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  "إسرائيل"يحذر من حرب دينية تثيرها  االنتخابي وللتراجع عن مرسومهعباس يعلن استعداده  .1

 الـرئيس    أن  محمـود معـروف    ،الربـاط نقالً عن مراسلها في      29/10/2009القدس العربي،   نشرت  
 الفلسطينية  األراضيده للتراجع عن مرسومه بإجراء انتخابات في        بدى استعدا  أ الفلسطيني محمود عباس،  

وقـال  .  وقعت حركة حماس وثيقة المـصالحة المـصرية        إذا يناير القادم    / كانون الثاني  24المحتلة يوم   
 السلطة الفلسطينية علـى اسـتعداد       إنعباس في الرباط حيث شارك في افتتاح ملتقى دولي حول القدس            

  . حماس بخصوص موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعيةللتوصل إلى اتفاق مع
 الرسمية المغربية أنه يتعين على حماس أن توقـع          اإلعالم في تصريحات نشرت في وسائل       عباسوقال  

وال مانع أن نتفاهم على الموعد خاصة وأن مشروع اتفـاق المـصالحة يتـضمن               "على وثيقة المصالحة    
أنا ليس لدي مانع، المهم يمكن      "وأضاف   ." يونيو القادم  / في حزيران   بأن تكون االنتخابات    مصرياً مقترحاً

نبقى في حالة فراغ،    " وأنه ليس من المقبول أن       "أن أجد صيغة أو تخريجة قانونية أو دستورية لهذا األمر         
ومع ذلك قلنا عندما أصدرنا المرسوم بإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، قلنا أن أبواب المـصالحة               

غير أنه شدد، في الوقت ذاته، على أن السلطة الوطنية مـضطرة       ." زالت مفتوحة، إننا نريد المصالحة     ال
  .لاللتزام بالنصوص القانونية في حال لم تقبل حماس بذلك

 في الوقت الـراهن     نتنياهو بنيامين   يةسرائيلاإلواستبعد الرئيس عباس إجراء أي لقاء مع رئيس الحكومة          
مرجعية المفاوضات علـى أسـاس حـدود        "ي على أساس    سرائيلتفاوض مع الجانب اإل   مؤكدا استعداده لل  

 ووقف االستيطان والقضايا الست المتعلقة بالحل النهائي والقدس والمستوطنات والالجئين والحدود            1967
ال بد أن توضع على الطاولة، كما وضعت علـى          "وشدد على أن هذه األمور       ."والمياه واألمن واألسرى  

ية إسرائيل المفاوضات في عهد حكومة أولمرت فهذه األمور ال يجوز أن نلغيها كلما جاءت حكومة                طاولة
  ."جديدة بدعوى عدم اعترافها بالذي مضى

 العمل على تنفيذ ما ورد في خطابه للعـالم اإلسـالمي            إلى أوباما باراك   األمريكيودعا عباس الرئيس    
 تتنصل مـن التزاماتهـا   "إسرائيل" المحتلة خاصة وان رة وقف االستيطان باألراضي   وبالقاهرة، من ضر  

نحن ليس لـدينا شـروط      "وقال  . "يقدمون شروطا مسبقة  "وتقدم ذريعة واهية تتمثل في كون الفلسطينيين        
هناك التزامات على   " وفق ما تنص عليه خطة خارطة الطريق، التي تؤكد أن            "مسبقة، نحن لدينا التزامات   

  ."يسرائيلاإلى الجانب الجانب الفلسطيني وأخرى عل
 أنفسهم، أدى كل ما عليه في الوقت الذي لـم يقـم             يينسرائيلاإلوأضاف أن الجانب الفلسطيني، وبشهادة      

  .'ي فيه بخطوة واحدة ولم يفعل شيئا في تنفيذ كل االلتزامات التي عليهسرائيلالجانب اإل
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د أن الشعب الفلـسطيني لـن   الرئيس عباس أك أن الرباط من   29/10/2009صحيفة فلسطين،   وأضافت  
ي تدمير إمكانات وفرص حل الدولتين،      سرائيليعدم الخيارات والبدائل، إذا ما واصلت حكومة االحتالل اإل        

إن شعبنا لـن    " :وقال عباس  .، حسب قوله  "التي لم تزل قابلة للتحقيق إذا ما صح العزم وصدقت اإلرادة          "
على اإلمـالء وفـرض األمـر الواقـع واسـتباق نتـائج             ية القائمة   سرائيليقبل ولن يستسلم للسياسة اإل    

نعتقد أن المجتمع الدولي لن يقبل بها ألنها تخالف كل قراراته ومبادئه وقوانينه،             :" وأضاف". المفاوضات
وتكرس نموذجاً من شأنه تدمير األسس التي تضمنها ميثاق األمم المتحدة بعدم جواز االسـتيالء علـى                 

  ".أراضي الغير بالقوة
 من الوضع الخطير في مدينة القدس المحتلة، مـشيراً إلـى أنهـا أصـبحت عنـوان المواجهـة                    وحذر

إن السالم يبقى الهدف األسمى لما نعلن وما نضمر، ليس أي سـالم،             " :وموضوعها ومضمونها، مضيفاً  
 بل السالم الذي يستجيب بالضرورة لحقوق الشعب التي أقرتها الـشرعية الدوليـة واالتفاقـات الثنائيـة                

من يتنكر لهذه الحقوق ومن يتمـادى فـي سياسـاته           " :وتابع". ومرجعيات عملية السالم والقانون الدولي    
  ".االستيطانية والتهويدية، فإنه يقرع طبول الحرب ويهدد االستقرار في المنطقة والعالم

ئع والعقائـد    انتصاراً للمثل والقيم وروح الشرا     ،واعتبر عباس نصرة القدس اليوم وهي تعيش هذه المحنة        
. كما يمثل انتصاراً للسلم واالستقرار والتعايش بين الناس والثقافات واألديان رغم التنـوع واالخـتالف              

وناشد العرب لضرورة االستجابة لصرخة القدس واستغاثتها من خالل مضاعفة الجهد المنظم، واإلسـناد              
  .لعربية لهذا العامالسياسي والمادي بمختلف المجاالت، خاصة وأنها عاصمة الثقافة ا

الرئيس عباس  أن وكاالت وال برهوم جرايسينقالً عن مراسلها 29/10/2009الغد، األردن، وأشارت 
ية في مدينة القدس سرائيلحذر من اشتعال حرب دينية في المنطقة نتيجة استمرار الممارسات اإل

ية الحالية بأنها تستثني القدس سرائيل الصريح من قبل الحكومة اإلاإلعالن إنوأضاف  .والمقدسات فيها
 على المضي في ، خالفا لكل القرارات الدولية واالتفاقيات السابقة،من المفاوضات وأنها مصممة

  .سيشعل نيران حرب ذات أبعاد دينية.. سياساتها
  

  "سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة": يصدر كتابا بعنوان" الزيتونة" .2
سمات النخبة "در مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت، كتاباً جديداً بعنوان أص: بيروت

  ".السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية
والكتاب من تأليف الدكتورة سمر جودت البرغوثي، وهو في أصله رسالة علمية نالت بها صاحبتها 

  .لسياسية من جامعة القاهرةدرجة الدكتوراه في العلوم ا
 صفحة من القطع المتوسط، بالبنية السياسية واالجتماعية للنخبة السياسية 366ويعرف الكتاب، الواقع في 

الفلسطينية، ويرصد سماتها وآليات تشكّلها بهدف التعرف على النظام السياسي الفلسطيني في مراحله 
تحول النظام السياسي الفلسطيني من حركة تحرر إلى شبه كما يسعى الكتاب إلى معرفة آثار . المختلفة

  .دولة على سمات هذه النخبة
وينقسم نطاق الكتاب إلى محورين؛ زمني وموضوعي، حيث يغطي المحور الزمني الفترة ما بين اجتماع 

ى ، أي ما قبل قيام السلطة الفلسطينية، وحت1991المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سنة 
أما المحور الموضوعي فيشمل تركيبة النخبة في . 2006انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 

  .مؤسسات منظمة التحرير، ونخبة السلطة الفلسطينية
ويخلص الكتاب إلى أن الفكر السياسي الفلسطيني لم يتطور عبر مراحله المختلفة إالّ بعد ضغوط 

فبعد أن كان الميثاق الوطني الفلسطيني يطالب بكامل . ة أو لوجستيةوحصار دولي وإقليمي، سواء مادي
الثوابت الفلسطينية والحقوق المسلوبة في مرحلة التأسيس، اضطرت المنظمة في المرحلة االنتقالية، وبعد 

أما . 1988اشتداد وطأة الحصار، إلى القبول بتسوية على الثوابت الفلسطينية في إعالن االستقالل سنة 
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مرحلة التسوية واستمرار الحصار والعزل عليها؛ جاء اتفاق أوسلو ليؤجل النظر بالقضايا المصيرية في 
والثوابت، من أجل تحقيق هدف إنشاء نظام سياسي على أرض فلسطينية، بعد أن فقدت المنظمة كل 

  .أرض تواجدت عليها
 للنخبة، تبين وجود تقارب بسيط بين كما يشير الكتاب إلى أنه من خالل دراسة بيانات الثقافة السياسية

أعضاء النخبة نفسها من الخارج والداخل، إالّ أن التقارب كان أكبر بين نخب الداخل الرسمية ونخب 
  .المعارضة، والتي عانت معاً من االحتالل، وتشاركت النضال والمقاومة

كافة أنواع النخب السياسية ويضيف الكتاب أن النتائج التي أظهرتها دراسة الخلفية االجتماعية ل
الفلسطينية؛ تفسر طبيعة االنقسام الفلسطيني الحاصل حالياً، حيث تُظهر أن االنقسام بطبيعته هو انقسام 
نخب سواء اجتماعياً أو عقائدياً، وأن عالج هذا االنقسام ال يتم إالّ بفهم حقيقي لنتائج هذه الدراسة وطبيعة 

  .ريقة التقريب بينها ورأب الصدع الفلسطينيوخلفية كل أنواع النخب، وط
  28/10/2009قدس برس، 

  
3. القوائم تضم ممثلين عن غزةو ...االنتخابات ستجري في موعدها حتى في ظل رفض حماس: ادحم  

أكد عزم السلطة الفلسطينية ، نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطينيأن  29/10/2009األهرام، نشرت 
 ى في حال لم توقع حركة حماس عل،ية والتشريعية في موعدها الدستوريإجراء االنتخابات الرئاس

 أمس حضرها رئيس التحرير "األهرام"في ندوة عقدت بـ،  وقال حماد،الورقة المصرية للمصالحة
 إن االنتخابات في حال أعاقت حماس إجراءها في القطاع سوف تجري بالضفة: األستاذ أسامة سرايا
 أن القوائم ستضم  موضحاً،للفردي% 25 و،لنظام القائمة% 75 علي أساس،مصريةالغربية وفقا للورقة ال

  . بما فيها فتح،ممثلين عن القطاع من مختلف الفصائل
 على قرار حماس معقباً  قال حمادنمر ، أنالقاهرةمن  29/10/2009وكالة سما اإلخبارية، وأضافت 

بات استحقاق دستوري، وفي حالة عدم التوقيع على االنتخا" بمنع إجراء االنتخابات في قطاع غزة، بقوله
 بالقانون اتفاق المصالحة وعدم االتفاق على موعد آخر لالنتخابات سنجري االنتخابات بموعدها التزاماً

 قرار حماس بمنع االنتخابات وفق االستحقاق الدستوري، هو تأكيد على رفضها أنوأوضح  ".األساسي
رقة المصرية للمصالحة تضمن إجراء االنتخابات بالنصف األول من العام  الوأنلمبدأ االنتخابات، رغم 

 االنتخابات هي عملية دورية، وليس لمرة واحدة، وان حماس تتهرب من هذا أن" ولفت حماد إلى .القبل
  ".االستحقاق الذي يعتبر المخرج العقالني والواقعي ألزمة الخالف الفلسطيني

ظمة التحرير ووفق قانون انتخابات منصف يضمن لها التمثيل وبين أن مشاركة مختلف فصائل من
 القاعدة الشعبية ضد انقالب حماس أوسع، بعدما أنبالمجلس التشريعي سيؤدي في النهاية إلى نتيجة هي 

  .كانوا يصورون ان المشكلة مع جهاز األمن الوقائي أو غيره أو مع فصيل بعينه
ي إما االتفاق على برنامج سياسي واحد، أو في ظل استمرار وشدد حماد على أن المصالحة الوطنية تعن

  .الخالف الذهاب النتخابات ليقول الشعب الفلسطيني كلمته
  

  لجنة االنتخابات الفلسطينية تدعو موظفيها السابقين لاللتحاق بالعمل .4
ن الذين عملوا   ، كافة الموظفي  أمسدعت لجنة االنتخابات المركزية،     : .)ب.ف.ا(،  "األيام "-غزة، رام اهللا    

إنه بناء على المرسوم الرئاسي الصادر      : وقالت اللجنة  .معها سابقا إلى مراجعة مكاتب الدوائر االنتخابية      
 الداعي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الرابع والعشرين مـن شـهر              2009/ 23/10بتاريخ  

ين عملوا معها فـي االنتخابـات الرئاسـية         تدعو كافة الموظفين السابقين الذ    "، فإنها   2010كانون الثاني   
والتشريعية السابقة من موظفي دوائر ومشرفين، والراغبين بالعمل معها إلى ضرورة مراجعـة مكاتـب               
الدوائر االنتخابية في الضفة الغربية، بما فيها القدس وفي قطاع غزة، كل في منطقته وذلك فـي أسـرع                   
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نة للمشاركة في التحـضير إلجـراء االنتخابـات العامـة           وقت ممكن، بهدف االلتحاق بطواقم عمل اللج      
  ".القادمة

  .وناشدت لجنة االنتخابات كافة الفصائل السياسية واألفراد عدم إقحام اسمها في أي جدل سياسي
صدر باألمس، على بعض وسائل اإلعالم تصريح ألحد القادة فـي           : وقالت اللجنة في بيان صحافي أمس     

لجنة االنتخابات وضعت عدة سيناريوهات، من بينها ابتكار طريقـة          "ه أن   فصيل سياسي رئيسي يذكر في    
في هذا الصدد ترجو اللجنة أن توضح للجمهور بأنهـا          : وأضافت ".جديدة للسماح ألبناء غزة باالنتخاب    

تعمل وفق أحكام القانون فقط، وأنها غير مخولة بالقيام بأية إجراءات تختلف أو تتعارض مـع القـانون                  
وناشدت اللجنة جميع الفصائل السياسية واألفراد عدم إقحام اسم لجنة االنتخابات المركزية فـي               .الساري

،  اجتهاديـاً  فردية حول عملية االنتخابات، مشيرة إلى أن اإلجراءات االنتخابية ليست أمراً          " تصورات"أية  
 .والشرعيةوإنما إجراءات محكومة بضوابط رسمية وغير قابلة للتعديل إال بالطرق الرسمية 

 29/10/2009األيام، فلسطين، 
  

  "لن تسمح بأي إجراء في قطاع غزة خارج التوافق الوطني" الحكومة الفلسطينية :النونو .5
 إنقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة : )ا ف ب(  حامد جاد- رام اهللا، غزة

واعتبر في تصريح لفرانس برس  ".وافق الوطني في قطاع غزة خارج التإجراء بأيلن تسمح "حكومته 
تعتبر تكريسا لالنقسام وخلق انفصال سياسي وهذا " الرئيس محمود عباس إليها االنتخابات التي دعا أن

" دون توافق" خطوات تتعلق باالنتخابات بإجراء لجان أليةوشدد على انه لن يسمح  ".ما لن نسمح به
  ". خطوة فيها توافق وطنيأيستحترم  " حكومتهأنمؤكدا في نفس الوقت على 

  29/10/2009الغد، األردن، 
  

  القيادة الفلسطينية تسعى لدى دول عربية للتدخل لدى حماس كي ال تمنع إجراء االنتخابات: رأفت .6
قال العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح : محمد عبد اهللا ووكاالت - عواصم

 الفلسطينية تسعى لدى دول عربية للتدخل لدى حماس كي ال تمنع إجراء االنتخابات، رأفت إن القيادة
مرسوم الرئيس حظي بدعم من المجلس المركزي الفلسطيني ومن اللجنة التنفيذية إلجراء "مؤكدا أن 

  ".االنتخابات في موعدها الدستوري، كونها استحقاقا دستوريا
الوثيقة المصرية التي تتضمن إجراء االنتخابات في أواسط في حال وقعت حماس على "وكرر رأفت أنه 

  ". العام المقبل، فإنه من الممكن تأجيل االنتخابات إلى ذلك التاريخ
 29/10/2009الشرق، قطر، 

  
   يزور غزةاً أمريكياً طبياًهنية يرحب بحوار مباشر مع واشنطن خالل استقباله وفد .7

رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل  أن )أ.ب.د( نقالً عن وكالة 29/10/2009الخليج، نشرت 
وقال هنية، للصحافيين خالل لقائه  .هنية، رحب أمس، بفتح حوار مباشر مع الواليات المتحدة األمريكية

وفدا من أطباء أمريكيين ومتضامنين أجانب يزورون قطاع غزة، إن اإلدارة األمريكية قادرة على إحداث 
إذا تحركت بشكل "ي سرائيل اإل-ناطق خاصة في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني استقرار في كل الم

من إجراء حوار مفتوح مع اإلدارة األمريكية الحالية، مؤكدا " ال يوجد حرج لدينا"، وأضاف أنه "متوازن
  ".جو من التفاؤل من اإلدارة األمريكية الجديدة"وجود 

" كان لها األثر الكبير في نقل معاناة الشعب الفلسطيني"زة واعتبر أن زيارات المتضامنين األجانب إلى غ
وشكر وفد األطباء على زيارة غزة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكداً  .للمجتمعات الغربية

  ".عدم وجود أي مشاكل بين الشعبين الفلسطيني واألمريكي"
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ن حركة حماس ليست ضد  إسماعيل هنية، أكد أ أنغزةمن  29/10/2009 قدس برس،وأضافت 
مع السالم الحقيقي العادل؛ الذي ُيعيد للشعب الفلسطيني حقوقه "السالم، بل هي معه، مشيراً إلى أنها 

  ".وُينهي االحتالل عن أرضه
 عن اقتناعه بقواعد اللعبة الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، هنيةمن جهة أخرى؛ أعرب 
تقبل الذين يطالبون بها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني عوقب النتخابه نواب حركة مستغربا عدم احترام و

  .حماس في انتخابات شهد العالم كله بنزاهتها، كما قال
  

  عباس يشكو ضغوطاً أميركية تستعجل التسوية وترفض المصالحة .8
ـ        :رام اهللا  يـشعر  "رئيس محمود عباس     أمس أن ال   "األخبار" أكدت مصادر فلسطينية موثوقة في رام اهللا ل

ي والتشدد  سرائيلبأنه وحيد في مواجهة ضغوط أميركية قوية لدفعه باتجاه تقديم تنازالت أكثر للجانب اإل             
عباس يتعرض بشدة لضغط أميركي، وخصوصاً من الـرئيس         "وقالت إن   . "في ملف المصالحة الوطنية   

 إسرائيل المضي قدماً في طريق التسوية مع        باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون لدفعه باتجاه       
  ."من دون أن يحققوا له أي إنجاز على األرض أو حتى وعد مكتوب يحتكم إليه

عباس يرفض هذه الضغوط وهدد عملياً باالستقالة من منصبه إذا ما استمرت هذه             "وأضافت المصادر أن    
ضغوط وأن يتـرك العمـل الـسياسي        الظروف، وتعهد بأن يصارح الفلسطينيين بما وصلت إليه هذه ال         

  .وأشارت إلى أن أبو مازن يعارض فكرة الدولة الفلسطينية المؤقتة التي يلوح بها أوباما. "الفلسطيني
وفي ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قالت المصادر إن اإلدارة األميركية، عبر المبعوث للشرق األوسط              

 وشروط  "إسرائيل"ـد اتفاقاً مع حماس إذا لم تعترف األخيرة ب        جورج ميتشل، أبلغت أبو مازن أنها ال تري       
تلقى ما يشبه التهديد لدفعه باتجاه وقف االتصاالت مع مصر فـي قـضية              "وأكدت أنه   . الرباعية الدولية 

أبو مـازن  "ولفتت إلى أن   . وأشارت المصادر إلى صعوبة الوضع الذي تمر به السلطة حالياً         . "المصالحة
  ."ر بالعزلة أكثر من أي وقت مضى، وأنه يرغب في ترك منصبه في هذه األيامبات يائساً ويشع

  29/10/2009األخبار، 
  

  ي يجب الوفاء بهإسرائيلوقف االستيطان ليس شرطاً فلسطينياً بقدر ما هو التزام : عريقات .9
ر أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحري:  محمد يونس، محمد األشهب- رام اهللا ،الرباط

ي يجب إسرائيلليس شرطاً فلسطينياً بقدر ما هو التزام "الفلسطينية صائب عريقات أن وقف االستيطان 
وقال عقب محادثات أجراها في الرباط مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إن . "الوفاء به

 االستيطان وقبول مرجعية  ترفض حتى اللحظة وقفنتنياهو) ي بنيامينسرائيلرئيس الوزراء اإل(حكومة "
، قبل أن "وال يمكننا استئناف المفاوضات بأي شكل من األشكال من دون هذين الشرطين... عملية السالم
  ."يسرائيلالهوة واسعة بيننا وبين الجانب اإل"يلفت إلى أن 
يركية تريد اإلدارة األم"ربه إن  قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبدومن جهته، 

إطالق عملية سياسية، لكن األمور وصلت إلى طريق مسدود، أو دعني أقول إلى طريق متعثر بسبب 
  ."ية المتزمتةسرائيلمواقف الحكومة اإل

  29/10/2009الحياة، 
  

  الصمت العربي واإلسالمي مشاركة في هدم األقصى: نواب القدس األسرى .10
في المجلس التشريعي الفلسطيني األسرى في سجون " إلصالحالتغيير وا"ندد نواب كتلة : القدس المحتلة

تجاه الحرب التي تشنها سلطات االحتالل ضد المسجد األقصى "االحتالل بالصمت العربي واإلسالمي 
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، وقالوا إن "المبارك ومحاوالت االقتالع التي يمارسها االحتالل ضد الفلسطينيين في المدينة المقدسة
 . مشاركة في هدم األقصىالصمت العربي واإلسالمي

وقال النواب المقدسيون األسرى محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح ووائل الحسيني في رسالة 
إن االحتالل ال ينوي تقسيم األقصى فحسب بل يريد اقتالع قدسية المكان : "سربت من داخل المعتقل

 ".الهيكل المزعوموالزمان لألقصى من قلوب المسلمين عبر التقسيم ومن ثم إقامة 
 جمعية ومؤسسة صهيونية تساندها حكومة نتنياهو تروج إلى حرب 30أكثر من "وأضاف النواب إن 

 )".صعود رمبام إلى الهيكل(غير محدودة تجاه الوجود الفلسطيني في مدينة القدس تحت مسمى 
س لحرب معلنة تستعد تؤس"وأكدوا أن التصريحات العلنية لحكومة نتنياهو وقادة جيشه وتلك المؤسسات 

إصرار المتطرفين الدخول إلى "وأضافوا إن  ".لها حكومة متطرفة مدعومة من مؤسسات أكثر تطرفا
باحات األقصى وإقامة حفالت الرقص تحت سمع وبصر األمة جمعاء يؤكد مدى وقوة الدعم الذي تحظى 

 ".هيكل المزعومبه المؤسسات التي تعمل ليل نهار إلزالة المسجد من الوجود وإقامة ال
 29/10/2009السبيل، األردن، 

  
   ركام المنازل المدمرة بغزةإزالة تعلن قرب االنتهاء من األشغالوزارة  .11

مـس عـن قـرب      أ في الحكومة المقالـة      واإلسكان العامة   األشغال وزارة   أعلنت:  اشرف الهور  -غزة  
  . على غزةاألخيرة حربها  خالل"إسرائيل" جميع ركام المنازل التي دمرتها إزالةاالنتهاء من 

 إعمـار  إعـادة  الركام تأتي ضمن خطة      إزالة عملية   أن إلى ياسر الشنطي المسؤول في الوزارة       وأشار
 ثـالث   إلى ركام المنازل المدمرة تمت تجزئتها       إزالة عملية   أنوذكر   .قطاع غزة والتي تتم على مراحل     

 يةإسـرائيل كانت تقام عليها في السابق مستوطنة        منطقة   إلىمناطق، وانه تم نقل الركام ومخلفات المباني        
  .اإلعمار إعادة الركام ومخلفات المباني ستجرى االستفادة منها في أن وأوضح. في مدينة خانيونس

 وبإشـراف  المباني المدمرة والركام تمت من خالل مقاولين وشـركات محليـة             إزالة عملية   أن وأوضح
  .واإلسكان العامة األشغالوبالتنسيق مع وزارة ) UNDP (اإلنمائي المتحدة األممبرنامج 

  29/10/2009القدس العربي، 
  

   التوقيع على ورقة المصالحة ويناشد حماسالبرغوثي يرفض انتخابات بالضفة دون غزة مروان  .12
 حركة  األربعاء مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح         األسيرناشد   : وليد عوض  -رام اهللا   

 انتخابـات فـي الـضفة       إجراءع على ورقة المصالحة المصرية، مشددا على رفضه فكرة          حماس التوقي 
  .الغربية دون قطاع غزة

ووجه البرغوثي من خالل وزير شؤون االسرى الفلسطينيين عيسى قراقع الذي زاره الثالثاء نداء الـى                
ية لـضمان تحقيـق     حماس يطالبها بضرورة االسراع في توقيع وثيقة المصالحة للوصول للوحدة الوطن          

  .المشروع الوطني الفلسطيني واقامة الدولة
ان وحدة الوطن والقضية والحفاظ على النظام الـسياسي الفلـسطيني هـي بوصـلتنا               'وقال البرغوثي   

واضاف البرغوثي   .'لالستمرار في انجاز مهماتنا الوطنية، وهي اكبر من كل المصالح الحزبية والفردية           
ن همنا االساسي كشعب فلسطيني وكأسرى داخل السجون هو زوال االحـتالل            ا'وفق ما نقل عنه قراقع      

، مشددا علـى    'ي عن ارضنا الفلسطينية وتحقيق احالمنا المشروعة بالحرية والدولة واالستقالل         سرائيلاإل
  .ان ذلك يتطلب انهاء االنقسام السياسي والجغرافي الذي نتج عن سيطرة حماس على قطاع غزة

االنقسام عكس نفسه على واقع الحركة      ': ن خطورة االنقسام على الفلسطينيين، واضاف     وحذر البرغوثي م  
 في تشديد اجراءاتها وممارستها التعسفية تجـاه حقـوق          إسرائيلاالسيرة واعطى فرصة ذهبية لحكومة      
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 ية المتزمتة وسهل فرض الحقائق االستيطانية واالمر الواقع على        سرائيلاالسرى وكذلك عزز المواقف اإل    
  .'االرض الفلسطينية

 24وعلى صعيد المرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس مـؤخرا وحـدد فيـه      
القادم موعدا الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في االراضي الفلسطينية قـال           ) يناير(كانون الثاني   

 انه ال يمكن اجـراء انتخابـات دون         البرغوثي ان المرسوم الرئاسي هو استحقاق دستوري وشرعي اال        
انهاء االنقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية وال يجوز الي كان ان يأخذ الشعب الفلسطيني ومـصيره                 

  .رهينة لمصالحه الضيقة واجنداته الخاصة
 وان  إسـرائيل ال شريك للـسالم فـي       ':  نقل قراقع عن البرغوثي قوله     إسرائيلوبشأن عملية السالم مع     

 غير ناضجة لبناء سالم حقيقي وعادل مع الشعب الفلسطيني، وان الحديث عن السالم ال               إسرائيلحكومة  
 قرارا واضحا وصريحا بانهاء احتاللها لالراضي الفلسطينية المحتلـة عـام            إسرائيلقيمة له ما لم تتخذ      

ـ             1967 دس الـشريف    وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصـمتها الق
وضمان حق العودة لالجئين واطالق سراح المعتقلين وبدون ذلك فان الحديث عن الـسالم سـيبقى بـال         

  .'صدى
  29/10/2009القدس العربي، 

  
  أسيرا من الوزن الثقيل يعيقون صفقة التبادل125: حماس .13

 فـي   األسير يلسرائياإلكشفت حركة حماس النقاب عن أن المباحثات حول صفقة تبادل الجندي            : القدس
هناك لقاءات مكثفـة    : "وقالت" مستمرة وجادة ونشطة   "يةسرائيلاإلغزة جلعاد شاليت بأسرى في السجون       

يتم من خاللها دراسة ما تبقى ومحاولة تذليل الصعاب والعقبات منوهة في هذا الصدد الى الدور الـذي                  
  ".يةسرائيليقوم به الوسيط االلماني بين الحركة والحكومة اإل

إن صفقة التبادل غير متوقفة علـى اسـم         "شف أسامة المزيني، القيادي في حركة حماس النقاب عن          وك
ي سـرائيل  أسيراً يتحفظ االحتالل اإل    125أسير معين، الموضوع ليس موضوع أسير واحد لكنه موضوع          

فـي حـال    ماذا سيبقى إذا تحفظ االحتالل على أسمائهم؟ سيحكم عليهم باإلعدام           "وتساءل  " على أسمائهم 
الموضوع يتعلق بأكثر من أسير، موضوع شريحة واسعة ستصيب الضفة والقطاع           : "وقال" التحفظ عليهم 
  ". وستصيب الكل48وأرض الـ 

أن يكـون  "وأعرب المزيني في تصريحات بثتها المواقع االلكترونية التابعة لحركة حماس عن أمله فـي         
التي لم يـتم    "صفقة الحرائر   " جاح في الصفقة الجزئية   هناك نجاح في صفقة التبادل الشاملة كما حدث الن        

  ".اإلعالن عنها إال بعد اكتمالها
الوسيط األلماني يريد أن يصل إلى حل للعقبات واالنتهاء بصفقة ناجحة وهو غير معنى أن تذهب                : "وقال

  ".آمل أن ينتهي هذا الملف في القريب العاجل: "واضاف". جهوده هباء منثوراً
مشدداً " كة حماس تشعر بجدية الوسيط األلماني ونشاطه في الوصول إلى اتفاق إلنجاز الصفقة            حر: "وتابع
هي اإلفراج عن األسرى وااللتزام فـي ذلـك مهمـا اختلفـت             ) حماس(أن األهمية والهدف لدى     "على  

  ".هناك اعتبارات في مسألة المواقيت ولكن االلتزام في اإلفراج هو الهدف النهائي... المواقيت
ال جديد في التفاصيل، ألن التفاصيل أحياناً تـؤدى         : "ورفض الكشف عن اية تفاصيل جديدة اخرى وقال       

  ".إلى إرباك الصفقات
 29/10/2009األيام، فلسطين، 
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  بو زهري يفند تقرير النيابة العامة المصرية حول وفاة شقيقه أ .14
يوسف حمدان أبـو  " وفاة ابنهم الشهيد رفضت عائلة أبو زهري تقرير النيابة العامة المصرية حول    :غزة

، مشددة أن الشهيد تعرض للتعـذيب واإلهمـال         "إن الوفاة ناتجة عن مرض طبيعي     " :والذي قال " زهري
  .الطبي
نحن نرفض التقرير الصادر عن النيابة المصرية حول وفـاة يوسـف أبـو              : "سامي أبو زهري  . وقال د 

حتى التقرير الذي أصدرته النيابة العامـة ال        " :، مضيفاً "بزهري، ونؤكد أن الوفاة ناتجة عن آثار التعذي       
يعفيهم من المسئولية ألنه يعني أن هناك إهماالً طبياً أدى إلى الوفاة حسب التقرير ولماذا لم يقـدموا لـه                    

  ".العالج الالزم خالل تلك الفترة؟
ها، لمـاذا تـم تـشريح       هناك أسئلة البد من اإلجابة عن     :"وتساءل أبو زهري خالل تصريح صحفي قائالً      

الجثمان بدون علم العائلة وبدون حضورها؟ ولماذا أخذت أجزاء من جسد الشهيد قبل نقله إلينا؟، ولمـاذا                 
  ". أيام كاملة ولم نعلم إال من بعض المعتقلين من داخل المعتقل4أخفي نبأ الوفاة 

 يوسف، فإن إدارة السجن تتحمل      إضافة إلى تحميلنا جهاز أمن الدولة المصري المسئولية عن وفاة         : "وقال
المسئولية عن اإلهمال الطبي، ولذلك نعتبر التقرير بمثابة تستر على الجناة ويعطيهم الفرصة لالستمرار              

وأكد أبو زهري أن مثل هذا التقرير لن        ". في قتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية        
سنرفع القضية من خالل القـضاء المـصري،        : "وجدد قوله ينجح في إغالق ملف أخيه الشهيد يوسف،        

ونحن بصدد الترتيبات الالزمة لذلك من خالل المؤسسات العربية والدولية لحقـوق اإلنـسان، وعـالج                
  ".المشكلة ليس بالتستر على المجرمين بل بتقديمهم للعدالة

عـن  , تقل في السجون المـصرية     وفي ذات السياق، عبرت اللجنة التضامنية مع األسير أيمن نوفل المع          
استهجانها من تقرير النيابة العامة المصرية بشأن مالبسات وفاة المواطن الفلسطيني يوسف أبو زهـري               

إن اعتبار سبب الوفاة    : ",أمس, نسخة عنه " فلسطين"وقالت اللجنة في بيان صحافي وصلت        .في سجونها 
  ".الفلسطيني ومعاناتهمهو استخفاف بدماء أبناء الشعب , ناتج عن أمر طبيعي

  29/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

 الجهاد تتهم السلطة بتكثيف اعتقاالت عناصرها وتهدد باتخاذ خطوات تصعيدية .15
قال القيادي أبو القسام إن أجهزة أمن السلطة اعتقلت خالل األسبوع الماضي . : كفاح زبون- رام اهللا

يادي الكبير شريف طحاينة الذي اعتُقل الليلة قبل  عنصرا من الحركة في شمال الضفة من بينهم الق12
، كانوا قد نجوا من سرائيل عنصرا آخر بينهم مطلوبون إل30الماضية بسوق جنين المركزية، وتالحق 

  .عمليات اغتيال
، إن حركته تدرس اتخاذ خطوات تصعيدية على "الشرق األوسط"وقال أبو القسام في تصريح وصل إلى 

ت الظروف األمنية والمالحقات ضد عناصر الحركة، وأكدت مصادر من الجهاد األرض في حال استمر
  .هذه األمر، من دون أن توضح ماهية هذه الخطوات

التحقيق مع المختطفين يتركز حول المخصصات التي يتلقاها األسرى المحررون "وقال أبو القسام إن 
  ". وأماكن وجودهموذووهم وطرق إيصالها إليهم، ومعلومات عن مطلوبين لالحتالل

 29/10/2009الشرق األوسط، 
 

  عن عباس بديالًحماس تهيئ رئيساً": عكاظ" .16
قال مصدر مقرب من حركة حماس إن هناك نقاشا وحوارا داخل الحركة :  أيمن جريس-القاهرة 

الختيار رئيس جديد للشعب الفلسطيني بعيدا عن الرئيس محمود عباس الذي انتهت واليتة القانونية في 
يناير الماضي، كما تقول حماس وفصائل القوى الفلسطينية، وأضاف المصدر أن هناك الكثير من القوى 
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الفلسطينية المتواجدة في دمشق تتجه إلى عدم التعامل مع الرئيس عباس، لكن هذه الفصائل طلبت من 
ربية وجهات عربية حماس أن يكون هذا الخيار بعد أن تستنفد جميع المحاوالت التي تجريها الجامعة الع

أخرى لتحقيق المصالحة الفلسطينية أوال وبعد ذلك يصدر عباس مرسوما جديدا بتحديد شهر يونيو المقبل 
 .موعدا لالنتخابات كما جاء في الورقة المصرية

إن جميع الفصائل التي اجتمعت مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس بداية هذا : وتابع المصدر
دمشق، اتفقت على ضرورة عزل عباس وتصعيد رئيس فلسطيني جديد قد يكون الدكتور األسبوع في 

عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى منصب الرئيس بدال من عباس إذا واصل الرئيس 
  .عباس تمسكه بموقفة الحالي الداعي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة في يناير المقبل

  29/10/2009عكاظ، 
  

  مرسوم االنتخابات ال يقطع طريق المصالحة : فتح .17
أكد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، وكيـل وزارة الداخليـة، ان                :غازي بني عودة  

إصدار الرئيس مرسوماً رئاسياً إلجراء االنتخابات في موعدها الدستوري لن يقطع الطريق أمـام إتمـام                
المرسوم لم يأت كنوع من التحدي أو       : وقال .أحدى أهم أولويات حركة فتح والسلطة     المصالحة التي تمثل    

المناكفة، بل جاء كاستحقاق دستوري ألن عدم صدوره يمثل مخالفة ومن شأنه ان يـضعنا فـي فـراغ                   
ونوه إلى أنه رغم ان إصـدار الـرئيس مرسـوما     .دستوري كما حذر من ذلك العديد من رجال القانون      

تخابات في موعدها الدستوري، ودعوته لجنة االنتخابات للعمل على ذلك، أبقى الباب مفتوحا             بإجراء االن 
في حال تمت المـصالحة، إال أن حـسم         ) حسب الورقة المصرية  (للذهاب النتخابات في حزيران القادم      

  . كانون األول المقبل25االتجاه نهائيا سيبقى معلقا حتى 
 29/10/2009األيام، فلسطين، 

  
   أسير من حماس يندد باعتقال أمن السلطة لزوجتهنائب .18

. ندد نائب أسير من حركة حماس قيام األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بتوقيف زوجته: غزة
وفي بيان صادر عنه قال علي رومانين إن عناصر من جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية، اعتقلوا 

العوجا إلى بيتها في أريحا شرق الضفة، والتحقيق معها في أحد مراكز زوجته أثناء عودتها من قرية 
واعتبر النائب  .األمن في أريحا حول النواب الذين يزورون المنزل لدعم األسرة في ظل اعتقال ربها

رومانين أن ما حصل مع زوجته يعتبر مساسا بهيبة التشريعي، بل واعتداء فاضحا على حصانة 
 .أعضائها

 29/10/2009سط، الشرق األو
  

   يزداد ضعفاً وسوءاً"إسرائيل"وضع : ليفني .19
، من المخـاطر    "كاديما"ية ورئيسة حزب    سرائيلحذّرت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة اإل      :القدس المحتلة 

واعتبـرت   .، على حد وصفها   "ازدياد وضعها ضعفاً وسوءاً   "التي تحيط بالدولة العبرية، ال سيما في ظل         
) الليكـود (، محملة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو       "يزداد سوءاً وضعفا  ) إسرائيل(لة  وضع دو "ليفني أن   

  .، كما قالت"بسبب عدم اتخاذها قرارات حاسمة في أي مجال"مسؤولية ذلك 
وجوب التوصل إلى حل الدولتين للشعبين، كونه الطريقـة الوحيـدة           "وأكدت ليفني لإلذاعة العبرية أمس      

يمكن التوصل إلى هذا الحل إذ أنـه يـصب فـي مـصلحة     "، مشيرة إلى أنه "دولةالتي تضمن يهودية ال  
  .، حسب رأيها)"إسرائيل(

  29/10/2009صحيفة فلسطين، 
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  يعلون ال يتخلى عن غريزة اإلجرام مقابل زيارة أوروبا .20

ا موشيه يعلون زيارة العواصم األوروبية إذ" يسرائيلاإل" يرفض وزير الشؤون االستراتيجية :وكاالت
وفي هذا السياق صرح، أمس، أنه مستعد للتنازل عن . كان ثمن هذه الزيارة تخليه عن عقيدة اإلجرام

زيارة عواصم أوروبية، خوفاً من اعتقاله بتهمة ارتكابه جرائم حرب، مقابل إطالق يد الجيش 
ذاعة الجيش وقال يعلون في مقابلة أجرتها معه إ ،"عمليات عسكرية"لتنفيذ ما أسماها " يسرائيلاإل"
أمتنع عن زيارة بريطانيا بسبب توصية قضائية وأنا مستعد للتنازل عن زيارة عواصم "، "يسرائيلاإل"

  ".من العمل بحرية" يسرائيلاإل"أوروبا وأفضل تمكين الجيش 
علينا أن نخوض هنا حربا حتى لو كانت هناك "وهاجم يعلون منتقدي العدوان على غزة، واعتبر أن 

وكان نائب وزير  ".غطاء منظمات حقوق اإلنسان أو حتى تحت غطاء األمم المتحدةمعارضة تحت 
الخارجية داني أيالون قد تعرض خالل زيارته لبريطانيا أول أمس للتهديد باالعتقال من جانب منظمات 

  .حقوق إنسان، لكنه هرب منها، أمس
  29/10/2009الخليج، 

  
  دستون نتنياهو يفصح عن أعضاء لجنة فحص تقرير غول .21

ي عن أعضاء لجنة فحص تقرير غولدستون بعد يـومين          سرائيلأفصح رئيس الوزراء اإل    :القدس المحتلة 
والمدعي العام  , المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز    "موضحاً أنها تضم كالً من      , على إعالنه تشكيلها  

ة إلى المستشار القـانوني     باإلضاف, وسكرتير الحكومة تسفي هاوزر   , العسكري الجنرال أفيخاي مندلبيت   
وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الهدف الرئيس لهذه اللجنة سيكون بلورة جملـة              ".لوزارة الخارجية 

ـ     ونقلت الصحيفة عـن    . التي وردت في تقرير غولدستون    ) إسرائيل(توصيات لمواجهة التهم الموجهة ل
  .ع حدا لعاصفة غولدستونمصدر مقرب من نتنياهو تأكيده أن تشكيل هذا الطاقم جاء ليض

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها إلى رئيس الحكومة ووزير الجيش ووزير الخارجية في القريـب                
ي سرائيلوعقب المحلل السياسي اإل   .  وبعد ذلك سيتم المصادقة على التوصيات في جلسة الحكومة         ،العاجل

تشكيل لجنة ال قيمة لها وال ثقـل ولـن تكـون    إن نتنياهو قرر    "رون بن يشاي على تشكيل اللجنة بقوله        
  ".مؤثرة

  29/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  ي يبحث مع السفير المصري سبل تخفيف حدة التوتر سرائيلنائب رئيس الوزراء اإل .22
ي سيلفان شالوم الثالثاء مع سفير مصر لدى تل         سرائيلاجتمع نائب رئيس الوزراء اإل    :  د ب أ   -تل أبيب   

ية أن  سـرائيل وذكرت اإلذاعـة اإل   . إسرائيلحث سبل تخفيف حدة التوتر بين مصر و       أبيب ياسر رضا لب   
ي افيجدور ليبرلمان في مؤتمر الدول      سرائيلالتوتر ناجم عن طلب مصر بعدم مشاركة وزير الخارجية اإل         

  . المتوسطية األوروبية الذي كان من المقرر عقده في اسطنبول الشهر القادم
وقال شالوم للسفير المـصري     . جئ إلى أجل غير مسمى في أعقاب هذا الطلب        ويشار إلى أن المؤتمر أر    

ومن جهته قال السفير المصري إن الهدف من إرجاء         . إن العالقات بين البلدين هامة ويجب الحفاظ عليها       
المؤتمر كان تجنب خلق حالة من اإلرباك إذ أن مشاركة ليبرمان كانت ستؤدي إلى قيـام دول أخـرى                   

 -سـرائيلية   وأعرب السفير عن أمله في اسـتئناف المفاوضـات اإل         .  مشاركتها في المؤتمر   إيضا بإلغاء 
على مستوى أعلى وربما بمشاركة الرئيس األمريكـي        "، األمر الذي سيتيح عقد المؤتمر       الفلسطينية قريبا 
  ".باراك أوباما

  29/10/2009الدستور، 
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  القدساليمين اإلسرائيلي يحتج على األسماء العربية لشوارع .23

أثار ممثلو اليمين المتطرف في بلدية القدس الغربية ضجة كبيرة أمام رئيس البلدية العلماني، : تل أبيب
، وذلك لوجود شوارع في القسم الشرقي "هدر مصير القدس لصالح العرب"نير بركات، بسبب ما سموه 

وادعى هؤالء أن . وغيرها" شدروي"و" الطاحونة"و" المفتي"المحتل من المدينة بأسماء عربية مثل اسم 
البلدية تهادنت مع مطالب السكان العرب في المدينة ووافقت على استخدام أسماء عربية بدال من األسماء 

  .اليهودية لبعض هذه الشوارع
 29/10/2009الشرق األوسط، 

  
   في ايالت"إسرائيل"سالح البحرية التركي يجري مناورات مع : "معاريف" .24

ية في عددها الصادر امس االربعـاء، ،        سرائيلاإل' معاريف' صحيفة     قالت  : دراوس زهير ان  -الناصرة  
ونقلـت   .ي في ميناء ايالت   سرائيلشاركت في المناورات المشتركة لحلف شمال االطلسي مع الجيش اإل         

الصحيفة العبرية عن مصادر رسمية في تل ابيب قولها ان زيارة اردوغان لطهران ال تمثل تقاربا جديدا                 
قيقيا مع ايران وهي ال تشكل بالتاكيد اي خطر، فالحديث هو عن دولتين تتنافسان على الهيمنة علـى                  وح

المنطقة، وهما دولتان لهما مصالح مشتركة ولكن هناك ايضا تناقضا في المصالح بين البلـدين فتركيـا                 
  .بعيدة عن ان تصبح ايران جديدة

ح ان هناك اهمية للتعاون االستراتيجي ليس فقـط         يتض: ي قوله إسرائيلونقلت الصحيفة عن مصدر امني      
  .يسرائيل وانما ايضا بين سالح البحرية التركي وسالح البحرية اإلإسرائيلبين قوات الناتو و

  29/10/2009القدس العربي، 
  

   إيران على خلفية انتقادات مسودة االتفاق مع وأمريكا "إسرائيل"توتر بين ": يديعوت" .25
العبرية في عددها الصادر امس االربعاء      ' يديعوت احرونوت 'كشفت صحيفة    :وس زهير اندرا  - الناصرة

ية التي وجهت   سرائيلالنقاب عن ان توترا يسود العالقات بين تل ابيب وواشنطن على خلفية االنتقادات اإل             
وع ضد مسودة االتفاقية التي تم التوصل اليها االسبوع الماضي بين الدول العظمى وايران حول المـشر               

ي ركز على مسودة االتفاق التي وقعت بـين الطـرفين           سرائيلالنووي االيراني، وكان االعالم العبري اإل     
مشيرا الى ان القيادة السياسية في تل ابيب تتابع بقلق شديد المستجدات والتطورات االخيـرة فـي هـذه                   

ا الصمت ولم يصدر اي تصريح يين الرسميين التزمو  سرائيلالمسألة، هذا على الرغم من ان المسؤولين اإل       
  .عن قادة الدولة العبرية تعقيبا على مسودة االتفاق

  29/10/2009القدس العربي، 
  

  حول الحرب على غزة مطالبات بمحاسبة حكومة نتنياهو ..غولدستونتقرير تداعيات  .26
 ميخا ي القاضيسرائيل مراقب الدولة اإلإسرائيلطالب محلل سياسي بارز في :  ردينة فارس-غزة 

 بارتكاب جرائم حرب في هجومها على غزة بداية إسرائيلليندنشتراوس، التحقيق في االتهامات ضد 
وكتب ألوف  .ية عن تشكيل لجنة تحقيق في هذه االتهاماتسرائيلالعام الحالي، في ظل امتناع الحكومة اإل

أن أعرف كيف ولماذا أريد "... "أريد أن أعرف"تحت عنوان ) هآرتس(بن، في مقال نشره في صحيفة 
وتمديده إلى عملية برية، وأريد أن أعرف ما إذا كان ) الرصاص المسكوب(جرى اتخاذ قرار شن عملية 

 ومن تبدل الرؤساء في الواليات إسرائيلالقرار قد تأثر بالمعركة االنتخابية التي جرت وقتئذ في 
 ".المتحدة
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 إسرائيلا الحرب قدروا الضرر السياسي الذي ستلحقه بنريد أن نعرف ما إذا كان القادة الذين شنو"وتابع 
ي في أعقاب الحرب ليست سرائيلوشدد بن، على أن تحقيقات الجيش اإل ".وماذا فعلوا من أجل تقليصه

دققت في سلوك الجنود في ميدان القتال وال تشكل بديال الستيضاح نشاط القيادة السياسية "كافية ألنها 
 .يشوالقيادة العليا للج

  29/10/2009عكاظ، 
  

  ستسعى لسالم مع سوريا"إسرائيل": باراك .27
ستواصل السعي إليجاد السبل  "إسرائيل ايهود باراك امس، ان يسرائيلاإل وزير الدفاع أعلن: )ا ف ب(

اال . مع سوريا، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس السوري بشار االسد في زغرب" الكفيلة بدفع السالم
ال بد من تصرف مسؤول من قبلها ومن قبل "ى انه لتحريك المحادثات مع سوريا ان باراك شدد عل

 ". حزب اهللا لدرء المخاطر التي قد تنجم عن تدهور الوضع في المنطقة
 29/10/2009السفير، 

 
 "إسرائيل"يتبرع لتوطين اليهود في " غوغل"مؤسس  .28

كية العمالقة، بمبلغ مليون دوالر تبرع ملياردير يهودي أمريكي، هو أحد مؤسسي شركة غوغل األمري
وقدم الملياردير اليهودي من  .إسرائيللصالح منظمة يهودية أمريكية معنية بتوطين المهاجرين اليهود في 

، أحد مؤسسي شركة غوغل الرائدة في مجال البحث عبر شبكة اإلنترنت، "سيرجي برين"أصل روسي 
، وهي منظمة أمريكية يهودية معنية "هياس"ر اليهودي تبرعا بقيمة مليون دوالر لجمعية مساعدة المهاج
 . والواليات المتحدة على وجه الخصوصإسرائيلبمساعدة المهاجرين اليهود حول العالم والتوطن ب

 28/10/2009، 48عرب
  

  الذين يرفضون إخالء المستوطنينيين سرائيل اإلكية مجهولة تكافئ الجنوديجهة أمر .29
يين الـذين   سـرائيل أن جهات مجهولة تكافئ الجنود اإل     " يديعوت احرنوت "ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 

الذين حكمـا بـالحبس     " شمشون"يرفضون االنصياع لألوامر إخالء المستوطنين، وأن جنديين من كتيبة          
 يوما، بعدما رفضوا االنصياع لألوامر بإخالء المـستوطنات ورفعـوا           22داخل القاعدة العسكرية لمدة     

   ألف شيكل22الل حفل أداء القسم الخميس الماضي، سيتلقون منحة مالية تقدر بـالفتات احتجاج خ
علمـا أن   , أن جهة أميركية مجهولة تقف وراء منحة الجنديين المكافأة المالية         " يديعوت احرنوت "و بينت   

ون أبمان  العقيد أور " شمشون"الذي تتبع له وحدة     " لواء كفير "الجنديان تم تقديمهما للمحاكمة من قبل قائد        
إنقـاذ  "ونقلت عن متحدث باسم المنظمة التي تطلق على نفـسها            .وتقرر طردهما بشكل تمام من اللواء     

إن عائالت الجنود سيتلقون المبلغ لتشجيع عائالت الجنود الذين يحظـون بتربيـة أبنـاء               " إسرائيلشعب  
 .إعادتهم إلى مهامهم، داعيا إلى إلغاء عقوبة السجن واإلبعاد للجنود وإسرائيلرائعين لمحبة 

  29/10/2009المستقبل، 
  

 "عاصمة للشعب اليهودي"سحب اقتراح قانون يعتبر القدس المحتلة  .30
ي أمس سرائيلسحبت إدارة االئتالف الحكومي في حكومة االحتالل اإل:  حامد اغبارية-القدس المحتلة 

ودي إضافة لكونها عاصمة عاصمة للشعب اليه"األربعاء اقتراح قانون جديد يعتبر القدس المحتلة 
 .، والذي قدمه عضو الكنيست المتطرف زبولون أور ليف رئيس حزب المفدال المتدين اليميني"إسرائيل

وجاء سحب اقتراح القانون عن جدول األعمال بسبب معارضة أعضاء حزب العمل في االئتالف، وقد 
سبب معارضتها، وقال إن موقفها هو شن أور ليف مقدم االقتراح هجوما شديدا على قيادة حزب العمل ب
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األب الروحي والمؤسس لحزب المباي الذي خرج حزب العمل من عباءته -خيانة لميراث بن غوريون "
 ". وخيانة للقيم الصهيونية التي وضعها بن غوريون–

إجماعا "كما هاجم أعضاء حزب كاديما المعارض بسبب سحب القانون، واعتبروه تنصال مما سموه 
 .، تلميحا على أعضاء حزب العمل"على قضية القدس، وذلك إلرضاء أطراف في الحكومةقوميا 

طرح القانون "موقف حزبه من القانون بأن ) من حزب العمل(من جهته برر الوزير يتسحاك هرتسوغ 
 بل يجب التصرف بذكاء إسرائيلفي هذا الوقت لن يخدم قضية القدس كعاصمة للشعب اليهودي ولدولة 

على " رأي العام العالمي، خاصة وأنه من الواضح للجميع أن القدس هي عاصمة الشعب اليهوديأمام ال
 .حد زعمه

 29/10/2009السبيل، األردن، 
  

  في الضفة آخرين 18 استشهاد شاب فلسطيني واعتقال .31
ي، لسيارة كان   سرائيلاستشهد فلسطيني أثناء مطاردة قوات االحتالل اإل       : وكاالت - غزة – القدس المحتلة 

يقودها قرب حاجز رنتيس غرب مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، بينما اعتقلت قوات االحتالل ثمانية عشر                
   .فلسطينياً غالبيتهم من محافظة نابلس

ية إسـرائيل كما توغلت في منطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أعلنت مصادر                
  .  من القطاع سقط في منطقة عسقالن بالنقب الغربيأن صاروخاً فلسطينياً أطلق

  29/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   فلسطينيا بانهيار نفق على الحدود مع مصر 16اصابة  .32
 أصـيبوا  أمس ان ستة عشر فلسطينيا       والطوارئ لإلسعاف الطبيب معاوية حسنين المدير العام        قال :غزة

واشار حسنين الى ان احد المصابين فـي           .ومصربجروح في انهيار نفق على الحدود بين قطاع غزة          
  ".بين طفيفة ومتوسطة"، فيما حالة المصابين االخرين تراوح "خطرة"حالة 

  29/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  عاما 20ي يحذر من أغلبية فلسطينية في القدس بعد إسرائيلتقرير  .33
من مساحة القدس الـشرقية،     % 35 صادرت   إسرائيلية الى ان    إسرائيلاشار بحث اعدته مؤسسة     : القدس

 عاما سيشكل الفلـسطينيون     20 ألف دونم، من اصحابها الفلسطينيين ومع ذلك فإنه بعد           24أي اكثر من    
  .اغلبية في القدس بشطريها الشرقي والغربي

وطبقا للدراسة التي اجراها مركز ماكرو للدراسات السياسية واالقتصادية بتمويل من مؤسسة فريـدريش              
من عدد السكان في القـدس بـشطريها الـشرقي          % 35اللمانية، فإن الفلسطينيين يشكلون حاليا      ايبرت ا 

في غياب اتفاق سياسي حول حدود المدينة       : " وقالت 1967في العام   % 25والغربي مقارنة مع اكثر من      
  ".ووضع السكان الفلسطينيين فيها فإن المدينة تقترب من واقع ثنائي القومية

اسات البناء التي تنتهجها بلدية القدس الغربية في المدينة تشير الى انها تستهدف تغيير              ونوهت الى ان سي   
 1967منذ العـام    : "وفي هذا الصدد قالت    .الواقع على االرض وضمان اغلبية سكانية يهودية في المدينة        

  يةسرائيلطورت الحكومات اإل
  أغلبية فلسطينية

: واضـافت "  االعتبار الصراع القائم حاليا في المدينـة       سياسات بناء وتخطيط صممت اساسا آخذة بعين      
ية هي مصادرة االراضي من اصحابها الفلسطينيين       سرائيلاالداة المركزية التي استخدمتها الحكومات اإل     "

 الف دونم كانت في غالبيتها العظمى بملكية خاصة         24 اكثر من    إسرائيل صادرت   1967اذ انه منذ العام     
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 الف وحدة سكنية للسكان اليهود      50ية بنت اكثر من     سرائيلت الى ان الحكومات اإل    كما واشار  ".فلسطينية
 وحدة سكنية بمساعدة حكوميـة      600في المستوطنات في المدينة بينما لم تبن للفلسطينيين سوى اقل من            

 . عاما30كان آخرها قبل 
  29/10/2009األيام، فلسطين، 

  
   ح بالقدسشيخ جرااالحتالل يهدم خيمة عائلة الغاوي في حي ال .34

 خيمة االعتصام التابعة لعائلـة الغـاوي فـي          ،ي، أمس سرائيلهدمت شرطة االحتالل اإل    :القدس المحتلة 
 على إثر المواجهات التي انـدلعت       ، بعد أن أمهلتها مدة أسبوع     ،منطقة الشيخ جراح وسط القدس المحتلة     

  .مع المستوطنين الذين استولوا على منزل العائلة قبل عدة أشهر
  29/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
 جماعات متطرفة تستعد لتقسيم األقصى: مصادر فلسطينية .35

أكدت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة أن جماعات يهودية متشددة مدعومة من قبل : علي الحربي
ية شرعت في حملة واسعة تهدف إليجاد مكان في ساحات المسجد األقصى المبارك سرائيلالحكومة اإل

مة طقوس دينية يهودية بعد أن حاولت التفريق ما بين ساحات المسجد واألبنية المسقوفة فيه، وهي إلقا
 .تحديدا مبنى المسجد األقصى وقبة الصخرة

  29/10/2009عكاظ، 
  

   بممارسة التطهير العرقي في القدس"إسرائيل"شخصيات فلسطينية تتهم  .36
الـدكتور تيـسير     أن   اشرف الهـور    غزةن   نقال عن مراسلها م    29/10/2009القدس العربي،   ذكرت  

 ان هـدم     قال التميمي قاضي قضاة فلسطين ورئيس الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،          
واكد في   .، وطالب المسلمين بالتصدي لها    'جريمة تطهير عرقي  'المنازل العربية في المدينة المقدسة يعد       

ـ       ابشع عميلة تهويد وتدنيس للمقدسات االسالمية والمسيحية       "تصريح صحافي ان مدينة القدس تتعرض ل
ية سـرائيل بات مهددا بالفناء جـراء الخطـط اإل       '، الفتا الى ان الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة          'فيها

  ."الممنهجة التي تهدف الى تصفية كل ما هو فلسطيني
ي المفـروض   سـرائيل جهة الحصار اإل  وفي السياق اكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لموا         

  .على غزة ان هدم سلطات االحتالل منازل المقدسيين يعد استمرارا لسياسة هدم المنازل في قطاع غزة
 عزام الخطيب، مدير أوقاف القدس، نقال عن مراسلها علي الحربي أن 29/10/2009عكاظ، وأضافت 

الغة إلى ما يجري، وقال إن هناك تصعيدا غير  إن وزارة األوقاف والشؤون الدينية تنظر بخطورة بقال
ية تجاه المسجد، فمن ناحية هناك تطرف واضح وزيادة في عدد اقتحامات سرائيلمسبوق في النبرة اإل

ية التي كانت في الماضي سرائيلالجماعات اليهودية المتشددة للمسجد، ومن ناحية ثانية، فإن الشرطة اإل
مسجد في مناسبات معينة باتت تسهل هذه العمليات، وهو ما يثير تمنع هذه الجماعات من اقتحام ال

عالمات استفهام كبرى، وأضاف بطبيعة الحال، فإن ما يجري في هذه الفترة خطير ونحن ننظر له 
 .بخطورة بالغة

    
   بغزةيسرائيل اإلية ضد جرائم الجيشسرائيل دعوى فلسطينية في المحاكم اإل1500 .37

 دعوى، يطالبون فيها الحكومة 1500ية بتقديم نحو سرائيل المحاكم اإلأغرق سكان غزة: تل أبيب
  .ية والجيش بدفع تعويضات كبيرة على خسائرهم الجسدية والماديةسرائيلاإل
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وتقدم بها مواطنون عاديون ممن وقعوا ضحية للعدوان . وتقدر هذه التعويضات بمئات ماليين الدوالرات
يذكر . يينإسرائيلى المحكمة المركزية في تل أبيب بواسطة محامين وقدمت هذه الدعاوى إل. يسرائيلاإل

ولكن هناك عددا .  بدفع تعويضات عن إصابات في حالة الحربإسرائيلي ال يلزم سرائيلأن القانون اإل
من البنود التي يمكن اعتبارها ثغرات تتيح الحصول على تعويضات في حاالت استثنائية تكون فيها 

  . األضرار خطيرة
ي إلغاء هذه البنود وسن قانون يلغي أي إمكانية للحصول سرائيلوحاولت أحزاب اليمين في الكنيست اإل

 تصدت لهذا القانون إسرائيلعلى تعويضات في حالة الحرب لكن الجمعيات الحقوقية الديمقراطية في 
 . وحصلت على قرار من محكمة العدل العليا يعتبره غير قانوني ويلغيه

 29/10/2009ط، الشرق األوس
  

  "جرائم حرب" باتوا متهمين بارتكاب "إسرائيل" من قادة 86: حقوقي فلسطيني .38
 السياسيين والعسكريين إسرائيل من قادة 86كشف خبير حقوقي فلسطيني أن :  فتحي صباح-غزة 

  .مثلهم مثل كبار مجرمي الحرب في العالم» جرائم حرب«أصبحوا متهمين بارتكاب 
  29/10/2009الحياة، 

  
  من استصالح أراضيهمفي الخليل االحتالل يمنع الفلسطينيين  .39

ي أمس المزارعين الفلسطينيين في بلدة بيت أمر شـمال          سرائيلمنعت قوات االحتالل اإل   :  بترا –رام اهللا   
ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط فـي       . الخليل من استصالح أراضيهم في الجانب الشمالي من البلدة        

ية منعـت المـزارعين     سرائيلالفلسطيني محمد عوض ان ما تسمى اإلدارة والتنظيم اإل        مشروع التضامن   
  . يةسرائيلالفلسطينيين من استصالح أراضيهم في منطقة خلة الكتلة المحاذية الحدى المستوطنات اإل
  29/10/2009الدستور، 

  
    سجون االحتالل عاماً في20 أسرى أمضوا أكثر من 109: "األسرىوزارة " .40

" عمداء األسـرى "قالت وزارة األسرى والمحررين، أمس، إن أسيراً جديداً انضم، أمس، إلى قائمة            :غزة
وأوضـحت   . أسيراً 109ي لترتفع إلى    سرائيلالذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً في سجون االحتالل اإل         

لثامن والعـشرين  من  طولكرم معتقل منذ ا )  عاماً 41(الوزارة أن األسير عبد المنعم عثمان محمد طعمة         
وأشـارت  . ، ومحكوم بالسجن مدى الحياة قد أنهى عامه العشرين في سجون االحتالل           1989من أكتوبر   

  . أسيراً) 323( وصلت إلى1994إلى أن قائمة األسرى القدامى وهم المعتقلون منذ ما قبل عام 
 13ت قبل عدة أيام  إلى    وكانت قائمة األسرى الذين أمضوا أكثر من ربع قرن في سجون االحتالل ارتفع            

أسيراً، بعد أن انضم إليها األسير عيسى نمر عبد ربه من مدينة بيت لحم، المعتقل منذ الحادي والعشرين                  
، فيما هناك ثالثة أسرى أمضوا أكثر من ثالثين عاماً في السجون أقدمهم األسير نائـل       1984من أكتوبر   

  .1978البرغوثي والمعتقل منذ إبريل 
  29/10/2009ين، صحيفة فلسط

  
  من الفلسطينيين يؤيدون المرسوم االنتخابي الذي أصدره عباس% 80: استطالع .41

من الفلسطينيين يؤيدون المرسوم الذي أصدره      % 80كشف استطالع للرأي العام الفلسطيني أن       : رام اهللا 
  .المقبل) نايري( كانون ثاني 24الرئيس عباس ودعا فيه إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الرابع 
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يؤيدون % 65ويفضل الفلسطينيون إجراء االنتخابات بعد تحقيق المصالحة، حيث يوضح االستطالع أن            
يؤيدون االنتخابات حتى إن لم     % 26الدعوة لالنتخابات بشرط تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، مقابل          

ـ      مـن  % 51 وتبين النتـائج أن      .يعارضون االنتخابات % 9تتحقق المصالحة بين الفلسطينيين، مقارنة ب
  .مناصري حماس يرفضون دعوة الرئيس عباس إلجراء االنتخابات

، أن  )نير ايـست كونـسلتنغ    (وأوضحت نتائج االستطالع، الذي نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات          
يعتقدون أن الفـوز سـيكون حليفـاً        % 12ستفوز في االنتخابات، مقابل     " فتح"يعتقدون أن حركة    % 72
  .لفصائل أخرى% 17حماس، ول

ـ        % 77وتوضح النتائج أن     مـن  % 65من سكان الضفة يعتقدون أن فتح ستفوز باالنتخابات مقارنـة بـ
ـ     " حماس"من سكان قطاع غزة يعتقدون أن       % 14سكان القطاع، و   % 9ستفوز في االنتخابات مقارنة بـ

  .من سكان الضفة الغربية
 25ميل رباح إن االستطالع أجري في الفترة الواقعة بين          وقال مدير شركة الشرق األدنى لالستشارات ج      

 فلسطيني من كال الجنسين موزعين      900الجاري، على عينة عشوائية حجمها      ) أكتوبر( تشرين أول    27و
  .في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة

وأضاف رباح أن شركته سترصد موضوع االنتخابات في استطالعات ودراسـات يـتم تنفيـذها كـل                 
سبوعين، وذلك بهدف معرفة تأثير األحداث التي تجري على الساحة الفلسطينية على توجهات الـشعب               أ

  .الفلسطيني
ـ      % 73وأبرزت النتائج أن     يعتقـدون أنهـا غيـر      % 27يعتقدون أن االنتخابات ستكون نزيهة مقارنة ب

ـ  يعتقدون أن االنتخابات ستكون نزي    " فتح"من مؤيدي حركة    % 93ويتبين أن   . نزيهة % 63هة، مقارنة ب
  .يعتقدون أن االنتخابات لن تكون نزيهة" حماس"من مؤيدي 

. لن يشاركوا فيهـا   % 25من الفلسطينيين المشاركة في االنتخابات، مقابل       % 75وبحسب النتائج، ينوي    
لفصائل أخـرى،   % 7و" حماس"لحركة  % 7، مقابل   %37إلى  " فتح"ووصلت نسبة الثقة الحزبية بحركة      

  .ال يثقون بأي فصيل على الساحة الفلسطينية% 50مقارنة بـ
  29/10/2009المستقبل، 

 
  تطوير رياض األطفال في فلسطين بمليون دوالر: مبادرة إماراتية .42

وقع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني محمد أبو زيد، وممثل مبادرة الشارقة لدعم  :رام اهللا
طارق قطب، مؤخراً مذكرة تفاهم حول برنامج تطوير رياض " حملة سالم يا صغار"أطفال فلسطين 

  .األطفال في فلسطين
بين طارق قطب أن مذكرة التفاهم التي تزيد قيمتها عن مليون دوالر في مجال تطوير وتأهيل البنى و

 من رياض األطفال، يأتي في مجال تحسين بناها التحتية وتدريب الكادر التعليمي 100التحتية ل
حضر توقيع المذكرة نائب مدير عام التعليم . وتوفير ألعاب تعليمية وتوزيع حقائب على طلبتهاواإلداري 

  .العام وطاقم اإلدارتين العامتين للعالقات والتعليم العام
  29/10/2009الخليج، 

  
  بشأن سرقة االحتالل للمياه" أمنستي" تؤكد على ما ورد في تقرير "سلطة المياه" .43

، بشأن حرمان الفلسطينيين "أمنستي"المياه الفلسطينية، بتقرير منظمة العفو الدولية رحبت سلطة : رام اهللا
  .ية المؤدية لذلكسرائيلمن حقهم في الوصول لمصادر المياه وإدانة اإلجراءات اإل
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إن تقرير منظمة العفو الدولية يدل على ازدياد الوعي : "وقال المهندس شداد العتيلي رئيس سلطة المياه
  ".ية في األراضي الفلسطينيةسرائيللإلجراءات غير العادلة وغير القانونية للسياسات اإلالدولي 

يين لمصادر المياه العذبة والسياسات سرائيلإن استغالل اإل: "وأضاف العتيلي في بيان صحفي مكتوب
رها وهذا ما  واإلجراءات المطبقة في األراضي الفلسطينية ال يمكن تبريإسرائيلالتمييزية التي تنتهجها 

  ".أشار إليه التقرير بوضوح
، "مخالفة صريحة ومباشرة للقوانين الدولية"ية المتبعة هي سرائيل أن اإلجراءات اإل وأشار العتيلي إلى

ي في موضوع المياه، في ظل تزايد سرائيل اإل-يشكل محور الصراع الفلسطيني "مشيراً إلى أن ذلك 
ية التمييزية المطبقة على الفلسطينيين حول مقدرتهم في سرائيلات اإلاإلجماع حول قوانين المياه واإلجراء

  ".إسرائيلالوصول لمياه آمنة ونظيفة في داللة على التمييز العنصري الذي تنتهجه 
28/10/2009قدس برس،   

  
  حل الدولتينأساس والسالم يتحققان بتسوية نهائية على األمن: العاهل األردني .44

 أن األمن والسالم في المنطقة لن يتحققا عبـر          أمساهللا الثاني     عبد اهل األردني الع قال   ):بترا (–عمان  
ية أحادية الجانب في القدس واالستمرار في سياسـية بنـاء المـستوطنات وإقامـة               سرائيلاإلجراءات اإل 

يني الحواجز وإدامة االحتالل واللجوء للقوة العسكرية، بل عبر إيجاد تسوية سلمية نهائية للصراع الفلسط             
 .ي على أساس حل الدولتينسرائيل اإل-

ومقرهـا واشـنطن، وهـي     (J-Street) وأكد ، في رسالة متلفزة للمشاركين في المؤتمر األول لمنظمة
ي فـي   سـرائيل  اإل االستيطانمجموعة أميركية يهودية تدعم حل الدولتين وتتخذ مواقف رافضة لسياسة           

ية توفر فرصة لمـستقبل يـضمن الـسالم الـدائم وحـق             األراضي الفلسطينية، أن مبادرة السالم العرب     
 . في المنطقةسرائيلالفلسطينيين في إقامة الدولة ويوفر األمن والقبول إل

  29/10/2009الرأي، األردن، 
 

  "نأي مساس في القدس هو تحدي مباشر لألرد: "جودة .45
حديا مباشرا لألردن أي مساس في القدس هو ت" ناصر جودة أن  األردنيةأكد وزير الخارجية: الرباط

الهاشميين هم أهل الوالية والوصاية وأصحابها، وهم الذين نذروا "، مشيرا إلى أن "وأمنه وثوابته الراسخة
  ".أرواحهم وقدموا قوافل الشهداء وبذلوا التضحيات الجسام في سبيل صونها والحفاظ على هويتها

 أكد حيثي في العاصمة المغربية الرباط أمس، جاء ذلك خالل كلمة األردن في افتتاح ملتقى القدس الدول
الواجب يدعونا، اليوم، لوقفة على قدر الموقف، والستجابة بمستوى التحدي، ولتحرك، نوعي، دولي، "إن 

وبغير ذلك، (...) جامع مانع، يليق بإسم القدس، ومكانتها، وتاريخها، وقداستها ألتباع الديانات السماوية 
وإن األردن الذي خبرتم قيادته الهاشمية المباركة، ..  السالم العالمي على المحك التاريخيال قدر اهللا، فإن

وعرفتموه؛ على مر العقود والمنعطفات، كمدافع صلب عن السالم ومسيرته؛ هو الذي يحذر اليوم، 
  .ال سالم إقليميا وال استقرار، إذا ما لم تكن القدس هي العنوان: ويقول

  29/10/2009الغد، األردن، 
  

 نراهن على موقف مصري يحمي األقصى : فضل اهللا .46
أهمية الدور القيادي "أكد السيد محمد حسين فضل اهللا، لدى استقباله السفير المصري أحمد البديوي، 

أننا كنا وال نزال نراهن على موقف قيادي مصري يمنع "، مؤكدا "لمصر في ما يتعلق بالقضايا اإلسالمية
تمرار في انتهاك حرمة المسجد األقصى، ويضع حدا لممارساتها اإلرهابية ضد  من االسإسرائيل

أن أي موقف قوي وحاسم لمصر في مسألة الدفاع عن المسجد األقصى، "، مشيرا إلى "الفلسطينيين
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سيترك آثارا إيجابية في العالم اإلسالمي، وسينعكس على الوجدان العربي واإلسالمي الذي يتطلع إلى 
 . "ية الساعية إلسقاط المسجد األقصىسرائيلية وسياسية حقيقية في مواجهة المخططات اإلوقفة ميدان

أن أي تعاون تنضم فيه الجهود المصرية إلى الجهود التركية واإليرانية، من شأنه أن ينعكس "وشدد على 
 .  "قوة للموقع اإلسالمي والعربي في مواجهة األطماع والمخططات الصهيونية

 29/10/2009السفير، 
  

  لجنة دعم المقاومة تدعو لموقف عربي من االعتداءات على األقصى : لبنان .47
ية سـرائيل دعت لجنة دعم المقاومة في فلسطين لموقف عربـي واضـح مـن االعتـداءات اإل                :بيروت

  . المتواصلة على المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة
ية الشرسة التي   سرائيلأمس، في بيروت لتدارس الهجمة اإل     , دتهوقالت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع عق       

إنها تـداعت لتـدارس تـصاعد الهجمـة         :" يتعرض لها المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة       
وخاصـة اسـتهداف المـسجد      , الصهيونية اإلرهابية التي تستهدف مدينة القدس حجراً وبشراً ومقدسات        

ية التي تـستهدف أبنـاء      سرائيلل المقدسيين في إطار سياسة الترانسفير اإل      األقصى المبارك وتدمير مناز   
فلسطين الصامدين على أرضهم والقابضين على حجر إيمانهم بحقوقهم المشروعة وفي مقـدمتها حـق               

  ".العودة والتحرير
  29/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "ئيلإسرا"الحكومة البحرينية تتحفظ على مشروع قانون يحظر التعامل مع  .48

 األول يحظر أمستحفظت الحكومة البحرينية على مشروع قانون أقره مجلس النواب :  بترا–المنامة 
وقال وكيل وزارة . واعتبرته تدخال في صالحيات السلطة التنفيذية" إسرائيل"جميع أشكال التعامل مع 

طروح يتضمن شبهة الخارجية للشؤون السياسية حمد العامر، في تصريح أمس، ان مشروع القانون الم
دستورية ويتداخل مع صالحيات ومسؤوليات وزارة الخارجية كجزء من السلطة التنفيذية التي تستقل 
بتقدير الظروف الدبلوماسية البحرينية في إطار ثوابت السياسة الخارجية وفي إطار ما نص عليه 

  . الدستور
ة التي تلتزم بها السلطة التنفيذية من حيث واضاف ان مشروع القانون ال يضع في االعتبار السياسة العام

تنسيق مواقفها مع الموقف العربي في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بهدف خدمة القضية الفلسطينية وما يقتضيه ذلك من عدم اتخاذ موقف مسبق منفرد قد يسيء بشكل أو 

دمة القضية الفلسطينية في إطار الشرعية الدولية ومبادرة السالم بآخر إلى الجهود العربية الرامية لخ
واضاف ان المشروع ال يأخذ بعض التطورات التي حدثت في مسيرة السالم والتي ادت إلى . العربية

اتخاذ جامعة الدول العربية قرارات بإنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة واتخاذ مجلس التعاون 
ويتضمن مشروع القانون مادة . ج العربية قرارات تتفق مع ما قررته جامعة الدول العربيةلدول الخلي

وتقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة ال " إسرائيل"تجرم التعامل والتطبيع مع 
 تتجاوز تقل عن ثالث سنوات وال تتجاوز عشر سنوات ويجوز مع هذه العقوبة الحكم بالغرامة التي ال

  .عشرة آالف دينار
  29/10/2009الدستور، 
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  السعودية ترفض طلب السلطة زيادة عدد الحجاج الفلسطينيين لهذا العام .49
أكدت مصادر فلسطينية رسمية االربعاء، بأن السعودية رفضت طلب السلطة :  وليد عوض-رام اهللا 

يض اهالي قطاع غزة الذين حرموا العام الفلسطينية بزيادة عدد الحجاج الفلسطينيين لهذا العام لتعو
  . الماضي من اداء فريضة الحج

  29/10/2009القدس العربي، 
  

  المجموعة العربية تطالب بنقاش تقرير غولدستون األسبوع المقبل  .50
طلبت المجموعة العربية في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمعية العامة لألمم :  قدس برس-نيويورك 

، مناقشة تقرير غولدستون الذي خرجت به لجنة تقصي الحقائق الدولية في جرائم المتحدة علي التريكي
وأوضح المتحدث باسم رئيس .  ية على غزة، وذلك خالل الدورة الحالية للجمعية العامةسرائيلالحرب اإل

ل الجمعية العامة لألمم المتحدة، جون فكتور نكولو، أن المجموعة العربية طلبت أن تتم المناقشة خال
  . نوفمبر القادم/ األسبوع األول من شهر تشرين الثاني

  29/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   في المغرب من أصول فاسيةلقاء دولي ليهود .51
يون، إسرائيل عاماً، وبينهم 85 يهودي مغربي تتراوح أعمارهم بين ثالثة و200يشارك حوالي : أ.ب.د

المغربية في عددها " الجريدة األولى"حيفة وذكرت ص. في لقاء دولي ضخم لليهود من أصول فاسية
يهدف إلى " يهود فاس في فاس"الصادر أمس، أن اللقاء الذي انطلق منذ، أول أمس الثالثاء، تحت شعار 

ونقلت عن أحد أعضاء مركز باريس للجالية . إطالع األجيال اليهودية على التراث اليهودي في المدينة
ذي يشرف عليه المركز بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج اليهودية قوله إن هذا الملتقى، ال

والطائفة اليهودية في فاس، ليس له طابع سياسي إنما يدخل في إطار التعريف بالتراث اليهودي في مدينة 
  . سنة على تأسيسها1200فاس التي تحتفل بذكرى مرور 

  29/10/2009الخليج، 
  

   شقيق المتحدث الرسمي لحماسزهري  يوسف أبوحفظ التحقيق في وفاة: مصر .52
أمر المستشار أشرف حسن، المحامي العام األول لنيابات غرب، بحفظ :  رامي ياسين-اإلسكندرية 

التحقيقات التي باشرتها النيابة في وفاة يوسف حمدان أبوزهري شقيق المتحدث الرسمي لحركة حماس 
  .الفلسطينية لعدم وجود جريمة داخل أوراق التحقيق

  29/10/2009هرام، األ
  

  "إسرائيل"عمرو موسى يستنكر الحصانة الممنوحة النتهاكات  .53
ية إسرائيلاستنكر عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية، ما يحدث من إنتهاكات :  د ب أ-الرباط 

انون الدولي من التزاماتها أمام القانون الدولي والتغاضي عن إحترامها للق" إسرائيل"متمادية نتيجة العفاء 
وقال موسى في كلمة ألقاها أمام ملتقى القدس الدولي بالرباط بالمملكة المغربية أمس، إن هذه . االنسانى

هى سابقة ال مثيل لها فى العالقات الدولية، األمر الذي أدى إلى كثير " إسرائيل"الحصانة التى تتمتع بها 
وتساءل موسى هل من المعقول أن . لية تجاههامن الفوضى واالضطراب في المنطقة وفي السياسات الدو

يصل االمر إلى هذه الدرجة واالستخفاف باحترام القانون الدولي، ومنذ متى أصبح تطبيق القانون الدولي 
 عند حدها والبد من إسرائيلالوقت قد حان لوقف "وأضاف أن . متعارضاً مع جهود السالم في المنطقة
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 المواقف التقليدية حماية للقدس الشريف والمسجد االقصى من موقف عربي وإسالمي ودولي يتجاوز
  ".يةسرائيلاالنتهاكات اإل

  29/10/2009الدستور، 
  

  على األقصى" إسرائيل"الغيط يحذر من استمرار اعتداءات  أبو .54
دعت مصر المجتمع الدولي إلي ضرورة التدخل لحماية الفلسطينيين من أبناء :  مراسل األهرام-الرباط 
ي، ومطالبة مجلس األمن لالضطالع سرائيلالشرقية، ومواجهة أساليب وضغوط االحتالل اإلالقدس 

. إرادتها المنافية للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية" إسرائيل"بمسؤوليته، بما يحول دون إنفاذ 
رار االعتداءات وحذر أحمد أبوالغيط وزير الخارجية، في كلمة مصر أمام ملتقي القدس الدولي، من استم

علي القدس والمسجد األقصى، ومواصلة االستيطان لما لذلك من تداعيات كارثية ليس فقط على الوضع 
إنه لن يكون هناك سالم عادل : وقال. في الشرق األوسط، ولكن علي مستقبل استقرار العالم بأسره

  .قية عاصمة لهاوشامل دون الدولة الفلسطينية المستقلة التي لن تقوم دون القدس الشر
  29/10/2009األهرام، 

 
  العاهل المغربي يدعو لتحالف عالمي إلنقاذ القدس من االحتالل .55

وجه العاهل المغربي محمد السادس نداء من أجل التحرك العاجل إلقامة تحالف :  خديجة الطيب-الرباط 
, عايش إلنقاذ القدس المحتلةعالمي بين كل القوى الملتزمة بالسالم والضمائر المؤمنة بقيم التسامح والت

 .مدينة السالم ومهد األديان السماوية
وقال محمد السادس، الذي يرأس لجنة القدس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في ملتقى القدس الدولي 

ندعو المجتمع الدولي وفي طليعته الرباعية الدولية واالتحاد األوروبي "الذي انطلق بالرباط أمس، 
للتخلي عن ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني األعزل، وحملها على " إسرائيل"للضغط على 

العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات وااللتزام بالمقررات األممية واالتفاقات المبرمة بين األطراف 
ى التخلي عن إل" إسرائيل"ودعا ". عالمعنية، والعمل الصادق على إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لهذا النزا

سياسة الضم والهدم، والمجتمع الدولي إلى التدخل الحازم لوقف االنتهاكات اآلثمة والحفريات المشبوهة 
في مواقع متعددة بالحرم القدسي الشريف، مؤكدا عزم بالده مواصلة تقديم الدعم ألهالي القدس، وتنفيذ 

 .برامج عمل وكالة بيت مال القدس الشريف
 29/10/2009الوطن، السعودية، 

  
  األسد يدعو األوروبيين إلى دعم دور تركيا في مفاوضات السالم .56

ناجحاً جداً في "أكد الرئيس السوري بشار األسد، أن الوسيط التركي كان :  ابراهيم حميدي-زغرب 
 دعم الدور التركي"، داعياً الدول األوروبية الى "إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة بين سورية و" إدارته

خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس " الحياة"وأشار األسد رداً على أسئلة لـ". في المرحلة الحالية
دعم شعبي الستمرار المفاوضات من أجل "الكرواتي ستيبان ميسيتش في زغرب امس، الى وجود 
شريك "د وزاد ان تحقيق السالم يتطلب وجو". الوصول الى السالم، وهذا شيء مهم لنا كحكومة وكدولة

  ".ي مستعد للسير في االتجاه نفسهسرائيلمن الجانب اإل
  29/10/2009الحياة، 
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  والسلطة" إسرائيل" مفاوضات غير مباشرة بين  فكرة الدفع نحوواشنطن تدرس": هآرتس" .57
ية أمس أن مسؤولين فـي اإلدارة األميركيـة         سرائيلاإل" هآرتس"أفادت صحيفة   :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

والسلطة الفلسطينية، وذلك حيال الفجـوة      " إسرائيل"كرة الدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين        يدرسون ف 
وأضافت أن الفكرة قد تطرح خالل زيارة وزيـرة         . ي والفلسطيني سرائيلالواسعة بين مواقف الجانبين اإل    

ا لكسر الجمـود    الخارجية األميركية هيالري كلينتون للقدس ورام اهللا مطلع األسبوع المقبل التي تكرسه           
  .السياسي الحاصل منذ مطلع العام الحالي

وكتب المراسل السياسي للصحيفة باراك دافيد أن أصواتاً في اإلدارة األميركية ترتفع بتغيير االستراتيجية              
والسلطة الفلـسطينية، وأنـه إزاء البـون فـي          "  إسرائيل"التي تتبعها الواليات المتحدة في تعاطيها مع        

  .كان أن تشهد أراضي السلطة الفلسطينية انتخابات عامة قريباًمواقفهما وإم
وأضاف أن رئيس قسم الشرق األوسط في وزارة الخارجية األميركية جفري فيلتمان حـذر فـي لقائـه                  

والسلطة الفلسطينية في هذه المرحلة قد تتفجـر        "  إسرائيل"كلينتون أخيراً من أن مفاوضات مباشرة بين        
واقترح أن تحاول الواليات المتحدة بلوغ وضـع مـن          . د يقود إلى موجة عنف    خالل وقت قصير، ما ق    

والسلطة على غرار المحادثات    "  إسرائيل"بين  » محادثات بالوساطة «المفاوضات غير المباشرة وإجراء     
وسورية قبل عام بوساطة تركية، يكون الهدف منها فحص المواقـف األوليـة             "  إسرائيل"التي تمت بين    

 القضايا الجوهرية للصراع، مثل القدس والالجئين والمـستوطنات والحـدود والترتيبـات             للطرفين من 
  .األمنية، على أن يتقرر بعد استبيان المواقف إذا كان جديراً التقدم نحو مفاوضات مباشرة

29/10/2009الحياة،   
  

  محاكمة أولمرت وليفني ويعلون بجرائم حرب صارت ممكنة: محامي بريطاني .58
ي سـرائيل كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن رئيس الوزراء اإل       :  وكاالت - أحمد رمضان    -رام اهللا   

السابق إبان الحرب األخيرة على قطاع غزة إيهود أولمرت ورئيس هيئة االركان السابق موشي يعلـون،       
  .ربما يعتقال بتهم اقترافهما جرائم حرب إذا زارا بريطانيا

ل ماكوفر الذى يشارك فى تكثيف العمل القانونى بعد صدور الموافقة على            وقال المحامي البريطاني دانييا   
تقرير غولدستون الخاص بالحرب على غزة من قبل مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنـسان، أنـه لـيس                  
بإمكان أولمرت أو وزيرة خارجيته تسيبي ليفني أو أي عضو في هذه الحكومة السابقة التمتع بحـصانة                 

  .ب انتهاكاتهم التفاقية جنيفمن المقاضاة بسب
ية سابقا موشي يعلون فورا فـي إي مدينـة          سرائيلودعا ماكوفر العتقال قائد هيئة األركان العسكرية اإل       

وقال إن يعلون متهم بارتكاب جرائم حرب بالغة الخطورة عندما أقدم علـى اغتيـال               . أوروبية ينزل بها  
  .القيادي في حماس الشهيد صالح شحادة

29/10/2009 المستقبل،  
  

  بوقف سياسة اإلخالء القسري في القدس" إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  .59
إلى وقف سياسـة اإلخـالء القـسري وإزالـة منـازل            "  إسرائيل" دعت األمم المتحدة     :نيويورك بترا 

 . الفلسطينيين في القدس الشرقية
لة قبل الماضية من أن هناك سـتون        وحذرت في بيان لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية اللي         

الف شخصا معرضون إلزالة مساكنهم والتشرد، وان مثل هذه األفعال تخالف القـانون الـدولي ولهـا                 
 . تداعيات خطيرة وتأثير سلبي على المجتمعات والعائالت الفلسطينية
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عاليـة تجعـل مـن      وقال المكتب إن غياب التخطيط الالزم باإلضافة إلى القيود اإلدارية والمصاريف ال           
لبنـاء المنـازل وال     "  إسرائيل"المستحيل على السكان الفلسطينيين الحصول على التصاريح التي تطلبها          

 .تترك لهم أي خيار سوى البناء بصورة غير قانونية لتأمين المأوى لعائالتهم
نا، أمس، بتـدمير    من جانب اخر ندد الممثل االعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي خافيير سوال            

منازل فلسطينيين في الجزء المحتل من مدينة القدس، معتبرا ان ذلك يسيء الى الجهـود الراميـة الـى                   
 . ية على وضع حد لهذه االجراءات التمييزيةسرائيلوأضاف احض السلطات اإل. تحريك مفاوضات السالم

29/10/2009الرأي، األردن،   
  

  بسي في القدساالحتالل جردني مال: سفير اليونيسيف .60
أعرب الفنان المصري محمود قابيل، سفير النوايا الحسنة لألمومة والطفولـة فـي             :  ردينة فارس  -غزة  

منظمة اليونيسيف، عن استيائه من عملية التفتيش التي تعرض لها خالل زيارته للمسجد األقـصى فـي                 
مالبسه وحذائه وحزامه، معتبـرا     ية من بعض    سرائيلمدينة القدس العربية المحتلة، إذ جردته الشرطة اإل       

  .ذلك إهانة للوفد الرسمي لمنظمة اليونيسيف
29/10/2009عكاظ،   

  
   ال يسوغان البقاء في المنصبواإلخفاقالفشل  .61

  بشير موسى نافع. د
كان عباس  . ليس ثمة من شخصية قيادية فلسطينية ارتبط اسمها بعملية السالم كما الرئيس محمود عباس             

يادات حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الذين روجوا لفكرة وجود معسكر سـالم             واحداً من أوائل ق   
وعندما أخذت عجلة السياسة الفلسطينية في التوجه نحو قبول         . يينسرائيلي، وبدأوا االتصاالت باإل   إسرائيل

' العتـدال ا'الشروط االمريكية لالعتراف بالمنظمة وإلحاقها بعملية السالم، كان عباس ممن شجعوا على             
وعندما بدا وكأن إدارة الرئيس بوش األب ستفي بوعودهـا للـدول            . والموافقة على أغلب تلك الشروط    

العربية الحليفة في حرب الخليج األولى، دفع عباس نحو المشاركة في مؤتمر مدريد، سواء فـي شـكل                  
  .مباشر أو غير مباشر

تماماً عن أن يمثلها في مسار مدريد قيادات من         وألن أوساط القيادة الفلسطينية في تونس لم تكن راضية          
ولـم يكـن    . الداخل الفلسطيني، فقد عمل عباس على تأسيس قناة أوسلو وأشرف على مفاوضاتها السرية            

غريباً أن يكون عباس أبرز المشاركين في واشنطن، إلى جانب عرفات، في حفل التوقيع علـى اتفاقيـة                  
  .أوسلو

أغلب .  القيادات الفلسطينية الوطنية الذي انتهج طريق السالم والتفاوض        عباس ليس الوحيد، بالطبع، بين    
قادة فتح، وعلى رأسهم المرحوم ياسر عرفات، وبعض من قادة التنظيمات الفلسطينية األخرى، سـاروا               

. في الطريق نفسه؛ وال يجب أن يشك احد في أن مسار أوسلو لم يكن ممكناً بدون قبول عرفات وتأييـده                   
 العدل االعتراف، بالرغم من ذلك، أن عباس، في التزامه عملية السالم، كان طـرازاً مختلفـاً        بيد أن من  

ما أن انحاز عباس إلى نهج السلم التفاوضي، حتى نفض يديه كليـة مـن أيـة                 . عن كل رفاقه اآلخرين   
 أوسـلو،  عشية التوقيع علـى . وسائل نضال أخرى؛ بل ومن كل أوراق القوة التقليدية للقضية الفلسطينية 

نقل عن عباس قوله ان اتفاق السالم مناسبة ألن يدير الفلسطينيون ظهورهم للصحراء ووجـوههم نحـو                 
وعندما راودت عرفات، بين فترة وأخرى، نوازع اللجوء للعمل المسلح، وهـو يـرى تعثـر                . المتوسط

 وتحولهـا التـدريجي     باندالع االنتفاضة الثانية،  . يين، وقف عباس معارضاً   سرائيلالمفاوضات وتباطؤ اإل  
ولعل من الجدير   . لتبني العمل المسلح، أعلن عباس صراحة شجبه لالنتفاضة وتجلياتها النضالية المختلفة          

، أوصل عباس إلى االنحياز المكشوف      2000التذكر أن خالف عباس المتصاعد مع عرفات منذ نهايات          
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يس عباس لغة خطاب منكرة كما عرفـوا       ولم يعرف الفلسطينيون في الرئ    . يسرائيلللجانب االمريكي واإل  
في مناسبات إدانته النشاطات المسلحة للتظيمات الفلسطينية، حتى عندما جاءت هذه النشاطات رداً علـى               

التزام عباس نهج التفاوض والعملية السلمية، باختصار، أمر ليس موضع شـك، ال             . يةإسرائيلاعتداءات  
السؤال هو إلى أي حد حقق النهج الذي        . يةسرائيلالمريكية واإل في األوساط الفلسطينية، وال في األوساط ا      

التزمه الرئيس عباس أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية، ليس األهداف الكبرى والنهائية بالتأكيـد، بـل               
  .المرحلية والصغرى، تلك التي تعزز شعور الشعب بأنه في الطريق الصحيح للوصول إلى محطة النهاية

الكبير، واالتفاقية هـي التـي      ) شريك عباس اللدود  (هي بالشك إنجاز عباس وأحمد قريع       اتفاقية أوسلو   
عززت موقع عباس وسط ما تبقى من رفاقه من لجنة فتح المركزية، بعد أن عرف لسنوات طويلة بأنـه                   

والمشكلة في اتفاق أوسلو ليس في أنهـا رجحـت خيـار            . مجرد شخصية باهتة، تفتقد اإلبداع والمبادرة     
الم على خيار النضال المسلح، أو أنها أسست لتراجع الحركة الوطنية الفلسطينية عن المطالبة بكـل                الس

فلسطين والقبول بتسوية سلمية على جزء من وطنهم، وهي القضايا التي أثارت معظم الجدل بين مؤيدي                
، أو حتـى إلـى      المشكلة أن اتفاق أوسلو ال يرقى أصالً إلى تسوية تفاوضية مشرفة          . أوسلو ومعارضيه 

الحقيقة أن ليس ثمة حركة تحـرر       . الحرص التفاوضي البحت على الحد األدنى من المصالح الفلسطينية        
في التاريخ قبلت بأن تضع نضالها الوطني وديعة لدى اتفاق سالم مثل اتفاق أوسلو، ناهيك عن حركـة                  

رب يوماً، اتفاق يحتاج لعـشرات      أوسلو، كما قال احد الرؤساء الع     . تحرر تكاد أن تنهي قرناً من عمرها      
وهذا بالتأكيد ما وجده الفلسطينيون بمجرد أن سلموا أجزاء من غزة وأريحا            . االتفاقات األخرى لتوضيحه  

ليقيموا عليها سلطة الحكم الذاتي؛ فقد أصبحت السلطة أسيرة العدو وسلطات احتاللـه، وأسـيرة مـزاج                 
كن التقدم بمسار أوسلو بدون إذالل أمنـي وتفاوضـي          ولم يعد من المم   . رؤساء حكومته ووزراء دفاعه   

واقتصادي، وبدون امتحان مصداقية والء المسؤولين الفلسطينيين لعملية السالم وللشراكة مـع المحتـل،              
في النهاية، بالطبع، لـم يكـن       . وفي بعض األحيان أيضاً، امتحان مصداقية خدمة مصالح الدولة العبرية         

بيد أن  . يين بااللتزام بأوسلو، ولم يصل االتفاق أبداً إلى محطته النهائية         رائيلسهناك في أوسلو ما يلزم اإل     
األسوأ، كما بات معروفاً، كان في ما صمت عنه أوسلو، ما قبل المفاوض الفلسطيني بتأجيله إلى اتفاقيـة                  

. طوال قرن الحل النهائي، وكأن الدولة العبرية حمل وديع، لم يجربه الفسطينيون ويكتووا بنهبه وحروبه              
في أوسلو لم يكن ثمة حدود متفق عليها وال سيادة، وظلت األرض الفلسطينية بالتالي مفتوحة لالستيطان                

ي، الرسمي وغير الرسمي، بحيث اتسع نطاق ووتيرة االستيطان في الضفة الغربية بعد أوسـلو               سرائيلاإل
  .يسرائيلكما لم يتسع منذ بداية االحتالل اإل

ولكـن عبـاس،   . ية إلى طريق مسدود، وهو ما أدى إلى اندالع االنتفاضة الثانيـة           وصل أوسلو في النها   
بصفته الشخصية الثانية في منظمة التحرير وفي سلطة الحكم الذاتي، لم يوافق علـى سياسـة عرفـات                  

ثمة من يقول ان عباس تآمر مع دحالن في تنظيم المظـاهرات            . الممثلة في االنحياز لالنتفاضة والشعب    
؛ والبعض، كما هو القـدومي، يـدعي أن دور          )أو قتله (ة لعرفات، والتي سبقت موت الرئيس       المعارض

ما هو مؤكد، وال يحتاج إلى أدلة إضافية، أن عباس          . عباس في مواجهة عرفات ذهب أبعد من ذلك بكثير        
ساهم مساهمة رئيسية في مشروع تهميش عرفات وإبعاده عن قرار السلطة، سواء في محاولة تقلـيص                

أصبح عرفات رمز الخروج عن الـشرعية وهـدف الكراهيـة االمريكيـة             . الحياته أو في حصاره   ص
ياً، وأمل الفلسطينيين الوحيد في     إسرائيلية، وبرز عباس باعتباره الشخصية األكثر قبوالً دولياً و        سرائيلواإل

مريكية العـشواء   عين عباس رئيساً لحكومة السلطة، وفي لحظة الهجمة اال        . الحصول على الدعم العالمي   
على العالم، وعلى أفغانستان والعراق على وجه الخصوص، خاطب عباس األمريكيين كمـا ينبغـي أن                

. يون منه أن يتعامل   سرائيليين كما توقع اإل   سرائيليخاطبوا، تعهد لهم بما يجب أن يتعهد به، وتعامل مع اإل          
باس ما كان يمكن أن يعزز مـن وضـعه          ية، قدمت لع  سرائيلولكن ال إدارة بوش االبن، وال الحكومة اإل       

  .ية في جنباتها خراباًسرائيلالقلق كرئيس حكومة لسلطة حكم ذاتي، تعيث القوات اإل
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. أخرج عرفات من الساحة كلية، وتولى عباس رئاسة السلطة ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر               
لم يتوفر وال حتى لعرفات؛ فقـد قـرر         وليس ثمة شك أن ما توفر لعباس خالل العام األول من رئاسته             

أنتخب عباس لرئاسة الـسلطة     . الفلسطينيون إعطاء رجل السالم والتفاوض فرصة كاملة لتحقيق وعوده        
بأغلبية مريحة؛ وأعلنت تنظيمات المقاومة الفلسطينية هدنة، أو وقف إطالق نار، مـع العـدو، لتهيئـة                 

يون، سـرائيل  ولكن أياً من وعود السالم لم يتحقق؛ اإل        .الظروف المناسبة لتوجهات الرئيس عباس السلمية     
شركاء عباس األصليون، لم يبدوا اكتراثاً بالهدنة وال حتى بعباس، معلنين أن شريكهم السابق لـم يعـد                  

يين سـرائيل شريكاً، بينما واصل األمريكيون انسحابهم من الساحة الدبلوماسية، وإفساح المجـال أمـام اإل     
بين بدء رئاسة عباس واالنتخابات التشريعية فـي كـانون          . وإيقاع هزيمة ساحقة بهم   لتركيع الفلسطينيين   

، التي حققت فيها حماس فوزها الكبير، كان اإلنجاز الوحيد للحركة الوطنية الفلسطينية             2006يناير  /ثاني
 ي هذه المرة لم يـأت بفعـل       سرائيلولكن االنسحاب اإل  . ي من قطاع غزة   سرائيلهو فرض اإلنسحاب اإل   

المهارة التفاوضية للرئيس الفلسطيني، بل بفعل تصاعد النضال الوطني في القطاع، وتحوله إلى عـبء               
  .يسرائيلثقيل الوطأة على الكاهل األمني اإل

، بعـد أن أدت  2007لم تجد مطالبات عباس المتالحقة باستئناف عملية السالم صدى ما إال في خريـف       
غزة إلى سيطرة حماس على القطاع، ووقوع انقـسام فلـسطيني           حماقة أجهزة الرئيس األمنية في قطاع       

قدم المهرجان الذي أقامه األمريكيون في مدينة أنابوليس نافذة أمـل للـرئيس الفلـسطيني               . غير مسبوق 
انتهى مسار أوسلو وبدأ مسار أنابوليس؛ وألن الرئيس عباس كـان           . ولدعاة التفاوض والتسوية من حوله    

ل تنظيمات المقاومة فيها، فقد أعطى رئيس حكومته سالم فيـاض تفويـضاً             قد تحرر من عبء غزة وثق     
كامالً لإلصغاء للمستشارين األمريكيين، وتنفيذ االلتزامات الفلسطينية في خارطة الطريق، مهما كانـت             

في الضفة الغربية، انطلقت عجلة الـسلطة األمنيـة بـال هـوادة؛ أمـا               . العواقب وردود الفعل الشعبية   
ية، فقد سارت ببطء ممل، بين شائعات تؤكد االقتراب مـن التـسوية             سرائيل مع الحكومة اإل   المفاوضات

لم يشارك األمريكيون في المفاوضـات      . النهائية، وأخرى تؤكد فشل الطرفين في تحقيق أي تقدم ملموس         
 وما أن تولى  .  ليفني -في أي شكل نشط؛ وسرعان ما وصل التفاوض إلى لحظة انهيار حكومة أولمرت              

نتنياهو الحكم حتى أعلن بوضح ال لبس فيه أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس من عناصـر تـصوره                   
  .للحل النهائي

من يسمع الرئيس عباس مهدداً ومنذراً من هاجموا خطوته في سحب تقرير غولدستون من أعمال اللجنة                
. قضية والمصالح الفلـسطينية   الدولية لحقوق اإلنسان، ربما يظن أن خصوم الرئيس هم من أخطأ بحق ال            

ومن يسمعه يهدد ويطلق النعوت على من يرفضون االنصياع للمصالحة على شروطه، ربمـا يظـن أن                 
الحقيقـة أن   . الرئيس يسير في خط استراتيجي محكم، لن يؤدي الخروج عليه إال إلى كـوارث وطنيـة               

ميراثه، ال ينبغي عليه إال مغادرة      ميراث الرجل هو سلسلة متراكمة من الفشل واإلخفاق؛ ومن يكون هذا            
  .يكفي عباس ما فعله بفلسطين والفلسطينيين. الحلبة

  29/10/2009القدس العربي، 
  

  تنازالت فلسطينية في الوقت الضائع .62
  محمد السعيد ادريس

كشفت مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس محمود عباس أنه تعرض لضغوط شديدة من قبل اإلدارة 
دفعته إلعالن موعد إجراء االنتخابات الفلسطينية من " فتح"عربية، وقيادات في حركة األمريكية ودول 

وإذا كان . ومن دون تشاور مع الفصائل الفلسطينية األخرى" حماس"دون انتظار نتائج الحوار مع حركة 
 الثاني كانون/  يناير24الرئيس الفلسطيني قد أصدر مرسوماً رئاسياً يوم الجمعة الماضي حدد فيه يوم 
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المقبل موعداً إلجراء هذه االنتخابات فإن هذه الخطوة بما تكشفه من استجابة لهذه الضغوط تفرض 
  .السؤال والبحث عن الوعود التي حصل عليها الرئيس الفلسطيني مقابل هذه االستجابة

عملية مسار "األمر الغريب أن االستجابة تزامنت مع تطورين شديدي الخطورة بالنسبة لما يسمى ب 
أولهما يتعلق بتراجع الرئيس األمريكي باراك أوباما عن مشروعه الخاص بعملية التسوية " التسوية

في " إسرائيل"مباشرة وضغوط من أنصار " يةإسرائيل"ألسباب كثيرة أولها ما تعرض له من ضغوط 
 واإلدارة واإلعالم في الكونجرس" إسرائيل"المنظمات اليهودية والصهيونية، وأنصار (الواليات المتحدة 

كي تقدم تنازالت ال تقبل بها، وثانيها ذلك " إسرائيل"للتراجع عن ممارسة أي ضغوط على ) األمريكي
التقرير الذي تلقاه أوباما من وزيرة خارجيته هيالري كلينتون الذي تحدث، وبوضوح، عن رفض 

ع عن بناء المستوطنات في الضفة المضي قدماً بعملية السالم، ورفضها التراج" يةسرائيلاإل"الحكومة 
هذا التقرير الذي تضمن المالحظات التي تقدم بها المبعوث األمريكي جورج . الغربية والقدس المحتلة

للتهرب من استحقاقات عملية السالم وأهمها استغالل " يةإسرائيلحيل "ميتشل وآخرون تضمن ما سماه ب 
طينية، ونظرية الالشريك التي يتمسك بها رئيس االنقسام الفلسطيني، وضعف موقف السلطة الفلس

كما تضمن التقرير ما يوضح تراجع الرئيس األمريكي عن المضي . بنيامين نتنياهو" يسرائيلاإل"الوزراء 
قدماً في مشروعه الذي سبق أن أعلنه بعد أن رفض الرئيس الفلسطيني العرض الذي تقدم به نتنياهو 

مؤقتة، وأن ما تقدمه إدارة أوباما للفلسطينيين اآلن هو وعود فقط، وأنها بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود 
تتهرب من اإلجابة عن أسئلة فلسطينية حول الوعود التي طرحها أوباما، ووعد بها العالم اإلسالمي من 

  .القاهرة
تقوم به أما التطور الثاني الذي سيكون له مردود سلبي على مسار عملية التسوية فيتعلق بالدور الذي 

اإلدارة األمريكية اآلن في أروقة األمم المتحدة إلحباط المساعي الراهنة لقيام مجلس األمن الدولي 
التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في " يةسرائيلاإل" الخاص بالجرائم غولدستونلمناقشة التقرير القاضي 

عرض هذا التقرير على مجلس األمن، من " يةسرائيلاإل"هذا الدور يأتي استجابة للتحذيرات . قطاع غزة
على " يينإسرائيل"حيث أجرت السفيرة األمريكية في األمم المتحدة سوزان رايس محادثات مع مسؤولين 

" يسرائيلاإل"رأسهم ايهود باراك، ووزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، في وقت أعلن فيه مكتب الرئيس 
"" إسرائيل"الوقوف إلى جانب " تواصل الواليات المتحدة شمعون بيريز أن رايس التقت بيريز وتعهدت أن

اإلخبارية " سي إن إن"، الذي هاجمه بيريز بعنف في لقاء مع شبكة غولدستونكصديقة وفية ضد تقرير 
كل الحق في الدفاع عن نفسها، وأن األمم المتحدة تعرض نفسها " إسرائيل"األمريكية، وأكدت أن لدى 

  ".ابييناإلره"للخطر عندما تدعم 
من " إسرائيل"تراجع أمريكي عن وعود الرئيس أوباما الخاصة بعملية السالم، وتعهد أمريكي بحماية 

المساءلة الدولية، ويأتي رد الفعل الفلسطيني على هذا كله في شكل استجابة لضغوط أمريكية بتحديد 
يه ذلك من إفشال للمصالحة موعد إلجراء االنتخابات الفلسطينية من دون اعتبار لما يمكن أن يؤدي إل

الوطنية وتأزيم الموقف الفلسطيني الداخلي، لكن األخطر من هذا كله أن سياسة االستجابة والليونة 
. الفلسطينية مع المطالب والضغوط األمريكية تأتي في وقت قامت فيه اإلدارة األمريكية باستبدال الملفات

د أعلنه الرئيس األمريكي باراك أوباما الخاص بالربط بين فبدالً من الموقف األمريكي السابق الذي كان ق
بتقديم تنازالت في الملف الفلسطيني كي يحصل " إسرائيل"الملفين الفلسطيني واإليراني، وطالب بسببه 

على الدعم العربي للسياسة األمريكية الخاصة بإيران، نجده لم يستجب فقط لمطلب رئيس الوزراء 
تنياهو بتفكيك الربط بين هذين الملفين، بل إنه تجاوز هذا المطلب واتجه إلى اعطاء بنيامين ن" يسرائيلاإل"

  .األولوية للملف اإليراني والتوثيق عن التعاطي مع الملف الفلسطيني لحين حسم الملف اإليراني
ا ففي الوقت الذي تعطي فيه الواليات المتحدة أهمية كبيرة للتفاوض مع إيران واحتواء أزمة برنامجه

من الخطر المحتمل للبرنامج النووي اإليراني عبر " إسرائيل"النووي نجد اإلدارة تتجه أيضاً إلى تأمين 
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فالواليات المتحدة تتجه اآلن إلى نقل . إقامة مظلة صاروخية أمريكية قادرة على حمايتها من هذا الخطر
كيا وبولندا إلى البحر المتوسط الذي كانت تتجه إلى إقامتها في كل من تشي" الدرع الصاروخية"مشروع 

من خطر أي هجوم صاروخي " إسرائيل"وربما تركيا، األمر الذي سيوفر الحماية الكاملة ل " إسرائيل"و
إيراني، ويعطل فرصة شن هجوم تدميري للمنشآت النووية اإليرانية دون خوف من أي رد فعل 

ذلك جاءت إشادة وزير الدفاع صاروخي إيراني مع وجود هذه الدرع الصاروخية األمريكية، ل
إن هذا النهج الجديد يوفر فعالً مرونة أكبر من "ايهود باراك بهذا التوجه األمريكي، وقال " يسرائيلاإل"

  ".أي وقت أقصر نسبياً، وبشكل أكثر فعالية واقتصادية للتعامل بشكل فعال مع تحدي الصواريخ اإليرانية
) 21/10/2009(روع تجرى هذه األيام وبالتحديد منذ يوم األربعاء الخطوة األولى والفعلية لبدء هذا المش

  والتي ستستمر لمدة" جونيبر كوبرا"المشتركة التي تحمل اسم " يةسرائيلاإل"عبر المناورة األمريكية  
  .على مواجهة هجوم صاروخي إيراني أو غير إيراني" إسرائيل"أسبوعين بهدف اختبار قدرة 

الرسالة . ، وتهديد إيران"إسرائيل"حماية : أنها تشكل رسالة مزدوجة" يونرائيلساإل"هذه المناورة يرى 
تهدف إلى إشعارها بقوة المظلة الدفاعية الجوية األمريكية، أما الرسالة الخاصة " إسرائيل"الخاصة ب 

ح هذه أن نجا" يونسرائيلاإل"كما يرى . بإيران فتهدف إلى إشعارها بفداحة ما سيصيبها إذا تدهور الوضع
المناورة مهم جداً ليس فقط في مواجهة الصواريخ اإليرانية وإنما أيضاً في مواجهة الصواريخ المحتملة 

خصوصاً " بناء هيكل مع األمريكيين ولغة مشتركة"من سوريا ولبنان وغزة، حيث تهدف المناورة إلى 
" ثاند"و" ايجيس "وأن الجيش األمريكي سيفحص إمكان نشر منظومات متقدمة من الصواريخ طراز

من " يةسرائيلاإل"، وسيفحص الروابط بين منظومات الدفاع الجوي "إسرائيل"في " 3باتريوت باك "و
مع البطاريات األمريكية، وال يقل أهمية عن ذلك أنه سيتم " باتريوت"المتطورة و" 2حيتس  "بطاريات 

النقب منذ أشهر في النظام التأكد من انخراط رادار أشعة اكس األمريكي الذي نصب في صحراء 
  ".يسرائيلاإل"الدفاعي 
تحت مظلة الدرع الصاروخية األمريكية لن يوفر لها الحماية والطمأنينة األمنية فقط بل " إسرائيل"وضع 

سيكسبها قدرات هجومية أعلى والتوسع في ممارسة التهديد وفرض السالم الذي تريد، ما يعني أن كل 
  .لفلسطيني لن تكون مجدية ألنها تنازالت تأتي في الوقت الضائعتنازالت واستجابة الرئيس ا
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لو صح ما يقال عن يأس السيد عباس من الواقع الدولي والعربي والفلسطيني، فمعنى ذلك أن الفلسطينيين                 
يـديعوت  'نا بعض ما نقله المراسل السياسي لـصحيفة         على طريق المصالحة الحقيقية، والسيما إذا صدق      

وأن مصادر مقربـة    . أنّه يائس من هذا الوضع    " أوباما"بأن السيد عباس قال للسيد      : حين قال " أحرونوت
يين بالبدء  سرائيلإن عباس يعول على أوباما في أن يتدخل شخصياً إللزام اإل          : جداً من ديوان نتنياهو تقول    

ية أن مكالمتين قـد أجريتـا بـين أوبامـا           سرائيلويتضح من المصادر اإل   . ن الطرفين في المفاوضات بي  
أنا ال أعرف ماذا يريد األمريكيـون منـي؟ إنّكـم ال            : وعباس، وكانتا صعبتين للغاية، حيث قال عباس      

               تريدونني أن أذهب إلى االنتخابات، كما تطلبون منّي عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتضغطون علي
الدعم الكامل لكـي    " نتنياهو"لعدم التوقيع على اتفاق مصالحة مع حركة حماس، وفي الوقت نفسه منحتم             

على مـاذا   : يواصل عملية بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي يتساءل عباس           
 األبديـة للـشعب     يين؛ على أن القدس الموحـدة هـي العاصـمة         سرائيلتريدون منّي أن أتفاوض مع اإل     

وزادت الصحيفة العبرية، نقالً عن مصادر سياسية في تل أبيب أن محمود عباس، الذي كـان                . اليهودي؟
إننّي ال أقدر أن أواصل المسيرة علـى هـذا النحـو؛ إنّكـم أيهـا                : ثائراً خالل المحادثتين، قال ألوباما    



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1596:         العدد       29/10/2009الخميس  :التاريخ

، ولم تتركـوا لـي مجـاالً للمنـاورة،          يون وحركة حماس تحشرونني في الزاوية     سرائيلاألمريكيون واإل 
  .وبالتالي فنحن في السلطة الفلسطينية وصلنا إلى حد اليأس

لو صح بعض هذا الكالم؛ فمعنى ذلك أن السلطة الفلسطينية قد اتعظت من تجربتها التفاوضية العبثيـة،                 
لوضـع  وهي في طريقها إلى كسر أصعب حاجز يحول دون المصالحة الفلسطينية؛ ومعنـى ذلـك أن ا                

الفلسطيني بات أقرب إلى التالقي على برنامج سياسي يحظى باإلجماع، ولعل أول بنوده ستكون التخلص               
من شروط الرباعية التي ظلت كالرسن تشد مسيرة العمل الوطني إلى الهاوية، ومعنى ذلـك أن ضـمير                  

ولى، والتي تتمثل فـي  السيد عباس الوطني طفق يخفق بين أضالعه، وسيبدأ عملياً الخطوة الفلسطينية األ         
إطالق سراح رجال المقاومة الفلسطينيين من سجون السلطة الفلسطينية، وقطع كافـة االتـصاالت مـع                

يين، وإغالق ملف التنسيق األمني، والتوجه فوراً إلى غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية لتنسيق              سرائيلاإل
ي إطالق يد الجماهير الفلـسطينية للتعامـل مـع       أول خطوات العمل الفلسطيني المشترك، والتي تتمثل ف       

  .ي وفق تجربتها العريقة في المقاومةسرائيلاالحتالل اإل
لو صح ما سبق من كالم، فإن السيد عباس ال يحتاج إلى اإلعالن عن موعد انتخابات رئاسية وتشريعية                  

خطف راية الجهاد من يـد      كي تعطيه الشرعية، ألنه سيكون قد انتزع شرعية المقاومة بالفعل المقاوم، و           
الحركات اإلسالمية، وغلّق دونهم أبواب الجماهير، وتركهم يلهثون خلفه، وهو يخطو بثقة أولى خطوات              
العمل الميداني الضامن لعروبة القدس، وقلع المستوطنات، وحل قضية الالجئـين حـالً عـادالً وفـق                 

  .على ما يتحرر من أرض فلسطينالقرارات الدولية، وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة 
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