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  تجميد االستيطان ليس شرطا الستئناف المفاوضات: فيلتمان .1

اإلسـرائيليين  " قال مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط جيفري فيلتمان إن             :عمان
لذلك فإنه في هذا اإلطـار      . وا خريطة الطريق التي تدعو إلى تجميد االستيطان بما فيه النمو الطبيعي           قبل

  ".نقوم بالتحدث إلى اإلسرائيليين عن تجميد االستيطان، لكنه ليس شرطا الستئناف المفاوضات
 آسيا فـي    وأوضح في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية الفرعية عن الشرق األوسط وجنوب            

 "إسـرائيل "إننا نعتقد أن تحقيق سالم شامل في المنطقة سـيجعل           "مجلس النواب األميركي أول من أمس       
  ".والمنطقة أكثر أمنا واستقرارا، كما أنه أيضا سيساعد في تعزيز أمن أميركا ومصالحها

 بشكل أوتوماتيكي   الصراع العربي اإلسرائيلي لن يحل    "أن  " الجزيرة نت "وردت  أواعتبر فيلتمان، حسبما    
التي تواجه الواليات المتحدة في المنطقة والتي قال إن إيران تفرضـها، مـشيرا              " كافة التحديات األخرى  

غير ". حل ما يقلقنا بشأن إيران سوف لن يؤدي أوتوماتيكيا إلى نهاية للصراع العربي اإلسرائيلي             "إلى أن   
  . في تعزيز الحلن مفيداًأنه أوضح أن بذل جهود على هذه الجبهات وغيرها سيكو

إعـادة الجـانبين    "وقال فيلتمان إن ما حاولت حكومة الرئيس باراك أوباما أخيرا أن تعمله وما تزال هو                
" إلى المفاوضات المباشرة حيث يمكنهم التعامل مـع القـضايا الكبيـرة           ) "إسرائيل"السلطة الفلسطينية و  (

مكن، ونطالب الجانبين القيام بخطـوات مـن شـأنها          إننا نريد أن تبدأ المفاوضات بأسرع ما ي       "وأضاف  
  ".تحسين األجواء التي تجعلها أكثر مساعدة، لنجاح هذه المفاوضات

فياض يرى أن الحصول على دولة فلسطينية ليس كافيا، بل يجب أن يكون لديك مؤسسات من                "وقال إن   
اإلجابة للشعب الفلسطيني، ولدينا    شأنها أن تجعل تلك الدولة تعمل، وهذه تجعلها خاضعة للمساءلة وتقدم            

  ".كامل الثقة بالرؤية التي طرحها في تلك الخطة
ولكننا نريد أن يقودهـا     "في خطته   " إننا نقف مستعدين مع المجتمع الدولي لمساعدة سالم فياض        "وأضاف  

  ".إنه جهد فلسطيني، وليس جهدا دوليا من نوع ما. الفلسطينيون أنفسهم
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ول العربية قال فيلتمان إن هناك تعاونا من دول عربية فـي تـسوية الـصراع                وفيما يتعلق بمواقف الد   
العربي اإلسرائيلي، وقال فيلتمان إن مصر تحاول تحقيق مصالحة فلسطينية، مشيرا إلـى أن الواليـات                

تدعم مصالحة فلسطينية تمتثل لشروط اللجنة الرباعية، من شأنها أن تبنـي شـريكا فلـسطينيا                "المتحدة  
 أجل السالم، ولكن في نفس الوقت هناك سلطة فلسطينية تعمل في الضفة الغربية بشكل جيـد                 موحدا من 

  ".بمؤسسات حصلت على تقدير عال من البنك وصندوق النقد الدوليين
. وقال إن قضية الالجئين الفلسطينيين يجب أن تناقش في إطـار المفاوضـات اإلسـرائيلية الفلـسطينية                

ف مفاوضات إسرائيلية فلسطينية مباشرة كان ذلك أفضل لكافة دول المنطقة           كلما أسرعنا باستئنا  "وأضاف  
  ".وتحديدا أفضل لالجئين الفلسطينيين المساكين

يجب أن يكون لدينا    "وبشأن االنتخابات التي دعا إليها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قال فيلتمان             
له هو إن شريكنا من أجل السالم هـم فلـسطينيون           الثقة بأن هذه االنتخابات ستجرى، إن كل ما يمكن قو         

 في الوجود ويوافقون على المفاوضات ويرفضون استخدام العنـف فـي محاولـة           "إسرائيل"يقبلون بحق   
  ".للتأثير على النتائج، هم من يقبلوا ما تم االتفاق بشأنه بالفعل

30/10/2009الغد، االردن،   
  

  جديدة" تنفيذية"ترح تشكيل مجلس وطني وانتخاب قويالقدومي يتوقع قرب انهيار مسار عباس  .2
وجه فاروق القدومي رسالة لعموم الفصائل المعنية، وعلى رأسها حركة : شاكر الجوهري - عمان

حماس بتاريخ العاشر من الشهر الجاري أبدى فيها اعتقاده بقرب انهيار المسار السلمي الذي يقوده 
األعمال العدوانية التي " لجملة عوامل هي تواصل ك نظراًمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وذل

 بحق شعبنا الفلسطيني، وإصرارها على مشروعها االستيطاني، واستالب األراضي إسرائيلتمارسها 
والممتلكات الفلسطينية، وهدم المنازل، والمضي قدما في تهويد مدينة القدس، والقيام باعتداءات مستمرة 

مع تهاون السلطة الفلسطينية، وتغييب منظمة التحرير الفلسطينية  يف، وحصاره،على الحرم القدسي الشر
على صورة منها، إن كل ذلك أدى " الشرق"وقال القدومي في رسالته التي حصلت  ".عن القيام بدورها

استنكار وغضب جماهيرنا الفلسطينية والعربية واإلسالمية، ومطالبتها باتخاذ حلول جذرية لوقف "إلى 
  ". التردي وهذا التخاذلهذا

جميع فصائل المقاومة، والقيادات الوطنية النشطة، إلى تشكيل لجنة وطنية "وبناء عليه، دعا القدومي 
للتحضير لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، النتخاب لجنة تنفيذية تمثل جميع القوى 

 وضع برنامج عمل سياسي يخدم األهداف الوطنية والفصائل الفلسطينية تعزيزا للوحدة الوطنية من خالل
  ".التحررية، ويؤكد استمرار المقاومة كنهج ال غنى عنه

  ".أن يتم عقد هذا االجتماع التحضيري خالل فترة ال تزيد على شهر من تاريخه"واقترح القدومي 
أمانة سر تحالف القوى  للجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، و مشتركاًعلمت أن اجتماعاً" الشرق"

". عقد مجلس وطني على طريقة القدومي ما بتظبط"الفلسطينية، ناقش مقترح القدومي، وخلص إلى أن 
ولفتت المصادر إلى أنه أبديت في االجتماع وجهة نظر ترى أن الموافقة على مقترح القدومي تتناقض 

ة على أرض الواقع، حيث تم التوصل مع احتمال ترجمة نتائج الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصري
في هذا الحوار إلى تشكيل قيادة انتقالية مرحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشرف على إعادة بناء 

  . وتفعيل المنظمة
ة تفاعله مع الشخصيات الوطنية الفلسطينية التي تتحرك، رورحبت الفصائل بأي دور للقدومي، وضرو

ق في حالة زار سوريا، غير أنها ارتأت أن الدعوة لتشكيل مجلس وطني كما رحبت باللقاء معه في دمش
فلسطيني، وتشكيل مثل هذا المجلس أمر غير وارد في الوقت الحالي، نظرا للحسبة السياسية المشار 

  . بدونها إليها، سواء بمشاركة القدومي أو
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كان قد دعا إليها خالد مشعل غير أن المصادر تقول إن تشكيل مرجعية لفصائل المقاومة الفلسطينية، 
رئيس المكتب السياسي لحماس قبل قرابة العام، هي قيد البحث، وغيرها من المقترحات، وقد يتخذ بشأنها 

 .قرار في غضون أسبوعين إلى ثالثة أسابيع
 30/10/2009الشرق، قطر، 

  
   يجب من خاللها تحقيق تحول بالمنطقةأسبوعينمامنا فترة ال تتجاوز  أ:عباس .3

 أفادت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، :ت لحمبي
 عنف أحداث إلى في المنطقة األوضاع التقى بهم مؤخرا انه يخشى من تدهور يينإسرائيلقال لمسؤولين 

 أمامنا فترة نإ:"وأضاف عباس  .يسرائيلواإلما لم تستأنف العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني 
  ". أو الثالثة أسابيع يجب خاللها تحقيق تحول في المنطقةاألسبوعينقصيرة للغاية ال تتجاوز 

 بنيامين يسرائيلاإل رئيس الوزراء أن الرئيس عباس ومستشاريه يعتقدون أن إلىوأشارت الصحيفة 
 الحرم القدسي إلىيين  نشطاء يمينبإرسال األخيرة في القدس وأنه يقوم األحداثنتنياهو يقف وراء 

  .الشريف بهدف تغيير الوضع القائم في العاصمة
  30/10/2009وكالة معاً، 

  
  ية في قضيتي األوضاع الداخلية والسالمإسرائيللضغوط أميركية وتتعرض السلطة : الخطيب .4

غسان الخطيب رئيس مركز اإلعالم الحكومي في رام اهللا بتعرض .أقر د:  ضياء الكحلوت-غزة 
ية في قضيتي األوضاع الداخلية والسالم مع الجانب إسرائيل لضغوط أميركية و الفلسطينيةالسلطة

 لها وجهة نظر في المصالحة الفلسطينية وال تريد أن ينتهي "إسرائيل"إن : "العرب"وقال لـ .يسرائيلاإل
 للمصالحة في ية على اتفاق مكةسرائيلمدلال على ذلك بما سماه االعتراضات اإل.. االنقسام الفلسطيني

وأوضح الخطيب أن الجانب . ية إضافة لعوامل أخرىإسرائيل والذي أفشلته ضغوط أميركية و2007
الفلسطيني ال يأخذ بعين االعتبار الضغوط األميركية التي يتعرض لها في ملف المصالحة الداخلية، 

 .لدولية الرافضة لهامؤكداً موافقة السلطة وتوقيعها على ورقة المصالحة المصرية رغم المواقف ا
وتوقع أن تلقى هذه الخطوة تصعيداً أميركياً على السلطة، لكنه رفض الحديث عن ضغوط مالية وسياسية 

 .قد تتعرض لها السلطة لموقفها هذا
وبين الخطيب أن الجانب العربي شبه غائب عن هذه الضغوط، مشيراً إلى أن الجانب المصري يقوم 

 .تمع الدولي ألفكاره فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية الفلسطينيةبجهوده لتشجيع تقبل المج
 30/10/2009العرب، قطر، 

  
  يكذبون بخصوص االستيطان"إسرائيل"وجميع حكام . ..القدس تؤكل كل يوم قطعة قطعة: قريع .5

 باًقال أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مخاط:  بوشعيب الضبار- الرباط
ية تحدث فيها سرائيلالقدس يجب أن نلتقي من أجلها كل يوم، ألن التغييرات اإل"ملتقى القدس الدولي، إن 

وأوضح قريع أن القدس هي عنوان المعركة، وال بديل لها، وال بديل عنها، وال يمكن القبول  ."كل يوم
، وهي بحاجة إلى وقفة جدية دياً عاليست لعبة، وال حدثاً"بأي تغيير يمكن أن يلحقها، فهي كما وصفها 

، وإلى دعم سياسي مصحوب بحركة سياسية  دولياً ومسلمين، ومجتمعاًحقيقية من طرف الجميع، عرباً
 ."نشيطة من أجل أن يفهم العالم أنه من دون القدس ال يمكن أن يكون هناك أي سالم

، وتم فيها  واحداًز مساحتها كيلومتراًوأشار قريع إلى ما يجري في البلدة القديمة بالقدس، التي ال تتجاو
،  حقيقياً إلى أن القدس تواجه خطراًيين، مشيراًسرائيل مستوطن من أقصى المتطرفين اإل900إسكان 

وأكد قريع أن حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية كاملة، على أساس أن . "وتؤكل كل يوم قطعة قطعة"
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 مرفوض إسرائيلوأن األمر الواقع الذي فرضته "طان، تكون خالية من أي مظهر من مظاهر االستي
، أبرز قريع أن موقف هذه األخيرة تفتقد إلى "إسرائيل"ولدى استعراضه لمراحل التفاوض مع . "تماما

الجدية في التعامل مع قضية القدس الشريف، وقال عن جميع مسؤوليها الذين تعاقبوا على حكمها، بأنهم 
 .طان، الذي ما زال مستمرا حتى اآلنكلهم يكذبون بخصوص االستي

 30/10/2009الشرق األوسط، 
  

  هدم المنازل العربية في القدس المحتلة جريمة حرب: منظمة التحرير .6
 منظمة ياعتبرت دائرة العالقات الدولية ف: وكاالت، المراد فتحي - القدس المحتلة ، لندن،القاهرة

 للقوانين  سافراًلقدس المحتلة جريمة حرب وتحدياً افيالتحرير الفلسطينية هدم المنازل العربية 
وذكرت الدائرة في بيان صحفي لها اليوم . واألعراف الدولية واإلنسانية، وسياسة تهجير وتطهير عرقية
 طفال بحجة عدم 45 من أصحابها بينهم 80عقب هدم االحتالل المنازل في القدس المحتلة وتشريد نحو

، 1967الفلسطينيين، وخاصة في القدس المحتلة، متواصلة منذ العام الترخيص أن سياسة هدم منازل 
ضمن مخططات مدروسة وموافق عليها من قبل القيادة السياسية، ومشرعة رسميا، لتهجير المواطنين 

 . من المدينة المقدسة وتهويدها وإحالل المستوطنين فيها
  30/10/2009الشرق، قطر، 

  
  باطلة واعتداء صارخ على حقوق الشعبمراسيم عباس : وزير العدل المقال .7

محمود عباس " المنتهية واليته"اعتبر وزير العدل محمد فرج الغول أن إصدار رئيس السلطة  :غزة
ما هو إال إصرار على ارتكاب جريمة "للمراسيم األخيرة بشأن االنتخابات وتكليف لجنتها المركزية 

  ".سطيني ونظامه السياسي وقانونه األساسيمركبة مستمرة واعتداء صارخ على حقوق الشعب الفل
اغتصب السلطة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية بشكل " أن عباس ، أمس،وأكد الغول في تصريح صحافي

) 36(واضح وجلي من خالل انتحاله شخصية رئيس السلطة والتمديد لنفسه أكثر من سنة ومخالفته للمادة 
 والية رئيس السلطة الفلسطينية أربع سنوات وال تسمح بتمديد من القانون األساسي التي تؤكد أن مدة

يحضر ألكبر عملية تزوير لالنتخابات القادمة من خالل إلغاء "وأشار إلى أن عباس  ".الوالية مطلقاً
، وتفصيل انتخابات رئاسية 2006 الذي جرى بموجبه انتخابات 2005لسنة ) 9(قانون االنتخابات رقم 
  ".وتشريعية على مقاسه

عمل على تشكيل لجنة انتخابات مركزية على مقاسه من خالل طرد وإبعاد "وأكد وزير العدل أن عباس 
العديد من أعضاء اللجنة المركزية لالنتخابات واللجان الفرعية واستحضار أدوات لهذه اللجنة من 

  .حسب قوله, "المعروفين بانتمائهم الحزبي وبمواقفهم المنحازة له
اء والية المجلس التشريعي تكون عند تسليم الوالية لمجلس منتخب جديد وليس في وبين أن انته

  . إن لم تجر انتخابات قبل ذلك الوقت25/01/2010
ومنعه من تمرير " الدكتاتور الصغير"الوقوف في وجه هذا "وناشد الغول الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية 

وإشغالنا في , رضاً وشعباً والقضاء على المقاومةمؤامراته التي تستهدف وحدة الشعب الفلسطيني أ
معارك جانبية بعيداً عما يمارسه االحتالل من مجازر وجرائم وحرب مفتوحة ضد أرضنا ومقدساتنا 

  .على حد تعبيره, "وقدسنا وشعبنا
  30/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  لغزة" أميال من االبتسامات" تدعو مصر إلى تسهيل عبور قافلة  المقالةالحكومة .8

 أميال "دعت الحكومة الفلسطينية أمس، السلطات المصرية إلى تسهيل عبور قافلة  :محمد األيوبي - غزة
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التضامنية القادمة من أوروبا إلى قطاع غزة، بكامل أدويتها وما تحملها من مساعدات، " من االبتسامات
  نظراً لحاجة القطاع لهذه المساعدات

هر النونو، خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة مجلس الوزراء وأكد الناطق باسم الحكومة طا 
: بمدينة غزة، أن حكومته ستبذل كافة الجهود الممكنة من أجل تأمين عبور القافلة إلى قطاع غزة، قائالً

  ".إنها بدأت بإجراء اتصاالت مع العديد من المسئولين المصريين من أجل تسهيل عبورها إلى القطاع"
 110قافلة تضم مجموعة من المساعدات المقدمة من نحو عشر دول أوروبية، وتشمل وأوضح أن ال

 كرسي كهربائي متحرك لفئة 200مركبات ما بين إسعافات وسيارات معاقين، خاصة لفئة األطفال، و
المعاقين، وكميات متواضعة من األدوية النادرة والمطلوبة لعالج مرضى األمراض المزمنة، كما تضم 

وثمن النونو الدور الذي تبذله األطراف التي ساعدت في . متضامن من عشر دول أوروبية 100نحو 
تنظيم القافلة على جهودها في مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة، وللتخفيف من معاناة هذه الشرائح 

  .المهمة من الشعب الفلسطيني من معاقين ومرضى وأطفال
لغة ليست فقط في قيمتها المادية، وإنما تعني رفض الجماهير وشدد على أن هذه المساعدات لها أهمية با

.  الدولية الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني والمفتقر إلى أبسط المعايير والقيم اإلنسانية
ودعا النونو المؤسسات الدولية الحريصة إنهاء الحصار الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني في القطاع، 

تنظم العديد من هذه القوافل، علها تنجح في رسم االبتسامة على شفاه أطفال قطاع غزة المعذبين إلى أن 
  . والمفتقدين طفولتَهم

  30/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "إسرائيل" مع بحر يرحب بحظر برلمان البحرين التطبيع .9
حمد بحر أمس بمصادقة    رحب النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أ       : الجزيرة،  .آي.بي.يو

، ودعا بقية البرلمانات العربيـة      "إسرائيل"مجلس النواب البحريني على مسودة قانون تحظر التطبيع مع          
ـ ووصف بحر في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب البحرينـي             .واإلسالمية أن تحذو حذوه    ساء م

  . بشكل تامإسرائيلعة أمس الخميس المصادقة على القانون بأنها خطوة هامة في سبيل مقاط
 خاصة في ظل ما تتعرض له       "إسرائيل"وطالب بحر في بيان أصدره مكتبه بوقف كل أشكال التعامل مع            

، وفي ظل الحصار الظـالم الخـانق الـذي          "تهويد مبرمج وتهديد وجودي   "القدس والمسجد األقصى من     
  .يفرض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثالث سنوات

  30/10/2009نت، .الجزيرة
  

 ولي العهد السعودي يبحثان تطورات األوضاع الفلسطينية والعالقات الثنائيةعباس و .10
استعرض األمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، والرئيس الفلسطيني :  جدة-أغادير 

 .محمود عباس تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى العالقات األخوية بين البلدين
ل استقبال األمير سلطان أول من أمس الرئيس عباس، حيث أعقب المباحثات حفل غداء جاء ذلك خال

 .تكريمي أقامه ولي العهد السعودي لضيفه الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له
  30/10/2009الشرق األوسط، 

 
 عباس في جولة عربية قريباً .11

رئيس محمود اللسلطة الفلسطينية أن  أكدت مصادر مقربة من رئاسة ا: عبد الجبار أبوغربية- عمان
عباس في صدد جولة عربية يطلع إثرها القادة العرب على آخر مستجدات المفاوضات والوساطة 
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المصرية لتحقيق المصالحة، ولشرح دوافع إصدار مرسوم رئاسي إلجراء االنتخابات الرئاسية 
 . من شهر يناير المقبل24والتشريعية في 

  30/10/2009عكاظ، 
  

  "إسرائيل"اإلعدام رمياً بالرصاص لعميل دين بالتعاون مع : غزة .12
 حكمت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة على المتهم عبد الكريم :غزة

وقالت وزارة الداخلية أمس إن  ."إسرائيل" بالتعاون مع إدانتهمحمد شرير باإلعدام رمياً بالرصاص بعد 
باإلعدام رمياً " على شرير، وهو من رجال الشرطة من حي الزيتون في مدينة غزة، المحكمة حكمت

 148ب والمادة  /140 والمادة 134والمادة ) أ/131(بالرصاص إلدانته بتهمة الخيانة خالفاً لنص المادة 
أ /378، وتهمة التدخل في القتل خالفاً لنص المادة 1979من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 

بناء على ذلك "وأضافت أنه . "1979أ من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام / 88بداللة المادة 
 اإلجراءات من قانون 415صدر الحكم على المتهم باإلعدام رمياً بالرصاص سنداً للمواد السابقة والمادة 

  ."اً لالستئناف وأفهم علناً وخاضعوباإلجماع، وجاهياً 2001 لعام 3الجزائية الرقم 
 إلى قرار المحكمة القاضي بإعدام شرير "تنظر بخطورة بالغة"وقالت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان إنها 

الحكم يؤشر إلى استمرار صدور أحكام "واعتبرت أن . الذي يعمل في جهاز الشرطة المدنية سابقاً
 التوقف عنها لما تمثله من اعتداء على اإلعدام في أراضي السلطة، والتي طالما دعت الهيئة إلى ضرورة

  ."الحق في الحياة، وانتهاك للحق في إجراءات قانونية عادلة أمام المحاكم المختصة
  30/10/2009الحياة، 

  
 لن نسمح باالنتخابات في غزة قبل المصالحة: أبو مرزوق .13

ى أبو مرزوق أن أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موس:القاهرة ـ أيمن جريس
الهدف النهائي هو تحقيق المصالحة في الساحة الفلسطينية، وأن االنتخابات الفلسطينية ال بد أن تأتي في 
جو من المصالحة حتى يمكن تنفيذ نتائج االنتخابات على األرض، ونفى أن تكون حماس تخشى 

 .االنتخابات أو أنها تعطل المسار الديمقراطي
إن حماس تؤمن بتبادل السلطة ودعم الديمقراطية في األراضي الفلسطينية " كاظعـ"وقال في تصريح لـ 

، ووصف أبو مرزوق المرسوم 2006 يناير 25لكن فتح هي التي رفضت االعتراف بنتائج انتخابات 
 من يناير المقبل موعدا لالنتخابات 24الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يحدد الـ 

 يناير 9لتشريعية، بأنه غير قانوني وغير دستوري؛ نظرا ألن الرئيس نفسه انتهت واليته منذ الرئاسية وا
 الماضي

إن حماس لن تسمح بإجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في غزة إال بعد تحقيق : وأضاف أبو مرزوق
يكية وصهيونية، وتابع المصالحة الفلسطينية الشاملة، متهما مرسوم عباس بأنه جاء استجابة لضغوط أمر

إن الباب الحقيقي لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني هو إجراء االنتخابات الفلسطينية من بوابة : قائال
 المصالحة وليس من باب االستجابة للضغوط األمريكية والصهيونية وضغوط الرباعية الدولية

يف سينفذ عباس قراره في غزة وشكك أبو مرزوق في إمكانية تنفيذ مرسوم عباس على األرض، وقال ك
 .التي تسيطر عليها حماس وفي القدس الشرقية التي ترفض إسرائيل إجراء االنتخابات فيها

وأكد أبو مرزوق على أن حماس ملتزمة بالمصالحة الفلسطينية في أسرع وقت، وأنها ال تريد تعديالت 
 التوافق علية في جلسات الحوار مع وال إضافات على الورقة المصرية، لكنها فقط تريد تطابق ما جرى

 .ما جاء في الورقة المصرية
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إن عباس يحاول إعطاء انطباع بأن القاهرة تسانده في هذا القرار، رغم أن قرار : وقال أبو مرزوق
ولم يصدر منها أي : القاهرة التي أبلغنه لجميع الفصائل أثناء الحوار الفلسطيني أنها مع المصالحة أوال

 .لكموقف خالف ذ
  30/10/2009عكاظ، 

  
  منظمة التحرير بناء إعادة إلى تطالب حماس بالتوقيع على الورقة المصرية وتدعو الشعبية .14

طالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، حركـة              : أريحا
ه في اتجاه إنهاء االنقسام واستعادة      حماس بالتوقيع على ورقة المصالحة المصرية ألنها استحقاق ال بد من          

  .الوحدة والمصالحة الوطنية رغم كل االختالفات
أن المرسوم الرئاسي بإجراء االنتخابات في موعدها هو        "وأضافت جرار خالل ندوة سياسية بمدينة أريحا        

الحالي ولكنه غير كاف فاالنتخابات تحتاج الى توافق وال يمكن في الظرف            . استحقاق دستوري وقانوني  
اجراء االنتخابات بالضفة وحدها الن هذا يكرس االنقسام نهائيا، مطالبـة أيـضاً بـضرورة أن تكـون                  
االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني متزامنة في ذات الوقت وفق مبـدأ التمثيـل النـسبي                

، داعيـة للـضغط     "ا التقسيم انه ال توجد قيادة سياسية عاقلة يمكن ان تتحمل مسؤولية هذ          "وقالت   .الكامل
  .على حركتي فتح وحماس لتحقيق التوافق والمصالحة في أسرع وقت ممكن

  30/10/2009الحياة الجديدة، 
  

   تحذر بمحاسبة كل من يحاول التعاطي مع االنتخابات التي دعا إليها عباسحماس .15
 ،ة أيمن طه علي لسان المتحدث باسمها في غز،هددت حركة حماس أمس: واشنطن ـ هدي توفيق

بمحاسبة كل من يحاول التعاطي مع االنتخابات الرئاسية والتشريعية التي أعلن عن إجرائها الرئيس 
 مؤكدا أن الحركة لن تسمح للجنة االنتخابات المركزية ،الفلسطيني محمود عباس في شهر يناير المقبل

 صدر من رئيس انتهت إجرائهامرسوم بالعمل في القطاع، معتبرا أن االنتخابات المقبلة غير قانونية الن 
  . واليته في يناير الماضي، ولم تأت بتوافق وطني واجماع فصائلي

  30/10/2009األهرام، 
  

  ال يجوز الحديث عن حوار ومصالحة في ظل االعتقاالت السياسية بالضفة:  عزامنافذ .16
وز أبداً الحديث عن أي قال الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، إنه ال يج: غزة

حوار ومصالحة فلسطينية في ظل استمرار االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية بحق أنصار حركته، 
إن هذه االعتقاالت ضد عناصر وكوادر حركة الجهاد اإلسالمي ": "قدس برس"وقال الشيخ عزام لوكالة 

ز أبدا أن نتحدث عن حوار ومصالحة في في الضفة تلقي بظالل كئيبة على أي مساعي للحوار، وال يجو
  ".ذات الوقت تكون هناك اعتقاالت سياسية، أي كان المكان وأي كان المستهدف من هذه االعتقاالت

 29/10/2009قدس برس، 
  

  عباس ربط توقيع الورقة المصرية بعدم فتحها للنقاش أو تعديلها": الحياة" .17
ما كانت ستوقع على " فتح"أن حركة " الحياة"ة لـ كشفت مصادر فلسطينية موثوق:  فتحي صباح-غزة 

بعد الموعد الذي " حماس"للنقاش مع حركة " فتحها"الورقة المصرية للمصالحة فيما لو وافقت مصر على 
النيابية، عضو " فتح"وقالت المصادر إن رئيس كتلة  . الشهر الجاري15حددته االخيرة لتوقيعها في 

 تلقى تعليمات من الرئيس محمود عباس وحركة فتح بعدم التوقيع على عزام األحمد"لجنتها المركزية 
 تعديل واحد على الورقة، ما يعني فتح االتفاق مرة اخرى وهو أمر إدخالالورقة المصرية في حال 
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فتح قررت التوقيع على الورقة على رغم رفضها عدداً من بنودها وتضمنها "وأضافت أن  ". مرفوض
قاً من الحركة التي حضها عدد من الفصائل والشخصيات، ومن بينهم قياديون من أشياء غير مقبولة اطال

  ".الحركة، على عدم توقيعها
  30/10/2009الحياة، 

  
  أنباء عن تقدم كبير في صفقة تبادل األسرى": الخليج" .18

 تبادل أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أمس، أن تقدماً كبيراً أنجز خالل األيام الماضية في صفقة: )وام(
وقالت في تصريحات خاصة، إن االختراق حدث خالل اليومين  ".إسرائيل"األسرى بين حركة حماس و

الماضيين وإنه يجري اآلن بحث التفاصيل النهائية للصفقة التي سترى النور قريباً بوساطة ألمانية 
تجاب لمعظم اس" اإلسرائيلي"مصرية، وأكدت أن المفاوضات وصلت الى مرحلة حاسمة وأن الجانب 

الطلبات التي اشترطتها حماس، مشددة على أن القيادي في فتح مروان البرغوثي وأحمد سعدات األمين 
العام للجبهة الشعبية سيكونان من أوائل الذين سيطلق سراحهم خالل الصفقة، إضافة الى أبرز مقاتلي 

  .  وكافة األسيرات الفلسطينيات واألطفالاإلسالميحركتي حماس والجهاد 
  30/10/2009الخليج، 

  
   لن تتكرر وسيتم اختيار مرشحي الحركة حسب الكفاءة2006نستعد لالنتخابات وتجربة : األحمد .19

ـ      األحمد عزام    أكد :ـ وليد عوض   رام اهللا  الخميس " القدس العربي " عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ل
بالتأكيد نحن   "األحمد وأضاف. يعية القادمة  االنتخابات الرئاسية والتشر   إلجراء حركته بدأت باالستعداد     أن

وكان الـرئيس    ". االنتخابات إلجراء لجنة االنتخابات استعدادها     إعالن االنتخابات في ظل     إلجراءنستعد  
 إلجـراء القـادم موعـدا   ) ينـاير ( كانون الثـاني  24الفلسطيني محمود عباس اصدر مرسوما حدد فيه   

  .طينيةاالنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلس
بأن فتح بدأت باالستعداد لتلك االنتخابات، مشددا علـى ان          " القدس العربي " في حديثه مع     األحمد وأوضح

 التي شهدت تزاحما بين كوادر الحركة على الترشـح لعـضوية            2006تجربة الحركة في انتخابات عام      
ـ  األحمد وأضاف. المجلس التشريعي لن تتكرر على حد قوله        2006تجربـة   " "ربـي القـدس الع  " قائال ل

  ".والخطأ الذي حصل وعولج في حينه رغم استمرار آثاره لغاية اآلن لن يتكرر
واشار االحمد الى ان األطر القيادية في الحركة بدأت بوضع الخطة االنتخابية للحركة لالنتخابات القادمة               

  .ووضع معايير للمرشحين
. ات التشريعية القادمة سيعتمد على مبدأ الكفاءة      وشدد االحمد على ان اختيار مرشحي حركة فتح لالنتخاب        

تصرف "وبشأن رفض حركة حماس السماح للجنة االنتخابات المركزية العمل في قطاع غزة قال االحمد               
، مشددا علـى ان حركـة فـتح         "حماس طبيعي النها قوة خارجة عن القانون وعن الشرعية الفلسطينية         

مقدرتها على تنظيم االنتخابات في الضفة الغربية وقطاع غـزة       بانتظار جواب من اللجنة المركزية بشأن       
  .والقدس

واكد االحمد بأن حركة فتح تصر على اجراء االنتخابات في جميع االراضي الفلسطينية بال استثناء، فيما                
حول ان لجنة االنتخابات ممنوعة من العمل في قطاع غزة ولذلك فهي عـاجزة              " القدس العربي "رد على   
عندما تعلن لجنة االنتخابـات     " االنتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس قائال            عن تنظيم 

وفي ظل امكانية عدم اجراء االنتخابات فـي        . من اجراء االنتخابات  " بانها عاجزة سنعلن في حينه موقفنا     
المور قبـوال لـدى     القادم اكدت مصادر فلسطينية بان تأجيل االنتخابات هو اكثر ا         ) يناير(كانون الثاني   

  .الجميع
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واشارت المصادر بان عباس سيعلن عن تأجيل االنتخابات بعد تأكيده بأن والية المجلس التشريعي كانون               
 وان الموضـوع سـيحال للمجلـس        2010) ينـاير ( كانون الثاني    25وواليته انتهت في    ) يناير(الثاني  

ذي سيكلف بدوره رئـيس دولـة فلـسطين         المركزي لمنظمة التحرير ليقوم بدور المجلس التشريعي وال       
  .محمود عباس بتولي رئاسة السلطة لحين اجراء االنتخابات وفق توافق وطني على اجرائها

" القـدس العربـي   "وعلى صعيد الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية شدد عزام االحمد في حديثه مع             
  .الخميس على ان تلك الورقة تعتبر من الماضي

الورقة المصرية انتهـت    "، واضاف   "بالنسبة لنا انتهت والحديث فيها يخدم حماس      "ائال  واضاف االحمد ق  
  ". الشهر16بالنسبة لنا منذ منتصف ليلة 

  30/10/2009القدس العربي، 
  

       الوفاة ناتجة عن آثار التعذيب .. جثة أخي وصلتنا ناقصة: أبو زهريسامي  .20
س سامي أبو زهري إن جثة أخيه يوسف الذي تـوفي         قال الناطق باسم حركة حما     :يو بي آي   - الجزيرة

منذ نحو أسبوعين في سجن مصري، وصلت العائلة غير كاملة، مما يثبت في نظره أنه تـوفي نتيجـة                   
 نتائج تقرير الطب الشرعي الذي حكم على أساسـه          -في تصريح للجزيرة  –ورفض أبو زهري     .التعذيب

هذا "وقال أبو زهري إن      .بيعية وليس بسبب التعذيب   القضاء المصري أول أمس بأن شقيقه توفي وفاة ط        
التقرير مرفوض، ونحن نؤكد مجددا أن الوفاة ناتجة عن آثار التعذيب، ونعلن ألول مرة أمرا لم نـشأ أن      
نعلنه من قبل حتى نعطي العدالة فرصتها، وهو أن جسد الشهيد وصلنا وقد نقص وأخذت منـه بعـض                   

واعتبـر أن   " يؤكد أن هناك قصدا إلخفاء شبهة الجريمـة       "ن الجثة   وأضاف أن غياب أجزاء م     ".األجزاء
ـ " محاولة للتستر على الجناة   "تقرير الطب الشرعي المصري      تقديم المجرمين للعدالـة ولـيس      "مطالبا ب

  ".التستر عليهم بهذه الطريقة
  29/10/2009نت، .الجزيرة

  
  باس ليس صحيحاًما يروج عن عدم ترشح ع.. فتح جاهزة لالنتخابات: مقبول أمين .21

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبـول إن الحركـة جـاهزة               :  عاطف دغلس  - نابلس
 25لالنتخابات التشريعية والرئاسية التي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس عـن إجرائهـا فـي                 

ي الفلـسطيني التـابع     وأضاف أن فتح جاهزة كذلك النتخابات المجلس الوطن        .كانون الثاني المقبل  /يناير
لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم استحداث مفوضية االنتخابات ضمن مفوضـيات اللجنـة               

  .المركزية
ونفى المسؤول في فتح أن يكون أي من قياداتها قد ترشح أو سيعلن ترشيحه بدال من الرئيس الفلسطيني                  

 أن الموضوع لم يناقش حتـى اآلن فـي الهيئـات            الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للحركة، مؤكدا       
أمـر مبـالغ   "وأضاف أن ما روج عن أن عباس متردد في الترشيح أو ربما يقدم استقالته هو    .المسؤولة

  ".إشاعات إسرائيلية لبلبلة الساحة الفلسطينية"ووصف ذلك بأنه " فيه
 29/10/2009نت، .الجزيرة

  
  عباس المرسوم الرئاسي بإجراء االنتخابات ثالثة سيناريوهات لما بعد إصدار : مرصد .22

رسم مرصد العالم العربي للديموقراطية واالنتخابات ثالثة سيناريوهات : عبدالرؤوف أرناؤوط - رام اهللا
لما بعد إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي بإجراء االنتخابات في يناير المقبل، ويشتمل 

حركة حماس عن موقفها وتوقيع ورقة المصالحة المقترحة من اثنان من السناريوهات على تراجع 
مصر، والمشاركة في االنتخابات في موعدها في يناير أو يونيو المقبلين، أما السيناريو الثالث فيتضمن 
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منع حماس إجراء االنتخابات في قطاع غزة ومقاطعتها في الضفة الغربية والقدس، باإلضافة إلى ستة 
 .معهخيارات في التعامل 

وأوضح المرصد، في تقريره، أنه في السيناريو األول تتراجع حماس عن موقفها وتوقع على ورقة 
المصالحة التي أعدتها مصر، وتشارك في االنتخابات استنادا إلى المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد موعد 

بي الكامل، وبنسبة حسم ، على أساس التمثيل النس2010 يناير 24لالنتخابات الرئاسية والتشريعية األحد 
1.5.% 

وأضاف أن السيناريو الثاني يشير إلى أن توافق حماس على الورقة المصرية وأن تجري االنتخابات 
 يونيو 28دوائر في الموعد المحدد في الورقة وهو % 25نسبي و% 75على أساس نظام انتخابي مختلط 

لالنعقاد في دورة استثنائية النتخاب هيئة ، وهذا يتطلب أن يقوم عباس بدعوة المجلس التشريعي 2010
رئاسة المجلس، ومن ثم إجراء تعديل دستوري على القانون األساسي يخول الرئيس بتأجيل االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية لمدة ال تتجاوز ستة أشهر، ومناقشة وتعديل قانون االنتخابات بما يتوافق مع 

 .االقتراح المصري
لث، فيتطرق إلى احتمال منع حماس إجراء االنتخابات بالقوة المسلحة في قطاع غزة أما السيناريو الثا

ومقاطعتها في الضفة الغربية والقدس، وفي هذه الحالة ستكون هناك ستة خيارات للتعامل مع هذا 
 .الوضع

نظام وتتضمن هذه الخيارات، أوال إجراء االنتخابات في موعدها المقرر بدون مشاركة غزة واالكتفاء ب
التمثيل النسبي الكامل على أساس الوطن دائرة واحدة وتشارك غزة في الترشيح في القوائم المختلفة 
المشاركة في االنتخابات ويتم انتخاب المجلس التشريعي والرئيس من خالل ناخبي الضفة الغربية 

ين غزة والضفة والقدس، والقدس فقط، وثانيا، تعديل قانون االنتخابات على أساس تقسيم الوطن إلى دائرت
 للضفة والقدس بحيث تجرى االنتخابات للرئيس وحصة الضفة 84 مقعدا لقطاع غزة و48وتخصيص 

الغربية والقدس من المجلس وتؤجل انتخابات قطاع غزة ألي موعد الحق، وفي هذه الحالة يقوم المجلس 
 .التشريعي المنتخب بكامل الصالحيات الموجبة حسب القانون للمجلس

أما الخيار الثالث فيتضمن تأجيل االنتخابات بسبب عدم قدرة المواطنين في غزة على المشاركة في 
 يناير المقبل، على أن يأخذ 25االنتخابات واعتبار والية الرئيس والمجلس التشريعي منتهية فجر 

ة السلطة المجلس المركزي لمنظمة التحرير صالحيات المجلس التشريعي مؤقتا ورئيس فلسطين ورئاس
مؤقتا إلى حين إجراء االنتخابات وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حكومة انتقالية السلطة لحين 
إجراء االنتخابات، ورابعا، مبادرة حماس لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في غزة وتعتبر هذه 

ة ذات اختصاص، وفي ظل أن االنتخابات بمثابة انتخابات داخلية لحركة حماس كونها لم تصدر عن جه
 .2007هيئة رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ يوليو 

ويتضمن الخيار الخامس عدم إجراء االنتخابات بناء على االستحقاق الدستوري واستمرار الوضع على 
ما هو عليه اآلن وبالتالي تنتفي شرعية الرئاسة والمجلس ويستطيع أي مواطن التقدم بشكوى إلى 

ة العليا بصفتها الدستورية وانتزاع قرار يجبر على عقد االنتخابات بغض النظر عن الوضع المحكم
الداخلي السياسي، وسادسا، اجتماع المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويقوم المجلس بحل 

ن إلقامة السلطة والعمل على طرح القضية الفلسطينية أمام مجلس األمن وتشكيل وصاية دولية لمدة عامي
 . بقرار دولي1967الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 

  30/10/2009الوطن، السعودية، 
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  الورقة المصرية مشروع مصالحة لم نرفضها ولكننا أردنا حمايتها: البردويل .23
 في حركة حماس أن تكون الورقة المصرية للمصالحة  القيادينفى الدكتور صالح البردويل: غزة
" حماس"طينية قد تم تجاوزها، وأكد أن اتصاالت مباشرة وغير مباشرة الزالت تجري بين الفلس

  .والحكومة المصرية من أجل انجاح الجهود المصرية للتوافق الفلسطيني
هو " حماس"إلى أن المقصود بمالحظات " قدس برس"وأشار البردويل في تصريحات خاصة لـ 

لم " حماس"الورقة المصرية هي مشروع مصالحة، ونحن في ": الوصول إلى اتفاق يصمد ويبقى، وقال
نرفض المصالحة ولكننا رغبنا في أن ندقق مع اإلخوة المصريين مالحظاتنا حول هذه الورقة، ومن حقنا 
ومن حق الشعب الفلسطيني أن نحصل على اتفاق قادر على الصمود والبقاء، وهناك بعض االتصاالت 

  ". مع اإلخوة المصريين في سبيل ذلكالمباشرة وغير المباشرة تجري
 29/10/2009قدس برس، 

  
   من أنصارها في الضفةستةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .24

، باعتقال )جناح الضفة الغربية(اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية : رام اهللا
   .خليل ورام اهللا ونابلس وقلقيليةستة من أنصارها خالل اليومين الماضيين في محافظات ال

 29/10/2009قدس برس، 
  

  "مهمة جهادية" للقسام في شهيد .25
في " مهمة جهادية"أعلنت كتائب القسام استشهاد أحد عناصرها في  ):أ.ب.د(، "الخليج "،فلسطين المحتلة

 20(ن أبو نجا وقالت كتائب القسام في بيان أمس، إن المقاوم سليمان حسني. مدينة رفح جنوب قطاع غزة
  .ارتقى خالل مهمة جهادية في مدينة رفح، من دون أن تحدد طبيعة المهمة وظروف استشهاده) عاماً

  30/10/2009الخليج، 
  

 يينسرائيل محامون في أوروبا يعدون لوائح اتهام ضد مجرمي الحرب اإل":إسرائيل" .26
مئات المحامين والنشطاء ية أن سرائيلكشفت مصادر في الخارجية اإل:  نظير مجلي - تل أبيب

السياسيين العرب واألجانب، يعملون بصورة حثيثة منذ بضعة أسابيع، على إعداد لوائح اتهام ينوون 
يين، العسكريين سرائيلتقديمها في عدة محاكم أوروبية، من أجل محاكمة عدد من كبار المسؤولين اإل

 .والسياسيين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد اإلنسانية
يين في فترة الحرب سرائيلدل من هذا النشاط حسب وزارة الخارجية، أنهم يستهدفون الزعماء اإلويست

العدوانية األخيرة على قطاع غزة، وكذلك عمليات أخرى في الماضي، مثل عملية اغتيال صالح شحادة، 
بق، إيهود رئيس الحكومة السا: ومن بين المشبوهين المقرر محاكمتهم. القائد العام لكتائب القسام

أولمرت، ووزيرا الدفاع الحالي والسابق، إيهود باراك وبنيامين بن إليعيزر، ورئيس أركان الجيش 
ي السابق وزير الشؤون االستراتيجية حاليا،، موشيه يعلون، ورئيس األركان التالي، دان سرائيلاإل

 إيلون وآفي ديختر حالوتس، ورئيس األركان الحالي، غابي أشكينازي، ورؤساء المخابرات، عامي
 .ويوفال ديسكين، وضباط كبار آخرون في الموساد والمخابرات والجيش

ية، فإن المحامين المذكورين يجمعون الشهادات من سرائيلوحسب التقارير الواردة إلى الخارجية اإل
بعضهم وهم يعملون بتنسيق تام في ما بينهم ويزودون . ية خطيرةإسرائيلفلسطينيين تعرضوا العتداءات 

ويوجد لهم . وينسقون نشاطاتهم مع فلسطينيين مقيمين في أوروبا. بعضا بما يجمعونه من معلومات
وحذرت .  نفسها، خاصة بين صفوف نشطاء حركات وجمعيات حقوق اإلنسانإسرائيلمعاونون في 
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شخصيات التقارير من أن هذه المجموعة تقوم برصد نشاط الجمعيات والتنظيمات والجامعات التي تدعو 
  . ية إلى الحديث لديها، وذلك للتعرف على تحركات هؤالء المسؤولين ومفاجأتهم بأوامر االعتقالإسرائيل

  30/10/2009الشرق األوسط، 
  

  دست مباشرة وبدون شروط مسبقة مع األنتنياهو يريد مفاوضا .27
ذكـرت إن   " تسهـآر "صحيفة  ، أن   األنباء وكاالت   عنباقة الغربية    من  30/10/2009الدستور،   قالت

 حيث كان قد    ، وسوريا إسرائيلالرئيس الكرواتي ستيبا ميسيتش يعمل من اجل استئناف المفاوضات بين           
ي بنيامين نتنياهو خالل زيارتـه      سرائيلي شمعون بيرس ورئيس الوزراء اإل     سرائيلاقترح على الرئيس اإل   

 ابلغ ميسيتش نتنياهو وبيـرس إن       وقد.  سوريا إسرائيل المساهمة في إعادة المفاوضات بين       إسرائيلإلى  
 وقد نقل له رسالة مـن       ،يسرائيل وفق ما قاله مقرب من رئيس الوزراء اإل        ،الرئيس السوري إنسان جدي   

 حتى انه أبدى استعداده للتوسط      إسرائيل،الرئيس األسد يبلغه فيها إن سوريا معنية بتجديد المفاوضات مع           
  .بين الطرفين

أبدى اهتماما بأقوال الرئيس الكرواتي حتى انه قام بتوجيه أسـئلة حـول             وأضافت الصحيفة إن نتنياهو     
 وفي نهاية اللقاء ابلغ نتنياهو الـرئيس الكرواتـي انـه            ، ومدى استعداده لعقد اتفاق سالم     ،شخصية األسد 

 قائال  ، وبشرط إن يكون التفاوض بصورة مباشرة      ،مستعد الستئناف مفاوضات السالم بدون شروط مسبقة      
 ".وضات مع الرئيس األسد األب وال أرى أي مانع للتفاوض مـع الـرئيس األسـد االبـن                 خضت مفا "

ية السورية في إحدى الجزر     سرائيلوأوضحت الصحيفة إلى إن ميسيتش عرض أن تجري المفاوضات اإل         
  .الخاضعة للسيادة الكرواتية في شمال البحر االدرياتيكي

ي ايهود باراك سرائيلوزير الدفاع اإل، أن  تلحمي أسعد عنالناصرة من 30/10/2009 الحياة، وأضافت
 إسرائيلاعتبر تصريحات الرئيس بشار األسد في زغرب أول من أمس بأنه وشعبه مستعدان للسالم مع 

وأضاف في مقابلة مطولة مع اإلذاعة العبرية أن من . ")إسرائيلمن (مهمة جداً ويجب أال تبقى بال رد "
ومن المهم جداً إخراجها من محور العنف بل هي حجر زاوية في أي " الممكن تحقيق السالم مع سورية

 شروطاً للسالم مع سورية، وستطلب ترتيبات أمنية مناسبة سرائيلوتابع أن إل. "اتفاق إقليمي مستقر
  .ونصب محطة إنذار مبكر وتجريد منطقة الجوالن من السالح

  
  لسلطة محمود عباسيجب الدفع بكل قوة نحو مسار السالم مع رئيس ا: باراك .28

ي ايهود باراك إنه يجب الدفع بكل قوة نحو مسار سرائيلقال وزير الدفاع اإل:  أسعد تلحمي-الناصرة 
الرئيس الراحل ياسر (الذي أعتبره خالفاً لـ") أبو مازن(السالم مع رئيس السلطة محمود عباس 

تانياهو يدرك حجم المسؤولية الملقاة ، مضيفاً أن ن")الرئيس باراك اوباما(، شريكاً ومع الشريك )عرفات
وأثبت ذلك في خطاب بار ايالن مؤكداً أن رؤية هذه الحكومة "عليه، وأنه ناضج للسالم أكثر مما يعتقد، 

 دولة يهودية وصهيونية وديموقراطية وآمنة إلى جانب دولة إسرائيلتقوم على حل دولتين للشعبين، 
ية أي فرصة سرائيل شخصياً يحرص على أال تفوت الحكومة اإلوزاد أنه. "فلسطينية قادرة على الحياة

  .لتحقيق السالم
  30/10/2009الحياة، 

  
  يكثف محاوالته لتجنيد عمالء فلسطينيين"الشاباك" .29

 أن جهاز المخابرات "لشرق األوسط"أكدت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة لـ:  صالح النعامي- غزة
. في اآلونة األخيرة من محاوالته لتجنيد فلسطينيي غزة للتخابر لحسابه كثف "الشاباك"ية العامة سرائيلاإل

وأشارت المصادر إلى أنه باالستناد إلى الشكاوى التي تقدم بها عشرات الشبان الفلسطينيين، تبين أن 
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 يقومون باالتصال على الهواتف الجوالة لهؤالء الشبان ويعرضون عليهم "الشاباك"ضباطا من جهاز 
لومات حول المقاومة الفلسطينية مقابل الحصول على مكتسبات مالية وتسهيالت في مجال السفر تقديم مع"

  . "والعالج
 حسب هذه المصادر، عن إرسال رسائل بهذا الخصوص لعدد كبير من "الشاباك"وال يتورع رجال 

ب كثير من  يخترق حواسي"الشاباك"الشبان الفلسطينيين على بريدهم اإللكتروني، إذ تبين أن جهاز 
  . وأضافت أن محاوالت تجنيد العمالء تتأثر باالنتماءات السياسية والطابع الجغرافي .الشبان

، "الشاباك"وشددت المصادر على أنه على الرغم من أن هؤالء الشبان يقومون، بشكل عام، بشتم ضباط 
وأكدت المصادر أن . لتهمفإنهم، أي ضباط المخابرات، ال ييأسون ويواصلون محاوالتهم لتجنيدهم واستما

  .  يحاول أيضا تجنيد فلسطينيين يتوقع أنهم تضرروا من سيطرة حركة حماس على قطاع غزة"الشاباك"
 تجنيد العمالء، "الشاباك"وأشارت المصادر إلى أن االعتبار الجغرافي هو اعتبار مهم في محاوالت 

أشخاص يقطنون في مناطق التماس ي يحاول تجنيد سرائيلمشددة على أن الجهاز االستخباري اإل
 يفترض أن األشخاص "الشاباك"وأكدت المصادر أن .  وقطاع غزةإسرائيلالمتاخمة للخط الفاصل بين 

القاطنين في هذه المناطق بإمكانهم تزويده بمعلومات حول تحركات عناصر المقاومة الذين يتسللون إليها 
ي، سواء بزرع عبوات ناسفة أو نصب الكمائن يلسرائليال لتنفيذ عمليات ضد أهداف من الجيش اإل

  .المسلحة أو حفر األنفاق المفخخة
 30/10/2009الشرق األوسط، 

  
  حصول حزب اهللا على صواريخ ضد الطائرات خط احمر ال يمكن تجاوزه: "إسرائيل" .30

 ، ان إسـرائيل نقال عن مصادر عالية المستوى فـي        ' يديعوت احرونوت 'قالت صحيفة   : زهير اندراوس 
 بدول محور   إسرائيلية السورية سيؤدي الى تسريع انسالخ دمشق عما تسميه          سرائيلتجديد المفاوضات اإل  

 المصادر عينهـا قائلـة ان سـورية         أضافتولكن مع هذا،    . اإليرانية اإلسالميةالشر بقيادة الجمهورية    
، علـى حـد   األمرن هذا ي قلق جدا م سرائيل المتطورة، وان الجيش اإل    باألسلحةتواصل تزويد حزب اهللا     

  .تعبير المصادر
وزادت المصادر ان اكثر ما يقلق االجهزة االمنية في الدولة العبرية هـو حـصول حـزب اهللا علـى                    

ية، فان اكثـر    سرائيلصواريخ متطورة جدا ضد الطائرات، وحسب المصادر االجنبية، قالت الصحيفة اإل          
حصول حزب اهللا على بطاريات صواريخ مـن طـراز          يين هو امكانية    سرائيلما يقض مضاجع القادة اإل    

المتطورة جدا ضد الطائرات، وذلك عن طريق تهريبها من ايران الى سورية ومن ثم الـى                ' 8اي  .اس'
البريطانية كانت قد اكدت على ان هذا النبأ كان         ' تايمز'حزب اهللا في الجنوب اللبناني، الفتة الى ان مجلة          

  .صحيحا
ية عن رجال مسؤولين في المخابرات الغربية قولهم ان افراد حزب اهللا اللبناني             رائيلسونقلت الصحيفة اإل  

 يرون بان امتالك حزب اهللا لهـذه        إسرائيلقد تدربوا على استعمال بطاريات الصواريخ المذكورة، وفي         
االسلحة يعتبر خطا احمرا ال يمكن لتل ابيب ان تسمح به، في اشارة واضـحة الـى عمليـة عـسكرية                     

  .ية ضد حزب اهللاإسرائيل
  30/10/2009القدس العربي، 

  
  نتنياهو يطلب خططاً لجدار على الحدود مع مصر .31

بنيامين نتنياهو أمراً إلى وزارات الحرب والمواصالت " يسرائيلاإل" أصدر رئيس الوزراء :أ.ب.د
وذكرت  ".جانبتسلل األ"واألمن الداخلي بإعداد خطط عديدة إلقامة جدار على الحدود مع مصر لمنع 
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التي أوردت النبأ في موقعها اإللكتروني ان نتنياهو اتخذ هذا القرار خالل جلسة " يةسرائيلاإل"اإلذاعة 
  . خاصة عقدها االربعاء لبحث السبل الكفيلة بمنع تسلل األجانب

  30/10/2009الخليج، 
  

   معزولة بسبب نتنياهو"إسرائيل": مدير مكتب رابين .32
قال المدير األسبق لديوان رئيس الوزراء والساعد األيمن لرئيس الحكومة : ي نظير مجل- تل أبيب

يون كثيرون إسرائيلوهناك .  تعيش عزلة دولية رهيبةإسرائيل"األسبق، إسحق رابين، إيتان هابر، إن 
 .ولكن هذا غير صحيح. يحلوا لهم أن يقولوا إن هذه العزلة بسبب الالسامية والكراهية التقليدية لليهود

 وعزلتها ناجمان عن سببين أساسيين؛ األول أن الواليات المتحدة ملت من الوقوف إسرائيلفالنفور من 
 وسياستها إسرائيل في السراء والضراء وأنها لم تعد تغض الطرف عن ممارسات إسرائيلإلى جانب 

. الحتاللوأصبحت في زمن باراك أوباما تفتح عيناها على اتساعهما لتقول إنها ترفض استمرار ا
، حيث يعتبره العالم مخادعا إسرائيلوالسبب الثاني يكمن في وجود بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكم في 

  . "يتكلم بلسانين، أحدهما لليمين المتطرف والثاني لهيالري كلينتون
  30/10/2009الشرق األوسط، 

  
  منذ اغتيال رابين"ذمة اهللا"المسيرة السياسية في : يوسي سريد .33

 أن المسيرة "العرب"أكد عضو الكنيست والوزير األسبق يوسي سريد في تصريح لـ:  حيفا–رب الع
، وال يبدو في األفق اليوم أي مسعى حقيقي لتحقيق السالم، وقال إنه ربما تذهب »ذمة اهللا«السياسية في 

بعد سريد وقوع واست . إلى مفاوضات شكلية إلرضاء أميركا ورفع الحرج إال أنها لن تثمر شيئاإسرائيل
 . لعدم وجود من يسعى للسالمإسرائيلاغتيال سياسي جديد في 

ي بنيامين نتنياهو بالتهرب من استحقاقات السالم، وقال إنه من جهة سرائيلواتهم سريد رئيس الوزراء اإل
فكل شرط مسبق ": وأضاف!!  بفرض شروطإسرائيل ومن جهة أخرى تقوم "الشروط المسبقة"يرفض 

 كدولة للشعب إسرائيل جدوى منه، وثانيا ال حاجة العتراف الفلسطينيين أو غيرهم بدولة هو زائد وال
اليهودي، ولكل مواطنيها وكل شعب من حقه تقرير مصيره، ونحن نقرر مصيرنا كما نراه مناسبا وهذا 

 ."غير مرهون بموافقة طرف آخر
  30/10/2009العرب، قطر، 

  
 "يونيفيل"بب رئاسة  بسإسبانيانتنياهو يتسبب بأزمة مع  .34

ي بنيامين نتنياهو بأزمة دبلوماسية مع إسبانيا بعدما سرائيلتسبب رئيس الوزراء اإل:  ردينة فارس- غزة
) يونيفيل(توجه سرا بطلب إلى نظيره اإليطالي سلفيو برلسكوني بعدم تغيير قائد القوات الدولية في لبنان 

أمس إن ) هآرتس(وذكرت صحيفة  .سكري إسباني مكانهالجنرال اإليطالي كالوديو جراتسيانو وتعيين ع
نتنياهو اتصل هاتفيا ببرلسكوني قبل أسبوعين بصورة سرية للغاية، لدرجة أنه لم يطلع وزارة الخارجية 

 ." راضية جدا من أداء جراتسيانو وترغب أن يستمر في إشغال منصبهإسرائيل"على ذلك، وقال له إن 
، حيث إسرائيلتنياهو، نقاش كان قد دار بين وزارة الخارجية والجيش في يشار إلى أنه في خلفية طلب ن

رأى المسؤولون في وزارة الخارجية أنه ال ينبغي التدخل في الموضوع واالمتناع عن إهانة اإليطاليين 
  .واإلسبان والفرنسيين، وأشاروا إلى أن هذه المناصب من شأنها أن تثير صراعات بين الدول األوروبية

  30/10/2009عكاظ، 
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   تزّود ألمانيا بطائرات من دون طيار"إسرائيل" .35
ية ووزارة الدفاع األلمانية، صفقة لتزويد سالح الجو األلماني سرائيلعقدت الصناعات الجوية اإل: القدس

وتقول  .. الستخدامها في أداء مهام استخبارية في أفغانستان"هيرون"بطائرات من دون طيار من طراز 
في الصناعات الجوية، ان قدرة هذا النوع من الطائرات على المكوث في الجو طويال، تؤدي مصادر 

 القادة في الميدان بمعلومات استخبارية وجمع إمداد، من خالل األرضية تحسين الدفاع عن القوات إلى
  .المعلومات من مساحات شاسعة

  30/10/2009الراي، الكويت، 
 

   د في القدسددون بالتشر ألف فلسطيني مه60: تقرير أممي .36
 ألـف   60، من أن نحـو      "أوتشا"حذر مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، والمعروف باسم            :رام اهللا 

مواطن مهددون بالتشرد وفقدان منازلهم بسبب سياسة هدم المنـازل التـي تنتهجهـا قـوات االحـتالل               
  .الصهيوني في الجزء الشرقي من القدس المحتلة

بوقف سياسة اإلخالء القسري وهدم منازل الفلسطينيين في الجزء         ) إسرائيل(مكتب في تقريرٍ له     وطالب ال 
الشرقي من القدس، مؤكدا وجود أكثر من ثالثة آالف أمر هدم بحق منازل فلسطينية في المناطق الواقعة                 

عيقـون حريـة     حاجزا إسرائيلياً ي   580، في الضفة الغربية، عالوة على وجود نحو         )ج(تحت التصنيف   
  .التنقل بالضفة

وبحسب التقرير، فإن عدد المشردين في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلـى                
  . شخص، نصفهم من األطفال، وذلك بسبب سياسة الهدم المنظمة التي تنتهجها سلطات االحتالل600

الدولي، ولها تداعيات خطيرة وتـأثير سـلبي فـي          وأضاف التقرير إن مثل هذه األفعال تخالف القانون         
المجتمعات والعائالت الفلسطينية، وإن األمم المتحدة تجدد مطالبتها الكيان الـصهيوني  بـالوقف غيـر                

  .المشروط لهذه األفعال، وتحث االحتالل على حماية المدنيين في األراضي المحتلة من التشرد
الل القائلة بأن أعمال الهدم تتم بـسبب عـدم الحـصول علـى              كما دحض التقرير مزاعم سلطات االحت     

التراخيص الالزمة، مؤكدة أن غياب التخطيط الالزم، إضافة إلى القيود اإلدارية والمـصاريف العاليـة،               
التي تجعل من المستحيل على السكان الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التراخيص، وال تترك لهم أي                

  .لتأمين المأوى لعائالتهم" ة غير قانونيةبصور"خيار سوى البناء 
إلى أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية وزعت مؤخرا تسعة أوامر هدم ووقف بناء في قريتي              " أوتشا"وأشارت  

 مواطنا، بيـنهم    70، مما يهدد بتشريد   "البناء غير المرخَّص    " الجفتلك والنويعمة في منطقة أريحا بذريعة       
  . طفال44ً

تقرير إلى أن سلطات االحتالل عملت مؤخرا على تعديل مسار مقطع صـغير مـن جـدار                 كما أشار ال  
 عائلة تحمل الهويات    30الفصل الجاري أقامته حول القدس في منطقة الشياح، ونتيجة لذلك يتوجب على             

 طولها  المقدسية وتعيش في المنطقة التي تم فصلها عن باقي أنحاء المدينة من خالل الجدار، القيام برحلة               
 ".  الزعيم" كيلومتر من أجل الوصول إلى القدس عبر حاجز 13

  30/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  جماعات يهودية تسعى القتحام األقصى وتقسيمه قبل هدمه إلقامة الهيكل: مسؤول أردني .37
ي القدس قال الممثل القانوني األردني لشؤون الممتلكات اإلسالمية والمسيحية ف: نادية سعد الدين - عمان

منظمات وجماعات يهودية متطرفة تداعت قبل أيام إلجتماع في منطقة "المحتلة عبد الناصر نصار إن 
  ".في مركز شباب أدوميم تحت شعار إعادة بناء الهيكل ووضع مخطط إلقتحام المسجد" معاليه أدوميم"
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طاً بالحكومة في وأضاف في مؤتمر صحافي أمس إن االجتماع، الذي اطلع على تفاصيله ووضع أوسا
وضع مخططاً القتحام األقصى من عدة محاور بالدخول خلسة من باب المغاربة بعد فتحه من "صورته، 

قوات شرطة االحتالل، على غرار ما تم األحد الماضي، فيما يتم االقتحام من األبواب األخرى عن 
  ".طريق وفود سياحية

بية من المسجد بالقرب من مصلى النساء ومن ثم التموضع في الساحة الغر"وقد تقرر، وفق المخطط، 
الشروع بفتح الباب الغربي للمسجد األقصى المغلق منذ فترة طويلة، عن طريق كسره بواسطة 
األوكسجين والدخول للمسجد والسيطرة عليه من الجانب الغربي ووضع بوردات، على غرار ما حدث 

 ثم اإلعالن عن وضع حجر األساس لهيكل سليمان في الحرم اإلبراهيمي الشريف، لتقسيمه طولياً ومن
  ". المزعوم

المتطرفة اقترحت إقامة الهيكل على سكك حديدية ليصار عن " عطيروت كوهنيم"جماعة "وأوضح بأن 
  ".طريق رافعة إلى وضعه محل المسجد األقصى بعد هدمه

اتخاذ االجراء الالزم لتشكيل "تم ، واالجتماع ضم عدداً من الجماعات اليهودية المتطرفة"وأشار إلى أن 
صندوق لتمويل المخطط على مراحل عن طريق محاوالت متكررة القتحام األقصى تمهيداً للتنفيذ خالل 

  ".األسابيع واألشهر القليلة المقبلة وصوالً إلى العام المقبل
في سلوان بعد  منزالً في تلة البستان 168اقترحت خالل االجتماع هدم " عطيروت كوهنيم"ولفت إلى أن 

  ". منزل في حي سلوان1300االستيالء عليها، على أن يتم الحقاً توزيع اخطارات بهدم 
ضرورة االستيالء على األقصى تمهيداً لهدمه ومن ثم "وتتفق تلك الجماعات الصهيونية المتطرفة على 

ات الالزمة لتحقيق هدف قيامها بحشد األنصار والمؤيدين وجمع التبرع"، الفتاً إلى "أقامة الهيكل مكانه
إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض األقصى اعتقاداً منها أن العام الحالي هو عام بناء الهيكل وتحقيق 

  ".األحالم الصهيونية التوراتية المحرفة
تهدف بعضها، وفي مقدمتها جماعة أمناء الهيكل بمشاركة حركة كاخ، إلى هدم قبة الصخرة "بينما 

تتولى حالياً صندوقاً " عطيروت كوهنيم"حركة "، الفتاً إلى أن "الهيكل المزعوم مكانهالمشرفة إلقامة 
  ".بباليين الدوالرات لشراء الممتلكات واالستيالء على األراضي والمنازل داخل القدس المحتلة وخارجها

  29/10/2009الغد، االردن، 
  

   المباركاألقصىسجد جماعات يهودية تنصب مجسما كبيرا للهيكل المزعوم قبالة الم .38
 في بيان لها ان جماعـات يهوديـة         "مؤسسة االقصى للوقف والتراث   '"قالت  :زهير اندراوس  - الناصرة

واضاف البيان، ان هذه الجماعـات      .  للهيكل المزعوم قبالة المسجد االقصى المبارك      ا كبير اتنصب مجسم 
والتالميـذ فـي كنـيس    ' لحاخامـات اليهودية اقامت مراسيم احتفالية لنصب المجسم، شارك فيها بعض ا      

، مشيرةً الى انه تم استعمال ادوات للرفع الثقيل لنصب هذا المجسم 'ايش هتوراة ـ نار التوراة 'ومنظمة 
  .الكبير

 30/10/2009القدس العربي، 
  

   فلسطينيين في مواجهات الدفاع عن األرض في الخليلستةإصابة  .39
 بينهم مصوران صحفيان لقسم الطوارئ في مستشفى نقل سبعة مواطنين في الخليل: لضفة الغربيةا

الخليل الحكومي، بعد تعرضهم للضرب من قبل قوات االحتالل أثناء تصديهم لمحاولة هدم بركة ماء 
 .وتجريف عدة أراض، وإعطاب عدة شبكات لري المزروعات في المنطقة

30/10/2009السبيل، األردن،   
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  عو إلى الحفاظ على هوية القدس تد في األردن وفلسطينهيئات أرثوذكسية .40
 دعت هيئات وشخصيات عربية أرثوذكسية في األردن وفلسطين المحتلة إلى التحرك للحفاظ على :عمان

  .القدس المحتلة في مواجهة الهجمة الصهيونية ضدها بهدف تهويدها
ة والتي الحفاظ على األوقاف والمقدسات التابعة للكنيس"وأكدت في بيان أصدرته أمس على ضرورة 

حقها في إدارة أمالك البطريركية واالطالع على المستندات "، مشددة على "تطالها يد االحتالل اإلسرائيلي
 ".والتقارير الخاصة بها باعتبارها أمالكاً للرعية العربية األرثوذكسية وجدت لمصلحتها وخدمتها

لتصرف فيها باعتبارها إرثاً غير البطريرك يعتبر قيماً على هذه األمالك وال يحق له ا"وأضافت أن 
  ".مسموح التفريط به

بالكشف عن حيثيات الصفقة األخيرة المتعلقة بأرض مار الياس، والتي تعتبر "وطالبت تلك الهيئات 
دونماً محاذية لمنطقة دير مار الياس على الطريق الواصل بين بيت لحم ) 71(أرضاً وقفية مساحتها 

وصها البطريرك ثيوفيلوس صفقة مع شركة تلبيوت يمنحها حق والقدس المحتلة، حيث عقد بخص
  ".عرفت عن الصفقة بالصدفة"وأوضحت بأنها قد  ". التصرف فيها

ادعاء البطريركية بأن عقد الصفقة مع شركة صهيونية يهدف إلى إنقاذ األوقاف من "وأشارت إلى أن 
تنسجم الصفقة مع المخططات غول المستوطنين أو مصادرتها ما هو إال تزييف للحقيقة، حيث 

  .، بحسب قولها"الصهيونية لتهويد القدس
البطريرك ثيوفيلوس الوفاء بالتزاماته بإلغاء هذه الصفقة والصفقات السابقة والكشف عن "وطالبت 

والطالبية والشماعة ومنطقة سكة الحديد ) ميدان عمر بن الخطاب(مصيرها ومنها صفقة باب الخليل 
  ". داود واألنصاري وأبو غنيم، وغيرهاومنطقة فندق الملك

  30/10/2009الغد، االردن، 
  

   من األطفال الفلسطينيين يتعرضون للعنف المنزلي93: دراسة .41
ممارسـة  "يعاني كثير من األطفال في الضفة الغربية المحتلة من عقـدة             : محمد عودة  -  الضفة الغربية 

ن تشاهد فيها كل فنون القتـال بـين أطفـال           حيث تمثل شوارع المدارس حلبات مصارعة لك أ       , "العنف
  ".غضين"يفترض أنهم ما زالوا 

من األطفال يتعرضون للعنـف  % 93فإن  , وفقاً لدراسة أجراها المكتب المركزي الفلسطيني لإلحصاءات      
  . يتعرضون له في المدرسة% 45في المنزل، ونسبة 

 عاماً قـد    17 و 5 أطفالهن بين سن     من األمهات الفلسطينيات أن أحد    % 51وفي نفس الدراسة، أوضحت     
  .تعرض للعنف خالل السنة الماضية

من اآلباء  % 60ووجدت دراسة استقصائية أخرى أجراها المعهد الجامعي لدراسات التنمية في جنيف أن             
واألمهات الفلسطينيين يعتقدون بأن مستويات التوتر قد ارتفعت بين صفوف األطفال المقيمين في نطـاق               

القلق، وتدني التحصيل الدراسي، وعـدم االهتمـام بالتفاعـل          : وتشمل عالمات التوتر  . شيةأسرهم المعي 
أن بعـض   , ومما يزيد األمر سوءا بالنسبة لألطفال الواقعين بالفعل تحت ضـغوط التـوتر             .االجتماعي

 هـو   التالميذ لم يعودوا إلى فصولهم الدراسية إما لضيق اقتصادي أو العتقادهم أن العنف وليس العلـم               
  .الطريق للتخلص من المشاكل

  30/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  أبو زهري تستنكر قرار النيابة المصرية وقف التحقيق في ظروف وفاته يوسف عائلة  .42
استنكرت عائلة الشهيد يوسف أبو زهري، الذي لقي مصرعه في ظـروف             : سعد الدين األعرج   - غزة

ـ     غامضة بالسجون المصرية منذ عدة أسابيع، قرار       في " حفظ التحقيقات " النيابة العامة المصرية القاضي ب
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ـ     "عدم وجود جريمة داخل أوراق التحقيق       " ظروف فقيدهم، بحجة     الغريـب  "، والذي وصفته العائلة بـ
  ".والمجحف

وأكدت نادية أبو زهري، زوجة الشهيد يوسف، في مؤتمر صحفي عقد باسم عائلة الشهيد يوسف، أمس،                
تهربـاً مـن    " دينة غزة، على رفض عائلته لقرار النيابة المصرية، معتبرة إيـاه          في مقر وكالة شهاب بم    

، وهو قرار يعقد األمـور،      "محاولة للتستر على الجريمة ومساعدة للجناة للتهرب من العدالة        "و" المسئولية
  .، على حد قولها"ويزيد من حالة االستياء الناتجة عن هذه الجريمة

 المصرية بأن يوسف توفي عن عدة أمراض، وليس بـسبب التعـذيب ال              إن ادعاءات النيابة  : "وأضافت
  ".يعفيهم من المسئولية، ويؤكد اعترافهم أن هناك إهماالً طبياً أدى إلى الوفاة

  30/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   فلسطينيا120ًمصر تفتح معبر رفح أمام  .43
 فلسطينياً من الحاالت 120ام عودة فتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح بصفة استثنائية أم: القاهرة

  . اإلنسانية القادمين من الخارج في طريق عودتهم إلى قطاع غزة
30/10/2009الحياة،   

  
  لمجزرة كفر قاسم 53الفلسطينيون في الداخل يحيون الذكرى الـ .44

 التي  مسيرة حاشدة إلحياء الذكرى الثالثة والخمسين لمجزرة كفر قاسم؛ الجريمةالخميسانطلقت صباح 
، وكانت تهدف إلى بث 1956ارتكبها الجيش اإلسرائيلي تحت ستار العدوان الثالثي على مصر عام 

 . الرعب وحمل سكان المنطقة على النزوح إلى خارج فلسطين
29/10/2009، 48عرب  

  
  تظاهرة حاشدة وسط رام اهللا تطالب بتنفيذ توصيات غولدستون .45

اهللا، عصر أمس، تظاهرة حاشدة لحث الجمعية العامـة لألمـم           شهدت مدينة رام    :  نائل موسى  -رام اهللا   
المتحدة والمنظمات الحقوقية وهيئات حقوق االنسان علـى المـضي قـدما لوضـع توصـيات تقريـر                

ولتحية البلدان التي ساندت التقريـر      .. على القطاع موضع التطبيق    اإلسرائيليةبشأن الحرب   " غولدستون"
  .ق االنسانلدى التصويت لصالحه في مجلس حقو

 30/10/2009الحياة الجديدة، 
  

 تسوية أوضاع الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية : لبنان .46
 أمس بيانا موجها إلى الفلسطينيين فاقدي االوراق " راصد–الجمعية الفلسطينية لحقوق االنسان "أصدرت 

 والمؤسسات الحقوقية "راصد"ا بعد التحركات والحمالت التي قامت به"الثبوتية في لبنان، أعلنت فيه أنه 
واالجتماعية في لبنان وخارجه، قرر األمن العام اللبناني البدء بإصدار بطاقات تعريف خاصة بهذه الفئة 

لذلك، يتوجب على جميع اإلخوة . من الالجئين الفلسطينيين بالتعاون مع سفارة فلسطين في لبنان
راجعة سفارة فلسطين في لبنان ابتداء من صباح يوم الفلسطينيين فاقدي األوراق الثبوتية في لبنان م

االثنين المقبل، الستكمال معاملة تجديد أو إصدار بطاقات التعريف، ولتعبئة نموذج المعاملة المتفق عليه 
 . "بين األمن العام اللبناني وسفارة فلسطين

 30/10/2009السفير، 
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  رق األوسط سيكون باهظا للغايةثمن الفشل في تحقيق السالم في الش: العاهل األردني .47
من أن ثمن الفشل في تحقيق السالم في , اهللا الثاني حذر العاهل األردني عبد: هدي توفيق -واشنطن 

مؤكدا ضرورة إيجاد تسوية نهائية للصراع في المنطقة علي أساس , الشرق األوسط سيكون باهظا للغاية
إال أنه لفت الي أن ذلك لن يتحقق عبر إجراءات , حل الدولتين لتحقيق األمن والسالم في المنطقة

إسرائيلية أحادية الجانب في القدس واستمرار المفاوضات وإقامة الحواجز ودوام االحتالل واللجوء للقوة 
  .بل عبر إيجاد تسوية نهائية للصراع علي أساس حل الدولتين, العسكرية

  30/10/2009األهرام، 
  

  ملين في المسجد األقصى  يدعم ماليا العاالعاهل األردني .48
 الخميس بتقديم الدعم المالي الالزم للعـاملين        أمساهللا الثاني    عبدالعاهل األردني   أوعز  ): بترا( –عمان  

  .في المسجد األقصى المبارك من مؤذنين وحرس وقائمين على خدمة المسجد
ن اإلجراءات اإلسرائيلية التـي     وتأتي اللفتة الملكية استكماال للخطوات الهادفة لحماية األماكن المقدسة م         

تهددها والتي كانت نوقشت بشكل موسع خالل االجتماع الذي عقده جاللته الشهر الماضي مع عدد مـن                 
  .المسؤولين والشخصيات والفعاليات المقدسية

30/10/2009الدستور،   
 

   طالباً أردنياً في خدمات اإلسعاف18 أردني مشترك لتأهيل -مشروع إسرائيلي  .49
 أردني مشترك، في مجال التدريب –قالت اإلذاعة العبرية إنه تم إطالق مشروع إسرائيلي : ةالناصر

لتقديم خدمات اإلسعاف في حاالت الطوارئ، مشيرة إلى أن طالباً أردنيين سيشاركون فيه لمدة ثالث 
   .سنوات

المحتلة سنة جنوب فلسطين (وأوضحت أن المشروع ُأطلق في جامعة بن غوريون اإلسرائيلية بالنقب 
، ويهدف إلى تأهيل ثمانية عشر طالباً أردنياً للعمل كمسعفين في مجال طب الطوارئ، مشيرة )1948

  .إلى أن الطالب األردنيين سيدرسون في جامعة بن غوريون لمدة ثالث سنوات
29/10/2009قدس برس،   

  
 لدعم عمل الفلسطينيين في لبنانيدعو الحص  .50

داً من لجنة االئتالف الفلسطيني اللبناني لحق العمل لالجئين الفلسطينيين في  الرئيس سليم الحص، وفالتقى
مطلب السماح للفلسطينيين العمل في لبنان أسوة بما هو معمول به في الدول العربية، وفي "لبنان، عرض 
ب شرح المعاناة الشديدة التي يتعرض لها الفلسطيني في معيشته، وحياته، بسب«، وركز على "دول أخرى

تفهمه للقضية، وتعهد بدعم مسعاهم لدى المسؤولين "، وأبدى الحص "منع الالجئين من العمل في لبنان
 .  "اللبنانيين، كي يسمح لالجئين الفلسطينيين العمل في لبنان

 30/10/2009السفير، 
  

 "إسرائيل" تتبنى إطالق الصاروخ من لبنان على "سرايا زياد الجراح" .51
 "كتائب عبد اهللا عزام" التابعة لـ"سرايا زياد الجراح"ة تطلق على نفسها اسم تبنت أمس مجموع: بيروت

إطالق الصواريخ من بلدة حوال في جنوب لبنان على مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل قبل ثالثة 
 . اإللكتروني إنه تلقى نسخة منه عبر بريده اإللكتروني» النشرة«أيام، وذلك وفق بيان قال موقع 
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عناصرها كانوا يحضرون إلطالق خمسة صواريخ ولكن مع " أن "سرايا زياد الجراح" في بيان وجاء
من (تجهيز الصاروخ األول انطلق فجأة قبل أن يتم تجهيز البقية مما دفعهم إلى المغادرة قبل وصول 

 ."بحماة اليهود وحراس الحدود إلى موقع اإلطالق) وصفهم
30/10/2009الشرق األوسط،   

  
  سنة ألنطوان لحد15ل الشاقة األشغا .52

أصدرت أمس المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن نزار خليل حكما غيابيا : وتيرب
 سابقا اللواء أنطوان لحد، قضى بإنزال عقوبة األشغال الشاقة مدة "جيش لبنان الجنوبي"على قائد ميليشيا 

إلسرائيلي واكتساب الجنسية اإلسرائيلية، كما قضى بتجريده  سنة بحقه في جرم التعامل مع العدو ا15
  . من حقوقه المدنية

يذكر أن أحكاما سابقة صدرت بحق لحد قضت بإنزال عقوبة اإلعدام بحقه بالتعامل مع إسرائيل وقتل 
 . مواطنين لبنانيين إبان قيادته للميليشيا المذكورة

 30/10/2009الشرق األوسط، 
 

   مليون ليرة لألقصى30 بـصيدا تتبرع: لبنان .53
 ألف 161 مليونا و30مبلغ " ائتالف الخير"سلم مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان لجنة : صيدا

  . للمسجد األقصىليرة لبنانية، حصيلة تبرعات جمعت من المصلين في مساجد صيدا
30/10/2009المستقبل،   

  
   يستنكر االعتداءات على األقصى" اللبنانياالنتماء" .54

الجريمة التي ال   "اقتحام الحرم القدسي، منتقدا     "  امس   األسبوعياجتماعه  بعد  استنكر لقاء االنتماء اللبناني     
تجيزها مبادئ اي ديانة سماوية، ألن الديانات السماوية ال تتعاطى بهذه الروحية، بل علـى أسـاس أن                  

  ".االنسان يحترم أخاه ومقدساته
ل مناخ عالمي ضاغط على اسرائيل كي تقدم التنـازالت المطلوبـة            هذا االقتحام يأتي في ظ    "والحظ أن   

لمصلحة الفلسطينيين، وهو يهدف تالياً الى عرقلة السالم، وتعميق الفجوة، من خـالل تـشنيج النفـوس                 
يثبت ان ثمة تقاطع مصالح بين الحركات المتطرفـة         "واعتبر ان هذا العمل      ".وتأزيم الواقع على األرض   

مل تحت عباءة دينية، انما هي في الواقع بعيدة كل البعد من جوهر الـدين، وتغـذي                 التي تدعي انها تع   
  ".بعضها بعضا

30/10/2009النهار،   
  

  على اإلسرائيليين تفهم الدور اإلقليمي لتركيا : أنقرة .55
 احمد اوغوز تشليكول اإلسرائيليين لتفهم الدور اإلقليمي" إسرائيل"دعا السفير التركي في : باقة الغربية

الذي تلعبه تركيا في المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيعمل على توثيق العالقات بين الشعبين التركي 
  .أهمية كبيرة" إسرائيل"واإلسرائيلي، وان الحكومة التركية تولي العالقات مع 

 عقدت في "تركيا إلى أين"ونقلت وسائل اإلعالم عن السفير التركي قوله خالل مشاركته في ندوة بعنوان 
 أيالن اإلسرائيلية في إطار ندوة حول العالقات اإلسرائيلية التركية، انه ينوي العمل على -جامعة بار 

توثيق العالقات بين المؤسسات األكاديمية التركية واإلسرائيلية وكذلك بين وسائل اإلعالم في كال البلدين 
على بعضهما البعض، وخصوصا إن الجميع مما سيساهم في إن يتعرف المجتمعان اإلسرائيلي والتركي 
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وتركيا لكن ثمة أهمية كبيرة أيضا لتفهم الدور التركي في " إسرائيل"يعرف مدى أهمية العالقات بين 
  ".العالم والدور الهام لتركيا في المنطقة

  30/10/2009الدستور، 
 

  مليون دوالر إلى السلطة الفلسطينية200السعودية تحوِّل  .56
أوضح السفير أحمد عبد العزيز قطان مندوب المملكة لدى جامعة الدول العربية، :  كامل محمد-القاهرة 

أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن عبد العزيز، حول الصندوق السعودي للتنمية ما 
د لدى البنك يعادل مبلغ مائتي مليون دوالر إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية في الخزينة الموح

وذكر قطان أن هذا الدعم سيساعد السلطة الوطنية الفلسطينية .  فلسطين-العربي فرع الماصيون رام اهللا 
  .في مواجهة التزاماتها، وسيسهم في تلبية االحتياجات األساسية للشعب الفلسطيني

  30/10/2009عكاظ، 
  

  "إسرائيل"اكات الئحة إجراءات لمواجهة انته: اللجنة العربية لحقوق اإلنسان .57
عقدت اللجنة الفرعية العربية لحقوق اإلنسان اجتماعا في مقر جامعة الدول :  مراد فتحي-القاهرة 

العربية برئاسة الدكتور على المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر ورئيس اللجنة الفرعية 
ختام أعمال اللجنة التي استمرت عدة وقال المري، في تصريحات صحفية في . لحقوق اإلنسان بالجامعة

أيام، أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي أحيلت من اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان ومنها 
وذكر أن اللجنة . إعداد الئحة إجراءات للتصدى لالنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة

خالل وضع العديد من التصورات التي من شأنها التصدي لمثل هذه ناقشت كيفية تفعيل هذا البند من 
.. وحول كيفية التصدى لالنتهاكات اإلسرائيلية. االنتهاكات وسوف ترفع الئحة اإلجراءات إلى اللجنة

أوضح المري أن اللجنة ناقشت ثالث آليات لمواجهة هذه االنتهاكات يتم العمل على تفعيلها خالل األيام 
  . القادمة

  30/10/2009لشرق، قطر، ا
  

  مسؤولية ما يعانيه الشعب الفلسطيني" إسرائيل"اإلمارات تطالب األمم المتحدة بتحميل  .58
حملت دولة اإلمارات العربية المتحدة، الليلة قبل الماضية، أمام اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة : وام

لفلسطيني من حرمان وشتات وأوضاع غير مسبوقة مسؤولية ما يعانيه الشعب ا" إسرائيل"لألمم المتحدة، 
إنسانيا نتيجة احتاللها وإغالقها وعدوانها العسكري الوحشي المتكرر لمناطقهم وممتلكاتهم ومصادر 
بقائهم الرئيسية بما فيها مصادر المياه والكهرباء والبنى التحتية األساسية لمؤسساتهم الطبية والتعليمية 

وقف بناء المستوطنات والجدار الفاصل وتفكيك " إسرائيل"متحدة ضرورة إلزام وطالبت األمم ال. وغيرها
  .القائم منها إضافة إلى وقف ممارساتها المتكررة ضد األماكن المقدسة في القدس الشريف

  30/10/2009الخليج، 
  

  مرشد اإلخوان بمصر يدعو إلى الجهاد لتحرير األقصى .59
 العام لجماعة اإلخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف قال المرشد:  محيي الدين سعيد-القاهرة 

إن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير مدينة القدس والمسجد األقصى واسترداد الحقوق، مؤكدا أن 
المفاوضات العبثية تلتهم السنين من غير أن يكون لها أدنى أثر، وأنه في ظلها زادت وتيرة االستعمار 

الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وإنكار حقوقهم، وأسر المزيد من الرجال واالستيطان وهدم منازل 
  .والنساء واألطفال
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وحمل عاكف في رسالته األسبوعية، أمس، ما وصفه بالعجز والتراجع والموقف المتخاذل لبعض 
صى األنظمة العربية واإلسالمية المسؤولية عما يقوم به الصهاينة من افتعال المعارك حول المسجد األق

  .وفي ساحاته
  30/10/2009الخليج، 

 
   بالرباط أعمال ملتقى القدس الدولياماختت .60

بموازاة مع ملتقى القدس الدولي، انعقد في الرباط اجتماع بين أعضاء اللجنة :  بوشعيب الضبار-الرباط 
حث الرباعية الدولية الخاصة بالشرق األوسط، وممثلي بعض الدول المشاركة في الملتقى، جرى فيه ب

الوضع في المنطقة، في ضوء التطورات األخيرة وعقب هذا االجتماع، قال الطيب الفاسي الفهري، 
وزيرالخارجية المغربي، إنه بات من الضروري جدا، في ظل الظروف الراهنة العمل على توفر إرادة 

 .قوية على المستوى الدولي بهدف إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية
نقاش السياسي والتداول الفكري واألكاديمي في قضية القدس، في مختلف أبعادها وبعد يومين من ال

السياسية والدينية والتاريخية والحقوقية، إثر الهجمة اإلسرائيلية األخيرة على حرم المسجد األقصى 
الشريف، اختتمت أمس بالرباط، أعمال ملتقى القدس الدولي، الذي نظمته وكالة بيت مال القدس، تحت 

وأجمعت . عاية العاهل المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بتعاون مع مؤسسة ياسر عرفاتر
كل التدخالت والعروض التي ألقيت في الملتقى، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في 

ه من توفير سبل الحماية للشعب الفلسطيني، وضرورة التدخل للحفاظ على مدينة القدس، مما تتعرض ل
تهويد، وتغيير لمعالمها، وطرد للسكان، واعتداءات عليهم، في خرق سافر لكل المواثيق الدولية وحقوق 

 .اإلنسان، ومقررات األمم المتحدة
  30/10/2009الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"مئات األفارقة الفارين من حروب بالدهم أسرى في سجون  .61

 مدير مركز األسرى للدراسات المؤسسات الدولية المعنية طالب رأفت حمدونة: يوسف الشايب -رام اهللا 
بقضية اللجوء السياسي، بمتابعة قضية األسرى األفارقة في السجون اإلسرائيلية، عبر متابعة لتقرير على 

  .غاية من األهمية بث على القناة الثانية اإلسرائيلية مساء أول من أمس
وحصرية تشمل معلومات وصور عن هذه القضية وأضاف مركز األسرى أنه حصل على وثائق خطية 

: لعلها تفيد الباحثين العرب لمعرفة مبررات طلب اللجوء إلسرائيل، وحل لغزهم واإلجابة عن السؤال
ويعزو األسرى السودانيون، حسب المركز مبرر لجوئهم !  وليس أي دولة عربية أخرى؟"إسرائيل"لماذا 
   .منطقة دارفور وحرب القبائل هناك الى األزمة التي تعصف ب"إسرائيل"إلى 

وطالب حمدونة األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والصليب األحمر الدولي والمنظمات العالمية 
، واستيعابهم "إسرائيل"اإلنسانية بالنظر إلى ملف الالجئين األفارقة ودراسته، ووقف تدفق الالجئين إلى 

 .همفي دول عربية لحين عودتهم إلى بالد
  30/10/2009الغد، االردن، 

  
  للقدس الشرقية"إسرائيل"المجتمع الدولي ال يعترف بضم : بان كي مون .62

أكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي       : الوكاالت،   عبدالرؤوف أرناؤوط  -  عمان ، الرباط ،القدس المحتلة 
داعيا الحكومة اإلسـرائيلية  , حتلةمون أن المجتمع الدولي ال يعترف بالضم اإلسرائيلي للقدس الشرقية الم      

 .إلى وقف إجراءاتها في المدينة
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في كلمة أمام ملتقى القدس الدولي في الرباط تالها نيابة عنه مبعوثه إلـى الـشرق األوسـط                 , وجدد بان 
النداءات المتكررة من اللجنة الرباعيـة والمجتمـع        , "الوطن"روبرت سيري الذي أرسل مكتبه نصها لـ        

 بتجميد النشاط االستيطاني، ووقف اإلجراءات األحادية واالستفزازية، وإعادة         "إسرائيل"ع ل الدولي األوس 
 .فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس

كما تم االتفاق منذ فترة طويلة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، فإن القدس هي قضية أساسية يجـب            "وقال  
إذا ما أريد للـسالم أن      . يع القضايا األساسية األخرى   حلها من خالل المفاوضات، جنبا إلى جنب مع جم        

يتحقق، فيجب أن يكون الهدف أن تكون القدس عاصمة لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمـن،                  
 ".مع وضع ترتيبات لألماكن المقدسة مقبولة للجميع
 إلـى تـسهيل     "سرائيلإ"دعا األمين العام لألمم المتحدة      , وفي مؤتمر صحفي في نيويورك أول من أمس       

عملية إعادة أعمار قطاع غزة، منددا بعدم انطالق هذه العملية بعد عشرة أشهر على الهجوم العـسكري                 
 .االسرائيلي على القطاع

30/10/2009الوطن، السعودية،   
  

  ميليباند يبحث هاتفيا مع فياض الوضع المتدهور في القدس .63
يليباند، هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيـاض،   بحث وزير الخارجية البريطاني، ديفيد م     : لندن

وجدد ميلباند التأكيد على أهمية عمل جميع األطراف مـن          . أمس األوضاع المتدهورة في القدس المحتلة     
في الوقت نفسه أعرب ميلباند عن عميق قلقه إزاء استمرار عمليات طرد العـائالت              . أجل تخفيف التوتر  

وطمأن ميلباند فياض، أن بريطانيا     . لشرقية من بيوتها، التي وصفها بغير المقبولة      الفلسطينية في القدس ا   
وأدان . ستواصل الضغط على السلطات اإلسرائيلية لتكف عن هذه األعمال االستفزازية غير المـشروعة            

أبـو  (ميلباند مطالبة حماس للفلسطينيين في غزة بمقاطعة االنتخابات التي دعا الرئيس محمـود عبـاس                
  . ، وتهديدها بمعاقبة من يخالفون ذلك)كانون الثاني(إلى إجرائها في يناير ) ازنم

30/10/2009الشرق األوسط،   
  

  ال يسري على األراضي المحتلة " إسرائيل"االتفاق التجاري مع : أوروبا .64
اعتبر مدعي عام محكمة العدل األوروبية ان البضائع المنتجة فـي االراضـي             ): ا ف ب   (– بروكسل  

محتلة ال يمكن االعتراف بها كنتاج إسرائيلي وبالتالي ال يمكن اعفاؤها من الضرائب بحجة وجود اتفاق                ال
وراي المدعي العام ليس ملزما بالنسبة للقضاة االوروبيـين اال  ". إسرائيل"شراكة بين االتحاد االوروبي و 

  . د اصدار احكامهم من الحاالت عن80%ان قضاة لوكسمبورغ يوافقون المدعي العام الراي في 
30/10/2009الدستور،   

  
  وفد طبي أميركي يعرب عن صدمته من آثار العدوان اإلسرائيلي على غزة .65

أعرب وفد طبي أميركي عن صدمته من اآلثار التدميريـة التـي خلفتهـا الحـرب                :  حامد جاد  -غزة  
  .والحصار على المستويين الصحي والنفسي في قطاع غزة

 من أجل المسؤولية االجتماعية في مؤتمر صحافي، عقد أمس في مدينة غزة،             وطالب أعضاء وفد أطباء   
أصحاب القرار في الواليات المتحدة بالحضور إلى غزة لمشاهدة هذه اآلثار والتحدث إلى المتـضررين               

  .بشكل مباشر
ل غزة  وأشاد أعضاء الوفد الطبي في ختام زيارة استمرت أسبوعاً في غزة، بالشجاعة التي يتمتع بها أه               

في مواجهة الحصار وآثار الحرب، واعدين بأنهم سيقودون برنامجاً خاصاً لنقل المعاناة التي شـاهدوها               
  .ومناقشتها مع جهات صنع القرار في الواليات المتحدة
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إن المعاناة التي يواجهها أهل غزة تؤكد لنا بأنها تستطيع أن تكون            " وقال عضو الوفد الطبيب ديفيد هول       
، مناشداً المجتمع الدولي برفع الحصار وسياسـة الحجـز الجمـاعي للـشعب              "م في العالم  شريكا للسال 
  .الفلسطيني

إننا نؤمن بأن التقاء القيادات السياسية والمجتمعية في العالم مع القيادات التي قابلناها فـي غـزة                 : "وقال
  ".المدى البعيديمكن أن يحمل إمكانية لتحقيق األمن للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي على 

30/10/2009الغد، االردن،   
  

  "إسرائيل"تشارك في المناورات مع " هيجنز"المدمرة  .66
" إسـرائيل "تشارك المدمرة األمريكية هيجنز في المناورات المشتركة بين الواليات المتحدة و          ): رويترز(

ودة بعتاد ورادار،   وظهرت هيجنز خالل المناورات راسية في ميناء حيفا مز        ". كوبرا العرعر "تحت اسم   
  .فيما العلم األمريكي يرفرف فوقها

نتدرب علـى مواجهـة     "عن القائد األمريكي كارل ميوزر قائد السفينة قوله للصحافيين          " رويترز"ونقلت  
نتدرب على مواجهة التهديد الذي تهـتم       . تهديدات كثيرة، لكن ال يمكنني أن أعطي تفاصيل أكثر من ذلك          

أيضا تشارك في تدريب ضد هذا التهديد الذي يهـتم بـه            ) السفينة(بشدة، وهي   " ةاإلسرائيلي"به الحكومة   
اإلسرائيليون ."  

30/10/2009الخليج،   
  

  "إسرائيل"أميركي يواجه عقوبة اإلعدام لمحاولته التجسس لصالح  .67
يواجه العالم االميركي ستيوارد نوزيت المشتبه بأنه حـاول التجـسس لـصالح             ):  ا ف ب   (-واشنطن  

، احتمال الحكم عليه باالعدام النه اراد بيع معلومات سرية مقابل مليوني دوالر لعنـصر فـي                 "رائيلسإ"
ادعى انه عميل سري اسرائيلي ، بحسب وثائق قضائية تمكنـت           ) اف بي آي  (مكتب التحقيقات الفدرالي    

  .وكالة فرانس برس من االطالع عليها امس
 اطلعت عليها وكالة فرانس برس باالبقاء على احتجازه، ان          واكدت الحكومة التي تطالب في الوثائق التي      

في ) "اكتوبر( تشرين االول    21العالم الذي وجهت اليه التهمة رسميا في        " العقوبة القصوى التي يواجهها   "
  .، ولم تحدد ان كانت ستطالب بإعدامه"حال إدانته، هي اإلعدام

30/10/2009الغد، االردن،   
  

  لجليل خالل السنوات العشر القادمة  اسرائيلية لتهويد اخطة .68
أعدكم بالقيام بثورة في الجليل خالل السنوات الثالث القادمة، سنفتح الشوارع، ونبني السكك الحديديـة،               "

ونسير القطارات بين مختلف مدن وبلدات الشمال اليهوديـة، وسـنجلب االزواج الـشابة للعـيش فـي                  
  .."المنطقة

يـوم  " تطوير النقب والجليل  "رائيلي في مؤتمر الجليل الذي عقدته وزارة        هذا ما قاله رئيس الوزراء االس     
في الجليل االعلى شارك فيـه رئـيس دولـة          " كفار بلوم " في مستوطنة    2009 تشرين االول    13الثالثاء  

والهدف من هذا المؤتمر دراسـة      . اسرائيل شمعون بيرس، وعدد من الوزراء واالكاديميين والمختصين       
  ..ة لتطوير الجليل ومنطقة الشمال بشكل عامتطبيق خطة شامل

  تفاصيل الخطة الخطيرة
اقامة العديد من المدن السكان اليهود المتدينين، كذلك اقامـة          ) لمدة عشر سنوات  (تشمل الخطة العشرية    

جدد، ويهـود   " قادمون"مستوطنات صغيرة، وتوسيع عشرات المستوطنات القائمة األخرى بأحياء يقطنها          
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ويدور الحديث في هذه الخطة عن جلب نصف مليون يهودي الـى المنطقـة علـى                ". حريديمال"متدينون  
  .األقل

حريش في منطقة وادي عارة، ومدينة تسع لخمسين ألفاً بـين عـين      /وتشمل الخطة إقامة مدن في كتسير     
على أراضـي لوبيـة والـشجرة       ) جوالني(ماهل والناصرة وكفر كنا، ومدينة ثالثة على مفرق مسكنة          

رعان، ومدينة رابعة على سفوح الجبال فوق طمرة وكابول وعبلين تكون مشرفة شرقاً علـى جبـال    وط
  .الجليل، وغرباً على السهل الساحلي

  . وهناك خطة أيضاً القامة مدينة كسيف في النقب لليهود المتدينين قرب الكسيفة
عديد مـن الـشوارع وتعبيـدها       وألجل تسهيل االتصال والسفر من الجليل الى مركز البالد سيتم فتح ال           

، وكذلك وضع سكك حديدية، واقامة مناطق صـناعية متطـورة،           6وتوسيع شوارع وخاصة شارع رقم      
وتحـدثت  .  مليـار دوالر 50وستكلف الخطة أكثر مـن  . وتسهيل بيع األراضي واقامة البيوت واالحياء     

ة والعديد من المشاريع منها     مصادر عدة عن إقامة مناطق سياحية وفنادق ومطار كبير، ومطارات صغير          
  ).الهاي تيك(اقامة مصانع للصناعات الدقيقة جداً 

  أهداف الخطة
  :لهذه الخطة عدة أهداف خبيثة ومن أهمها

حتى ال تبقى مناطق الجليل والشمال والنقب ذات أغلبية سكانية عربية، بل سيكون هنـاك يهـود،                 .    1
 القوانين اليهودية الدينية، وخاصة التعطيل أيام الـسبت،         ومتدينون أيضاً والذين سيفرضون على المنطقة     

  ".سكانياً ودينياً"وفي أيام االعياد اليهودية، أي بمعنى آخر تهويد الجليل ومناطق الشمال 
إقامة هذه المدن والبلدات الجديدة يعني عدم ابقاء أي أرض لتوسيع البلدات العربية في المنـاطق                .    2

فـي هـذه    " سـكن "بلدات من أي توسع سكاني، بل بالعكس االعداد مسبقاً الزمـة            الشمالية، ومنع هذه ال   
  ..المنطقة، مما يجبر مواطنو هذه المناطق على ايجاد أماكن لالقامة بعيداً عن هذه المنطقة، أي الرحيل

خلق جو غير مريح للسكان العرب في المنطقة من خالل إجبارهم بعد فترة على تطبيق القـوانين                 .    3
كما وقع في مدينة عكا مؤخراً في       " الحريديم"دينية اليهودية، والدخول في مشاكل وخالفات مع المتدينين         ال

" الناس"عيد يوم الغفران من مناوشات وصدامات ومواجهات، أي بمعنى آخر تعكير الجو العربي واجبار               
  .على الرحيل

 حتى ال يكونون في منطقة واحدة يشكلون        محاولة توسيع انتشار المتدينين في مختلف أرجاء البالد       .    4
ثقالً كبيراً على اليهود العلمانيين، أي نقل اليهود المتدينين من مراكز الثقل في القدس والوسط الى بـاقي                  
أرجاء اسرائيل، وهذا بالطبع سيؤثر على العلمانيين الذين هربوا من مدينة القدس للعيش بعيداً عن أجواء                

  .المتدينين
اد الكامل لتهويد باقي المناطق االسرائيلية كمقدمة لتأكيد يهودية الدولة من الناحية العملية من              اإلعد.    5

خالل تشديد الخناق على العرب الفلسطينيين المقيمين في مناطق الجليل والنقب، واالعداد الستيعاب العدد              
  ".الديموغرافية"األكبر من القادمين الجدد لمواجهة المشكلة 

العرب أو العالم بالتفكير بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، إذ ال مكان لهؤالء، والمـساحة ال               منع  .    6
وكذلك منع التفكير بالعودة الى قرار التقسيم       ! تسمح لذلك، وهناك ضائقة سكانية حتى في المناطق العربية        

الة تطبيق أي بنـد     ، ألن الوضع على ارض الواقع يؤكد استح       1947 تشرين الثاني عام     29الصادر يوم   
  .من هذا القرار الدولي

  التأكيد على يهودية الدولة
إن المتابع لما تقوم به اسرائيل من إجراءات داخل الجليل والنقب، وحول المناطق العربية بالتحديد، يؤكد                

عربية، واليـوم ال تريـد      " أقلية"أن اسرائيل غيرت من سياستها العامة التي كانت ترضى وتقبل بوجود            
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، وتطبق هذا على ارض الواقع لفرضه على المجتمـع الـدولي،            "يهودية"لك، بل تريد ان تكون الدولة       ذ
  .وكذلك على العرب

وكانت الحكومة االسرائيلية قد أقرت خصخصة أراضي الدولة، أي السماح ببيعها، ومـن هنـا يمكـن                 
 العربيـة والتـي تعتبـر       االستنتاج ان الهدف من ذلك هو تشجيع اليهود على شراء اراض في المناطق            

أراضٍ أميرية، وكانت أصالً ملكاً للعرب، وبالتالي منع المطالبة بالحصول على هذه االراضي، ناهيـك               
  .عن االهداف االخرى التي ذكرناها سابقاً واهمها تضييق الخناق على البلدات العربية من جميع النواحي

 في حين أن العالم كله منهمك فـي موضـوع           أي أن خطوات تهويد الدولة قد بدأت على أرض الواقع،         
وفي القدس والجوالن مستمر إذ أنه ولألسـف يعتبـر          " اسرائيل"االستيطان في الضفة، واالستيطان في      

وبالتالي فال أحد ينتبه أو يهتم بما يحدث في الداخل، وما يعانيـه             ... شرعياً ألن االرض كلها ملك للدولة     
  . ذين يعيشون في داخل الخط االخضر والقدس والجوالنأبناء شعبنا العرب الفلسطينيين ال

  المطلوب والمتوقع
المتوقع هو أن تواصل اسرائيل تنفيذ خطتها الخطيرة، والمتوقع أن تُجمع األموال الالزمة لهذه الخطة من             

متجددة، باالضافة إلـى المـانحين      " مسيحية"قبل العديد من المنظمات الصهيونية سواء أكانت يهودية أو          
  .االثرياء المحسنين الذين ال يبخلون على دولة اسرائيل، ويتبرعون لها بمبالغ كبيرة

أما المطلوب عربياً هو الوقوف الى جانب أبنائنا في الداخل، وكذلك المطلوب من أبنائنا في الـداخل أن                  
  ..يوحدوا صفوفهم، وان يكونوا واعين حتى ال يكونوا لقمة سائغة

والحفاظ على حقـوقهم    .. وف الى جانبهم، وعدم السماح بترحيلهم أو مضايقتهم       والمطلوب من العالم الوق   
كمواطنين أصحاب االرض االصليين، وعلى العالم أيضاً أال ينشغل فقط باالستيطان في الضفة والقـدس               
والجوالن ويعمل على وقفه، بل عليه وقف االستيطان األخطر الذي ينفذ بهدوء ومـن دون أي احتجـاج          

  ..عليه
فيذ هذه الخطة الخطيرة يعني أن اسرائيل مقبلة على مرحلة غير مستقرة داخلياً، وقد تقود هذه الخطـة                  تن

 - ميدانياً وعلى أرض الواقع      -الى انتفاضة اجتماعية وسياسية وخاصة عندما يلمس العرب الفلسطينيون          
  .خطورة هذه الخطة وآثارها السلبية عليهم

   980لعدد ا 31October, 2009 ،البيادر السياسي
  

   الورقة المصرية للمصالحةحول .69
  إبراهيم غوشة

عندما برزت الورقة المصرية للمصالحة سارعت سلطة عباس للتوقيع عليها دون قيد أو شرط، وتأخرت               
، ثم ظهرت المفاجأة بأن الورقـة       15/10/2009حركة حماس بضعة أيام عن الموعد المقرر للتوقيع في          

 صفحة اشتملت على بنود ال يعقل أن توافق عليهـا  28 من ثماني صفحات إلى   المصرية قد تمت زيادتها   
فصائل المقاومة وحظر عليها أي حوار حولها وإنما التوقيع فقط كما فعلت حركة فتح مما يكشف فضيحة                 

  !أخرى غير قضية جولدستون بتواطؤ نظام كامب ديفيد في مصر مع سلطة اوسلو في رام اهللا
تعطي عباس هيمنة كاملة على جميع مفاصل حوار القاهرة، فلجنة منظمـة التحريـر              والورقة المصرية   

وتشكيل محكمة قضايا االنتخابات وتشكيل لجنة االنتخابات ولجنة األمن العليا والمخابرات العامة واللجنة             
  !عضوا جميعها مرجعيتها هو محمود رضا عباس) 16(المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني 

ونصت الورقة  ! وأنّه يحظر إقامة أي تشكيالت عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز أمني              كما  
أيضاً على استيعاب ثالثة آالف عنصر من منتسبي األجهزة األمنية السابقة في قطاع غزة ويزداد عددها                

 ذكر لمثيلتها في الضفة     تدريجياً بدون حد أعلى في قطاع غزة حتى إجراء االنتخابات التشريعية دون أي            
  .الغربية
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  ).أي بعد التوقيع وليس قبله(أما بالنسبة للمعتقلين فيجري اإلفراج عنهم فور توقيع االتفاقية 
هذا بعض ما ورد في الورقة المصرية ودون أي ذكر ألرضية هذه المعالجة من حيث التمسك بثوابـت                  

الشعب والمقاومة المسلحة طريق التحرير والقدس      القضية الفلسطينية وفي مقدمتها وحدة األرض ووحدة        
 وإزالة المـستوطنات وجـدار الفـصل        1948وعودة الالجئين إلى أراضيهم وممتلكاتهم في مناطق الـ         

  .العنصري وغيره كثير، ودون ورود ولو كلمة واحدة عن االحتالل الصهيوني لكامل األرض الفلسطينية
عطي عباس قطاع غزة الذي فشل فيه دايتون في أواسط حزيران           إن نظام كامب ديفيد في مصر أراد أن ي        

 -27/12/2009 وفشل فيه أولمرت وباراك وليفني في الحرب البربرية على قطاع غـزة منـذ                2007
17/1/2009.  

ومازال نظام كامب ديفيد في مصر يحاصر حتى الموت جوعاً ومرضاً اكثر من مليون ونصف مليـون                 
بينما أطلق عليهـا    ) إمارة إسالمية (طاع، ويطلق على حكومة اسماعيل هنية       من الشعب الفلسطيني في الق    

 لمح هنا بأن االسالم ظالمي) إمارة ظالمية(عباس من خالل حقده الباطنيوهو ي!  
في تقديري كما ذكرت سابقاً أن الخطأ كان بقبول نظام كامب ديفيد في مصر راعياً للحوار وهـو لـيس              

رفح كرمال سلطة عباس في رام اهللا، وال شك أن الخروج من هذه الورطة التي               محايداً، فهو يغلق معبر     
حشرت فيها المقاومة يكون بالخروج الى رحب االنتفاضة في القدس والضفة الغربية وإلى سعة المقاومة               

  !في قطاع غزة ومغادرة لعنة سلطة اوسلو
 ستكون كمن يلدغ من جحـر واحـد         2010كما وان أي مشاركة في االنتخابات القادمة في أواسط عام           

 سيعود مرة أخرى من عزل المقاومة اذا لم تقبل بشروط اللجنة الرباعية، هـذا               2006فسيناريو  ! مرتين  
. إذا كانت االنتخابات نزيهة، كما وأن الوضع في الضفة الغربية بالغ الشدة على حماس والجهاد وغيرهما               

وقـد رأينـا قبـضة      . عباس نصفهم من األسرى المحررين     معتقالً في سجون     650وهناك اآلن حوالي    
دايتون ومعها فتح بمنع حتى المسيرات في مناسبة العدوان على غزة واستهداف األقصى في القدس، وال                
ينبغي نسيان أن قادة في اللجنة المركزية قد سفكوا دماء المجاهدين من حماس فـي التـسعينات وحتـى                   

يعملون مع دايتون كتفاً بكتف ومنهم ذياب العلي وزياد هـب الـريح             تاريخه، وهناك جنراالت من فتح      
  .وماجد فرج وحازم عطا اهللا وغيرهم

  29/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  والورقة المصرية المعدلة  .. انتخابات الضفة .70
  فارس عبد اهللا

د في تكريس عملـي لحالـة       إعالن السيد محمود عباس موعدا إلجراء انتخابات في الضفة المحتلة، ساع          
االنقسام الفلسطيني، الذي مارسته سلطة رام اهللا وال زالت في كثير من إجراءاتها السابقة، عبر تعطيـل                 
المجلس التشريعي، وتفكيك المجالس البلدية المنتخبة، أضف إلى ذلك حالة القمع وفصل الموظفين وقطع              

االعتقاالت السياسية، حيث تعج سجون سلطة رام اهللا        رواتبهم بسبب االنتماء السياسي، مع االستمرار في        
وال يمكن أن نغفل عن الخطاب التحريضي، الذي يمارسه السيد عباس           , بالمئات من األبرياء والمقاومين   

على طرف داخلي فلسطيني، لم نجد ربع هذا التحريض على المحتل ولو إعالميا، كل تلك المؤشـرات                 
الحقيقة لم يحن وقتها بعد، فال زال البعض يراهن على خيارات الرباعيـة             كانت تدلل على أن المصالحة      

ليبرمـان، لـم    -ورؤية أوباما الجديد للحل في الشرق األوسط، وكأن التعنت الصهيوني وصلف نتنياهو           
يستطيع أن يزحزح قوم أوسلو عن قناعاتهم التي تتنافى مع طبيعة األحرار، فال زال سـالم الخـضوع                  

  . هروب منهخيارهم الذي ال
ليس غريباً أن يصدر قرار إجراء االنتخابات األحادي، بالرغم من مطالبة جميع الفصائل أن تجـرى أي                 
                انتخابات قادمة ضمن التوافق الوطني، وفي ظروف مالئمة تضمن نزاهتها، فهذا ما كان يخطَّط له، وأن
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كانت تفترض موافقـة    , ماسلعبة كسب الوقت ومساحة الربع األخير من زمن الضغط المصري على ح           
حماس على الورقة المصرية المعدلة، والتي فيها شرعنة للتنسيق األمني والتعرض لتشكيالت المقاومـة              
ووصفها بالمليشيات، خوفاً من ظهورها كمعطِّل التفاق المصالحة، وبذلك يتم انتزاع ما عجـزت عـن                

بر التخويف من عواقب عـدم التوقيـع،        تحقيقه الحرب األخيرة والحصار المستمر منذ ثالث سنوات، ع        
أن الورقة للتوقيع فقط، إلى جانب التهديدات عبـر الـصحف المـصرية             " الوسيط المصري "حيث أعلن   

وغيرها من التهديدات التي    !! الحكومية بأن مصر لن تسمح لقادة حماس بالدخول أو المرور من أراضيها           
  .عجت بها وسائل اإلعالم المصرية الحكومية

مسارعة فريق السلطة للتوقيع على الورقة المصرية المعدلة، يكشف للجميع أن فحواها الجديد فـي               لعل  
بعض نقاطه، يتوافق مع ما كان فريق فتح يطالب به في جلسات الحوار المتعددة بالقاهرة، من اعتـراف                  

زم باالتفاقيـات   كالكريستال بإسرائيل والتزام واضح بشروط الرباعية، وأن أي حكومة قادمة يجب أن تلت            
مع إسرائيل، وإذا كانت الورقة المصرية تخلو من ذلك فإن عدم توقيع حماس عليها جريمة، وإذا كانـت                  
الورقة تتضمن مطالب عباس المعروفة فإن توقيع حماس عليها خيانة لدماء الشهداء وطعنة في ظهر كل                

  .المقاومين
في ظل الفيتو األمريكي والـصهيوني علـى أي         إن توقيع فريق السلطة على الورقة المصرية المعدلة،         

اتفاق أو تفاهم للسلطة مع حماس، يؤكد رؤية الكثير من المحللين وأصحاب الرأي أن الورقة المـصرية                 
المعدلة هي بمثابة الكمين السياسي لحماس، وإذا كانت السلطة وحركة فتح حريصة إلى هذا الحد علـى                 

خطابات السلطة الرسمية طول عام كامل من االنقسام، ألـيس          الوحدة الوطنية، التي كانت مرفوضة في       
من الواجب للساعي إلى الوحدة أن يقف عند اعتراضات الشريك اآلخر على الورقة، التي سوف تنـتج                 

  .الوحدة على أساسها لتجنب أي أخطاء أو عوائق للتنفيذ
يس مبارك واتصال هاتفي مـع      إن قرار عباس بإجراء انتخابات في الضفة المحتلة، جاء بعد زيارة للرئ           

إن القرار يرتكز على دعم عربي ودولي، وبذلك تكون االنتخابات          : الرئيس األمريكي أوباما، وكأنه يقول    
هي خطوة في إطار تجريم غزة، وإخراجها عن القوانين والشرعيات العربية والدولية، والمطالبة بتحرك              

لذا جاءت تصريحات عباس األخيرة تـشدد       , لظالميةدولي إلنقاذ مليون ونصف إنسان من قمع اإلمارة ا        
على ضرورة استعادة غزة بكل الوسائل، فهل سقطت من برامج السلطة استعادة القدس المحتلـة ويافـا                 

  .حتى أصبح يراودهم حلم استعادة غزة في كل المناسبات والخطب! وحيفا؟
 وافقت حماس على انتخابات في شـهر   فلقد, اإلصرار على االنتخابات ال يأتي في إطار تهديد حماس بها         

 أي بعد ستة أشهر من تاريخ عباس المعلن، والمعلوم أن قناعات الناس ال تتغير فـي هـذا                   2010يونيو  
الزمن البسيط، وكل ما تحتاجه السلطة هو انتخابات شكلية تقوم بإخراج حماس من خاللها عن مـسرح                 

رى أن السلطة وحركة فتح في موقف انتخابي صـعب،          الشرعيات السياسية، فالمتابع للواقع الفلسطيني ي     
بسبب الممارسات القمعية بحق المقاومة في الضفة، وزيادة وتيرة التنسيق األمني، لدرجة زيـارة قـادة                
الجيش الصهيوني لمقرات األجهزة األمنية كما حدث في بيت لحم، وسيطرة الجنرال دايتون على أجهزة               

ر جولدستون، والشبهات حول مشاركة السلطة في الحـرب علـى           السلطة، أضف إلى ذلك فضيحة تقري     
غزة، وقصور أداء السلطة وغيابه عن القدس، إلى حد قمع المسيرات التضامنية مع القـدس والمـسجد                 
األقصى، كل ذلك له انعكاساته السلبية على تأييد حركة فتح، ولعل أبرز صوره كان في مقاطعـة كـل                   

ة النجاح قبل أيام، وكان سبب المقاطعة القمع واالعتقال السياسي، كما جاء            الكتل الطالبية النتخابات جامع   
  .في بيان الكتل الطالبية

أو بعض الشخـصيات مـن أصـحاب أنـصاف          , قد يكون البعض الفلسطيني كفصائل منظمة التحرير      
 ينتهـي   المواقف، يطالب بالتوقيع على الورقة المعدلة، لكون تلك الورقة فرصة إلنهاء االنقـسام، ولـن              

االنقسام بمجرد التوقيع على ورقة، وستبقى الخالفات شاسعة بين تيارين ومشروعين مختلفين، وقد يكون              
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للبعض خصومة أو خالف سياسي أو أيدلوجي مع حماس، ولكن هل يقبل هؤالء لحمـاس أن تعتـرف                  
ين وعلى رأسـهم    هل يقبلون لحماس أن تشرعن التنسيق األمني، الذي اكتوى به كل المناضل           ! بإسرائيل؟

أحمد سعدات وغيره ممن قتلوا بهذا السلوك الخياني؟ أم أن التنسيق األمني في العرف الجديـد للـبعض                  
وكمـا هـو    !! يدخل ضمن العالقات الخارجية والتعاون األمني بين الدول، كما جاء في الورقة المعدلة؟            

  .جارةٌ في عرف السيد عباس وفريق التسوية" إسرائيل"معروف فإن 
ع صدور قرار االنتخابات األحادي بما يمثله من تهور سياسي غير معهود، فإن القاعدة فـي الـساحة                  م

وأتوقع أن تشهد هذه االنتخابات مقاطعة واسعة في الضفة         . الفلسطينية أن ال شيء يمر دون توافق وطني       
 في النظام السياسي    المحتلة، حيث تعول السلطة عليها، في ظل مقاطعة غزة، لتمرير هذا الخرق الخطير            

  .واالجتماعي الفلسطيني
  28/10/2009اإلسالم اليوم، 

  
  "آيباك"تهديداً حقيقياً لـ باتت"  ستريت-جي " .71

  رنده حيدر
لجنة العمل السياسي اليهـودي     "او  ) J-Street" ( ستريت -جي  "بعد أقل من عامين على انشائها تحولت        

أو لجنة الـشؤون    " آيباك"ة تشكل تهديداً حقيقياً لمنظمة      مجموعة ضغط فاعل  " الجديدة في الواليات المتحدة   
 اإلسرائيلية التي احتكرت منذ السبعينات وحتى اليوم تمثيل الجاليـة اليهوديـة فـي               -العامة األميركية   

الواليات المتحدة والتي لعبت على الدوام دوراً رئيساً في تبني سياسة أميركية مؤيدة إلسرائيل نظراً الى                
بير الذي تملكه في مجلس الشيوخ وفي اإلدارات األميركية المتعاقبـة وفـي وسـائل اإلعـالم     النفوذ الك 

  .المكتوبة والمرئية
وتعتقد بـأن الطريـق     . عن نفسها بأنها مجموعة موالية إلسرائيل ومؤيدة للسالم       "  ستريت -جي  "تعرف  

وتـؤمن  . حوار والتسوية الـسلمية   الوحيد إلنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية هو ال         
أيضاً بضرورة اللجوء الى الحوار لحل مشكلة سعي إيران إلمتالك السالح النووي وضـرورة تجنـب                

  .وترفض المجموعة الحلول األحادية الجانب وتؤيد الحلول المتعددة الطرف. المواجهة العسكرية معها
للقـوة مـن جانـب الجـيش        " لمفـرط اإلستخدام ا "خالل الحرب على غزة ضد      "  ستريت -جي"وقفت  

الهدف األساسي للجنة البرهنة على وجـود       ". حماس"اإلسرائيلي، ودعت الى ضرورة الحوار مع حركة      
أكثرية يهودية في الواليات المتحدة تنبذ سياسة العنف والقوة وتدعم الحوار والتسوية السلمية، وتسعى الى           

  .لى إسرائيل كي تتبنى الحلول السياسية للنزاعالتأثير على اإلدارة األميركية من أجل الضغط ع
وعلى الرغم من حداثة سن اللجنة الجديدة فقد شهدت في األشهر القليلة الماضية صـعوداً كبيـراً فـي                   

 واليـة مـن اليهـود       41 ألف ناشط موزعين على      50شعبيتها الى حد أنه بلغ عدد أنصارها ومؤيديها         
كومة اإلسرائيلية، باإلضافة الى عدد من الشخصيات البارزة فـي          المعارضين عموماً للسياسة الحالية للح    

"  ستريت -جي  "واستطاعت  . التيار اإلصالحي اليهودي من اليهود األميركيين المتدينين ونحو ألف حاخام         
خالل عام واحد أن تجمع تبرعات تقدر بنحوثالثة ماليين دوالر، وهذا قد يعتبر مبلغاً صغيراً بالمقارنـة                 

كما حصلت على تأييد    .  مليون دوالر لكنها في بداياتها     70والبالغة  " آيباك"ة اللوبي المنافس لها     مع موازن 
  ".آيباك"التي كانت عموماً تدعم " النيويورك تايمز"صحيفة 

ومما الشك فيه أن فوز باراك أوباما بالرئاسة األميركية عزز الى حد بعيد المواقـف الـسياسية للـوبي                   
"  سـتريت  -جـي "لجديد نظراً الى التشابه الكبير في الرؤية السياسية بينهما، وتأييـد            اليهودي الحمائمي ا  

لكن هذا األمر   . المطلق لحل الدولتين الذي يسعى الرئيس األميركي الى تحقيقه خالل فترة واليته الحالية            
 خلق معارضة أكبر وأوسع للوبي اليهودي الجديد داخل إسرائيل ووسط يهود أميركـا، حيـث بـرزت                
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ـ               -جـي "المنافسة الشديدة بين اللوبي الجديد والقديم مع بروز موقف رسمي إسرائيلي واضح معارض ل
  .”ستريت

شكلت الدعوة الى المؤتمر السنوي لمجموعة الضغط الجديدة مناسبة للكشف عن المعارضة اإلسـرائيلية              
لبية الدعوة التي وجهت اليه     فلقد رفض سفير إسرائيل ت    . الرسمية لنشاط اللوبي الجديد ومواقفه وسياساته     

تتعارض مع السياسة الرسمية للحكومـة وتعـرض        "  ستريت -جي  "لحضور المؤتمر بحجة أن سياسة      
في الوقت الذي استغلت فيه أحزاب المعارضة المؤتمر وفي مقدمها حـزب            . المصالح اإلسرائيلية للخطر  

ركة في أعمال المؤتمر الـذي نجحـت        كاديما للتعبير عن تأييدها لنشاط المجموعة وعن حماستها للمشا        
 سيناتوراً وعضو كونغرس أميركي لحضوره، ناهيك بعشرات        150المجموعة في الحصول على موافقة      

  .المسؤولين األميركيين السابقين
فـشنت بعـض    . موضوع خالف وجدل إسرائيلي ويهودي أميركي     "  ستريت -جي  "وسرعان ما تحولت    

الذين يدعون تأييد إسرائيل وهم في الواقـع        "اء المجموعة الجديدة    وسائل اإلعالم حملة شعواء على أعض     
يسعون الى تقويض دعائمها عبر تأليب الرأي العام األميركي ضدها و اقناع اإلدارة األميركية بممارسة               

وتوالـت  ". ضغوط عليها لحضها على المضي في العملية السلمية مع الفلسطينين وتجميـد اإلسـتيطان             
ـ   االتهامات ألعض  المـشاركون  "و" أعداء الداخل "و" المعادين إلسرائيل "و" الخونة"اء المجموعة فوصفوا ب

ـ     ". في الحملة الدولية لنزع الشرعية عن إسرائيل       " الشيوعيين اليهود "وذهب بعض المعلقين الى تشبيههم ب
-جي"قاطعة  وطالب عدد من هؤالء المعلقين بم     . أيام ستالين الذين ساعدوه على مطاردة أخوانهم وقتلهم       

  .وكل التنظيمات اليهودية األميركية األخرى التي تسير في ركابها" ستريت
داخل الواليات المتحدة بصورة خاصة على يساريتها و تقاربها مع        "  ستريت -جي  "وتركزت الحملة على    

 ممـن   كما شُنت حملة على عدد من كبار المتبرعين للوبي الجديـد          . التيارات اإلسالمية وانفتاحها عليهم   
و شـكلت دعـوة بعـض       . كانوا يحتلون مناصب قريبة من دول إسالمية مثل الممكلة العربية السعودية          

واثبـات  " ستريت-جي"القيادات اإلسالمية األميركية للمشاركة في أعمال المؤتمر مناسبة للتشكيك بنشاط           
  .عدائها إلسرائيل والفكر الصهيوني

يل فقد اتخذت طابعاً آخر وشددت بـصورة خاصـة علـى            داخل إسرائ "  ستريت -جي  "أما الحملة على    
و تجميد اإلستيطان، وعن التـأثير      " حماس"المخاطر المتأتية عن مواقف اللوبي من موضوع الحوار مع        

السلبي لمثل هذه األفكار على إدارة الرئيس أوباما التي تسعى حكومة نتينـاهو بـشتى الوسـائل لكـبح                   
كما عكس الموقف الرسمي مـن      . هوادة دعوتها الى تجميد اإلستيطان    مشروعها لحل الدولتين وتقاوم بال      

الخالف بين الحكومة الحالية والمعارضة داخل إسرائيل ال سيما أحزاب اليسار، مما حرك             " ستريت-جي"
الى حد ما جبهة المعارضة وأعطى دفعاً ما الى معسكر السالم في إسرائيل الذي منذ دخول حزب العمل                  

ولقد أظهر موقف الحكومة    . لحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنيناهو هو في حالة شلل كامل         الى اإلئتالف ا  
النظرة األحادية التي تتعامل معها الحكومة اإلسـرائيلية مـع التنظيمـات اليهوديـة              " ستريت-جي"من  

ي ورفضها القبول بآراء معارضة لموقفها مما يعكس تزمتاً وتشدداً وضيق أفق انتقده أكثر مـن صـحاف                
  .إسرائيلي

جيرمي بن عامي الى السفير اإلسرائيلي لتشجيعه على        " ستريت-جي"في الرسالة التي بعث بها أمين عام        
حضور المؤتمر السنوي للجنة، حدثه عن اإلستطالع الذي قامت به اللجنة وسط الـشبان اليهـود فـي                  

عن إسـرائيل بـسبب الـسياسة       الواليات المتحدة والذي أظهر أن هؤالء يبتعدون عن الجالية اليهودية و          
اليمينية والمواقف المتطرفة، وأن اللوبي الجديد المؤيد للسالم هو فرصة لجذب هؤالء واعطائهم الفرصة              

ولكن الموقـف المـتحفظ والمعـارض       . للتعبير عن رأيهم الحر وافساح المجال أمام التعددية في اآلراء         
  . اليهودية األميركية ويزيد من انقسامهمللحكومة من شأنه أن يزيد الهوة بين أفراد الجالية
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ـ         اإلدعـاء  " آيباك"أنه لم يعد باستطاعة     "  ستريت -جي  "من اهم النتائج التي أدى اليها الصعود السريع ل
احتكار تمثيل الجالية اليهودية األميركية وممارسة النفوذ الذي كان يمارسه على اإلدارة األميركية لدفعها              

  .رائيلية الحاليةالى تأييد الحكومة اإلس
والراهن اليوم أن اللوبي اليهودي المؤيد للسالم بات يمثل شريحة واسعة مـن الـرأي العـام اليهـودي                   
المعارض لسياسات الحكومات اليمينية المتطرفة، ويعكس حراكاً وسط الرأي العام اليهودي لـيس فـي               

ان يتعاطف تلقائياً مع إسـرائيل ويؤيـد        هذا الرأي العام الذي ك    . الواليات المتحدة فحسب وانما في العالم     
مواقفها، أصبح اليوم أكثر تحفظاً ازاء سياسة القوة التي تستخدمها إسرائيل، وأكثر نقداً لممارساتها ضـد                

  .الفلسطينيين، وأكثر تأييداً للحلول السياسية السلمية
  30/10/2009النهار، 
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