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  "والمنطقة مرشحة للذهاب إلى الحرب.. .التسوية فشلت: "شلّح في ذكرى الشقاقي .1

ـ     ، أن   خليل الشيخ  عن مراسلها  31/10/2009 األيام، فلسطين،    ذكرت ة الجهـاد   األمـين العـام لحرك
اإلسالمي رمضان شلح قال إن المشروع األميركي في المنطقة مشروع فاشل، في وقـت تمـر دولـة                  

  .االحتالل بحالة من القلق والخوف على وجودها ومستقبلها
 خالل مهرجان نظمته الجهاد في أرض الكتيبـة         حماسووجه شلح رسالة عبر الهاتف إلى حركتي فتح و        

فتحي الشقاقي، مؤسـس الحركـة،      . مس، في الذكرى السنوية الستشهاد د     بمدينة غزة، بعد صالة ظهر أ     
، طالبهما فيها بالعمل على ضمان الوحدة الوطنية وإنهاء حالـة           "نصرة القدس ودعم الوحدة   "تحت عنوان   

  .االنقسام ومواجهة الغطرسة اإلسرائيلية واالعتداءات المستمرة بحق مدينة القدس والمسجد األقصى
هرجان الذي حضره حشد كبير من قيادات الحركة وممثلين عـن الفـصائل الوطنيـة               وخاطب شلح الم  

نحن في حركة الجهـاد     : واإلسالمية والمؤسسات وشخصيات اعتبارية وعشرات األلوف من المواطنين       
اإلسالمي لسنا مع طرف على طرف آخر، كما لسنا طرفاً في النزاع الداخلي، لكننـا منحـازون إلـى                   

مشروعنا ليس مشروع دنيا ومغانم مادية ومعنوية، وليس مشروع سلطة وال           : ضافوأ .األرض والشعب 
  .طلب رئاسة وال شهرة وال جاه، مشروعنا هو مشروع جهاد، بل قتال في سبيل اهللا ضد إسرائيل

المنطقة مرشحة للذهاب للحرب أكثر من ذهابها نحو السالم وستبقى فلسطين جوهر الصراع،             : وأضاف
  .أنفسنا لذلك وأن نخرج من حالة الضغط على عقولنا بواقع االنقسام المدمروعلينا أن نُعد 
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 والسلطة، كما دعا    فتحوطالب شلح بعدم المراهنة على مستقبل المفاوضات مع االحتالل، في إشارة منه ل            
  . إلى تغيير سلوكها في قطاع غزة وتصليح كل الممارسات الخاطئة التي اقترفها عناصرهاحماس

 قال نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد إن حركته تصر على مواصلة الجهـود                من ناحيته، 
المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تنطلق من التمسك بالثوابت والحقوق وتحفظ حق الشعب              

  .في المقاومة
ـ          : وأضاف تالحم فيمـا بيـنهم     نريد مصالحة تؤسس لعالقة متوازنة بين الفلسطينيين وتعزز الوحدة وال

  .لمواجهة االحتالل، مشيراً إلى أن المقاومة هي الخيار األصوب للدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب
ودان عزام الهجمة اإلسرائيلية على مدينة القدس والمسجد األقصى، معتبراً أن اعتداءات إسرائيل عليهما              

ي سياسة إسرائيل واإلدارة األميركية التـي       دليل واضح على همجية االحتالل أوالً، وعدم حدوث تغيير ف         
  .تدعي رفع شعار التغيير، ثانياً

وقوف اإلدارة األميركية واالتحاد واألوروبي موقف المتفرج أمام االعتداءات اإلسرائيلية، هو دليل            : وقال
اصرة للقدس  تواطؤ مع االحتالل، داعياً األمتين العربية واإلسالمية إلى مواصلة تحركاتهما الداعمة والمن           

  .والمسجد األقصى
تقرير القاضي ريتشارد غولدستون يؤكد صـواب وحـق         : وتابع عزام في سياق كلمته خالل المهرجان      

المقاومة الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في مالحقة القتلة ومجرمي الحـرب اإلسـرائيليين الـذين               
لسلطة وجامعة الـدول العربيـة ومنظمـة        ارتكبوا مجازر ضد المدنيين خالل الحرب األخيرة، مطالباً ا        

المؤتمر اإلسالمي بمتابعة الجهود مع الجمعية العمومية لألمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لمالحقـة              
  .مجرمي الحرب وضمان إدخالهم إلى قفص االتهام ومحاكمتهم

ب الفلسطيني ووقفـت    مصر قدمت الكثير للشع   : وفي الشأن المتعلق بالحوار الوطني برعاية مصرية قال       
  .إلى جانبه، داعياً إلى استمرار هذا الدعم والمساندة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة الداخلية

وأهاب بالراعية مصر أن تفصل ما بين مسيرة الحوار الداخلي ونتائجه وبين معاناة الشعب الفلـسطيني                
  .في غزة والعمل على رفع الحصار وفتح المعابر

لصعيد الداخلي، دعا عزام السلطة إلى رفض التفاوض مع إسرائيل والعمل على تعزيز الـصمود               وعلى ا 
  .لدى المواطنين، والتخفيف من معاناتهم والسعي من أجل االتفاق على برنامج لمواجهة االحتالل

األمين العام للجهـاد اعتبـر أن       ، أن   وكاالت عن   غزة من  31/10/2009صحيفة فلسطين،    وأضافت
ـ   "إدارة غزة سيخدم المشروع اإلسالمي الكبير وهم      " أن   حماساد  اعتق تغيير سلوكها على   "، مطالباً إياها ب

إننا في الجهاد نمد أيدينا لفتح وحماس وكل الفصائل للخروج من هـذا االنقـسام، ألن                : "، وقال "األرض
  ".األرض تضيع ونحن منشغلون في همومنا وخالفاتنا

، مطالبـاً الـسلطة     "ريكية في مأزق كبير، ومشروعها في المنطقة قد فـشل         إن اإلدارة األم  " :وقال شلح 
أن اإلدارة األمريكية في مأزق داخلي      "وأوضح   ".دولة"الفلسطينية بعدم المراهنة عليها في الحصول على        

وخارجي كبير من خالل األزمة المالية، واحتاللها للعراق وهزيمتها فـي أفغانـستان وفـشل مـشروع                 
إن اإلدارة األمريكية لن تأخذنا إلى تـسوية،        :"وأضاف". لمشروع اإلسرائيلي كذلك في تراجع    التسوية، وا 

ونحن أمام كيان وظيفته إنتاج الحروب وال أمل للسالم معه؛ فالمنطقة مرشحة للذهاب إلى الحرب أكثـر                 
  .، حسب قوله"من أي شيء

  
   الشرعيةالسلطة حريصة على وجود سالح واحد فقط وهو سالح السلطة: حماد .2

نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود  أن القاهرةمن  31/10/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
 على ،بالقاهرة" الشرق األوسط" أكد في ندوة عقدت أمس األول، بمقر وكالة األنباء المصرية ،عباس
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ائل المقاومة، بقوله الشرط الذي تضعه سلطة رام اهللا إلتمام اتفاق المصالحة، والمتعلق بنزع سالح فص
  .، حسب قوله"إن السلطة حريصة على وجود سالح واحد فقط وهو سالح السلطة الشرعية"

اد جدد  حم، أن وليد عوض،رام اهللانقالً عن مراسلها في  31/10/2009القدس العربي، وأضافت 
ة والعربية في  السلطة الفلسطينية ستضمن مشاركة مختلف الجهات الدولية والحقوقيأنالتأكيد على 

 له األمانة انتخب رئيس غيره سيسلم إنالرئيس محمود عباس "الرقابة على االنتخابات المقبلة، وقال 
 وفا - الفلسطينية الرسميةاألنباءوشدد في تصريح صحافي نشرته وكالة  ." مشاكلأيبسالسة ودون 

 في الضفة، وآخر غزة الجمعة على عدم صحة الكالم عن وجود رأسين للسلطة الوطنية، واحد في
 هنالك راس واحد للسلطة وهو الرئيس، حتى الحكومة في هذا القانون األساسيبموجب القانون : مضيفا

  .هي حكومة الرئيس، وهو من يكلف شخصا ما لتشكيل الحكومة، وهو من يقيل رئيس الوزراء
وجود برنامجين متباعدين  المشكلة الراهنة ليست ناجمة عن وجود رأسين للسلطة، بل سببها أن وأوضح

 في المجلس التشريعي، أغلبية لحماس التي تمثل حاليا واآلخرومتضاربين احدهما للرئيس المنتخب، 
  .معتبرا بأن اقصر الطرق لتجاوز هذه المشكلة هو التوجه لالنتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة

 الشعب الفلسطيني، وانه وأعداء إسرائيلم هو  الطرف الوحيد المستفيد من حالة االنقساأن حماد وأوضح
، كما انه مطلوب منها وضع مصالح الشعب الفلسطيني أعمقمطلوب من حماس النظر للموضوع بشكل 

  . وليس المصالح الفئوية الضيقةاألولويةفي 
د وحول المعوقات التي تحول دون تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفقا لما طرحته مصر، شدد حما

 مشكلة االنقسام، وانه بعد توقيع فتح على مشروع إلنهاء مصر تبذل جهودا جبارة ومخلصة أنعلى 
كتوبر الجاري، بات واضحا بأن حماس هي الطرف المسؤول أ /األول شهر تشرين أواسطالمصالحة في 

لح  محكومة بمصاوأنهان قرار حماس ليس بيدها، أ إلىولفت .  انجاز موضوع المصالحةإعاقةعن 
  . ال تريد تحقيق المصالحة الفلسطينيةإقليميةدول، ومصالح 

وجدد مطالبة السلطة الوطنية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بتطبيق التعهد 
 . عن الطرف المعيق للحواراإلعالنالسابق والقرار القاضي بضرورة 

  
 يداً عن التدخالت الخارجيةلحوارات المصالحة بع" التشريعي"بحر يؤكد دعم  .3

 أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، دعمه الستمرار حوارات . جدد د:غزة
  .يسرائيلالمصالحة الفلسطينية من منطلقات الثوابت الفلسطينية بعيداً عن التدخل األمريكي واإل

ان الموظفين العام تكريما للموظفين المثاليين وثمن بحر في كلمة ألقاها خالل مشاركته في حفل نظمه ديو
 ".الجهود التي يبذلها الديوان لالرتقاء بالمستوى اإلداري في جميع المؤسسات الحكومية"والمتقاعدين 

ولفت بحر االنتباه إلى أن الحكومة الفلسطينية في غزة تحدت الحصار واإلغالق، وأنجزت الكثير، 
، مناشداً " رغم المؤامرة ورغم سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحىلن نتنازل عن ثوابتنا،: "وتابع
  ".الوقوف أمام الهجمة الصهيونية على األقصى والتصدي لمحاولة تهويدها"العالم 

  30/10/2009 قدس برس،
  

  ظبي قبيل اللقاء المقرر مع كلينتون اليوم  يتباحث مع ميتشل في أبوعباس .4
، المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق أمسس في أبو ظبي التقى الرئيس محمود عبا :أبو ظبي

وقد تركز البحث خالل اللقاء على المواضيع التي ستبحث، اليوم، في اجتماع  .األوسط جورج ميتشل
  .أمس أبو ظبي، مساء إلىالرئيس مع وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون التي وصلت 
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على الرغم "إثر االجتماع، انه " األيام"بيل أبو ردينة، في اتصال هاتفي مع وقال الناطق بلسان الرئاسة ن
 تقدم في موضوع أي وليس هناك يسرائيلاإل انه ال جديد في الموقف إال األميركيةمن استمرار الجهود 

  ".يةسرائيلاإل لألنشطة االستيطانية إسرائيلوقف 
 بتنفيذ ما عليها من التزامات في خارطة يةسرائيلاإل المطلوب هو التزام الحكومة أنوأكد أبو ردينة 

 بما في ذلك النمو الطبيعي لالستيطان وبما يةسرائيلاإل االستيطانية األنشطةالطريق وعلى رأسها وقف 
 دولة إقامة أساسيشمل القدس الشرقية وان تكون هناك مرجعية واضحة ومحددة لعملية السالم على 

مل المفاوضات جميع قضايا الحل النهائي من النقطة التي وصلت  وان تش1967فلسطينية على حدود 
  .عندها قبل توقفها نهاية العام الماضي

 31/10/2009األيام، فلسطين، 
  

   توصلنا إلى اتفاق شفوي في كل المسائل تقريباً...أنا وأولمرت كدنا ننهي كل شيء: عباس .5
 ية عن الرئيسإسرائيلنقلت محافل : ؤوط، الوكاالتعبد الرؤوف أرنا: القدس المحتلة، رام اهللا، إسالم أباد

أعرف أن نتنياهو براجماتي والجميع " عباس قوله في اجتماعات مغلقة معها مؤخرا الفلسطيني محمود
يقولون لي انتظر، .  ذاته1996أخشى أن يكون هذا هو نتنياهو . يقول لي إنه تغير ولكني ال أرى ذلك

عد إلعطاء نتنياهو فرصة، ولكن لدينا أسبوعان أو ثالثة أسابيع فقط أنا مست" وأضاف". ولكن إلى متى؟
ي سرائيلأنا ورئيس الوزراء اإل"ونقلت المحافل قول عباس، ". أخرى يجب أن يحصل فيها شيء ما

ولكن كانت . األسبق إيهود أولمرت كدنا ننهي كل شيء، في كل المسائل تقريبا توصلنا إلى اتفاق شفوي
  ". عرض أولمرتهناك مشاكل لرفضه

ي المطروح على سرائيلأن الموقف اإل "الوطن" كشفت مصادر فلسطينية النقاب لـ،وفي هذا الصدد
 بأنها أراض 1967األمريكيين بخصوص مرجعية المفاوضات يعتبر األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

يقولوا ذلك صراحة األمريكيون لم "وقال مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه  .متنازع عليها
، وأضاف المسؤول أن هناك "ولكن هكذا يمكن أن يدعم موقفهم وبطبيعة الحال فإن ذلك تراجع كبير

تراجعا مطردا في الموقف األمريكي بدءا من موضوع وقف االستيطان وعدم اعتباره شرطا الستئناف 
  . استئنافهاالمفاوضات وصوال إلى عدم وجود مرجعية محددة لعملية المفاوضات في حال

وبتقدير المسؤولين الفلسطينيين فإن اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة نجح في الضغط على إدارة 
أوباما باتجاه إبداء مواقف لينة تجاه نتنياهو مقابل تخفيف الضغوط على اإلدارة من قبل الكونجرس 

يين، سرائيلف المفاوضات مع اإلال أرى في ظل الظروف الحالية إمكانية الستئنا" وأضاف. األمريكي
  ".ولكن ال يمكن أن نظهر وكأننا من يعطل عملية السالم

  31/10/2009الوطن، السعودية، 
  

6. تلقينا رسائل مشجعة من أميركا بخصوص عملية السالم: ادحم 
 بما تم "إسرائيل"شدد نمر حماد المستشار السياسي لعباس على ضرورة التزام :  وليد عوض-رام اهللا 

 السابقتين، بخصوص مرجعية واألمريكية يةسرائيلاإل الحكومتين إبانالتفاق عليه خالل المفاوضات ا
 بخصوص أمريكا تلقي السلطة رسائل مشجعة من إلىعملية السالم وحدود الدولة الفلسطينية، مشيرا 

وفا الجمعة  - الفلسطينية الرسميةاألنباءوجدد حماد في تصريح صحافي نشرته وكالة  .عملية السالم
 أبلغت السابقة ومن خالل وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس األمريكية اإلدارة أن على التأكيد

، والتي 1967 يونيو / والفلسطيني بالتزامها بالحل وفق حدود الرابع من حزيرانيسرائيلاإلالطرفين 
 يتم أن، والبحر الميت، على دناألرتتضمن قطاع غزة والضفة الغربية من ضمنها القدس، وكذلك نهر 

 الرئيس إلدارة السابقة نقلت رسالة األمريكية اإلدارة أنوبين  .تقاسم المنطقة المحرمة بين الطرفين
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 يكون الحل وفق حدود الرابع من أن ضرورة إلى وتطرقت األوسط تتعلق بالحل في الشرق أوباماباراك 
 األراضيورة ضمان النمو االقتصادي في  بضرأوصت الرسالة أنوبين  .1967 يونيو/حزيران

 حل للقضايا الخالفية بين الجانبين مثل عودة الالجئين والقدس وغيرها، من خالل وبإيجادالفلسطينية، 
  .مشاركة دولية وليس من خالل التقارب بين الجانبين فقط

لذلك ليس من الحكمة  الفلسطينية، واألراضيوتابع حماد بأن المعضلة اآلن تتمثل في مصير ما تبقى من 
 سنة كما تطالب حماس، الن هذا 15 الدولة الفلسطينية مقابل هدنة مدتها إلقامة على استعداد إنناالقول 

  ."إسرائيل" عقل، ويستحيل قبوله نظرا للدعم الدولي الكبير الذي تلقاه أو منطق أيكالم ال يقبله 
 هو على الضفة الغربية، وليس باألساس يلسرائياإل الصراع مع سلطات االحتالل أنوشدد حماد على 
 رغبتها بترك قطاع غزة، نظرا لفقره للموارد أكدت منذ سنوات طويلة "إسرائيل" إنعلى غزة، بل 

 من حيث المساحة أوسع تطمع كثيرا في الضفة الغربية كونها أنهاالطبيعية وصغر مساحته، في حين 
  .وتحوي مناطق حيوية وموارد عديدة

 العمل بموجبها هي ترك قطاع إسرائيل غزة شكل عبئا على االحتالل، والفكرة التي تحاول قطاع": وقال
 وأكثر، األرض منعزلة، فيها اقل مساحة من "كانتونات"غزة، وجعل الحكم بالضفة على شكل معازل 

 أمرين استخدامها ضدنا تقوم على إسرائيل التي تحاول األوراق":  وأضاف."عددا من حيث السكان
االدعاء بان قرار الفلسطينيين ليس بيدهم، والتذرع بان السلطة الوطنية ال تسيطر على :  هماألساسبا

  ."قطاع غزة، فأي ملف يتم الحديث فيه يتذرعون بموضوع غزة واالنقسام القائم
رة ن هذه الفكأ إلى بيهودية الدولة، الفتا "إسرائيل"وجدد التأكيد على رفض السلطة الفلسطينية لمطالبة 

االعتراف بيهودية دولة ": وقال حماد . وال في خطة خارطة الطريقأوسلوالعنصرية لم ترد ال في اتفاقية 
 بأنها نسلم بأننا أيضام، واالعتراف بهذا يعني 1948 الـأراضي شعبنا داخل أبناء يهدد حقوق إسرائيل
  ."أرضه مارس حقه في تقرير مصيره على يسرائيلاإل، وان الشعب أرضهم

 السالم في المنطقة، مؤكدا بان مكالمة إلحالل جادة األمريكية اإلدارة بأن تكون مساعي أملهبر عن وع
 اإلدارة كانت جيدة جدا، وانه لمس من خاللها بأن أيام مع الرئيس عباس قبل بضعة أوباماالرئيس 
 انه سيكون إلىالمح  أوباما، وان الرئيس يسرائيلاإل - حل للصراع الفلسطيني إيجاد بنيتها األمريكية

  . دولة فلسطينية خالل عامينوإقامةهنالك حل 
 المبارك وما يجري بالقدس يستدعي من جميع األقصى االنتهاكات الخطيرة بحق المسجد أنوشدد على 

  .القوى الفلسطينية وخصوصا حماس تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني
  31/10/2009القدس العربي، 

  
 ياسة إدارة أوباما في الشرق األوسطسعشراوي تنتقد  .7

حنان عشراوي، سياسة إدارة أوباما . انتقدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د:  لندن،تل أبيب
وأعربت عن شكوكها في أن تستطيع . يينسرائيلفي الشرق األوسط، وقالت إنه تراجع أمام ضغوط اإل

: وقالت. يةسرائيل تؤثر على سياسة التعنت الرفضية اإلكلينتون أنوزيرة الخارجية األمريكية هالري 
 مهتم بالقضية، ولكن تسليم الملف إلى وزيرة الخارجية، قد مع ميتشل فهمنا أن الرئيس أوباما شخصياً"

 ."يعني أنه انخفض درجة، وأن الرئيس لم يعد يضعه في رأس سلم االهتمام وهذا مزعج
 31/10/2009الشرق األوسط، 
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  بالعسكر"أ"مناطق يون في سرائيل بالبناء مثلما يفعل اإل"ج"مناطق سنجتاح : إلسكانوزير ا .8
 يهدف إلى حل أزمة اإلسكان  ضخماً مشروعاًأطلقت السلطة الفلسطينية مؤخراً:  كفاح زبون- رام اهللا

 أي سحبها من تحت السيطرة "ج"من جهة، ويمكنها في الوقت نفسه من السيطرة على أراضي 
  .ية من جهة ثانيةيلسرائاإل

ووزعت وزارة اإلسكان الفلسطينية عشرات آالف الطلبات على الموظفين الحكوميين والعسكريين، 
، إن "الشرق األوسط"وقال وزير األشغال العامة واإلسكان محمد شتيه، لـ. للحصول على شقق سكنية

 أن أنه يجب أن يكون مفهوماًوأضاف . "ج"وزارته ستبني في كل المناطق الفلسطينية بما فيها مناطق 
 .يين عليهاسرائيلهذه األراضي، فلسطينية بحته، رغم سيطرة اإل

ولم تبدأ الحكومة الفلسطينية تنفيذ المشروع، لكنها أوشكت على االتفاق مع البنوك والشركات على تنفيذ 
 .هذه اإلسكانات، ورجح شتيه أن يبدأ التنفيذ بعد شهرين

وتخطط الشروع في هذه المشروعات، في مدينتي .  ألف طلب50أكثر من ووصل إلى وزارة اإلسكان 
 .نابلس ثم قلقيلية، قبل االنتقال لمدن أخرى

. وقال الموظف سائد عبد الرحمن، إن مثل هذه الخطوة ستختصر عليه الكثير من الجهد والوقت
كا في أن تسمح لكن عبد الرحمن وموظفين آخرين، أبدو شكو. "أسعار الشقق مش طبيعية": وأضاف
هذا مفهوم خطأ، يمكن البناء هناك، وسنحصل ": إال أن شتيه قال. "ج" للسلطة بالبناء في مناطق إسرائيل

  ."على التراخيص الالزمة رغم صعوبتها
 ." بالبناء"ج" بالقوة العسكرية سنجتاح مناطق "أ" مناطق إسرائيلفي الوقت الذي تجتاح فيه ": وقال شتيه

 31/10/2009الشرق األوسط، 
  

 أجهزة أمن السلطة تعيد لالحتالل مستوطناً تسلل إلى مدينة أريحا .9
ياً دخل مدينة أريحا أمس إسرائيل قالت اإلذاعة العبرية إن أجهزة األمن الفلسطينية أوقفت :الناصرة

اإلدارة "ي عن طريق سرائيل، ومن ثم قامت بإعادته إلى قوات الجيش اإل"عن طريق الخطأ"الخميس 
لالشتباه فيه بخرق أمر قائد "وأضافت تقول إن الشرطة حققت مع المستوطن  .التابعة لالحتالل" نيةالمد

، كما "يين دخول المناطق الخاضعة لسيطرة فلسطينية كاملةسرائيلالمنطقة الوسطى الذي يحظر على اإل
نذ بداية العام يين ضبطوا داخل المدن الفلسطينية متسللين مسرائيلويشار إلى أن عشرات اإل. قالت

  .الجاري، حيث قامت أجهزة األمن الفلسطينية بإعادتهم
  30/10/2009 قدس برس،

  
   لحين عودة غنيم للضفة فتح سر مركزيةأمانةالرجوب يتولى ": القدس العربي" .10

ـ     أكدت : وليد عوض  - رام اهللا   عضو اللجنـة المركزيـة      أن" القدس العربي " مصادر فلسطينية الجمعة ل
 ماهر غنيم لحـين     أبو سر اللجنة المركزية للحركة      أمينلواء جبريل الرجوب سيتولى مهام      لحركة فتح ال  

 شهور بتصريح زيارة للمشاركة     3 له بالعودة لالراضي الفلسطينية التي دخلها قبل حوالي          إسرائيلسماح  
  .ربية الماضي ببيت لحم جنوب الضفة الغأغسطس /في المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في آب

ـ   .د عضو اللجنة المركزية لحركة فتح       أكدومن جهته    الجمعـة بـأن    " القدس العربـي  " جمال محيسن ل
 الفلسطينية الخميس   األراضي ماهر غنيم الذي غادر      أبو سر اللجنة المركزية     أمينالرجوب سيقوم بمهام    

  .نية السلطة الفلسطيأراضي في إقامة منحه يسرائيلاإل رفضت سلطات االحتالل أنبعد 
 الفلـسطينية   األراضي دائمة في    إقامة ماهر غنيم    أبو في منح    يةسرائيلاإل العرقلة   أنوشدد محيسن على    

  .للقيادة الفلسطينية" يسرائيلاالبتزاز اإل "إطارتندرج في 
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 ماهر غنيم بعدم منحه هويـة مـن         أبو األخ سر اللجنة المركزية لحركة فتح       أمينما جرى مع     "وأضاف
 أن، مـشددا علـى   "يإسـرائيل  الدائمة في فلسطين هو محاولة ابتزاز باإلقامة تسمح له  سلطات االحتالل 

 إلـى وكـان غنـيم عـاد       .  الفلسطينية األراضي دائمة في    إقامةسلطات االحتالل تماطل في منح غنيم       
  . شهور3 الفلسطينية برفقة الرئيس محمود عباس قبل حوالي األراضي

 في جميع الساحات، مطالبـا      أوضاعهاة التحرير تعيد ترتيب      محيسن بأن منظم   أوضح أخرىومن جهة   
  . الفلسطينيةلألراضيكل من هو حاصل على رقم وطني من الفلسطينيين في الخارج العودة 

وبشأن قرار الرئيس محمود عباس تجميع كل مؤسسات ومكاتب منظمة التحرير في تونس فـي بنايـة                 
 في جميع الساحات وال داعي لكل       أوضاعهاظمة تعيد ترتيب    المن"واحدة تابعة لسفارة السلطة قال محيسن       

 في جميع المناطق    أوضاعها المنظمة تعيد ترتيب     أن، مشددا على    "من يحمل رقما وطنيا البقاء في تونس      
  . والساحات على حد قوله

يين  العسكريين الفلـسطين   بإحالة محيسن بأن هناك قرارا من قبل القيادة الفلسطينية          أوضح أخرىمن جهة   
  . الداخلأو عاما على التقاعد في جميع الساحات سواء في الخارج 60الذين تجاوزوا سن الـ 

 60كل من تجاوز عمـره       "في تونس على التقاعد قال محيسن      عسكريا فلسطينيا    50 عباس   إحالةوحول  
تواجـد  عاما سيحال على التقاعد استنادا للقانون وهذا سيتم في جميع المناطق والـساحات التـي بهـا                  

  ".فلسطيني
  31/10/2009القدس العربي، 

  
 المحررين من الجوالنالسوريين الزهار يهنئ األسيرين  .11

 محمود الزهار في اتصال هاتفي مع األسيرين السوريين . دحماسأكد القيادي البارز في حركة : حيفا
ع الحركة في جاءت بموجب تفاهم م"المحررين بشر المقت وعاصم الولي، أن عملية اإلفراج عنهما 

 ".ي األسير لديها في غزة جلعاد شاليطسرائيلإطار ملف الجندي اإل
وهنأ الزهار األسيرين وذويهما وأبناء الجوالن العربي السوري المحتل باإلفراج عن األسيرين، مجددا 

 .موقف حركة حماس في ملف األسرى العرب في سجون االحتالل
لعميق لحركة حماس وللدكتور الزهار على مبادرته واتصاله امتنانهم ا"وأعرب األسيران وذووهما عن 

الهاتفي، وأكدوا على عمق التواصل بين الشعبين العربيين الشقيقين السوري والفلسطيني، وعلى العالقات 
النضالية الخاصة والمميزة التي ربطت وتربط أهالي الجوالن المحتل بإخوتهم في فلسطين وفي قطاع 

 .غزة بالتحديد
إلى أن حماس كانت أكدت في وقت سابق أن اإلفراج عن األسيرين السوريين جاء ضمن الصفقة يشار 

 .غير المباشرة مع الحركة في ملف الجندي شاليط
  31/10/2009العرب، قطر، 

  
   خمسين منهم على التقاعدإحالة في تونس بعد منظمة التحرير عسكر أوساطقلق وتوتر في  .12

 الفلسطينية في العاصـمة تـونس بعـد         واإلدارية الكوادر العسكرية    اطأوسثار الجدل مجددا في     : عمان
 نخبة من قدامى ضباط جيش التحرير       بإحالة يقضي   األول أمس مرسوم رئاسي على نحو مفاجئ       رصدو

 التقاعد مما يسمح ببدء رحلة متاعب جديدة لهـذا الكـادر            إلى التونسية   األرضالفلسطيني المقيمين على    
  .العسكري

 ضابطا وعسكريا برتبة عميد فما دون كانوا مسجلين على          50 على التقاعد نحو     اإلحالةرات  وشملت قرا 
  .كادر جيش التحرير التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية
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ـ       طالت غالبية كوادر العسكر فـي       األخيرة الحملة   أن" القدس العربي "وقال بعض المحالين على التقاعد ل
 جميع من يطالهم القرار حضروا      أن إلى وأشاروا.  الحرس القديم  سيأساالساحة التونسية، وشملت بشكل     

  .الى تونس مع الرئيس الراحل ياسر عرفات منذ ربع قرن تقريبا وبقوا هناك طوال الفترة الماضية
 في الـوطن وال     لإلقامةوال يحمل العديد من المحالين على التقاعد هوية السلطة الفلسطينية التي تؤهلهم             

 عددا منهم متزوجون من تونسيات وال يعرفون ما         أنودة للبلدان العربية التي كانوا بها كما        يستطيعون الع 
  .قاماتهم في تونس ستجددإ كانت إذا

 القلق والتوتر الكادر العسكري العامل في تونس بسبب مخـاوف           أجواءوخالل اليومين الماضيين سادت     
 هذه الحملة   أن في حركة فتح     أوساطواعتبرت  . لمتوقعةالكلفة المعيشية والتعقيدات االجتماعية والعائلية ا     

 وتسريح نحو عشرة آالف عسكري من كوادر المنظمة         إلقالة على التقاعد جزء من مخطط       اإلحاالتمن  
 السلطة لم ترتب للمحالين على التقاعد متطلبات        أنوسبب القلق    .في المنطقة، تطبيقا لبنود اتفاقية دايتون     

طلبات الهوية الفلسطينية التي تسمح لهم بالعودة للوطن ويفكر هؤالء بردود فعـل              مت أو في تونس    اإلقامة
  .على القرار المفاجئ الذي نفذ فورا بدون ترتيبات موازية في مثل هذه الحاالت

 أو السفارة الفلسطينية في تونس رسميا كافة المكاتب التابعـة لجـيش التحريـر               أبلغت أخرىومن جهة   
 التونسية باالستعداد للرحيل ومغادرة المقرات المستأجرة لهذه        األرض السياسية في     للدائرة أولحركة فتح   

 هيكلتها في مجمع واحد يضم جميـع المكاتـب ويتبـع            إعادة المكاتب بعد    إقامة ترتب   أنالمكاتب على   
  .السفارة رسميا

اعتبارا من مطلـع     التونسيين بتسلم عقاراتهم     أصحابها إبالغوطلب من جميع الموظفين في هذه المكاتب        
 وماليا اآلن الـسفارة     إداريا من تبقى منهم بأنهم يتبعون       أوالعام المقبل، كما ابلغ موظفو الدائرة السياسية        

  . الرئيس عباس محتفظا بصالحياتهاأصبح حين تعيين مدير جديد للدائرة السياسية التي إلىالفلسطينية 
السياسية والقطب البارز فاروق القدومي الذي لم تعد        ولم يعرف بعد مصير مكتب الرئيس السابق للدائرة         

تربطه عالقة بالدائرة السياسية والمطالب اآلن ضمنيا في ضوء الترتيبات الجديدة بالبحث عن مقر جديد               
  . بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة فقطإلقامته

كادر العسكري في تونس لـم تـشمل         على التقاعد لغالبية ضباط ال     اإلحالة قرارات   أنولوحظ في السياق    
 التقاعد بالرغم   إلىالذي لم يحل    )  المعتصم أبو( المقيم في تونس الجنرال احمد عفانة        األركاننائب رئيس   

 .من اقترابه من التسعين من العمر
  30/10/2009القدس العربي، 

  
  حزب التحرير يستنكر تصريحات هنية حول الحوار مع اإلدارة األميركية .13

استنكر الموقع الرسمي للمكتب اإلعالمي لحزب التحرير في فلسطين التصريحات التي تناقلتهـا           : رام اهللا 
وسائل اإلعالم عن رئيس الوزراء المقال  في غزة، إسماعيل هنية التي ذكر فيها عدم وجود إحراج في                  

ك فـي تعليـق     إجراء حوار مع اإلدارة األميركية، وأن حركة حماس مع السالم الحقيقي العادل، جاء ذل             
منكرين ال يصدران عـن     " السالم"و" الحوار"، اعتبر فيه ذلك     أمسنشره الموقع الرسمي لحزب التحرير      

  .سياسي يلتزم اإلسالم
  31/10/2009الحياة الجديدة، 

 
  ة لالجئينية وال عودإسرائيلدولة على مرحلتين والقدس  ..موفاز يطرح خطته للسالم .14

 دولـة علـى     إقامة السابق خطة سالم مع الفلسطينيين تتضمن        ألمناطرح شاؤول موفاز وزير     : وكاالت
 وفي حين تبقـي خطتـه       ،1967 المحتلة عام    األراضي من   92%مرحلتين تكون حدودها النهائية على      

  .نالفلسطينيي ال تتضمن بشكل قاطع عودة الالجئين فإنهاالقدس موحدة 
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 إقامة األولى تتضمن المرحلة    أنا يرى    فان موفاز من حزب كاديم     ،"يديعوت احرونوت "وحسب صحيفة   
 الـضفة   أراضـي  من   60 %إلى 50حيث تقام على مساحه     " باء"و" ألف"الدولة الفلسطينية على مناطق     

 التي احتلت   األراضي من   92% الدولة الفلسطينية على مساحة ال تقل عن         إقامة والمرحلة الثانية    ،الغربية
   67 عام

هي " لف وباء أ" كون مناطق    ، قدرة الفلسطينيين على السيطرة    إثباتثابة   بم األولىويعتبر موفاز المرحلة    
 عن دولة في هذه المناطق تحت اسـتعداد  اإلعالن ولكن حسب موفاز يتم    ،اآلنتحت السيطرة الفلسطينية    

 تـستطيع الدولـة     أن بعـد    ، العالم العربي وكذلك العمل على تنفيذ المرحلة الثانيـة         أماممن قبل موفاز    
  . قدرتها على السيطرة والقيام بمهام الدولةإثباتية الفلسطين
 باإلضـافة  المرحلة الثانية تتضمن الحدود النهائية للدولة الفلسطينية وكذلك القدس           أن الصحيفة   وأضافت

 التي احتلـت    األراضي من   92% وبحسب موفاز فانه على استعداد للتنازل عن ما يقارب           ، الالجئين إلى
 وإعطـاء  إسرائيل إلى وضمها   األساسية على التجمعات االستيطانية     اإلبقاءية مع    للدولة الفلسطين  67عام  

  .أخرىالفلسطينيين مساحات توازيها في مناطق 
 أمـا  ،األساسـية  كافة المستوطنات خارج التجمعات      إخالء السابق في خطته انه يجب       األمن وزير   وأكد

 دور للفلـسطينيين داخـل      وإعطاءوحدة   بقاء القدس م   أساس فان حل موفاز قائم على       ،بخصوص القدس 
 أي إيجاد ويمكن   ، محسوم وغير قابل للنقاش    أمر اعتبرها موفاز    ،وقضية الالجئين .  تتجزأ أنالقدس دون   
  . العودةإالحل لالجئين 

يين وتجنيد الدعم لهذا البرنامج الـذي       سرائيل موفاز ينوي طرح هذه الخطة على اإل       أن الصحيفة   وأشارت
 تطبيق الخطة الحـل     أنواعتبر موفاز   . إسرائيل السلطة في    رأسي حال وجوده على      يطبقه ف  أنيطمح  
سبق وخرجنا من لبنان وكذلك مـن قطـاع         "وأضاف ، في مواجهة سيطرة حماس على قطاع غزة       األمثل

 أو الصواريخ دون الحاجة للتواجد ال في لبنـان          إطالق بما فيها    األخطارغزة ونستطيع التعامل مع كافة      
  ".في غزة

  31/10/2009الدستور، 
  

  "إسرائيل"لالنتخابات في  يسعى إلى قانون جديد" ديمااك" .15
تسيبي ليفني  " ديمااك"ية ورئيسة حزب    سرائيلأكدت زعيمة المعارضة اإل   :  حسن مواسي  -القدس المحتلة   

 النظـام  ، والعودة إلى  إسرائيلإن المجال مفتوح إلمكانية توفير أغلبية في الكنيست لتغيير نظام الحكم في             
، حيث يتم انتخـاب رئـيس الـوزراء         2001 و 1999 و 1996االنتخابي الذي تم اعتماده في انتخابات       

  .بصورة مباشرة
المعارض مساء أول من أمس، أن هناك أغلبيـة         " كاديما"وبينت ليفني خالل ترؤسها اجتماع لكتلة حزب        

، ودعت  إسرائيل على نظام الحكم في      في الكنيست يمكن من خاللها تعديل قانون االنتخاب وإجراء تغيير         
 إسرائيل"و" الليكود"خالل االجتماع إلى إجراء حوار ونقاشات مع الكتل البرلمانية المختلفة وتحديدا كتلتي             

السعي قدما من اجـل     " كاديما"، حيث يمكن التوصل لصيغة توافقية على اقتراح القانون الذي تنوي            "بيتنا
  .تقديمه والمصادقة عليه

  31/10/2009بل، المستق
  

  "يونيفيل"الـ إسبانيا بسبب محاولة التدخل في إلى باراك يلغي زيارة .16
 باراك ألغى زيارة إلسبانيا إيهود" يسرائيلاإل"أفادت مصادر دبلوماسية أمس، بأن وزير الحرب : ب.ف.أ

القيادة المقبلة ، علماً أن خالفاً نشأ بين البلدين في شأن "جدول مواعيده"األسبوع المقبل لدواع تتصل ب
  ".يونيفيل"لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان 
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وأعلنت السفارة  .باراك" لدواع تتصل بجدول مواعيد"وقال وزير الخارجية اإلسباني انه تم إلغاء الزيارة 
 للواليات سيقوم بها" بسبب زيارة لم تكن مقررة"في إسبانيا في بيان أن باراك ألغى زيارته " يةسرائيلاإل"

ال عالقة له بمعلومات نشرت "وأضاف البيان أن هذا التغيير في البرنامج ". في مواعيد متقاربة"المتحدة 
  )". يونيفيل(في وسائل إعالم مختلفة حول تغيير في قيادة قوة األمم المتحدة في لبنان 

  31/10/2009الخليج، 
  

  فارة أنقرة باليوم الوطني التركي وكبار مسؤوليها يقاطعون احتفال س"إسرائيل"جنراالت  .17
بشكل صارخ، في االحتفال الذي دعا إليه  وتركيا إسرائيلبين انعكست األزمة الدبلوماسية : تل أبيب

فكان الحضور فيها خفيفا، رغم أن . السفير التركي في تل أبيب أحمد تشاليكول، الليلة قبل الماضية
يين بمن فيهم رئيس الحكومة سرائيلالمسؤولين اإلالدعوات وجهت إلى مئات الشخصيات السياسية و

 .وجميع الوزراء وجميع أعضاء رئاسة األركان
ي تماما، مع العلم بأن رئيس أركان الجيش، غابي سرائيلفقد تغيب عن االحتفال ممثلو الجيش اإل

وتغيب الرئيس شيمعون بيريس، . سنة الماضية االحتفال مع لفيف من الجنراالتأشكنازي، حضر في ال
ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وكبار الموظفين في الوزارة، 

واقتصر تمثيل . وتغيب وزير الدفاع إيهود باراك، الذي دأب على حضور هذه االحتفاالت في كل سنة
على وزيرين ذوي مكانة صغيرة هما بنيامين بن إليعيزر وزير التجارة والصناعة، وأبيشاي الحكومة 

كما اقتصر حضور وزارة الدفاع على رئيس الدائرة السياسية األمنية . برافرمان وزير شؤون األقليات
يجي ولذلك ية ذات بعد استراتسرائيلوقال بن إليعيزر في كلمته إن العالقات التركية اإل. عاموس جلعاد

. فإنه على الرغم من الضباب الذي يشوبها فإن جهودا عظيمة تُبذَل إلعادتها إلى مسارها الطبيعي
 .والصداقة ستنتصر على العداء في كل األحوال، حسب قول إليعيزر من حزب العمل

قات بين ومع ذلك، أشاد السفير التركي الجديد، الذي تسلم مهامه قبل خمسة أيام فقط، في كلمته بالعال
وأكد أن بالده معنية بتطوير . البلدين وقال إنها تقوم على أسس متينة أقوى من الهزات التي تصيبها

ي في أي إسرائيلوقال إن تركيا مفتوحة الستقبال أي مسؤول سياسي أو عسكري . إسرائيلالعالقات مع 
 .وقت

 31/10/2009الشرق األوسط، 
  

  األسلحة مقابل بيع األهلية وتدعم الحروب يقياإفر تتاجر بالماس الدموي في أبيبتل  .18
رفضت تل ابيب، الجمعة التهم التي وجهتها لجنة الخبـراء التابعـة لالمـم               : زهير اندراوس  -الناصرة  

واعرب المراقـب    .ية بالتورط في تصدير الماس بطريقة غير قانونية من افريقيا         إسرائيلالمتحدة لشركة   
عقوب مردخاي، عن صدمته مما ورد في التقرير الذي قُدم الى مجلس            ، ي إسرائيلعلى تجارة الماس في     

 بما سمي تجارة المـاس      إسرائيلوتحدث تقرير صادر عن لجنة خبراء دوليين عن تورط          . االمن الدولي 
  .الدموي في دول افريقية عديدة، بينها ساحل العاج

ية سـرائيل وقالت االذاعة اإل  .  االهلية ويطلق تعبير الماس الدموي على تجارة الماس التي تمول الحروب         
ية نفت االتهامات التي وجهها اليها طاقم خبراء دولي         سرائيلالرسمية باللغة العبرية الجمعة ان الحكومة اإل      

  .حول ضلوعها في تجارة ما يعرف بالماس الدموي من دولة ساحل العاج
كاذبة التي اشتمل عليها تقريـر هـؤالء   وقال المراقب على تجارة الماس يعقوب موردخاي انّها اتهامات  

ويذكر ان اسم الماس الدموي، اطلق على الماس الـذي تـم            . الخبراء الذي قدم الى مجلس االمن الدولي      
  .تصديره من دول افريقية مقابل شحنات من االسلحة استخدمت في الحروب االهلية هناك

  31/10/2009القدس العربي، 
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   صالة الجمعة في القدسألداءية قبيل ذهابها مستوطنون يهاجمون عائلة مقدس .19

ذكرت مصادر طبية في القدس المحتلة أن خمسة مواطنين من عائلة صـالح ُأصـيبوا فـي                  :)وكاالت(
  . مستوطناً هاجموا منازلهم في بيت صفافا جنوب المدينة12اعتداء عليهم من قبل نحو 

حـين فوجئـوا    , سهم للذهاب إلى صالة الجمعة    وأفاد المواطن إسماعيل صالح أنهم كانوا يحضرون أنف       
ثم ترجلوا منها واعتـدوا علـيهم باألسـلحة واألدوات          ,  مستوطناً تتوقف أمام المنزل    12بسيارة بداخلها   

الحديدية في محاولة جديدة لالستيالء على منازلهم الخمسة، مما أدى إلى إصابة بعـض أفـراد العائلـة                  
  .بجروح، فيما دب الذعر بين األطفال

شعائرهم التلمودية أمام   , أمس, أدى العشرات من المستوطنين للجمعة الثانية على التوالي       من جهة أخرى    
منزل عائلة الغاوي بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، حيث شكلوا حلقات وشرعوا بالرقص والغناء               

  .يةسرائيلوتالوة صلواتهم بحراسة الشرطة اإل
31/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
  بات وحاالت اختناق في مسيرتي بلعين ونعلينإصا .20

أصيب أمس، متظاهران بجروح والعشرات بحاالت اختناق اثر قمع قوات االحتالل  :فلسطين المحتلة
  . لمسيرتي نعلين وبلعين المناهضتين لجدار الفصل العنصري واالستيطان، غرب رام اهللا بالضفة الغربية

31/10/2009الخليج،   
  

  رض لعملية تهويد مكثفة واألنظمة العربية واإلسالمية تتحمل المسؤولية القدس تتع: صبري .21
قال رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القـدس المحتلـة الـشيخ عكرمـة                : أحمد سمارة  - طولكرم
في جميع أنحاء مدينة القـدس هـي    ،ي، تقوم بعملية تهويد مكثفة   سرائيلإن سلطات االحتالل اإل   " :صبري

، مشيراً إلى أن عملية التهويد ليست عشوائية، وإنما هي جزء من سياسـة              "نذ احتالل المدينة  األخطر، م 
وأضاف الشيخ صبري، فـي تـصريحات        .مبرمجة ومخطط لها ومعلن عنها من قبل سلطات االحتالل        

ـ   إنه في مقابل عملية التهويد ال يوجد مع األسف ردود عربية وإسالمية إلحباط هذه             " ":فلسطين"خاصة ب
 للحفاظ على مدينة القـدس  إستراتيجيةالمحاوالت والمخططات التهويدية ولم يضع العرب والمسلمون أي    

  " وتراثها وآثارها وحضارتها
وأكد الشيخ صبري أن عدم وجود تحرك فعلي عربي وإسالمي هو الذي يشجع سلطات االحتالل علـى                 

  . المضي قدماً في تنفيذ مخططاتها وإجراءاتها التهويدية
، وقـال   "هذه المدينة األسيرة الحزينة المنسية    "حمل األنظمة العربية واإلسالمية مسؤولية ما يحدث بحق         و

فنحن لم نشعر بأن هناك دعماً لمدينة القدس على أرض الواقع، ولم نشعر بأن هناك خطـوات عمليـة،                   
   .وإنما كان هناك مجرد بيانات شجب واستنكار وإدانة، وهذا كل ما سمعناه

31/10/2009 فلسطين، صحيفة  
   

 %35إلى في لبنان  المخيمات الفلسطينية ارتفاع نسبة البطالة في ":مؤسسة صدى" .22
ووفقا للدراسات .  في المئة35وصلت البطالة في المخيمات الفلسطينية إلى أكثر من  :صيدا

 في 62ا نسبته  ألف نسمة، أي م88واإلحصائيات فإن حجم قوة العمل الفلسطينية في لبنان تبلغ حوالى 
المئة من إجمالي الفلسطينيين المقيمين فيه، وان األسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم البطالة هي حرمان 

وقلة " االونروا"الالجئ الفلسطيني من حق العمل إالَّ في مهن محددة، إضافة إلى تراجع خدمات وكالة 
 . أمامهم في الخارج وخاصة دول الخليجتقديمات منظمة التحرير الفلسطينية وانسداد فرص العمل
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 حول "مؤسسة صدى للدراسات واالستشارات العمالية«وخلصت إلى هذه الحقائق الندوة التي نظمتها 
 وذلك في قاعة "أسبابها وسبل المواجهة: البطالة في مجتمع الالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان"

وة بحضور حشد من النقابيين اللبنانيين والفلسطينيين المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم عين الحل
  .وممثلين عن المؤسسات األهلية العاملة في الوسط الفلسطيني والباحثين في العلوم االجتماعية

31/10/2009السفير،   
  

   خالل الشهر المنصرم400منهم الجاري  معتقل منذ بداية العام 4500أكثر من : فروانة .23
ر دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، بأنه تمكن من  أفاد مدي):معا( - غزة

( حالة اعتقال يومياً ومنها  ) 16( ، بمعدل 2009حالة اعتقال منذ بدء العام الجاري  ) 4524( توثيق 
حالة اعتقال في الضفة الغربية  ) 3456( أكتوبر المنصرم، وبينها / حالة خالل تشرين األول) 412
  .حالة اعتقال في قطاع غزة أغلبها كانت خالل الحرب على غزة ) 1068(  و،القدسو

 ) 1000( يناير منها قرابة / حالة اعتقال في كانون ثاني ) 1220( وأضاف بأنه تمكن من توثيق 
مواطن اعتقلوا خالل الحرب على غزة لساعات وأيام محدودة ولم يتبق منهم سوى بضعة عشرات لغاية 

مارس، فيما / حالة اعتقال خالل شهر آذار ) 395( حالة اعتقال خالل شهر فبراير، و ) 365 (اآلن، و
حالة اعتقال، وخالل  ) 345( مايو / حالة اعتقال، وفي أيار ) 370( ابريل / سجل خالل شهر نيسان

/ الل آبحالة اعتقال، وخ ) 312( يوليو سجل / حالة اعتقال، وفي تموز ) 365( يونيو / شهر حزيران
حالة اعتقال، وأخيراً في تشرين األول  ) 396( سبتمبر / حالة اعتقال، وخالل أيلول ) 344( أغسطس 

حالة اعتقال وبذلك يصبح مجموع حاالت االعتقال منذ بدء العام الجاري قد  ) 412( أكتوبر المنصرم 
  .حالة اعتقال ) 4524( وصلت إلى 

  اعتقاالت دون تمييز
ي لم يميز في اعتقاالته ما بين المواطنين والمواطنات، فشملت سرائيل االحتالل اإلوأوضح فروانة بأن

الخ، وأن الغالبية العظمى من تلك االعتقاالت كانت في ..االعتقاالت نساء وأطفاال وشيوخا ومرضى
  .أكتوبر الماضيين في القدس/ سبتمبر وخالل تشرين األول/ الضفة الغربية وتصاعدت أواخر أيلول

حالة اعتقال منذ انتهاء  ) 68( ا تراجعت االعتقاالت في قطاع غزة بعد الحرب حيث لم يسجل سوى فيم
  .الحرب ولغاية اليوم

ونوه إلى أن الحديث يدور عن إجمالي عدد حاالت االعتقال، وليس عن أعداد المواطنين الذين تعرضوا 
ل أكثر من مرة، وسجلوا في كل مرة برقم لالعتقال، حيث أن هناك الكثير من المواطنين تعرضوا لالعتقا

جديد، وأن أعداد المواطنين الذين تعرضوا لالعتقال أقل من ذلك بكثير، ولهذا ورغم استمرار حاالت 
االعتقال فان أعداد المعتقلين الذين يتحررون من السجون أكثر بكثير من المواطنين الذين يبقون في 

ية سرائيلخفاض عدد المعتقلين القابعين في السجون والمعتقالت اإلالسجون لفترات طويلة وهذا ما يبرر ان
  .أسيرة ) 33( أسير فقط بينهم  ) 8200( إلى قرابة 

  31/10/2009   وكالة معاً،                                                                             
  

  ة ضد األسرىاالحتالل ينتهج سياسة انتقامي": وزارة األسرى" .24
أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات االحتالل تنتهج سياسة انتقامية  :رام اهللا

التي تتولى " الوحدات الخاصة"بحق األسرى، مشيرة الى أن تنفيذ هذه السياسية يتم عبر ما تسمى ب
وأكدت . الضرب والشتم واإلهانةمرافقة األسرى أثناء التنقالت، حيث يعتدي عناصرها على األسرى ب

الوزارة أن هذا النهج يدلل على العقلية اإلجرامية التي يتعامل بها االحتالل مع األسرى، موضحة أن 
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االحتالل لم يكتف بتغييب آالف الفلسطينيين وراء قضبان السجن في ظل ظروف ال إنسانية، ويحرمهم 
عتداء عليهم بالضرب وهم مقيدو األيدي واألرجل في من حقوقهم، بل يتعمد إذالل األسرى وإهانتهم باال

  .الزنازين وأثناء تنقلهم بين السجون، أو خروجهم إلى المحاكم والعيادات
31/10/2009الخليج،   

  
  توضح سبب البطء في استئناف إعمار البارد"األونروا: "لبنان .25

ارية على خط طمر اآلثار  بياناً اوضحت فيه سير االعمال الج"االونروا"أصدرت وكالة : البارد
مع انتهاء المهلة المحددة لعملية تعليق طمر اآلثار، بعثت "ومالبسات بطء تنفيذ االشغال، مؤكدة أنه 
 تشرين االول الجاري لالستفسار عن الخطوات المقبلة في 19االونروا برسالة الى الحكومة اللبنانية في 

 قرار بعد عن مجلس شورى الدولة يقضي بتمديد تعليق ما يتعلق باعادة االعمار، وحيث انه لم يصدر اي
 الجاري انه يمكنها متابعة األول تشرين 22عملية طمر اآلثار، ابلغت الحكومة اللبنانية االونروا في 

أعمال الطمر وبالتالي اعادة االعمار في مخيم نهر البارد، بما يتوافق مع القانون اللبناني والحكومة 
 ."اللبنانية
 تشرين االول الجاري، 26ألونروا في بيانها استئناف أعمال طمر اآلثار في الرزمة االولى في وأكدت ا

 ."أن التقدم بالعمل حاليا يسير بوتيرة بطيئة، لضيق المنطقة المسموح العمل بها"مشيرة إلى 
 ألف متر مربع في المناطق المتاخمة للبارد، البرايمات، تم تعبيد قرابة عشرين"وأشارت األونروا إلى أنه 

 الركام في المنطقة المتاخمة، وإزالة المياه والصرف الصحي أعمالمن الطرقات، كما تم االنتهاء من 
 فقد أعطى االستشاري موافقته على عينة 385 في العقار أماباستثناء بعض المناطق في البرايمات، 

 لبقية الوحدات السكنية في االسبوع لواحاأل الطاقة الشمسية التي تم تركيبها، وسيبدأ المتعهد تركيب ألواح
 ."المقبل

31/10/2009السفير،   
  

 دراسة تسلّط الضوء على أوضاع اللجان الشعبية وتأثرها بالتمييز السياسي والقانوني .26
الحكم واإلدارة في "افتتحت أمس، في الجامعة األميركية في بيروت، ورشة عمل بعنوان : رشا األطرش

، التي ينظمها معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون "في المشرق العربيالمخيمات الفلسطينية 
يحمل العنوان نفسه، إلى ) 2008(وتهدف الورشة إلى نشر نتائج مشروع بحثي  .الدولية، وتختتم اليوم

جانب مناقشة هذه النتائج مع مختلف الجهات المعنية بإدارة المخيمات، واقتراح توصيات وخطط عمل، 
، "األميركية" وأستاذ علم االجتماع في "المعهد"بأن البحث أشرف عليه مدير برنامج المخيمات في علماً 

 العالقة بين السلطة والسيادة والمكان في مخيمات الالجئين الستكشافساري حنفي، في محاولة 
راسة آلية وذلك من خالل د. الفلسطينيين في كل من لبنان، سوريا، األردن، الضفة الغربية وقطاع غزة

الحكم داخل هذه المخيمات، التي تساهم فيها جهات عدة، وعلى رأسها السلطات المضيفة، ومنظمة 
  .الفلسطينية، والفصائل واللجان الشعبية، ووكالة األونروا التحرير

31/10/2009السفير،   
   

  بغزةالمنطقة العازلة " إسرائيل"دراسة تحذر من تغاضى الحكومة الفلسطينية عن احتالل  .27
ي للشريط الحدودي على سرائيلحذرت دراسة فلسطينية من آثار استمرار احتالل الجيش اإل: رام اهللا

 كم طولي يبدأ من شمال غرب 55، وتبلغ مساحتها )المنطقة العازلة(طول قطاع غزة والذي سمي بـ
 1500  مترا إلى500 ويتراوح عرضها من جهة الشرق من .بيت الهيا حتى جنوب شرق مدينة رفح

  .  متر داخل القطاع2000ومن جهة الشمال تمتد لحوالي 
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ووصف الباحث أحمد الصوراني مدير لجان اإلغاثة الزراعية بغزة، اآلثار الناجمة عن استمرار احتالل 
  .هذه المنطقة بالكارثية والتدميرية على اإلنسان واألمن والزراعة والبيئة الفلسطينية

المستوى الرسمي الفلسطيني سواء في رام اهللا أو قطاع غزة هذا واستهجنت الدراسة عدم إيالء 
الموضوع االهتمام المطلوب محذرة من أن استمرار الحال الراهن سيؤدي إلى نتائج تدميرية على 

 تهديداً وخطراً   يشكل الفلسطينيين، خاصة إذا ما تم التعامل مع هذه المنطقة كأمر واقع فان ذلك
ً مباشراً لألمن الغذائي استراتيجيا يمس المستق بل الديموغرافي واالقتصادي لقطاع غزة ويحمل تهديدا

  .للفلسطينيين
من األراضي الزراعية  % 25استمرار وجود هذه المنطقة يعني أن حوالي "وقال الباحث الصوراني إن 

لغذائي الزراعي، الخصبة في قطاع غزة عملياً ال يتم استغاللها مما يشكل تهديداً إضافياً لمسالة األمن ا
من مزارعي القطاع من فرص العمل في أراضيهم الخاصة وبالتالي % 15وأيضا حرمان أكثر من 

انضمامهم إلى جيش العاطلين عن العمل واعتمادهم على المساعدات الغذائية بدالً من مساهمتهم في 
  . إنتاجها

من منشآت اإلنتاج % 50والي كما أدى وجود المنطقة العازلة أدى إلى تعطل أو تضرر أو تدمير ح
الحيواني والمخازن الزراعية والتي توجد تاريخياً في المناطق الشرقية لقطاع غزة ألسباب اقتصادية 

  .وبيئية معروفه
30/10/2009قدس برس،   

  
   لسقوطها61  تحيي الذكرى الـيةسرائيلآخر بلدة فلسطينية قاتلت القوات اإل .28

ـ   إسرائيل بشمال   األعلى أحيت بلدة ترشيحا في منطقة الجليل       لسقوطها آخـر بلـدة      61  أمس الذكرى ال
  .1948ية بعد قيام الدولة العبرية عام سرائيلفلسطينية صمدت امام القوات اإل

31/10/2009النهار،   
  

  االحتالل يبعد طالبة غزية من جامعة بيت لحم إلى القطاع  .29
ة من جامعة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلـة         ي، طالبة غزي  سرائيلأبعدت سلطات االحتالل اإل    :بيت لحم 

  .إلى قطاع غزة، وذلك قبل شهرين من تخرجها
على حاجز عسكري في بيت     " برلنتي عزام "وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات االحتالل اعتقلت الفتاة         

لغربيـة،  ية تقضي بمنع أهالي قطاع غزة من التواجد في الضفة ا          سرائيللحم، وأخبرتها أن اإلجراءات اإل    
  .حيث بدأت دراستها, م2005علماً أن الفتاة لم تزر أهلها في غزة منذ عام 

  31/10/2009صحيفة فلسطين،  
  

 منع إدخال معدات وأجهزة طبية إلى غزةي االحتالل .30
 800 طبية تقدر قيمتها بحوالي      وأجهزة وللمرة الرابعة، إدخال معدات      إسرائيلمنعت  : عالء المشهراوي 

 مستشفيات قطاع غزة، مما يضاعف معاناة المرضى فـي قطـاع غـزة غيـر                إلىكي   دوالر أمير  ألف
 .القادرين على السفر لتلقي العالج بالخارج بسبب الحصار

 منعت يوم الخميس، دخول معدات واجهـزة طبيـة          إسرائيلوقال مصدر في منظمة الصحة العالمية،إن       
 وعلى الرغم   "كرم ابو سالم  "القطاع عبر معبر     إلى مساندة لالستخدام في المستشفيات من الدخول        وأجهزة

 . أعادتها بعد أن عبثت بمحتوياتهايةسرائيلاإلإال أن السلطات  من التنسيق لها من قبل المنظمة،
31/10/2009اإلتحاد، اإلمارات،   
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 على لبنان تحضر األسباب لتبرر شن حرب "إسرائيل": صلوخ .31

عدم وجود " أن "الشرق األوسط"بناني فوزي صلوخ لـقال وزير الخارجية الل:  سناء الجاك- بيروت
 شن حرب على لبنان، انطالقا من أن لبنان لم يخرق الخط األزرق أو إسرائيلمؤشرات قوية بشأن نية 

 التي ال تحترم الخط األزرق أو األجواء إسرائيل، في حين أن الخروقات هي من جانب 1701القرار 
 من انتهاكات واعتداءات وزرع أجهزة وشبكات إسرائيل كان ما تقوم به والمياه اإلقليمية اللبنانية، وإن

  ."تجسس، يقودنا إلى االستنتاج أنها تحضر األسباب لتبرر أي حرب تقرر أن تشنها
 هي المسؤولة عن إطالق الصواريخ أو أن لديها عمالء يسهلون لها إسرائيلنحن نشك أن ": وأضاف

وبالتالي فإن الدولة اللبنانية، جيشا وشعبا ومقاومة . ربة إلى لبنانالذرائع إذا كانت تنوي توجيه أي ض
 ."ستقف لها بالمرصاد

31/10/2009الشرق األوسط،   
  

  تضامناً مع األقصىللجماعة اإلسالمية في لبنانمؤتمر  .32
هاء ، شارك فيه ز"األقصى أمانة والتفريط فيه خيانة" مؤتمراً بعنوان "الجماعة اإلسالمية في لبنان"نظمت 

 شخصية علمائية وممثلون لجمعيات إسالمية من مختلف المناطق، مساء أمس في قاعة فندق 200
 الشيخ أحمد العمري، فدعا العلماء "الجماعة اإلسالمية"وتحدث في المؤتمر باسم  . في بيروت"غاليريا"

لعدو ال يفهم إال لغة ا": ، وقال"تعبئة شباب األمة وعدم االكتفاء بالخطابات والدعاء واالعتصامات"إلى 
تعزيز المقاومة في لبنان وسوريا "ودعا إلى . "القوة، وعلينا أن نعمل على تجييش شبابنا للجهاد

قضية األقصى ليست مسؤولية "واعتبر رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ داوود مصطفى أن  ."واألردن
 ."الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية كل األمة

31/10/2009السفير،   
  

  ية بالقدسسرائيلالمطالبة بوقف الممارسات اإل: الملتقى الدولي في ختام أعماله بالرباط .33
ناشد البيان الختامي لملتقى القدس الدولي بالرباط المجتمع الدولي ضرورة :  مراسل األهرام-الرباط 

ر القدوة رئيس ية في مدينة القدس، كما دعا البيان الذي تاله ناصسرائيلالتدخل لوقف الممارسات اإل
مؤسسة ياسر عرفات، إلى دعم المقدسيين من خالل بلورة مشاريع تنموية، ودعا المشاركون في ختام 

ية غير القانونية والالخالقية التي تتعرض لها سرائيلالملتقي المجتمع الدولي لوقف جميع الممارسات اإل
صادرة االراضي وهدم المنازل وتهجير المدينة المقدسة بما في ذلك مسألة مواصلة عملية االستيطان وم

وطالب البيان الختامي للملتقى بضرورة استئناف . السكان المقدسيين وتدنيس المسجد االقصي المبارك
مفاوضات السالم، وااللتزام بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، تعيش جنبا الي جنب في أمن 

مي للملتقى بضرورة استئناف مفاوضات السالم وااللتزام بقيام وطالب البيان الختا". إسرائيل"وسالم مع 
  ".إسرائيل"تعيش جنبا الي جنب في أمن وسالم مع , دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

  31/10/2009األهرام، 
 

 سنوياً..  مليون دوالر30تنفيذية المؤتمر اإلسالمي تبحث تمويل القدس بـ  .34
، غدا األحد، في تى اآلن، في مدينة جدة الساحلية دولة إسالمية، ح13يبحث وزراء خارجية : الرياض

 مليون دوالر على األقل، من أجل المحافظة على طابعها العربي 30منح القدس تمويال سنويا، بـ 
ويأتي هذا االجتماع، على مستوى اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، والتي تضم في . واإلسالمي
 .أوغندا، سورية، السعودية، طاجاكستان، السنغال، ماليزيا، ومصر: ول، هي د7عضويتها 
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وسيخصص اجتماع يوم األحد المقبل، الذي ستحضره فلسطين باعتبارها الدولة المعنية، والمغرب 
لترؤسها لجنة القدس، باإلضافة إلى كل من تركيا، األردن، لبنان، والسودان، لمناقشة التطورات الخطيرة 

 .يط بمدينة القدس، في ظل المواجهات المتكررة التي تشهدها باحات المسجد األقصىالتي تح
  31/10/2009الشرق األوسط، 

  
  المعارضين في مصر في سجن باإلسكندرية فجرت قضية تعذيب وقتل وفاة أبو زهري .35

في ندد رموز في جماعة االخوان المسلمين باستمرار التعذيب المنهجي :  حسام أبوطالب-القاهرة 
  .السجون المصرية والذي يتم بعلم المسؤولين وأسفر عن وفاة عدد من المعارضين خالل الفترة الماضية

، أكد حمدي حسن ان ما جرى للمناضل الفلسطيني يوسف أبو "القدس العربي"وفي تصريحات خاصة لـ
األحوال زهري الذي أستشهد في سجن برج العرب باإلسكندرية يجعل من غير الممكن بأي حال من 

. غض الطرف عما يجري في السجون، رافضاً بذلك رواية بأن الوفاة من الممكن أن تكون طبيعية
  .وأشار إلى ان الحكومة مطالبة بكشف النقاب عما جرى بالنسبة للعديد ممن ماتوا داخل السجون

المسؤول عن في اإلسكندرية بفتح التحقيق العاجل، ومحاسبة " مصريون ضد التعذيب"كما طالبت حركة 
وفاة يوسف أبو زهري شقيق المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، الذي تُوفي في سجن برج 

  .العرب باإلسكندرية؛ نتيجة عملية تعذيب منظمة
  31/10/2009القدس العربي، 

  
  األمن المصري يضبط متفجرات ويدمر نفقين في رفح .36

ي ضبط مخزناً للمتفجرات في مدينة رفح أعلنت مصادر أمنية مصرية، أن األمن المصر: ا.ب.د
شديدة االنفجار " تي إن تي"وقالت المصادر إنه تم ضبط جوالين بهما متفجرات من مادة . المصرية أمس

وأكثر من مائة قنبلة يدوية وعدة صواريخ ولم يتمكن األمن من ضبط أي أشخاص بعد فرار أصحاب 
شرطة ضبطت أيضاً نفقين في حي البرازيل الحدودي وأضافت أن ال. المخزن أثناء مداهمة الشرطة له

مع قطاع غزة اليوم وبه بضائع معدة للتهريب وتمت مصادرة البضائع وتدمير النفقين بعد التأكد من 
  .خلوهما من أي أشخاص

  31/10/2009الخليج، 
  

   إلى غزة إرسال قافلة مساعداتقررتاللجنة العليا الشعبية السورية  .37
 طنا من 140 الشعبية السورية لدعم الشعب الفلسطيني إرسال قافلة مساعدات تحمل قررت اللجنة العليا

ونقلت وكالة األنباء السورية عن رئيس اللجنة . المواد الغذائية إلى قطاع غزة قبيل حلول عيد األضحى
.  غزةأحمد عبد الكريم قوله إن اللجنة أقرت خالل اجتماعها أمس إرسال قافلة المساعدات الغذائية إلى

كمنحة )  ليرة46الدوالر يعادل ( ألف ليرة سورية 500وأشار إلى أن اللجنة نفذت قرار تخصيص مبلغ 
 .مالية لمساعدة الطالب الفلسطينيين المتفوقين المرشحين للدراسة في الجامعات السورية

  31/10/2009السبيل، األردن، 
 

  قصىلتحرير األ" دسواء القل"تشكل " حركة الشباب: "الصومال .38
" حركة الشباب"، وذلك تلبية لدعوة من "إسرائيل"، ضد أمستظاهر المئات في مقديشو : ا ف ب
تحرير المسجد األقصى "بهدف " لواء القدس" للمناسبة تشكيل وحدة خاصة سميت أعلنت، التي اإلسالمية

  .اإلسالمية خمسة، احد قادة الميليشيا أبو، وفق الشيخ عبد الفتاح عويس "والدفاع عنه
  31/10/2009السفير، 
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  دعوة إلى عدم التساوق مع عباس وإجراء انتخابات في غزة  .39

     مصطفى الصواف
يبدو أننا سنشهد زخماً أشد لمرحلة السجال والتجاذب في الساحة الفلسطينية في أعقاب مرسـوم الـسيد                 

 من يناير من العام     محمود عباس الداعي إلى إجراء االنتخابات في موعدها المقرر في الخامس والعشرين           
القادم؛ رغم الظروف التي تشهدها األراضي الفلسطينية في الضفة وغـزة، والتـي ال تـسمح بـإجراء                  
انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب موقف حكومة األستاذ إسماعيل هنية التي أكدت أنها لن تـسمح لمـا                  

ضـوع االنتخابـات وتـرى أن أي        يسمى بلجنة االنتخابات بالقيام بأي فعل في قطاع غزة له عالقة بمو           
انتخابات يجب أن تكون ضمن توافق وطني بين كل الفصائل الفلسطينية بعد خلق مناخات تصلح إلجراء                

  .انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن موقف الشعب الفلسطيني بعيدا عن االنقسام وسيف الجوع والحصار
نساق حماس خلف ردات الفعـل علـى    أتفق مع ما تطرحه حماس في هذا الموضوع، ولكن أرى أن ال ت            

قرار محمود عباس ومرسومه االنتخابي، وتقوم بإجراء انتخابات في قطاع غزة تحت نفـس الظـروف                
غير الصحية التي تعيشها جملة المناطق الفلسطينية؛ وإن كانت بدرجات متفاوتة أقلها حالة االنقسام، ألن               

 الوطن المؤقت الضفة وغزة، وتكون النتيجة مزيـداً         هذا التساوق معناه ترسيخ حالة االنقسام بين شطري       
من التمزق ومزيداً من االنقسام الضار وفيه حجة أخرى لعباس والسلطة للهروب من مـسئوليتها تجـاه                 

  .الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
، ال أستبعد أن ينفذ عباس المرسوم طالما لم تتوصل الفصائل إلى مصالحة عبر الورقة المصرية المعدلة               

وهو يرى أنها مناسبة من أجل التهرب من المسئولية عن قطاع غزة، وليس ذلك فحسب بل قـد يعلـن                    
عباس أن قطاع غزة منطقة متمردة، هذا وذاك سيجعل محمود عباس موضع اتهام من غالبيـة الـشعب                  

ت فـي   الفلسطيني وسيحمله نتيجة أفعاله، ولكن لو تساوقت حماس معه واتخذت قرارا بإجراء االنتخابـا             
قطاع غزة، فهذا يساوي بين حماس وعباس وسيعطيه مبررا أمام الـرأي العـام الفلـسطيني والعربـي                  
والدولي على خطواته التي يأمل أن يعلنها في أعقاب االنتخابات وسيكسب االنتخابات التـي سـيجريها                

  .شرعية، وتكون انتخابات غزة منقوصة الشرعية
هو الحل، بل يجب اإلصرار على الموقف القائل إن ال انتخابـات            ال أرى أن إجراء االنتخابات في غزة        

في ظل االنقسام، والمطلوب من حماس التحرك السياسي والدبلوماسي والجماهيري واإلعالمي على كل             
  .المستويات، لفضح خطوة عباس وخطورتها على مجمل الوضع السياسي الفلسطيني والقضية الفلسطينية

والت مكوكية عربية وإسالمية لشرح وجهـة نظـر حمـاس والفـصائل             وعلى حماس أن تنطلق في ج     
الفلسطينية، وأرى أن الوفد يفترض أن يكون متنوعاً ويشمل كل القوى التـي تـرفض سياسـة عبـاس                   
وخطواته، وكذلك وضع هذه الدول في الموقف الحقيقي من الورقة المـصرية ومـن المـصالحة بكـل                  

ي إلى تحمل مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية وممارسـة كـل           صراحة، ودعوة العالم العربي واإلسالم    
الضغوطات على محمود عباس حتى يعود عن موقفه وأن ال يجري انتخابات في الموعد الـذي حـدده                  

  .المرسوم
كما أن المطلوب التحرك عبر الوسائل المتعددة في غزة والضفة الغربية لمن يستطيع من القـوى التـي                  

الحرية لشرح أبعاد وخطورة القرار الذي أصدره عباس، وأن يتم وضع النـاس             تتحرك هناك بشيء من     
في الصورة الحقيقية، ويجب كذلك أن تنشط العجلة اإلعالمية عبر كل الوسائل من ندوات ولقاءات على                
مستويات سياسية وتظاهرات ومقاالت وتصريحات وكلما كانت متنوعة ومختلفة ومـشكلة مـن كافـة               

ن أن تكون الحمالت الجماهيرية موحدة من كل القوى وبشكل جماعي سيكون ذلك أبلغ              الفصائل، ولو أمك  
  .وأجدى
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على القوى الفلسطينية مجتمعة وعلى رأسها حركة حماس التحرك السريع في هذا المجال وأن ال تنتظر                
ا تمت  أي تطورات سواء على مستوى المصالحة أو الورقة المصرية، ألن هذه تبقى أداة من األدوات فإذ               

فبها ونعمت؛ وإذا لم تتم يكون التحرك على تلك الصعد قد شكل حالة رأي عام فلسطينية مساندة لموقف                  
حماس والقوى التي ترى أن الخطر داهم وسيزداد بهذه الخطوات االنفرادية التي تتخذ من قبل محمـود                 

  .عباس في الشأن الفلسطيني العام
  31/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ئيس أم حل السلطة وإنهاء كابوس أوسلو؟استقالة الر .40

  ياسر الزعاترة
 وبالطبع عبر تسريبات تتحدث عن إحباطه       ،عاد الرئيس الفلسطيني من جديد إلى سياسة الحرد اإلعالمي        

 ، بينما يبادر آخرون إلى نفي تلك األنبـاء        ، ومن ثم تفكيره باالستقالة    ،ويأسه من المسار التفاوضي القائم    
 ،لتأكيد على أن الرئيس هو الحل وأن ال بديل عنه لحماية المشروع الوطني الفلسطيني             مع تبرع آخرين با   

 فضال عـن    ، بل في سياق من النفاق السياسي من جهة        ،مع أنهم ال يفعلون ذلك خوفا من استقالته بالفعل        
  .السعي إلى رفع أسهمه في مواجهة حماس من جهة أخرى

 وما انطوى عليـه مـن مـضامين تتعلـق           ،كزي قبل أيام  من استمع لخطاب الرئيس أمام المجلس المر      
وضرورة إنهائها ال يمكن أن يقتنع      " الظالمية" وباإلمارة   ، وبالمصالحة واالنقسام  ،بالمفاوضات وبرنامجها 

 وقد ثبت خالل السنوات الخمس الماضـية      ، أو يفكر فيها مجرد تفكير     ،أنه أمام رجل عازم على االستقالة     
 من  ، فما أن حصل عليه حتى ذهب يجمع كل شيء بين يديه           ، لم تكن صحيحة   أن حكاية زهده بالمنصب   

 مـرورا بترتيـب أمـر       ، وترتيب أمر لجنتها المركزية لحسابه     ،لحركة فتح " القائد العام "اختراع منصب   
 وصوال إلى الحديث عن انتخابات مطلع العام القادم في الضفة الغربيـة تؤكـد رئاسـته             ،اللجنة التنفيذية 

  . سيكون على مقاسه أيضا،ومعها مجلس تشريعي ،للسلطة
 لما كان منهم تجاهل     ،يون واألمريكان بجدية تهديده باالستقالة    سرائيلنقول ذلك ونحن نؤمن أنه لو شعر اإل       

 والسبب أنه كان وال يزال استثمارهم األهـم خـالل           ، وأقله التعامل معه على هذا النحو البارد       ،الموقف
 مـرورا   ، ومن ثم قتله   ،نذ أن استخدموه في سياق حرب وتحجيم ياسر عرفات        م. السنوات السبع الماضية  

  . وليس انتهاء بمساعدته في جمع كل السلطات في يديه،بترتيب أمر الرئاسة سريعا لحسابه
 ،يين أن حكاية االستقالة ال تعدو فرقعة إعالميـة        سرائيلليس خطاب الرجل قبل أيام هو وحده ما يؤكد لإل         

 والتـي تؤكـد أن      ، فضال عن الممارسات القائمة علـى األرض       ،يس وزرائه أيضا  بل هناك خطاب رئ   
 إذا لم يجر التورط في صفقة نهائية        ،مشروع الدولة المؤقتة الذي يعلن رفضه كل حين هو الخيار المتاح          

لى  والتي يتصدرها األبناء والمحاسيب ع     ، بدليل لغة البزنس التي تتسيد الموقف في الضفة الغربية         ،بائسة
 ألن أي حرف للمسار بهذا القدر أو ذاك ستكون له اسـتحقاقاته           ، وهؤالء ال يتركون بسهولة    ،نحو واضح 
 ونتذكر هنا أن الفئة التي رفضت انتفاضة األقصى رغم إجماع الناس عليها هي فئـة رجـال                  ،المعروفة
  . وأكثرهم من متقاعدي الثورة وأبناؤهم،األعمال

 فهناك من الفريق المنتخب في اللجنة المركزيـة         ،يس الهادئة لن تعني الكثير    جدير بالذكر أن استقالة الرئ    
 الرجـوب   - بما في ذلك سالم فياض في حال وافق عليه فريق دحـالن              ،من يملكون القابلية ألخذ مكانه    

 والنتيجة أننا إزاء تحالفات واصـطفافات       ،الذي عاد إلى التفاهم بعد حرب طاحنة خالل األعوام الماضية         
  .ر عن ميزان القوى الخارجي أكثر من تعبيرها عن مصالح الشعب الفلسطينيتعب

لو كانت مصلحة الشعب والقضية هي التي تحرك هؤالء لكان الحل في ضوء االعتراف بفشل برنـامج                 
" السيناريو الكابوس " ألن خيارا كهذا هو      ،التفاوض هو حّل السلطة ذاتها كما ذهبنا مرارا منذ سبع سنوات          

 والذي سيحرم االحتالل من المزايا السياسية واالقتصادية واألمنية الكبيرة التي           ،يونسرائيلشاه اإل الذي يخ 
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 وهـي   ،2002 بخاصة بعد عملية السور الواقي ربيع العـام          ،ترتبت على وجود السلطة بصيغتها القائمة     
  .فاخر أي احتالل ،"احتالل ديلوكس"يين سرائيلالصيغة التي سماها عدد من المحللين اإل

 بينما تُحل السلطة فـي الـضفة وتبـدأ          ، يمكن إدارته بالتوافق كمنطقة شبه محررة      ،بالنسبة لقطاع غزة  
 مع دعم شـعبي عربـي وإسـالمي         ،)جيشا وإدارة مدنية  (المقاومة المباشرة لوجود االحتالل في المدن       

  .يفرض على األنظمة خيارات جديدة
 وسوى ذلك محض ركض خلف الوهم وإضاعة الوقـت          ،نيينهذا هو الخيار الوحيد المجدي أمام الفلسطي      

نقول ذلك ونحن نعلم أن من عارضـوا        . في قصص االنتخابات والديمقراطية المبرمجة لخدمة االحتالل      
 حتى لو منحوا فرصة إخراج أموالهم وعائالتهم إلى الخارج          ،انتفاضة األقصى سيعارضون هذا المشروع    

  كي ال تتضرر من المسار الجديد،،
  31/10/2009الدستور، 
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  جمال زحالقة
شارك اآلالف من أهالي كفرقاسم ومعهم ممثلو القوى الوطنية في الداخل في المسيرة الـسنوية إلحيـاء                 

هذه المسيرة الـسنوية هـي      .  شهيداً وعشرات الجرحى   49ذكرى مجزرة كفرقاسم، التي ذهب ضحيتها       
الحزن واألسى والحداد على أرواح الشهداء، وهي في الوقت ذاته صرخة مدوية في وجه              مناسبة إلشهار   

المجرمين أن أهلنا في كفرقاسم وكافة البلدات العربية الفلسطينية في الداخل مـصممون علـى التمـسك                 
  .بالبقاء في الوطن وبهويتهم وانتمائهم وتحديهم لسياسات االضطهاد والقمع ومحاصرة الوجود

 هي مدرسة في    إسرائيل.  أن تجد أي مبرر لهذه المجزرة      إسرائيلل الشهداء بدم بارد، ولم تستطع       لقد قت 
تبرير المجازر والجرائم وإلقاء اللوم على الضحية، لكن في كفرقاسم تحديداً فشلت في إيجـاد المبـرر،                 

كاب الجريمـة،   فلجأت إلى محاولة التغطية على جريمتها من خالل محاكم صورية أدانت المتهمين بارت            
  .لكنها سرعان ما أطلقت سراحهم، وبقيت الجريمة بال عقاب

، ومـن   56استمرت على مدى عقود محاوالت التغطية على الجريمة، فقامت بعد ارتكاب الجريمة عام              
خالل الحكم العسكري آنذاك، بفرض ما سمي بصلحة مع أهالي كفرقاسم، وكان مشهداً فظيعاً أجبر خالله                

بعدها قام عدد من القيادات     . ى مصافحة المسؤولين عن المجزرة والمشاركة في وليمة معهم        أهل البلد عل  
كل عام هناك   . ية بالتعبير عن أسفهم، وحتى أعلنوا اعتذارهم، ووصفوا ما حدث بأنه أمر فظيع            سرائيلاإل

زمان  ووزرائها، من أمثال موشي كتساف وشمعون بيريس وعيزر واي         إسرائيلتصريحات جديدة لرؤساء    
ويقع في مصيدة هذه االعتذارات ويكيل المديح     ' يطيش على شبر ماء   'هناك من   . وإيهود اولمرت وغيرهم  

  .للمعتذرين والمتأسفين، ويغيب عن ذهنه أن اعتذارهم أقبح من ذنب، أقبح منه بكثير
نساني مزيـف   ية بقياداتها المختلفة استغالل المجزرة لصالحها للظهور بمظهر أ        سرائيلتحاول المؤسسة اإل  

األسف واالعتذار عـن    . وتدعي زوراً وبهتاناً انها تعارض المجازر والجرائم، تعارضها وهي تمارسها         
المجزرة ال ترافقهما أي خطوة عملية، وال حتى مطالبة بتحقيق جدي في حيثياتها، التي ما زال معظمهـا     

 جميع القتلة حتى بعد أن ثبتـت        هذه المؤسسة التي تعتذر هي نفسها التي أطلقت سراح        . في طي الكتمان  
هي نفسها ما زالت ترتكب الجريمة تلو األخرى والمجزرة تلو األخرى بحق كـل              . إدانتهم بالقتل المتعمد  

  .أبناء الشعب الفلسطيني، بما فيهم فلسطينيو الداخل الذين هم رسمياً مواطنون في الدولة العبرية
ق، يوسي سريد، تخصيص سـاعة دراسـية لمناقـشة          ي الساب سرائيلقبل سنوات قرر وزير المعارف اإل     

صفق له الكثيرون حينهـا، ومـا زال        . مجزرة كفرقاسم في كافة المدارس اليهودية والعربية بال استثناء        
حين قام سريد بهذه الخطوة فهو، مثل غيره من         . يدعون إلى االحتذاء به   ) على األقل سذج  (بعض السذج   

حـادث شـاذ عـن      'تعامل مع المجزرة من خالل التأكيد على أنهـا          ية، وضع إطار ال   سرائيلالقيادات اإل 
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، وخطأ جانبي في طريق صواب رئيسي، أي أن كل مـا ارتكبتـه الـصهيونية بحـق الـشعب        'القاعدة
  .الفلسطيني كان مبرراً وفقط في كفرقاسم كان هناك جريمة ال مبرر لها وتستحق االعتذار واألسف

ن مجزرة كفرقاسم برزمة واحدة مع تبرير المجازر والجرائم التـي           هم يريدون منا ان نقبل اعتذارهم ع      
ردنا أن اعتذارهم مرفوض، فكيف الغفران لمن يأتي إلينا ويداه          . ارتكبت وترتكب بحق الشعب الفلسطيني    

إن شهداء كفرقاسم هم جـزء مـن        . ملطخان بدماء أطفال غزة، بدماء شعبنا وشعوبنا العربية المجاورة        
هم شاهد على الجريمة العارية، التي تفند كل ادعاءات الكذب والخداع والتضليل، التي             شهداء فلسطين، و  

ال يمكن اتهام هؤالء الشهداء باإلرهـاب، أو بتهديـد حيـاة العـسكر              . يةسرائيلتنتجها ماكنة الدعاية اإل   
  .ي وطنهميين، وال حتى بما يسمى بالشغب والتطرف، تهمتهم الوحيدة انهم فلسطينيون بقوا فسرائيلاإل

ومـع ذلـك، كـل      . لماذا قتلوهم؟ بأي دافع وألي غرض؟ لكل مجزرة حيثياتها، ولكل جريمة مالبساتها           
 بحق الشعب الفلسطيني لها نفس الدافع ونفـس الهـدف، وهـو تطبيـق               إسرائيلالجرائم التي ارتكبتها    

تطبيقه إال مـن خـالل      هذا المشروع ال يمكن منطقياً وعملياً       . المشروع الصهيوني وإقامة دولة يهودية    
العنف والعدوان، من خالل القتل والدمار والتشريد واسـتعمال أدوات الترويـع والتخويـف بالمجـازر                
والجرائم تجاه أهل البالد األصليين، حتى يتم تنفيذ المشروع الصهيوني على حسابهم، والتحكم صـهيونياً               

  .بالجغرافيا والديموغرافيا والسلطة
.  أخرى، وكفرقاسم تؤكد هذه القاعـدة      إمكانية والدمار والقتل بالضرورة، ال توجد       الصهيونية تنتج العنف  

من يريد مستقبل لبالد فلسطين بال مجازر وبال نزيف دم ال يتوقف، عليه أن يعرف بأن هـذا المـستقبل                  
وكما شيد الناس في جنوب أفريقيا مجتمعا ونظـام فيـه مـساواة             . غير ممكن في ظل هيمنة الصهيونية     

بـال  : مقراطية وسالم وحرية بعد هزيمة االبرتهايد، فإن هذا األمر ممكن عندنا أيضاً بشرط واحـد              ودي
  !صهيونية

  31/10/2009القدس العربي، 
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