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***  

  
   أيام لتسمية مرشحعشرةعباس قرر عدم الترشح لالنتخابات وأمهل القيادة : لحياةا" .1

 أن الرئيس محمود عباس قرر "الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة في غزة لـ:  فتحي صباح-غزة 
  . يناير المقبل/ كانون الثاني24عدم ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية المقبلة التي حدد موعدها في 

قالت المصادر التي فضلت عدم نشر أسمها أن عباس كان غاضباً جداً من عدد من فصائل منظمة و
التحرير الفلسطينية وأعضاء لجنتها التنفيذية بسبب االنتقادات الحادة التي وجهت له في أعقاب عدم 

دة وأضافت أن عباس تحدث بغضب وح. التصويت على تقرير غولدستون في الثاني من الشهر الجاري
خالل اجتماع للقيادة الفلسطينية عقده عشية اجتماع المجلس المركزي يومي السبت واألحد الماضيين، 

  . أنه كان يتوقع من هذه الفصائل والشخصيات دعم موقفه ال تخطئتهإلىمشيراً 
وأوضحت أن عباس أبلغ الحاضرين تصميمه على عدم ترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية المقبلة، وطلب 

وأكدت أن عباس أمهلهم .  أنه سيدعم هذا المرشح بقوةإلىنهم البحث عن مرشح بديل للرئاسة، مشيراً م
عشرة أيام لتسمية المرشح المتفق عليه، وفي حال عجزوا عن االتفاق على مرشح ما خالل الفترة 

  .المحددة، سيعلن عدم ترشيح نفسه في بيان رسمي
عترض على قرار الرئيس وردة فعله على انتقادات الفصائل وقالت المصادر إن عدداً من األعضاء ا

 التصويت على تقرير غولدستون، والطريقة التي إرجاءوالقيادات ولجنة التحقيق التي شكلها للتحقيق في 
 توتر إلىوأضافت أن عباس رفض هذه االعتراضات بحدة، ما أدى . تعامل بها أثناء هذا االجتماع
صاً عندما كرر عضوا اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي للجبهة األجواء في االجتماع، خصو

عبد الرحيم ملوح مواقفهما من تقرير  الديموقراطية تيسير خالد ونائب األمين العام للجبهة الشعبية
  .غولدستون وآلية اتخاذ القرار في اللجنة التنفيذية

اجتماع سابق على خلفية الموقف من  أن مشادة حصلت بين خالد وقياديين من فتح في إلىوأشارت 
وقالت إن عباس أبلغ . الورقة المصرية والشراكة السياسية وآلية اتخاذ القرار في اللجنة التنفيذية

الحاضرين في االجتماع األخير أنه ينوي نشر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التي شكلها بنفسه برئاسة 
 التصويت على تقرير إرجاءب حنا عميرة للتحقيق في عضو اللجنة التنفيذية، ممثل حزب الشع
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وأضافت أن عباس وافق على طلب خالد اطالع اللجنة التنفيذية على النتائج قبل نشرها، . غولدستون
  . في مكتب عباس ألنه يعتبر أن ذلك ليس من حقهاإداريةعلى رغم أن اللجنة لم تحقق في أي مسائل 

، نقلت المصادر عن عباس قوله إن اإلدارة األميركية طلبت رسمياً وفي شأن الورقة المصرية للمصالحة
وأضافت أن مبعوث اإلدارة األميركية لعملية السالم . منه عدم التوقيع عليها بسبب رفضها ما جاء فيها

في الشرق األوسط جورج ميتشل هدد السلطة الفلسطينية والرئيس عباس بفرض عقوبات اقتصادية عليها 
وأوضحت أنه مع ذلك، وفي مغامرة واضحة، قرر الرئيس عباس . على الورقة المصريةفي حال وقعت 

  .التوقيع على الورقة ورفض الطلب األميركي
  27/10/2009الحياة، 

  
   عام الرئاسة الفلسطينية ينفي عزم عباس االستقالة من منصبهأمين .2

، أن جويس كرموحمد يونس  م،رام اهللا واشنطننقالً عن مراسلها في  27/10/2009الحياة، نشرت 
 والفلسطيني بسبب االستيطان، األميركيمصادر فلسطينية وأخرى أميركية كشفت تباعداً في الموقفين 

 بالرئيس  اتصل هاتفياًَأوباما الرئيس باراك إن في رام اهللا "الحياة"وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ
التزامه عملية السالم، وذلك بعد وصول رسائل  إلى الماضي لتطمينه األسبوع عباس محمودالفلسطيني 
 عن التزامات سابقة بحمل إدارته عباس ينوي االستقالة احتجاجاً على تراجع أن مفادها إليهفلسطينية 

 دولة فلسطينية مستقلة على حدود إقامة إلى عملية سالم تقود وإطالق على وقف االستيطان، "إسرائيل"
  .1967 يونيو /الرابع من حزيران

، واتهمها أوباما إدارة الشديد من إحباطه عباس أعرب في لقاءات خاصة عن أن المصادر وأوضحت
ن عباس عاد محبطاً من زيارته أ  وأضافت. جورج بوش السابقةإدارةبالتراجع حتى عن تعهدات 

دف  بيان يحدد فيه مرجعية العملية السلمية والهإصدار الذي رفض أوباما لنيويورك ولقائه األخيرة
 يونيو / على حدود الرابع من حزيران"إسرائيل" جانب إلى دولة فلسطينية مستقلة إقامةالنهائي منها، وهو 

  .  الحرامواألرض تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس والبحر الميت 1967
 الطيب عبد لسطينية الف عام الرئاسةأمين أن) وفا( نقالً عن وكالة 27/10/2009الحياة الجديدة، وذكرت 

بأن "وقال عبد الرحيم  . بأن الرئيس عباس قد هدد باالستقالةإسرائيلية إعالمالرحيم نفى ادعاءات لوسائل 
 بلبلة وارتباك في الساحة الفلسطينية ومن باب إلحداثهذه االدعاءات ال أساس لها من الصحة ومحاولة 

س للتهرب من االلتزامات المطلوبة من الجانب الحملة اإلسرائيلية التي تشن ضد الرئيس محمود عبا
 وتحديد مرجعية واضحة لعملية السالم االستيطاناإلسرائيلي وفق خارطة الطريق وفي مقدمتها وقف 

  " .، وللتشكيك بوجود شريك فلسطيني1967 لحدود الرابع من حزيران عام االنسحابأساسها 
 بين الرئيس عباس والرئيس أوباما كانت مكالمة دافئة وأكد األمين العام للرئاسة أن المكالمة التي جرت

وودية وصريحة، أكد فيها الرئيس المطالب الفلسطينية بأن عودة المفاوضات تستلزم أول ما تستلزم 
 لاللتزامات المترتبة عليها في خارطة الطريق وفي مقدمتها وقف االستيطان في "إسرائيل"ضرورة تنفيذ 

 دولة فلسطينية على حدود أساسا فيها القدس واإلقرار بحل الدولتين على كل األراضي الفلسطينية بم
   ."إسرائيل" جانب دولة إلى 67الرابع من حزيران 

 العاشرة الليلة قبل اإلسرائيلية نقل عن القناة التلفزيونية اإلسرائيلي اإلخباري" واي نت"وكان موقع 
من رئاسة السلطة احتجاجا على السياسة التي تنتهجها  الرئيس عباس هدد قبل أيام باالستقالة أنالماضية 
 الممارس على السلطة بدال من األميركي، ورفض نتنياهو وقف االستيطان، والضغط اإلسرائيليةالحكومة 

  ."إسرائيل"ممارسته على 
 جراءإل أوباما الذي دعا األمرفان الرئيس عباس هدد باالستقالة " تشيكو مناشيه"وحسب المحلل في القناة 

 دولة فلسطينية وعاصمتها بإقامةاتصال هاتفي معه يوم الجمعة الماضي عصرا وقدم له وعدا شخصيا 
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 موعدا بإعالنه وواشنطن "إسرائيل" ساعات من ذلك فاجأ 3 الرئيس عباس وبعد إنوقالت القناة .  القدس
 .ه، حسب تلك المصادر غضبها العارم ضدوأثار أبيبلالنتخابات الرئاسية والبرلمانية ما استفز تل 

  
  يطلب من لجنة االنتخابات االستعداد لتنظيمها في موعدهاعباس  .3

 حنا ناصر، رئيس لجنة االنتخابات المركزية، . وجه الرئيس محمود عباس رسالة إلى د: وفا–رام اهللا 
في الموعد دعاه فيها إلى أن تباشر اللجنة عملها في اإلعداد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

ودعا الرئيس في الرسالة، لجنة االنتخابات إلى . مؤخراً المحدد لها بموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر
  . تنفيذ هذه العملية من مختلف جوانبها في المواقيت المحددة لها وفق القانون

. اسي حسب األصولمن جانبها أكدت لجنة االنتخابات جاهزيتها التامة للتعامل مع القانون والمرسوم الرئ
 انتخابات حرة ونزيهة في جميع إلجراء والقوى السياسية للتعاون معها واألحزاب األطرافداعية جميع 

  .مناطق السلطة الفلسطينية
 27/10/2009الحياة الجديدة، 

  
  من عباس بمواجهة حماس في االنتخابات بقائمة موحدةفصائل منظمة التحرير تدرس اقتراحاً .4

 إن فصائل منظمة التحرير تدرس "الشرق األوسط"قالت مصادر مطلعة لـ:  كفاح زبون-  غزة،رام اهللا
في قائمة ) للرئاسة والتشريعي(اقتراحا تقدم به الرئيس محمود عباس، لخوض االنتخابات العامة المقبلة 

قتراح وأكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن اال. واحدة، في مواجهة حركة حماس
 .وافق على المقترح، ورجح أن توافق عليه الفصائل األخرى) فدا(قيد الدراسة، معلنا أن حزبه 

 إن االقتراح الذي تقدم به عباس يهدف إلى إظهار فصائل منظمة التحرير "الشرق األوسط"وقال رأفت لـ
 واحدة النتخابات موحدة، وأوضح أن الفصائل إذا ما اتفقت فستختار مرشحا واحدا للرئاسة، وقائمة

 وستختار الحركة من "حصة األسد"وستحصل فتح على  .المجلس التشريعي، وستصب جميعا لهذه القائمة
سيترشح لمنصب الرئيس، وأغلب الظن أنه عباس نفسه، إال إذا تراجع عن قراره بالترشح، وستحتفظ 

 .الحركة كذلك بأغلبية في القائمة الموحدة للمجلس التشريعي
 27/10/2009وسط، الشرق األ

  
  السلطة تمنعني من الوصول لمكتبي فكيف يدعون لالنتخابات وهم ال يحترمون نتائجها: الدويك .5

 عزيز الدويك االثنين بان السلطة الفلسطينية . رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د أكد:وليد عوض
ن هناك أ على "قدس العربيال"وشدد في حديثه مع  .تمنعه من ممارسة عمله كرئيس للمجلس التشريعي

يدعون "ضاف قائال أو .جهات متنفذة في القيادة الفلسطينية تمنعه من دخول مكتبه في التشريعي
النتخابات ويمنعونني من الدخول لمكتبي كرئيس للمجلس التشريعي، فكيف يدعون لالنتخابات وهم ال 

ل المجلس التشريعي باعتقال الكثير من عطلت عم" إسرائيل"مشيرا إلى أن ، "يحترمون نتائج االنتخابات
  .نواب المجلس في حين أكملت السلطة تلك المهمة بمنعه من ممارسة مهامه بعد إطالق سراحه
 في إجراءهاوحول اعتزامه ترشيح نفسه لرئاسة السلطة في االنتخابات التي قرر الرئيس محمود عباس 

 غير بأنه انظر للمرسوم الرئاسي أنادث حديث ولكن لكل حا" يناير القادم قال الدويك / كانون الثاني24
جواء ديمقراطية لخوض أرى أال : وأضاف قائالً. "دستوري الن المجلس التشريعي قائم وواليته لم تنته

 في وصول أمالً أرى محددة وال واألهداف الحصان أمامن هو وضع العربة انتخابات حقيقية والقائم اآل
 دفع حماس بعناصر منها لخوض االنتخابات التشريعية إمكانيةوحول  ."ألمانا بر إلىالقارب الفلسطيني 

  ." قرار ولكل حادث حديثإلىهذا يحتاج " جرت في الضفة الغربية لوحدها قال إذاوالرئاسية 
  ." وعبثت بهإاللم تترك بندا في الدستور الفلسطيني " القيادة الفلسطينية برئاسة عباس أنوشدد على 
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 إلجراء في مرسومه الذي دعا فيه األساسييه بان الرئيس الفلسطيني التزم بالقانون وعند الرد عل
هم يخالفون الدستور من اجل تطبيق الدستور " يناير القادم قال الدويك / كانون الثاني24انتخابات في 

دستورية المرسوم ال يمثل حقيقة " أن، مشددا على " لم يبق بند في الدستور دون االعتداء عليهولألسف
، وهذا الهروب يعقد الموقف لألمام كله استباق وهروب واألمر الفلسطيني األساسيحسب القانون 

  ." بعدم االرتياحإليهالفلسطيني ونحن ننظر 
 االنتخابات في إجراءوشكك الدويك في حرص عباس على االلتزام بالدستور الفلسطيني الذي يحتم عليه 

 لم تنل ثقة ألنها الحكومة القائمة في رام اهللا غير شرعية أليست"ل الدويك  يناير القادم وقا/كانون الثاني
 عباس قضى على الحياة الديمقراطية أنوشدد الدويك على  ."المجلس التشريعي ولم تعرض عليه

  .طالب عباس باحترام القانون الفلسطينيو ة، مراسيم رئاسإلىالفلسطينية وحول كل الحياة الفلسطينية 
 الفلسطينية الحالية قال األزمة يناير القادم للخروج من / االنتخابات في كانون الثانيإجراء نيةإمكاوحول 
وحول ما يجري على  ." االنتخابات هل هيأنا الساحة الفلسطينية لمثل تلك االنتخاباتأردنا إذا"الدويك 

 هناك حالة من أنى ، مشددا عل"نحن نعيش مأساة دستورية حقيقية"الساحة الفلسطينية قال الدويك 
  . على حد قوله"إسرائيل" التي تجريها السلطة مع "الفوضى العبثية واقلها سوء المفاوضات العبثية"

  27/10/2009القدس العربي، 
  

   ويأتي شهوة من فتح للسلطة...االنتخابات سياسي بامتياز مرسوم :نواب حماس في الضفة .6
 أن المجلس التشريعي بالضفة الغربية المحتلة، على أكد نواب كتلة حماس البرلمانية في: رام اهللا

محمود عباس والذي حدد من خالله موعد " المنتهية واليته"المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة 
سياسي بامتياز ال استحقاق قانونياً له ويأتي شهوة من حركة فتح "االنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة 

ف إلخراج حركة حماس من المشهد السياسي الفلسطيني دون النظر إلى  ويهد،لالنتخابات والسلطة
سعي "واستنكر النواب ". مصالح الشعب الفلسطيني الذي يعاني من االنقسام والقمع الذي يتعرض له
، وأكدوا على أن هذا القرار "عباس لتكريس العنصرية من خالل قراره الذي تخلى فيه عن القدس وغزة

، مطالبين بضرورة انعقاد المجلس التشريعي بصفته " منظمة التحرير بالحق الفلسطينييدل على تفريط"
  .الجهة المخولة للبت وإنهاء الجدل في القرار

مرسوم : "وقال،  أن القرار هو قرار سياسي بامتياز،وأكد أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي
  "...الرئيس مرسوم سياسي وليس استحقاقاً دستورياً

وهو غير مخول إلصدار هذا المرسوم "إن والية الرئيس منتهية " :بدوره، قال النائب عمر عبد الرازق
واعتبرت النائب منى منصور إصدار هذا  ". لتمرير مثل هذا األمر جديداًوإنه يحاول أن يضع دستوراً
الوطنية الفلسطينية التي  تكريساً لالنقسام الفلسطيني وال يخدم المصالحة ،المرسوم في هذا الوقت بالذات

  ".هذه الخطوة غير قانونية وغير دستورية: "وصلت إلى نقطة حساسة، وقالت
الخطورة األكبر في هذا المرسوم تكمن في السعي نحو "وتحدث النائب عبد الرحمن زيدان عن أن 

نصف المليون الغتيال بطيء لمليون و"االنتخابات بدون توافق وطني، عدا عن أنها بذلك تعطي الشرعية 
فلسطيني في قطاع غزة من خالل حرمانهم من ممارسة حقهم االنتخابي وتحويلهم إلى إقليم متمرد 

المرسوم في الظروف الحالية معيق الستمرار : "قال النائب رياض ردادو". وشرعنة إجراءات الحصار
أكد على عدم جاهزية  ناصر عبد الجواد في قيمة االنتخابات، و.د وشكك". الحوار لتحقيق المصالحة

واعتبر  .األجواء في الضفة الستقبالها في هذا الوقت بالذات نتيجة غياب الحريات عن األرض فيها
النائب محمد أبو جحيشة أن األجواء غير مالئمة لمثل هذا القرار وهو بذلك يمهد لتزوير االنتخابات 

   .وااللتفاف على نتائجها
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الن االنتخابات بمثابة صفعة للوسيط المصري الذي طالب بتوقيع رأت النائب سميرة الحاليقة أن إعو
  .2009\10\25اتفاق المصالحة في 

 بالقانون وأشار النائب حسني البوريني، إلى أنه كان من األولى بعباس أن ال يعطل التشريعي عمالً
ات التشريعية مرسوم عباس بشأن االنتخاب"وأضاف  .والدستور وأن ال يصدر قرارات ويلصقها بالدستور

  ". والرئاسية يأتي في سياق وضع المزيد من العصي في دواليب المصالحة الفلسطينية المنتظرة
بدوره، أوضح النائب فتحي القرعاوي أن ما جرى سيعقد األمور وسيكون آخر مسمار يدق في نعش 

  .المصالحة
 لعقد جلسة طارئة للمجلس وعن طريقة الخروج من المأزق السياسي الراهن، دعا النائب محمود مصلح

  .التشريعي حتى يتم حسم األمر
  27/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "االعتقال السياسي مأساة وطنية يجب إنهاؤها" :النائب البوريني .7

إغالق ملف " على ضرورة ،"حسني البوريني"أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح  :نابلس المحتلة
ما نحتاجه خطوات " :، وقال"لما له من تبعات مأساوية على القضية الفلسطينية؛ المعتقلين السياسيين نهائياً

جدية لإلفراج عن كافة المعتقلين دون استثناء، فليس من المعقول أن يفرج عن بعضهم اليوم ويعتقل 
وأضاف خالل جولة لنواب التغيير واإلصالح  ".هذا سيبقي المشكلة تراوح مكانها، غيرهم في ذات اليوم

نابلس لالطمئنان على معتقلين تم اإلفراج عنهم في اآلونة األخيرة من سجون أجهزة أمن السلطة في 
  .بالضفة بعد مدة من حصولهم على قرارات إفراج من محكمة العدل العليا لم تطبق في حينها

م من وطالب البوريني أهالي المعتقلين السياسيين بالتوجه للقضاء ألخذ حقهم في قرار إفراج ألبنائه
، حتى وإن لم تطبق فور صدورها إال أنها عاجال أم أجال يجب أن تطبق"المحكمة، مؤكداً أن القرارات 

  ".وهناك عدد من المعتقلين ممن حصلوا على اإلفراج وما زالوا بانتظار تطبيق القرار
  27/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
   بالقدساإلسرائيليةحملة فلسطينية دولية ضد االنتهاكات  .8

بدأت القيادة الفلسطينية حملة سياسية دولية مكثفة للتحرك : وكاالتال - عواصم -سطين المحتلة فل
 لوقف إجراءاتها التصعيدية فى مدينة القدس المحتلة، وخاصة ضد المسجد "إسرائيل"والضغط على 
ئيس  صائب عريقات أمس إن الر.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. األقصى المبارك

 واألمم األوروبي محمود عباس أصدر تعليماته بإجراء اتصاالت مع الواليات المتحدة واالتحاد الفلسطيني
المتحدة والصين وروسيا للتحذير من خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية، ومطالبتهم بالتحرك الفوري 

ية واإلسالمية إلى مستوى وأعرب عريقات عن أمله بأن ترتقي المواثيق الدولية والعرب. والعاجل لوقفها
  . تستهدف األقصى ومحاوالت االحتالل فرض حقائق جديدة عليهالتيالتهديدات 

ر بركات الفرا مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وسفيرها المناوب في .من جانبه، حث د
مندوبين مصر، الدول العربية باالستعجال في تطبيق قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى ال

الدائمين، في الثامن من الشهر الجاري بما يتعلق بالتوجه لألمم المتحدة لبحث الوضع الخطير في القدس 
وذكر الفرا، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه بالقاهرة أن مجلس الجامعة  .المحتلة والمسجد األقصى

ألمم المتحدة في نيويورك  األخير كلف المجلس المجموعة العربية لدى االطارئالعربية في اجتماعه 
بطلب جلسة خاصة وعاجلة للجمعية العامة لألمم المتحدة للنظر في الموقف الخطير الناتج عن 

االعتداءات المتكررة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي وبصورة ما يجري في المسجد األقصى، واتخاذ "



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1594:         العدد       27/10/2009الثالثاء  :التاريخ

عب الفلسطيني وحقوق المسلمين اإلجراءات الالزمة لضمان وقف الممارسات اإلسرائيلية وحماية الش
  ".والمسيحيين في األماكن المقدسة في القدس

  27/10/2009الدستور، 
  

   نصرة للقدساألراضي المحتلة يطالب بهجمات في عمق "التشريعي"مقرر لجنة القدس في  .9
طالب نائب من حركة حماس في المجلس التشريعي أمس التنظيمات الفلسطينية  : أشرف الهور-غزة 
، رداً على االعتداءات التي تنفذها القوات اإلسرائيلية في مدينة "إسرائيل"لحة بتنفيذ هجمات في عمق المس
 أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي على ضرورة أن تقوم فصائل .وأكد د .القدس

بكل ما في وسعهم من تفعيل دورها والتحرك بسرعة قبل فوات األوان للقيام "المقاومة الفلسطينية بـ
  ."وسائل المقاومة المقدسة والمشروعة من عمليات جهادية في القدس وعمق العدو الصهيوني

وحث أبو حلبية خالل مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة على بيان االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المدينة 
هذا المسجد وحاضنته بيت التحرك الفوري والعاجل لنصرة "المقدسة والعرب والمسلمين على ضرورة 

 طالت البشر والحجر إنها، وقال "وتيرة متسارعة" الفتاً إلى أن االعتداءات اإلسرائيلية تسير بـ"المقدس
 وأكد أن االقتحامات اليومية من اليهود للمسجد األقصى تأتي بدعم من القيادة السياسية .والشجر

مخطط صهيوني يهدف لفرض أمر "ام تأتي ضمن وأشار أبو حلبية إلى ان عمليات االقتح .الصهيونية
  ."واقع في هذا المسجد األقصى

 أسفل أساسات المسجد "إسرائيل"وتطرق النائب عن حماس إلى عمليات الحفريات التي تقوم بها 
 ."تهدد بشكل خطير جداً أساسات المسجد وقواعده وجدرانه"األقصى، وأكد أنها 

  27/10/2009القدس العربي، 
  
  من االستيطان والجدارين مليون دوالر لدعم المتضرر60خصص تاض حكومة في .10

سالم  . الذي عقد برئاسة داألسبوعي، في اجتماعها أمسعلنت الحكومة، أ : منتصر حمدان-رام اهللا 
فياض، ترحيبها بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإجراء االنتخابات الرئاسية 

المقرر، كاستحقاق دستوري، استناداً إلى القانون األساسي وقانون االنتخابات، والتشريعية في موعدها 
واعتبرت أن هذا القرار يشكل ضمانة لحماية النظام الديمقراطي الفلسطيني، ويمهد الطريق للخروج من 

  .األزمة الراهنة
المناطق  مليون دوالر لتنفيذ مشاريع لدعم صمود المواطنين في 60كما قررت الحكومة تخصيص 

المتضررة من االستيطان والجدار، مستنكرة في الوقت ذاته الممارسات اإلسرائيلية المستمرة ضد مدينة 
وحملت الحكومة . القدس ومواطنيها ومقدساتها، والتي تقوض الجهود المبذولة لدفع عملية السالم

ألقصى المبارك واالعتداء على اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن االقتحامات المتكررة لساحات المسجد ا
  .المصلين، والتي تهدد بدفع المنطقة برمتها إلى تصعيد بالغ الخطورة

 منزالً في القدس الشرقية، ومخططاتها لالستيالء على 150كما أدانت الحكومة قرار بلدية القدس بهدم 
نهائي للسياسة منازل أخرى في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد 

اإلسرائيلية ضد المدينة، ومنعها من مواصلة هذه الممارسات واالنتهاكات التي تتناقض مع القانون الدولي 
  .واتفاقية جنيف الرابعة، وكافة المواثيق واألعراف الدولية

 27/10/2009الحياة الجديدة، 
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   عن الطرف المعطلباإلعالن نواشنططالب ي وستبعد استئناف محادثات المفاوضات قريباًي عريقات .11
ن إمس، أرئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير،   صائب عريقات،.قال د: القدس، وكاالت

 "إسرائيل" الفلسطينية في المستقبل القريب، محمالً اإلسرائيليةمن غير المرجح استئناف محادثات السالم 
وأضاف عريقات في  . القيام باألمر ذاتهإلىشنطن  طريق مسدود وداعياً واإلىالمسؤولية عن الوصول 

ال تبدي أي إشارة لاللتزام بما عليها من التزامات " إسرائيل"والهوة ما زالت كبيرة : تصريحات صحافية
  .وقف النشاطات االستيطانية أو استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها.. من خارطة الطريق

  ".ال أرى أي إمكانية قريبة لذلك "اإلسرائيليةتفق معه مسؤولون بالحكومة في تقييم ا: وأردف قائالً
 باراك أوباما األميركي لم تتمكن إدارة الرئيس إن" اتفاق خارطة الطريق إلىوأضاف عريقات في إشارة 

 هي يلإسرائعليها من التزامات عليها أن تعلن وفق التزاماتها أن   بتنفيذ مااإلسرائيليةمن إلزام الحكومة 
أننا نخشى من أن العنف قد يخرج "وحذر عريقات، من  ".الطرف الذي يعطل إطالق مفاوضات السالم

  ".عن نطاق السيطرة
 27/10/2009األيام، فلسطين، 

  
 والمشاركة في منتدى القدس الدولي.. .في المغرب لبحث القضية الفلسطينيةعباس  .12

 زيارة للمغرب يشارك خاللها في أمسحمود عباس بدأ الرئيس م:  محمد األشهب- رام اهللا -الرباط 
اجتماع مؤسسة بيت مال القدس ويجري محادثات سياسية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس 

  . لجنة القدس المنبثقة من المؤتمر اإلسالمي
شرين  تزامن زيارته واستضافة مدينة مراكش منتدى المستقبل في الثاني من تإلىوأشارت المصادر 

 نوفمبر المقبل، في حضور وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون ومسؤولين في مجموعة /الثاني
  . في مدينة فاسأمس مغربية أصول بدء اجتماع حاشد ليهود متحدرين من إلىالثماني، إضافة 

لفلسطيني وستكون تطورات األوضاع في الشرق األوسط وتداعيات مواجهات الحرم القدسي واالنقسام ا
  .ضمن محاور محادثات عباس والمسؤولين المغاربة

ووفق مصادر ديبلوماسية، تشكل زيارة عباس فرصة سانحة لمعاودة تفعيل دول المغرب، خصوصاً في 
ضوء تمنيات كان عبر عنها الرئيس باراك أوباما لتحريك مساع مغربية لتقريب وجهات النظر على 

  .ولتين القابلتين للتعايشطريق بناء السالم وفق مفهوم الد
  27/10/2009الحياة، 

  
  موقف حركة حماس وجهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية مذكرة حول نص .13

وضعت حركة حماس المصالحة وإنهاء االنقسام على قمة أولوياتها، على الرغم من أن مشهد الخـالف                
 فتح في االنقالب على نتائج انتخابـات        واالنقسام كان نتيجة مباشرة لجهد السلطة الفلسطينية وقيادة حركة        

. ، واستقوائها بالعوامل الدولية واإلقليمية لهذا الغـرض       2006المجلس التشريعي التي أجريت مطلع عام       
وتلخص المشهد حتى نهاية العدوان الغاشم على قطاع غزة، بتجاوب حماس مع كل مساعي المـصالحة،                

لى الرغم من فظاعة العدوان اإلسرائيلي على شعبنا فـي          وع. فيما كان رئيس السلطة يرفضها أو يفشلها      
قطاع غزة واستمرار الحصار وعدم اإلعمار، تجاوبت الحركة مع المسعى المصري للمصالحة منذ شهر              

  .2009فبراير 
وقد بدا واضحاً لنا في حركة حماس، ال سيما في الجوالت األخيرة من الحوار، أن اإلخوة في حركة فتح                   

 بدأوا يعرقلون جهود المصالحة، ويغلقون الطريق أمام مساعي إنهاء االنقسام، وذلك فـي             ورئاسة السلطة 
الوقت الذي كنا نبذل فيه كل ما في وسعنا وطاقتنا، وأقصى درجات المرونة من أجل دفع هذه الجهـود                   

مـزق  قدماً، وقد خطونا خطوات واسعة في سبيل إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام، الذي أصـبح ي               
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قضيتنا ويستنزف سمعتها وسمعة شعبنا، االنقسام الذي ال يستفيد منـه إال االحـتالل وأعـداء الـشعب                  
  .الفلسطيني

في البداية حاولنا أن نقنع أنفسنا ونفسر موقف اإلخوة في فتح على أنه سلوك تفاوضي يهدف إلى تحقيق                  
ود في أعقاب الجولة السادسة مـن       إنجازات ومصالح يقدرونها، إلى أن أوصلوا الحوار إلى طريق مسد         

الحوار، األمر الذي ال تدعيه حماس، وإنما أقر به اإلخوة في مصر عندما أجريناً معهم تقييماً مـشتركاً                  
  .للموقف والوضع الذي آلت إليه األمور على صعيد المصالحة

أتي في سياق خطة    ولكن، ومع األسف، تأكد لنا بشكل حاسم ما كنا نلحظ بوادره؛ أن تعطيل المصالحة ي              
أوسع، منسقة مع أطراف عديدة، تهدف إلى المناورة وإضاعة الوقت للوصول إلى موعـد االسـتحقاق                
االنتخابي، ثم جر الوضع الفلسطيني إلى انتخابات دون مصالحة، والتحكم بمدخالتها لضمان نتائجها، بما              

الضفة الغربية وتستثني قطاع غـزة      يؤدي إلى تهيئة المسرح لعملية سياسية، برؤية محددة، تنحصر في           
وقد عزز ذلك ما جرى على صعيد االنتخابات الداخلية لحركة فتح، وعلى صـعيد عقـد                . إن لزم األمر  

المجلس الوطني الفلسطيني في رام اهللا الستكمال اللجنة التنفيذية للمنظمة، وكل ذلك جاء فـي سـياقات                 
ا في منطقتنا، بل سـمعنا ذلـك مـن عـدد مـن              واضحة ال نظنها تخفى على صانعي السياسة والعبيه       

المسؤولين العرب، ومن أوساط أجنبية، فضالً عن تقاطع ذلك مع معلوماتنا الدقيقة من داخل أروقة فـتح                 
  .ورئاسة السلطة

ولذا فقد نظرت الحركة بخطورة بالغة إلى هذا البرنامج، ألنه سيؤدي إلى تعميق االنقسام وتحويله إلـى                 
ق النسيج الوطني الفلسطيني، ويضر ضرراً بالغاً بقضيتنا الوطنيـة، ممـا اسـتدعى              انفصال دائم، ويمز  

تحركاً جاداً سريعاً من طرفنا، وبادرنا بطلب اللقاء مع اإلخوة المسؤولين في مصر، وتم ذلك بلقاء وفـد                  
يخ من قيادة الحركة برئاسة رئيس مكتبها السياسي مع الوزير عمر سليمان ومساعديه يوم الـسبت بتـار                

وقد تمت مناقشة الوضع الفلسطيني بكل جوانبه بشكل جاد ومعمق، وبـصراحة وشـفافية،              . 5/9/2009
  .وقد وجدنا معلومات ومخاوف لدى اإلخوة في مصر تعزز ما أشرنا إليه من معطيات

وبناء على ذلك، توافقنا مع اإلخوة المسؤولين في مصر على خطوط رئيسة للتحرك إلنهـاء االنقـسام،                 
ب الوضع الفلسطيني المزيد من التشرذم والخسائر، وذلك على قاعـدة اإلصـرار علـى تحقيـق                 وتجني

وهم يعلمون كما يعلم كل متابع منصف أن        . المصالحة أوالً ثم تجري االنتخابات في ظلها، وليس العكس        
الحة تحرك حماس والتجاوب مع الرعاية والجهود المصرية هو الذي فتح الباب ومهد الطريق أمام المص              

الرؤية المصرية  " وفعالً، قدم المسؤولون في مصر رؤيتهم في ورقة تحمل اسم           . الوطنية وإنهاء االنقسام  
 ووزعت على جميع الفصائل الفلـسطينية  10/9/2009، تسلمناها بتاريخ "إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني 

 عليها بل رفضتها في بداية األمـر،  وفي الوقت الذي ترددت قيادة فتح في الموافقة. المشاركة في الحوار 
 لـيعلن رئـيس المكتـب       28/9/2009 وفد قيادي من الحركة إلى القاهرة بتاريخ         - مرة أخرى  –وصل  

 2009السياسي من هناك وعبر مؤتمر صحفي أن طريق المصالحة أصبحت سالكة، وأن شهر أكتـوبر                
وكان تم االتفاق علـى     . لمصرية القاهرة سيشهد توقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية في العاصمة ا        

  .م2009أيلول / أن يتم ذلك قبل نهاية شهر سبتمبر
وفي هذه األثناء، وإذا بالشعب الفلسطيني وجماهير أمتنا العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم يصدمون              

ن فـي جنيـف،     بموقف السلطة الفلسطينية بطلبها تأجيل تقديم تقرير غولدستون إلى مجلس حقوق اإلنسا           
  حول جرائم الحرب التي اقترفها العدو الصهيوني في حربه على قطاع غزة، األمر الذي خلق بيئة

 غاضبة ومجروحة، ومليئة بالقلق والشكوك في قرارات من فعل          - بل وعربية وإسالمية ودولية    –وطنية  
تكز جـوهر اتفـاق     مما عزز القناعة لدينا في حركة حماس بضرورة أن ير         . ذلك وفي سلوكه السياسي   

المصالحة الوطنية على ضمان الشراكة في القرار الوطني وضمان عدم تفرد طرف أو التصرف بحقوق               
  .الشعب الفلسطيني على نحو ما جرى في التعامل مع تقرير غولدستون
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 وهنا، سارعت قيادة الحركة إلى التواصل مع اإلخوة في القيادة المصرية لتأكيد تمسكها بمسار المصالحة              
باعتباره خطاً استراتيجياً ومصلحة وطنية عليا، في الوقت الذي تتطلب منا التعامل بمـسؤولية وطنيـة                

ثم في وقت الحق أوفدت     . عالية مع األزمة التي نجمت عن طلب السلطة تأجيل عرض تقرير غولدستون           
 للتأكيد على تمسكها     وفداً من قيادتها إلى القاهرة للقاء مع اإلخوة في مصر          10/10/2009الحركة بتاريخ   

بإنهاء االنقسام، والتباحث معهم حول سبل التعامل مع أزمة التقرير، ومن بـين ذلـك تأجيـل مواعيـد                   
المصالحة بهدف توفير المناخ المالئم لها، دون المساس بجوهر الموقف منها، ألن عقد جلسة المـصالحة      

  .ال إلى نجاحهافي تلك األجواء الغاضبة والمحتقنة كان سيؤدي إلى تفجيرها 
وفي ذلك اللقاء، أبلغ الوزير عمر سليمان وفدنا بصعوبة تأجيل الموعد، واقترح اقتراحاً جديداً على النحو                

  : التالي
  .تسلّم مصر حركتي حماس وفتح ورقة جديدة تمثل صيغة مصرية مقترحة لنص االتفاق .1
  .15/10/2009تتسلم مصر هذه الورقة موقعة من الحركتين بتاريخ  .2
تستكمل مصر توقيعات بقية الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار على هذه الورقة، وذلك حتـى                .3

  .20/10/2009تاريخ 
، وبعد استكمال جميع التوقيعات، بأن هناك توافقاً فلسطينياً علـى           20/10/2009تعلن مصر بتاريخ     .4

 على أن يـتم تحديـد موعـد االحتفـال            موعداً لالنتخابات،  28/6/2010المصالحة، وعلى تحديد يوم     
  .بالمصالحة وبدء تنفيذ االتفاق بعد عيد األضحى المبارك

وقد وعد وفد الحركة الوزير بدراسة االقتراح والرد على اإلخوة في مصر، رغم إبداء مالحظات أوليـة                 
تفاق علـى األرض    بأن هذا االقتراح ال يعالج األزمة، بل إنه ال يخدم الوفاق الوطني حين يؤجل تنفيذ اال               

إلى ما بعد عيد األضحى المبارك، وسيصور األمور وكأن المشكلة مع رئاسة السلطة مشكلة شخـصية،                
  .بينما هي في الحقيقة مشكلة سياسية

اتفاقيـة  " وقبل مغادرة الوفد للقاهرة بعدة ساعات، تسلم الورقة المصرية وهي ورقة جديدة معنونة بــ                
بغرض دراستها مع االقتراح المقدم من الوزير عمر سليمان،         " 2009لقاهرة  الوفاق الوطني الفلسطيني، ا   

، ألنه من بديهيات األمور وأبـسط       )الورقة واالقتراح   ( ثم إبالغ اإلخوة في مصر بموقف الحركة منها         
قواعد المنطق أن تقرأ أو تراجع أو تطلع على ما يطلب منك التوقيع عليه، وال نعتقد أن أحداً يمكـن أن                     

  .صور أو يتوقع من أحد المصادقة على وثيقة دون مراجعتها والتدقيق فيهايت
 ردنا على مقترحهم، طلبنا مهلة إضـافية ليـومين السـتكمال            - الحقاً –وعندما طلب اإلخوة في مصر      

وفي هذه األثناء تابعنا جميعاً إنجاز شعبنا وكل من         . دراسة الورقة والتشاور في مؤسسات الحركة حولها      
 في إجبار السلطة على إعادة التقرير إلى مجلس         - من العرب والمسلمين وأحرار العالم     -مشكوراً  سانده    

وفي ظل ذلك بدأت األمور تتجه نحو الهدوء، وأبلغنا اإلخوة في مصر أن             . حقوق اإلنسان، وإقراره هناك   
لى الورقة والمقتـرح    وفداً من الحركة جاهز للتوجه للقاهرة، إلبالغهم بموقفنا الذي يتضمن مالحظاتنا ع           

المصري، ففوجئنا بأن اإلخوة في مصر يرفضون مبدأ إجراء أي تعديل على الورقة، رغم تأكيدنا لهم أن                 
الحركة ملتزمة بكل ما تم االتفاق عليه خالل جوالت الحوار، وملتزمة بما اتفقت عليه مع الوزير عمـر                  

حظاتها على الورقة واالقتراح تأتي في سياق       سليمان واإلخوة في مصر خالل زياراتها األخيرة، وأن مال        
وروحية ما تم االتفاق عليه، بل تتوخى تعزيز االتفاق وضمان صموده واستمراره ونجاحه على األرض،               

  .ومنع انهياره، مستفيدة من التجارب السابقة
ية مع ما   ونود أن نورد هنا مثالين فقط لتوضيح ما تقصده الحركة في مطابقة ما ورد في الورقة المصر                

  :تم التوافق عليه سابقاً، وذلك على النحو التالي
  : في موضوع منظمة التحرير، في الصفحة الرابعة من الورقة المصرية وردت الفقرة التالية -1
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ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد على صالحيات اللجنة التنفيذيـة وسـائر مؤسـسات                
 باسـتكمال   2005 بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب إعالن القـاهرة          المنظمة تقوم اللجنة المكلفة   

  -:تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت وتكون مهامها كالتالي
  .وضع األسس واآلليات للمجلس الوطني الفلسطيني* 
  .توافقمعالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بال* 
  .متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها األول في القاهرة لبحث آليات عملها* 

وقد فوجئنا بأنه حذف من الفقرة أعاله بند تم االتفاق عليه سابقاً مع حركة فتح في جلسات الحوار التـي                    
  :رعاها اإلخوة في مصر، ونص البند المحذوف

  . أعاله غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً تم التوافق عليهتعتبر هذه المهام* 
وهذا النص كان ضرورياً إلطالق برنامج تفعيل وتطوير المنظمة، والتعامل معه بصورة جادة، خاصـة               

.  الذي نص على هذا الموضوع المهم تم تعطيله من قبل رئيس الـسلطة             2005وأن إعالن القاهرة عام     
ال أعضاء اللجنة التنفيذية مؤخراً جاء في سياق تكريس وضع المنظمة على النحـو الـذي                كما أن استكم  

  .يشكل غطاء لنهج رئيس السلطة السياسي وتفرده بالقرار الفلسطيني
وقد أثار ذلك الكثير من التساؤل واالستغراب، إذ من الواضح أن حذف هذا البند يقلب مفهـوم اإلطـار                   

جعل منه هيئة دون قيمة أو جدوى، مما يخل بجوهر ما تم االتفـاق عليـه،                القيادي رأساً على عقب، وي    
  .وبالتالي ال يمكننا الموافقة على الورقة دون أن تتضمن هذا البند المتفق عليه سابقاً

  :  في موضوع االنتخابات، في الصفحة السادسة من الورقة المصرية وردت الفقرة التالية -2
 االنتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنـة االنتخابـات بنـاء علـى                  عمالً بما جاء في قانون    

  .المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية
ولـيس  ) أن تشكيل لجنة االنتخابات يتم بالتوافق الوطني      (في حين أن ما تم االتفاق عليه سابقاً يشير إلى           

 الذي أضعف النص، وأضعف ضمانات النزاهة أليـة انتخابـات قادمـة، وال             بالتشاور والتنسيب، األمر  
نستطيع الموافقة على الورقة دون تعديل على هذه الفقرة بما يضمن حق الجميـع فـي المـشاركة فـي                    
ترتيبات العملية االنتخابية، وخاصة تشكيل لجنة االنتخابات، بحيث تكون نتائجها ملزمة وغير مـشكوك              

  .فيها
نا نؤكد على تمسك حركة حماس بالمصالحة وإنهاء االنقسام، باعتبار ذلك ضرورة ومـصلحة              وهنا، فإن 

وطنية عليا ال يجوز المساس بها بأي شكل من األشكال، ولكن كل ذلك ال يبرر وال  يجوز أن يمنـع أي                    
 طرف من أطراف المصالحة من إبداء مالحظاته ما دام يعتقد بضرورتها، خاصة أنها في إطار تـدقيق                

الورقة بالقياس إلى ما تم االتفاق عليه سابقاً في جوالت الحوار، وفـي إطـار تعزيـز فـرص نجـاح                     
  .المصالحة

إن ما نحن بصدده اليوم في إطار المصالحة ليس إعالناً أو بياناً عاماً، وإنما مشروع اتفاق سياسي محدد                  
ست فضفاضة أو حمالة أوجه،     ومفصل لغرض التنفيذ، ولذا يجب أن تكون صياغته محكمةً ومحددة، ولي          

فضالً عن أن من أهم متطلبات أي اتفاق سياسـي،          . وال يجوز أن يكون خالياً من اآلليات وأدوات التنفيذ        
أن يتم توقيعه من جميع أطرافه ومن قبل الطرف الراعي له في زمن واحد وعلى صعيد واحـد، لكـي                    

لكي يكون اتفاق مصالحة بين الفرقاء وليس اتفاقاً        يأخذ صفة اإللزام في التطبيق، والمباشرة في التنفيذ، و        
  .ألطراف منفردة مع الطرف الراعي

ومن هنا فليس ثمة ما يوجب غضب اإلخوة في مصر، الذين نقدر جهودهم في رعاية المصالحة، أو أن                  
يعتبروا موقفنا هذا موجهاً ضدهم، فدور الراعي دائماً أن يرعى أطراف المشكلة، وأن يتعامل مـع مـا                  

ومع أننا أبقينا علـى التواصـل مـع         . يتوافقون عليه، وأن يتفهم مطالبهم، ال أن يعتبر ذلك موجهاً ضده          
اإلخوة المسؤولين في مصر، الستكمال بعض جوانب المصالحة بما يضمن نجاحهـا وصـمودها علـى                
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نتخابات فـي   األرض بعد التنفيذ، فوجئنا برئيس السلطة يعلن من القاهرة أنه سيصدر مرسوماً بإجراء اال             
وبعد يـومين أعلـن     . ، وأن المسؤولين المصريين لم يعترضوا على ذلك       2010كانون ثاني   / شهر يناير 

، وبذلك يكون قد وجه ضربة قاضية للمـصالحة والتوافـق           23/10/2009إصدار المرسوم يوم الجمعة     
بات، وتتعلـق كـذلك     الوطني، ألسباب يبدو أنها تتعلق بحقيقة نظرته لهذه المصالحة ولموضوع االنتخا          

بنهجه السياسي وتمسكه بالمفاوضات على الرغم من الوضع المأساوي الذي وصلته، كما قال هو نفـسه                
في خطابه األخير أمام اجتماع دعا له المجلس المركزي للمنظمة من أجل الحصول على غطاء لمرسومه                

  .فاقد الشرعية والقانونية
بكل ما وسعها الجهد من أجل إنهاء االنقسام والتوصـل          ورغم كل ذلك، فإن حركة حماس ستظل تسعى         

إلى المصالحة والتوافق الوطني، على قاعدة التمسك بحقوقنا الوطنية الثابتة، وترتيب بيتنا الفلسطيني في              
مختلف مؤسساته وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية، بما يعزز وحدته وجبهته الداخلية، ويعينـه علـى               

حتالل ومقاومته، على طريق التحرير والعودة واستعادة الحقوق وبنـاء الدولـة            الصمود في مواجهة اال   
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مستعيناً بعد اهللا سبحانه وتعالى بأمته العربية واإلسالمية، التي              

 العـالم   يشعر بعمق االنتماء لها، والحرص على أمنها واستقرارها ومستقبلها، ومستعيناً كـذلك بـأحرار             
  .المؤيدين لعدالة قضيتنا، والساخطين على جرائم االحتالل الصهيوني

  .واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل
27/10/2007 

  
   من غزة والضفةإلزاحتها" فخاً" وثيقة المصالحة حماس تعد": الحياة" .14

، معتبراً "يست سالكةالطريق إلى المصالحة ل"أن " حماس"رأى مسؤول في :  جيهان الحسيني-القاهرة 
الوثيقة التي أرسلتها القاهرة للتوقيع فيها ألغام كثيرة في ظل نيات غير حسنة لدى فتح التي تسعى "أن 

هناك توجه إلى إخراج حماس من الباب الذي دخلت : "وقال". إلى إخراج حماس من الساحة السياسية
  .، في إشارة إلى االنتخابات"منه

ء في الوثيقة المصرية، ستعود فتح إلى غزة بينما ستشطب حماس من الضفة، بناء على ما جا: "وأضاف
خصوصاً أن معظم قيادات الحركة الذين يمكن أن ترشحهم، معتقلون لدى سلطات االحتالل أو محتجزون 

، مشيراً إلى أن الورقة المصرية "كمين للحركة إلزاحتها"ووصف االتفاق بأنه بمثابة ". في سجون السلطة
تضمن أية ضمانات لكسر الحصار عن غزة وتشغيل معبر رفح، وكذلك ليست هناك ضمانات ال ت"

هناك قضايا تم القفز عليها في الوثيقة، منها على سبيل المثال قضية "وأشار إلى أن ". بنزاهة االنتخابات
نه غير أ". هناك فخ ينصب لحماس ونحن واعون لذلك تماماً... إعمار غزة وعدم تناول وضع الضفة
نعي وندرك تماماً حرص القاهرة على معالجة االنقسام ورأب : "ثمن جهود مصر ومساعيها، قائالً

الصدع ألن المصالحة أوالً وقبل أي شيء قضية أمن قومي مصري، خصوصاً في ما يتعلق بغزة إضافة 
يين في النقاط إلى دور مصر ومكانتها عربياً، لكننا ال نريد أن نوقِّع قبل أن نناقش اإلخوة المصر

  ".المطروحة في الوثيقة ولم يتم التوافق في شأنها، سواء خالل الحوارات الثنائية أو خالل محادثاتنا معهم
  27/10/2009الحياة، 

  
 إجراء انتخابات في غزة رداً على انتخابات الضفة سيناريو وارد: خليل الحية .15

خليل "وعضو مكتبها السياسي الدكتور توقع القيادي البارز في حركة حماس :  شيماء مصطفى-غزة 
على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في " محمود عباس"أن يقدم رئيس السلطة الفلسطينية " الحية

وأن إجراء انتخابات في ،  القادم وفقاً للمرسوم الذي أعلنه قبل أيام2010الضفة الغريبة المحتلة مطـلع 
  .لضفة سيناريو واردقطاع غـزة رداً على انتخابات ا
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ما دام عباس أعلن أنه يريد أن يجري : "، تنشر كاملة غدا األربعاء، قال الحية"السبيل"وفي مقابلة مع 
انتخابات، وهو يدرك أنها لن تجرى في غزة، فعلى القطاع أن يجري انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها 

لى احترام المبادئ الديمقراطية والمواعيد كل فلسطيني حتى تبقي مؤسساته التشريعية قائمة، وأكد ع
أنا من خالل اطالعي وحضوري في المستويات القيادية أعتقد أن هذا التفكير موجود في : "المقررة، وقال

  ".ذهن كوادر وقيادات الحركة
  27/10/2009السبيل، األردن، 

  
  دعوة عباس إلى االنتخابات مسألة سياسية بامتياز وليست قانونية: حواتمة .16

ـ     : غزة أن مرسوم رئيس السلطة المنتهيـة واليتـه        " الجبهة الديمقراطية "أكد نايف حواتمة األمين العام ل
 .محمود عباس المتعلق بإجراء االنتخابات مطلع العام القادم؛ هو مسألة سياسية بامتياز وليست قانونيـة              

رورة العودة  إلـى الحـوار       بض) 10-26(اليوم األحد   " الجزيرة"وطالب حواتمة في مقابلة مع فضائية       
               ،محـدد زمنـي ا، واالتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة بسقفالوطني الفلسطيني الشامل فور

 .يشارك فيها الجميع بضمانات فلسطينية عربية ودولية
  26/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ظمة مع تسجيل عدة تحفظات تؤكد موافقتها على بيان المجلس المركزي للمنالشعبية .17

 تنظيمه وافق بشكل عـام علـى   إنقال مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية أمس  :غزة ـ أشرف الهور 
البيان الصادر عن دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي انتهت أول أمس األحد، لكن بتـسجيل                

نسخة منه  " القدس العربي "لقت  وبحسب المصدر فقد بين في تصريح ت       .عدد من االعتراضات والتحفظات   
. أن االعتراضات كانت على عدم تضمين البيان أي موقف من تأجيل التصويت على تقرير غولدسـتون               

قرار التأجيل رغم ترحيبها بإعادة طرحه مجدداً وإقراره في مجلـس           " تخطئة"وأكد أن تنظيمه طالب بـ      
  .تحقيق لتحديد المسؤوليات والمحاسبة عليهاحقوق اإلنسان، كما دعت إلى انتظار إعالن نتائج لجنة ال

وأشار أيضاً إلى أن الجبهة دعت إلى ضرورة المراجعة الجادة والـشاملة لعمليـة التفـاوض وللعمليـة          
السياسية برمتها وعدم إبقاء الوضع على ما هو عليه، خاصة في ظل الموقـف والـسلوك اإلسـرائيلي                  

  .وتراجع مواقف األطراف الدولية المعنية
ـ     وأ وقف المفاوضات الجارية وإعادة اإلمساك بالدعوة إلى مـؤتمر دولـي           "شار إلى أن الجبهة طالبت ب

هذا وأكد المصدر أن مالحظات الجبهة الشعبية       ". يعمل على إقرار اآلليات بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية       
امن مـع انتخابـات المجلـس       كان بينها المطالبة بإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بالتوافق وبالتز        
  .مارس الماضي بالقاهرة/ الوطني الفلسطيني، كما جرى التوافق عليه في الحوارات الشاملة في آذار

ـ       اإلسراع فـي  "وأكد أن الجبهة دعت إلى تبني المجلس المركزي دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ب
ت مع األطراف العربية والدولية المعنية بتـسهيل        إقرار قانون االنتخابات الخاص بذلك وإجراء االتصاال      

  ".هذه العملية
  27/10/2009القدس العربي، 

  
  في زنزانته " إبراهيم حامد" اإلسرائيلية تعتدي على األسير المخابرات .18

في سجون االحـتالل،    " حماس"أكدت اللجنة اإلعالمية للهيئة القيادية العليا ألسرى حركة          :الضفة الغربية 
في " إبراهيم حامد "على األسير القائد    " هشارون" من ضابط المخابرات اإلسرائيلية ومدير سجن        اعتداء كل 

إن الممارسات العنيفة ضد األسير حامـد لـم         :"وقالت الهيئة في بيان لها       ".هشارون"زنزانته في عزل    
التـي  تتوقف وتوجت باعتداء ضابط مخابرات العدو ومدير السجن عليه بعد رفضه إعطـاء بـصماته و        
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مقيد "وأوضحت أن االعتداء على األسير حامد تم وهو          ".يسمح فقط أخذها من األسير أثناء التحقيق معه       
من رجليه بالسالسل الحديدية في محاولة ألخذ بصماته، مما أدى إلى إصابته بكدمات مختلفة في أنحـاء                 

 ". جسده وجرح في رأسه
  27/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
 زة تطالب بحملة شعبية لمواجهة االعتداءات على األقصى المقاومة في غفصائل .19

دعت فصائل فلسطينية مجلس األمن الدولي إلى استصدار قرارٍ يمنع دولة االحتالل من استمرار : غزة
  .اعتداءاتها على المسجد األقصى ومدينة القدس المحتلة، والهادفة إلى عزل المدينة عن محيطها العربي

إن المطلوب اآلن من الدول العربية واإلسالمية إغالق : "خالد البطش" اد اإلسالميالجه"قال القيادي في 
السفارات الصهيونية ومكاتبها التمثيلية في عواصمها كواجبٍ تجاه حماية المقدسات اإلسالمية في مدينة 

  ".القدس
 عن المحيط ودعا البطش الدول العربية والقيادات الفلسطينية إلى رفض فكرة تقسيم القدس وعزلها

العربي، الفتًا إلى أن منع رفع األذان خالل اعتصام المرابطين المقدسيين أمس األحد تكريس لمبدأ عزل 
  .المدينة

صالح زيدان؛ أن وقف االعتداءات " الجبهة الديمقراطية"من جهته أكد عضو المكتب السياسي لـ
عدم تضييع الجهود المصرية الوسيطة الصهيونية يكون عبر استئناف المصالحة الوطنية الفلسطينية و

  .إلنهاء االنقسام السياسي
مريم أبو دقة بإيصال الصوت الفلسطيني " الجبهة الشعبية"بدورها، طالبت عضو المكتب السياسي لـ

إن هناك مشروعا صهيونيا قذرا يحاك ضد : "وقالت أبو دقة .المنادي باستئناف المصالحة الفلسطينية
 ".الفلسطيني، نحذر من إدراكه في الوقت الضائعالمشروع الوطني 

 27/10/2009السبيل، األردن، 
  

  قطاع غزة موقعين شرق انتقصف أبو علي مصطفى وسرايا القدس كتائب .20
وسرايا القدس امس مسؤوليتهما المشتركة عن مهاجمة قوة " أبو علي مصطفى"أعلنت كتائب الشهيد 

أبو علي "كما أعلنت كتائب  . رق غزة بقذائف الهاونش" ناحل عوز"إسرائيلية متوغلة في منطقة 
" المغازي"العسكري اإلسرائيلي شرق " ميجن"مسؤوليتها عن استهداف برج المراقبة في موقع " مصطفى

 .بقذيفة آر بي جي
  27/10/2009الشرق، قطر، 

  
   من عناصرنا في الضفة18أمن السلطة يعتقل : الجهاد .21

تقاالت واسعة النطاق في صفوف حركة الجهاد في الـضفة الغربيـة            شنت سلطة رام اهللا حملة اع     : غزة
المحتلة تركزت في منطقة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية، بحسب ما أكدته مصادر رسـمية فـي                  

  .الحركة
إن األجهزة األمنيـة فـي      :" داود شهاب في تصريحات صحفية      " الجهاد اإلسالمي "وقال المتحدث باسم    

 ناشطاً من عناصرنا في منطقة قباطية وذلك        18محتلة  اعتقلت خالل اليومين الماضيين       الضفة الغربية ال  
  ".على خلفية توزيع بيان في الذكرى السنوية الغتيال مؤسس الحركة الدكتور فتحي شقاقي

إن أجهزة أمن الضفة شنت حملة مجنونة وشرسة ضد حركة الجهاد اإلسالمي فـي الـضفة                : "وأضاف
، مشيراً إلى أن عـدداً      "سل بالغات لعناصرنا وتعتقلهم وتداهم منازلهم وتقوم بتفتيشها       بحيث تر ، الغربية
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كبيراً من عناصرها أصبحوا مطلوبين لهذه األجهزة بعدما فروا من منزلهم ورفضوا تسليم أنفسهم لهـذه                
  .األجهزة

  27/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  شأنه قطع الطريق أمام حل الدولتين  تسعى لخلق واقع في القدس من"إسرائيل": مركزية فتح .22
قالت اللجنة المركزية لحركة فتح إن االستهداف اإلسرائيلي للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في : رام اهللا
يترافق وبشكل محموم مع هجمة استيطانية إسرائيلية مكثفة في القدس، في إطار سعي حكومة " القدس

 بالقوة من شأنه أن يقطع الطريق أمام حل الدولتين من خالل إسرائيل اليمينية المتطرفة إلى خلق واقع
  .، على حد تعبيرها"إخراج قضية القدس من مفاوضات الحل النهائي

األوضاع الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، وبالتحديد الوضع الخطير "وأضافت في بيان لها أن 
 مبرمجة، ما يعني أن الحكومة والمتفجر في المسجد األقصى الذي يتعرض إلى هجمة إسرائيلية

اإلسرائيلية اليمينية قد بدأت عملياً في استهداف الحرم القدسي الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين 
  ".الشريفين

 27/10/2009قدس برس، 
  

  ال خيار أمام الجميع إال االستمرار في الحوار إلنهاء االنقسام أوالً: محمد نصر .23
ركة حماس من أن الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية قبل التوافق حذر مصدر قيادي في ح: دمشق

يعني من الناحية العملية تحويل االنقسام إلى انفصال، وشدد على أنه ال خيار أمام جميع األطراف المعنية 
  .بالشأن الفلسطيني إال استمرار العمل من أجل إنهاء االنقسام أوال

أن " قدس برس"محمد نصر في تصريحات خاصة لـ " ماسح"ونفى عضو المكتب السياسي لحركة 
بيدها " حماس"قرار : "على الورقة المصرية أي عالقة بأجندات أجنبية، وقال" حماس"تكون لمالحظات 

وفي مكتبها السياسي، وهي ال تحتاج في ذلك للدفاع عن نفسها، وقد خبرها الناس في محطات عديدة 
  ".لفلسطينيةويعرفون أنها تتحرك وفق األجندة ا

 26/10/2009قدس برس، 
 

  نتنياهو يرضخ لضغوط قادة الجيش ويتراجع عن التحقيق في اتهامات غولدستون .24
خضع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو لضغوط القيادة العسكرية، :  أسعد تلحمي-الناصرة 

من وزير الدفاع إيهود باراك، وفي مقدمها رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي المدعوم 
الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم " تقرير غولدستون"وتراجع عن فكرة تشكيل لجنة فحص الستنتاجات 

حرب في عدوانها األخير على قطاع غزة مطلع العام الجاري وطالبها بتشكيل لجنة مستقلة عن الجيش 
  .لمتابعة استنتاجات التقرير

صحيفة أميركية بأنه ال يلغي احتمال تشكيل لجنة مستقلة، أعلن نتنياهو أنه وبعد ساعات على تصريحه ل
وباراك اتفقا على عدم تشكيل أي لجنة للفحص أو لتقصي الحقائق في االتهامات الموجهة لجيش االحتالل 

واإلجراءات "بارتكاب جرائم حرب، وأنه في كل األحوال لن يتم التحقيق مع أي ضابط أو جندي، 
  ".داخل الجيش ممتازةالمتبعة 

برئاسة وزير القضاء يعقوب نئمان يضم ممثلين عن الجيش " فريق مهني"في المقابل، قرر نتنياهو تشكيل 
ووزارات القضاء والخارجية والدفاع، تكون مهمته إجمال التحقيقات التي أجرتها قيادة الجيش في بعض 

 بعد أسابيع مجمل توصياته في شأن شكل ممارسات جنودها في القطاع خالل الحرب، على أن يقدم له
في الحلبة الدولية، " تقرير غولدستون"التحرك المستوجب قضائياً وديبلوماسياً وإعالمياً لمواجهة ارتدادات 
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وبلورة موقف إسرائيل الرسمي من مطالبة القاضي ريتشارد غولدستون وقادة دول صديقة للدولة العبرية 
  .فحص استنتاجات التقريربأن تشكل األخيرة لجنة خاصة ل

وللجيش الحق "من جهته، أعلن باراك أن إسرائيل كدولة هي التي أرسلت الجيش للقيام بالعملية العسكرية 
وأضاف أن إسرائيل تعتزم خوض نضال ضد ". في الحصول على الدعم المطلق والحماية من الحكومة

لمالءمتها مع الحرب ضد "ن الحرب ، وستعمل أيضاً على تعديل قواني"تقرير غولدستون"مشروعية 
  ".إرهابيين يعملون بين المدنيين

  27/10/2009الحياة، 
  
  باراك يخوض صراعا مع نواب عماليين يطالبون باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين .25

نشب خالف حاد أمس، بين وزير الحرب وزعيم حزب العمل إيهود باراك،            :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ن كتلة حزبه البرلمانية، على خلفية مطالبهم في أن يضع امام رئيس الوزراء بنيامين              وأعضاء كنيست م  

  .نتنياهو، زمنا محددا الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، كشرط لبقاء الحزب في االئتالف الحكومي
كتلـة  وجاء المطلب من خالل النائبين دانييل بن سيمون، الذي استقال في األسبوع الماضي من رئاسـة                 

الحزب احتجاجا على سياسة باراك ودعمه لالستيطان، والنائبة شيلي يحيموفيتش، التي تعارض االنضمام             
إلى الحكومة، ولكن االثنين ما يزاالن يعارضان االنضمام إلى أربعة نواب آخرين معارضين لالنـضمام               

صراعات المتصاعدة داخـل    إلى الحكومة، ليكتمل نصاب االنشقاق عن الكتلة بموجب القانون، إال أن ال           
  .الكتلة تقود نحو انشقاق كهذا

وقال بن سيمون ويحيموفيتش، في اجتماع الكتلة أمس، إن على باراك أن يحـدد زمنـا كحـد أقـصى                    
الستئناف المفاوضات، فرد باراك غاضبا، إن اليسار في إسرائيل يتصرف كاألطفال، يريد سالما، وكأنها              

إنني أرفض أن يضع أحـد مـسدسا        " يجري في الطرف اآلخر، وقال،       قطعة حلوى، ولكنه ال يدرك ماذا     
واضاف، أن دعوات كهـذه     ". عند عنقي مهددا، هذا خطأ ويؤدي إلى تطرف في المواقف لدى األطراف           

  .عندما تخرج من داخل إسرائيل فإنها تضعف الموقف اإلسرائيلي في هذه الفترة بالذات
يرفضون ما يعـرض علـيهم، ألنهـم ال         ) الفلسطينيون(هم  تجري محادثات كثيرة ولكن   "وأضاف باراك،   

لـم  "، ثم شرع باراك صارخا، زاعما، أنـه         )الفلسطينية(يريدون الظهور بمظهر المعتدل قبل االنتخابات       
  ".يفعل أحد من أجل السالم أكثر مني

  27/10/2009الغد، األردن، 
  

   والزعتر أنتم لصوص األرضيرد الطيبيو... يتجه إلقرار قانون يمنع إحياء النكبة"الكنيست" .26
الصهيوني للمصادقة على مشروع " الكنيست"يستعد  :القدس المحتلة من 27/10/2009الخليج،  ذكرت

قانون النكبة بالقراءة األولى، بعدما تم بحث نصه النهائي سعياً لمكافحة إحياء الذكرى في االراضي 
العرب الذين اعتبروه استمرارا لنهب هوية " نيستالك" ما أثار غيظ أعضاء 48الفلسطينية المحتلة عام ،

، أمس، مشروع قانون "الكنيست"وبحثت لجنة القانون والدستور في . البالد بعد احتاللها داعين لتحديه
النكبة وأرجأ التصويت عليه في جلسة ستحدد األسبوع المقبل ويبدو أنه سيتحول لقانون كونه يحظى 

عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى ويفرض مشروع القانون . بأغلبية
  .إضافة لقيود أخرى" إسرائيل"النكبة، أو نشاطات تتنكر ل يهودية 

وقال رئيس لجنة القانون والدستور دافيد روتم من حزب أفيغدور ليبرمان في الجلسة، إنه يرفض ما 
وقال مقدم مشروع القانون أليكس ميلير من . 48ال في إشارة لفلسطينيي " إطعام األفعى كي تلسع"أسماه 

  .الحزب ذاته إنه يهدف إلى مواجهة التهديدات المختلفة
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أحمد الطيبي رئيس الكتلة الموحدة والعربية للتغيير .عقب د" لجنة الدستور"وخالل مشاركته في أعمال 
ون يثبت زيف الديمقراطية وأكد أن هذا القان". هؤالء حرامية األرض والزعتر"على المشروع بالقول 

هذا القانون هو شرطة أفكار وعلينا رفضه "وتابع . وانتقائيتها فهي تهدف لشطب الرواية الفلسطينية
وتساءل هل تريدون منع أشعار محمود درويش وسميح القاسم أو حتى مقاالت جدعون ليفي؟ ". وتمزيقه

  .فالجواب نعم" لإسرائي"فرد رئيس اللجنة اذا كان الهدف منها نفي يهودية 
أنت شخصيا رئيس اللجنة مستوطن .. أنتم محتلون ألرض غيركم وتريدون فرض روايتكم"وتابع الطيبي 

: فرد روتم بوقاحة. فقط تقطعون هذه األشجار.. انتم ال تعرفون الزعتر والزيتون. وسرقت أرض غيرك
   ".إسرائيليان"إنهما زعتر وزيتون 

. قال النائب د: زهير اندراوس نقالً عن مراسلها الناصرةمن  27/10/2009القدس العربي،  وأضافت
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن مشروع القانون يتنافى وابسط أسس الديمقراطية وحرية 
التعبير، وهو قانون عنصري ألن لغته ومضمونه ونوايا مقدميه ال تستهدف الجميع بل تحديداً المواطنين 

نحن نتحدى هذا القانون ولن نلتزم بما ينص عليه من : وأضاف زحالقة. سساتهم المختلفةالعرب ومؤ
تطبيق هذا القانون بحاجة الى شرطة مراقبة الفكر، وهو بهذا قانون فاشي بحاجة . تقييدات لحرية التعبير

  .الى أساليب فاشية لتطبيقه، مما ينزع القناع عن تبجح الدولة العبرية بالديمقراطية
  

  اراك يخضع لفحص مراقب الدولة في قضية تدفق األموال إلى شركاتهب .27
، صباح اليوم اإلثنين، "هآرتس"في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة  أعلن مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس،

أمام لجنة الرقابة في الكنيست أنه يعمل على إعداد وجهة نظر خاصة بشأن تحويالت مالية لشركات 
ويأتي إعالن مراقب الدولة في  .ية وزير األمن الحالي ورئيس حزب العمل، إيهود باراككانت سابقا بملك

وبحسبه فإن مكتبه قد بدأ بجمع المواد . أعقاب توجه اللجنة لشؤون مراقبة الدولة لفحص هذا الموضوع
 .ذات الصلة

  26/10/2009، 48عرب
 

  امودياًالجيش اإلسرائيلي يدرس امتالك طائرات حربية متطورة تهبط ع .28
كشفت صحيفة عبرية النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي يدرس حالياً إمتالك طائرات حربية  :الناصرة

، والتي ال يمكن رصدها على "الشبح"، والتي يطلق عليها اسم " بي35اف "أمريكية متطورة من طراز 
  .شاشات الرادارات
إسرائيل تدرس شراء طائرات "بأن ) 27/10( في عددها الصادر اليوم الثالثاء "معاريف"وأفادت صحيفة 

إعداد العدة لمواجهة هجوم صاروخي "في اطار ما قالت إنه "  ب35اف "مقاتلة من طراز ) ستيلث(شبح 
قد يستهدف تحييد وشّل مدارج االقالع في قواعد سالح الجو االسرائيلي، علماً بأن بمقدور هذه الطائرات 

  .، كما قالت" قصيرة المسافةالهبوط عاموديا واالقالع من مدارج
تقدماً جوهرياً قد أحرز في المفاوضات الجارية بين الواليات المتحدة وإسرائيل "وأضافت الصحيفة أن 

  ".بشأن التقنيات اإلسرائيلية التي سيتم تركيبها في هذا الطراز من الطائرات
  27/10/2009 دس برسق

  
  ذب وحبك الدسائسرسالة ألرملة رابين تتهم نتنياهو بالفساد والك .29

على رئيس   فيهاعن رسالة ألرملة رئيس الوزراء األسبق إسحق رابين تحمل" هآرتس"كشفت : حيفا
  . بشدة وتصفه بأبشع األوصافالحكومة اإلسرائيلية نتنياهو 
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أمير أورن عن مضمون رسالة صادرة عن أرملة " هآرتس"وكشف المعلق للشؤون االستراتيجية في 
على نتنياهو وتصفه بأنه كابوس فاسد وكذاب ومثير " تفتح النار"ن ألحد أصدقائها وفيها رابين، ليئاة رابي
 .للفتن ودساس

 تعرب في رسائلها الصادرة في نهاية والية نتنياهو األولى بين خريف 2000رابين التي رحلت عام 
 . عن أملها بأن تسقط حكومة نتنياهو بسرعة فائقة1999 وربيع 1998
 1995 نوفمبر 4 الغتيال إسحق رابين في 14 الرسائل ألول مرة عشية الذكرى الـ"هآرتس"وتنشر 

أرجو وأصلي أن ترحل حكومة نتنياهو فهو يهدم كل بقعة خضراء في المجتمع : "وفي إحداها تقول
ويطحنها شظايا وسنحتاج إلعادة بناء كل شيء من جديد بعدما هدم جسور التفاهم والتسامح وقد استثار 

  ". لحد ال يطاقأعصابنا
يشار إلى أن رابين كانت قد اتهمت نتنياهو في مقابالت صحافية بالتحريض على قتل زوجها بعد توقيع 
اتفاق أوسلو لكن نجلها البكر يوفال كان قد أعلن عن دعمه لنتنياهو عشية االنتخابات البرلمانية األخيرة 

  .مطلع العام
عن رابين قولها إن زوجها كان يعارض " هآرتس"تنقل ودون الكشف عن الجهة التي تسلمت الرسائل 

  . باعتبار أن احتاللها عثرة على طريق تسوية الصراع67االستيطان ويؤيد إعادة األراضي المحتلة عام 
  27/10/2009العرب، قطر، 

  
  مكان األقصى" الهيكل المزعوم"دعوات يهودية لبناء  .30

ى دخول المسجد االقصى والصالة فيه وذلك خالل دعت جماعات يهودية ال: وكاالت -القدس المحتلة 
، في القدس الغربية مساء أمس األول حضره ) هيكل سليمان" (هيخال شلومو"مؤتمر عقد في اكبر كنيس 

وطالب المؤتمرون بتصعيد وزيادة التواجد اليهودي داخل االقصى . حاخامات واعضاء كنيست من اليمين
المتخصص باالبحاث حول " معهد الهيكل"رك في تنظيم المؤتمر وشا. وبسرعة توطيد العالقة بالمكان

  .بناء معبد يهودي مكان المسجد االقصى
الشديد الصلة بجمعيات المستوطنين ان " البيت اليهودي"وزعم عضو الكنيست اوري اورباخ من حزب 

وال ) الهيكل لناجبل "(، مدعيا ان " ليس موضوع متطرفين وحذرين) جبل الهيكل(حق اليهود فيما أسماه "
  ".يتطلب ذلك تفكيرا عميقا

، وقال ان " الى بناء الهيكل الثالث"وكرر البرفسور هلل واس من جامعة بار ايالن دعوته لليهود 
  ".، على حد زعمه ، تفرض علينا ان نسارع في بنائه فورا) احداث الشغب االسالمية"(

  27/10/2009الدستور، 
  

   يخططون لتقاسم باحة األقصى بين اليهود والمسلمين"ئيلإسرا"قادة اليمين المتطرف في  .31
اعترف قادة اليمين المتطرف، في اجتماع علني لهم في القدس الغربية الليلة قبل :  نظير مجلي-تل أبيب

الماضية، باالتهامات التي وجهها لهم الفلسطينيون، بأن هدفهم من الحمالت اإلعالمية في األسابيع 
ر واقع في باحة المسجد األقصى وتقاسمها بين اليهود والمسلمين، مثلما هو واقع األخيرة هو فرض أم

  . الحال في الحرم اإلبراهيمي في الخليل
وهاجم المجتمعون قادة معسكرات قوى . ووجه بعضهم تهديدات إلى قادة اليسار تصل إلى حد القتل

 تسمح لليهود بالصعود إلى جبل الهيكل المركز واليسار وكذلك الحكومة، ألنها والشرطة اإلسرائيلية ال
  ". بينما تسمح للمسلمين بذلك"، وإقامة الصالة )هكذا تسمى باحات المسجد األقصى المبارك(

وقال رئيس االجتماع، البروفسور هليل فايس، إن المطلوب حاليا ليس الزيارات فحسب، بل أيضا إعادة 
 التي تقول إن اليهود يريدون هدم المسجد األقصى وفند فايس األنباء. بناء الهيكل اليهودي المقدس
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لكنه . والصخرة المشرفة، وادعى أن ما يريدونه هو بناء الهيكل من دون المساس بالمساجد اإلسالمية
وعندما يطلب اليهود اليوم السماح لهم بالصالة من دون المساس . قال إن باحة األقصى هي لليهود
  . ولكنهم لن يسمحوا بتفضيل المسلمين. سلمين عن بعض حقهمبالمسلمين، إنما هم يتنازلون للم

وقال الرباي دوف ليئور، وهو الحاخام الرئيس في مستعمرة قريات أربع القائمة على أراضي الخليل 
جنوبي الضفة الغربية ويعتبر بين المعتدلين في المستوطنات، إن تجربة الخليل يجب أن تنتقل إلى القدس 

وأضاف أن هذا الوقت، الذي تحكم فيه إسرائيل قوى اليمين هو . يهود حق الصالةويقاسم المسلمون ال
 ".فإذا لم نفعل، تضيع علينا فرصة ذهبية. الوقت المناسب لذلك

 27/10/2009الشرق األوسط، 
  

   تُبلغ األمم المتحدة بأنّها ستواصل عمليات التجسس في لبنان"سرائيلإ" .32
 أن الدولة العبرية ماضية في غيها ضد لبنان، فقد أفادت مصادر            بات واضحاً  :زهير اندراوس -الناصرة  

سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، أمس االثنين، أن تل أبيب قامت بإبالغ هيئة األمـم المتحـدة بأنّهـا                  
. ستواصل عمليات التجسس في لبنان زاعمة بأن الدولة اللبنانية ال تفرض سيادتها على الجنوب بشكل تام               

العبرية، باراك رافيد، الذي أورد النبأ، فإن هذا التطور جاء          ' هآرتس'لمحلل السياسي في صحيفة     ووفق ا 
ذلك في أعقاب توجه األمم المتحدة إلسرائيل بطلب من لبنان على إثر الكشف على أجهزة التنصت فـي                  

  .جنوب لبنان األسبوع الماضي
  27/10/2009 القدس العربي، 

  
   في المسجد األقصى فلسطيني 100طاف أكثر من  تؤكد اخت"وزارة األسرى" .33

 100أكدت وزارة شئون األسرى والمحررين أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اختطفت أكثر مـن               :غزة
مواطن من المرابطين في األقصى ومحيطه خالل تصديهم لمحـاوالت اقتحامـه مـن قبـل االحـتالل                  

  .ومستوطنيه المتطرفين ،األحد الماضي
' فـتح 'مسؤول ملف القدس فـي حركـة        " حاتم عبد القادر  "رة أن من بين المعتقلين كان       وأوضحت الوزا 

  .إمام مسجد اللد" يوسف الباز"والشيخ 
وأشارت إلى أن قوات االحتالل اعتدت بالضرب المبرح على معظم المختطفين قبل نقلهم عبر جيبـات                

وكشفت الوزارة أن الكثيـر مـن ذوى    ".لممارسة التعذيب بحقهم"عسكرية إلى مراكز التحقيق والتوقيف    
 .المختطفين يجهلون مكان اعتقال واحتجاز أبنائهم

  27/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  مدارس غزة المتضررة تحتاج نوافذ قبل حلول الشتاء": وزارة التعليم"و" أونروا" .34
ومة المقالة في  ووزارة تعليم الحك"اونروا" مسؤولون في وكالة قال: )رويترز( - نضال المغربي -غزة 

هذا الشتاء في غرف الدراسة سيئة االضاءة " الظالم والطقس البارد"غزة ان االف التالميذ يواجهون 
  .وتعاني نقصا في المقاعد والطاوالت

 مدرسة في الحملة 170وقال خالد راضي المتحدث باسم الوزارة ان أضرارا لحقت باكثر من 
 يناير كانون الثاني ولم يتم 18 ديسمبر كانون االول الى 27 من االسرائيلية التي استمرت ثالثة اسابيع

وقال راضي لرويترز ان حجم الضرر يجعل هذه المدارس غير مالئمة لمواجهة الشتاء  .اصالحها بعد
وأضاف أن كثيرا من التالميذ  .وان االف االطفال سيضطرون للدراسة في حجرات بال كهرباء او تدفئة

  .مكسرة بجوار نوافذ بال زجاجسيجلسون على طاوالت 
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وتمنع اسرائيل غزة من استيراد االسمنت والحديد ومواد أخرى يمكن أن تستخدمها حركة المقاومة 
االسالمية حماس التي ترفض االعتراف باسرائيل والتي ال تزال ملتزمة بالكفاح المسلح ضدها في 

  .اغراض عسكرية
 450 يدرس بها نحو نصف تالميذ القطاع البالغ عددهم  مدرسة في قطاع غزة200وتدير االونروا نحو 

وقالت الوكالة انها استطاعت الحصول على مواد من السوق المحلية الصالح معظم المدارس  .الفا
الخمسين التي لحقت بها أضرار من جراء القصف بالقنابل والمدفعية لكن بعضها ال يزال بحاجة الى 

 مدرسة 100و حسنة مستشار االونروا في غزة ان الخطط لبناء وقال عدنان اب .زجاج واسمنت وحديد
  .جديدة لتخفيف الزحام في الفصول اوقفت بسبب الحصار االسرائيلي

  26/10/2009وكالة رويترز، 
  

   وحدة سكنية في غزة تضررت خالل الحرب250تم ترميم ": وزارة األشغال" .35
التقرير الدوري عن إعادة اعمار قطاع غزة قالت وزارة األشغال العامة واإلسكان في غزة في  :غزة

 وحدة سكنية دمرت خالل الحرب على غزة من استخدامها بعدما قامت 250أنها مكنت أصحاب 
بترميمها وتدعيمها على الرغم من الحصار المشدد على القطاع ومنع إدخال مواد البناء إليه األمر الذي 

  .يشكل عقبة أساسية أمام اإلعمار
ر عن مشروع إصالح األضرار اإلنشائية البالغة وتدعيم للمباني التي تشكل خطراً على وتحدث التقري

حياة السكان بما يتوفر من مواد بناء األمر الذي يمكن من استخدام تلك المباني وبالتالي التخفيف عن 
 سكنية  وحدة250 عمود اسمنت األمر الذي أنقذ حوالي 600السكان، مؤكداً أنه تم تدعيم ما يزيد عن 

  .ومكن أصحابها من استخدامها
أما فيما يتعلق بمشاريع إزالة األنقاض فأوضح التقرير انه قد تم طرح العديد من المناقصات الخاصة 
بإزالة أنقاض المباني العامة والمباني السكنية والمساجد المدمرة وذلك من خالل عدد من الجهات مثل 

الرحمة العالمية وتم إزالة عدد من المباني العامة والمباني األمنية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وجمعية 
  . وحدة سكنية خاصة1000هذا باإلضافة إلى إزالة أكثر من 

  26/100/2009قدس برس، 
  

  األقصى يشهد هدوءا يشوبه الحذر .36
  قال مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب ان أبواب المسجد األقصى مفتوحة للمصلين):وكاالت(

التواجد المكثف لشرطة االحتالل اختفى من المسجد ودخل . المسلمين والوضع هادئ، في هذه اللحظات
  ".نحو ألف ومائة سائح، كما دخل عشرة متطرفين يهود برفقة الشرطة

وبدوره، أعرب محافظ القدس عدنان الحسيني عن اعتقاده بأن الوضع في األقصى او القدس لن يستقر 
تطويع المقدسيين وتستمر محاوالت المستوطنين واإلرهابيين للسيطرة " اإلسرائيلية"مة طالما تحاول الحكو

  .على األقصى
وقررت محكمة لالحتالل، أمس، إبعاد القيادي المقدسي حاتم عبد القادر عن البلدة القديمة في القدس 

  .عن القدس ألسبوع علي أبو شيخة 1948لثالثة أسابيع والقيادي االسالمي في األراضي المحتلة عام 
  27/10/2009الخليج، 

  
   تدعو إلتاحة الفرصة أمام الشعوب للدفاع عن األقصىهيئة علماء فلسطين بالخارج .37

إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، لدعم "في بيان صادر عنها هيئة علماء فلسطين في الخارج دعت 
العربي واإلسالمي، بنزول الجماهير صمود المرابطين دفاعا عن المسجد األقصى، وحشد الدعم الشعبي 
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وحتى . إلى الشارع، وإعطاء األولوية في التبرع والدعم المالي، لدعم بيت المقدس وأهل بيت المقدس
  .يعلم الصهاينة أن األقصى أغلى من أنفسنا وأموالنا

أن يقوموا توجه هيئة علماء فلسطين في الخارج نداء خاصا ألثرياء العرب والمسلمين، : "وأضاف البيان
بواجبهم تجاه المسجد األقصى المبارك وأهلنا في بيت المقدس، فدعم هؤالء أولى شرعا من شراء األندية 
الرياضية األوروبية، والتبرع لحدائق الحيوان، وإنقاذ البنوك والمؤسسات الغربية من آثار األزمة 

خيص البناء، واستمالك األراضي، االقتصادية، فإنشاء نظام حراسة قوي، وشراء البيوت، ودفع أجور تر
وغير ذلك مما يحتاج لدعم مالي متواصل، وبذل المال فيه جهاد في سبيل اهللا، فاهللا اهللا في بيت المقدس 

  ."وأهل بيت المقدس
إن هيئة علماء فلسطين في الخارج تدعو جميع األنظمة العربية واإلسالمية، وفي "وجاء في البيان 

ية، إلتاحة الفرصة أمام الشعوب للتعبير عن رأيها، والقيام بواجبها تجاه المسجد مقدمتها السلطة الفلسطين
األقصى والدفاع عنه، وأن ال يحولوا بين شعوبهم وذلك الواجب، حتى ال يكونوا في خانة مناصري 

  ."االحتالل في عدوانه على المسجد األقصى
  25/10/2009، هيئة علماء فلسطين بالخارج   

  
  ات العملية الستئناف إعمار نهر الباردالشروع بالخطو .38

أكدت مصادر على صلة وثيقة بملف إعادة اإلعمار في مخيم نهر البارد في : عمر ابراهيم - البارد
 أن يوم أمس االثنين شهد الخطوات العملية األولى الستئناف إعادة إعمار المخيم "السفير"الشمال لـ

وتهدف .  والمديرية العامة لآلثار في وزارة الثقافة"األونروا"لة بالتوازي مع تتابع االجتماعات ما بين وكا
اللقاءات ما بين الجهتين إلى االتفاق على التقنيات الالزمة لعملية طمر اآلثار والحفاظ عليها وطي هذا 

 .الملف بما يحفظ قيمة المكتشفات من جهة ويتيح استئناف األشغال من جهة ثانية
 أن القضية ال تزال من الناحية القانونية مفتوحة أمام "السفير"اإلعمار لـوأكدت مصادر متابعة لملف 

احتماالت عدة، لم تقفل نهائيا، لكن إعادة مواصلة االعمار جاءت بناء على انتهاء المهلة المحددة من قبل 
 .»المجلس الذي لم يتخذ حكماً مبرماً بالقضية

ر في محيطه العمال والمهندسون الذين وضعوا وشهد المخيم القديم أمس عودة بعض اآلليات وانتش
وأفادت مصادر متابعة . الدراسات الالزمة، بانتظار االنتهاء من االجراءات التحضيرية لمواصلة العمل

بأن شركة الجهاد الملتزمة عملية إعادة االعمار، بدأت التحضير إلعادة آلياتها الى مواقع العمل، وهي 
ش اللبناني لكي تتمكن من نقل كامل المعدات التي أخرجتها بعد قرار تنتظر تصاريح الدخول من الجي

  .وقف االعمال
 27/10/2009السفير، 

  
  ترحب بقرار استئناف إعادة إعمار نهر البارد" ثابت"منظمة  .39

لحق العودة بقرار استئناف إعادة إعمار مخيم نهر البارد والذي يسري " ثابت"رحبت منظمة : بيروت
، "لنقص األدلة" بعد رد مجلس الشورى االعتراض 26/10/2009ن اليوم االثنين مفعوله ابتداء م

بياناً صحفياً رحبت فيه بالقرار بعد توقف لإلعمار دام شهرين، وقد " ثابت"وللمناسبة أصدرت منظمة 
 إعادة تبلغت األونروا ولجنة المتابعة العليا الفلسطينية لملف المخيم من الحكومة اللبنانية قرار استئناف

  . اإلعمار
في بيانها الى االسراع في عملية إعادة اإلعمار خاصة وأن فصل الشتاء قد أصبح على " ثابت"ودعت 

 الف الجىء فلسطيني مهجر، ال يزال الكثير منهم يعيش 31األبواب منذراً بكوارث إنسانية ألكثر من 
معتبرة أن المخيم هو مكان مؤقت  شهراً ،17في كراجات البنايات والمحال التجارية منذ اكثر من 
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لالجئين ومحطة على طريق العودة، وأن ما يتطلع اليه الالجئون هو العيش بكرامة حتى تحقيق العودة 
في بيانها الدولة " ثابت" ، وطالبت 1948الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها إبان النكبة في العام 

 بأي شكل   واالجتماعية لالجئين كون توفير تلك الحقوق ال يتعارضاللبنانية بتوفير كافة الحقوق المدنية
  . من االشكال مع رفض التوطين والتمسك بحق العودة

     26/10/2009منظمة ثابت، 
  

  "كرم أبو سالم"االحتالل يشرع تدريجيا بإغالق جميع معابر غزة باستثناء  .40
ضل عدم الكشف عـن اسـمه أن حكومـة          أكد مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية ف      :  حامد جاد  - غزة

االحتالل تعمل حاليا على إغالق كافة معابر غزة بشكل تدريجي لتبقي فقط على معبر كرم أبو سالم الذي                  
كان باألصل نقطة مراقبة عسكرية لالحتالل، حولت قبل ثالثة أعوام منفذا لنقل المـساعدات اإلنـسانية                

  .الواردة من مصر وعبرها إلى غزة
مسؤول نفسه أن تخفيض االحتالل أيام العمل في معبري المنطار والشجاعية يعد خطوة تمهيدية              واعتبر ال 

إلغالقهما كليا خالل الفترة القريبة المقبلة، خصوصا وأن حكومة االحتالل أعلنـت االسـبوع الماضـي                
  .اعتزامها إغالق معبر الشجاعية تدريجيا

  27/10/2009الغد، األردن، 
  

   في سجون االحتاللبالكشف عن المفقودينطالب لجنة األسرى ت: غزة .41
طالبت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة الجهات الفلسطينية  :رائد الفي -غزة 

المعنية بالعمل الحثيث من أجل الكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين وتحريرهم من سجون 
ترتكب بحق الشعب الفلسطيني أبشع ألوان جرائم " رائيلإس"إن : وقالت اللجنة في بيان أمس .االحتالل

حزيران /  مفقود منذ شهر يوليو1953الحرب، مضيفة أن األسير محمد عيسى أبوغنية من مواليد 
 . حيث شارك في عملية فدائية قرب مدينة بيسان عرفت باسم معركة طوباس1969،

  27/10/2009الخليج، 
  

  ولية للوقوف على االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى يطالب بلجنة تحقيق د"مركز حقوقي" .42
لحقوق اإلنسان قيام سلطة السجون اإلسرائيلية بتمديد العزل اإلنفرادي " سواسية"استنكر مركز : رام اهللا

القيادي في كتائب (وحسن سالمة ) األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(لألسيرين أحمد سعدات 
  ").حماس"لجناح العسكري لحركة عز الدين القسام ا

تشكيل لجنة "وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي وخاصة الموقعة على اتفاقيات جنيف بضرورة 
تحقيق دولية للوقوف على االنتهاكات التي يتعرض لها األسرى يومياً والضغط على االحتالل لوقف 

  ". األسرىسياسة العزل االنفرادي التي تتسبب في وضع نفسي صعب لدى
  26/10/2009قدس برس، 

  
  إطالق حملة تضامن دولية واسعة مع سعدات في أوروبا  .43

أعلن المكتب التنفيذي لرابطة أصدقاء نادي األسير الفلسطيني في أوروبا عقب اجتماع حاشد              :ستوكهولم
ريـر  لهم في ستوكهولم، عن إطالق  حملة تضامن واسعة لمؤازرة األمين العـام للجبهـة الـشعبية لتح                 

  .فلسطين أحمد سعدات
إن المكتب التنفيذي قرر تنفيذ عدة      :" وقال ناصر شلون منسق الرابطة في السويد في تصريحات صحفية         

وأضـاف   ".فعاليات في السويد وفي مدن أوروبية بالتعاون مع لجان ومؤسسات أجنبية داعمـة لـشعبنا              
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ـ         : "شلون سطينية والعربيـة ولجـان التـضامن       إن الرابطة شرعت في اتصاالت مكثفة مع الجاليات الفل
األوروبية  للمشاركة في الحملة تناغماً مع الحملة الوطنية في فلسطين لتحريك كافة القطاعات العالميـة                

  ".في فضح سياسات االحتالل واستهدافها لسعدات
  27/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  يةخالل األشهر الثالثة الماض% 18نسبة التشوهات الخلقية زادت : غزة .44

جددت مصادر طبية فلسطينية ربطها بين زيادة أعداد المواليد المـشوهين أو الـذين              ): وكاالت( –غزة  
الرصـاص  "يحملون تشوهات خلقية في قطاع غزة والمواد التي استخدمتها إسـرائيل خـالل عـدوان                

ـ 80، خصوصاً وأن هذه التشوهات زادت بنسبة     " المسكوب ية قياسـاً   بالمئة خالل األشهر الثالثة الماض
  .بنظيراتها من العام الماضي

 حالـة تـشوه لـدى       50وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور حسن عاشور وجود أكثر من              
المواليد الجدد خالل أشهر حزيران وآب وأيلول ، في حين لم تزد عدد هذه الحاالت خالل تلك األشـهر                   

ني ذلك زيادة واضحة في معدالت العيوب الخلقية لـدى           حالة ، الفتاً إلى أن مع      30من العام الفائت عن     
 50هذا باإلضافة إلى أن حوالي      "وقال  .  في المئة  80المواليد الذين يدخلون حضانة األطفال الخدج بنسبة        

  ". في المئة من حاالت اإلجهاض تكون ناتجة عن تشوهات خلقية في الجنين60إلى 
 فـي   50مجمع الشفاء الطبي الدكتور ثابت المـصري أن         وأوضح مدير قسم األطفال حديثي الوالدة في        

المئة منها تتركز في الجهاز العصبي عالوة على التصاق في األعضاء ، مؤكداً أن مناطق جباليا وبيـت                  
حانون وبيت الهيا كانت األكثر في حاالت التشوه ، وهي المناطق التـي شـهدت أكثـر االعتـداءات                   

  .اإلسرائيلية
  27/10/2009الدستور، 

  
  تمنع المياه عن الفلسطينيين" إسرائيل": "العفو الدوليةمنظمة " .45

تمنع الفلسطينيين من  أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير ينشر اليوم، أن القيود اإلسرائيلية: )رويترز(
  .الحصول على مياه كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة

لكل فرد يزيد على أربعة أمثال استهالك الفرد في " ئيلإسرا"وذكر التقرير أن استهالك المياه اليومي في 
المياه من االحتياجات األساسية وحق "وقالت دوناتيال روفيرا من المنظمة إن  .األراضي الفلسطينية

أساسي، لكن بالنسبة لكثير من الفلسطينيين حتى الذين يحصلون على كميات مياه ال تكاد تغطي 
  ".اه أصبحت رفاهية يمكنهم الحصول عليها بالكاداحتياجاتهم وغير نقية فإن المي

وأشار التقرير إلى أن الطبقة الصخرية المائية في ساحل غزة، وهي مصدر المياه العذبة الوحيد، 
أصبحت ملوثة نتيجة لتسلل مياه البحر ومخلفات الصرف الصحي، وأصبحت متدنية المستوى بسبب 

   .اإلفراط في استخراجها
  27/10/2009الخليج، 

  
  العاهل األردني يطالب بوقف فوري لالعتداءات اإلسرائيلية في القدس .46

دعا العاهل األردني عبد اهللا الثاني إلى الوقف الفوري لجميع ): بترا (-  مصطفى رياالت-عمان 
، "تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها"أحادية الجانب في مدينة القدس والتي " اإلسرائيلية"اإلجراءات 
" إسرائيل"تداعيات اإلجراءات التي تقوم بها "وحذر من . أفاد بيان صادر عن الديوان الملكيحسب ما 

  ".في القدس، مطالبا بوقفها بشكل فوري ألنها تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها
  27/10/2009الدستور، 
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  تأسيسها ل15في الذكرى الـ" وادي عربة"المعارضة األردنية تجدد مطالبتها إلغاء معاهدة  .47

 15مع الكيان في الذكرى ال " وادي عربة"جددت المعارضة األردنية مطالبها بإلغاء معاهدة  :)وكاالت(
وفي اعتصام نظمته قوى المعارضة من أحزاب ونقابات، أمام مبنى مجمع . لتوقيعها التي صادفت أمس

معاهدة وأحرقوا العلم النقابات المهنية في عمان، احتشد المئات ورفعوا الفتات تدعو إللغاء ال
  ".اإلسرائيلي"

وقال نقيب المهندسين األردنيين ورئيس مجلس نقباء النقابات المهنية عبد اهللا عبيدات إن موقف األردنيين 
ووصف رئيس كتلة النواب اإلسالميين حمزة منصور التوقيع على تلك . ما زال معارضا لهذه االتفاقية

ة حماية الوطن ومقاومة التطبيع المنبثقة بإلغاء المعاهدة، وقالت في وطالبت لجن". جريمة"المعاهدة بأنه 
وأضافت أن المستفيد الوحيد منها هو العدو، ". تلك المعاهدة خدمت االحتالل وأضرت باألردن"بيان إن 

، وأن التهديدات الصهيونية لألردن مازالت "ما زالت تحت سيطرة العدو وتصرفه"مشيرة إلى أن األرض 
  .قائمة

  27/10/2009الخليج، 
  

  لحماية القدس أمام القمة العربية المقبلةإستراتيجية: األردن .48
أعلنت األمانة العامة للمؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس، التي تتخذ من : الجبار أبو غريبة عبد –عمان 

ج مؤسسات  عن القدس، تهدف إلى دم"للدفاع المدني"مدينة عمان مقرا لها، أنها تعد حاليا استراتيجية 
المجتمع المدني وإشراكها في حماية القدس وتعزيز صمود سكانها، إلى جانب جهود صانعي القرار 

ومن المنتظر االنتهاء نهائيا منها في ديسمبر  . والسياسيين، ليصار إلى رفعها إلى القمة العربية المقبلة
ختم إلى أن هذه االستراتيجية تم و. المقبل، لترفع إلى القمة العربية المقرر عقدها في مارس المقبل

من أجل "االتفاق على إعدادها خالل الندوة العالمية لشؤون القدس التي عقدت بعمان أخيرا بعنوان 
 . األردن- بتنظيم من المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس "صمود القدس سكانا وعمرانا وهوية

  27/10/2009عكاظ، 
 

  ألقصىالسنيورة والحص يدينان االعتداء على ا .49
ورأى في .  حذّر رئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورة مما يجري للمسجد األقصى:بيروت

اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى، واستعمال القوة والعنف مع المصلين "تعليق أمس، أن 
منبهاً المجتمع ، "المتواجدين في الحرم القدسي أمر بالغ الخطورة، وعمل مستنكر ومرفوض ومدان

وسأل الرئيس السابق للحكومة  ."يدفع تدريجاً بالمنطقة إلى أتون االنفجار والمواجهة" أن هذا إلىالدولي 
 أين هم القادة العرب الذين يتغنون بنصرتهم للقدس ومقدساتها ويتألمون لما يدور من مآس ":سليم الحص

القرار العربي ومنها القمم العربية قد حكم تكون مصادر "، مبدياً خشيته من أن "على أرض العراق؟
  ."عليها بالصمت المطبق من أصحاب القرار الدولي وعلى رأسهم أميركا

  27/10/2009الحياة، 
  

  أمريكا حذّرتنا من استمرار دعم حماس: السودان .50
ا كشفت وزارة الخارجية السودانية عن أن اإلدارة األميركية أبلغته:  النور أحمد النور-الخرطوم 

األسبوع الماضي أن العقوبات المفروضة على البالد لن ترفع في حال استمرار دعم الخرطوم حركة 
  .المقاومة اإلسالمية حماس

  27/10/2009الحياة، 



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1594:         العدد       27/10/2009الثالثاء  :التاريخ

  
   األقصىءات اإلسرائيلية علىاالعتدتواصل المظاهرات في الدول العربية واإلسالمية تنديداً ب .51

عبر الوكاالت، أنّه تواصلت المظاهرات والمسيرات ، 27/10/2009 الوطن، قطر، ذكرت صحيفة
الحاشدة في تركيا، تعبيراً عن السخط الشعبي ازاء االعتداءات االسرائيلية المتواصلة على المسجد 

بجامعتَي القاهرة " طالب اإلخوان المسلمين"وفي السياق نظَّم اآلالف من . األقصى ومدينة القدس المحتلة
الثنين مظاهرات حاشدة، تنديداً باالنتهاكات االسرائيلية واالعتداءات على واإلسكندرية ظهر امس ا

المسجد األقصى المبارك ومحاوالت اقتحامه، معلنين رفضهم التام للصمت العربي الهزيل تجاه أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، رافعين الفتات تندد بالصمت العربي، وصوراً تكشف االعتداءات 

 .نية المخزية على المسجد الشريفالصهيو
، من العواصم عبر وكاالت، أن عواصم عربية نددت 27/10/2009 الخليج، وأضافت صحيفة

باالعتداءات اإلسرائيلية على القدس والمسجد األقصى، ففي المنامة، استنكر مجلس الوزراء البحريني 
وزير شؤون مجلس الوزراء أن المجلس جدد اقتحام األقصى، وأعلن الشيخ احمد بن عطية اهللا آل خليفة، 

دعوته إلى المجتمع الدولي التخاذ "وجدد المجلس . شجبه واستنكاره الستباحة القوات اإلسرائيلية لألقصى
  ".اإلجراءات المناسبة لحماية المدنيين الفلسطينيين

وزارة الخارجية وأصدرت . وأعربت تركيا عن قلقها من التوتر الذي يشهده المسجد األقصى في القدس
وقالت إنه يجب اتخاذ إجراءات لتفادي . بياناً أعربت فيه عن قلقها العميق من التوتر الذي يشهده المسجد

  .تكرار مثل هذه الحوادث
  

  ال اشتراطات لدى القاهرة الستقبال حماس:  مصريمصدر .52
ة ال تضع شروطاً ، أن القاهر"الحياة"أكَّد مصدر مصري موثوق به لـ:  جيهان الحسيني-القاهرة 

. الستقبال قادة حركة حماس، ونفى اشتراطها على الحركة توقيع وثيقة المصالحة أوالً قبل استقبال وفدها
مصر دولة راعية للحوار وتحتضنه، وهي ال تخاطب اإلخوة في حماس بهذه اللغة، فليست "وقال إن 

، صحيح أنها ليست مقدسة، لكن لو فتحنا هناك اشتراطات، لكننا طرحنا وثيقة متكاملة وافق عليها الجميع
الوثيقة "وأشار إلى أن ". المجال لفتح أو لحماس إلضافة سطر أو حذف سطرين، سنعود إلى نقطة الصفر

ال توجد فيها نقطة خالفية، ولم نحذف منها شيئاً، وهي تعكس القضايا والنقاط التي تم التوافق عليها 
ثنائية أيضاً، إضافة إلى أنها تجميع للمالحظات، وكذلك الرؤية طوال شهور الحوار وخالل الحوارات ال

ونحن نرحب . حركة فتح أبلغتنا بأن لديها مالحظات، وعلى رغم ذلك وقَّعت"وأضاف أن ". المصرية
وشدد على ". باإلخوة في حماس على نمط اإلخوة في فتح ألن فتح باب المناقشة من جديد سيعقد األمور

. والمؤكد أن هذه الوثيقة ليست مخالفة لموقف أي تنظيم... وجد عليها خالف فلسطينيالوثيقة ال ي"أن 
المصالحة الحقيقية "، موضحاً أن "وأي وثيقة أو أي اتفاق يتم توقيعه ال يخلو من تحفظات هنا أو هناك

هي إجراءات على األرض، ومصر ستعمل كل ما في وسعها بمساندة عربية للتطبيق على األرض 
  ".ل إعادة إعمار قطاع غزةلتفعي

  27/10/2009الحياة، 
  

 قطر تدين اقتحام األقصى وتطالب بحماية دولية .53
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها القتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي :  قنا، وكاالت–عواصم 

  خول اليهود للمسجد االقصى، واستعمال القوة والعنف مع المصلين الموجودين في الحرم والسماح بد
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جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة  .المتطرفين إلى الحرم القدسي الشريف
  ).قنا(األنباء القطرية 

  27/10/2009الوطن، قطر، 
  

  محامية كويتية تطالب باسترجاع أراضي الكويتيين في رام اهللا  .54
ة وقف مسلسل االستيالء على اراضي وعقارات طالبت المحامية فوزية الصباح وزارة الخارجية الكويتي

وأكدت المحامية فوزية الصباح، في تصريح صحافي، ان . الكويتيين في المناطق الفلسطينية المحتلة
بعض تجار العقارات في فلسطين مدفوعون ببعض المحامين اخذوا يخططون لالستيالء على عقارات 

ومنها . ينية المحتلة وخصوصا في قضاء رام اهللا الكويتيين في مناطق مختلفة من االراضي الفلسط
استصدار وكاالت غير قابلة للعزل مزورة بحق التصرف في االراضي والعقارات بعد ان تيقنوا ان 
اصحاب تلك االراضي لن يتمكنوا من دخول االراضي الفلسطينية أو ان اهللا توفاهم دون علم ورثتهم 

ا بمحامين لرفع قضايا وضع اليد على تلك االراضي بحجة ما وان بعض التجار استعانو. بتلك االراضي
  .  يسمونه انقطاع اصحابها عنها لسنوات طويلة امتدت الى اكثر من اربعين عاما، وعدم سؤالهم عنها
 1966واشارت الصباح الى ان اغلب االر اضي والعقارات التي اشتراها الكويتيون في رام اهللا في العام 

وح مابين الفين الى خمسةعشرة الف دينار آنذاك مما يعني ان اسعارها وصلت الى وكانت باسعار تترا
وقد اصبحت االن تحت ادارة . خصوصاً وانها تقع في اماكن مميزة. مبالغ كبيرة في الوقت الراهن

واضافت المحامية فوزية الصباح ان بعض تجار العقارات يعلمون تماما ان عدم . السلطة الفلسطينية
ل الكويت بزيارة امالكهم تعود السباب خارجة عن ارادتهم وهي عدم تمكنهم من دخول قدرة اه

وان فترة التقادم ال تسري لوجود اسباب قاهرة . االراضي الفلسطينية المحتلة من قبل االحتالل الصهيوني
ا، وذلك من منوهة الى انه بات على وزارة الخارجية الكويتية التدخل السريع لجرد تلك االمالك وحمايته

 .خالل االتصال بالسلطة الفلسطينية
  27/10/2009السياسة، الكويت، 

  
  برلمانيو الكويت يدعون لنصرة األقصى .55

كان، أمس، يوم تضامن مع القدس المحتلة في البرلمان الكويتي حيث :  الحسيني البجالتي-الكويت 
 حول القدس، ودعا تجمع ثوابت تداعى النواب الى دعوة من كتلة التنمية واإلصالح في مجلس األمة

األمة المنظمات والهيئات الحكومية واألهلية وجمعيات حقوق اإلنسان الى اتخاذ الموقف الشرعي 
ودعا في بيان الى الضغط على الحكومات التخاذ . والتاريخي والتصدي بكل قوة لالنتهاكات الصهيونية

ميع فئاتها مطالبة بالوقوف بكل ما تملك موقف مشرف تجاه قضية األمة الكبرى موضحا أن األمة بج
  .للدفاع عن المسجد األقصى والمقدسات، مشددا على دور الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي

ودعا رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي في اللقاء الى وحدة كلمة األمة اإلسالمية في مواجهة العربدة 
وأعرب عن أمله في تحرك عربي حاسم . توحد حول قضيتهماإلسرائيلية، ودعا الفلسطينيين الى ال

. ودعا نائب رئيس مجلس األمة عبد اهللا الرومي حركتي فتح وحماس إلى التعالي عن المصالح. ورادع
مذكراً بأن العدو الصهيوني ال يفرق بينهما، كما أن قضية المسجد األقصى هي قضية مقدسات ودين 

  .وليست مرتبطة بتوجه أو فكر
  27/10/2009ليج، الخ

  
  
  



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1594:         العدد       27/10/2009الثالثاء  :التاريخ

   إدانة المملكة اقتحام الشرطة اإلسرائيلية األقصىيجدد مجلس الوزراء السعودي  .56
جدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته األسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن 

ئيلية ساحات عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض، إدانة المملكة اقتحام الشرطة اإلسرا
التصرفات الرعناء التي تتناقض "المسجد األقصى، محذرا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على هذه 

مع الشرائع السماوية وقرارات الشرعية الدولية، وسيكون لها أثرها المباشر والخطير على األمن والسلم 
  ". الدوليين

  27/10/2009الحياة، 
  

 تداءات اإلسرائيلية المستمرة على حرمة المسجد األقصىاالعسوريا واإلمارات تدينان  .57
بشدة ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات صارخة لحرمة "أدانت سوريا، أمس، :  هدى سالمة-دمشق 

إن "، ونقل بيان لوزارة الخارجية السورية عن مصدر سوري مسؤول قوله "المسجد األقصى المبارك
تدنيسه ومحاصرة المصلين فيه ومنع الدخول إليه هو حلقة في اقتحام القوات اإلسرائيلية لألقصى و

ما تقوم به إسرائيل هو أفعال "، مضيفا أن "مخطط إسرائيلي ستهدف تهويد القدس وهدم المسجد األقصى
  ". إجرامية بحق مقدسات المسلمين والموروث التاريخي والثقافي العربي

داءات اإلسرائيلية المستمرة على حرمة المسجد األقصى كما أدانت دولة اإلمارات العربية المتحدة االعت
الشريف في القدس المحتلة واعتبرت تصرف القوات اإلسرائيلية تحديا صارخا لمشاعر العرب 

  . والمسلمين
  27/10/2009الشرق، قطر، 

 
  فاس تستقبل اليهود المتحدرين منها من مختلف أنحاء العالم .58

ي وسط المغرب لقاء دولي لليهود المنحدرين من فاس، يعكف على ينعقد اليوم في مدينة فاس ف: الرباط
وقال رئيس الطائفة اليهودية . دراسة مساهمة الطائفة اليهودية بهذه المدينة في التراث اليهودي المغربي

بفاس، أرموند كيكي، إن اللقاء المنظم على مدى يومين يعرف مشاركة يهود من أصول فاسية قدموا من 
. والواليات المتحدة والبرازيل واألرجنتين وأستراليا وسويسرا ولكسمبورغ وبلجيكا وإسبانيافرنسا وكندا 

وأبرز كيكي أن المشاركين سيجتمعون في إطار عائلي حميمي، مضيفا أن الطائفة اليهودية لفاس على 
كون بزيارات وسيقوم المشار. أتم االستعداد الستقبال الضيوف بروح من الشراكة لضمان نجاح هذا اللقاء

 .إلى مدينة فاس العتيقة وحامة موالي يعقوب ومدن صفرو وإفران وإيموزار وآزرو
  27/10/2009الشرق األوسط، 

  
  تعتزم مضاعفة برنامج خلق فرص العمل في قطاع غزة" األونروا" .59

أمس مطالبته بفـتح معـابر      ) األونروا(جدد جون جينج مدير العمليات في وكالة        :  أشرف الهور  -غزة  
  تـضييقها علـى      "إسرائيل"، ضمن سياسة الحصار، فيما واصلت       "إسرائيل"قطاع غزة المغلقة من قبل      

  .سكان القطاع الساحلي، بعد أن شددت قيودها على حركة المعابر التجارية
 فرصة عمل للعمال بالقطاع الخاص لمدة ستة        3100لـ' األونروا'وقال جينج الذي كان يعلن عن توفير        

 ألف وظيفة عمل لـسكان القطـاع        120ن مع اتحاد الصناعات الفلسطينية أنه يمكن توفير         أشهر بالتعاو 
ضاعفت في  ' األونروا'العاطلين عن العمل، وليس فرصة عمل مؤقتة في حال تم فتح المعابر، مؤكداً أن               

  . ألف فرصة عمل شهريا14هذه األوقات طاقة برنامج خلق فرص العمل إلى 
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سيزيد من مأساة السكان فـي قطـاع        'الشتاء دون رفع الحصار وفتح المعابر       وأكد جينج أن قدوم فصل      
 بالسماح بإدخال مواد البناء كاالسمنت والزجاج وغيرها لبناء ما          "إسرائيل"، وطالب في الوقت ذاته      'غزة

  .دمر خالل الحرب على غزة وإصالح البيوت المتضررة
لكن المعيق الوحيد لها    'ادة أعمار قطاع غزة، وقال      وأشار إلى وجود مليارات الدوالرات التي تنتظر إلع       

  ،'هو إغالق المعابر
27/10/2009القدس العربي،   

  
  منظمة هولندية تقود حملة لهدم الجدار العازل 24 .60

 منظمة هولندية معنية بحقوق اإلنسان وبالسالم، وحقـوق الفلـسطينيين           24أطلقت  ): رويترز (–الهاي  
 فـي الـضفة الغربيـة       " إسرائيل"الذي تبنيه   ، مطالبة بهدم الجدار العازل   أمس حملة شعبية في هولندا لل     

 .المحتلة، بوصفه جدارا للفصل العنصري، وإيقاف أي جهود الستكمال بنائه
 ألف هولندي سواء بـداخل األراضـي الهولنديـة أو    40وتهدف الحملة الهولندية إلى جمع توقيعات من   

ى البرلمان، حيث يقضي الدستور بضرورة طرح البرلمـان أي          خارجها، ومن ثم رفع هذه التوقيعات إل      
 . ألف شخص عليه40ملف أو موضوع للمناقشة بموجب طلب شعبي شرط توقيع 

وحال توافر التوقيعات، سيطالب القائمون على الحملة الحكومة الهولندية بإدانة الجدار العـازل بـصورة      
ل عدم هدم هذا الجدار، وقطع جميـع العالقـات           حا ،  "إسرائيل"رسمية وسياسية، وبفرض عقوبات على      

 .الدبلوماسية والتجارية
وصرح المتحدث باسم الحملة الدبلوماسي الهولندي السابق يان فاينبارخ بأن الحكومة لم تقـم بـأي دور                 

 على مدى السنوات    ،  "إسرائيل"دولي أمام عدم شرعية هذا الجدار، وعليها تغيير موقفها الداعم والمؤيد ل           
ضية، ويجب أن تضع في اعتبارها أن العديد من األحزاب السياسية داخل البالد لم يعد لهـا رغبـة                   الما

 . وترغب في إحالل السالم، وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وقيام دولته،"إسرائيل"االنحياز التام ل
27/10/2009الوطن، السعودية،   

  
  ركة ليبرمان بسبب مشا" األبيض المتوسط"إلغاء اجتماع لدول حوض  .61

أعلنت فرنسا إلغاء اجتماع لدول حوض البحر االبيض المتوسط ، كان مقررا            :  وكاالت األنباء  - باريس  
 ، "إسرائيل"عقده الشهر المقبل في تركيا ، وذلك بسبب معارضة العديد من الدول لمشاركة وزير خارجية                

اقدمت أمس على الغاء االجتماع ، تخوفـا        وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي ، ان فرنسا        . افيغدور ليبرمان 
من زيادة التوتر في المنطقة ، وخاصة ان مصر اعلنت موقفها بشكل واضح انها ستقاطع االجتماع فـي                  

وعلق مكتب وزارة الخارجية علـى      . حال وجود ليبرمان ، كذلك الحال مع بعض الدول العربية االخرى          
 الغاؤه وان مصر هي السبب ، وانها حولت االمر لجانـب            خسارة ان االجتماع تم   "الغاء االجتماع بقوله    

  ".سياسي
27/10/2009الدستور،   

  
 االنتخابات الفلسطينية بين الكيد السياسي وااللتزام الدستوري .62

 عبد اهللا األشعل
، واعترضت حماس واتهمت أبو مازن 2010أصدر أبو مازن قراراً بإجراء االنتخابات فى موعدها عام 

كون االنتخابات قفزاً فوق استحقاق أولي وهو المصالحة، وحذرت من أن تكون االنتخابات بأنه يريد أن ت
 .بديالً عن المصالحة
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من الناحية النظرية، فإن أبو مازن يطبق الدستور الفلسطيني، ولكن وفق الدستور نفسه فإن والية أبو 
ئ وقراره بإقالة حكومة هنية، ، وأن قراره بتعيين حكومة طوار2009مازن تنتهي فى الثامن من يناير 

كلها من الناحية القانونية كانت تحتاج إلى استكمال عرض القرارين على المجلس التشريعي، فضالً عن 
ومن الواضح أن عرض قرارات . أن تعيين الحكومة هو دائماً إجراء مؤقت انتهى أجله منذ مدة طويلة

ن أغلبيته من حماس، وألن نصف أعضائه من اإلقالة والتعيين على المجلس التشريعي غير ممكن أل
حماس كانوا مخطوفين فى إسرائيل بتهمة االنتماء إلى منظمة إرهابية، ورغم أن هذا االنتماء لم ينتهي، 
ورغم أن حماس التزال فى نظر إسرائيل منظمة إرهابية وأنها الطرف اآلخر فى المعادلة السياسية، فقد 

 .ة وأخالقيةكان هذا االعتقال مهزلة قانوني
من ناحية أخرى، فإن اإلعالن عن موعد االنتخابات هو إعالن عن االعتقاد بمعاقبة حماس ومايعتبره أبو 
مازن ترددها فى قبول شروط المصالحة المصرية، ألنه كان واضحاً أن مصر هي التى أجبرت أبو 

لها، فبدا األمر وكأن أبو مازن مازن على أن تكون االنتخابات فى إطار المصالحة وليس قبلها أو بديالً 
فحماس ال : كان يضيق بإتمام المصالحة، أو قل إن الضيق من التوقيع على اتفاق المصالحة كان متبادالً

تريد أن توقع مع أبو مازن خشية أن يكون ذلك تصحيحاً لشرعيته التي سقطت عندها منذ يناير الماضي، 
ظم أحكام هذا االلتزام تعطيه دوراً مركزياً فى العمل وأبو مازن اليريد أن يلتزم حتى لو كانت مع

 .المشترك بعد المصالحة
األمر األول هو أن يعمل : والشك أن أبو مازن عندما لوح بورقة االنتخابات فإنه قصد بذلك أمورا ثالثة

 هي - فى نظره-وحده ويعزل حماس ويظهر بمظهر الساعي إلى جمع الشمل الفلسطيني، بينما حماس
األمر الثاني أن أبو مازن يثق فى نتائج .  تعمل على تمزيق الصفوف والتمسك بغزة بعيداً عن الضفةالتى

االنتخابات فى الضفة خاصة وأنه يستطيع تزويرها، واألمر الثالث أن هذه النتائج ستكون أساس شرعية 
 أو ما تبقى منها السلطة وشرعية إبرام االتفاق النهائي مع إسرائيل، أي اعتبار فلسطين هى الضفة

وحدها، وغض الطرف عن غزة التى تصبح إقليماً متمرداً يسعى أبو مازن لتحرير الشعب فيها من 
 حماس بديالً عن تحرير شعبه كله من إسرائيل فكيف تتعامل حماس مع هذه األزمة؟

ى إجرائها فى قطعاً اليكفى أن يقرر أبو مازن وحده دون حماس إجراء االنتخابات إال إذا كان عازما عل
. الضفة وحدها، وهذا مايجب على العالم العربي أن يمنعه حتى ال يتم تكريس االنفصال الموجودة دواعيه

كما ال يكفي أن تنتقد حماس هذا االجراء لضمان منعه، وإنما أعتقد أن أمام حماس أن تتحرك مع مصر 
لوقف قرار أبو مازن، خاصة وأنني أعتقد لتوقيع المصالحة، وأن تتحرك دبلوماسياً ومع الجامعة العربية 

أن هذا القرار قد يكون صوريا للضغط على حماس حتى توقع االتفاق، وأن يكون التوقيع هذه المرة 
المحزن هو شغل المقاومة وإضافة المزيد من . بمقابل لصالح السلطة، أو أن يكون مؤامرة مقصودة

 .المعاناة عليها حتى التتفرغ لما تعانيه في غزة
والمحزن أيضاً هو أن تكون األجندة الفلسطينية هي مواجهة الصراع الداخلي وإتاحة الفرصة إلسرائيل 

كيف نوقف هذا العبث لكي تتفرغ الطاقات لمواجهة الحالة العبثية : لتصفية القضية، ويبقى التحدي هو
 .التي تعيشها القضية

 27/10/2009السبيل، األردن، 
  

  طني وانتخابات أم سقوط في الهاوية؟وفاق و: ما بعد المرسوم .63
 هاني المصري

بعد صدور المرسوم الرئاسي بإجراء االنتخابات، لجأت الى صديقي القاضي الذي ألجأ إليه عنـد كـل                 " 
ما كتبته فـي هـذا المقـال        . قضية مفصلية لها بعد قانوني ألستزيد منه بما يساعدني على بلورة موقف           

  ".لصديقي القاضي فضل به
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المجلس المركزي لمنظمة التحرير أكد في بيانه أن مرسوم االنتخابات ال يغلق طريق الوحـدة،               رغم أن   
وأنه حق دستوري إال أن اإلقدام عليه في الظروف الراهنة عقد الوضع ويمكن أن يـشكل قفـزة نحـو                    

لـس  فبعد إصدار المرسوم وموافقة المجلس المركزي عليه، ورغم أن االتجاه العام فـي المج             . المجهول
وفرق بين صدور المرسوم بإجراء االنتخابات وبين إجرائها        " حماس"ينظر للمرسوم كتكتيك للضغط على      

علـى موقفهـا    " حماس"فعال، إال أن صدوره سيجعل إجراء االنتخابات أمراً ال مفر منه فيما لو أصرت               
  .المتهرب من التوقيع على الورقة المصرية

فليس كل حق   . ي حق ال جدال في ذلك ولكن هذا ال ينهي المسألة          إجراء االنتخابات في موعدها الدستور    
  .فاألمور تقاس بنتائجها وأوقات حدوثها، ومدى الفائدة أو الضرر منها. جائز عمله في كل وقت

وتأسيساً على ما سبق فإن إصدار مرسوم رئاسي بإجراء االنتخابات في موعدها، وإجراءها فعـالً، دون                
نتخابات وحدها، او على اتفاق متكامل يتضمن إجراء االنتخابات، فـي ظـل             وفاق وطني على إجراء اال    

ألن الـشروع بتنفيـذ     . االنقسام وتحت االحتالل مجازفة قد تتحول الى مجازفة غير محسوبة العواقـب           
المرسوم الرئاسي سيؤدي الى خلق مناخ من المنافسة وتقديم المـصالح الفرديـة والفئويـة للـراغبين                 

ألنها " حماس"وية المجلس التشريعي والذين يمكن أن تغريهم المشاركة دون مشاركة           بالحصول على عض  
تزيد من فرصهم بالفوز في مقاعد أكثر، وبما يولد قوة دفع نحو إجراء االنتخابات، من الصعب بعـدها                  

على الورقة المصرية، أو ألي سبب آخـر        " حماس"فتأجيل االنتخابات إذا لم توافق      . الوقوف في وجهها  
ليس أمراً سهل المنال، كما يعتقد الكثيرون الذين وافقوا على إصدار المرسوم وهلّلوا له دون أن يدرسوا                 

لن تكون انتخابات دون قطـاع      : والمنظمة يقول حتى اآلن   " فتح"واالتجاه العام في    . ما يمكن أن يقود إليه    
ما إذا لم توافق سنجد أنفسنا أمـام        أ. على الورقة المصرية  " حماس"ولكن هذا القول ينفع إذا وافقت       . غزة

  .والمعسكر المؤيد لها" حماس"انتخابات ال تريدها األغلبية في المنظمة وليس فقط مرفوضة من 
فهي انتخابات ستشارك   . إن المصلحة الوطنية العليا تتعارض مع إجراء انتخابات في الضفة الغربية فقط           

مـن  % 70 حق االقتراع، أي أقل من نصف الـ         ممن يحق لهم  % 60 ــ   40بها نسبة تتراوح ما بين      
من المسجلين في جداول    % 80 ــ   70فمن المعروف أن    . المقيمين في الضفة الذين يحق لهم االقتراع      

والنسبة هذه المرة ستكون أقل بكثير لعدم تمكن أهل قطاع غـزة مـن              . االنتخابات يشاركون باالنتخابات  
لك، وجراء اإلحباط واليأس الناجمين عن االنقسام واألوضاع        ستمنعهم من ذ  " حماس"المشاركة ألن سلطة    

والجهاد اإلسالمي والفصائل المقيمة فـي      " حماس"العامة، وبسبب المقاطعة التي ستشمل أعضاء وأنصار        
  .ف وقطاعات من المستقلين.ت.دمشق، وربما الجبهة الشعبية والمبادرة وغيرهما من فصائل م

نتخابات يتضمن إجراءها في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلـك            قد يقول قائل، إن نص مرسوم اال      
، وأنها رفضت، وكـان     "حماس"القدس المحتلة، وهذا صحيح، ولكن تجاهل أن قطاع غزة تحت سيطرة            

على الورقة  " حماس"من المتوقع أن ترفض، إجراء االنتخابات دون وفاق وطني ما يعني أننا إذا لم توقع                
  :م احتمالينالمصرية سنكون اما

إما إجراء االنتخابات حتى لو في الضفة فقط ويشكل ذلك قفزة كبرى نحو االنهيار التام، فهي سـتجري                  
بهذه الحالة بمشاركة أقل من نصف من يحق لهم االقتراع في الضفة وهذا يكرس االنقسام ويحوله الـى                  

  .انفصال مرشح أن يستمر لسنوات طويلة قادمة
ممكن سواء بمبادرة قيادية أو إذا قدمت لجنة االنتخابات توصية بتأجيلها ألنهـا لـم               إن تأجيل االنتخابات    

تتمكن من إيجاد آليات تضمن مشاركة قطاع غزة أو ألسباب أخرى يمكن ان تظهر الحقـاً مثـل منـع                    
  .مشاركة أهل القدس في االنتخابات

فهناك مخارج  . ور المرسوم ممكن  إن تأجيل االنتخابات وفقاً لما هو وارد في الورقة المصرية رغم صد           
ومنها العودة الى   . منها االستناد الى أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي ذلك        . سياسية وقانونية لتفسير ذلك   

ف المرجعية العليا للشعب الفلسطيني، والتي أنشأت السلطة وعينت رئيسها في المرحلـة األولـى               .ت.م
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رها أن تصدر قراراً يدعو السلطة الى تأجيـل االنتخابـات           ، وبمقدو 1996وحتى إجراء االنتخابات عام     
ومنها إمكانية دعوة المجلس التشريعي لالنعقاد للبحث في مسألة واحدة هي           .تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا   

  .إقرار تعديل على قانون أو إصدار قانون بتأجيل االنتخابات
نتخابات الى الثامن والعشرين من حزيـران عـام         لقد تمت الموافقة من الرئيس والمنظمة على تأجيل اال        

 وفقاً لما هو وارد في الورقة المصرية، وهذا يضرب االستحقاق الدستوري، وبالتالي يمكن تأجيلها              2010
  .على اتفاق المصالحة" حماس"أيضا حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا حتى لو لم توقع 

ومـن يتناسـى    . ذي يجب أن يحكم في مرحلة التحرر الوطني       إن الوحدة الوطنية هي القانون األساسي ال      
وجود االحتالل، وحقيقة أن القانون األساسي متعذر تطبيقه أساساً بسبب وجود االحتالل عليه أن يعـرف                
أن الطريق الذي يسير فيه سيؤدي في نهاية المطاف الى االنتحـار الـسياسي او االستـسالم لـشروط                   

  .حكم ذاتي تحت االحتالل يسمى باسم الدولةاالحتالل التي سقفها األعلى 
عليهم أن يتذكروا أن الدستور كـان الـضحية         ) وبعضهم غيرته مفاجئة  (إن الغيورين جداً على الدستور      

األولى التي سقطت على يد كل األطراف التي انتهكته كل أنـواع االنتهـاك بعـد االنقـسام الـسياسي                    
  .والجغرافي

الداخلي الفلسطيني أساسه سياسي وليس دستورياً والحـل يجـب أن           نقطة أخرى مهمة هي أن الصراع       
  .وبعد ذلك يمكن النظر في الجوانب الدستورية. يكون سياسياً أو ال يكون أبداً

لقد توصل الحوار الوطني والشامل الى الورقة المصرية، رغم المالحظات العديدة والجوهريـة عليهـا               
.  المدخل الوحيد المتاح الستمرار الحوار وتحقيق المـصالحة        وعلى ما هو غير وارد فيها، ولكنها تشكل       

  .فهي شعرة معاوية التي إن قطعت سنسقط جميعاً في الهاوية
لقد ارتكبت حركة حماس خطأ كبيراً بعدم التوقيع على الورقة المصرية، ألنها أعطت األولوية إلضعاف               

ام فضيحة غولدستون للحـصول علـى       على المصالحة الوطنية من خالل السعي الستخد      " فتح"الرئيس و 
بخطأ آخر، من قبيل المناكفة، ولو كان عن طريـق          " حماس"شعبية، وال يمكن ان يكون الرد على خطأ         

. كما ان المضي بإجراء االنتخابات دون وفاق وطني يعتبر خطـأ أكبـر            . التهديد بممارسة حق دستوري   
  . شرطاً إلجراء االنتخاباتفالوفاق الوطني في ظل االحتالل واالنقسام يجب أن يكون

إن أقلية هنا وهناك هي التي رقصت وترقص على أنغام االنقسام، وهي أقلية فاسدة تحقـق فـي ظـل                    
االنقسام ثروة أكبر ونفوذاً أعظم، وال مانع لدى هذه األقلية أن تستخدم االحـتالل والحـرب والحـصار                  

أو تعمل  .  يكون ألنها تراهن على الفوز فيها      والتجويع لصالحها بحيث تسعى إلجراء االنتخابات وليكن ما       
  .من أجل تأجيل االنتخابات الى أجل غير مسمى حتى يتوفر الظرف المناسب لها

لكـي  " حماس"أتمنى أن يكون مرسوم االنتخابات وسيلة لتأكيد الشرعية والحق الدستوري والضغط على             
وأتمنـى ان توقـع     . لجدية وال تراجع عنـه    توقع على الورقة المصرية، وليس قراراً تم اتخاذه بمنتهى ا         

خصوصاً انها لم تعد لها أية ذريعة بعد أن اعلنت مصر أنها ستأخذ المالحظات المقدمـة مـن                  " حماس"
وأتمنى أن يصدر الرئيس مرسوماً بتأجيل االنتخابات سواء إذا وقعـت           . الفصائل بالحسبان عند التطبيق   

ن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تأجيل االنتخابات لحـين         أو لم توقع على الورقة المصرية، أل      " حماس"
تحقق الوفاق الوطني حتى ال يصب إجراؤها في تعميق االنقسام، وإضعاف جميع الفرقـاء الفلـسطينيين                

  .وجعلهم لقمة سائغة في فم االحتالل
 العالقـة ألن    إن تغليب المصلحة الوطنية يقتضي التوقيع على الورقة المصرية والعمل على حل الملفات            

أما استمرار االنقسام فيجعل األطراف ضعيفة وغير قادرة على         . الوحدة تقوي األطراف الفلسطينية جميعاً    
  .تحمل الضغوط التي تمارس ضدها لتعطيل المصالحة أو للدخول في مفاوضات وفقاً للشروط اإلسرائيلية

مة نتنياهو على عدم السماح بمـشاركة       هناك نقطة أخيرة، يجب أن تؤخذ بالحسبان هي احتمال إقدام حكو          
أم أن هنـاك اطمئنانـاً الـى أن         . فهل ستجرى االنتخابات دون القدس أيضا     . أهل القدس في االنتخابات   
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وإذا قامت حكومة نتنياهو بتمريرها فمـاذا       . اإلدارة األميركية ستضغط على إسرائيل لتمرير هذه المسألة       
  هل يمكن دفع مثل هذا الثمن؟!! ر غولدستونممكن أن تطلب دفن تقري. ستطلب بالمقابل

  .إن المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح واألحزاب والقيادات مهما عال شأنها
  27/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  القدس عروس عروبتكم؟ .64

  نهلة الشهال
يدة مليئـة   وهـي قـص   . باإلذن من مظفّر النواب، الذي قال قصيدته هذه منذ ما يقرب من أربعين عاماً             

أو . ولكن، بعد كل تلك السنوات، يبدو أنه لم يبقَ سوى الشتائم لتوصيف الحالة            . بالشتائم، مما ال يستساغ   
كلهـا  . 1982، التي أطلقها أبو عمار أثناء حصار جحافل الجيش اإلسرائيلي لبيروت عام             ”يا وحدنا “تلك  

بات زمـن محمـد دحـالن،       . العواطف/ واقفمرجعيات قديمة، فكأن الزمن الجديد لم يعد يالئم هذه الم         
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وفق آخر انتخابات، والمرشح األوفر حظاً للتوريث، الذي تأخّر، بينما               

  .يتولّى أبو مازن فترة انتقالية ستكون قصيرة بحكم العديد من المؤشرات
، بينما هي فـي     ”تطبيق الدستور  “، حرصاً على  ”في موعدها “وهذا أقدم على إصدار مرسوم االنتخابات       

الواقع قفزة في المجهول، يمكن األكثر تفاؤالً اعتبارها مجرد رفع لسقف الضغط على حماس لدفعها إلى                
التي أجرتها مصر على الوثيقة األصـلية،       ” التعديالت“بدون تدقيق في    ” اتفاق المصالحة الوطنية  “توقيع  

كلي في الحقيقة هو التوقيع نفسه، حيـث ال مـصالحة بـدون             بينما ما هو ش   ” شكلية“بحجة أنها تعديالت    
أساس لها، وهو ما لم يتوافر بعد، وبقيت هذه المسألة الخطيرة، بل الوجودية، موضع تالعب تكتيكي، أو                 

  .قل مهاترات عقيمة
 وقبل االسترسال، أرجو من القراء االنتباه إلى كمية المزدوجات التي بات يتعين على من يريد إيـصال                

وتشير هذه الكثرة إلى اضطراب في معاني المفردات، وإلى احتوائها علـى            . فكرته إلى الناس اعتمادها   
معنى ظاهري ومعانٍ عديدة مضمرة، واستدراكات، بل وعلى قدر من التحوير، الجاد أحياناً والساخر في               

  .أيديناها هي اللغة، حتى اللغة، تكشف عن مبلغ تفخّخها، وتنفجر بين . أغلب األحيان
/ األقل تفاؤالً يرى أن إصدار المرسوم يهدف إلى تأبيد االنقسام، وقطع الطريق على تسوية بين الـسلطة                

  :فتح وحماس، بحيث تستمر وضعية، باتت اليوم جلية المالمح، في السير حثيثاً نحو نهاياتها المتوقّعة
اً بين االحتالل والسكان الفلسطينيين، على      فتح التي تقيم فيها حكماً توسطي     /  الضفة الغربية بيد السلطة    -1

دولـة  “قاعدة البندوستانات، وعلى أساس اإلدارة الذاتية المتأسسة على تصور يسميه السيد سالم فيـاض               
  .”تسهيل الشروط االقتصادية لحياة الفلسطينيين“، بينما يسميه نتنياهو ”فلسطينية خالل سنتين

كون من الحصار المحكم وكل أنواع الحرمانـات واالسـتحاالت،           غزة إلى الجحيم، ذاك اليومي المت      -2
  .آخر ستأتي حتماً فرصه” رصاص مسكوب“واآلخر الوارد كل يوم، والمتمثّل في 

 بيد المستوطنين، وهم باتوا مئتي ألف داخل المدينة القديمة، وفي           - عروس عروبتكم تلك     - والقدس   -3
زل جديد للفلسطينيين مبرمج هدمها في األسابيع القادمة، بينمـا          ما يعد القسم العربي منها، وهناك ألف من       

رمـز إلـى حـد أن عـدة     ... سينهار في أي وقت المسجد األقصى بقبته الذهبية، رمز القدس وفلسطين 
 1948 أداة الصهيونية األبرز قبل إعالن دولة إسرائيل عام          -) KKL(ملصقات للوكالة اليهودية نفسها     

، 1936الملصقات تلك ُأنتجت عام     . ، وتضع السور والقبة كخلفية للدعوة     ”وا فلسطين زور“:  كانت تقول  -
أي قبل المرحلة الثانية من الدعوة الصهيونية، ووداعتها البريئة ليست إلّا ظاهرية، إذ كانت وسيلة جذب                

 فـي   رويـداً . مهاجرين يهود، من أوروبا خصوصاً، إلى األرض التي سيجري نزع ملكيتها واستعمارها           
  .البداية، ثم بتسارع متزايد العنف ومغرق في الدماء، حتى اليوم
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تصدى لهم من كان من     . منذ يومين، األحد الفائت، وللمرة كذا، حاول المستوطنون دخول الحرم القدسي          
ـ      !! يا وحدنا . بالكراسي وباألسنان . الفلسطينيين مرابطاً هناك   فـض  “ثم تدخّلت الشرطة اإلسـرائيلية لـ

وبعدها بـدأت تلـك     ! ألم نقل لكم إن اللغة تفخّخت؟     . ، كما تقول كبريات وكاالت األنباء العالمية      ”النزاع
الوكاالت والصحف والتلفزات واإلذاعات، جميعها، تسترسل في الريبورتاجـات المـشوقة والغرائبيـة،             

أن إسـرائيل ال    كما لـو    . المعركة تخص السماء إذن   . لليهود كما للمسلمين  ... وتتكلم عن قدسية المكان   
كما لو كان يمكن الفصل     . تخنق المقدسيين وتطردهم بالقوة وتصادر بيوتهم وتسحب منهم أوراق إقامتهم         

والفصل والعـزل بـين     . والفصل هو، بالدقة والتحديد، استراتيجيا إسرائيل بشأن القدس       . بين الظاهرتين 
  .يمنة لحماية هيمنتهاالمسائل هما على كل حال، وأينما كان، استراتيجيا القوى المه

الفخّ، استنكرت الجامعة العربية أحداث المسجد األقـصى، واسـتنكرت أكثـر            / ووقوعاً في هذا المنطق   
متى يمكن طلب انعقاد جلسة طارئة لمجلس األمن لنقاش مجمل ما يجري في             . منظمة المؤتمر اإلسالمي  

اوي، مسؤول ملف القدس، المعتقـل بهـذه        القدس؟ هل ينبغي أن يتابع ذلك السيد حاتم عبد القادر، الفتح          
المناسبة؟ ماذا يفعل أبو مازن إذاً؟؟ لماذا ال يقلب األرض ليشتري نفسه بعد فضيحة غولدستون، معتـداً                 

، اللـذين عـدا إعـالن القـدس         1980 لعام   478 و 476بالقانون الدولي الراسخ، بقراري مجلس األمن       
  ذا أيضاً تاريخ قديم، كسائر اإلحاالت في المقال؟أم أن ه. عاصمة إلسرائيل ملغى وبال قيمة

التي لم تعـد ذات مفعـول   ” العروبة“معركة القدس مرتكز أساسي إلبقاء الصراع حياً، بغض النظر عن          
وهي بحكم طبيعتها الكولونيالية شديدة التطرف، وبـسبب حمولتهـا الرمزيـة            ). هل كانت يوماً؟  (بديهي  

فما هي بالملموس وبالدقة، اسـتراتيجيا القـوى        . ون الدولي، تهم العالم بأسره    واالنفعالية، وعالقتها بالقان  
فلعله، على أساس هـذه االسـتراتيجيا،       . المختلفة، بدءاً من فتح وحماس، وصوالً إلى هؤالء المستنكرين        

  .الهواء...يمكن بلورة توافق وطني فلسطيني، يرتكز على األرض وليس معلقاً في 
  27/10/2009األخبار، 

  
  هزيمة إسرائيلية مدوية... جولدستون .65

  باتريك سيل
خالل اآلونة األخيرة منيت إسرائيل بهزيمة دعائية مدوية، عندما تبنى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم               
المتحدة في جنيف قراراً يصادق على تقرير جولدستون، الذي يتهم إسرائيل بارتكـاب جـرائم حـرب،                 

 جرائم ضد اإلنسانية خالل الهجوم الذي شنته على قطاع غزة في ديـسمبر              وباحتمال التورط في ارتكاب   
  . يناير الماضيين، واستمر لمدة ثالثة أسابيع-

أيضاً بارتكاب جرائم حرب لقيامها بإطالق الصواريخ على المدن والبلدات          " حماس"واتهم التقرير حركة    
لرئيسي، واتهمها بشن هجوم غير متناسـب مـع         اإلسرائيلية الجنوبية، ولكنه حدد إسرائيل بأنها المجرم ا       

  .حجم االستفزاز الذي سبقه بهدف معاقبة، وإذالل، وإرهاب السكان المحليين
 فلسطيني من بينهم    1400والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مصرع ما يزيد عن              

ازل والمـدارس والمستـشفيات     عدد كبير من النساء واألطفال، كما تسببت في إلحاق ضرر جسيم بالمن           
 إسرائيلياً مصرعهم بعـضهم     13وخالل تلك الحرب لقي   . والمزارع والمصانع والمرافق والمباني العامة    

  .بنيران صديقة
هل معنى ذلك أن الزعماء اإلسرائيليين سواء السياسيين أو العسكريين سيضطرون للمثول أمام المحكمة              

فالواليات المتحدة صوتت   . لهم؟ ليس هناك شيء أقل احتماال من ذلك       الجنائية الدولية لمحاسبتهم على أفعا    
المخول لها لحماية إسرائيل في مجلس      " الفيتو"ضد القرار، وهناك مؤشرات قوية على أنها ستستغل حق          

  ".جولدستون"األمن، إذا ما شهد مناقشة في أي وقت لتقرير 
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ا، أن الواليات المتحدة كما يبدو ليست مـستعدة         أوله: ويمكن التوصل إلى عدة استنتاجات في هذا السياق       
وهذه ليست أخباراً جيدة بالنسبة لعملية الـسالم المتعثـرة،          . بعد لممارسة ضغط ذي شأن على إسرائيل      

حيث يتوقع أن تضيف إلى اإلحباط الذي يشعر به العديد من العرب والفلسطينيين على وجه الخصوص،                
تمعون إلى كلمات أوباما المعسولة حول حل الدولتين، ثم ال يرون           الذي يشعرون بمرارة شديدة عندما يس     
  .انعكاساً لتلك الكلمات على أرض الواقع

 -بشكل أكثر عمومية، يمكن القول إن جهود أوباما لحماية الواليات المتحدة من عداء العـالم العربـي                  
رب والمسلمين أن الواليات    فقد أمل الرجل في أقناع الع     . اإلسالمي قد منيت هي األخرى بضربة قاصمة      

المتحدة ليست عدوة لهم، ولكن الغالبية العظمى منهم ستجد التصويت األميركي ضـد المـصادقة علـى                 
 مؤيـدا،   26(مع ذلك، فإن التصويت لصالح هذا التقرير        .عمال محبطاً دون أدنى شك    " جولدستون"تقرير  

 وفرنسا لم يدلوا بـأي صـوت علـى           من بينهم بريطانيا   5 ممتنعا عن التصويت و    11 معارضين، و  6و
اإلطالق، قد أظهر بجالء أن إسرائيل تفقد وبشكل يكاد يكون مستمراً المزيد من األرض علـى سـاحة                  

فالدول الرئيسية في ذلك المجلس مثل الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب           . الرأي العام العالمي  
ى تبني القرار كما صوتت عليه بالطبع الدول العربية مثل          أفريقيا، وإندونيسيا، والفلبين صوتت جميعها عل     

أما هؤالء الذين صوتوا ضده فهم الواليات المتحدة، وإيطاليا، وهولندا،          . مصر والمملكة العربية السعودية   
  .والمجر وسلوفاكيا وأوكرانيا

شنتها على لبنان   والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تحمل الكثير من أوجه الشبه بالحرب التي               
 شخص الغالبية العظمى منهم من األبريـاء مـا          1400فحربها على لبنان أدت إلى مصرع        .2006عام  

 شخص راحوا ضحية 3000يعني أن عدد من لقي مصرعه في الحرب في غزة ولبنان قد بلغ في المجل              
ى دولة في الـدفاع عـن       التي تنكر حق أي حركة، أو جماعة، أو منظمة، أو حت          . لعقيدة إسرائيل األمنية  

فإسرائيل تريد أن تتمتع بحرية ضرب من تشاء، في نفس الوقت الذي تريد فيه حرمان اآلخـرين                 . نفسها
فهذه العقيـدة األحاديـة     . وهي تريد أن تتمتع بحق الردع لنفسها، وحرمان اآلخرين منه         . من هذه الحرية  

ا، تفقد على نحـو متـصاعد الكثيـر مـن           الجانب التي تسعى إسرائيل من خاللها إلى الدفاع عن نفسه         
مصداقيتها في نظر الرأي العام الدولي كما تفقد الكثير من دعمه كما تبين الحرب التي شنتها على غزة،                  
ومن قبل على لبنان وكما تبين أيضا محاوالتها المحمومة في الوقت الراهن لتهيج العالم العربـي ضـد                  

  .إيران
ر إليه على نطاق واسع على أنه كان مشروعا إجراميا، فإن الحصار            ومع أن الهجوم على قطاع غزة ينظ      

كارين "فخالل اآلونة األخيرة زارت     . الذي تمارسه إسرائيل على غزة يمثل فضيحة أخرى ال تقل إجراماً          
) وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين في الـشرق األوسـط          (المفوضة العامة لألونروا    " أبو زيد 

فكي يتسنى توفير الصحة    . لفرنسية باريس لجمع أموال لمنظمتها التي تعاني من مصاعب جمة         العاصمة ا 
 مليون الجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا          4.6والتعليم والخدمات األساسية لحوالي     

 ألف موظف معظمهم مدرسون ومسؤولو صحة مستقطبون        27واألردن فإن الوكالة تضطر إلى توظيف       
ولكن ميزانية الوكالة، تعاني هذا العام      ). 2008( مليون دوالر عام     545محليا كما تستخدم ميزانية بلغت      

  . ماليين دوالر تبذل قصارى جهدها من أجل توفيره7من عجز مالي يبلغ 
عن األحوال في غزة، كانت كئيبة إلى أقصى درجة علما بـأن الوضـع   " أبوزيد"والصورة التي رسمتها    

يتغير بعد الحرب، وذلك بسبب الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع، والذي بلغ حداً من               هناك لم   
  .الصرامة أنه لم يعد بمقدور أحد تقريباً الخروج أو الدخول من القطاع دون تصريح من إسرائيل

عة الخبر الطيب الوحيد الذي كان بمقدورها تقديمها وهو أن األطفال غزة قد فازوا بمركز فـي موسـو                 
 طائرة ورقية مصنوعة محليا     3167جينيس لألرقام القياسية حيث تمكنوا في الصيف الماضي من إطالق           

  .في الجو، في وقت متزامن وهو رقم عالمي
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وعندما سألها شخص خالل تلك الزيارة عما إذا كان األطفال الفلسطينيون يتعلمون شيئاً عن الهولوكوست               
ولكنهم يتعلمون أشياء عن التـسامح، وعـن حـل          ... الت ليس بعد  في مدارس المنظمة التي ترأسها؟ ق     

الصراعات، وعن حقوق اإلنسان ومن ضمنها حقهم في اللعب خصوصاً بعد أن جـرى انتهـاك كافـة                  
  .حقوقهم من دون استثناء خالل الحرب األخيرة الرهيبة

  . غزةوليس هناك من إشارة بعد أن العالم سيعمل من أجل رفع هذا الحصار الفاضح عن
  27/10/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

  
   ضرورة الستئناف مفاوضات السالمالحرب .66

  دانيال بايبس
 Middle Eastذكرت المقالة المنشورة بدورية الشرق األوسـط  : ـ هايدي يحيى غنيم تقرير واشنطن

Quarterly للكاتب دانيال بايبس Daniel Pipes -ـ - هو كاتب معروف بتحيزه للكيان الصهيوني ي  ف
أنه ال أمل في إنجاح أي مبـادرة لمباحثـات          " عملية السالم أم عملية الحرب؟ إسرائيل وأعداؤها      "مقالته  

ويرجع دانيال فشل المباحثات السابقة إلى أن إسـرائيل         . السالم، حيث أخفقت عديد من المبادرات السابقة      
ى واشـنطن التخلـي عـن       تستبعد خيار الحرب وإدراج القدس على أجندة المفاوضات، لذلك ينبغي عل          

  ".القتال لتحقيق النصر"المفاوضات والعودة بدالً من ذلك إلى سياسة أكثر نجاحا وهي 
  الحرب ضرورة لتوقيع السالم 

يرى دانيال أن الحروب ال نهاية لها من خالل حسن النية ولكن من خالل تحقيق النـصر ليكـون أحـد                     
خلى عن أهدافه و يقبل بـشروط المفاوضـات ويقـدم           أطراف الصراع على األقل مهزوما، وبالتالي يت      

فالتوقيع على اتفاقـات    . فسحق إرادة العدو على القتال ال يعني بالضرورة سحق العدو وإبادته          . التنازالت
 بين رئيس الوزراء إسرائيل إسحاق رابين وياسر عرفات الـزعيم الفلـسطيني             1993أوسلو في سبتمبر    

والذي رأى فيهـا وزيـر      . البعض يراها بمثابة رمز للدبلوماسية الرائعة     وبرعاية إدارة بيل كلينتون كان      
 أنه المستحيل الذي أصبح ممكنًا ورأى كل Warren Christopherالخارجية األمريكي وارن كريستوفر

وفاز . الكرامة واالستقالل الذاتي للفلسطينيين واالعتراف واألمن لإلسرائيليين      : طرف أنه حقق المطلوب   
  . 1994بين وبيريز معا بجائزة نوبل للسالم لعام عرفات ورا

وعلى خالف المتوقع، كان من نتائج االتفاق تدهور األوضاع بالنسبة للفلسطينيين واإلسرائيليين، حيـث              
استمر الفلسطينيون تحت السيطرة اإلسرائيلية كما كان الوضع قبل اتفاقات أوسلو وزاد الفقـر والفـساد                

وبالنسبة لإلسـرائيليين، فقـد أظهـرت تقـارير وزارة الخارجيـة            . سالميوثقافة الموت والتطرف اإل   
اإلسرائيلية أن اإلسرائيليين الذين لقوا مصرعهم في هجمات فلسطينية التي زاد معدلها خـالل الـسنوات           

  . الخمس التي تلت اتفاقات أوسلو مما كانت عليه في السنوات الخمس عشرة السابقة على ذلك
 شمون بيريز وبنيامين    -ب خلل مفاوضات السالم إلى سوء فهم إسحاق رابين وخلفائه           ويرجع دانيال أسبا  

 إلنهاء الحرب وأسلوب حسن النية والتوفيق والوساطة والمرونة وضبط الـنفس            -نتنياهو وأيهود باراك    
ئيلية فسرت  وأن التنازالت اإلسرا  . والتسوية أمالً في التغيير سلوك الفلسطينيين ونبذ العداء لإلسرائيليين          

من جانب الفلسطينيين وغيرهم على أنها إشارات من ضعف الدولة اليهودية، فقد استهزئ زعيم حـزب                
والفلسطينيون ينظـرون إلـى     ". أضعف من بيت العنكبوت   "اهللا حسن نصر اهللا بإسرائيل، فقال عنها أنها         

        ا ولكنها ضعيفة معنويا وعسكريا والسيما بعد االنـسحاب      إسرائيل باعتبارها دولة قوية اقتصاديا وسياسي
  . 2006 وحرب لبنان في 2005األحادي الجانب من قطاع غزة عام 

فالـسيناريوهات  . ومن المرجح أن يتطلب تغير هذه التصورات عقودا من العمل الشاق لتحقيق النـصر             
دولة الصهيونية، أو   المحتملة من أجل إنهاء الصراع هي واحدة من اثنتين إما أنه لن يكون هناك وجود لل               

  . أنها ستكون مقبولة من قبل جيرانها مع اختالف تفاصيل تنفيذ الهدفين وحدودهما
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  السياسة اإلسرائيلية في سحق الفلسطينيين 
جميع األساليب المبتكرة التي تبناها أو اتخذها اإلسرائيليون إلدارة الصراع تهدف إلى تجنـب الحـرب                

ومـن تلـك األسـاليب      . ناول الحاجة إلى كسر اإلرادة الفلسطينية للقتال      وليس الفوز بها، ال أحد منها يت      
التسوية اإلقليمية وتطوير االقتصاد الفلسطيني المتبعة من إسحاق رابين وشيمون بيريز في عملية أوسلو،              
واإلجراءات األمنية أحادية الجانب كبناء الجدار واالنسحاب من قطاع غزة وهو األسلوب المتبـع مـن                

شارون وأيهود أولمرت وحزب كاديما، وأسلوب استئجار األراضي تحت البلدات اإلسرائيلية فـي             أرييل  
 عاما والمتبع من عمير بيرتس وحزب العمل، وأسلوب تشجيع الفلسطينيين على            99الضفة الغربية لمدة    

يميـة  بناء حكومة جيدة وهو األسلوب المتبع من ناتان شارانسكي وجورج دبليو بـوش، وتراجـع اإلقل               
والمتبع من التيار اليساري في إسرائيل، وأسلوب استبعاد الفلسطينيين الخائنين من الجنسية اإلسـرائيلية              
وهو األسلوب المتبع من أفيجدور ليبرمان، طرد الفلسطينيين من األراضي التي تسيطر عليها إسـرائيل               

شاق من أجل النـصر وفـرض       كل ذلك من شأنه أن يجنب إسرائيل العمل ال        . وهو أسلوب مائير كاهانا   
  . اإلرادة

فيرى دانيال أن إسرائيل تحتاج     . فعن طريق االقتصاد والتنمية والتعليم يمكن القضاء على عدو إسرائيل           
لردع الفلسطينيين وسحقهم ليكونوا عظة لغيرهم من العرب والمسلمين عن طريق القـضاء علـى كـل                 

ن القضاء على إسرائيل، وتشجيع عوامـل التخلـي         عنصر يشجع الفلسطينيين على هدفهم بأنهم يستطيعو      
فالفلسطينيون هم عدو إسرائيل في نهاية المطاف وهـم تقريبـا الحجـم الـديموغرافي               . عن هذا الهدف  

  .إلسرائيل ذاته، حسب تعبير دانيال 
ويتحدث دانيال عن ضرورة إصالح النظام التعليمي للتخلص من تـشويه صـورة اليهـود وإسـرائيل،         

عالقة الدينية لليهود بالقدس، وترويج فكرة التطبيع التجاري والثقافي والعالقات اإلنسانية مـع             وتوضيح ال 
  .اإلسرائيليين يعد أمرا هاما لكسب المعركة وفرض اإلرادة

  انتصار إسرائيل وأمريكا وجهان لعملة واحدة 
لذي صوره دانيال بأنه القضاء علـى       تواجه اإلدارة األمريكية خيارا قاسيا، أما تأييد الهدف الفلسطيني وا         

، أو تأييد الهدف اإلسرائيلي لكسب قبول جيرانها بوجودهـا          "بربري وهمجي السلوك  "إسرائيل وهو هدف    
وبالتالي يتعين على اإلدارة األمريكيـة أن تقـف مـع           . بالمنطقة وهو الهدف المدني المتحضر المقبول     

  . إسرائيل في هدفها لكسب القبول
دارة األمريكية العمل مع إسرائيل والدول العربية وغيرهم لحمل الفلسطينيين علـى قبـول            يتعين على اإل  

وجود إسرائيل و اشتراط القبول قبل االعتراف بالدولة الفلسطينية ومناقشة الوضع النهـائي وتقـديم أي                
كمـا حـدث    ويرى دانيال أن ذلك لن يتم إال من خالل إظهار إسرائيل لقوتها             . مساعدات مالية أو أسلحة   

  . إلفراغ العقلية العدوانية ضد إسرائيل والقضاء على المقاومة2008ضد حماس في غزة في سبتمبر 
 حمـاس وحـزب اهللا وسـوريا        -انتصار إسرائيل يمكن الواليات المتحدة من تهديد أعدائها بالمنطقـة           

ط في عمليـات تبـادل      فيتعين على واشنطن أالَّ تشجع على االنخرا      .  وهم أعداء إسرائيل أيضا    -وإيران
األسرى مع حماس باعتبارها جماعات إرهابية ، وعدم السماح لحزب اهللا بإعادة تسليح نفسه في جنـوب             
لبنان أو فتح أو حماس في غزة ، وعدم تأييد االنسحاب األحادي من الضفة الغربية والذي سيؤدى إلـى                   

  . هديد الحكم الهاشمي في األردنمما يترتب عليه ت" الجماعة اإلرهابية"تسليم الضفة إلى حماس 
وبالتالي من السابق ألوانه تحرك الدبلوماسية التي تهدف إلـى إيقـاف وإنهـاء الـصراع العربـي ـ       
اإلسرائيلي حتى يتخلى الفلسطينيون عن معاداة الصهيونية، آنذاك يمكن إعادة فتح المفاوضـات وتنـاول             

  . والتسلح، والحقوق السكنيةالقضايا من جديد كبنود أوسلو والحدود، والموارد، 
  24/10/2009تقرير واشنطن، 

  



  

  

 
 

  

            39 ص                                     1594:         العدد       27/10/2009الثالثاء  :التاريخ

 ابو مازن واالنتخابات للسلطة الفلسطينية:  كبيرةمراهنة .67
 يوسي بيلين

محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، كان ملزما بان يتخذ القرار في موعـد االنتخابـات للمجلـس                 
جد في ذروة شعبيته، فان التقدير السائد كان أنـه      ولما كان ال يو   . التشريعي وللرئاسة حتى نهاية االسبوع    

وبدال ). الموعد االبعد الممكن حسب الدستور الفلسطيني      (2010سيعلن عن االنتخابات في شهر حزيران       
  .وهكذا يكون أخذ على عاتقه رهانا ال بأس به. من ذلك، أعلن ابو مازن بالذات عن موعد أقرب بكثير

* * *  
وهي علـى   . يمكن اجراء االنتخابات حتى بعد سنتين ايضا، ستقاطع االنتخابات        حماس، التي من ناحيتها     

كيف؟ . ما يبدو لن تسمح بتحققها في غزة على االطالق، وستجعل تحققها في الضفة الغربية صعبا أيضا               
والمكان الدارج لعمل ذلـك هـو       . بعد كل شيء، من أجل اجراء االنتخابات يجب نصب صناديق اقتراع          

ليس فقـط حيـال     . كفي أن تعلن وزارة التعليم عن يوم دراسي عادي كي ال تكون انتخابات            ي. المدارس
ف سيكون هناك من سيحاول تشكيل قوة مضادة البو مازن وذلـك            .ت.في م . حماس سيتنافس ابو مازن   

انطالقا من التقدير بان هذه المرة لن يدور الحديث عن بديل لمرشحين عديمي الفرص، مثلما حصل في                 
اذا ما سعى مروان البرغوثي الى التنافس من السجن فهو كفيـل بـان يفـوز فـي                  . تين السابقتين المر

  . غير أن احدا ال يدري ما معنى رئيس فلسطيني منتخب يمكث في السجن االسرائيلي. االنتخابات
 ليبرمـان ستـسمح للفلـسطينيين    –واسرائيل، اين توجد هي في قصة االنتخابات؟ هل حكومة نتنيـاهو    

التصويت في القدس مثلما سمحت لهم حكومتي شمعون بيرس وايهود اولمـرت؟ واذا قـرر بنيـامين                 ب
نتنياهو بان هذا القرار يقوض سيادتنا في عاصمتنا، فهل يمكن البو مازن ان يسهم في انتخابـات تمنـع                   

  حماس وجودها في غزة واسرائيل تمنع وجودها في القدس؟
* * *  

  .ول مرةوليس ال. ال ريب، عباس يراهن
هذا الرجل المنطوي، الذي لعشرات السنين كان رقم اثنين دائم لعرفات رغم الفوارق الجوهرية بينهمـا؛                
الرجل الذي رأى في انتخابه للرئاسة مجرد مرحلة اولية قبل نقل الحكم الى الشباب؛ من علق، في غيـر                   

ال ال يصدق ان هذا يحصل له على        صالحه، في مكانة الزعيم الذي يلقي الخطابات امام الجماهير وال يز          
  .  من شأنه، بالتأكيد، ان يجد نفسه خارج اللعبة بعد ثالثة اشهر–االطالق 

بالمقابل، فانه كفيل بان يعود الى المعركة وهو رئيس على ظهر تأييد جماهيري كبير، وان يدير خطـوة                  
ه العملية، التي لم تبدأ بعد، الـى         يوما التالية  تخرج هذ     120سياسية بقوة متجددة، وذلك بعد أن في الـ         

  .مهلة توقف
 "سرائيل اليومإ"
 26/10/2009 ،وكالة سما
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  26/10/2009الشرق، قطر،   


