيع المستوى في األمانة العام: وكاالت

إن الجامعة تقوم بها من أجل إقناع الفصائل الفلسطينية بالعمل على سرعة تجاوز الخالفات "كثفة قال 
، إلى أن هذه االتصاالت "دس برس

م في الوقت الراهن هو العمل من أجل تجاوز هذه المرحلة بكل معطياتها وتداعياتها وإعادة 

65.
جدد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد ل:  محمود خلوف-رام اهللا 

، اليوم، التأكيد على تصميم الجامعة "وفا"لة في جامعة الدول العربية، في حديث لوكالة عربية المحت
هود السلطة الوطنية ووزير العدل الفلسطيني 

العربية الذي عقد بدمشق قبل يومين إن هناك تقريراً مفصالً عن الشركات التي تتعامل 
وبين أن نظام المقاطعة . لسفن التي تتعامل، وهناك رصد كامل للشركات التي تتعامل ول"إسرائيل"مع 

  
  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان تدين االعتداء على األقصى واإلخوان تدعو إلى جلسة عاجلة 

دانت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان االعتداء على المسجد األقصى، وقالت المنظمة إن الحادث : القاهرة
العتداء اإلسرائيلي المتواصل والمنظم على المسجد األقصى وغيره من المقدسات يأتي في إطار مسلسل ا

اإلسالمية
 في فلسطين وهي ملك 

ا
وحذرت المنظمة، الدول العربية من خطة تحويل المسجد األقصى على غرار ما حدث

اإلبراهيمي في الخليل، مؤكدة أن التصدي للمخططات التي تواجه القدس وخاصة المسجد األقصى ليست 
  ".مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده بل هي مسؤولية عربية وإسالمية وعالمية

متصل، دعت جماعة اإلخوان المسلمين الجامعة العربية إلى عقد جلسة عاجلة وخاصة، على صعيد 
لبحث ما يجري، واتخاذ القرارات الصارمة والجادة لحماية المسجد األقصى، وإفشال كافة المخططات 

الصهيونية الهادفة لتهويده وتدميره، تمهيداً إلقامة هيكلهم المزعوم، وأكد
بيان لها أن تدنيس الكيان الصهيوني للمسجد األقصى يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة االتفاقات والمعاهدات 

  .الدولية
  26/10/2009الخليج، 

  
 مصدر في الجامعة العربية يكشف النقاب عن جهود مكثفة حول استئناف جهود المصالحة 

ية النقاب عن اتصاالت وجهود 
م

ق"ولفت المصدر النظر في تصريح لـ ". بينها ووضع حد عاجل لها
طلع بها القاهرة بناء على تكليف من مجلس الجامعة على مستوى تأتي دعما للجهود الكبيرة التي تض"

  ". وزراء الخارجية من أجل التوصل إلى مصالحة حقيقية وليست شكلية
وحول مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الجامعة العربية إدانة حركة حماس لعدم توقيعها على 

وشدد ". م تأجيج الخالفات وتوزيع االتهامات هنا أو هناكإننا لسنا في مقا: "االتفاق قال المصدر المسؤول
المه"على أن 

بناء الموقف الفلسطيني في ظل سعي االحتالل اإلسرائيلي الستغالل كل نقاط الضعف لتنفيذ أجندته 
 ". ستعمارية واالستيطانية لفرض األمر الواقع على الفلسطينيين وعلى المنطقةومواصلة مخططاته اال

  26/10/2009السبيل، األردن، 
  
  مصممون على مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين: السفير صبيح 

شؤون فلسطين واألراضي 
ال

العربية على مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، ودعم ج
الحة الدكتور علي خشان في هذا الموضوع، مشدداً في الوقت ذاته على أنه ال مفر من تحقيق المص

 . الفلسطينية
إلى ذلك، أوضح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الذي رأس وفد الجامعة العربية في مؤتمر 

ضباط المقاطعة 

  

            30 ص                                     1593 :        العدد       26/10/2009االثنين  :التاريخ



  

  

 
 

  25/10/2009وكالة وفا، 
  

  ي مجلس األمنحركات ألوغلو لدعم تقرير غولدستون ف .66
ي، أكمل الدين إحسان أوغلو، بتحركات دبلوماسية في 

  . دعم حقوق اإلنسانق وقضية

مصر تحتجز مسؤوالً سابقاً بالسلطة الفلسطينية في أراضيها الستجوابه .68
قالت مصادر أمنية إن أجهزة األمن المصرية تحتجز مسؤوالً سابقاً بالسلطة :  يسري محمد-فح 

تنسيق داخل معبر رفح الستجوابه بشأن معلومات 

صاالت بفلسطينيين داخل قطاع غزة وإنه يتم استجوابه 
 .بشأن هذه االتصاالت التي لم تفصح عنها المصادر

  26/10/2009الشرق األوسط، 

69.

يقوم على رصد المعلومات ثم إنذار الشركة أو الدولة مرة واثنين وثالثة وأربعة إلى أن تدرج على قائمة 
 .المقاطعة، مشيراً إلى أن شركات ستدرج على المقاطعة وأخرى سترفع

ت
بدأ األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالم: الدوحة

أوساط مجلس األمن الدولي، والجمعية العمومية باألمم المتحدة، من أجل حشد الدعم لتقرير القاضي 
 27لسطينيين خالل حرب غزة في ريتشارد غولدستون، الذي يدين االعتداءات اإلسرائيلية على الف

  .2008ديسمبر 
وأرسل األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي برسالتين إلى كل من سيرجي الفروف، وزير الخارجية 
الروسي، ويانغ جيتشي، وزير الخارجية الصيني، حثهما على تقدم الدعم لتقرير غولدستون، وتأييد 

حقوق الشعب الفلسطيني، التي تتف
  26/10/2009العرب، قطر، 

  
 سالحا أثناء نقله إلى غزة األمن المصري يضبط .67

قالت مصادر أمنية مصرية، إن السلطات المصرية ضبطت بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع : غزة
ة وأوضحت أن قوات من الشرطة الحظت خالل عملي. غزة سالحا وذخيرة مع أحد المواطنين المصريين

تمشيط كانت تقوم بها عند منطقة صالح الدين الحدودية، سيارة مرسيدس خاصة تنطلق مسرعة داخل 
 متر من خط الحدود مع قطاع غزة، وحذرت قائدها بالتوقف لكنه حاول 100منطقة زراعية على بعد 

خلها على الفرار ولكن القوات المصرية حاصرته واعتقلته وقامت بتفتيش سيارته الخاصة التي عثر بدا
  .سالح وكمية كبيرة من الذخيرة

 26/10/2009السبيل، األردن، 
 

  
ر

ة ومندوباً للالفلسطينية كان يعمل بسفاراتها في القاهر
وقال شقيق هاني الجبور ويدعى خالد إن أجهزة األمن لم تخبرهم . وردت إليها رفضت اإلفصاح عنها

يرجح : "وأضاف. حتى اآلن بأسباب احتجازه، وإن كل ما لديهم من معلومات هو أنه محتجز في القاهرة
 سنة، بعد القبض على سائق 35د القبض على سائق يدعى عالء محمد الهندي، أنه تم احتجاز شقيقي بع

   .تربطه عالقة بشقيقه" من مدينة العريش
وقالت المصادر األمنية إن السائق كان على ات

  
  السلطات المصرية تدمر نفقين على الحدود مع غزة 
ذكرت مصادر أمنية مصرية، أول أمس السبت، أن األجهزة األمنية شمال سيناء تمكنت خالل : أ.ب.د

حملة على مناطق األنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة من اكتشاف نفقين جديدين جنوب معبر 
وأوضحت المصادر أن الحملة . أكد من خلوهما من أي أشخاص أو مهربينرفح، وتم تدميرهما بعد الت
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  . نفاق

71.

اعدت فيه حدة التوتر    ت الذي تص            
    "بين واشنطن وحكومة إسرائيل التي تميل إلى اليمين، وذلك حيث تعقد            

 عـضو   150أول مؤتمر سنوي لها ابتداء من أمس بمشاركة نحـو           )  شهرا 18الضغط التي تكونت قبل     
إلى مستشار األمن    

ـا     

72.
مطلعة للجزيرة نت أن الرئيس األميركي باراك أوبامـا            

      تراجع عن عقد مؤتمر صحفي كان مقررا أمس السبت إلعالن رؤيتـه 
وأرجعت المصادر تراجع الرئيس األميركي إلى التقرير الـشفوي الـذي أوصـلته وزيـ                .الفلسطيني

اإلسـرائيلية              

رئيس عباس، وقالت إن هناك مؤشرات على ذلك للتهـرب مـن االسـتحقاقات                 

األمنية على مدينتي رفح والشيخ زويد ومناطق األنفاق ستستمر بشكل دوري من أجل ضبط الحدود 
المصرية مع غزة ولمنع التهريب عبر األ

  26/10/2009الخليج، 
  

  حق في هذا السالحللنووي يعطي العرب ال" إسرائيل"امتالك : القذافي .70
تمتلك السالح النووي، " إسرائيل"اعتبر الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أنه في حال كانت : ب.ف.أ

وقال القذافي، بحسب مقاطع . فسيحق للعرب عندها، وبينهم الفلسطينيون، امتالك هذا النوع من السالح
ها أمس، على أن تذاع كاملة صباح اليوم البريطانية بثت مقاطع من" سكاي نيوز"من مقابلة مع شبكة 

إذا كان اإلسرائيليون يملكون السالح النووي وطاقات نووية، فسيكون عندها من حق المصريين "االثنين، 
والسوريين والسعوديين امتالك هذا السالح، كما على الفلسطينيين أيضاً أن يفعلوا الشيء نفسه ألن 

  ".ِلم ال. خصومهم يملكون قدرات نووية
  26/10/2009الخليج، 

 
  عضوا ديمقراطيا من الكونغرس150 تعقد مؤتمرها األول بمشاركة "جي ستريت" 

أثار مؤتمر واشنطن الذي تنظمه إحدى جماعات الضغط اليهودية الليبرالية جـدال            : دان إجن  - واشنطن
دبلوماسيا حول موقف إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه إسرائيل في الوق

إحـدى جماعـات" (جي ستريت 

باإلضافة . نديمقراطيا من أعضاء الكونغرس، والعديد من السياسيين الحاليين والسابقي        
 .القومي األميركي جيمس جونز الذي سوف يلقي خطابا ذا أهمية قصوى يوم الثالثاء

ـ  والمساعدين التشريعيين، فإن نحو عشر أعضاء من الكونغرس يـشتملون علـى            " جي ستريت "ووفقا ل
 .ر من المحافظينجمهوريين قد قاموا بإلغاء مشاركتهم في المؤتمر تحت ضغط من منتقدي المؤتم

تعتقد بعض الجماعات اليهودية الموجودة أن إدارة الرئيس أوباما تجاهلت مخاوفهم بشأن صراع الشرق              
البيت األبيض يرحب دائم"ومن جهته، يقول تومي فيتور المتحدث الرسمي باسم اإلدارة، إن           . األوسط

  ".مةبالفرصة لمناقشة توجهات الرئيس وفتح الحوار مع األطراف المهت
26/10/2009الشرق األوسط،   

 
 أوباما يتراجع عن مؤتمر صحفي إلعالن رؤيته إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

أكدت مصادر فلسطينية :  ضياء الكحلوت  -غزة  
هـاء الـصراع اإلسـرائيليإلن            

رة
الخارجية األميركية هيالري كلينتون إلى أوباما، والذي تحدث بوضوح عن رفض الحكومة 

  . في الضفة الغربية والقدس المحتلةالمضي قدماً بعملية السالم ورفضها التراجع عن بناء المستوطنات
وأكدت أن ما تقدمه إدارة أوباما للفلسطينيين هو وعود فقط، وأنها تتهرب مـن اإلجابـة علـى أسـئلة                    

. فلسطينية حول الوعود التي طرحها أوباما ووعد بها العالم اإلسالمي من القاهرة خالل خطابه األخيـر               
ة السلطة الفلسطينية من أن تشن اإلدارة األميركيـة حملـة           ونبهت المصادر الفلسطينية المطلعة إلى خشي     

تحريض عليها وعلى ال
  .والوعود األميركية المتكررة للجانب الفلسطيني

25/10/2009نت، .الجزيرة  
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  سرائيلية إبتشكيل لجنة تحقيق  سرائيليين في المحاكم الدولية مرهونإالحقة .73

ـ         الناطقـة بلـسان حـال الجاليـة        ' جويش كرونيكل 'في مجلس االمن، في مقابلة خاصة مع ال
 . اليهودية في بريطاني

أنا بالتأكيد صهيوني أصـي     ': وقال"  إسرائيل"' خان'ورفض غولدستون التهم التي وجهت اليه من أنه         
" إسـرائيل "    

ضد االنـسانية   "  إسرائيل"انكار أو تراجع لما جاء في تقريره من رصد للجرائم التي اقترفتها               

74.

لحدث على الرغم مـن نـشاط                  
الوفد الفلسطيني الجيد وتنظيم السفير الفلسطيني اجتماعا خاصا مع المنظم               

 . لتشاور
لسة االسـتثنائية    خالل الج    يتحدث عن حقيقة ما جرى خلف الكواليس           

: "لمجلس حقوق اإلنسان لمناقشة تقرير غولدستون والمفوضة السامية واألوضاع في القدس          

75.
 منير شفيق

لضفة الغربية وقطاع غزة، 

 .الل المباشر كلياً

 
م: غولدستون 

رهن القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون أمر مالحقة اسرائيليين بتهم جرائم حرب             :هيام حسان 
لجنة تحقيق نزيهة في شأن الحرب االخيرة التي شنتها على غـزة            " إسرائيل"في المحاكم الدولية بتشكيل     

 للمالحقة القضائية فيها وكذلك موقف الـدول دائمـة          وما يمكن أن يتبعها من احتمال اخضاع المتورطين       
العضوية 

ل،
ملقياً بالالئمة على' وشعبها"  إسرائيل"لتي أحاطت بالتقرير لم تؤثر على نظرتي ل       واالحداث ا 

التي كان من الممكن أن تتعاون مع لجنته وتقدم االقتراحات الستقصاء ما تريده بما يغير دفة االمور لما                  
  .فيه صالحها

رد فعل حقيقي علـى مـا ورد فـي          لم تقدم أي    "  إسرائيل"وكرر في أكثر من موضع خالل المقابلة أن         
تقريره باستثناء الهجوم المتكرر من قبل قيادتها على شخصه ودوره في بلورة النتائج النهائية، كمـا لـم                  

يسجل أي 
  . في غزة

26/10/2009القدس العربي،   
 

  تمثيل فلسطين في التصويت على تقرير غولدستون لم يكن بمستوى الحدث:  دوليتحالف 
أن التمثيـل   ) ايكاوس(أكد التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب        : عبدالغني الشامي  -غزة، فلسطين   

الفلسطيني خالل تصويت مجلس حقوق اإلنسان على تقرير غولدستون قبل عشرة أيام لم يكن بمـستوى                
ه اقتصر على الوفد في جنيف ولم توفد السلطة أحد وزرائها لالحدث، وان 

ات غير الحكوميـة للتنـسيق
وا

وقالت مقدمة التقرير الخاص الذي
شكلت عودة  
تقرير القاضي غولدستون وفريقه إلى مجلس حقوق اإلنسان، بعد حركة احتجاج شعبية وحقوقيـة غيـر                

 التصويت على تقريـر الـسيد   مسبوقة، دفعة جديدة لحركة مناهضة اإلفالت من العقاب في العالم، وجاء          
غولدستون وتقرير المفوضة السامية واألوضاع في مدينة القدس، ليعطي الضحايا األمل بأن ال ضـياع               

لعل ما حدث، يتطلب من كل المعنيين بالقضية مراجعـة تفاصـيل كـل              : "وأضاف. لحق وراءه مطالب  
  ". يةمرحلة من المراحل من أجل تعزيز عوامل النجاح في المرحلة التال

25/10/2009قدس برس،    
  
 حل السلطة الفلسطينية هو الحل 

منذ قرار أرييل شارون رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني ضرب الحصار على مقر الرئاسة 
الفلسطينية في رام اهللا ووضع الرئيس ياسر عرفات في الحصار ومنعه من مغادرة المقر، وما تبِع ذلك 

في ا) أ(، ومنه اجتياح مناطق 2002مخيم جنين في ربيع من قرار اجتياح 
األمر الذي يعني أن السلطة التي نشأت وفقاً التفاق ). ب(أصبحت تلك المناطق في وضعية مناطق 

أوسلو، ومن بعده اتفاق القاهرة الذي ترجمه، أصبحت تحت االحت
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اضة عملياً إلى سلطة ممانعة نسبياً، مدعومة، بصورة مباشرة، بانتف

موحدة من جهة، وإلى جانب انقسامها إلى سلطتين قامت ) أ( تعد ثمة سلطة فلسطينية في مناطق 

أو جردها من ) أ(وعاد االحتالل مباشراً إلى مناطق ). 

وتوكوالتها على كل احتالل من حيث تأمين حياة السكان من كل 

وهو ما أدى إلى حصار . لكيان الصهيوني

وذلك كله . نية جديدة

، ومعه ما قام )السجين عملياً(لفلسطيني ياسر عرفات بالرغم من وضعه المحاصر ولكن بوجود الرئيس ا
من مؤسسات السيما المجلس التشريعي واألجهزة األمنية التي كانت تابعة له، فضالً عن المؤسسات التي 

، تحولت السلطة »الوزارات«شملتها 
 .األقصى ومقاومة مسلحة، ضد االحتالل

لقد أدت هذه االزدواجية بوجود سلطتين في آن واحد إلى انقسام سياسي وأمني داخل السلطة الفلسطينية 
عبر عنه بتشكيل رئاسة وزراء ُأريد منها أن تحّل مكان الرئيس الفلسطيني وتحويله إلى رئيس رمزي 

 .تفاقات، أو ما هو قائم من واقع على األرضللتوقيع، أو لتغطية ما يتم من ا
وبهذا لم

 .عسكرية إسرائيلية مباشرة من جهة أخرى-سلطة احتالل أمنية
 واتفاق القاهرة الذي 1993بر  سبتم-وبهذا، أيضاً تكون السلطة قد فقدت كل ما أعطاه لها اتفاق أوسلو

الدخول إلى الضفة والقطاع (1994تاله في العام 
 ).جـ(و) ب(عن مناطق » تميزها«

منذ ذلك الوقت كان يجب أن تحّل السلطة بالرغم من وجودها المشوه التابع عملياً لسلطة االحتالل التي 
، والتحكّم في كل كبيرة وصغيرة مالية وسياسية وأمنية واقتصادية، )الدخول والخروج( بالمعابر تتحكم

ألن اتفاق أوسلو وما تاله من تداعيات واتفاقات أبقى يد . »األرقام الوطنية«بما في ذلك اإلقامة وإعطاء 
احتالالً بخمس » إسرائيلياً«وما فعلته سلطة اتفاق أوسلو إال أن جعلته كما وصف . االحتالل هي العليا

 .نجوم
أي المسؤوليات التي ) بالنسبة إليه(» الوسخة«فقد بقي االحتالل فيما أعفته السلطة من كل مسؤولياته 

تفرضها اتفاقيات جنيف الدولية وبر
 .اديةاألوجه الصحية والتعليمية واألمنية واالقتص

ولكن كان تسويغه . كان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والذي استشهد مقتوالً بالسم، يعلم كل ذلك
وهذا لم يتحقق بل ). كما توهم لألسف(للقبول به، أن ينتقل به إلى دولة مستقلة غير خاضعة لالحتالل 

 أن استراتيجية 2000يف العام في خر» 2كامب ديفيد «انقلب إلى نقيضه تماماً، وتأكد له بعد مفاوضات 
وهذا يفسر دعمه المباشر وغير . المفاوضات التي يفرضها اتفاق أوسلو ومعادلته لم تعد ممكنة أو مجدية

باخرة السالح وما جرى من (المباشر لالنتفاضة ودعمه السري حتى للمقاومة المسلحة مسألة ثابتة 
وكان ذلك عملياً إيذاناً بانتهاء سلطة اتفاق ). ين منهتحقيقات حولها، فضالً عن اعترافات بعض المقرب

أوسلو من جانبه، كما من جانب اإلدارة األميركية وحكومة ا
 .مقر الرئاسة فاغتيال ياسر عرفات

 إنها .ومن هنا تكون السلطة قد أصبحت سلطة تحت االحتالل المباشر، وغدت مناطقها خاضعة كلياً
سلطة أسوأ من سابقتها، ويراد أن يعاد تشكيلها بعد عرفات على أسس جديدة سياسياً وأمنياً وأيديولوجياً 

» قائد فلسطيني«اإلسرائيلي أصبح العمل على الوصول إلى بناء -فالهدف األميركي. ومالياً واقتصادياً
، )نمط سالم فياض(ورئيس حكومة جديد جديد، وقيم وثقافة وسياسات جديدة، » أمن فلسطيني«جديد، و 

، ومنظمة تحرير فلسطينية جديدة وفصائل فلسطي)المؤتمر السادس(جديدة » فتح«و 
، وكما ترجمه في ما »خلق الفلسطيني الجديد«بالمعنى الذي قصده دايتون الحقاً في معرض حديثه عن 

 اإلسرائيلي بالضفة الغربية في - حين تم االستفراد األميركي2007بناه من أجهزة أمنية الحقاً بعد يونيو 
 .بناء تلك األجهزة وإحالة اآلالف من ضباط فتح إلى التقاعد

وإلى جانب السيطرة األمنية على األجهزة األمنية نفسها كانت هنالك السيطرة المالية المطلقة على 
ير الفلسطينية كذلك وهو ما تحقق تدريجاً بعد اتفاق ميزانية السلطة، وامتداداً على ميزانية منظمة التحر
 اإلسرائيلي بالمصادر المالية للسلطة عبر ما عرف -أوسلو حتى وصل األمر إلى التحكم الكلي األميركي
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 .كامل للدول المانحة والتي قرارها بيد أميركا والكيان الصهيوني

ع ما 

عيات، قد تحولت إلى عبء 
حقيقي على الشعب الفلسطيني، ونقطة ضعف شديدة للغاية على الوض

بل أصبحت. واختراق خطير يتهدد القضية الفلسطينية بالتصفية التي تعهدت إدارة أوباما بإتمام مسارها
 . دهورة الوضع العربي وتغطية أية تنازالت عربية في المسألة الفلسطينية

 اإلسرائيلي و-ر األميركيأحدهما االرتهان الكامل للقرا: فالسلطة غدت أمام خيارين

 حّل السلطة والعودة إلى معادلة احتالل وشعب مقاوم يشكل الطريق لإلنقاذ من كل ما تقدم 

76.
  امي

ت والتسوية بمن فـيهم    

شرعيتها الثورية والجهادية،             

 مـن               

وقد أصبحت تلك الميزانية . باسم الدول المانحة مع حصر وصول المساعدات، حتى العربية، من خاللها
أما القصد فهو . سلطة كل آخر شهر لكي تبقى كاألنشوطة حول رقبتهاوباألساس الرواتب تصل ال

االرتهان المالي ال
 اإلسرائيلي، بعد تغييب عرفات ومجيء -عندما قلب الشعب الفلسطيني الطاولة على المخطط األميركي

مجلس تشريعي بأغلبية كبيرة في مصلحة حماس، مما فرض قيام حكومة عباس مكانه، وذلك بانتخابه ل
وفقاً لذلك، ثم حكومة وحدة وطنية برئاسة حماس، هنا استخدم الحصار المالي والسياسي الدولي ومعه 

وهو ما أدى في النهاية م. بعض العربي الذي شارك في محاصرة عرفات ليتنازل عن صالحياته
إحداهما في : وحماس إلى االنقسام إلى سلطتين) األمن الوقائي( أطراف من فتح نشب من تداعيات بين

 اإلسرائيلي الذي عبرت عنه -رام اهللا والثانية في غزة، مما زاد من ارتهان األولى للقرار األميركي
ة، االتفاقية األمنية وحكومة سالم فياض ومطاردة خاليا المقاومة في الضفة، كما زاد من حصار الثاني

حكومة وشعباً، فضالً عن الضغوط المختلفة بما فيها حرب العدوان اإلسرائيلي على القطاع 
2008/2009. 

وبكلمة، تكون السلطة التي نشأت مع اتفاق أوسلو، وما تبِع ذلك من تدا
مانع الفلسطيني، ع المقاوم والم

 
السلطة عامالً من عوامل

ثانيهما الحصار 
وهكذا أصبحت لزومات االحتالل والحلول . المالي والسياسي والعسكري حتى في الطاقة والدواء والغذاء

 اإلسرائيلية وبعض العربية من جهة، -التصفوية للقضية الفلسطينية بالنسبة إلى السياسات األميركية
 .إصالحات من خاللها بما في ذلك أية انتخابات محكومة المصيروغدت، من جهة أخرى، أية معالجة أو 

ومن هنا فإن
  .من سلبيات بما في ذلك استعادة الوحدة الوطنية وروح المقاومة والممانعة

  26/10/2009العرب، قطر، 
  

  نية جديدةمرحلة فلسطي 
إبراهيم حم

بإصدار محمود عباس مرسومه األخير بتحديد موعد االنتخابات الفلسطينية يكون قد أنهى فعليا مرحلـة               
في -لطالما أعد لها وانتظرها، وحان وقتها اآلن بعد أن استحوذ على مفاصل القرار السياسي الفلسطيني                

 كل من يعارض نهج المفاوضا ليستكمل عملية استبعاد   -الضفة الغربية على األقل   
  .حركة فتح

حماس شكلت صداعا مستديما ومزمنا لمحمود عباس، ليس عبر سيطرتها على قطاع غـزة، لكـن ألن                 
صناديق االقتراع واالنتخابات الحرة النزيهة أضافت شرعية سياسية لها بعد 

 أوسلو للحضيض، وبعد أن ثبت فشل برنامجهم وسياستهم المعتمدة علـى            وبعد أن وصلت أسهم صانعي    
، وبالتالي عمل أركان ورموز السلطة على توفير الظروف المالئمة لضمان إبعاد            "الحياة مفاوضات "مبدأ  

  .حماس ومعها قوى المقاومة من المشهد السياسي، عبر ذات البوابة التي دخلوا منها، أي االنتخابات
مرة من خالل نتائج مضمونة سلفا، وعملية انتخابية محسومة لصالح عباس وفريقه، إمالكن هذه ال  

بتجويعهم وحصارهم، وإما بطرق التفافيـة أخـرى كـان فـي            " المقترعين"خالل الضغط المباشر على     
  .انتخابات فتح المهزلية األخيرة في بيت لحم مثاال واضحا على نوعيتها وطريقتها
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مفاجأة فقد جهز وحضر، وحتى خصومه كتبوا مطوال عن قراره هذا الـذي كـان                

توقيع على ورقة استسالم كامل لنهج أوسلو، وتسليم بمرجعية عباس               

، طبعا إن افترضنا أن فلسطين      "الدستوري 
سيادة كاملـة                  

  .سابق لسنوات

 وطنيـة،   مة وحدة       

  . أنها مجرد وسيلة للحصول على اعتراف باالحتالل

ء انتخابات مبكرة، علما بأنه ال يحق لعباس أو غيره دستوريا حل التشريعي أو               

حكومة طوارئ، وصالحية رئيس السلطة تنحصر في إعالن حالة الطوارئ بشروط مشددة، على              

نون      

–ـدة                 

 لم يكن إعالن عباس   
متوقعا لكل من يرصد تحركات محمود عباس ومن حوله، وكذلك من يدعمه خاصة النظام المصري، كل                

  .لحساباته الخاصة، وأيضا تنفيذا إلستراتيجية إقليمية تُرسم بعيدا عن المنطقة
 الحوار والمصالحة، ولم تلتزم بما اتفق عليه كـإطالق سـراح            ماطلت سلطة عباس طويال في موضوع     

المعتقلين السياسيين، وطاردت والحقت وقتلت المقاومين في الضفة الغربية كمـا حـدث فـي قلقيليـة،                 
واستمرت في إقصاء كل من يعارضها ولو بالكلمة، في الوقت الذي لم تتدخل فيه مصر الرسمية كـراع                  

  .اءات المتكررة لتحميل عباس وفريقه المسؤولية عن المماطلة والتسويفلهذا الحوار ولم تلب الند
اليوم تتباكى سلطة أوسلو على المصالحة وتسارع للتوقيع، وتسارع معهـا اإلدارة المـصرية لتحميـل                

الطرف اآلخر المسؤولية عن عدم ال
  .ر والشؤونفي كل األمو

  المرسوم والمصلحة
بداية، ال بد من توضيح أن محمود عباس نفسه فاقد للشرعية بعد انتهاء فترة واليته بداية هذا العام، وهو                   
الذي حصل على تمديد عربي عبر قرار لوزراء الخارجية العـرب، ولـيس عبـر األطـر القانونيـة                   

فرضه بقوة الواقع ال القانون الذي يتحجج ويتعذر        الفلسطينية، وال يرقى مرسومه ألكثر من قرار فردي، ي        
االستحقاق "و" الفراغ السياسي "به، والذي يردد من حوله نغمة       

دولة مستقلة ال تقع تحت احتالل مجرم، وأن الدستور المذكور ال تشوبه شائبة، وأن هناك 
ر غير متوفرة على اإلطالق، بل هناك ضرب بعرض الحائط لكـل القـوانين              لتطبيق القانون، وهي أمو   

التي شرعتها سلطة أوسلو نفسها قبل سنوات، ليس أقلها بقاء عرفات في منصبه حتى وفاتـه، والتمديـد                  
للمجلس التشريعي ال

د أن خرقه أكثر مـن      ال يحق لمحمود عباس تحديدا الحديث عن القانون والدستور والنظام األساسي، بع           
  :مرة، وتالعب به ليناسبه هو وأفعاله، وهذه بعض المواقف التي تثبت ذلك

 لفرض وثيقة األسرى، التي قال عنها       2006محاولة تمرير استفتاء ال أساس قانوني له في صيف عام           * 
 إنها لم تعد تصلح كأرضية لحكو2006أيلول  /  سبتمبر 2عباس بعد ذلك وتحديدا يوم      

، كاشـفا   "إن ما يهمنا منها البند الرابع والسابع فقط       : "والتي قال عنها أيضا عزام األحمد في الشهر نفسه        
بذلك حقيقة

  .تعطيل القانون األساسي نفسه معتمدا على نص مادة واحدة ال تعطيه هذه الصالحية أبدا* 
مستمر بإجراالتلويح ال * 

الدعوة النتخابات مبكرة، فمدة التشريعي منصوص عليها قانونا بأربع سنوات، لكن ما يستطيع فعله هـو                
  .التنحي واالستقالة

 األساسـي الفلـسطيني أي      ، علما بأنه ال يوجد في القـانون       2007تشكيل حكومة طوارئ صيف عام      * 
مسمى ل

أن تكلف الحكومة القائمة اإلشراف على حالة الطوارئ ثالثين يومـا، علـى الـرئيس بعـدها العـودة                   
  . واحدةللتشريعي، أي أن محمود عباس ال يستطيع إعالن حكومة طوارئ وال لساعة

انتهت والية رئيس السلطة، لكنه أصر وبقي في منصبه بعيدا عن القـا: 2009كانون الثاني   /يناير* 
  .األساسي

لكن ما هي مصلحة عباس اليوم في إصدار هذا المرسوم غير الشرعي من رئـيس منتهـي الـصالحية              
  لسلطة تابعة لالحتالل؟

ياسي عبر صناديق االقتراع هو الهدف الرئيس، لكـن         كما ذكرنا إن فإخراج حماس من دائرة الفعل الس        
تبقى هناك أهداف أخرى على رأسها تحريم وتجريم المقاومة بكافة أشكالها، على قاعدة سلطة واح
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سالح واحد، هو السالح الذي يشرف عليه دايتـون بأيـدي الفلـسطينيين             –حدة   

  .يس منتهي الصالحية، وحكومة ال أساس قانوني لها
مـع        

  . ويتخذ من وثيقة جنيف التفريطية أساسا لحل ينهي الصراع كما يزعمون

شهد الفلسطيني، إال من خالل ضـوء                  

ح وصريح من النظام المصري، الذي شارك ويشارك محمود عباس              

  :دت وتيرتها في األيام والساعات األخيرة، نرصد منها

  .بمطالب الرباعية" المتصالحون"كل يقر فيه 
ف المسماة بالقومية في مصر وبشكل غير مسبوق في التهجم على المقاومة بشكل عـام                

  .المتحدة

عد سلسلة            

في الملف الفلسطيني اإلسرائيلي الخـاص بـصفقة األسـرى            

  ).ف

  :ة السياسية اإلقليمية، خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار التالي

والحرب في اليمن وملف قراصنة الصومال، وملف المياه في دول حوض النيل، وغيرها مـن                
  .الملفات والقضايا التي تقف فيها مصر الرسمية موقف المتفرج والمتابع غير المؤثر

شرعية وا–قانون واحد   
  .الجدد

ول على شرعية موهومة بعد أن فقد كل شرعياته المفترضـة، جـزء   كما أن محمود عباس يسعى للحص 
كبير من فتح ال يعترف بمهرجان بيت لحم وما نتج عنه، منظمة التحرير ال تمثل أحدا بعد أن فُرغت من                    

كل شيء، السلطة منتهية في الواقع ويقودها رئ
ط شعبي وجماهيري بعد سلسلة المواقف المتتالية التي كان آخرهـا التنـسيق وفوق هذا وذاك، سقو   

مندوب االحتالل لتأجيل تقرير غولدستون، الذي ما كان ليمر لوال فـضح تلـك المواقـف، والـضغط                  
  .الجماهيري على تلك السلطة

ينية، يطـبخ   هذه الشرعية المزعومة يريدها محمود عباس لتمرير آخر مشروع تصفوي للقضية الفلـسط            
اليوم من تحت الطاولة،
  ضوء أخضر واستعداد

ما كان محمود عباس ليتخذ مثل هذا القرار الذي سيعقّد بالتأكيد الم
هاتفية من أوباما وقبل ثالث سـاعات مـن إصـدار           أخضر وصله بالفعل وبحسب التقارير بعد محادثة        

مرسومه، وأيضا ضوء أخضر واض
  .في مخططه للسيطرة على القرار الفلسطيني

الشواهد على المشاركة واالستعداد كثيرة، وزا
بحـسب التقـارير    -الرفض األميركي للورقة المصرية للمصالحة بصيغتها األصلية، التـي عـدلت            * 

 بش-الصحفية
انفالت الصح* 

  .وحماس بشكل خاص
لمصادر ال تفصح عن اسمها في الخارجية والرئاسة المصرية، تصر فيها على أن             تصريحات متتالية   * 

  .الورقة هي للتوقيع وليست للمناقشة، وبطريقة استعالئية واضحة
تصريح ياسر عبد ربه صبيحة اليوم الذي أصدر فيه عباس مرسومه، بعد لقائه مع رايـس مندوبـة                  * 

الواليات المتحدة في األمم 
 محمود الهباش الوزير لدى عباس في صالة الجمعة التي اتهم فيها قيادات قطاع غزة بقتل سيدنا                 خطبة* 

  .عمر بن الخطاب، في إشارة للشيعة وإيران
، "إمـارة ظالميـة   "،  "ظالميين"تصريحات محمود عباس نفسه التي استحضر فيها مفردات من شاكلة           * 
  ".انقالبيين"و

  مصلحة مصرية
تحميل حماس تحديدا مسؤولية فشل المصالحة هو مصلحة مصرية بحتة، بدعم محمود عباس و   

غير متناهية من الفشل الرسمي المصري الذريع في تحقيق أي خرق في الملف الفلـسطيني الفلـسطيني                 
، وكذلك )قطر نجحت في الملف اللبناني    (
، أو في ملف المقدسات فـي القـدس         )ني نجح في فترة قصيرة جدا فيما فشلت فيه مصر         الوسيط األلما (
تركيا تتصدر الموق(

مصر وعبر إغالق ملف المصالحة، والوقوف المستمر وراء عباس ترغب في تحقيق أهـداف محـددة                
تعيدها للخارط

شي دور مصر اإلقليمي في قضايا رئيسية تمس ما تسميه األمن القومي المـصري مثـل الـشأن                  تال* 
السوداني 
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خانقة تتركز حول موضوع التوريث وتصاعد المعارضة العلنية للنظام والتعاطف             
  .رم مع الشعب الفلسطيني

  ديدة

داف، يتم اليوم اللجـوء النتخابـات                

عي لممارسة جرائمه، وأوجد عمـالء تحـت مـسميات الرؤسـاء               

مواقف فصائل المقاومة يجب أن ال تقتصر على التنديد وردات الفعل وبيانا
اتخاذ موقف حاسم من السلطة وأركانها ومن يدعمها، موقف بقوة ومستوى وحجم المؤامرة التي تحـاك                

  . شعبنا
لتي ترتسم مالمحها اليوم فلسطينيا، وتمايز واضح بين معسكرين ال يوجمرحلة جديدة هي ا   

          

  حماس .77

طينية، حيـث شـكل               

  .رى بعضها أصغر حجما من مصر في حل قضايا ونزاعات مثل قطر وتركيانجاح دول أخ* 
وجود أزمة داخلية * 

الجماهيري العا
السوري الذي ال يرحـب     التقارب العربي األخير بين أطراف كانت على جفاء مثل التقارب السعودي            * 

  .به النظام المصري
انكشاف الدور الرسمي المصري في حصار وتجويع قطاع غزة ورفض إدخال المساعدات أو حتـى               * 

  .المتضامنين
الضغط األميركي المتواصل على مصر من خالل برنامج المعونات الذي يـرهن القـرار الـسياسي                * 

  .المصري
 إليه مصر وسلطة عباس بعد العدوان األخير على غزة واالنتصار          الذي تنتمي " االعتدال"ترنح معسكر   * 

  .الذي حققته المقاومة
مرحلة ج

تقاطعت إذن مصلحة القاهرة ورام اهللا وتل أبيب في فرض حل يضمن االعتـراف بـاالحتالل، ويلبـي                  
  .شروط الرباعية، ويجرم المقاومة، ويعيد هيمنة االحتالل عبر عباس لقطاع غزة

فشلوا في تمرير ورقة المصالحة المصرية التي تخدم تلك األهوحين  
  .معدة سلفا، عملية ونتائج، تمهيدا ربما لتدخل عسكري من نوع ما في قطاع غزة

إن ما حدث ويحدث هو نتيجة مباشرة التفاق أوسلو المشؤوم، الذي حول االحتالل إلى شريك، وأعفـاه                 
ياته، ومنحه الغطاء الشرمن مسؤول 

والوزراء ومعهم عقداء ووكالء ومديرون، وأوهم البعض أننا دولة عظمى ذات سيادة، وضرب النـسيج               
الفلسطيني ببعضه بحجة االنتخابات، والنتيجة أن االحتالل يقرر ويفعل ما يشاء ومن خـالل إفـرازات                

  .أوسلو
ت الرفض واالستنكار، بـل                

ليل نهار لتصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط حقوق وثوابت
د أي نوع من              

، وبالتأكيد فإن هـذه     "متمسك"و" مفرط"، وفرز ال يغفل عنه عاقل لطرفين        "مقاوم"و" مقاول"التالقي بينهما   
  .المرحلة ستشهد جوالت وسجاالت

فلسطينية، وال بد من وقفـة جـادة وإعـادةالسلطة اليوم وبكل إفرازاتها أصبحت عبئا ال يطاق ومأساة          
احتالل وشعب  : التفكير في التخلص من هذا العبء الثقيل، والتدرج في حله، والعودة إلى أساس الصراع             

  .محتل يقاوم من أجل حقوقه
 25/10/2009نت، .الجزيرة

 
 السياسية للمرسوم الرئاسي وخيارات التداعيات 

  حسام الدجني
 عباس مرسوماً رئاسياً يحدد يوم الرابع والعشرين من يناير المقبل موعداً إلجراء             أصدر الرئيس محمود  

في ظروف معقدة تمـر     , االنتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة         
  . غزةبها القضية الفلسطينية ضمن نتاج طبيعي لالنقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع

المشكلة هنا ليست في المرسوم الرئاسي فهو مرسوم دستوري، ولكن المشكلة تكمن في ما تمر به الحالة                 
السياسية الفلسطينية في الوقت الراهن من انقسام أجهض المؤسساتية السياسية الفلس
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 مة سالم فياض غير شرعية ألنها لم تنل ثقة المجلـس التـشريعي                 

ق طرق ومنعطف خطير وحاد يمر به النظام السياسي الفلسطيني، لذا ينبغـي علـى                  

الغربية والقدس الشرقية، أما في قطاع غزة فلن يستطيع كون حماس مسيطرة على القطاع، وفي                

  
سـيكون          

ال أقدم الرئيس على تنفيذ مرسومه الرئاسي، ولكـن دون              
في خيارات حماس المتاحـة                 

ية جأ حركة المقاومة اإلسالمية حماس ومعها فصائل المقاومة إلى تشكيل المرجعيـة الفلـسطين            

  قد تتخذ المرجعية الجديدة قرارات تعتبر أن من يحكم الضفة الغرب-
  التأكيد على شرعية رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك كرئيس-3

  .والية الرئيس عباس
 دويك في مرسوم رئاسي انتخابات تشريعية ورئاسية، وبالتأكيد ستجري في  قد يعلن الدكتور عزيز     -4

  .قطاع غزة وتقاطعها فصائل منظمة التحرير
  .ها في قطاع غزة

  قد تلوح حماس في الضغط على األطراف اإلقليمية في بعض الملفات مثل شاليط وال-6

  

  

الى حالـة الالشـرعية،   الصراع على الشرعيات سمة من سمات النظام السياسي الفلسطيني حتى وصلنا        
ووضعنا القانون جانباً، وأصبحنا نبحث عن شرعيات سياسية سواء  كانت من الجامعة العربية أو مـن                 

  .أو من طهران أو من المجتمع الدولي) إسرائيل(
فلو نظرنا إلى مكونات النظام السياسي الفلسطيني لوجدنا أن معظم مكونات هذا النظام أصـيب جـراء                 

سات المجتمع المدني تم السيطرة عليها، والفصائل الفلسطينية أصـبحت فـصائل تابعـة              االنقسام، فمؤس 
للمنهجين السائدين في الحالة الفلسطينية، وكذلك المؤسسات السياسية معطلة فالمجلس التشريعي عطّـل،             

والحكومة في قطاع غزة مقالة، وحكو
حسب القانون األساسي، والرئيس جدد له عبر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلـسطينية، والتـي               

  .أيضاً تحتاج إلى تجديد شرعيتها الدستورية عبر عملية إصالح وتفعيل لمؤسساتها
إذن نحن على مفتر

 مصر وعلى كل الغيورين على القضية الفلسطينية ممارسة الضغط على الطرفين للعـودة إلـى                الشقيقة
  .طاولة الحوار والوصول إلى قواسم مشتركة، ألن البدائل صعبة وكل طرف يملك خيارات مؤلمة

وفي حال أصر الرئيس محمود عباس على عقد االنتخابات في موعدها الدستوري فهو يستطيع عقدها في                
 الضفة

حال أفرزت االنتخابات قيادة جديدة فقد يطرح ذلك تساؤالً كيف ستتعامل هذه القيادة مع قطاع غزة؟ هل                 
ستعترف به أم تعتبره إقليماً متمرداً؟

قد يتصاعد السجال اإلعالمي بين الطرفين، ولكـن األيام المقبلة حبلى بالتطورات السياسية، و     
للموقف الرسمي المصري من خطوة الرئيس عباس التطور األبرز، حيث سيكون بمثابة تحديد مـصير               

  .الورقة المصرية
بعد المرسوم تصاعدت ردود األفعال من حركة حماس تحديداً، ومعها بعض فصائل المقاومة، ومعظـم               

ماس تملك خيارات في حالمتحدثين قالوا إن ح   
التطرق إلى أي من هذه الخيارات مما دفعني إلى التفكير ومحاولة االجتهاد 

  :وهي
  قد تل-1

  .البديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية
  .ية هم موالون لالحتالل2

                  للسلطة الفلسطينية بعـد انتهـاء

           

  مقاطعة االنتخابات في الضفة الغربية والقدس، ومنع-5
عمليـة  تهدئة و                

  .التسوية
  .  التوقيع على ورقة المصالحة المصرية-7

  26/10/2009صحيفة فلسطين، 
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78.
  ياسر الزعاترة

ية            

وال حاجـة   .  برمتها ، ال سيما تلك التي تنتمي إلى جبهة المقاومة والممانعة             

إليران وال                    

انة للجهات األخرى التي تتآمر على المقاومة وتـستهدف                 

ة لم تغير رأيها الـذي                  

أيضا مـن   " المشبوهة" أجنداتها         

االحـتالل               
ركض خلف الرضا األمريكي ال ينبغي له أن يتحدث عن أجندات إقليمية ، ألن إيران ليس أخطر على                  

حل القضية وتحرر األرض وتستعيد الكرامـة      
، بينما يعلم الجميع أن روحيتها هي تحويل الجميع إلى شهود زور على 

ي بر حل الدولتين بتفاصيله البائسة كما وردت في وثيقة جنيف وملحقها األمني ، أم عبر الحل االنتقـال                 
  ).تسميات مختلفة لشيء واحد(ؤقتة ، أو السالم االقتصادي 

ا كان رفض مصالحة من هذا النوع هو محض صدى ألجندات إقليمية ، فنعم األجندات تلك ، وبئـست    
  .األجندة التي تتفاخر بالتنسيق األمني واالقتصادي ، ويحركها الجنرال دايتون والسيد توني بلير

  لخصومها» وطنية«لقوى المقاومة و» خارجية«أجندة  

في سياق ردها التقليدي على قوى المقاومة الفلسطينية ، وعلى رأسها حماس ، دأبـت بعـض الـدوائر                   
والعربية المساندة لها على اتهام الحركة بالتبعية ألجندات إقليمية تحول بينهـا            الفلسطينية التابعة للسلطة    

ونتذكر أن ذات التهمة كانت تكال لتلك القوى عقب كل عملية عسكر. وبين المصالحة وإنهاء االنقسام   
  .، وحين كانت تصر على المقاومة ورفض برنامج التفاوض البائس

من قبل نخـب لهـا موقفهـا األيـديولوجي          ) فزاعة األجندة اإلقليمية  (واألسوأ أن تستخدم ذات الفزاعة      
المناهض للظاهرة اإلسالمية

هنا الستدعاء بعض فصول المعارك التي خاضتها تلك النخب على هذا الصعيد ، مع العلم أنها معـارك                  
  . التوقف على ما يبدوليست في وارد

في هذا السياق ينبغي القول إن أحدا ليس بوسعه إثبات أن حماس قد رهنت قرارها ألحد ، ال 
لسواها ، وحين تكون خيارات إيران هي دعم المقاومة ، فإن من العبث مطالبة المقاومين بأن يرفـضوا                  

  .من بعض العرب اآلخرين غير الحصار والتآمراليد التي تمتد إليهم بالدعم ، في وقت ال يجدون فيه 
صحيح أن طهران تسعى إلى استقطاب جماهير األمة بدعمها للمقاومة ، لكن ذلك لم يؤد إلى تشيع الناس                  

كما يروج بعض الموتورين ، بقدر ما شكّل إد
  .برنامجها في وضح النهار

 الوقائع التي أثبتت أن قرار حماس ليس رهينة ألحد ، مع أن جهلـة مـأجورين مـا زالـوا                     كثيرة هي 
يتجاوزون السياسي إلى الديني ، حيث يتحدثون ، وهم يعلمون أنهم يكذبون ، عن التشيع في فلسطين كما                  

  .لو كانت حماس تتسامح معه ، مع أن عنصرا واحدا من الحركة لم يغير مذهبه منذ تأسيسها
 كان موقف إيران هو رفض خوض حماس لالنتخابات التشريعية ، لكن الحركلقد

، وعندما تراجعت دمشق عـن موافقتهـا        ) رأينا لم يتغير في خطأ االجتهاد     (أخذته في دوائرها الشورية     
لنـت   ، وأع  2007على عقد مؤتمر وطني فلسطيني في دمشق ردا على مؤتمر أنابوليس نهايـة العـام                

  .طهران عن استضافته لم تلب حماس الدعوة
ما ينبغي أن يقال هنا أيضا ، وفي سياق الرد على حكاية األجندة اإلقليمية ، هو أن دوال عربية أخـرى                     
معروفة للجميع تدعم المقاومة بهذا القدر أو ذاك ، وهي تفعل ذلك ألن فيها أناسا مقتنعين بأهمية الـدعم                   

هناك من يدعم أيضا ألنه يرى في المقاومة حـاجزا دون           (واجبا دينيا وقوميا    وجدواه ، فضال عن كونه      
، وال يعرف إن كانت للدول المذكورة) التغول عليه كما هو حال سوريا     

  . وراء دعم حماس وقوى المقاومة ، وما صلة تلك األجندات باألجندة اإليرانية؟،
ؤل عن طبيعة أجندات اآلخرين ، ذلك أن من ينسق أمنيا وسياسيا مع األهم من ذلك هو التسا    

وي
  .األمة من المشروع األمريكي الصهيوني إال في عقول كليلة تغطي الشمس بغربال األهواء

 يتحدثون عن المصالحة كما لو كانت ستيشار هنا إلى إنهم   
مشروع تصفية القضية ، أكـان                   

ع
أو الدولة الم

إذ
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 يقفون مع حماس بالحق والباطل ، وقد انتقدنا كل خطأ قارفته ، لكنها أخطاء ال تـصل بحـال                    لسنا ممن 
  .حدود خطايا يرتكبها آخرون من دون أن يرفّ لهم جفن

  26/10/2009الدستور، 
  

:كاريكاتير 79.   
  

   
  26/10/2009الدستور،   
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