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   قبل وقف االستيطان"إسرائيل" باستئناف المفاوضات مع ا أمريكيعرضاعباس يرفض  .1

الرئيس الفلسطيني محمود أن  ، شهابأبو سالم  عن مراسلهاأبوظبي من 1/11/2009الخليج،  ذكرت
اءه مع وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون في أبوظبي، أمس، لم يحمل أي جديد عباس أكد أن لق

 . قبل وقف االستيطان"إسرائيل"، رافضاً عرضاً أمريكياً باستئناف المفاوضات مع "عملية السالم"بشأن 
وفي مؤتمر صحافي أعقب لقاءه مع هيالري بحضور المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جورج 

وأكد أن الوزيرة األمريكية جددت . "ال جديد"يتشل، في قصر اإلمارات، قال عباس عن نتيجة اللقاء م
موقف واشنطن المطالب بوقف االستيطان، إال أن اإلدارة األمريكية لم تتوصل إلى اتفاق مع الجانب 

وقال . امل لالستيطانوأكد أن السالم له مستلزماته وقبل كل شيء الوقف الك.  في هذا الشأن"اإلسرائيلي"
 في عهد رئيس "عملية السالم" أنها ترفض وقف االستيطان والعودة إلى مرجعية "إسرائيل"إن المشكلة مع 

 األسبق اولمرت، إلى جانب التعامل مع القضايا النهائية وتشمل االستيطان "اإلسرائيلي"الوزراء 
 . والالجئين والمياه واألمن والحدود

في خطر وعلى العرب "ساسي مع كلينتون كان حول موضوع القدس، مؤكدا أنها وأكد أن الحديث األ
 ومن دون القدس "السالم يبدأ من القدس"ودعا إلى إنقاذ المدينة مؤكداً أن . "والمسلمين أن ينتبهوا لذلك

  .اعتقد انه لن يكون سالماً أصالً
 في ظل استمرار "السالم" بعملية وردا على سؤال حول إلى متى سيستمر الجانب الفلسطيني في التمسك

 بالسالم "إسرائيل" واستمرار االستيطان وتهويد القدس؟ أوضح انه ال بد أن تلتزم "اإلسرائيلي"التعنت 
 . وتوقف هدم البيوت واالستيطان وتهويد القدس

ن وردا على سؤال آخر حول ما إذا كانت هيالري تحمل أفكارا جديدة حول استئناف المفاوضات، قال إ
، وفي الوقت ذاته فإن الجانب األمريكي أكد مجددا أنه ليس مع "اإلسرائيلي"هيالري تنقل الموقف 

، داعياً اإلدارة األمريكية أن "إسرائيل"استمرار االستيطان وليس مع ضم القدس وهو عكس ما تقوله 
لفلسطيني لم يطلب  االلتزام بمتطلبات استئناف المفاوضات، مؤكداً أن الجانب ا"إسرائيل"تفرض على 

 ."إسرائيل"شروطاً مسبقة الستئنافها كما تدعي 
وتطرق عباس إلى الحوار الفلسطيني مؤكدا أن الوساطة المصرية لم تتوقف، وأن هناك حديثاً بين 

وتحدث عن . "وافقت على وثيقة المصالحة ثم تراجعت عنها فجأة" التي قال إنها "حماس"المصريين و
ترفض " التي جاءت إلى المجلس التشريعي باالنتخابات "حماس"ة مشيراً إلى أن االنتخابات الفلسطيني

 ."البلطجة"، واصفا موقفها ب "هل تريد أن تكون االنتخابات مرة واحدة ؟": ، متسائالً"االنتخابات
من جانبه أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريحات صحافية في قصر اإلمارات 

إذا لم تتمكن اإلدارة األمريكية من وقف االستيطان فمن الذي :  صعب جدا وخطير، متسائالأن الوضع
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؟ واشار إلى أن لقاء "عملية السالم" وااللتزام بمتطلبات 1967 على االنسحاب إلى حدود "إسرائيل"يجبر 
 بضرورة عباس مع هيالري وميتشل كان صريحاً وصعباً جدا حيث أصر الجانب الفلسطيني على مواقفه

 آالف وحدة 3وأضاف في ظل مخطط بناء . وقف االستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني
وأكد أن إقامة دولة .  سيكون أشد من العام الحالي2011 و2010استيطانية جديدة فإن االستيطان خالل 

بعد اللقاء إن وقال عريقات  .فلسطينية مستقلة مصلحة أمريكية وفق ما سبق وأعلن الرئيس األمريكي
 ."وقف االستيطان هو المدخل الستئناف المفاوضات"، مؤكدا أن "الهوة ما زالت قائمة"

باستمرار البناء في ثالثة آالف وحدة سكنية في "وأوضحت الوزيرة األمريكية أن هذه الصفقة تقضي 
، حسبما ذكر "لحكوميةالضفة الغربية واستثناء وقف االستيطان في القدس واستثناء وقف المباني العامة ا

ال تلبي وقف االستيطان بشكل كامل بما فيه النمو "عريقات الذي نقل عن هيالري قولها إن هذه الصفقة 
 حتى اآلن ونطلب استئناف المفاوضات "اإلسرائيليون"هذا ما أعطانا إياه "، موضحة أن "الطبيعي والقدس

 . "على أساسه
عريقات الذي شارك في ، أن سدي شفيق األعن مراسلهاابو ظبي  من 1/11/2009 الحياة، وأضافت

 ان الصفقة التي توصلت اليها االدارة االميركية مع الحكومة االسرائيلية "الحياة"اللقاء كشف لـ 
تجميد البناء االستيطاني في الضفة، بعد استكمال "وعرضتها كلينتون على الجانب الفلسطيني تنص على 

انية جديدة، مستثنى من ذلك البناء االستيطاني في القدس الذي سيتواصل من بناء ثالثة آالف وحدة استيط
وقال ان الجانب . "دون اي قيود، والبناء العام في المستوطنات الذي يتواصل من دون قيود ايضا

الفلسطيني رفض العرض، مشددا على عدم استئناف المفاوضات مجدداً ما دامت اسرائيل تواصل البناء 
ال نستطيع الذهاب الى مفاوضات تملي اسرائيل نتائجها مسبقاً عبر البناء ": واضاف. اتفي المستوطن
واشار عريقات الى ان كلينتون طلبت من الجانب الفلسطيني استئناف المفاوضات مع  ."االستيطاني

ورفضها اسرائيل، مجددةً التزام ادارة الرئيس باراك اوباما باقامة دولة فلسطينية مستقلة خالل عامين، 
الدولة الفلسطينية بحدود "وقال ان عباس ابلغها رفضه . ضم القدس، وتأكيدها عدم شرعية المستوطنات

وقف االستيطان هو التزام اسرائيلي ": ، وعدم قبوله التفاوض في ظل استمرار االستيطان، مضيفاً"موقتة
 ان ما يحمله الجانب واضح جدا": وقال عريقات. "بموجب خريطة الطريق وليس شرطاً فلسطينياً

االميركي هو مواقف اسرائيلية رافضة لاللتزامات المترتبة عليها بوقف االستيطان، وبالتالي يتعين على 
االدارة االميركية بوصفها رئيساً للجنة الرباعية، ان تعلن عن الطرف الذي يرفض اطالق عملية السالم 

 ."ويعطله وهو اسرائيل
 الرئاسي نبيل أبو ردينة الذي شارك في اللقاء مع كلينتون إن المحادثات في السياق ذاته، قال الناطق

تجميد االستيطان "، مضيفا أن "عدم حدوث اختراق"، لكن تعنت الجانب االسرائيلي ادى الى "معمقة"كانت 
  .وتحديد مرجعية عملية السالم، هما المخرج الوحيد للعودة للمفاوضات

  
  ابات القادمة وهناك إمكانية لفوزها بها ال تخشى خوض االنتخحماس: دويك .2

إن حركة المقاومة اإلسالمية    : "قال دكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي      : الضفة الغربية المحتلة  
، مؤكدا أن هناك إمكانية لفوزها في االنتخابات التـشريعية          "ال تخشى خوض االنتخابات القادمة    " حماس"

 للنتائج التي حققتها في بعض االنتخابات التي أتُيحـت لهـا المـشاركة              فالظروف مواتية؛ نظرا  "القادمة؛  
  ".فيها

الشبابي في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلـة         " منتدى شارك "وأضاف دويك، في لقاء حواري نظمه       
يـرة  ؛ أن نتائج انتخابات جامعة بيرزيـت األخ       "الشباب واالنتخابات الفلسطينية  "بعنوان  ) 10-31(السبت  
وشدد في الوقت ذاتـه علـى أن         .عن العام السابق خير دليل على ذلك      % 20فيها بنسبة   " حماس"وتقدم  
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من الحرية إلجراء انتخابـات نزيهـة       % 1األوضاع األمنية والسياسية الفلسطينية ال يمكن أن توفر ولو          
  .وشفافة تشارك فيها كافة القطاعات والفئات الفلسطينية بمختلف انتماءاتها

من األكثـر اسـتحقاقًا     : "وحول إصرار عباس على إجراء االنتخابات في مطلع العام القادم تساءل دويك           
  !".؟2005) أيار(الموقع في مايو " اتفاق القاهرة"أم ! ؟2010انتخابات : بالتنفيذ

 وفي سياق متصل اتهم رئيس المجلس التشريعي دكتور عزيز دويك رئيس السلطة المنتهية واليته محمود              
، والذي أكـد ضـرورة إصـالح        2005عباس بتعطيل تنفيذ اتفاق الفصائل الفلسطينية في القاهرة عام          

ـ  " منظمة التحرير " الدخول فيها، مـضيفًا أن عبـاس يتحمـل         " الجهاد اإلسالمي "و" حماس"بشكل يتيح ل
تعديالت الطفيفـة   وناشد القيادة المصرية االطالع على ال      .مسؤولية مباشرة عن عدم تنفيذ هذا االستحقاق      

على ورقة المصالحة، أو القبول بتفاهمات مع الحركة حولها، منوها بضرورة أن            " حماس"التي تطرحها   
  .تتوجه الحركة للتوقيع على اتفاق المصالحة فور إتمام ذلك

  31/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  ع المقاومةالرباعية تريد انتخابات فلسطينية مزيفة إلنهاء مشرو: بحر .3
أكد الدكتور أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، أن اللجنة الرباعيـة الدوليـة              :النصيرات

، وذلك من أجل إنهاء مشروع المقاومة الذي تتبنـاه حركـة المقاومـة              "مزيفة"تريد انتخابات فلسطينية    
، في مخيم النـصيرات وسـط       اسمح خالل أمسية ثقافية نظمتها حركة       بحر. وقال د . اإلسالمية حماس 

حماس مع االنتخابات، وال تخشاها، ولكن الوضـع        إن حركة   ": "يا قدس إنا قادمون    "قطاع غزة، بعنوان  
األمني في الضفة الغربية المحتلة من مالحقة النساء، والمجاهدين، واعتقالهم من قبل سـلطة رام اهللا ال                 

ء انتخابات حرة ونزيهة في الضفة الغربية ستنتصر فيهـا          في حال تم إجرا   : "وتابع قائالً ". يسمح بإجرائها 
، مشيراً إلى أن الصحف العبرية، والعالمية، وجميع استطالعات الرأي تؤكـد صـعود              )"حماس(حركة  

  .شعبية الحركة في الضفة الغربية
  1/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
  االنقسام حالة استثنائية والمصالحة ضرورة وواجب وطني: يوسف رزقة .4

أكد الدكتور يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقالة : زةغ
إسماعيل هنية، أن البنود المتعلقة بمنظمة التحرير والمرجعية السياسية الواردة في الورقة المصرية، 

وأشار رزقة في . الزالت بحاجة للمعالجة، مشيراً رغم ذلك إلى أن فرص المصالحة مازالت قائمة
بعض "استفادت من " فتح"إلى أن حركة ، "قدس برس"تصريحات أدلى بها في سياق حوار مع وكالة 

، مرجحاً أن تكون هذه البنود ُأسقطت بضغط "مع مصر" حماس"البنود المسقطة من الورقة لتوتير عالقة 
  ". دليالً على فشله "أمريكي وخارجي، ومعتبراً بالمقابل إمكانية استقالة عباس من موقعه

وشدد رزقة، على أن حكومته ال ترغب كثيراً ببقاء حال االنقسام الفلسطيني على ما هو عليه، وتريد 
ولكن على قواعد ثابتة ومستقرة حتى ال يعود الوضع الداخلي لحالة "التحرك إلى األمام في المصالحة، 

  ".أسوأ عن ما قبل االنقسام
مع استمرار الحوار وتجنيبه ضغوط خارجية إسرائيلية أو "مة هنية هي وأكد يوسف رزقة أن حكو

أمريكية، والتركيز على الثوابت الفلسطينية وحماية المقاومة، باعتبار أن مفاوضات السلطة طوال خمس 
، مشيراً إلى أنه كما أن غزة محاصرة سياسياً واقتصادياً؛ فالضفة وعباس "عشرة سنة لم تسفر عن شيء

  . بالمستوطنات وتهويد القدسمحاصر 
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، متوقعاً "في القفص"وبخصوص تقرير غولدستون؛ رأى رزقة أن التقرير وضع الجانب اإلسرائيلي 
يتقدم نحو حركة "واستنتج رزقة أن المجتمع الدولي . تقدماً إيجابياً في الجمعية العامة لألمم المتحدة

  .  إلى عدة أمثلة ولقاءات جرت، متطرقاً"، السيما بعد فشل الحرب على غزة"حماس"
  31/10/2009، قدس برس

  
  "إسرائيل " وثيقة لمحاكمة"أمنستي" العتبار تقرير  تدعوالحكومة المقالة .5

 دعت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إلى إيداع تقرير لمنظمة العفو الدولية :أ.ب.يو بي اي، د
وزيع المياه على الفلسطينيين، كوثيقة لدى المؤسسات الدولية  بانتهاج سياسة تمييز في ت"إسرائيل"يتهم 

وقال وزير الزراعة . بحيث يكون للفلسطينيين الحق بالمطالبة بالتعويض ورفع قضايا في المحاكم الدولية
وثيقة تضع النقاط على الحروف "في الحكومة المقالة محمد األغا في بيان وزع، أول أمس، إن التقرير 

 مليون كوب من المياه 200وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى . "حتالل للمياه الفلسطينيةحول سرقة اال
 .سنويا يتم نقلها من الضفة الغربية لتجاوز الكارثة المائية في القطاع

غير صالحة " في المائة من المياه الجوفية في القطاع 95 إلى 90قالت سلطة المياه، أمس، إن ما بين و
وأكدت في تقرير لها أن . "مي، وال تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشربلالستخدام اآلد

 مليون متر مكعب، مشيرةً إلى الزيادة الطبيعية في 70القطاع يعاني من عجز سنوي في المياه يصل إلى 
حيث يعيش أكثر من مليون ونصف مليون مواطن على مصدر وحيد، وهو الخزان الجوفي "السكان 

وذكرت أن التداعيات السلبية على نوعية المياه الجوفية أدت الى . "الساحلي لتلبية احتياجاتهم من المياه
  .تداخل مياه البحر التي سببت ارتفاع نسبة األمالح فيها

  1/11/2009الخليج، 
  

  لن نقف مكتوفي األيدي أمام اعتداءات اليهود المتطرفين : حاتم عبد القادر .6
حذر حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح بأن المواطنين لن يقفـوا  :  وفا-القدس المحتلة    

مكتوفي األيدي أمام أية محاولة جديدة لليهود المتطرفين لالعتداء على عائلة صالح في حي بيت صـفافا          
رافقـه  جاءت أقوال عبد القادر خالل زيارة تفقدية له لعائلة صالح امـس،              .جنوب مدينة القدس المحتلة   

  .فيها عدد من أعضاء حركة فتح إقليم القدس وكوادر الحركة في جنوب القدس
وكانت عائلة صالح تعرضت قبل يومين إلى اعتداء من قبل مجموعة من اليهود المتطرفين فيما اعتقلت                

  .قوات االحتالل رب األسرة وهو مصاب ويرقد في مستشفى المقاصد اإلسالمية
ة صالح لن تُترك وحدها في مواجهة المتطـرفين اليهـود، وحمـل سـلطات               وأكد عبد القادر بأن عائل    

االحتالل مسؤولية هذا االعتداء، وقال إنها أقدمت على اعتقال رب العائلة وهـو مـصاب ويرقـد فـي                   
ولفت عبد القادر إلى أنه تم تقديم العالج الالزم للجرحى من عائلة صالح، وتم توكيل                .مستشفى المقاصد 

وأكد عبد القادر أن السلطة الوطنية سوف        .صافية لمتابعة ملف المعتقل محمد علي صالح      المحامي أحمد   
  .تضع كل إمكانياتها من أجل تثبيت العائلة في أرضها وفي منزلها

  1/11/2009الحياة الجديدة،  
  

  مطالبات بإصدار توصية لرفض تسييس الحج :"عكاظ"رياض المالكي لـ .7
، أن الـسلطة  "عكـاظ "الخارجية الفلسطيني الـدكتور ريـاض المـالكي     أبلغ وزير   :  فهيم الحامد  - جدة

الفلسطينية ستطالب خالل اجتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية، بضرورة استصدار توصـية بمنـع              
تسييس الحج وورفض إطالق الشعارات في األراضي المقدسة، موضحا أن الحج ليس مكانـا للـسياسة                

فاد أن فريضة الحج تعتبر منسكا مقدسا، ويجـب إبعـاده تمامـا عـن               وأ. ويجب فصله كشعيرة للعبادة   
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وأوضـح أن   . الشعارات السياسية، موضحا أن السياسة مكانها المؤتمرات وليس في األمـاكن المقدسـة            
السلطة الفلسطينية تؤيد جميع اإلجراءات التي تتخذها المملكة إلبعاد الحج عن التسييس وتمكين الحجـاج               

  . بيسر وسهولةمن أداء مناسكهم 
وأكد المالكي أن السلطة ستطالب وزراء الخارجية باالبتعاد عن إصدار بيانات تنديدية حيال ما حدث في                
القدس، وضرورة تفعيل قرارات القمم اإلسالمية السابقة حول القدس، باإلضافة إلى وضع آليـة عمـل                

وأفاد أن الشعب الفلـسطيني     . األقصىللمنظمة لتحرك مستقبلي إلنقاذ ما تبقى من مدينة القدس والمسجد           
يواجه بمفرده اآللة العسكرية اإلسرائيلية ولن يستطيع تعزيز صموده دون دعم إسـالمي، موضـحا أن                

  .القدس خط أحمر ولن يسمح أحد بتجاوزه
  1/11/2009عكاظ 

  
  لجنة االنتخابات المركزية تشرع في اعتماد المراقبين المحليين .8

نتخابات المركزية عن بدء استقبال طلبـات اعتمـاد هيئـات الرقابـة المحليـة               أعلنت لجنة اال  : رام اهللا 
 اعتبارا من صباح يوم األحد األول من تشرين الثاني وحتى مساء            2010لالنتخابات الرئاسية والتشريعية    

  . 5/11/2010يوم الخميس الموافق 
  1/11/2009الحياة الجديدة،  

  
  خيارات أخرى إذا نفذه بالضفةنا النتخابات ول بمرسوم عباس لينملَزمغير : أبو مرزوق .9

أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن مرسوم رئـيس الـسلطة                : دمشق
المنتهية واليته محمود عباس األخير المتعلق بإجراء االنتخابات مطلع العام القادم؛ لـن يكـون ملزمـا                 

بـإجراء  " عبـاس "عامل مع األمر إذا ما تم تنفيـذ مرسـوم           للحركة، موضحا أن لها خيارات أخرى للت      
  .االنتخابات في الضفة الغربية المحتلة
ـ      سلطة رام اهللا من تبعات تنفيذ مرسوم       ) 10-31(السبت  " مركز البيان "وحذر أبو مرزوق، في تصريح ل

نونية بعـد أربـع     بإجراء االنتخابات قبل التوصل إلى توافق، منوها أن عباس انتهت واليته القا           " عباس"
  .سنوات من انتخابه

وأضاف أنه ال يمكن الحديث مطلقًا عن الموضوعية الدستورية في خطاب عباس حول االنتخابات، فـي                
الوقت الذي يتم فيه استثناء الحديث عن إعادة تفعيل المجلس التشريعي، الذي يعتبر المؤسسة الدسـتورية                

  .نتخابات جديدةالوحيدة التي ال يمكن إنهاء أعمالها إال با
ـ         انقطاع االتصاالت بين حركته والجانـب      " حماس"وفي سياق متصل نفى نائب رئيس المكتب السياسي ل

  ".فتح"و" حماس"المصري الذي يرعى حوارات المصالحة بين 
تريد أن يكون التوقيع والتنفيذ التفاق المصالحة متزامنَين، وأال يكون بينهما فاصل،            " حماس"وأضاف أن   

ا ضرورة توفير مستلزمات االتفاق قبله وبعده وأثناءهمؤكد.  
واعتبر أبو مرزوق أن التوقيع على اتفاق المصالحة يجب أن يكون جماعيا؛ ألنها وثيقة وفـاق وطنـي،               

فقط، مشددا على ضرورة استمرار الحوار حتى التوصل إلى اتفاق، من أجل            " فتح"و" حماس"وليست بين   
  . جميع عوامل نجاحها؛ حتى ال تفشل كما حدث في االتفاقيات السابقةتحقيق مصالحة تتوفر فيها

وأكد أبو مرزوق ضرورة أن ينقل االتفاق الفلسطينيين إلى أجواء جديدة، وأال يركز على نقطـة واحـدة                 
  .هي االنتخابات التي اتخذت سيفًا مصلتًا، مشيرا إلى أن االنتخابات يجب أن تكون ضمن اتفاق وطني

، رغم تشديده على أنه ال التقـاء بـين برنـامجي            "ال خيار أمام الفلسطينيين إال المصالحة     : "ولوتابع يق 
  ا أن المصالحة هنا تعني إعادة اللحمة الفلسطينية ال االتفاق حول الجانـب              "حماس"و) فتح(حركتَيمنوه ،
  .السياسي
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صر، ونأت بنفسها عنه، مؤكدا أنـه       وأشار أبو مرزوق إلى أن الدول العربية سلَّمت ملف االنقسام إلى م           
 .ليس في أجندة حركته السفر إلى مصر أو أية دولة أخرى في الوقت الحاضر

  31/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  حماس تجدد رفضها توقيع ورقة المصالحة بصورتها الحالية  .10
أن اشتراط سـلطة رام اهللا      سامي أبو زهري    . د" حماس"عد المتحدث باسم حركة      : تسنيم الزيان  - غزة

 بمثابة ترجمة عملية للصياغات التي وردت في الورقة المـصرية           ،نزع سالح المقاومة إلتمام المصالحة    
ـ    . وقال د  .المعدلة حول هذا الموضوع    ما ورد في الورقة    : " أمس ،"فلسطين"أبو زهري في تصريحات ل

ومة عبر هذا االتفاق بعد أن عملت علـى          وإنما لتصفية مشروع المقا    ،ليس مجرد صياغات عابرة عفوية    
  ".تصفيتها عملياً بالميدان

أبو زهري أن تصريحات نمر حماد المستشار السياسي للرئيس تعزز التوافـق الـداخلي فـي                . وأكد د 
الذي يشترط عدم التوقيع على الورقة المصرية قبل مراعاة المالحظات التـي توقفـت عنـدها                " حماس"

  .تعلق بموضوع المقاومة ومن بينها ما ي،الحركة
ـ        ستجبر الفصائل الوطنية األخرى على االعتـراف       ) إسرائيل(ولفت االنتباه إلى أن أي حكومة تعترف ب

بما تورطـت فيـه     " حماس"مارست تلك اللعبة واعترفت باالحتالل وتريد أن تورط         " فتح"إن  : " قائالً ،بها
 .   حسب قوله،"سابقاً

  1/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  يطالب العرب والمسلمين بهبَّة غاضبة لنصرة المسجد األقصىنزال  .11
أكد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أهمية أن يهب العرب والمسلمون لنصرة              : القاهرة

األقصى ونجدته من أيدي االحتالل وغطرسته، محذرا من تداعيات الحالة الخطيرة التي وصـل إليهـا                
  .الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينيةالمسجد األقصى، والموقف 

في  [، الذي نظَّمته كتلة اإلخوان المسلمين     "ال هيكلهم .. األقصى مسجدنا "في كلمته لمؤتمر    -وأوضح نزال   
 أن الدفاع عن األقصى لـيس       -، عبر الهاتف من دمشق    )10-30( بمحافظة الغربية أمس الجمعة      ]مصر

خلَّوا عن القضية الفلسطينية فـي أوج محنتهـا وقفـت دول            مقتصرا على العرب وحدهم، وأنهم حين ت      
إسالمية أخرى تدافع عن القضية، مشيرا إلى أن القضية هي قضية دينية عقدية، وليست قضيةً قوميةً أو                 

  .نزاعا سياسيا على األرض
  31/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  لضفة في اتها  أحد قادالجهاد تتهم أمن السلطة باعتقال .12

اتهمت حركة الجهاد أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية أمس باعتقال أحـد قيـادات              :  د ب أ   -غزة  
ادي ، أن األجهزة األمنية اعتقلت الجمعة القي      وذكرت الحركة، في بيان صحفي    . يةالحركة في الضفة الغرب   

حركة أن تلك األجهزة اعتقلـت      وأضافت ال  .، من بلدة قباطية قضاء جنين     في الحركة عبد الفتاح خزيمية    
كذلك ثالثة من عناصرها من بلدة طمون في محافظة طوباس على خلفية توزيع بيانـات للحركـة وتـم                 

  .اإلفراج عنهم بعد ساعات من االعتقال
  1/11/2009الدستور، 
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  وفد من فتح يشارك في المؤتمر السادس للحزب الحاكم في مصر    .13
في المؤتمر العـام الـسادس للحـزب الـوطني          " فتح"ة المركزية لحركة    يشارك وفد من اللجن   : رام اهللا 

وقالت مصادر إعالميـة فـي       .الديمقراطي الحاكم في مصر، الذي بدأ أعماله، أمس، السبت في القاهرة          
، كلّف أعضاء اللجنة المركزية     "فتح"محمود عباس رئيس حركة     ) المنتهية واليته (إن الرئيس   " فتح"حركة  

  .د اشتية وناصر القدوة، بحضور هذا المؤتمرنبيل شعث ومحم
 31/10/2009قدس برس، 

 
  ال تعارض إطالق البرغوثي وسعدات في صفقة شاليت" إسرائيل": "الشرق األوسط" .14

 ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن تقدما قد أحرز على صعيد الجهود التي يبذلها الوسيط األلماني :غزة
.  شاليط، مشيرة إلى حدوث اختراقات مهمة على هذا الصعيدجلعادفي صفقة الجندي اإلسرائيلي 

واستدركت المصادر أن المشكلة الرئيسية التي تعيق التوصل التفاق نهائي بشأن شاليط تتمثل في رفض 
. ، وهو ما تعتبره حركة حماس شرطا إلنجاز الصفقة48إسرائيل اإلفراج عن معتقلين من فلسطينيي 

 اإلسرائيلية لم تعد تعترض على إطالق كل من مروان البرغوثي عضو وأوضحت المصادر أن الحكومة
  .اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد، وأحمد سعادات

  1/11/2009الشرق األوسط، 
 

  طر الحركيةييد كل األأ يحظي بت حول المفاوضاتنتوني على كل عباسرد :مركزية فتح .15
ـ  عالياً موقف الرئيس محمود عباس الذي أكد تمسكه " فتح"لجنة المركزية لحركة ثمنت ال": وفا" رام اهللا 

ال ، أن   بما أقرته كافة األطر الحركية والوطنية بضرورة توفير األسس الواضحة إلستئناف عمليه السالم            
  .معنى الستئناف المفاوضات في ظل استمرار االستيطان بما في ذلك االستيطان في القدس، 

تلقت اللجنة المركزية تقريراً شامالً عن تفاصيل االجتماع الذي عقـده            :ق في بيان صدر امس    وقال الناط 
الرئيس عباس مع وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، ومبعوث الرئيس اوباما للسالم في الشرق              

  .األوسط جورج ميتشل، في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي
ة فتح عالياً موقف الرئيس الذي أكد تمسكه بمـا أقرتـه كافـة األطـر                وقد ثمنت اللجنة المركزية لحرك    

  .الحركية والوطنية بضرورة توفير األسس الواضحة الستئناف عمليه السالم 
وقال الناطق باسم اللجنة المركزية إن موقف الرئيس الذي أبلغه لكلينتون وزيرة الخارجيـة، قـد القـى                  

ابتداء من اللجنة المركزية والمجلس الثـوري وأعـضاء األقـاليم           التأييد الواسع من كل األطر الحركية       
  .والمناطق وانتهاء بالقواعد التنظيمية واألنصار وتقف خلفه في هذا الموقف بقوة

  1/11/2009األيام، فلسطين، 
 

  تل أبيب تدرس إقالة مندوبها لدى األمم المتحدة عقب إقرار تقرير غولدستون .16
جية اإلسرائيلية إقالة مندوب تل أبيب لدى الجمعية العامة لألمـم المتحـدة             تدرس وزارة الخار  : الناصرة

والقنصل اإلسرائيلي العام في نيويورك، في أعقاب إخفاقها في العمل ضد تقرير لجنة تقـصي الحقـائق                 
  .الدولية، األمر الذي أدى إلى إقراره في مجلس حقوق اإلنسان الدولي

ي التلفزيون اإلسرائيلي؛ فإن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يدرس         وبحسب ما أفادت به القناة األولى ف      
إمكانية تعيين ألون بينكاس في منصب المندوب اإلسرائيلي لدى االمم المتحدة خلفا للبروفيسورة غفرئيال              

وقالت إن الوزير ليبرمان يدرس أيضاً احتمال تعيين شاي بازاك في منصب القنصل اإلسرائيلي               .شاليف
  . في نيويوركالعام 

  31/10/2009قدس برس، 
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  الحرب اإلسرائيلية على غزة جاءت في وقت متأخر : يعالونموشي  .17

قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي الوزير موشـي يعـالون إن الحـرب             :  سمر خالد  -القدس المحتلة   
. مـن بعيـد   اإلسرائيلية على غزة جاءت في وقت متأخر، وأنه كان ينبغي شن حرب على القطاع منذ ز               

الصواريخ كانت تسقط علينا كالمطر لم      " أن    زاعما بالقول    القطاعوبرر يعالون الحرب اإلسرائيلية على      
  ."نستطع الصبر على ذلك، وقد صبرنا كثيرا وكان علينا أن نشن الحرب من زمن إليقاف الصواريخ

ـ               ن الـصورايخ خـالل     ولم يستبعد الوزير االسرائيلي أي خيار عسكري جديد في ظل سقوط العديـد م
حتى اآلن ما زالت هناك عمليات عسكرية، يجب أن         : األسابيع الماضية على األراضي اإلسرائيلية وقال     

فـي  . ننقل رسالتنا إلى الطرف اآلخر بأكبر سرعة ممكنة حتى يختار إذا كان سيتمر باسـتفزازنا أو ال                
ل مـا زالـت تجمـع المعلومـات         سياق آخر، أكد نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن حكومة االحـتال          

االستخباراتية من داخل األراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن عمل المخابرات اإلسرائيلي لن يتوقـف حتـى                
  .يلقي حزب اهللا بأسلحته

ما حدث مع رئيس األركان السابق دان حالوتس خالل الحرب علـى            : ونقلت الصحيفة عن يعالون قوله    
خطأ كثيرا وتمادى في غطرسته، كان يجب عليه أن يكون أكثـر تواضـعا              لبنان كان بمثابة مأساة، لقد ا     

 .لكي يحدد مدى قوته خالل الحرب
  1/11/2009الرأي، األردن، 

  
 الظروف مناسبة إلطالق شاليط: قائد الجيش اإلسرائيلي في محيط غزة .18

روف مناسبة قال قائد الجيش اإلسرائيلي في محيط قطاع غزة، الجنرال إيال أيزنبرغ، إن الظ: غزة
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العبرية عن أيزنبيرغ قوله أثناء قيامه بجولة تفقدية . إلعادة جلعاد شاليط

تتوفر حاليا ظروف أفضل من أي وقت مضى إلعادة شاليط لمنزله، "في صفوف قواته في محيط القطاع 
  ."لها إلى اتفاق أم اللكني ال أعرف إن كانوا سينجحون في تحقيق هذه الفرصة وتحوي

  1/11/2009الشرق األوسط، 
  

  يعترف بتشغيل شبكات تجسس في لبنانموشي يعالون .19
 أن حكومة االحتالل ما     ، نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي    ،أكد موشي يعالون  :  سمر خالد  -القدس المحتلة   

 أن عمـل المخـابرات     زالت تجمع المعلومات االستخباراتية من داخل األراضي اللبنانية، مـشيرا إلـى           
  .اإلسرائيلي لن يتوقف حتى يلقي حزب اهللا بأسلحته

لدينا شبكة استخبارات في لبنان ولن نتوقف عن ذلك حتى تصبح الحدود اللبنانية اإلسرائيلية آمنة،               : وقال
  .وعندما نشعر أن هناك خطرا يهددنا من المؤكد أننا سنعمل على جمع المعلومات حوله

  1/11/2009الرأي، األردن، 
  

  صب حاجزين على مداخل الخليلوينغزة في االحتالل يعتقل فلسطينياً بعد إصابته بجراح  .20
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء أمس، مواطناً فلسطينياً بعد إصـابته            : وكاالت -الخليل   - غزة

ارة الـصحة أن    وأفاد الطبيب معاوية حسنين مدير اإلسعاف والطوارئ في وز         .بجراح شمال قطاع غزة   
 أمس، على فلسطيني شمال غرب بيت الهيا إلى الشمال من قطـاع غـزة               ،قوات االحتالل أطلقت النار   
  .وأصابته بجراح وتم اعتقاله

شمال بيت الهيا   " أبو ندى "وذكر شهود عيان أن قوات إسرائيلية خاصة توغلت بعد ظهر أمس في أرض              
  .ت باعتقالهوفتحت النار على المزارعين وجرحت أحدهم وقام
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 أمس، حاجزين على مدخل مخيم الفوار ومدخل بلدة         ،من جهة أخرى، نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي      
  .يطا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

وأفاد مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مستوطنين متطرفين هـاجموا               
  .ثر من مرة وأن مواطني القرية تصدوا لهم وردوهم على أعقابهمالقرية وحاولوا اقتحامها أك

وفي وقت الحق، اقتحمت قوة من جيش االحتالل القرية وأطلقت وابال من قنابل الغاز مـا أسـفر عـن                    
وأشار دغلس إلى أن قوات االحتالل مـا تـزال تحاصـر             .إصابة المواطن سعد الفقيه بجروح في ساقه      

  .ون على مسافة قريبة من الموقعالقرية فيما يتجمع المواطن
  1/11/2009صحيفة فلسطين، 

  
 معلومات حول عالقتها بدحالن..  فضائية جديدة في رام اهللا"فلسطين الغد" .21

ينهمك العشرات من المتدربين في مقر قناة فضائية فلسطينية خاصة جديدة في :  كفاح زبون- رام اهللا
 متخصصة في العمل التلفزيوني، استعدادا إلطالق الفضائية بلدة بيتونيا، شرق مدينة رام اهللا، في دورات

  . شهور3بعد " فلسطين الغد"التي ستحمل اسم 
رابع قناة فضائية تبث من األراضي الفلسطينية، بعد فضائية فلسطين " فلسطين الغد"وبانطالقتها، ستكون 

 التابعة لحماس ومقرها قطاع الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية ومركزها رام اهللا، وفضائية األقصى
  .غزة، وفضائية الفلسطينية التابعة لحركة فتح وتبث من رام اهللا

ستعمل بأسلوب مختلف " فلسطين الغد"إن " الشرق األوسط"وقال معتز بسيسو مدير الفضائية الجديدة لـ 
ئيتنا مستقلة فضا"وأوضح أن . عن الفضائيات الثالث، وهي تسعى لطرح الوجه اآلخر للشعب الفلسطيني

ويقف خلف ". ومتنوعة ومعتدلة ومسلية، وستركز على إبداعات الفلسطينيين وثقافتهم وفنونهم المختلفة
الفضائية الجديدة، مجموعة من المستثمرين الفلسطينيين والعرب، غالبيتهم من فلسطين حسب قول بسيسو 

أي عالقة بالمحطة كما كانت قالت الذي نفى أن يكون لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحالن 
  ".هذه محطة خاصة والكوادر مهنية بحتة..هذا غير صحيح"وقال بسيسو ". الشرق األوسط"مصادر لـ 

من أسهم المحطة لكن ليس باسمه % 20 إن دحالن يمتلك "الشرق األوسط"وكانت مصادر قد قالت لـ 
الشخصي، ويتداول إعالميون، أحاديث مفادها أن دحالن أحد أهم مستثمريها، لكن بسيسو اعتبر هذه 

  . األحاديث مجرد إشاعات
  1/11/2009الشرق األوسط، 

  
   اآلدميممن مياه غزة غير صالحة لالستخدا% 95: سلطة المياه .22

( أكدت سلطة المياه الفلسطينية أن قطاع غزة يعاني من عجز سنوي مائي يصل إلـى               : سمر خالد  -غزة  
، مشيرة أنه نتيجة للزيادة الطبيعية في سكان قطاع غزة يعيش أكثر مـن مليـون                ) مليون متر مكعب   70

وأشارت إلى  . ونصف مليون على مصدر وحيد وهو الخزان الجوفي الساحلي لتلبية احتياجاتهم من المياه            
التداعيات السلبية على نوعية المياه الجوفية أدى إلى تداخل مياه البحر مسببا ارتفاع نـسبة األمـالح                 أن  

فيها، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة تركيز النترات في المياه، وذلك بسبب تسرب مياه الـصرف الـصحي                 
  . والعائد من مياه الري إلى المياه الجوفية

مياه الجوفية التي تستخدم لألغـراض المنزليـة غيـر صـالحة            من ال  % 95-90والجدير بالذكر بأن    
لالستخدام اآلدمي وال تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب كما ونوعا وهـذا يـشكل                 

  .تهديدا خطيرا لصحة اإلنسان واإلصابة بالعديد من األمراض لسكان قطاع غزة 
ذي أصدرته الجمعة، أن معدل نصيب الفرد الواحد من المياه          وبينت سلطة المياه الفلسطينية في تقريرها ال      

 لترا والذي يعادل نصف نصيب الفرد في اليوم من المياه الموصى به من              80وصل في اليوم إلى حوالي      
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وأشارت أنه بناء على الدراسات التي قامت بها سلطة المياه فأن العمر االفتراضي للخزان              . تلك المنظمة 
يتجاوز العشر سنوات، األمر الذي يتطلب إجراءات جدية وسريعة في التخفيف عنـه             الجوفي المائي لن    

  . وعدم استنزافه
فيعتمد سكانها في مـصادرهم     )  مليون نسمة    2ر5( وبينت أن الضفة الغربية والبالغ عدد سكانها حوالي       

ها اإلنتاجيـة  المائية على ثالثة أحواض رئيسية  الغربي والشرقي والشمال الشرقي والتـي تبلـغ قـدرت            
، حيث ال يسمح االحتالل اإلسرائيلي للسكان هناك بالحصول على أكثر مـن       ) مليون مكعب  734( حوالي

  .من المياه الجوفية في تلك األحواض حسب ما تسمى  اتفاقية أوسلو% 20
وأكدت أن الجزء األكبر من الحصة الفلسطينية في الضفة الغربية يتم الحصول عليهـا مـن الحـوض                  

ي الذي يمتاز بارتفاع نسبة األمالح فيه، علما بأن معدل نصيب الفرد من هذه المياه فـي الـضفة                   الشرق
.  لترا في اليـوم    30 - 20 لترا في اليوم بل يتدنى في بعض المناطق ليصل إلى            60الغربية ال يتجاوز    

 في الضفة    أضعاف نصيب الفرد الفلسطيني    7-6يشار أن معدل استهالك الفرد في إسرائيل يتراوح من          
وأكدت سلطة المياه أن االحتالل لم يكتف بمنع الفلسطينيين وحرمانهم من استغالل مـصادرهم              . الغربية

المائية بل تجاوز األمر إلى تصريف المياه العادمة إلى مناطقهم وتجريف البرك الخاصة بتجميـع ميـاه                 
  . األمطار

  1/11/2009الرأي، األردن، 
  

   من الجوامع المقابلةنع األذامستوطنون يقدمون شكوى ضد رف .23
قدمت مديرة مركز جمـاهيري مـستوطنة بـسغات زئيـف وعـدد مـن               :  سمر خالد  -القدس المحتلة   

المستوطنين القاطنين في المستوطنة شكوى في مركز شرطة النبي يعقوب، ضد رفع األذان من الجوامع               
 صوت األذان عال ويسبب لهم      المقابلة للمستوطنة في حي رأس خميس المحاذي لمخيم شعفاط بحجة أن          

  .إزعاجا، وخاصة أذان الفجر والمغرب
واستدعت شرطة النبي يعقوب أمس رئيس لجنة تطوير حي رأس خميس جميل صندوقه بشأن القـضية،                
موضحا أن الشرطة طالبته بتخفيض صوت السماعات الجوامع وتقليل عددها، وهددت بمداهمة المـسجد              

في تـصريح صـحفي  أن مـديرة المركـز           : وقال صندوقه . ت األذان واعتقال المؤذن إذا تم رفع صو     
في منازلهم بدل مـن رفـع       ) ساعة منبه (الجماهيري تقترح بديال على أهالي حي رأس خميس باستخدام          

واستنكر صندوقة التدخل بالجوامع ورفـع األذان والديانـة اإلسـالمية ، وقـال أن               . األذان في الجوامع  
والمسلمون لهم حرية العبادة فـي جـوامعهم         قوس الدينية التي يؤديها اليهود،    المسلمين ال يتدخلون بالط   

وأوضح صندوقه للشرطة أن سكان حي رأس خميس يعانون يوميا من إقامة الجـدار              . وأحيائهم وقراهم 
  .الفاصل بينهم وبين مستوطنة بسغات زئيف وإذالل المواطنين عبر الحاجز العسكري المحاذي للحي

  1/11/2009، الرأي، األردن
  

   بسبب رفضها اعتقال أيالونمركز حقوقي يتهم هولندا بإنكار العدالة العتبارات سياسية .24
من خالل رفض " اعتبارات سياسية"العدالة لـ " انكار"اتهم مركز حقوقي فلسطيني هولندا بـ : غزة

ألمن العام محكمة االستئناف الهولندية شكوى قدمها معتقل فلسطيني ضد الرئيس السابق لجهاز ا
  .تتيح للمحكمة إدانته بممارسة التعذيب" أدلة كافية"عامي أيالون، على رغم تقديم ) شين بيت(اإلسرائيلي 

على رغم رفض الشكوى، إال "وقال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في غزة في بيان أصدره أمس إنه 
ا يتصل بمحاكمة المتهمين بممارسة أن بعض النتائج التي خلصت إليها المحكمة تشكل انتصاراً في م

المحكمة خلصت إلى أن حضور المتهم كاف من أجل ممارسة الوالية القضائية، "وأضاف أن ". التعذيب
لكن قرار المحكمة  ".وليست هناك حاجة من حيث المبدأ ألن يكون هناك أي إجراء من جانب االدعاء
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مثابة صدمة لخالد الشامي، أحد الفلسطينيين ب" من الشهر الماضي كان 26الهولندية الذي صدر في 
 ". ضحايا التعذيب، الذي رفعت القضية باسمه، وكذلك للمحامين الذين يمثلونه

 1/11/2009الحياة، 
  

  للقدس " إسرائيل"منظمة المؤتمر اإلسالمي تناقش تهويد  .25
للمجلـس التنفيـذي    أعلنت منظمة المؤتمر اإلسالمي أن اللجنة التنفيذيـة الموسـعة           :  د ب أ   -الرياض  

للمنظمة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم األحد بمقر المنظمة في جدة للبحث في محاوالت إسـرائيل تهويـد                 
وقالت المنظمة في بيان لها أمس إنها دعت الى هذا االجتمـاع            . مدينة القدس وتهجير سكانها الفلسطينيين    

في إطار محاوالت سلطات االحتالل تهويد      إثر االعتداءات التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك ،          
  .مدينة القدس وتهجير سكانها الفلسطينيين

من المقرر أن يبحث أعضاء اللجنة خالل االجتماع قضايا تتعلق بتطورات األحداث فـي              "وأضاف البيان   
القدس، أبرزها محاوالت إسرائيل تهويد المدينة ، وما يحصل من حفريـات أسـفل المـسجد األقـصى                  

ك ، واالنتهاكات التي تتم تحت حماية ومرأى قوات االحتالل من قبـل متطـرفين يهـود لباحـة                   المبار
  ".األقصى

 30كما يناقش االجتماع قضية دعم قطاعي التعليم والصحة في القدس في ضوء احتياج المدينة إلى مبلغ                 
مية ، في ظل ما تنفقه      مليون دوالر سنويا ، على أقل تقدير من أجل الحفاظ على هويتها العربية واإلسال             

  .إسرائيل من أموال طائلة تهدف إلى سلب المدينة موروثها الثقافي
  1/11/2009الدستور، 

  
  كتلة اإلخوان في مصر تنظم مؤتمراً لنصرة المسجد األقصى .26

 بمحافظـة    فـي  "ال هيكلهم .. األقصى مسجدنا " في مصر مؤتمر     نظَّمت كتلة اإلخوان المسلمين   : القاهرة
وشهد المؤتمر حضورا كثيفًا من األحزاب والقوى السياسية والنقابـات           .،)10-30( الجمعة   الغربية أمس 

  .المهنية والكتَّاب والصحفيين، باإلضافة إلى حشد هائل من مختلف الجماهير
إن الحكومات العربية باتـت     : "وقال األستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة في اتصال هاتفي          

  ".ها تجاه القضية الفلسطينية بنفس مسيرة أعدائنا، وكأنهم معهم في خندق واحدتسير في سياست
وطالب بأال نختزل القضية في مسجد؛ فهي قضية شعب بأسره وأمة بكاملها، وفي القلب منهـا المـسجد                  
األقصى، ودعا القوى السياسية والشعبية الفاعلة إلى القيام بواجبها تجـاه نـصرة األقـصى والقـضية                 

  .ينيةالفلسط
بدوره أكد الشيخ السيد عسكر عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا وجوب نصرة األقـصى، مـستنكرا                 
خضوع األنظمة العربية وخنوعها للصهاينة واألمريكان، مستنكرا إرجاء مشروع سكك حديـد الحجـاز              

ر قـرار  الذي كان مخططًا له أن يربط المغرب العربي بمشرقه كخطوة عملية لالتحاد العربـي، وصـد      
  .بإلغائه بعد أن بدأ في تنفيذه فعالً بعد صدور تكليفات خارجية لألنظمة بذلك

وقال عسكر إن األنظمة هي التي تحاصر المسجد األقصى وليس اليهود وحدهم، مؤكدا أن حلَّ القـضية                 
لن يكون بالمفاوضات السلمية التي ثبت فشلها على مدار السنوات الماضية، ولكنه سـوف يكـون عـن                  

  .طريق الجهاد
 31/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  "دون شروط" البدء بمحادثات إلىكلينتون تبنت في القدس موقف نتنياهو ودعت  .27
توجهت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون الى اسرائيل بعد االجتمـاع           : القدس المحتلة وكاالت  

 الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بعـد ان عقـدت          مع الرئيس عباس في ابوظبي واجتمعت مع رئيس       
رفضت كلينتون مساء امس شرطا فلسطينيا رئيسيا لمحادثات السالم مع          . لقاءات مع مسؤولين في القدس    

  . اسرائيل قائلة ان قضية تجميد المستوطنات يجب مناقشتها في المفاوضات
لقد كان على الدوام قضية     . ط شرطا مسبقا  لم يكن هذا ق   "وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو        

أعتقد أن الشيء الصواب اآلن هو محاولـة        "وتابعت  . في اشارة لقضية المستوطنات   ". ضمن المفاوضات 
من تقديم مقترحات حكومته بشأن ما يفعلونـه        ) نتنياهو(سيتمكن رئيس الوزراء    . الدخول في المفاوضات  
 لن يعتبر شيئا ال سابق لـه فقـط          -عند توضيحه بالكامل  -نه  وهو ما أعتقد أ   .. فيما يتعلق بالمستوطنات  

  ". ولكن ردا على كثير من المخاوف التي جرى االعراب عنها
تجمـدان اي   " ذريعـة وعقبـة   "من جانبه قال نتنياهو ان الطلب الفلسطيني بتجميد االستيطان االسرائيلي           

ي في القدس مع كلينتون التـي تقـوم         وقال في المؤتمر الصحف   . استئناف لمفاوضات السالم مع اسرائيل    
  ".انه طلب جديد، تغيير في السياسة الفلسطينية، ال يقدم الكثير للسالم"بجولة في المنطقة 

، عقبة تحول   (...)انه بالفعل ليس سوى ذريعة      . ان ذلك ال يساعد على تقدم المفاوضات      "واعتبر نتنياهو   
البناء فـي   " كبح جماح "ينتون باستعداد نتنياهو لـ     وأشادت كل  .، حسب تعبيره  "دون استئناف المفاوضات  

   ".غير مسبوقة"المستوطنات واعتبرت ذلك خطوة 
". إسرائيل على استعداد للجلوس حول طاولة المفاوضات فورا ودون شـروط مـسبقة            "وقال نتنياهو إن    

اح البنـاء   نحن مستعدون لتبني سياسة كبح جم     "وقال  ". إسرائيل لن تبني مستوطنات جديدة    <وأضاف أن   
وزعم نتنياهو ان حكومته أزالت حـواجز فـي   ". في المستوطنات على أن تتيح حياة طبيعية للمستوطنين   

أوضحت في خطاب بار إيالن بأن إسرئيل تقبل الحق         "وأضاف  . الضفة الغربية لتسهيل تنقل الفلسطينيين    
سبقة من قبل الفلسطينيين تعتبر     الشروط الم "وأضاف ان   ". الفلسطيني إذا اعترفوا باسرائيل كدولة يهودية     
الطريق الوحيد للتوصل إلـى اتفـاق هـو البـدء     "وأن ". تغييرا في السياسات، ونأمل أن يعيدوا تغييرها    

  ". بالمفاوضات
من جانبها شددت كلينتون على ضرورة الشروع في مفاوضات ثنائية، دون أن تتطـرق الـى طابعهـا                  

أثني على كلمتك وعلى استعدادك للتوجه فـورا إلـى          "تنياهو  وقالت متوجهة لن  . وسقفها وما ستؤول إليه   
نحن نؤمن أن إقامة دول فلسطينية تسهم فـي         . طاولة المفاوضات من أجل إقامة دولة للشعب الفلسطيني       

  ". إذ أنه لم يكن في السابق شروط مسبقة بتاتا. ما أدلى به نتنياهو صحيح"وأضافت ان ". أمن إسرائيل
جيه كرولي قال بعد توجه كلينتون الـى تـل ابيـب            .زارة الخارجية االميركية بي   وكان المتحدث باسم و   

نواصـل التحـدث الـى      .. ادركنا دائما ان المستوطنات قضية كبيرة لدى الجانبين وعبرنا عن موقفنـا           "
  ". الجانبين لمساعدتهم في توضيح التفاصيل والمساعدة فيما اذا كان باستطاعتنا تضييق تلك الفجوة

من البديهي اننا ال يمكن أن نرغب في ذلك أكثر مـا            "لينتون في حديث لهيئة االذاعة البريطانية       وقالت ك 
لكن حقيقة أن الواليات المتحدة مـشاركة وأننـا         . وأعني أن هذه طبيعة المفاوضات    . يرغب فيه الطرفان  

  ". فيما أعتقد رسالة ايجابية للغاية... جادون بشأن هذه المشاركة هي في حد ذاتها 
تساؤالت في غاية الخطورة بشأن المـستوطنات التـي         "وقالت كلينتون ان الواليات المتحدة مازال لديها        

نـدرك ان   "وقالت لهيئة االذاعة البريطانية     . لكنها تستوعب ايضا السياسات الجارية    ". تروج لها اسرائيل  
ة اقامة جـدار حـول اسـرائيل    االمر متعلق الى حد كبير باحتياجاتهم االمنية والمخاوف المتعلقة بمحاول  

  ". لحمايتها
  1/11/2009الحياة الجديدة، 
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   تحشد لقرار يدين تقرير جولدستون"ايباك ":نائب أميركي .28
يصوت مجلس النواب األميركي الثالثاء المقبل، على تقرير لجنة األمم المتحدة برئاسة ريتشارد 

.  على قطاع غزة الشتاء الماضيجولدستون، حول ارتكاب جرائم حرب خالل الهجوم اإلسرائيلي
وسيصوت النواب األميركيون على قرار يدعو الرئيس باراك اوباما ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون 

ويعتبر واضعو القرار الذي يتوقع أن . لتقرير جولدستون ” ليرفضا بدون لبس اي دعم أو بحث مقبل“
ويؤكد النص مجددا الدعم . ”متحيزا كليا“ولدستون  تقرير ج،يحصل على تأييد الديمقراطيين والجمهوريين

وسيتخذ مجلس النواب األميركي موقفه عشية بحث التقرير في الجمعية العامة لألمم . األميركي إلسرائيل
 .المتحدة في الرابع من نوفمبر

 النقاب عن أن أعضاء” االتحاد”وكشف اول عضو مسلم في الكونجرس األميركي النائب كيث اليسون لـ
التي تعد مركز اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة، زاروه ” ايباك“آخرين في مجلس النواب ومنظمة 

كانت الخطوة جزءا من الجهد الذي تقوم به المنظمة لعزل تقرير “وأضاف . في مكتبه قبل أيام
ولدستون تحلى لقد استمعت إليهم، ولكن أعتقد ان القاضي ج..جولدستون وإجهاض أي محاولة لمتابعته
 .”لقد كانت الحرب ضد قطاع غزة جريمة متكاملة األبعاد..بالجرأة والشجاعة الكافية لفضح ما حدث

  1/11/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

  الحملة األوروبية لرفع الحصار تدين الصمت الدولي إزاء رفض االحتالل إعمار غزة .29
مقرها بروكسيل، بشدة الـصمت الـدولي إزاء         أدانت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، و        :غزة

رفض الكيان اإلسرائيلي لمقترحات األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون المتعلقة بإعادة إعمار قطـاع   
  .غزة الذي دمرته الحرب اإلسرائيلية األخيرة، السيما مع حلول فصل الشتاء

فرض عقوبات على االحتالل اإلسـرائيلي      وطالب عضو الحملة األوروبية رامي عبده المجتمع الدولي ب        
الرافض لالنصياع لتوصيات األمم المتحدة بشأن إنهاء حصار غزة وما يرافقه من معاناة مليون ونصف               

وعد أن عدم التحرك في هذا االتجاه يعطي الجانب اإلسـرائيلي المزيـد مـن               . المليون إنسان فلسطيني  
وأشار عبده إلى أن التنديد والتعبيـر عـن    . يد عدوانه اإلشارات السلبية الستمرار فرضه الحصار وتصع     

القلق من قبل األمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى دون بدء تنفيذ فعلي وعملي لرفع الحصار عن غـزة     
ال يخفف من واقع الحال السيئ على المحاصرين، وال يرفع المسؤولية الملقاة على عاتق تلك المؤسسات                

  .الدولية، كما قال
و الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة النظر إلى أنه تـم إطـالع المؤسـسات الدوليـة                  ولفت عض 

واألوروبية في الفترة الماضية على الواقع في قطاع غزة جراء الحصار، وتم مطالبتها بضرورة تحمـل                
مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية، والتحرك بشكل عملي وفوري من أجل رفع الحـصار ونجـدة سـكان                

  .قطاعال
  1/11/2009الرأي، األردن، 

  
 عملية سرية أمريكية لنقل اليهود اليمنيين   .30

 يهوديا يمنيا انتقلوا للعيش 60 ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال األمريكية أمس، أن نحو :رويترز
 .تموز في إطار عملية سرية قام بها مسؤولو وزارة الخارجية األمريكية/في الواليات المتحدة منذ يوليو

العملية جاءت بعد عام من المضايقات المتصاعدة وجرى تنظيمها مع جماعات “وادعت الصحيفة أن 
وأوضحت الصحيفة أن  .”إغاثة يهودية في الوقت الذي كانت ترسل واشنطن إشارة إنذار بشأن اليمن

 من تموز بعد يوم/ شخصا وصلت إلى نيويورك في الثامن من يوليو17المجموعة األولى المكونة من 
المسؤولون يقولون “: وقالت. مغادرتها العاصمة اليمنية صنعاء على متن رحلة متوجهة إلى فرانكفورت
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 آخرون إلى الواليات المتحدة وعدد لم يكشف عنه من األشخاص وصلوا 100إن من الممكن أن يصل 
 .””إسرائيل“إلى 

على تسهيل عملية المغادرة وأضافت الصحيفة أن السفير األمريكي لدى صنعاء حث وزراء يمنيين 
وتابعت إن هؤالء الالجئين يقيمون في . ووافقت الحكومة في آخر األمر على إصدار تصاريح خروج

 .مونسي بنيويورك وهي ضاحية لليهود المتطرفين
  1/11/2009الخليج، 

  
  "الرباعية"ال للسالح ونعم لشروط : شروط المصالحة .31

  ياسر الزعاترة
د على هواه ، فهو من الحلقة الضيقة التي تحيط بالرئيس الفلسطيني وتسمع بأذنه              ال يتحدث السيد نمر حما    

وهو وإن سمي مستشارا للرئيس ، إال أن األخير ال يحتاج استشارة من أحد فـي الملفـات                  . وترى بعينه 
األساسية التي حسم موقفه منها منذ زمن بعيد ، بقدر حاجته إلى مدافعين عن برنامجـه يغطـون سـيل                    

ائيات التي ال يمكن لكبير المفاوضين وحده تغطيتها ، رغم أنه األقدر على ترجمة مضامين كتابـه                 الفض
  .إلى كلمات واضحة وسريعة اإليقاع على الهواء مباشرة" الحياة مفاوضات"

في القاهرة ، وأمام حشد من المستمعين واإلعالميين قدم السيد نمر حماد رؤيته للوضـع الفلـسطيني ،                  
ليوم كما يعلم الجميع جاهزة الستقبال كلمات الهجاء بحق حركة حماس التـي أفـشلت جهـود              والقاهرة ا 

المصالحة بتعنتها وتبعيتها للخيارات اإلقليمية كما ردد حماد في المحاضرة ، وكما رددت قبله عـشرات                
  .الصحف والمواقع المصرية خالل األسبوعين األخيرين

قال نمر حماد الكثيـر ،      ) الشرق األوسط (كالة األنباء المصرية    في المحاضرة أو الندوة التي عقدت في و       
لكن أهم ما قاله واستوقف وكاالت األنباء هو تأكيده على ضرورة نزع سالح الفصائل ، وأن ال يكـون                   

  .، إضافة إلى تشكيل حكومة ذات برنامج سياسي مقبول دوليا" الشرعية"ثمة سالح غير سالح 
ى جديد يذكر ، فقد سمعنا مثله مرارا وتكرارا من السيد الرئيس نفـسه ،               ربما ال ينطوي حديث حماد عل     

، لكننا نتوقف عنده هنا ، فقط من أجل         ) كرره غير مرة خالل األيام األخيرة     (وكذلك من رئيس الوزراء     
ائي تذكير المتباكين على الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام بحقيقة المصالحة المنشودة بعيدا عن الكالم اإلنش             

والشعارات الجوفاء التي تسعى إلى وضع طرفي المعادلة الفلسطينية في ذات مربع اإلدانة ، أكـان فـي                  
، أم في لوحات الكسالى من رسامي الكاريكاتير الذين ال يجدون فكـرة             " الحياد اإليجابي "تعليقات مدمني   

لعكـس ، أو بـين فكـي        يكررونها مثل وضع الشعب الفلسطيني بين مطرقة حماس وسندان السلطة أو ا           
  ).هناك صيغ أخرى كثيرة(كماشة طرفاها فتح وحماس 

 إذا ألقت الفصائل سالحها ،      67لم يقل لنا السيد نمر حماد كيف سنحرر فلسطين ، أقله ما احتل منها عام                
هي التي ستتولى المهمة ، ولماذا ال تفعل تلك األجهـزة   " الشرعية"وهل يعني ذلك أن أجهزة أمن السلطة        

حالـة  ( 4524ئا أمام سيل االجتياحات واالعتقاالت اليومية التي يقوم بها جيش االحتالل في الـضفة               شي
، والتي تتم من دون أن يطلق رجال األمن رصاصة واحدة فـي مواجهـة               ) اعتقال منذ مطلع هذا العام    

جنرال آفـي   وحتى عندما يقرر ال   . دوريات العدو ، بل يجري تنسيق بين الطرفين عند الدخول والخروج          
مزراحي ، قائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي القيام بجولة تفقدية في مدينة بيت لحم الخاضـعة                 

  .بالكامل لإلدارة األمنية الفلسطينية ، فسيتم ذلك بحماية الشرطة الفلسطينية التي دربها الجنرال دايتون
 أنه لم يكن نتاج سالح حماس والجهاد ، وإنمـا           أما الفلتان األمني الذي يتحدث عنه المستشار ، فهو يعلم         

نتاج سالح المحسوبين على فتح ، من دون أن يطال ذلك الجميع ، ألن في الحركـة مناضـلين شـرفاء       
  .يرزح أكثرهم في سجون االحتالل
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االعتراف بالمعاهدات  (تبقى شروط الرباعية التي يطالب حماد الحكومة باالعتراف بها ، وهي كما نعلم              
، وال قيمة هنا للقول إنهـم ال يطـالبون          ) قعة ، االعتراف بدولة االحتالل ونبذ العنف ، أي المقاومة         المو

  .حماس باالعتراف بدولة االحتالل ، ألن مشاركتها في حكومة تفعل ذلك هو اعتراف في نهاية المطاف
لة المؤقتة القـائم علـى      مصالحة تقبل بواقع الحكم الذاتي أو الدو      . هذه هي المصالحة التي يتحدثون عنها     

األرض ، بصرف النظر عن نتيجة المفاوضات ، والتي تشكل جوهر الورقة المصرية التـي رفـضتها                 
حماس ، مع العلم أن الهدف األساسي المرحلي يبقى هو ذاته ، أي إخراج حماس من بـاب االنتخابـات                    

  .الذي دخلت منه
 لن نتردد في رفض مثل هذه المصالحة مهمـا          لذلك كله ، وبصرف النظر عن موقف حماس منها ، فإننا          

  .كرر معزوفتها موتورون يعرفون ويحرفون ، أو طيبون ال يدركون الحقيقة بكل تفاصيلها
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  علي بدوان 
يلها على األرض، وضربت    شهدت الساحة الفلسطينية مؤخراً مجموعة من التفاعالت التي تسارعت مفاع         

بوقائعها المسار السياسي لعملية المصالحة الفلسطينية الداخلية، التي ما برحت القاهرة تقوم برعايتها أمالً              
في الوصول التفاق شامل، يعيد ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني بعد سنوات مـن االنـشقاق الـداخلي،                 

  . السياسي، والتنظيمي، والجغرافي
تلك التفاعالت، أن المصالحة الفلسطينية دخلت في نفق مظلم، مـع انـدالع اإلشـكاالت               ومن بين أبرز    

والتباينات حول الورقة المصرية األخيرة التي تم تقديمها من قبل القاهرة لمختلف األطراف الفلـسطينية،               
ـ                  د وزاد من منسوب التباينات إصدار الرئيس محمود عباس قبل أيام، مرسـوماً رئاسـياً بتحديـد موع

االنتخابات التشريعية والرئاسية يوم الرابع والعشرين من يناير المقبل، دون التوصل لتوافق عام بـشأن               
  . موعد إجرائها، مع حركة حماس ومع مجموع القوى الفلسطينية المصطفة خلف مواقفها

كنـه  وهو أمر صحيح ول   (وبغض النظر عن كل ما يقال بشأن دستورية االستحقاق االنتخابي في موعده             
أو عدم دستوريته، فإن التسرع بإصدار هذا المرسوم، في ظـرف اسـتثنائي فلـسطيني ال                ) غير مقدس 

، فاتسعت مـن    "الطين بله "يتحمل المزيد من التباينات، خصوصاً بين كل من حركتي فتح وحماس، زاد             
 األول كمـا كـان      جديد دائرة الخالفات الفلسطينية ودائرة التراشق اإلعالمي، لتعود األمور إلى المربع          

الحال قبيل الجولة الحوارية األولى التي عقدت في القاهرة في فبراير الماضي، بعد أيـام مـن انتهـاء                   
  . العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

ولم تقتصر ردود الفعل المتحفظة على المرسوم الرئاسي، على الفصائل المنضوية في إطار ما يعـرف                
 المشكل من ثمانية فصائل بعضها عضو في منظمة التحرير، بل وامتد            "يةتحالف القوى الفلسطين  "اآلن ب 

لصفوف باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تبين بوضوح خالل دورة أعمال واجتماعـات               
  . المجلس المركزي للمنظمة في رام اهللا بعد يومين من إعالن المرسوم

رها التنظيم الثاني في ائتالف المنظمـة، رحبـت بالمرسـوم    فالجبهة الشعبية، على سبيل المثال، وباعتبا   
الرئاسي بإجراء االنتخابات، إال أنها كررت موقفها القائل بأن إجراء االنتخابات التـشريعية والرئاسـية               
يتطلب بالضرورة توليد حالة من التوافق الوطني الفلسطيني بشأنها، بين المكونـات الرئيـسية للنـسيج                

  . السياسي الفلسطيني
وبالتالي فإن الجبهة الشعبية ربطت بين نجاح الحوار وإحالل المصالحة، وبين إجراء االنتخابات لتكـون               

الحـزب  (ثمرة من ثمار المصالحة ال بديلةً لها، وهو موقف اقترب منه أيضاً حزب الشعب الفلـسطيني                 
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 العربية لتحرير فلـسطين     الذي يعتبر القوة الثالثة في ائتالف منظمة التحرير، وخطت الجبهة         ) الشيوعي
  . الموقف ذاته

وبالتأكيد، فإن مرد التحفظ الحمساوي على قرار إجراء االنتخابات في يناير القادم، ال ينطلق من رفـض                 
حماس للعملية االنتخابية واستحقاقاتها المتوقعة، أو تخوفها من إمكانية تراجع حظوظها، بقدر ما ينطلـق               

ف االنتخابات ما زالت غير مهيأة، في ظل وجود عدد كبير من قادتهـا            من حساباتها التي تقول بأن ظرو     
في الضفة الغربية رهن االعتقال في سجون االحتالل، بمن فيهم أكثر من عشرين عضواً مـن أعـضاء                  

  . المجلس التشريعي
فضالً عن تخوفات تبديها بشأن نزاهة االنتخابات في غياب التوافق الـداخلي، إضـافة لإلنهـاك الـذي                  

بينما ترى حركة فتح، وبعد مؤتمرها السادس، أن        . عرضت له مؤسساتها االجتماعية في الضفة الغربية      ت
، وأنها باتت مهيأة للمشاركة واإلسهام      2006ظروفها الداخلية مغايرة تماماً لما كانت عليه قبيل انتخابات          

  . الفعال في العملية االنتخابية بزخم وتفاؤل كبيرين
تعثر الملف الفلسطيني، كانت قد قابلت بالتحفظ نيـة الـرئيس           "إن القاهرة التي تواجه     وفي هذا السياق، ف   

محمود عباس إصدار مرسوم بتحديد موعد االنتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، فـي ينـاير                 
 ، مع اعتبار قطاع غزة في هذه الحالة إقليماً متمرداً، وعلى نحو يمثل إلقاء كرة نار في الحـضن                  2010

  . المصري
وحينها أبدت القاهرة تفهماً لمطالب حركة قيادة حركة حماس، ومواقفها لجهـة طلبهـا تأجيـل إجـراء                  
االنتخابات الفلسطينية إلى حين يتم إنهاء ملف االعتقال السياسي، وإعادة ترتيب أوضاع األجهزة األمنية              

تشريعية في آن واحد في الضفة      قبل إجراء االنتخابات، التي تصر حركة حماس على أن تكون رئاسية و           
  . الغربية وقطاع غزة، وكذلك انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد بالتزامن معها

بحيث يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخب في الداخل أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني، ويـتم               
 عمـر سـليمان مـدير       وبناء على ذلك، عمل اللواء    . في الوقت نفسه انتخاب ممثلي الشتات الفلسطيني      

المخابرات المصرية على إقناع الرئيس محمود عباس وعموم الفصائل الفلسطينية بتأجيل موعد إجـراء              
  . 2010 يناير المقبل إلى نهاية يونيو 25هذه االنتخابات المتزامنة من 

ن، أن الموعد   لكن، وفي عمق األحداث، فإن المتابع والعارف لدواخل الساحة الفلسطينية، يدرك تماماً اآل            
على سـكة الطريـق     ) أو باتت (الذي كانت القاهرة قد حددته للمصالحة، ال يعني البتة أن األمور كانت             

فالورقة المصرية قدمت تخريجات لخالفات وتباينات ما زالت قائمـة          . إلنجاز المصالحة التامة والكاملة   
ة وعميقة، بالرغم من وجود درجة من       بين القطبين األكبر في المعادلة الفلسطينية، وهي خالفات جوهري        

  .التقارب تجاه بعض المواضيع
والخالصة أن توقيع اتفاق المصالحة، وهو أمر آت على كل حال، لن ينهي االستعصاءات الرئيسية، وال                

في انتظـار   .. يمهد لمصالحة حقيقية تقود البيت الفلسطيني من مسالك التردي إلى دروب الوحدة الحقيقية            
  . ربي جديد لتذليل العقبات التي توالدت مؤخراً، واحتواء مضاعفاتهاجهد مصري وع

  1/11/2009صحيفة فلسطين، 
  

  وسباق المسافات الطويلة ضد تقرير غولدستون"إسرائيل" .33
  مأمون الحسيني

لعل تقرير غولدستون الذي حمّل إسرائيل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، خالل ما سمي 
 أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري، هو األول، من بين رزمة "المصبوبالرصاص "عملية 

التقارير الدولية، الذي أثار ذعراً وهلعاً غير مسبوقين لدى القادة اإلسرائيليين الذين ورثوا عن أسالفهم 
رير وأسباب وحيثيات هذا الذعر من التق. عادة رمي التقارير الدولية وتوصياتها في سلة المهمالت
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تتجاوز تعاظم تأثير وسائل اإلعالم، بما فيها القنوات التلفزيونية ومواقع اإلنترنت، على الرأي العام، 
والحضور المكثف لمنظمات حقوق اإلنسان وقدرتها على تحريك سياسات قضائية وحمالت مقاطعة 

تي تلت عمليات القتال وانتزاع قرارات من الحكومات في الغرب، كما تتجاوز مسألة محاكاة التحقيقات ال
 إثيوبيا، والقتال في إقليم دارفور، وحرب روسيا وجورجيا في -، وحرب أرتيريا1999في كوسوفو عام 

، وتتموضع مباشرة في ميادين السياسة التي تفصح بأن ثمة مالمح جديدة ترتسم في 2008صيف 
ي المتدحرج في مناطق متعددة خريطة العالقات الدولية، وذلك بعد الفشل األميركي السياسي والعسكر

من العالم، وال سيما في العراق وأفغانستان، واضطرار واشنطن، ومعها عواصم الغرب األخرى، إلى 
) يوليو(انتهاج الحوار كأسلوب رئيسي للتعاطي مع إيران وملفها النووي، في مقابل تظهير حرب تموز 

 . مكامن الضعف في مفاصل إسرائيل2006
عني توقع الكثير من قرار مجلس حقوق اإلنسان الذي حاول البعض استخدامه كمعادل غير أن ذلك ال ي

موضوعي لغطرسة وجرائم االحتالل، بدالً من اعتباره أداة إضافية للضغط على مجرمي الحرب 
اإلسرائيليين، حيث بدا جلياً، ومنذ إشهار غولدستون تقريره، أن تل أبيب لن تقف مكتوفة األيدي أمام هذا 

خطر المستجد، وقد بدأت تحركها عبر الضغط، وواشنطن، على السلطة الفلسطينية التي طلبت، وفقاً ال
لذلك، تأجيل مناقشة التقرير ستة أشهر قبل أن يضج الشارع الفلسطيني برمته ويضطر رئيس هذه 

 ما  صوتاً،25السلطة إلى طرح الموضوع مرة أخرى في مجلس حقوق اإلنسان ويقر التقرير بأغلبية 
حمل القيادة اإلسرائيلية على غذ الخطى باتجاه بلورة حملة دبلوماسية مبرمجة لوأد توصيات التقرير، 
ومنعه من الوصول إلى مجلس األمن الدولي، ومن ثم إلى محكمة الجنايات الدولية، وفق اآلليات 

 .المفترضة
وعة ال أخالقية، بدأت من خالل شن الترجمة العملية لهذا المسعى المتوقع أن يتخذ أشكاالً متعددة ومتن

 "ساند إسرائيل"، وذلك على رغم إعالنه بأنه "اليهودي الكاره نفسه"هجوم شرس على القاضي ونعته بـ 
 السويسرية، قبل التصويت على "لي تن"طوال حياته، وأنه ما زال يدعمها، وتصريحه إلى صحيفة 

ن سوى مزاعم ضد إسرائيل، وليس فيها عبارة واحدة ألنها ال تتضم"التقرير، بأن مسودة القرار أحزنته 
، كما تناولت مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الذي اتهمه " مثلما فعلنا في التقرير"حماس"تدين 

محاولة " واعتبار تصويته على التقرير بمثابة "بمعاداة السامية"وزير المالية اإلسرائيلية يوفال شطاينتس 
ر أن ما هو مسموح للواليات المتحدة في أفغانستان ولروسيا في الشيشان ولتركيا في شمال السامية إلقرا

، على حد زعمه، فضالً عن تناول "العراق، محظور على دولة إسرائيل التي تدافع عنها من قطاع غزة
لوم، الحملة لنصوص التقرير الذي اعتبره نائب رئيس الوزراء، ووزير التنمية اإلقليمية سيلفان شا

الجيش "، حيث أن، والكالم لوزير الداخلية إيلي يشاي "ال داعي لتنفيذ أي من توصياته"، و"منحاز وملفق"
 !.، خالل الهجوم على غزة"األبرياء بقفاز من حرير) المدنيين( تعامل مع "اإلسرائيلي"

لتجمع هذه التوصيفات والمواقف التي تترجم مركبات التطرف والعنصرية والكذب التي تلف ا
 التي توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "المعركة الدبلوماسية الطويلة"اإلسرائيلي، انتظمت حول عقد 

ربما يقوض عملية السالم في الشرق األوسط " عن تقرير غولدستون الذي "إسقاط الشرعية"بخوضها لـ 
بة وزير الخارجية اإلسرائيلي  وفق زعمه، والتي بدأت تباشيرها بمطال"التي ترعاها الواليات المتحدة

. المتطرف أفيغدور ليبرمان أمين عام األمم المتحدة بان كي مون عدم تحويل التقرير إلى مجلس األمن
ولهذه الغاية، واستباقاً الحتمال مواجهة القادة اإلسرائيليين محاكمات بشأن ارتكاب جرائم حرب في 

 للتعامل مع العواقب القانونية الدولية لتقرير غولدستون، الخارج، قامت الحكومة اإلسرائيلية بتشكيل لجنة
وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات إلى مسؤولين حكوميين إلعداد مسودة اقتراحات لتغيير 

، إعداد ملف "إسرائيل اليوم"فيما تواصل وزارة الخارجية، وفق ما ذكرت صحيفة . قوانين الحرب الدولية
ولدستون وأفراد طاقمه، حيث ستقوم بجمع المعلومات عنهم بحثاً عما يمكن أن خاص ضد القاضي غ
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مجرد خطوة هامشية من جملة "وهي، بحسب مصادر في الوزارة، . يسهم في الطعن بصدقية التقرير
خطوات تعتزم الوزارة اتخاذها، ومنها خطوات سياسية وقضائية أخرى إضافة إلى نشاطات إعالمية في 

رجح مضي حكومة نتانياهو في رفض التعاطي مع التقرير، وال سيما مطالبته تل أبيب فتح ما ي. "العالم
وقف تداعيات التقرير ومنع وصوله إلى محكمة "تحقيق مستقل في الجرائم المنسوبة إليها، أقله من أجل 

 .الجنايات الدولية، وفق ما تطالب به دول العالم
ي محطة مجلس األمن، فقد بدأت تل أبيب، وباألخص بعد وألن المحطة األساسية في رحلة التقرير ه

إعالن المتحدث باسم الجمعية العامة لألمم المتحدة، أن الجمعية ستبحث في تقرير غولدستون قبل أواخر 
السنة الجارية، معركتها على هذه الجبهة بالتعاون مع الواليات المتحدة التي كانت ادعت وجود شوائب 

 . في التقرير
، وفق ما وعدت السفيرة األميركية "معركة غولدستون"عد ضمان وقوف واشنطن إلى جانبها في إذ، وب

 التي ال يمكن "األطراف الرخوة"في األمم المتحدة سوزان رايس، التفت الجانب اإلسرائيلي إلى ما يعتبره 
 اللتين صوتتا االطمئنان إلى مواقفها، وبالتحديد العضوين الدائمين في مجلس األمن، روسيا والصين

بالموافقة على تقرير غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان، وبدأ باإلعداد لحرب نفسية وسياسية 
 . ودبلوماسية ضدها

في كل األحوال، وبصرف النظر عن مآل تقرير غولدستون الذي ستثبت األيام، والجهد الفلسطيني 
طي الدولي مع إسرائيل التي تعتبر نفسها والعربي باألساس، إن كان سيشكل مدخالً لنمط جديد من التعا

فوق القوانين والتشريعات الدولية، أم أنه سينضم إلى الئحة تقارير اإلدانة الدولية الطويلة، فإن ثمة جديداً 
في البيئة الحاضنة وفي نصوص التقرير، أشار إليه رئيس المعهد الدولي للتحقيق في جرائم الحرب وليام 

 ."خرق األحكام الدولية لجرائم الحرب" الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ شاباس عندما اتهم رئيس
  31/10/2009الحياة، 
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