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   تحرير تسع عشرة أسيرة مع أصغر أسير في العالم..استقبال حاشد لألسيرات في الضفة وغزة .1

 19أمس سراح إسرائيل أطلقت ، أن محمد يونس عن مراسلها رام اهللا من  3/10/2009 الحياة، ذكرت
أسيرة فلسطينية بعدما تسلمت شريطاً مصوراً يظهر الجندي األسير في قطاع غزة غلعاد شاليت سليماً 

واحتشد آالف الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة الستقبال األسيرات الالتي أفرج عنهن بعد . معافى
  .، بوساطة مصرية وألمانية»حماس«صفقة بين الدولة العبرية وحركة 

 من األسيرات المحررات، وجميعهن من الضفة، إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا، 18ونُقلت 
. حيث وضعن أكاليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقرأن الفاتحة على روحه

ن ينتظرها احتفال أما األسيرة المحررة الوحيدة من غزة، فنُقلت إلى مقر رئاسة الحكومة المقالة، حيث كا
أن أسيرة أخرى من غزة هي » حماس«وأعلنت . إسماعيل هنية» حماس«حاشد قاده رئيس حكومة 

  .روضة حبيب، سيفرج عنها غداً األحد
وواحدة إلى » الجهاد اإلسالمي«وثالث إلى » فتح«وخمس إلى » حماس«وتنتمي أربع من األسيرات إلى 

  . حين ال تنتمي سبع أخريات إلى أي فصيل، في »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«
وكان في استقبالهن وفد رسمي من . ووصلت األسيرات المحررات إلى حاجز عسكري غرب رام اهللا

السلطة برئاسة وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، ومن هناك نقلن في حافالت إلى مقر 
احدة واحدة، قبل أن يلقي كلمة في حفل الرئاسة، حيث استقبلهن الرئيس محمود عباس، وصافحهن و

االستقبال هنأهن فيها على تحررهن، متعهدا مواصلة العمل من أجل إطالق سراح جميع األسرى 
  .واألسيرات

الفرحة الحقيقية تكتمل بإطالق سراح «من جانبه، قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن 
هناك أسرى قضوا «وأضاف أن . » داخل السجون اإلسرائيليةجميع األسرى وبقية األسيرات الموجودات
  .»أكثر من ربع قرن ما زالوا داخل السجون

ونقل بعض األسيرات المحررات عن زميالتهن في السجون اإلسرائيلية مطالبتهن بالعمل على إطالق 
من قرية ) اً عام32(وقالت األسيرة لنان أبو غلمة . سراح جميع األسرى واألسيرات من دون استثناء

رسالتنا هي التمسك بإطالق سراح جميع األسرى، وفي مقدمهم قادة األسرى «: بيت فوريك قرب نابلس
  .»مثل األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد الفتحاوي مروان البرغوثي

رب األسيرات وعند المدخل الرئيس لقاعدة عوفر العسكرية اإلسرائيلية في الضفة، احتشد مئات من أقا
منذ ساعات الصباح الباكر، في انتظار اإلفراج عنهن، وقد حملوا رايات فصائل فلسطينية باستثناء 

وتم تجميع . وأعالماً فلسطينية، فيما عقدت بعض النسوة حلقات صغيرة للغناء عن األسرى» حماس«
قلهن ثم تم تسليم األسيرات في قاعدة عوفر العسكرية، حيث أشرف الصليب األحمر الدولي على ن

  .الشريط المصور لشاليت إلى ممثل للجيش اإلسرائيلي
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وإسرائيل، فإن اياً من قادة الحركة لم يكن عند مدخل قاعدة » حماس«وعلى رغم أن الصفقة ُأجريت بين 
عوفر العسكرية في استقبال األسيرات، كما غابت رايات الحركة الخضر بين رايات الفصائل الفلسطينية 

وثُبت مكبر صوت عمالق على إحدى . م الفلسطينية التي حملها مئات المتواجدين في المنطقةواألعال
  .وللسلطة الفلسطينية» فتح«السيارات لبث أغان لحركة 

سيد  عن مراسلها     الضفة الغربية  -غزة-معبر بيت حانون    من    3/10/2009صحيفة فلسطين،    وأضافت
 أمس، في مسيرات حاشدة عقـب صـالة         وااع غزة، خرج  اآلالف من أبناء قط   ، أن    مراسلون -إسماعيل

الجمعة ابتهاجا بتحرير األسيرات التسع عشرة، كما نظمت حركة حماس مسيرة جماهيرية توقفت عنـد               
تقاطع شارع النصر مع الوحدة، شارك فيها رئيس الوزراء واألسيرة المحررة فاطمة وطفلها، باإلضـافة         

  .إلى قيادات من الحركة
غربية المحتلة، تواصلت الفرحة بوصول ثماني عشرة أسيرة إلى مختلف مناطقهـا، حيـث              وفي الضفة ال  

، المقاومة الفلسطينية، التـي أنجـزت       "فلسطين" حيت والدة األسيرة المحررة آيات القيسي، عبر صحيفة         
" يمـا إنجـازا عظ  "هذه المهمة، معتبرة أن اإلفراج عن ابنتها ولو قبل يوم واحد من موعد إفراجها يعـد                 

  .يحتسب للمقاومة
كسرت كل المعايير التي    " كما أثنى قدورة فارس، رئيس نادي األسير الفلسطيني، على هذه الصفقة التي             

في السابق، على حد تعبيره، خاصة وأن الخوف كان موجوداً لدى الجميع من تمكـن               " إسرائيل"وضعتها  
 من الواضح أن هناك إدارة ذات مـستوى         كان: " وأضاف فارس  .من الوصول إلى شاليط   " اإلسرائيليين"

عال من قبل المقاومة في المفاوضات حول هذا الملف، كما أنها  نفذت فصول العمليـة بـشكل مهنـي                    
وخبرة، فلم تقدم معلومة مجانية عن الجندي األسير جلعاد شاليط لالحتالل بعد الحرب على غزة، وبقيت                

  ".ة لديهاشروطها ثابتة، األمر الذي يدل على حكمة عالي
بدورها أعربت زوجة األسير أحمد سعدات، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عـن تفاؤلهـا                

ـ      .باقتراب موعد اإلفراج عن زوجها من سجون االحتالل        ، "فلسطين" وأشادت سعدات، في لقاء خاص ب
التي سجلت موقفًا قويا بعد فشل      بالمقاومة الفلسطينية، معربة عن افتخارها بقدرة الفصائل اآلسرة لشاليط          

في بؤرة جغرافيـة    "كل الضغوط عليها للتنازل عن شروطها وقدرتها على االحتفاظ به لمدة ثالثة أعوام              
  ".صغيرة وفي ظل عمل استخباراتي إسرائيلي كبير

  
 خطوة واثقة على طريق تحرير األسرى واألسيراتوانتصار للمقاومة  "صفقة الحرائر: "هنية .2

،  سيد إسماعيل،غزة في معبر بيت حانون نقالً عن مراسلها في 3/10/2009صحيفة فلسطين، شرت ن
إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، رحب باألسيرة المحررة فاطمة يونس سعد، وولدها يوسف الزق، أن 
نعيش نستحضر في هذه اللحظة الشهداء الذين قارعوا االحتالل وهم ينفذون عملية أسر شاليط ل: "وقال

ما جرى في هذه الخطوة : "ثم تابع هنية ".نحن هذه اللحظة السعيدة، وليرى كل الشعب الفلسطيني آثارهم
يفتح باب األمل لتحرير كافة األسرى في سجون االحتالل، ورغم الثمن الباهظ الذي دفعه من أجل هذه 

د وحرب مدمرة حتى اللحظة المباركة، رغم ما تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حصار مشد
، ولنرى بأن الثمن ليس كبيرا عندما نرى أخواتنا في الضفة وغزة يتخلى عن مطالبه، إال أنه بقي صامداً
  ".عائدات إلى عائالتهن لينعمن بالحرية

، ليشيد بالدور "صفقة الحرائر"كما هنأ هنية بقية األسيرات اللواتي شملتهن الصفقة، التي أطلق عليها 
كل بيت : "ماني في نجاحها، منذ البداية وحتى لحظات تحرير األسيرات، ليكمل بعدهاالمصري واألل

فلسطيني اآلن يعيش هذه الفرحة، سواء أكان ذلك داخل أرضنا المحتلة أو خارجها، وكذلك كل أحرار 
  ".العالم
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 تحرير ، باعتبار ملف"دون تمييز أو تحيز"وأكد هنية أن الصفقة شملت مختلف الفصائل الفلسطينية 
تتقاسم مسئوليته جميع التنظيمات الفلسطينية، وأن حكومته لن تنسى األسرى، " ملفا وطنيا"األسرى 

وستعمل حتى يعيش جميع األسرى لحظات سعيدة يوم يصبحون جميعا أحرارا فوق األرض الفلسطينية 
  . الحرة

ون االحتالل، لكنه يحصر  ألف أسير وأسيرة في سج11إن المجتمع الدولي يتجاهل وجود :"وقال هنية 
  ".اهتمامه في جندي إسرائيلي أسير واحد فقط

آمل أن تكون هذه الصفقة خطوة على طريق الوحدة والمصالحة الوطنية، لنتفرغ لقضايانا :" وأضاف
الكبرى، وعلى رأسها القدس واألقصى الذي تحاك ضده مختلف المؤامرات، وكذلك حق العودة لماليين 

  ". في الشتاتالالجئين من شعبنا
كما أعلن هنية أن وزارة األوقاف تكفلت بإرسال األسيرتين فاطمة وروضة سعد في دفعة حجاج فلسطين 

  .لهذه السنة، متكفلة بدفع كافة النفقات
 إسماعيل هنية ، أن)رويترزو. ب.ف.أ(، ونقالً عن وكالتي غزةمن  3/10/2009الحياة، وأضافت 

نحن شعب ال ينسى ": وقال. "انتصار للمقاومة الفلسطينية"عشرين هو اعتبر أن اإلفراج عن األسيرات ال
شعبنا سيعيش لحظات سعيدة يوم نرى كل األسرى ... أسراه ومقاومة ال يمكن أن تساوم على كرامتكم

  ."يعيشون أحراراً بين أسرهم وعوائلهم
  

 عتقلين أسيرات الضفة المحررات ويعد بمواصلة الجهود إلطالق بقية الميستقبل عباس .3
وكان في .  وصلت األسيرات المحررات إلى حاجز عسكري غرب رام اهللا: محمد يونس-رام اهللا

استقبالهن وفد رسمي من السلطة برئاسة وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، ومن هناك نقلن 
حفل االستقبال في حافالت إلى مقر الرئاسة، حيث استقبلهن الرئيس محمود عباس، قبل أن يلقي كلمة في 

  .هنأهن فيها على تحررهن، متعهدا مواصلة العمل من أجل إطالق سراح جميع األسرى واألسيرات
الحمد هللا الذي منّ علينا بفك أسر هؤالء األخوات الطيبات، لكن إن شاء اهللا لن تكون هذه ": وقال عباس

لكن ال ننسى .  لنا ولألسير وعائلتهآخر دفعة، ألننا قلنا إن أي أخ أو أخت يطلق سراحهم يعتبر مكسباً
 ألف أسير ما زالوا يقبعون في السجون اإلسرائيلية، ونحن سنواصل جهودنا، وسنسعى بكل 11أبدا أن 

  ."ما أوتينا إلطالق سراح جميع اإلخوة واألخوات األسرى، بمن فيهم من قضوا عشرات السنين
سرى مثل االستيطان الذي ينتشر في مدينة القدس لدينا قضايا أخرى إلى جانب قضية األ"وأشار إلى أن 

ولدينا هموماً كثيرة، لكننا بتصميم شعبنا وإرادته وبعون اهللا أوالً وأخيراً سننتصر وسنصل إلى الدولة 
يجب أن نتوصل ": وخاطب األسيرات المحررات قائالً. "الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

لق بالعملية السياسية وقضايا الوضع الدائم، وإذا لم نجد حلوالً ترضينا إلى حلول ترضينا في ما يتع
  ."سنستمر وأنتن تتابعن المسيرة خلفنا

الفرحة الحقيقية تكتمل بإطالق سراح "من جانبه، قال وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إن 
هناك أسرى قضوا " وأضاف أن ."جميع األسرى وبقية األسيرات الموجودات داخل السجون اإلسرائيلية

  ."أكثر من ربع قرن ما زالوا داخل السجون
  3/10/2009الحياة، 

  
  لمصري ينتقد منع نواب حماس من استقبال المحررات في الضفةا مشير .4

كتلة التغيير ، أن عال عطا اهللا، غزةنقالً عن مراسلها في  3/10/2009السبيل، األردن، نشرت 
عة لحركة حماس في الضفة الغربية أعلنت أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة واإلصالح البرلمانية التاب

 .الفلسطينية منعت نوابها من استقبال األسيرات المحررات



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1570:         العدد       3/10/2009السبت  :التاريخ

 انتقـد   ،النائب عن حركة حماس مشير المصري     ، أن   غزة من   3/10/2009صحيفة فلسطين،   وأضافت  
 واصـفاً   ،شاركة في استقبال األسيرات المحررات    منع األجهزة األمنية في رام اهللا لنواب الحركة من الم         

ـ    خطوة اإلفراج   ، أمس ،ووصف المصري في تصريحات صحفية     ".السلبية وغير المبشرة  "هذه الخطوة ب
هذا يوم تاريخي يتم اإلفراج فيه عن األسـيرات  : " وقال،"حدث تاريخي"عن األسيرات الفلسطينيات بأنها     

  ". واحدة، وهو خطوة مبشرة تسبق صفقة األسرىالفلسطينيات مقابل شريط مصور لدقيقة
:  وقال ،واستهجن قرار السلطة الفلسطينية بمنع نواب حماس من استقبال األسيرات المحررات في الضفة            

 ال سيما   ،نخشى أن تكون مقدمة إلعادة أجهزة عباس اعتقال األسيرات المحررات كما فعلت مع آخرين             "
 شهيد ارتقوا في معركة الفرقان، حيث سحبت        1500السلطة لنحو   وأنها تتزامن مع طعنة أخرى وجهتها       

السلطة تأييدها لتقرير لجنة تقصي الحقائق للحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة التـي شـكلتها األمـم                 
  .، على حد تعبيره"المتحدة برئاسة ريتشارد غولدستون لمدة ستة أشهر

 
  ولدستونج تقرير  المتحدة تأجيل بحثاألمم الطلب من تنفي السلطة .5

 ردينة أبو نبيل ، أن اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 3/10/2009القدس العربي، نشرت 
 قرار بشأن إصدار المنعقد في جنيف اإلنسانن تأجيل مجلس حقوق إالناطق الرسمي باسم الرئاسة قال 

 في األخرىمع الكتل ، وبالتوافق وأوروبا وأمريكاولدستون، جاء بناء على طلب روسيا جتقرير 
 القرار الخاص بتبني مجلس إلغاء أو تكون السلطة الوطنية قد طلبت سحب أن ردينه أبوونفى  .المجلس
  .ولدستونج التوصيات التي تضمنها تقرير اإلنسانحقوق 

 خريشة في تصريح إبراهيم المتحدة في جنيف السفير األمموفي السياق، قال مراقب فلسطين الدائم لدى 
 وعدم واإلسالمية وهي العربية األربعن المجموعات إ وفا - الفلسطينية الرسميةاألنباءه وكالة نقلت

 الدولي، األمن اتفقت بعد المشاورات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس واإلفريقيةاالنحياز 
. أن وقانوني لدراسة هذا التقرير بشكل متأطول الحاجة لوقت إلى، األوروبيوكذلك دول االتحاد 

 إرجاء التقرير موضوعي ومهني وغير متحيز، وبالتالي فان أن على أكد الجميع إن خريشة وأضاف
 على هذا القرار اإلجماع بان يكون أمله، معربا عن باإلجماع اتخاذ قرار إلىالتصويت اتخذ حتى يصار 

  .في الجلسة القادمة
السفير إبراهيم ، أن  علي الصالحا في لندن،نقالً عن مراسله 3/10/2009الشرق األوسط، وأضافت 
 عن نية السلطة الفلسطينية سحب مطلبها بأن تقوم لجنة حقوق اإلنسان في  قاطعاً نفى نفياً]خريشة[قريشي

 إن هذه تسريبات إسرائيلية ال أساس لها "الشرق األوسط"وقال لـ .ولدستونجاألمم المتحدة بتبني تقرير 
ال "ضحا أن البعثة الفلسطينية في األمم المتحدة التي تحمل صفة المراقب من الصحة على اإلطالق، مو

 ."تستطيع سحب هذا الطلب أو القرار بشأن هذا التقرير
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام ، أن وكاالتنقالً عن ال 3/10/2009السبيل، األردن، وأوردت 

ولدستون ووصفها بأنها تأتي جبنيها لتقرير سحب السلطة تالتي تحدثت عن األحمد شكك في األنباء 
 .ضمن حملة تشويه مقصودة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

المتحدث  [ غسان الخطيب.د، أن وكاالتوغن الالجزيرة نقالً عن  3/10/2009نت، .الجزيرةوجاء في 
القرار مخيبا لآلمال بالنسبة  اعتبر في اتصال مع الجزيرة تأجيل ]باسم الحكومة الفلسطينية في رام اهللا

ونفى الخطيب أن تكون السلطة طلبت تأجيل  .للفلسطينيين سواء كانوا مسؤولين أو على المستوى الشعبي
القرار، وإنما األطراف الصديقة التي تتعاون مع الجانب الفلسطيني هي التي ارتأت أن من المصلحة 

ضغوط لكنها لم تكن مقتصرة على الجانب وقال الخطيب إنه ال يستبعد وجود . تأجيل التصويت
  .الفلسطيني فقط وإنما على األطراف األخرى
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أما أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، 
دول وقال للجزيرة إن محاولة التبرير بأن ال .مؤكدا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية

طعنة في ظهر "، واعتبر طلب السلطة تأجيل إصدار القرار "غير صحيح"العربية هي من أراد ذلك أمر 
  ".الشعب الفلسطيني وتنكر لدماء وجرحى غزة

  
  ول المباشر عن سحب قرار تقريرؤ فياض المس:"سما"مصادر خاصة لـ .6

ر عن سحب السلطة الفلسطينية     ول المباش سؤ الم أناليوم السبت   " سما" كشفت مصادر خاصة لوكالة      :غزة
دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير جولدستون هو رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربيـة               

 فيـاض تلقـى     إنوقالت المصادر التي رفضت كشف هويتها نظرا لحساسية القـضية            . سالم فياض  .د
 اإلدارة كافة المساعدات التي تمنحها       حد التهديد بقطع   إلى وصلت   أبيباتصاالت مكثفة من واشنطن وتل      

 لعائدات الضرائب والتي تعتمد عليها السلطة فـي         "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية وكذلك توقيف      األمريكية
  .دفع رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة

لـسلطة   بممارسة ضغوطات علـى ا     األخير المصادر انه وعقب االتصاالت التي تلقها فياض قام          وأكدت
الفلسطينية والرئيس عباس لسحب القرار الن ذلك سيشكل عرقلة كبيرة للمشاريع االقتصادية في الـضفة               

  .  حكومتهأداءمما ينعكس سلبا على 
 القوية التي تلقتها    األفعال حالة من الغضب تنتاب السلطة والرئيس عباس عقب ردود           أن المصادر   وأكدت

فصائل الفلسطينية على قرارها سحب دعمهـا لمـشروع قـرار            وال اإلنسانالسلطة من منظمات حقوق     
  .مناقشة تقرير جولدستون

  3/10/2009 ،وكالة سما
  

 كل الخيارات في المرحلة القادمة صعبة وسنعطي كل الوقت الالزم للمساعي األمريكية: أبو ردينة .7
ينة، إن التطاول على أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رد:  ردينة فارس-القدس 

وأضاف، إن الجهود التي  . وجود فجوة كبيرة بين مواقف السلطة واالحتاللإلىالقدس خط أحمر، مشيرا 
موضحا أن عملية . الزالت تبذل لم تصل بعد إلى تحقيق المطلب الفلسطيني والدولي بتجميد االستيطان

على استمرار االلتزام بالحراك السياسي السالم تواجه صعوبات جمة، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية 
 .وفق الشرعية الفلسطينية والدولية، وإعطائها المساعي األمريكية كل الوقت الالزم لخلق المناخ المناسب

وقال أبو ردينة لكن كل الخيارات في المرحلة المقبلة صعبة نتيجة للسياسات اإلسرائيلية، وبسبب عجز 
يل على االلتزام بما عليها من التزامات، ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي المجتمع الدولي عن إرغام إسرائ

 .إلى عدم إضاعة الفرصة الحالية، ألن البديل هو استمرار الوضع الذي لن يكون في مصلحة أحد
  3/10/2009عكاظ، 

  
  نريد دعائم ومقومات لتنفيذ كل االلتزامات المترتبة على جميع األطراف: عريقات .8

استبعد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اتفاقاً هذا األسبوع على : يس كرم جو-واشنطن 
استئناف المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، مشيراً بعد لقائه المبعوث األميركي لعملية السالم جورج 

 للمبعوث وتوقع جولة قريبة. "النقاشات مستمرة، لكننا لن نتوصل إلى اتفاق"ميتشل في واشنطن، إلى أن 
  .األميركي في المنطقة

. مس وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، كما التقى ميتشل للمرة الثانية خالل يومينأوالتقى عريقات 
 من أولوقال عريقات بعد لقاء استمر أربع ساعات مع ميتشل في مبنى وزارة الخارجية األميركية 

  ."فيذ كل االلتزامات المترتبة على جميع األطرافيريد دعائم ومقومات لتن"، إن الجانب الفلسطيني أمس
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على . ال نريد مبادرات جديدة، والمعادلة واضحة ومحددة ضمن التزامات جميع األطراف": وأضاف
 أن توقف المستوطنات، ومن ضمنها النمو الطبيعي، ونحن علينا التزامات، ومن ثم نستأنف إسرائيل

 عم إذا كان تجميد االستيطان شرطاً لبدء المفاوضات، رفض "الحياة"ورداً على سؤال لـ. "المفاوضات
التزام، وعلى إسرائيل أن تطبقه كأساس في القانون الدولي وفي "عريقات اعتباره شرطاً، وأكد أنه 

نقول إن تجميد االستيطان، بما فيه النمو ": وتابع ."العالقات بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية
نحن نريد المفاوضات،  ...يجب أن تتعلم معنى اصطالح التزام... زام، من إسرائيلالطبيعي، هو الت

وأكد أنه ال يتوقع أي اتفاق هذا األسبوع، وأن ميتشل قد . "وإسرائيل تجحف المفاوضات قبل أن تبدأ
  . يتوجه في جولة أخرى إلى المنطقة قريباً

  3/10/2009الحياة، 
  

  "مخزي ومؤسف"تقرير غولدستون تأجيل  "..إسرائيل"لن نغفر ألحد إذا طبع مع : مشعل .9
في خطابه الذي ألقاه فـي قلعـة فـاتح           "حماس"خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة       قال  :  دمشق

ضمن الفعالية التي أقامتهـا الحملـة األهليـة         ) 10-2(القدس صالح الدين األيوبي مساء اليوم الجمعة        
!.. ما أعظم أن نقف اليوم أمام قلعة صـالح الـدين          ": "ثقافة العربية القدس عاصمة ال  "السورية الحتفالية   

مهمة من يصنع التاريخ أن يحفر تاريخه في صخر الواقع القاسي، نقف على أعتاب التاريخ لنأخذ مـن                  
  ".التاريخ ما يخدم واقعنا، فنردم الفجوة بين تاريخنا المجيد وواقعنا األليم

 على يد صالح الدين عاد مشعل لينتقد ما أقـدمت عليـه سـلطة               وبعد اإلشارة إلى ذكرى فتح األقصى     
محمود عباس المنتهية واليته من مطالبة بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون بشأن أحداث غزة نهاية العـام                

  .المنصرم
وأعرب مشعل عن صدمته من موقف سلطة رام اهللا التي تنكَّرت اليوم الجمعة لتقرير غولدستون ودعت                

إن دماء األطفال والنساء في غزة سوف تلعن من         .. هذا عار .. صدمنا اليوم : "بحثه؛ حيث قال  إلى تأجيل   
  ".السخيف والمخزي"، واصفًا هذا الموقف بـ "يضحي بدم اإلنسان الفلسطيني

  تهنئة
كما حرص مشعل على تهنئة األسيرات المحررات من سجون االحتالل الصهيوني اليوم مقابـل دقيقـة                

، مؤكدا أن ذلك من ثمار المقاومة التي لن تتخلـى عنهـا             "حماس"دي الصهيوني األسير لدى     فيديو للجن 
  .الحركة حتى يتم إطالق سراح كافة األسرى من كافة الفصائل وتُعاد حقوق الشعب بكاملها إليه

، مشيرا إلى إجبار شارون على أن ينسحب مـن غـزة،            "هناك نقاط مضيئة  : "وربط بين األحداث بقوله   
 على وقع المقاومة اللبنانية، واندحار العدو وفشله في حربـه المجرمـة علـى           2006ندحار الصهاينة   وا

واليوم نحن أمام نقطة، وهي أن تجبر المقاومة الكيان الصهيوني على الوقوف على قدميه              : "غزة، مضيفًا 
واألخوات األسيرات  نهنئ شعبنا العظيم    .. من خالل شريط ليفرج عن عشرين أختًا من أخواتنا الباسالت         

  ".التي انتصرت في المعركة" القسام"وسواعد 
هذا أول الغيث، وأول الغيث قطر ثـم        : "وتابع موجها كالمه إلى األسرى في سجون االحتالل الصهيوني        

ينهمر، وهذه خطوة على طريق تحريركم بإذن اهللا، وإن المقاومة الفلسطينية بكل عناوينها ملتزمة أمامكم               
  ". عنكم قريبا إن شاء اهللابأن نفرج

إن : "وأكد مشعل أن المقاومة الفلسطينية تعرف جيدا اللغة التي يفهمها نتنيـاهو وقـادة الكيـان، وقـال                 
المقاومة التي استطاعت أن تأسر غلعاد شاليط، وأن تحتفظ به أكثر من ثالثة أعوام سليما، وأن تعاملـه                  

ات غير المباشرة؛ لقادرة علـى أن تأسـر شـاليط وشـاليط             المعاملة الالئقة، وأن تحسن إدارة المفاوض     
  ".وشاليط، حتى ال يبقى في سجون العدو أسير واحد إن شاء اهللا

  المصالحة
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رغم هذا األلم ال خيار لنا في ترتيب بيتنا الفلـسطيني إال            : "وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية قال مشعل     
والفـصائل  " حماس"الحة على السكة، والجميع يعلم أن       المصالحة، ونحن قدمنا الكثير لنضع قطار المص      
  ".التي معها هم الذين أعطوا المصالحة دماء الحياة

لكنه في الوقت ذاته أكد موقف الحركة الرافض للتخلي عن أي من المطالب المحـددة لـصالح الـشعب                   
لحركـة للتـصالح    الفلسطيني الذي اختار الحركة في آخر انتخابات تشريعية، كما شدد علـى ثوابـت ا              

  .والتحاور
  القدس واألقصى

هناك معركة شـاملة يخوضـها   : "كما سرد مشعل في خطابه األخطار التي تهدد القدس ومقدساتها، وقال    
األعداء ضدنا تستهدف كل شيء، ونرى في القدس وحول األقصى جهـدا صـهيونيا محمومـا، وهـذا                  

جبروت الكيان وتفوقه العسكري ال يزال شعبنا يقاوم،         عاما من االحتالل ورغم كل       60التصعيد ألنه بعد    
: أن تغير الصورة، فال تزال القدس برموزها تقول       " إسرائيل"ويتشبث بالقدس ويحلم بالعودة، ولم تستطع       

  ".أنا عربية
م برنامجا لتغيير معالم المدينة وحسم مصير القـدس         2002أطلقوا من عام    "وأوضح مشعل أن الصهاينة     

ـ كعاصمة موح  ـ     "إسرائيل"دة ل االحتالل حدودا وعاصمة، فانتكسوا    " دولة"، وأرادوا تثبيت الشكل العملي ل
  ".بمرض شارون ثم في لبنان ثم في غزة

خلق مدينة يهودية موازيـة  "ولفت إلى أن الكيان يغذي مشروعه على أكثر من مسار؛ فالمسار األول هو           
، ومشتركة معها في المركز ذاتـه، تمتـد أسـفل المـسجد             للبلدة القديمة بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية    

األقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاء من الحي اإلسالمي وما يسمى الحي اليهودي في البلدة القديمة، كل                
  ".هذا ضمن مشروع تأهيل الحوض المقدس الذي يعمل به العديد من الهيئات الحكومية

 دائم ومباشر في المسجد األقصى ومحيطـه مـن خـالل          تحقيق وجود يهودي  "والمسار الثاني يتمثّل في     
، أما الثالث فيقوم على     "االقتحامات، وهم يخططون ألن يفعلوا في األقصى ما فعلوه في الحرم اإلبراهيمي           

تفريغ األحياء المحيطة بالمسجد األقصى من سكانها، والحد من قدرة الفلسطينيين على الوصـول              "أساس  
  ".الترويج لمدينة القدس كمدينة يهودية"، ثم يأتي المسار األخير بـ"ة القديمةإلى المسجد األقصى والبلد

  خطة شاملة
ينبغي أن نحشد لمعركة القدس كل األسلحة وكل        : "وعن الواجب الملقى على كاهل األمة أمام القدس قال        

 الـذين  48 عـام  تثبيت أهل القدس في أحيائها، وتثبيت أهلنا في األراضي المحتلـة         "، داعيا إلى    "الجهود
  ".يذهبون للصالة في األقصى، والحفاظ على ثقافة شعبنا وعلى برنامج تعليمه، والحفاظ على كل معلم

، "وضع القدس على رأس األجندة العربية واإلسالمية      "كما طرح مشعل في خطابه خطة شاملة تهدف إلى          
ل يعني التجاوز والقفز عن القـدس       رفض أي حل يستثني القدس أو يؤجل بحثها؛ ألن التأجي         "مشددا على   

  ".وبيعها للصهاينة
إعادة النظر في اإلستراتيجية الفلسطينية والعربية، ويكفينا عرض المبادرات وانتظار          "كما دعا مشعل إلى     

، وهنا تطرق إلى لقاء نيويورك الثالثي الذي جمع رئيس الـسلطة المنتهيـة واليتـه                "الحلول من غيرنا  
 الوزراء الصهيوني نتنياهو برعاية أمريكية الشهر الماضي، ووصف اللقاء بأنه           محمود عباس مع رئيس   

  ".مشهد مذلٍّ ومخزٍ"
رفض أيـة مـساومة     "، مشددا على    "التمسك باألرض والقدس والحقوق   "واعتبر مشعل أن المطلوب هو      

 علـى المقدسـات     عليها؛ فالمقاومة وشعبنا وأمتنا لن تقبل مساومة ال على األرض وال على القدس وال             
  ".وحق العودة
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التمسك ببرنامج المقاومة وإعادة االعتبار إليه من خـالل وقـف           "كما شدد في الخطة التي عرضها على        
الدول "، محذّرا   "إنجاز المصالحة وإنهاء االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني      "، إضافةً إلى    "التنسيق األمني 

  .بيعالعربية من أن تخطو أية خطوة نحو التط
إدارة القرار السياسي الفلسطيني والعربي إدارة حكيمة تحترم نفسها وتفرض خياراتهـا            "ودعا مشعل إلى    

سـتعطي  " حمـاس "ومن ظن أن    "،  "عبثًا"، وقال إنه آن األوان لوقف التفاوض الذي سماه          "على األعداء 
 ".ة فهو واهمتفويضا ألحد في هذه المفاوضات للمساومة على األرض والقدس وحق العود

  2/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  " المسئولغير "بـ " غولدستون" تصف موقف عباس من تقرير حماس .10
): 2/10( في بيان لها اليوم الجمعة       قالت" حماس"حركة  ، أن   غزة، من   2/10/2009قدس برس،   ذكرت  

 الذي  ]تقرير غولدستون  [قرارندين موقف السيد محمود عباس ونستهجن طلبه تأجيل التصويت لصالح ال          "
إن . كان موضع ترحيب من أغلبية الدول األعضاء، بذريعة الخوف من تقويض جهود عمليـة الـسالم               

شعبنا يتساءل عن جدوى عملية التسوية العابثة بحقوقه على مدار عقدين من الزمن؟ إننا نعتبـر موقـف          
 لإلفالت من محاكمته، ومحاكمة مجرميه أمام       السيد عباس موقفاً ال مسؤوالً، وهو بمثابة غطاء لالحتالل        

  ."األمر الذي يعطي االحتالل غطاء الرتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا. محكمة الجنايات الدولية
إننا نستنكر ونستغرب موقف الواليات المتحدة الضاغط باتجاه إرجاء التصويت على تقرير : "قال البيانو
إن . ع فيه الرئيس باراك أوباما يتحدث عن دعمه لحقوق اإلنسان، في الوقت الذي نسم"غولدستون"

موقف اإلدارة األمريكية يجعلها محل اتهام باستعمالها معايير مزدوجة عندما يتعلق األمر باالحتالل 
  .، على حد تعبير البيان"الصهيوني، مما يثير الريبة والشك في دورها كراعٍ لعملية التسوية السياسية

اتهم فوزي برهوم " حماس"الناطق باسم أن  من غزة،  ا ف بعن وكالة، 3/10/2009اة،  الحيوأضافت
حماس "وقال إن . الرئيس عباس بمحاولة إنقاذ إسرائيل من مشاهدة قادتها يمثلون أمام المحاكم الدولية

تصر على وقوف قادة االحتالل أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وأي شخص يحاول منع ذلك من 
  ".لحدوث سيعتبر شريكاً في الجريمةا
  

  تأجيل تقرير غولدستون من قبل مندوب فلسطين تصرف غير مسئول وانهزامي: الشعبية .11
تصرف غير مـسؤول  "اعتبرت الجبهة الشعبية ان تأجيل بحث تقرير غولدستون : غزة ـ اشرف الهور 

غيـر  "لتأجيل بأنه تصرف    ووصف ناطق باسم الجبهة الذي حمل مندوب فلسطين مسؤولية ا          ".وانهزامي
مسؤول وانهزامي و ينطوي على اساءة بالغة لنضال شعبنا ولكل من ساهم ويساهم في دعم هذا النضال                 

  ".وكشف حقيقة االحتالل وانتهاكاته المنهجية والمنظمة لحقوق االنسان الفلسطيني
يثيـر الريبـة    "بأنـه   نسخة منه سلوك مندوب فلسطين      " القدس العربي "واعتبر الناطق في تصريح تلقت      

ويعتبر وصفة لتقويض اداة رئيسية من ادوات النضال الفلسطيني والطالق يد االحـتالل وجيـشه فـي                 
  ".التنكيل بشعبنا واعمال المجازر به دون حساب، وال يمكن تبريره بأي شكل من االشكال

ي ال داعي لـه، او      سوق بعض التبريرات الساذجة والمضللة كالبحث عن االجماع الذ        "ورأى الناطق في    
التأثير السلبي على ما يسمى بعملية السالم والمفاوضات، هو مثال صارخ على مدى االذعان واالستسالم               
لالمالءات االمريكية واالسرائيلية وفقدان االرادة، واالستهتار بدماء وكرامـة وحقـوق ابنـاء الـشعب               

  ".الفلسطيني
  3/10/2009القدس العربي، 
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  نن عن سحب تقرير غولدستوالمسئولي طالبوا بمحاسبة  فتحمركزيةب أعضاء": القدس العربي""
ان هناك حراكـا    " القدس العربي "قالت مصادر فلسطينية لـ     :  زهير اندراوس واشرف الهور    -رام اهللا   

اخل اللجنة وفي حركة فتح، يتهم الرئيس الفلـسطيني         داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ود      
  .محمود عباس بالرضوخ للضغوط للموافقة على سحب التقرير

واضافت المصادر ان اعضاء باللجنة المركزية لحركة فتح طالبوا بتقديم التقرير والمـضي قـدما فـي                 
لبوا بمحاسية المسؤولين   واكدت المصادر ان اعضاء باللجنة المركزية طا       .استصدار قرار يدين اسرائيل   

ودان طاهر النونو المتحدث الرسمي باسم الحكومة المقالة تأجيل بحث نتائج تقريـر              .عن سحب التقرير  
  .غولدستون

  3/10/2009القدس العربي، 
  

  المبررات التي تساق حول تأجيل تقرير غولدستون غير مقبولة على اإلطالق: حزب الشعب .12
عب الفلسطيني عن استغرابه الشديد للطلب الفلسطيني بعدم مناقشة عبر حزب الش: غزة ـ اشرف الهور 

وقال وليد العـوض عـضو المكتـب         .تقرير غولدستون في المجلس العالمي لحقوق االنسان في جنيف        
، معتبرا ان المبررات التي تساق كتبرير       "هذا االمر مخجل وغير مفهوم بكافة المعايير      "السياسي للحزب   

  ".غير مقبولة على االطالق" عن ضغوطات دوليه ادت الى ذلك، لهذا الموقف والحديث
  3/10/2009القدس العربي، 

  
   المقبلحزيران وافقنا على إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والوطني في  : الرشق .13

عزت الرشق أن الطريق أصبحت سالكة أمام " حماس"أعلن عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق
تفاق فلسطيني ـ فلسطيني ينهي االنقسام الحاصل بين الضفة والقطاع وفقا للمبادرة التوقيع على ا
  .الجاري) أكتوبر( من تشرين أول 22 و 20المصرية، بين 

وافقت على إجراء " حماس"عن أن " قدس برس"وكشف الرشق النقاب في تصريحات خاصة لـ 
بل بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني، المق) يونيو(انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية حزيران 

 آالف عنصر من األجهزة األمنية السابقة ضمن األجهزة األمنية العاملة في 3وأنها وافقت على إدماج 
  .غزة اآلن

وأشار الرشق إلى أن االتفاق تضمن أيضا الموافقة على إعادة بناء األجهزة األمنية في الضفة الغربية 
  .ط أمن مصريين وعرب، على حد تعبيرهوقطاع غزة بمساعدة ضبا

 2/10/2009قدس برس، 
  

   ومقدساتهااألمة ال يؤتمن على حقوق هذه األقصى في باألمانةمن يضحي :  حمدانأسامة .14
في ضاحية " حزب اهللا"، خالل اعتصام أقامه في لبنان اسامة حمدان" حماس"شدد ممثل حركة :  بيروت

مقاومة في الدفاع عن المسجد االقصى، هذه المقاومة التي سخر دور قوى ال" على ،بيروت الجنوبية امس
منها كثيرون منذ انطلقت لكنها دحرت العدو في لبنان وجعلته يندحر من غزة، هذه المقاومة تقول اليوم 

  ".انها ستقف دفاعاً عن االقصى، وأن صمتاً مريباً يلف العالم
ى كل من يعنيه االمر، اوالها الى المتخاذلين عن القيام نعتصم اليوم لنوجه رسائل ثالثاً ال: "وقال حمدان

بواجبهم الالهثين وراء تسوية تضييع االقصى، والذين يعتبرون ان االقصى مجرد حجارة نقول لهم 
ان . عليكم ان تفهموا ان من يضحي باالمانة في االقصى ال يؤتمن على حقوق هذه االمة ومقدساتها

 ويكشف عن هوية نفوسكم؛ والرسالة الثانية لعدونا الذي يظن انه يستطيع االقصى اليوم يمتحنكم بخبرتكم
ان يهدم االقصى ويقيم هيكالً مزعوماً مكانه، لهذا العدو نقول في كل محطة من تاريخ عدوانه علينا، 
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 كانت االمة تستعيد زمام المبادرة ولن يمر عدوانه على المقدسات مرور الكرام؛ والرسالة الثالثة نوجهها
الى امتنا، آن لهذه االمة ان تكسر الخوف من الظلمة والطغاة ومقدساتها تهدد وتستهدف وان تتجاوز حال 

 ".الخوف وآن لها ان تتقدم الى االمام، وتدفع اآلالف من الشباب للدفاع عن مقدساتها وتحفظ نفسها
  3/10/2009الحياة، 

  
  ين خلف المقاومة  إطالق سراح األسيرات ثمرة لوحدة الفلسطيني:رأفت مرة .15

 نجاح عملية إطالق سراح عشرين أسيرة فلسطينية مـن سـجون            ،"حماس"عد قيادي في حركة      :بيروت
ثمرة لوحدة الفلـسطينيين    "أنها  " جلعاد شاليط "االحتالل مقابل معلومات عن حالة الجندي األسير في غزة          

  ".خلف تيار المقاومة وتمسكهم بحقهم
نـسخةً  " فلسطين"ة في بيروت رأفت مرة في تصريحات صحافية وصلت          وقال المسؤول السياسي للحرك   

إن إطالق سراح األسيرات يؤكد أن االحتالل ال يفهم إال لغة القوة، وأن خط المقاومة هـو                 : "عنها أمس 
الوحيد القادر على تحرير األسرى والمعتقلين من سجون االحتالل، ويظهر بوضوح فشل سياسة استجداء              

  ".وض الدائم معه حول كافة القضايا األخرىاالحتالل والتفا
  3/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
  في مخيم البرج الشمالي  مع األقصىاً تضامنيلقاء والجهاد تنظمان حماس .16

لقاء جماهيريا عقب صالة الجمعة امام مسجد مخـيم البـرج           " الجهاد االسالمي "و" حماس"نظمت حركتا   
، شارك فيه رجال دين وممثلـون لفـصائل فلـسطينية           "ونصرتهتضامنا مع المسجد االقصى     "الشمالي،  

  .واحزاب لبنانية واسالمية
ان الحركة تستنكر عمليـة  "عضو قيادتها في لبنان يوسف موسى، مؤكدا " الجهاد االسالمي"وتحدث باسم   

تصعيد المقاومـة الـشعبية لمواجهـة    "ودعا الى ". اقتحام المسجد االقصى من جانب قطعان المستوطنين   
  ".الغطرسة الصهيونية والرد على الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في المسجد االقصى

يومـا بعـد يـوم تـزداد الهجمـة          : "في لبنان جهاد طه فقال    " حماس"اما عضو القيادة السياسية لحركة      
الصهيونية الشرسة ضد المسجد االقصى، ويتخذ العدو من صمت المسلمين وتخـاذل العـرب وتنـسيق                

سلطة مطية لمزيد من التنكيل باالقصى والقدس في محاولة للوصول الى مرحلة الحسم النهائي وتهويد               ال
  ".القدس وهدم االقصى واقامة الهيكل المزعوم على انقاضه

اي عودة الستمرار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واالحتالل الصهيوني تعنـي شـرعية             "ورأى ان   
ة، وتوفير غطاء لالحتالل لالستمرار في سياسة االستيطان وتهويـد مدينـة            استمرار المشاريع الصهيوني  

  ".القدس
  3/10/2009النهار، 

  
  "إسرائيل"طلب تأجيل البت بالتقرير خدمة مجانية للسياسة العدوانية لحكومة : الديموقراطية .17

مـة التحريـر    دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظ       : ـ زهير اندراوس واشرف الهور     رام اهللا 
" القدس العربي "الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان وصل            

نسخة منه، سلوك السفير ابراهيم خريشة في اجتماع مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة، ودعـاه                
إحالة التقرير إلى مجلس األمن     إلى سحب طلب تأجيل بحث التقرير على الفور، وإلى المضي بثبات في             

وأضاف البيان أن طلب تأجيل البت بالتقرير خدمة مجانية للسياسة العدوانية لحكومـة اسـرائيل                .الدولي
  .وإجازة مرور لدولة إسرائيل لممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

  3/10/2009القدس العربي، 
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   وانعدام إرادتها تهاانهزاميد على موقف السلطة من تأجيل تقرير غولدستون يؤك: الجهاد .18

تابعنا باستنكار شديد موقف سلطة أوسلو المؤيد لتأجيل        "قالت حركة الجهاد في بيان      : وكاالت +الجزيرة  
  ".النظر في تقرير القاضي الدولي غولدستون بشأن ارتكاب االحتالل جرائم حرب أثناء عدوانه على غزة

مرات اللقاء الثالثي في نيويورك، واعتبرت أن السلطة تنكرت         وأضافت الحركة أن هذا الموقف هو من ث       
سياق تآمري علـى شـعبنا    "فيه لدعوات اإلجماع الوطني المطالبة بعدم حضور هذا اللقاء كونه يأتي في             

وحقوقنا، األمر الذي يعني أن مصالح شعبنا باتت عرضة للمساس بـسبب ارتهـان مواقـف الـسلطة                  
  ".يةاألميرك-لإلمالءات الصهيونية

واعتبرت الجهاد أن ما ساقه المبعوث الفلسطيني إلى مجلس حقوق اإلنسان من مبـررات إنمـا تمثـل                  
  ".انهزامية هذه السلطة وانعدام إرادتها وعجزها عن تحمل المسؤولية تجاه آالم شعبنا ومعاناته"

  3/10/2009نت، .الجزيرة
  

    وخضوع لالحتالل  اإلفراج عن األسيرات إنجاز للمقاومة :  جبريل جهادكتائب .19
فـي بيـان    ،  - القيادة العامـة   –أكدت كتائب الشهيد جهاد جبريل الجناح العسكري للجبهة الشعبية         :غزة

خطوة مهمة وإنجـاز حقيقـي للـشعب        " شريط شاليط " أسيرة ضمن صفقة     20 أن اإلفراج عن     ،صحفي
علـى  ,  في بيان صـحفي    ,وشددت الكتائب  .الفلسطيني ولمقاومته على طريق إتمام صفقة تبادل مشرفة       

  .ضرورة استمرار جهود المقاومة لتأمين حرية كافة األسرى واألسيرات من سجون االحتالل اإلسرائيلي
  3/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
   في مخيم برج البراجنة يقودها مسئول مفصول من تنظيم فلسطينيتوتّرات": األخبار" .20

ين المفصولين من تنظيم فلسطيني فـي مخـيم بـرج           لفت قادة فلسطينيون إلى خطورة أداء أحد المسؤول       
وأشار هؤالء إلى   . البراجنة، معربين عن خشيتهم من انعكاس ذلك على الوضع األمني في المخيم عموماً            

، معلناً رفضه سـلطة التنظيمـات داخـل         ”الشلل“أن المسؤول المقصود يسهم في توترات بين عدد من          
  .المخيم

  3/10/2009األخبار، 
  

  حماس ولنضال الشعب الفلسطينيلانجاز سياسي يحسب  إطالق سراح األسيرات :األحمد .21
عزام األحمد في " فتح"أشاد ضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني : الخرطوم

، بعملية اإلفراج عن األسيرات الفلسطينيات ضمن صفقة األسرى بين "قدس برس"تصريحات خاصة لـ 
ولنضال الشعب " حماس"إطالق سراح األسيرات انجاز سياسي يحسب لحركة : "قال، و"حماس"إسرائيل و

الفلسطيني، فإطالق سراح أي فلسطيني يفرح الشعب الفلسطيني ونحن نأمل أن يتم تحرير كل األسرى 
  .، على حد تعبيره"الفلسطينيين

 2/10/2009قدس برس، 
  

  "ديةمهمة جها"في الكتائب استشهاد عنصر من : كتائب القسام .22
مهمة "في " كتائب عز الدين القسام"أحد عناصر  عن استشهاد) 2/10(أعلن مساء اليوم الجمعة : غزة

)  عاما19(وقال مصدر في الكتائب إن الشاب مصطفى سمير البهنساوي  .شمال قطاع غزة" جهادية
  .مةاستشهد في مهمة جهادية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، دون اإلفصاح عن طبيعة المه

 2/10/2009قدس برس، 
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  "انتصاراً" "تقرير غولدستون" قرار السلطة الفلسطينية سحب طلبها تبني تعد" إسرائيل" .23

" تقرير غولدستون"اعتبرت إسرائيل قرار السلطة الفلسطينية سحب طلبها تبني :  أسعد تلحمي–الناصرة 
س حقوق اإلنسان التابع لألمم الذي دان الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة من مجل

لحملتها الديبلوماسية المكثفة التي شنتها في األيام الماضية على الساحة الدولية، و " انتصاراً"المتحدة، 
الدعائها بأن من شأن تبني المجلس التقرير أن يسدد ضربة مميتة لعملية السالم في الشرق " تفهماً"

  . األوسط
لتحذيرات اإلسرائيلية أتت مفعولها لدى واشنطن التي مارست بدورها وأشارت مصادر سياسية إلى أن ا

ضغوطاً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليصدر تعليماته لممثل السلطة في مجلس حقوق اإلنسان 
ورأت أن إرجاء النظر في التقرير يمنح . ليسحب االقتراح الذي كان مفروضاً التصويت عليه أمس

المقبل على األقل، عندما يعود المجلس إلى االنعقاد، ) مارس(ح أعصابها حتى آذار إسرائيل متنفساً ويري
  .إذ خشي قادتها من دحرجة التقرير إلى مجلس األمن، ومنه إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي

ونقلت اإلذاعة العامة عن مسؤول إسرائيلي اعتباره سحب الطلب الفلسطيني وعدم إحالة الملف على 
التي كانت " حماس"لحركة " احتفال مزدوج"حال دون " إنجازاً ديبلوماسياً في غاية األهمية"ألمم المتحدة ا

ستحتفل، إضافة إلى احتفالها بإطالق سراح األسيرات الفلسطينيات العشرين، بتقديم إسرائيل للمحاكمة 
انتصاراً آخر عشية " سحما"وتابع أن السلطة الفلسطينية أيضاً ليست معنية بمنح . على حرب غزة

  . مفاوضات المصالحة معها
  3/10/2009الحياة، 

  
  عبر شريط مصور يطالب نتنياهو بعدم تضييع فرص إطالق سراحه" شاليط" .24

رئيس حكومة االحتالل بنيـامين   " جلعاد شاليط "طالب الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة        :القدس المحتلة 
  . أجل اإلفراج عنهنتنياهو بإتمام صفقة تبادل األسرى من

 أسيرة فلسطينية، وبثته القناة     20في شريط مصور سلمته حركة حماس نظير اإلفراج عن          " شاليط"وقال  
" فلسطين"يجلس على كرسي ويحمل في يده صحيفة        " شاليط"العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي وظهر فيه       

تي وأتحرر من سجني، وأن أقرأ خبر إطالق        أنا اآلن أقرأ هذه الصحيفة وأتمنى أن أعود إلى بي         : "المحلية
  ".سراحي

كما وأدعو رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن ال يضيع أي فرصـة، وأن يـستثمر     "وأضاف  
أبلغ عائلتي السالم ، وأتمنى أن يأتي اليوم الذي سأعود فيه إلى            "وتابع  ". جهوده من أجل إطالق سراحي    

  ".أحضانهم
الذي كان يرتدي زياً عسكرياً، والديه بآخر زيارة عندما التقوا في أحد معسكرات الجـيش               " شاليط"وذكَّر  

 قبـل   30/12إن هذه الزيارة كانت في تـاريخ        : "اإلسرائيلي في هضبة الجوالن السورية المحتلة، وقال      
ونني ألن المجاهدين من كتائب عز الـدين القـسام يعـامل          "وأكد الجندي األسير أنه بصحة جيدة       ". أسره

  ".وبالنهاية أوجه شكري لكم جميعاً, بصورة محترمة وجيدة
 أيلـول   14المحلية صادر بتـاريخ     " فلسطين"جالساً على كرسي ويحمل عدد من صحيفة        " شاليط"وظهر  
يتمتـع بـصحة    "وخطى عدة خطوات في إشارة إلى أنه        " شاليط"وخالل التسجيل وقف الجندي     . الماضي

  ."جيدة وأنه ال توجد به إعاقة
حيث تظاهر مئات اإلسرائيليين بالقرب مـن منـزل عائلـة           " إسرائيل"والقى الشريط صدى واسعا في      

, أمـس , وافقت عـصر  " شاليط"وكانت عائلة   . 48في منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة عام        " شاليط"
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كد من حالتـه    على نشر الشريط المصور الذي يظهر فيه ابنها، وذلك بعد مشاهدته من قبل األسرة والتأ              
  .وسالمته

  3/10/2009صحيفة فلسطين،  
  

  الطريق طويل إلطالق سراحه: نتنياهو.. بعد مشاهدة شريط شاليط .25
حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، تبديد اآلمال العريضة التي انتعشت : تل أبيب

 جلعاد شاليط، ويظهر فيها حيا في إسرائيل إثر بث الشريط المسجل بصورة وصوت الجندي األسير،
البرهان على أن شاليط حي معافى، يشجعنا "فقال نتنياهو في بيان أصدره مستشاره اإلعالمي إن . يرزق
 ".لكن الطريق إلى إطالق سراحه طويل وصعب. جميعا

وعقب المقربون من نتنياهو على ما جاء في كلمة شاليط من أنه يتمنى على حكومته أن ال تضيع 
من الواضح أن خاطفي "صة إلنهاء الصفقة بشكل إيجابي والعمل على إطالق سراحه، بالقول إن الفر

 ".شاليط فرضوا عليه أن يقول تلك الكلمات
 3/10/2009الشرق األوسط، 

  
  يدفعني لإلفراج عنه بأسرع وقت" شاليط"لـالشريط المصور : باراك .26

، أن ظهور الجندي اإلسرائيلي جلعاد شـاليط        "اراكإيهود ب "أكد وزير الجيش اإلسرائيلي      :القدس المحتلة 
 أسـيرة   20بصحة جيدة للغاية في الشريط المصور الذي سلمته حركة حمـاس نظيـر اإلفـراج عـن                  

  .فلسطينية، يلقي بمسألة اإلفراج العاجل عن شاليط على مسؤوليته
، "حمـاس "لذي أرسلته   من خالل الشريط ا   "خالل اتصال هاتفي مع والد الجندي األسير        " باراك"وأضاف  

وهذا األمر يجعلني أكثر ثباتاً على موقفي الذي يقضي بـاإلفراج           , يبدو لي أن ابنكم بخير وبصحة جيدة      
  ".بأكبر سرعة ممكنة" جلعاد شاليط"عن 

  3/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تقدم شكوى الى مجلس األمن الدولي ضد حماس بسبب ازدياد عدد الصواريخ"إسرائيل" .27
 ذكرت مصادر اسرائيلية اليوم السبت ان تل ابيب قدمت شكوى لالمين العام لالمم : محتلةالقدس ال
  المتحدة 

 . بان كي مون، ومجلس األمن الدولي في أعقاب تزايد إطالق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة
فة هاون اطلقت  قذيفة صاروخية وقذي13 لدى االمم المتحدة غابرئيال شاليف ان "إسرائيل"وقالت مندوبة 

. على جنوب اسرائيل خالل الشهر الماضي باالضافة الى محاوالت تسلل فلسطينيين الى اسرائيل
، محذرة من ان اسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها "باالعتداءات "وطالبت شاليف بشجب ما وصفته 
  .على اساس قرارات الشرعية الدولية

  3/10/2009 ،وكالة سما
  

  "شاليط"اهرون للمطالبة باإلفراج عن  يتظإسرائيليون .28
بالقرب من معبر بيت حانون على حدود قطاع غـزة          , تظاهر عشرات اإلسرائيليين ظهر أمس     :الناصرة

" جلعـاد شـاليط نفـسه     "مطالبين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو باإلفراج عن الجندي األسير           
  .وعدم االكتفاء بمشاهدة الشريط
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العبري اإللكتروني أن مظاهرة اإلسرائيليين جاءت بالتزامن مع إتمام صـفقة تبـادل             " يلالو"وذكر موقع   
ـ   جلعـاد  " بشريط مصور لمدة دقيقتين يظهر فيه الجندي اإلسرائيلي األسير           20األسيرات الفلسطينيات ال

  ".شاليط
سير لـدى فـصائل     وحمل اإلسرائيليون، خالل المظاهرة، شعارات منددة بتأخير اإلفراج عن الجندي األ          

نتنيـاهو لقـد    "وكُتب على إحدى الالفتات التي حملها المتظاهرون        . المقاومة في غزة منذ ثالث سنوات     
  ".نتنياهو نحن نطالبك بإعادة شاليط إلى بيته اآلن"و" بدأت الصفقة فأكملها حتى النهاية

سـيرة فلـسطينية مقابـل      وكان رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو وافق على اإلفراج عن عشرين أ           
  .شريط مصور يظهر حالة الجندي األسير

  3/10/2009صحيفة فلسطين،  
  

   يدرس طرد المراقبين النروجيين من الخليلليبرمان .29
ضد النروج " عقوبات"أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه يدرس تطبيق : يو بي أي

عالقاتها معها ودراسة استمرار " إعادة تقييم"على إسرائيل ، موضحا أن "العداء إلسرائيل"على خلفية 
 .وجود المراقبين النروجيين العاملين ضمن القوة الدولية في الخليل جنوب الضفة الغربية

، أمس، عن ليبرمان قوله، خالل اجتماع الحكومة اإلسرائيلية أمس األول، انه "هآرتس"ونقلت صحيفة 
نروجي يوناس غار شتوير، في نيويورك مؤخرا، على اتصاالت احتج خالل اجتماعه مع نظيره ال
النروجيين ينتهجون خطا معاديا ضدنا، ولقائي مع وزير "واعتبر أن . تجريها اوسلو مع حركة حماس

خارجيتهم كان أصعب لقاء عقدته حتى اآلن، ومن الجائز ان الوقت حان لتنفيذ إعادة تقييم للعالقات معهم 
فنا حيال مواضيع مهمة بالنسبة اليهم، مثل المفتشين النروجيين في الخليل أو والبحث مجددا في موق

 ".الذي يترأسونه) للفلسطينيين(التعاون مع منتدى الدول المانحة 
  3/10/2009السفير، 

 
  "تحديد الحدود الشرقية إلسرائيل" يدعو إلى تكثيف االستيطان في القدس لـ موفاز .30

المعارض إلى تكثيف االستيطان اليهودي     " كاديما"إلسرائيلي عن حزب    ا" الكنيست"دعا عضو    : الناصرة
في مدينة القدس المحتلة، من أجل ربط المدينة مع الكتل االستيطانية الكبرى المحيطة بها والمقامة علـى                 

  .أراضي الضفة الغربية المحتلة
، "كاديما"لقيادي الحالي في    وقال موفاز، الذي شغل منصب وزير الحرب في الحكومة اإلسرائيلية سابقاً وا           

كبـرى المـستعمرات    " (معاليه أدوميم "الواقعة بين القدس و   " 1إي  "إنجاز خطط البناء في المنطقة      "يجب  
  ). اليهودية في الضفة الغربية المحتلة

يتوجب على الحكومة تثبيت الحدود الشرقية لدولـة        : "وأضاف يقول، خالل جولة قام بها في هذه المنطقة        
  .، على حد تعبيره"بحيث ستشمل منطقة غوش عتصيون ومستوطنتي معاليه أدوميم وأريئيلإسرائيل 

 2/10/2009 قدس برس
 

  الموقف الفلسطيني الرسمي من تقرير غولدستون يثير اشد مشاعر الغضب: النائب بركة .31
قال عضو الكنيست محمد بركـة، رئـيس الجبهـة الديمقراطيـة للـسالم              :  زهير اندراوس  -الناصرة  

لمساواة، على خلفية قرار الجانب الفلسطيني سحب مشروع قرار لطرح تقرير غولدسـتون الـدولي،               وا
الذي اكد ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، هو موقف مثير للغضب، وال يستقيم مـع الوفـاء                   

  .لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين
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ان ال احد يملك حق اعفاء المجرمين من جريمتهم، والخطوة التي قـام بهـا    وتابع بركة قائال، ومن هنا ف     
وال مع مقررات مؤتمر حركة فتح      ' ف. ت. م'الجانب الفلسطيني الرسمي ال تنسجم مع قرارات ومواقف         

  .االخير، وال مع الحق الطبيعي الذي يقضي بضرورة مالحقة المجرمين الذين سفكوا دم شعبنا
لتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومركزية حركة فتح الى القيام بدورهم اللغاء هذا            ودعا بركة اللجنة ا   

الموقف، الذي ال يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين،              
  .من جهة، ومن جهة اخرى يثير اشد مشاعر االستهجان والغضب الشديدين

  3/10/2009القدس العربي، 
  

  "إسرائيل"من المخجل والمهين تنازل السلطة عن تقرير دولي يدين : "زحالقة .32
جمال زحالقة، قرار الـسلطة الفلـسطينية       . استنكر النائب العربي في الكنيست العبري د       :القدس المحتلة 

ـ                 ل الموافقة على عدم البت في تقرير جولدستون في الهيئة العامة لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف وتأجي
  .  الموضوع إلى أكثر من نصف عام

إن الشعب الفلسطيني يكاد ال يصدق هذا الخبر، ألنه فعالً يتجاوز كل الخطوط الحمـراء،               :"وقال زحالقة 
 طفـل قـضوا فـي       400 شهيد فلسطيني بينهم أكثر من       1400وال يحق ألحد أن يعبث بدماء أكثر من         

من المخجل والمهـين أن يقـوم طـرف         : " وأضاف ".على غزة ) إسرائيل(العدوان اإلجرامي الذي شنته     
فلسطيني رسمي بالتنازل عن تقرير أعدته جهة دولية، كشفت وأثبتت جرائم الحـرب التـي ارتكبتهـا                 

من المخجل ومن المهين مقايضة دماء شهداء غزة برخصة للهواتـف           :"، مكرراً قوله  " في غزة  "إسرائيل"
  ".وى الويالت للشعب الفلسطينيالنقالة أو بمفاوضات وهمية وعبثية لم تجلب س

طلب تأجيل البت بالتقرير ال يخدم سوى دولة االحتالل ويعطيها الضوء األخضر            "وشدد زحالقة على أن     
". لتكرار جرائمها، بعد أن اطمأنت بأنها وقادتها السياسيين والعسكريين يفلتون من العقـاب والمحاسـبة              

طينية وفي مقدمتها حركة فتح والتنظيمات المـشاركة فـي          ودعا النائب زحالقة كل القوى السياسية الفلس      
منظمة التحرير الفلسطينية إلى تفعيل ضغوط على السلطة حتى تتراجع عـن موقفهـا المثيـر للـسخط                  

  ).  إسرائيل(والغضب، ولتقوم بواجبها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ال عن حسن العالقة مع أميركا و
  3/10/2009صحيفة فلسطين،  

  
   رائد صالح يحذر من اقتحام الجماعات اليهودية لألقصى غداً الشيخ .33

 نحو ثمانين ألفاً من كافة مدن وقرى الداخل ومواطنون من القدس أن 3/10/2009وكالة معاً، ذكرت 
 .الليلة الماضيةالرابع عشر، الذي أقيم في مدينة أم الفحم " األقصى في خطر" في مهرجان شاركوا 

 فيها أطلق كلمة األقصى العليا وخطيب المسجد اإلسالميةمة صبري، رئيس الهيئة ألقى الشيخ عكرو
داعيا المسلمين في   مخاطر تلو المخاطرإلىمحذرا بان المسجد األقصى المبارك يتعرض  صرخة مدوية

 المطران عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم  واستنكر. هذه المخاطرإلى التنبه إلىالعالم 
 –وأرسل كل من عمرو موسى . األقصى على القدس والمسجد اإلسرائيلية االعتداءات ثوذكساألر

 برسالة تحية وتضامن وتواصل مع المهرجان الرابع عشر وقضية –األمين العام لجامعة الدول العربية
  . القدس والمسجد األقصى

يس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح رئ أن أم الفحم من 3/10/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 
، حذر من تنفيذ الجماعات اليهودية المتطرفة لتهديداتها باقتحام المسجد 48في األراضي المحتلة عام 

األقصى المبارك خالل األسبوع الجاري وخاصة يوم غد األحد، مشدداً على ضرورة تشكيل درع بشري 
 بأم الفحم أمس، أن هذه 14ر الـوأكد صالح خالل مهرجان األقصى في خط .لحمايته والدفاع عنه
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االقتحامات قد تشعل المنطقة بنار تأكل األخضر واليابس بين المسلمين واإلسرائيليين، مشيراً إلى أن 
  .كرامة األمة مرتبطة بالمسجد األقصى

 
   طفال الشهر الماضي24 مواطنا بينهم 425 اعتقلت "إسرائيل": "وزارة األسرى" لـتقرير .34

 اعتقلت اإلسرائيلي قوات االحتالل  أن في الحكومة المقالةاألسرى وزارة أعلنت : اشرف الهور- غزة
 االحتالل أن إلى  وأشارت. نساءوأربع طفال، 24 مواطنا بينهم 425سبتمبر الماضي /أيلول خالل شهر 

 .م األخيرة للمسجد األقصى يوم األحد الماضي وبعد عملية االقتحاأثناء مقدسيا 70اعتقل ما يزيد عن 
3/10/2009القدس العربي،   

  
  نخشى أن يكون موقف السلطة من تقسيم األقصى كموقفها من تقرير غولدستون: الخطيب .35

  السلطة الفلسطينية  تنكرأكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ كمال خطيب أن          :  وديع عواودة  - حيفا
 بصرف النظر عن تأثيره القضائي فـي المحافـل الدوليـة يـشكل               غولدستون لتقرير القاضي ريتشارد  

وقال إنه لم يفاجأ بموقف السلطة الفلسطينية وبإقدامها على تخلـيص االحـتالل مـن          ".فضيحة المرحلة "
  .حرجه وورطته بعدما وقفت متفرجة على محرقة إسرائيل في غزة بل شجعتها على المضي بها قدما

ما يخيفه هو أكثر أن تنتهج السلطة موقفا مماثال في حال قيـام إسـرائيل بتقـسيم                 ونوه خطيب إلى أن     
أجزم بأن السلطة دخلت في مقولة إن المبلول ال يخاف رش المطـر،             "األقصى أو أكثر من ذلك، وتابع       

  ".وهؤالء تبللوا كثيرا بالمواقف المخزية والمسيئة للقضية الفلسطينية
3/10/2009نت، .الجزيرة  

  
 طلب السلطة إرجاء بحث تقرير غولدستون صدمة كبيرة": لة األوروبيةالحم" .36

عبرت الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، ومقرها بروكسيل، عن صدمتها الكبيرة : بروكسيل
، "غولدستون"لطلب السلطة الفلسطينية من مجلس حقوق اإلنسان الدولي إرجاء البحث في تقرير لجنة 

لمتحدة لتقصي الحقائق في الحرب اإلسرائيلية على غزة والذي أدان االحتالل بارتكاب التي شكلتها األمم ا
قدس "وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة في تصريح له اليوم الجمعة وصل  .جرائم حرب

 الذي يدين األمميإننا كنا ننتظر اليوم أن يتم المصادقة على تقرير تقصي الحقائق : "نسخة منه" برس
حتالل اإلسرائيلي ويتهمه بارتكاب جرائم حرب ويتهمه بممارسة العقاب الجماعي الستمراره في اال

  ".فرض الحصار على قطاع غزة
2/10/2009قدس برس،   

 
  االحتالل يقمع مسيرة بلعين األسبوعية .37

ز أصيب أمس، متضامنان اثنان بجروح والعشرات بحاالت االختناق جراء استنشاقهم لقنابل الغا: )معا(
  . المسيل للدموع التي ألقاها عليهم جنود االحتالل خالل مسيرة بلعين األسبوعية

3/10/2009الخليج،   
  

  48االحتالل يفرج عن أسيرين من فلسطينيي الـ .38
 قضيا ست 48 ـ، أمس، سراح ناشطين سياسيين من فلسطينيي ل"إسرائيل" أطلقت :القدس المحتلة

  . مع حزب اهللا والتخطيط لعمليات فدائيةسنوات بالسجن بعد إدانتهما بالتخابر 
3/10/2009الخليج،   
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  تجمع فلسطيني يناشد حل مشكلة فاقدي األوراق الثبوتية : لبنان .39
ناشد تجمع المؤسسات المدنية واألهلية الفلسطينية بصيدا السلطات اللبنانية باإلسراع في إيجاد حل  :صيدا

  .للفلسطينيين الفاقدين لألوراق الثبوتية
نسخة عنه، أن هذه المشكلة اإلنسانية الملحة " فلسطين"كد التجمع في بيان صحفي وصلت صحيفة وأ 

باتت تشكل قلقاً على مستقبل أطفال وشباب هذه الفئة من الفلسطينيين الذين يحرمون من ممارسة حياتهم 
نونية وعدم حيازتهم االجتماعية واالقتصادية والتعليمية واإلنسانية نتيجة عدم االعتراف بشخصيتهم القا

    .على األوراق الثبوتية
وطالب التجمع منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة تكثيف جهودها مع السلطات اللبنانية من أجل إيجاد 
الحلول المناسبة لهذه المشكلة اإلنسانية، داعياً في الوقت ذاته كافة الجمعيات والمؤسسات األهلية والمدنية 

  .سات المجتمع الدولي إلى التدخل لحل هذه القضيةاللبنانية وكافة مؤس
3/10/2009صحيفة فلسطين،    

  
  الفرحة لن تكتمل إال بتبييض السجون من جميع المعتقلين  : والدة أصغر أسير في العالم .40

 شهرا على اعتقالها 30بعد مضي قالت األسيرة المحررة فاطمة الزق ): وكاالت( – سمير حمتو -غزة 
ا يوسف اصغر سجين في العالم والذي وضعته خلف القضبان في الشهور األولى على وهي تحتضن نجله

إن فرحتي بالحرية منقوصة فقد تركت خلفي أسيرات يكابدن مشقة السجن وظلم السجانين " اعتقالها
لم يتم تبييض سجون  فرحة اإلفراج عنا لن تكتمل ما... وينتظرن اليوم الذي يبصرن فيه نور الحرية

  ". االحتالل من األسرى البواسل ومن األسيرات اللواتي فقدن زهرة شبابهن في السجونوزنازين
3/10/2009الدستور،   

  
  "إسرائيل" العالقات مع في األردن تطالب بقطع" لجنة مجابهة التطبيع" .41

طع طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع بق:  سيف الدين باكير-  عمان– إربد
استمرار العالقات واالتصاالت مع العدو "العالقات مع الكيان الصهيوني وإحكام مقاطعته، مشيرة إلى أن 

 ".تمثل شراكة معه في العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدسات األمة
من جهة أخرى طالب اإلخوان المسلمون في إربد الحكومة األردنية بطرد السفير اإلسرائيلي وإلغاء 

  . السالم وذلك انتصاراً للقدس والمسجد األقصى إزاء األخطار المحدقة بهمامعاهدات
3/10/2009السبيل، األردن،   

  
  مسيرات واعتصامات في لبنان انتصارا لألقصى .42

أن لبنان شهد أمس مسيرات واعتصامات دفاعا عن المسجد األقصى  3/10/2009السفير، ذكرت 
  .  الجماعات اليهوديةالمبارك، وتنديدا باالعتداء عليه من قبل

 الشعوب العربية كما أدان محمد حسين فضل اهللا االعتداء اإلسرائيلي على القدس واألقصى وطالب
واإلسالمية أن تسعى إليجاد الخطوات العملية الضرورية التي من شأنها دعم صمود الفلسطينيين 

 .وخصوصا في القدس
 في مجمع القائم في الضاحية الجنوبية، بحضور النائب          ظهر أمس، اعتصاماً تضامنياً    "حزب اهللا "نفذ  كما  

علي عمار والنواب السابقين محمد حيدر، محمد برجاوي، حسن يعقوب، وأعضاء من المجلس السياسي              
» تجمـع علمـاء فلـسطين     «في لبنـان و   » تجمع العلماء المسلمين  «وممثلين عن   » حزب اهللا «في قيادة   

 .والفصائل الفلسطينيةواألحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية 
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 لقاء جماهيريا في مخيم برج الشمالي، عقب صالة الجمعة          "الجهاد اإلسالمي " و "حماس"نظمت حركتا   كما  
أمام مسجد المخيم، تضامنا مع المسجد األقصى ونصرته، بمشاركة عدد من رجال الدين وممثلين عـن                

  .الفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية واإلسالمية
حركـة التوحيـد اإلسـالمي      أن  ) وكـاالت ( عن   بيروت من   3/10/2009 صحيفة فلسطين،    وأضافت

اعتصاماً مشتركاً في مسجد التوبة في طرابلس بلبنان تضامناً مع مدينة القدس            نفذوا  والجماعة اإلسالمية،   
  .المحتلة

بثيـة العمليـة    علـى ع  " عبد اهللا بابتي  "ركز المسؤول السياسي في الجماعة اإلسالمية المهندس الحاج         و
التفاوضية التي تجري اليوم، مذكرا بالرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان يحلم بجواز سفر فلـسطيني                
لكل أهل فلسطين وأنه قدم الكثير الكثير في سبيل ذلك عبر مفاوضات مع االحتالل فكان جزاؤه جـزاء                  

  .بأن اغتاله العدو وقتله مسموما" سنمار"
  

   في صفقة التبادلإدراجهاف تناشد حماس سك األسيرعائلة : لبنان .43
 ناشدت لجنة عائلة وأصدقاء األسير في السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف، في بيان لها أمس، :بيروت

تشمل صفقة التبادل األسير سكاف، وإنهاء معاناته ومعاناة عائلته التي تناضل منذ "قيادة حركة حماس أن 
اهب السجون اإلسرائيلية، بعدما لبى نداء الواجب للدفاع عن  سنة من أجل إنقاذه من غي31أكثر من 

  ".فلسطين وقضيتها العادلة التي هي قضية العرب والمسلمين
3/10/2009الحياة،   

  
  ت بين فتح وحماس قبل توقيع اتفاق المصالحة في حضور عباسالن تعقد لقاء: مصر .44

ية المصرية السفير حسام زكي، أمس، أن أعلن الناطق باسم وزارة الخارج:  جيهان الحسيني-القاهرة 
وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ورئيس االستخبارات الوزير عمر سليمان سيزوران العاصمة األردنية 

في إطار سلسلة من التحركات المصرية لتأمين "عمان بعد غد، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
التشاور "وأشار إلى أن اللقاء سيتناول أيضاً ". حة الفلسطينيةالتوافق النهائي في شأن إنجاز جهود المصال

مع القيادة الفلسطينية في شأن الخطوات المقبلة في ما يتعلق بمسار العمل السياسي التفاوضي لتسوية 
 تشرين 19وأضاف أن مصر تعتزم الدعوة إلى اجتماع شامل للفصائل اعتباراً من ". القضية الفلسطينية

 الجاري في القاهرة، على أن يتم التوقيع على اتفاق المصالحة بعدها بثالثة أيام في أكتوبر/ األول
  . حضور عدد من وزراء الخارجية العرب

من أجل "أن الرئيس حسني مبارك كلف سليمان لقاء عباس " الحياة"وأكد مصدر مصري موثوق به لـ
ء ثنائي سيعقد بين حركتي فتح وحماس ونفى ما تردد عن لقا". إبالغه الحضور لتوقيع اتفاق المصالحة

ليست هناك لقاءات ثنائية، هناك لقاء وطني فلسطيني شامل وستبدأ : "وقال. قبيل توقيع اتفاق المصالحة
  ".القوى والفصائل الفلسطينية في الحضور إلى مصر قبل عقد االتفاق

  3/10/2009الحياة، 
  

   ن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون لمؤتمر اإلسالمي تؤكد اتفاق السلطة وواشنطمنظمة ا .45
أكدت منظمة المؤتمر اإلسالمي أن الواليات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار : وكاالت

األمم المتحدة بتأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب اإلسرائيلية 
  وقال األمين العام لمنظمة . لطة نفت أن تكون طلبت التأجيللكن مصادر الس. األخيرة على قطاع غزة
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المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين إحسان أوغلو إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أميركي مع السلطة 
  .الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر اإلسالمي

  3/10/2009نت، .الجزيرة
  

 "إسرائيل"ربية إلى قطع العالقات مع االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو الدول الع .46
يوسف القرضاوي، الدول العربية . دعا االتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة العالمة د: الدوحة

وتقيم عالقات معها إلى قطع هذه العالقات، محذرا من " إسرائيل"واإلسالمية التي أقدمت على التطبيع مع 
وطالب االتحاد في بيان اصدره امس وحصلت . لقضية الفلسطينيةخطورة التحركات الهادفة الى تصفية ا

على نسخة منه، األئمة والخطباء والدعاة والوعاظ التنبيه إلى المخاطر التي تتعرض لها مدينة " السبيل"
القدس في خطب الجمعة طوال الجمع القادمة، إلى أن يحدث التحرك اإلسالمي والعربي الكافي لدحض 

وحذر الفلسطينيين والعرب والمسلمين من عواقب السير وراء المخططات . الخبيثةالخطط الصهيونية 
وطالب اتحاد العلماء . التي ستؤدي للتنازل عن أرض فلسطين دون أي مقابل يقدمه العدو المحتل

المسلمين كافة حكاما وشعوبا، جمعيات وأحزابا، نجدة المسجد األقصى المبارك والقدس الشريف 
جميع الدول العربية واإلسالمية "ودعا االتحاد . كة وإنقاذها من براثن االحتالل الصهيونيواألرض المبار

وبخاصة جمهورية مصر العربية بتاريخها المجيد في مقاومة العدو الصهيوني، إلى رفع الحصار بالكامل 
ن مواطن عن أهلنا في غزة وذلك بفتح معبر رفح بشكل دائم إلنقاذ حياة أكثر من مليون ونصف مليو

 ".عربي
  3/10/2009السبيل، األردن، 

  
 األمن المصري يجهض مظاهرة للتضامن مع المسجد األقصى .47

أجهضت قوات األمن المصرية مظاهرة للتضامن مع المسجد األقصى كان من :  حسام حنفي-القاهرة 
السياسية المقرر إقامتها عقب صالة الجمعة أمس بالجامع األزهر بالقاهرة والتي دعت لها القوى 

المصرية احتجاجا على الصمت العربي والدولي على الحفريات واألنفاق التي تقوم بها قوات االحتالل 
كما منعت قوات األمن دخول الصحافيين واإلعالميين . الصهيونى أسفل المسجد األقصى الشريف

  .واعتدى األمن في زي مدني علي البعض منهم
  3/10/2009العرب، قطر، 

  
  تطالب نيابة عن الدول العربية واإلسالمية تأجيل التصويت على تقرير غولدستونالباكستان  .48

طلبت الباكستان نيابة عن الدول العربية واإلسالمية واألفريقية الراعية للقرار من المجلس : رويترز
/ رسميا تأجيل التصويت على نص القرار حتى موعد انعقاد الجلسة االعتيادية التالية للمجلس في مارس

  .آذار
  3/10/2009نت، .الجزيرة

 
 تدعو إلى نشر الئحة الداعين إلى التطبيع" العدل واإلحسان"و الرباط تنفي عقد لقاء مع ليبرمان .49

نفى متحدث باسم وزارة الخارجية المغربية عقد لقاء سري بين الطيب :  لطيفة العروسني-الرباط 
رائيلي، أفيغدور ليبرمان، على هامش انعقاد الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، ونظيره اإلس

من " الشرق األوسط"وقال المتحدث، الذي كان يتحدث هاتفيا مع . أشغال الجمعية العامة لألمم المتحدة
 ".لم يعقد أي لقاء سري على اإلطالق بينهما، خالفا لما روجته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية"نيويورك 
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المغربية " جماعة العدل واإلحسان" أرسالن، الناطق الرسمي باسم وفي موضوع ذي صلة، قال فتح اهللا
المحظورة، إن الدعوة إلى نشر الئحة للشخصيات المغربية التي تدعو إلى التطبيع، ليس مطلبا خاصا 
بالجماعة فقط، بل تنادي به المنظمات الحقوقية المغربية والمجتمع المدني واإلسالميون واليساريون على 

 . على حد قوله،»حد سواء
  3/10/2009الشرق األوسط، 

  
  آالف اليمنيين يحتشدون في صنعاء للتنديد بمحاولة اقتحام المسجد األقصى وتهويد القدس .50

 ندد آالف اليمنيين، في مهرجان شعبي كبير احتشد فيه آالف اليمنيين اليوم الجمعة في ميدان :صنعاء
االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين اليهود القتحام السبعين وسط العاصمة، بالمحاوالت المستمرة من 

ودعوا ". يترتب عليه تصعيد خطير لألوضاع في المنطقة"المسجد األقصى، محذرين من أن ذلك 
الحكومات العربية واإلسالمية والقوى الخيرة في العالم إلى التحرك الجاد والفاعل أمام الرأي العام 

لوقف المحاوالت اإلجرامية التي تسعى إلى هدم المسجد األقصى قبلة "العالمي والهيئات الرسمية الدولية 
، مطالبين في الوقت نفسه وزراء األوقاف والخارجية في الدول العربية واإلسالمية إلى "المسلمين األولى

عقد اجتماع وزاري مشترك يخصص لوضع آلية عمل تحافظ على المسجد األقصى بعيدا عن الشجب 
  .والتنديد

  2/10/2009س، قدس بر
  

  مشروعات خيرية وإغاثية إماراتية بقيمة تسعة ماليين درهم في غزة والضفة والقدس .51
نفذت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية مشاريع خيرية إغاثية في قطاع غزة والقدس :  رائد الفي-غزة 

لت على برامج  ماليين درهم إماراتي اشتم9والضفة الغربية خالل شهر رمضان بميزانية وصلت إلى 
موائد الرحمن في باحات المسجد األقصى والسلة الغذائية والكوبون الخيري والمساعدات النقدية 
واإلفطارات الجماعية وزكاة الفطر وكسوة العيد وسحور المعتكفين إضافة إلى المساعدات الدوائية 

  .والطبية
  3/10/2009الخليج، 

  
  أمريكا بعد ضغوط هائلة مارستها "ولدستونتقرير غ" التصويت على األمم المتحدة ترجئ .52

تقريـر  " أرجأت األمم المتحدة أمس اتخاذ أي خطوات في شـأن         ): أ ف ب  ( رويترز،   -رام اهللا، جنيف    
 مارسـتها إدارة    "ضغوط هائلـة  " بارتكاب جرائم حرب في غزة، بعد        " إسرائيل" الذي يتهم    "غولدستون

  . حقوق اإلنسان التابع للمنظمة الدوليةالرئيس األميركي باراك أوباما في أروقة مجلس
 عن التعاون مع فريق األمم   " إسرائيل"وكان من المقرر أن يصوت المجلس أمس على قرار يدين تقاعس            

المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب في غزة الذي قاده القاضي الجنوب أفريقـي ريتـشارد غولدسـتون،                 
  . ويتبنى تقريره ويرفعه إلى مجلس األمن

 باكستان طلبت رسمياً، نيابة عن الدول العربية واإلسالمية واألفريقيـة الراعيـة للقـرار، إرجـاء                 لكن
. المقبـل ) مارس(التصويت على نص القرار حتى موعد انعقاد الجلسات العادية التالية للمجلس في آذار              

زيداً من الوقت من     سيتيح م  " دولة إن هذا     47وقال المبعوث الباكستاني زامير أكرم للمجلس الذي يضم         
وذكر مصدر ديبلوماسي أن الخطوة جاءت بعد ضـغوط هائلـة مـن              . للتقرير "أجل بحث شامل وواسع   

هناك "وقال إن   .  والفلسطينيين " إسرائيل"الواليات المتحدة التي تسعى إلى استئناف مفاوضات السالم بين          
  ."دةاتفاقاً على التأجيل في ضوء الضغوط الهائلة من الواليات المتح

3/10/2009الحياة،   
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 وحماس إجراء تحقيقات داخلية" إسرائيل"على أمريكا إلزام ":  رايتسهيومان" .53

في جنيف ، في بيان لها تلقـت          األميركية "هيومان رايتس ووتش  "قالت منظمة   :  مينا العريبي  - واشنطن
لى مارس المقبل، يلـزم      نسخة منه، إن قرار تأجيل اتخاذ قرار بشأن تقرير غولدستون إ           "الشرق األوسط "

 وحماس، إلجراء تحقيقات جديـة      "إسرائيل"الواليات المتحدة والدول األخرى المعارضة، بالضغط على        
 القول إن مسؤولية الواليات المتحدة عن تأجيل اتخاذ القرار وانتقادهـا            "هيومان رايتس "وأضافت  . داخلية

 تحقيقات ذات مصداقية وغير     " إسرائيل"جراء  للجنة برئاسة غولدستون، تحملها مسؤولية خاصة لضمان إ       
 .منحازة تتماشى مع المستويات الدولية

3/10/2009الشرق األوسط،   
  

 %100 ف االستيطانلن يقبل أي مسؤول وق:  أبرامزإليوت .54
 في مجلس   اعتبر اليوت ابرمز، الذي تولى ملف الشرق األوسط لسنوات طويلة         :  مينا العريبي  -واشنطن  

وقال في  . "األمور ال تسير بشكل جيد    "ي إدارة الرئيس األميركي السابق جورج بوش، أن         األمن القومي ف  
ـ  اجتماع الرئيس أوباما مع الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس، ونتنيـاهو           " إن   "الشرق األوسط "حديث ل

ـ                ن أضعف عباس ألنه جاء بعد أن ربطت اإلدارة األميركية اللقاءات المباشرة بحل قضية االستيطان ولك
الفلسطينيون ما زالوا   ": وأضاف. "غيرت موقفها وفرضت على عباس تغيير موقفه، وكان ذلك محرج له          

يقولون إنهم لن يجروا مفاوضات من دون تجميد ولكن لدينا مفاوضات حول المفاوضات، من الـصعب                
 ."أن يشعر أحد بالتفاؤل إزاء ذلك

بتجميـد  لية، فلن يكن هناك أبدا رئيس وزراء يقبـل          أوباما أساء فهم السياسة اإلسرائي    "وقال ابرامز، إن    
 كـان   " إسرائيل"الضغط على الدول العربية التخاذ خطوات تجاه        "وتابع أن   . " في المائة لالستيطان   100

 ."خطأ أيضا، ألنه خلق جوا سلبيا أيضا بدال من البناء على جو إيجابي
3/10/2009الشرق األوسط،   

  
      ولدستون   تأسف لتأجيل تقريرغ"أمنستي" .55

األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بإحالـة تقريـر القاضـي             ) أمنستي(طالبت منظمة العفو الدولية     
ريتشارد غولدستون إلى مجلس األمن فورا والذي أجل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة قراره               

أعربت العفو الدولية عن أسفها لقرار التأجيل       و .آذار المقبل /بشأنه إلى الدورة القادمة التي تبدأ في مارس       
يجـب  "وقالت األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أرين خان حديث مع الجزيرة الخميس             . على التصويت 

على البيت األبيض اآلن أن يدرس ذلك التقرير، ويطلب من األمين العام لألمم المتحدة إحالته إلى مجلس                 
  ".األمن الدولي

3/10/2009 نت،.الجزيرة  
  

 "غولدستون"جمعية سويسرية تحمل السلطة المسؤولية عن عدم تمرير تقرير  .56
، ومقرها جنيف، السلطة الفلسطينية المـسؤولية       "الحقوق للجميع "حمل أنور الغربي رئيس جمعية       :جنيف

 مـن الـسنة   ) مارس(الكاملة عن إرجاء بحث التقرير في مجلس حقوق اإلنسان الدولي، إلى شهر آذار              
إن ما جرى يعطـي لإلسـرائيليين الـضوء         ": "قدس برس "وقال الغربي في تصريح خاص لـ        .القادمة

األخضر واليد المطلقة الرتكاب مجازر أكبر بحق الشعب الفلسطيني، ال سيما وأن ما ارتكب وصل حـد                 
  ".جرائم ضد اإلنسانية بحسب التقرير األممي

2/10/2009قدس برس،   
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       48فلسطينيي مظاهرة بلندن انتصارا ل .57

نظمت منظمات وحركات التضامن البريطانية مع الشعب الفلسطيني مـساء أمـس            : مدين ديرية  -لندن  
مظاهرة أمام السفارة اإلسرائيلية بلندن احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التمييز العنصري التـي تتبعهـا                

 اليـوم   48ب الذي أعلنه فلسطينيو      ضد الفلسطينيين داخل الخط األخضر وتضامنا مع اإلضرا        " إسرائيل"
  .1/10/2000 بتاريخ 48في الذكرى السنوية التاسعة لإلضراب الذي نفذه أهالي 

2/10/2009نت، .الجزيرة  
  

  بين صفقة األسيرات الرائعة وفضيحة تقرير غولدستون .58
     ياسر الزعاترة 

ها عن عـشرين أسـيرة ،       تستحق الصفقة التي أبرمت بين حركة حماس ودولة العدو ، وأفرج من خالل            
مقابل شريط مصور لمدة دقيقة واحدة للجندي األسير شاليط ، تستحق الكثير من التوقف لجهة دالالتهـا                 

  .السياسية والنضالية
ما ينبغي أن يقال ابتداء هو أن مجرد احتفاظ كتائب القسام بالجندي األسير طوال ما يزيـد عـن ثـالث           

از ينطوي على الكثير من اإلذالل للعدو الذي لم يعتد هذا النمط من             إنج. سنوات هو إنجاز كبير بحد ذاته     
التحدي ، بخاصة في ساحة الداخل ، مع العلم أننا نتحدث عن مساحة ضيقة فيها الكثيـر مـن العمـالء                     

  .واألعداء ، كما أن سماءها تزدحم بأحدث أجهزة التجسس في العالم
ي األسير ، مقابل تجاهـل حـوالي عـشرة آالف أسـير             لن نتوقف كثيرا عند النفاق الدولي حيال الجند       

فلسطيني ، ليس ألننا تعرضنا له مرارا وتكرارا فحسب ، بل ألنه بات أمرا معروفا في السياسة الدوليـة                   
التي تمنح الدولة العبرية مكانة خاصة ، فيما تمنح اليهود مكانة أعلى بكثير من البشر اآلخـرين ، بمـن                    

  .فيهم الغربيون أنفسهم
يتساءل البعض لماذا اإلفراج عن أسيرات فقط ، وهل لذلك داللة على طبيعة النظرة للمـرأة وضـآلة                  س

حضورها في حركة النضال الفلسطيني ، وهنا نرد بالقول إن المرأة الفلسطينية ، والمتدينة منهـا علـى                  
تحمل تبعات  وجه الخصوص لم تكن غائبة عن ساحة الجهاد ضد العدو ، ويكفي أن نعرف أنها هي من ي                 

الجهاد أكثر من الرجل ، فهي التي تتولى مهمة الحفاظ على أبناء الشهيد وأبناء األسير ، وهي األم وهي                   
األخت وهي الزوجة ، وهي البنت ، والخالصة أن عدد األسيرات قياسا إلى عدد األسرى ال يعكس بحال                  

  .حضور المرأة في حركة النضال
 التأكيد على ما تنطوي عليه من إذالل للعدو الذي اضطر لدفع هذا الثمن              بالنسبة للصفقة ذاتها ، من المهم     

مقابل معلومة ، مجرد معلومة عن الجندي ، األمر الذي يعكس انتصارا رمزيا للمقاومة بصرف النظـر                 
عن عدد األسيرات ، وعن عدم شمول الصفقة ألسيرات األحكام العالية مثل البطلة أحالم التميمي التـي                 

  . تكون بين المفرج عنهم في الصفقة التالية إذا تمتينتظر أن
صحيح أن بعض الفضل قـد     . في داللة الصفقة أيضا ، هناك البعد المتعلق بالحضور األلماني الذي أتمها           

رد إلى مصر في الخطاب الحمساوي ، لكن ذلك لم يكن سوى محض مجاملة ال تخفي حقيقة أن الـدور                    
لعلم أن الدور المصري ينبغي أن يكون منحازا للفلسطينيين وأسـراهم ،            األلماني كان هو الحاسم ، مع ا      
  .وليس مجرد وسيط مثل األلمان

في دالالت الصفقة هناك ما يتعلق بانتماء األسيرات ، والذي عكس روحية المواقف التي تتبناها حركـة                 
لشهداء واألسرى من   ففي حين تتعرض زوجات ا    . حماس ، تلك التي ال تفرق بين أبناء الشعب الفلسطيني         

، تقوم حماس بتحريـر     ) دعك مما يجري ألزواجهن   (حماس للمالحقة من قبل السلطة في الضفة الغربية         
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خمس من أسيرات حركة فتح ، مقابل أربع من الحركة وثالث من الجهاد وواحدة من الشعبية وسبع بال                   
  .انتماء تنظيمي

حد ال يكون إال في دروب المقاومة ، بينمـا ال تنطـوي             إنها رسالة إلى من يعنيهم األمر عنوانها أن التو        
مسارات التنازل والتعاون مع العدو إال على مزيد من النزاع والصراع ، مع إدراك العقالء لحقيقة أنهـا                  

  .مسارات عبثية ال تعيد الحقوق وال الكرامة
 العبث أن يـصار إلـى       بقيت كلمة بالغة األهمية ال بد منها في أي سياق يتعلق باألسرى ، وهي أن من               

تحريرهم من خالل التخلي عن القضية التي من أجلها جاهدوا وأسروا ، ومن أجلهـا ضـحى الـشهداء                   
  .بأرواحهم

فرحتنا بخروج األسيرات كانت على موعد مع قدر كبير من القهر الذي مثله موقف السلطة من تقريـر                  
 تجنبا للضغوط األمريكية ومن أجـل       غولدستون بشأن الحرب على غزة ، حيث طالبت بترحيل التقرير         

تمرير صفقة شركة الموبايل التي يساهم فيها بعض األبناء ، وتجنبا لتهديد ليبرمـان بكـشف تحـريض                  
  .السلطة على الحرب األخيرة ضد حماس

بحسب تعبير عدد من الدبلوماسيين األجانب ورموز منظمات حقوق اإلنسان          " فضيحة"موقف السلطة كان    
ه لم يكن مستغربا بالنسبة إلينا ، فالمسلسل على هذا الصعيد صار طويال ، والقوم كـسروا                 الدولية ، لكن  
  .كل المحرمات

لن يسعف القوم حديثهم عن تضييع فرصة السالم ، إذ يعرف الجميع بضاعة نتنياهو على هذا الصعيد ،                  
ل يستعين به ضد أبناء     لكن من يضع نفسه تحت رحمة االحتالل في حله وترحاله وحياته واستثماراته ، ب             

  شعبه ، لن يجرجر رموزه كمجرمي حرب في المحاكم الدولية
 3/10/2009الدستور، 

  
   يتاجرون بدماء الشهداءانهم .59

  عبد الباري عطوان
ال يمكن وصف قرار السلطة الفلسطينية في رام اهللا بسحب مشروع القرار المقدم الى المجلـس الـدولي                  

 يوم امس في جنيف، الذي يتبنى تقرير ريتـشارد غولدسـتون، ويـتهم              لحقوق االنسان في دورة انعقاده    
يستحق الذين يقفون خلفه المثول     ' وصمة عار 'اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد االنسانية، اال على انه          

امام محكمة شعبية فلسطينية، بتهمة المتاجرة بدماء الشهداء وبيع الحقوق الوطنية الفلسطينية، دون مقابل،              
  .لرضا االمريكي ـ االسرائيلي عليهم وعلى سلطتهم البائسةغير ا

ماذا سنقول لشعوب العالم التي تظاهرت في الشوارع طوال ايام العدوان على قطاع غزة، في مختلـف                 
عواصم العالم، بل ماذا سيقول هؤالء الذين اصدروا اوامرهم بسحب التصويت على التقرير، ومـشروع               

   الدولي، للشهداء والجرحى والمشردين في قطاع غزة؟قرار إحالته الى مجلس االمن
اكثر من خمس وثالثين دولة ساندت مشروع القرار، ورفضت الضغوط االمريكية واالسـرائيلية بإبـاء               
وشمم، مضحية بمصالحها، انتصارا لشهداء فلسطين، وتضامنا مع ذوي الضحايا، لتأتي مكالمة بائسة الى              

 رئيسه في رام اهللا السيد محمود عباس بسحب طلب التصويت، ليذهب            السفير الفلسطيني في جنيف، من    '
االسرائيلي مبشرا بالخبر السار الذي ينتظره نتنياهو وباراك وكل مجرمي الحرب           ' نظيره'هذا السفير الى    

  .االسرائيليين
ن اسرائيل تفرج عن عشرين اسيرة مقابل شريط طوله دقيقة واحدة عن اسيرها الجندي شليط، ومئات م               

االسرى في سجونها، مقابل رفاة جنود قتلوا في لبنان، بينما سلطتنا تفرط بدماء شهدائنا وحرية أسـرانا                 
  .دون مقابل
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تنازل كبير لم يحلم به نتنياهو، وال وزير خارجيته افيغدور ليبرمان، او وزير دفاعه ايهود باراك، الذي                 
انة مذلة آلالف الشهداء، ومثلهم من االسرى       تنازل مجاني يشكل اه   . خطط ونفذ العدوان على قطاع غزة     

الذين ضحوا بحياتهم او حريتهم من اجل قضية عادلة، وانتظروا طويال، ومعهم الماليين من ابناء شعبهم                
هذه اللحظة التاريخية التي يرون فيها مجرمي الحرب االسرائيليين يقفون خلف القضبان، بتهمة ارتكـاب         

  .واالنسانية بأسرهامجازر حرب ضد االبرياء العزل 
المحيطة به، لبيع دماء الشهداء بهذا الـرخص،        ' المجموعة'لم يفوض الشعب الفلسطيني السيد عباس وال        

ومقابل وعود هزيلة باستئناف مفاوضات اكثر عبثية وسط ضجيج البلدوزرات وخالّطات االسمنت التـي       
  .مقدسةتقيم المستوطنات الجديدة، وتوسع القديمة وتهود المدينة ال

' ' '  
من يتنازل عن دماء الشهداء بهذه السهولة، وبهذه الطريقة المخجلة، يبيع قضية فلسطين وحقوق شـعبها                
دون ان يرف له جفن، وهذا ليس غريبا على هؤالء الذين تواطأوا في االساس مع العدوان على قطـاع                   

بمشروع قـرار مـشترك     غزة، وتقـــدموا مع المــندوب االسرائــيلي في مجلس االمن الدولي          
يجب ان تخضع ألبشع انواع الحصار والتجويع من قبـل          ' خارجة على القانون  'يعتبر قطاع غزة منطقة     

  .المجتمع الدولي
لم يفوض مـن اللجنـة      . الرئيس عباس غير مفوض من اي مرجعية فلسطينية لتقديم هذا التنازل المعيب           

المنتخبة اخيرا، وفوق   ' فتح' حتى اللجنة المركزية لحركة      التنفيذية للمنظمة، وال من المجلس الوطني، وال      
  .كل هذا وذاك انه رئيس منتهية واليته منذ عشرة اشهر

التي تضم العديد من الشرفاء المناضلين من اصـحاب التـاريخ النـضالي             ' فتح'اللجنة المركزية لحركة    
لمهزلـة فقـط، وانمـا لتقـديم        العريق، مطالبة بالتحرك الفوري، ليس للتحقيق في كيفية حدوث هـذه ا           

المسؤولين عنها الى محكمة حركية لمعاقبتهم وفق االجراءات المتبعة، لمنع حدوث اي تكرار لهذا التفرد               
  .الخطير بالقرار الفلسطيني، والتفريط بالتالي بالثوابت الفلسطينية

القيادة فيهـا، ولـذلك    ، ومن قمة    'فتح'هذا التفريط المعيب والمخجل الذي حدث في جنيف تم باسم حركة            
فهي مطالبة بالكف عن الهروب من مسؤولياتها، تحت اعذار مختلفة، والتصدي بقوة لهـذا االنحـراف                

ففلسطين وقضيتها تتقدمان على كل االعتبارات الفصائلية،       . الخطير عن ميثاقها، وإرثها النضالي العريق     
وذجاً في الوطنية والتضحية مـن اجـل        عندما انطلقت واطلقت الرصاصة األولى قدمت نم      ' فتح'وحركة  

  .قضية شعبها
نذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونقول إننا نسمع عن تحرك غاضب في اوساط اللجنة المركزية للحركـة                   
يريد ان يحمل المسؤولية الى اشخاص مثل ياسر عبد ربه، او سالم فياض، ألنهما من خارج الحركـة،                  

 الرئيس محمود عباس بالتالي، وهذا قمة التضليل وهروب مـن           وتحميلهما مسؤولية هذه السقطة وتبرئة    
الحبـر  'الحقيقة ال نقبله لهم وال للحركة، ألن هؤالء ال يمكن ان يقدموا على اي خطـوة دون موافقـة                    

  .'االعظم
' ' '  

دماء الشهداء تُباع حالياً في سوق النخاسة ومن اجل صفقة هاتف محمول، ومقابل حفنـة مـن ماليـين                   
، تذهب الى حسابات شركة اصحابها هم بعض المتنفذين وابناؤهم، والشعب الفلسطيني يعـرف              الشيكالت

هؤالء جميعاً، واحداً واحداً، ولن يصمت طويالً، بل يجب ان ال يصمت على هذه المتاجرة بأعز واشرف                 
  .ما يملك ، اي أبنائه الشهداء ودمائهم

الصهيوني، اكثر وطنية من قيادة السلطة وبعض       نشعر بالخجل ونحن نرى ريتشارد غولدستون، اليهودي        
حوارييها، عندما يتمسك بتقريره ويؤكد كـل كلمـة وردت فيـه عـن جـرائم الحـرب االسـرائيلية،                    

ونشعر بالخجل أكثر، ونحـن نـرى       . ويرفـــض شتى انواع االبتزاز، ويصر على معاقبة المجرمين       
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وب افريقيا ومعظم السفراء العرب والمـسلمين       سفراء دول مثل فيتنام وفنزويال وبنغالديش وروسيا وجن       
  .اكثر حماسة من سفير فلسطين، في االصرار على طرح مشروع القرار على التصويت

نكتب بعاطفة، وانفعال، بعد ان ضاع المنطق، ولم يعد يفيد في التعاطي مع مثل هذه المواقف المخزيـة                  
فنحن اولياء الدم، وليس هؤالء التجـار  . داؤناواصحابها، فالجرح جرحنا، والقضية قضيتنا، والشهداء شه      

  .الذين ينفذون اوامر سافكيه دون خجل او حياء
' ' '  

المفاوضين يمـارس ابـشع انـواع       ' كبير'صائب عريقات   ' الدكتور'يمألنا الغضب والحنق ونحن نسمع      
ـ                حب مـشروع   التضليل امام عدسات التلفزة، وهو يقول ان الوفد الفلسطيني في جنيف لم يتخذ قرار س

التصويت على تقرير غولدستون، الن فلسطين ليست عضواً في المجلس الحقوقي العالمي، وانمـا هـي                
هذا االستخفاف بعقولنا، وهل يعتقد اننا جهلة قصر، يمكن الضحك          ' الدكتور'كيف يمارس   . عضو مراقب 

بي في االمـم المتحـدة،      على ذقوننا بهذه السذاجة؟ فكيف اذن صدرت جميع القرارات المؤيدة للحق العر           
وهي بالعشرات، وباسم من جرى تقديمها، وابرزها قرار ادانة اسرائيل كحركة عنـصرية؟ ألـم تكـن                 
فلسطين عضواً مراقباً، ألم تقدم مشاريع هذه القرارات الى الجمعية العامة ومجلـس االمـن باسـم دول                  

  فاح شعبها المشروع لنيل حقوقه؟عربية، واسالمية وعالمثالثية مؤيدة للقضية العربية العادلة وك
. ال يجب السكوت عليها، او السماح بتكرارهـا       ' وصمة عار 'ما حدث في جنيف، وباختصــار شديد،       

ومــن شـــارك في هذه الجريمة يتساوى في رأينا مع الذين ادانهم التقرير االممي بارتكاب جرائم               
ألعداء قضيتهم ومجازرهم ووفروا لهم صك      حرب، يجب ان يعاقبوا وبصورة اشد وأقسى النهم انحازوا          

البراءة لتجنب اي عقاب دولي، دون اي ذرة احترام لشعبهم ومعاناته وطموحاتـه الوطنيـة ونـضاالته                 
  .المشروعة

  3/10/2009القدس العربي، 
  

  في جنيف" فضيحة" .60
     عريب الرنتاوي

خاذل ، نصر على أن نلدغ من الجحـر         لكأننا ال نتعلم من أخطائنا أبدا ، أو لكأننا تحت وطأة العجز والت            
  .الواحد مرتين وثالث وعشر مرات

ووافقت على  " قائمة المرجئة "أمس ، قارفت سلطة رام اهللا واحدة من أبشع خطاياها ، عندما انضمت إلى               
التصويت على إحالة تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالجرائم اإلسرائيلية المقترفة في حرب             " ترحيل"
 -على غزة إلى مجلس األمـن ، رضـوخا للـضغوط المزدوجـة األمريكيـة                "  المصهور الرصاص"

بنـاء الدولـة تحـت      "، وتساوقا مع مقتضيات مـشروع       " فرصة السالم "اإلسرائيلية ، وخضوعا لوهم     
 خوفا من انكشاف تواطؤ بعضها في التحريض على إعادة احتالل غزة وإسقاط             - ربما   -، و   " االحتالل

  .حكم حماس
وقَع وقْع الصاعقة   " المفاوضات حياة "هآرتس ونفاه صاحب    "به  " بشّرت"قيقة أن موقف السلطة الذي      والح

عـدم  "على رؤوس أصدقاء الشعب الفلسطيني ونشطاء حقوق اإلنسان في العالم ، الذين خاضوا معركة               
ن جـاءتهم   حتى الرمق األخيـر ، إلـى أ       " السماح لمجرمي الحرب اإلسرائيليين من اإلفالت من العقاب       

، في الظهر ، ومن حيث ال يحتسبون ، أي ممن يفترض بهم أنهـم أصـحاب الحـق                   " الطعنة النجالء "
  .واألكثر غيرة على دماء وحيوات أبناء شعبهم

في الخندق المقابل   " فلسطيننا"وليس  " فلسطينهم"وكذب كبير المفاوضين ، ووقف مندوب       " هآرتس"صدقت  
ة تحويل مجرمي الحرب إلى المحاكم والمالحقات الدولية ، بذريعة          لمصلحة شعبه وحقوقه ، مبددا فرص     

 كـانون   16، وهو ذات الموقف الذي وجد أسالفه أنفسهم فيه ، عندما سمحوا في              " فرصة أوباما "استنفاد  
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 الذي ساوى الصهيونية بالعنـصرية  3379 للجمعية العامة لألمم المتحدة بإلغاء قرارها رقم        1991الثاني  
  .آنذاك" فرصة مؤتمر مدريد"عدم تبديد ، وبذريعة 

وتروح معها أول فرصة حقيقـة      " فرصة أوباما " ، وستروح    3379راح مؤتمر مدريد وراح معه القرار       
لوضع قادة إسرائيل في مكانهم الطبيعي إلى جانب رموز نظام الفـصل العنـصري ومجرمـي حـرب                 

ض والمقدسات والحقوق فمـا زالـت نهبـا         التطهير الصربية ضد مسلمي يوغوسالفيا السابقة ، أما األر        
ومشاريع االستيطان العمالقة التي صادف أن أعلـن        " يهودية الدولة "لجرافات االستيطان وأنيابها الحادة و    

 ساعة فقط ، من إحجام السلطة عن متابعة حق شعبها بمحاكمة قتلة أطفالـه               24عن آخرها وأكبرها قبل     
  .ونسائه وشيوخه

التي تعرضت لها سلطة رام اهللا وحكومتها ، ونتساءل مع المتسائلين عمـا إذا              ال ندري ما هي الضغوط      
كان امتياز شركة خلوي ثانية على سبيل المثال ، يكفي للتخلي عن حقوق الـضحايا األبريـاء وتمكـين                   

ال ندري هل هي الغيرة على أموال السلطة أم اللهفة على مصالح حفنـة              ...قتلتهم من اإلفالت من العقاب    
للخلـوي أهـم   " الرخصة الثانية"األثرياء الجدد من جيل األبناء من القادة والزعماء ، تلك التي تجعل   من  

  .من معركة إدانة إسرائيل وقادتها عن الجرائم التي قارفوها بدم بارد في القطاع المنكوب؟
مريكيـة  على الصمود في وجه الضغوط األ     " تصريف األعمال "وإذا كانت هذه هي حدود قدرة السلطة و       

تحـت جلـد    " دولتهم العتيدة "بأنهم قادرون على بناء     : واإلسرائيلية ، فما الذي يدفع هؤالء لالعتقاد أوال       
أنهم ببناء المؤسسات تحت االحتالل وبإذن منه وتواطؤ معه ، إنمـا            : والثقة ثانيا ...االحتالل وبرغم أنفه  

 خريطة المـصالح اإلسـرائيلية ، وبـئس    يمارسون فعال مقاوما حقيقا ، بئس الدولة المفصلة على مقاس     
التي تدفع الممثل الشرعي الوحيد للتفريط بدماء أبناء شعبه ، وفي لحظة نادرة ينتـصر فيهـا                 " المقاومة"

  .العالم برمته لصرخات الضحايا وأنّاتهم
  3/10/2009الدستور، 

  
  يد لحماس  .61

  بن كاسبيت
ه لمنصب رئاسة الوزراء بـالنظر مباشـرة العـين          تخيلوا بينكم وبين انفسكم قيام نتنياهو في يوم دخول        

مصير . قضية جلعاد شليت هي مأساة وطنية وانسانية صعبة       '': الجمهور االسرائيلي وقول االمور التالية    
وسالمة هذا الجندي ماثل امام اعين كل واحد منا من الناحية االخرى انا اقول بأسف انه ال يوجـد مـن                     

وحوش بشرية تقبض عليه    . الجندي اختطف من قبل تنظيم ارهابي     . هنتفاوض معه االن وما نتفاوض مع     
وتبصق في وجه القانون الدولي والقواعد االخالقية االنسانية االساسية جدا، وال تتيح زيارته او الحصول               
على تقارير حول وضعه وتحاول اخذ دولة بأكملها رهينة وانزالها على ركبتيها من اجل مواصلة تحقيق                

يريـدون  . هذا النهج قـد فـشل     . ليست لدي اية نية للعب في مصلحتهم      . مثل بابادتنا وتدميرنا  هدفها المت 
فقط بعد ان نتلقى شريط فيديو حديث ومفصل يرضينا ونعلم ان هناك ما يمكن              . المفاوضات؟ اهال وسهال  

لن يغيـر اي    . هذا قرار نهائي وهو ليس انقالبا     . هذا االبتزاز يجب ان يتوقف االن وهنا      . التفاوض حوله 
  .ضغط موقفي هذا والحكومة تؤيده وال سبيل سواه

) بعد ان فشل وأهان المنصب    (كان على نتنياهو ان يسرح في نفس اليوم الوسيط عوفر ديكل من منصبه              
االيقاف الفوري لزيارة   : وعدم تعيين بديل وفي المقابل توجيه االوامر باالقدام على عدة خطوات ميدانية           

وااليقاف الفوري لكل الشروط المحسنة واالمتيازات التي يتمتع        .  غزة ومن الضفة   كل سجناء حماس من   
ال مزيد من المطابخ الخاصة والكانتين والصحف والراديو والمجالت         . بها هؤالء االرهابيون المسجونون   

الـصليب االحمـر سـيحتج؟      . وال اتصاال مع الفضاء الخارجي    ) على حسابنا (او الكوابل في كل غرفة      
  .حتجفلي
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 تـشديد   -فـي المقابـل     . ستتشكل لجنة غولدستون اخرى؟ لقد تشكلت اصال      . العالم سيصرخ؟ فليصرخ  
اطـالق سـراح    . التشدد في الردود العسكرية على كل قنبلة او صاروخ قسام ضال          . الحصار على غزة  

لحـزم  ابداء االصـرار وا   . سجناء ذوي احكام خفيفة كبادرة حسن نية البو مازن بمناسبة شهر رمضان           
  .الوطني الحقيقي الذي ال يعتمد على النزوات والتجاذبات االئتالفية او الضغوط العابرة المؤقتة

. حمـاس سـتعربد   . جدعون ليفي سيكتب حول ذلك    . توني بلير كان سيحتج   . كان شهر سيمر او شهرين    
ب حكايـات  وربما حتى تقـوم بتـسري  . تمارس كعادتها روافع الضغط القاسية على الجمهور االسرائيلي  

. تهدد وتتلـوى  . رهيبة حول وضع شليت في السجن وتأمل بأن يقوم طرف اسرائيلي في طباعتها بكتاب             
  .ولكن بعد ثالثة او اربعة او خمسة اشهر او حتى نصف عام ستدرك ان هذا حقيقي

ن احمد جعبري وخالد مشعل كانا سيدركان ا      . الشريط الجديد حول جلعاد كان سيجد طريقة الى الجزيرة        
  .نائبا جديدا قد جاء الى الحارة وان قواعد اللعبة قد تغيرت

مقابل عـشرين سـجينة     . وكذلك شريط مصور  . بدل من ذلك مرت نصف سنة وما الذي حققناه؟ حمى         
قال اسرائيلي بارز مقـرب مـن هـذه         '' لو كنت فلسطينيا  ''. يتوسل ابو مازن للحصول عليهن منذ اشهر      

مع كل االحترام للحياة الجيـدة فـي رام اهللا والمجمعـات التجاريـة              . لصوت لحماس ''القضية باالمس،   
والتفاؤل فان حماس تبرهن للجمهور االسرائيلي في كل مرة من جديد انها هي فقط التي تعـرف كيـف                   

 سجينة  19هم اختاروا   . تركع اسرائيل على قدميها، وهي التي تعرف فقط كيف تجلب البضاعة المطلوبة           
غزة فقط عن قصد حتى يحرجوا ابو مازن، حتى تكـون الـصور فـي رام اهللا                 من الضفة وواحدة من     

  .''انتظروا لتروا ما الذي سيحدث عندما سيعلن عن الصفقة ذاتها. وما هذه اال البداية. واضحة
ان . ليس هناك من يمكن التفاوض معه متى ستحدث الصفقة ذاتها؟ قبل انتخابـات الـسلطة الفلـسطينية                

  . بداية السنة القادمة فان الصفقة ستكون في آخر هذه السنةحدثت االنتخابات في
بعد مدة طويلـة    . وضعها في الشارع الفلسطيني يائس وتأييدها آخذ في التراجع        . هذا أمل حماس االخير   

  .جدا من الدموع والدماء بدأ المعتدلون ينتصرون
 للمـرة االولـى مـن االزدهـار         ابو مازن وسالم فياض اللذان اجترحا انقالبا هادئا في الضفة يتمتعان          

االمريكيـون الـذين دربـوا      : استثمار هائل من قبل اطراف كثيرة ادى الى نشوء هذا الوضع          . والشعبية
  .القوات الفلسطينية

فـي جهـاز    . اسرائيل التي دعمت العملية واتاحت لكل ذلك ان يحدث        . االوروبيون الذين دعموا بالمال   
ن السلطة الفلسطينية قد سيطرت علـى االرض وان هنـاك شـعورا             االمن ايضا يعترفون بالفم المليء ا     

بالسيطرة الحقيقة الول مرة وان االرهاب قد انخفض وان المواطن الفلسطيني قد ارهق وانه يريد العيش                
  .ان هناك امال ما بان شيئا معقوال قد يحدث. بهدوء وان الفلسطينيين ال يملكون طاقة النتفاضة جديدة

تنازل عنه عندما ستمتلىء الشوارع في قلقيلية ونابلس وجنين ورام اهللا في وقت بعـد               كل هذا سنضطر لل   
هذه حاجـة   . شهرين او نصف عام بعشرات الباصات التي تحمل مئات القتلى الصارخين برعاية حماس            

حمـاس سـتكون    . ونحن مثلما اقمنا هذه الحركة في السابق سننقذها االن ايضا         . وجودية حقيقية لحماس  
لنفترض انـه   (بيبي سيستطيع في هذه الحالة ابراز انجاز معين         . ة البداء المرونة عشية االنتخابات    مستعد

وكأن هذا االمـر يغيـر شـيئا مـن          ) لن يطلق سراح السجناء من شرقي القدس او العرب االسرائيليين         
  .الوضع

العملية االنتخابية في   في جهاز االمن يعرفون ان من المحظور السماح لمثل هذه الصفقة بأن تحدث قرابة               
.  قاتال قويا في الشوارع سيبثون في نفوس الفلسطينيين الطاقة المطلوبة النتفاضـة ثالثـة              450. السلطة

حماس كما نعلم لن توافـق علـى صـفقة          . السؤال ان سينجح نتنياهو في ادارة االمور بصورة مختلفة        
وان لم تبد المرونة فلـن تكـون        . فقطهي ستبدي المرونة في ظل هذا الوضع        . معزولة عن االنتخابات  
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. باختصار يجب ان يرمش احد مـا هنـا        . ان لم تكن هناك انتخابات لن تكون هناك مرونة        . هناك صفقة 
  .وهذا االحد كالعادة هو اسرائيل

ولكن ليس هناك من يأخذ زمام القيادة فـي هـذه الحكايـة             . كان من الممكن القيام بذلك بصورة اخرى      
 من يخلصنا من شرك االغراء الذي ادخلنا فيه رؤساء الوزراء الضعفاء بـدءا مـن                ليس هناك . الحزينة

من الذي سيوضح لحماس انه ال توجد صفقة او مفاوضـات فـي شـروط               . رابين مرورا بكل االخرين   
سبب ارتفـاع  . ليس هناك ما يمكن التفاوض حوله   . ليس هناك طلب على بضاعتها    . السوق التي فرضتها  
وعندما ال يكون هناك مـن يـدفع الـثمن          . هناك من هو جاهز لدفع هذا الثمن      : سيطثمن جلعاد شليت ب   
ولكن االن ليس هنـاك مـن       . هذا سيستغرق مدة اقل بكثير مما استغرقها حتى االن        . سيختفي الثمن ذاته  

  .يمكن التفاوض معه وال يوجد ما يمكن التفاوض حوله
   "معاريف"

  3/10/2009الرأي، األردن، 
  

   دحالنعودة .62
  عاناحوم برني

في يوم الثالثاء في هذا االسبوع احتفل محمد دحالن بعيد ميالده الثامن واالربعين هو احتفـل بـه فـي                    
وصديقه ومساعده سفيان ابو زايدة     " انا مشتاق . "المنفى في رام اهللا بعيدا عن غزة منزله ومعقله السياسي         

انت ال تعرف ماذا يعني بالنسبة لنـا نحـن          : "الذي يعيش هو االخر في الشتات في رام اهللا يضيف قائال          
  ".في الليالي احلم احيانا باني موجود بين الجبال فانهض فزعا. الغزاويين العيش بعيد عن البحر

  . بامكانك ان تذهب للبحر في تل ابيب قلت البو زايدة
  .بحرفكرت بيني وبين نفسي انه محق فالبحر هو نفس ال. قال ابو زايدة" هذا ليس نفس الشي "

في مؤتمر فتح في بيت لحم انتخب للجنة المركزيـة          .  رغم الحنين الى البيت، دحالن هو شخص سعيد       
رغم االنتقادات الشديدة التي وجهت اليه بسبب فقدان غـزة ورغـم الكفـاح              : هذه كانت عودته  . للتنظيم

 قضى عاما فـي     .المرير الذي خاضه خصومه ضده فقد عاد الى قلب السياسة الفلسطينية بصورة كبيرة            
مونتينيغو احدى واليات يوغسالفيا سابقا واجتاز عمليات جراحية في الفخذين وقـام باعمـال تجاريـة                

في بعض االحيان عندما كان الحنين يشتد في نفسه كـان دحـالن             . واجرى االتصاالت واقام العالقات     
  .يتوجه لغمس قدميه في البحر االدرياتيكي

ربيا اصطدم بشمعون شيبس مدير عام ديوان رئيس الوزراء في عهـد             خالل زيارة لبلغراد عاصمة ص    
في السنوات الخيرة كان دحالن وشيبس على صلة بمارتن شالف صاحب المراهنات النمـساوي              . رابين

  ".انت عكروت: "عيونه برقت. انت من ثلة الكازينو قلت لدحالن. ومالك كازينو اريحا
 المباشر الذي حوله الى محبـب علـى قلـب االسـرائيليين              دحالن احتفظ بحيويته الصارخة واسلوبه    

في اجتماعات اللجنة المركزية لفتح تحدث احيانا مع زميله حسين الشيخ بالعبرية هكذا فقط              . واالمريكيين
هو يعرف كيف يضحك بصورة مفتوحة مدوية ويعرف كيف         . من اجل االثارة او حتى ال يفهم االخرون       

  .اتيرفع صوته وكيف يقوم باللمس
خرجت من مقابلة مع عرفات في فيال الصقت بمكتبـه          .  قبل ثالثة او اربعة عشرة عاما قابلته الول مرة        

في تلك الفترة كان اسم دحالن يهمس همسا من الفم الى االذن هـو كـان                . على شاطىء البحر في غزة    
ابـة الفـيال جلـست      بجانب بو . اسطورة على رأس اسطورة   . القائد المحبوب المقتدر للشاباك الفلسطيني    

عفوا سألتهم ربمـا    . افترضت انهم حراس عرفات   . مجموعة من الشبان الفتيان الصغار في مقتبل العمر       
  .تعرفون اين يمكنني ان اجد محمد دحالن
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االخرون الحظوا المفاجأة علـى     ". انا دحالن : "وعندئذ نهض احد الشبان وقال    .  قلت االسم باحترام كبير   
  . كنت واثقا انه ينتحل شخصية دحالن.وجهي فقهقهوا ضاحكين

عملية السالم وحدها بقيت في نظره في نفـس         .  ومنذ ذلك الحين مر دحالن بفترات صعود ومنحدرات       
باالمس االول عندما قابلـت    . النقطة االولية التي كانت فيها في منتصف التسعينيات باالضافة الى التفاؤل          

.  كان صائب عريقات ممثل السلطة الفلسطينية في واشـنطن         دحالن وابو زايدة في مكتبيهما في رام اهللا       
  .دحالن تحدث عن ذلك بازدراء

هذه المفاوضات االطول في التاريخ بدأتم مع عرفات        . "قال  "  عاما ونحن نعكف على عملية السالم      16 "
فـي  فما الذي ستفعلونه مـع اآلتـي        . جاء ابو مازن فتركتموه من دون ريش      . فاكتشفتم انه ليس شريكا   

  ".الدور؟
  . الوضع االمني قد تحسن، قلت لدحالن

لقد سئمت سماع هذا الشريط المسجل الذي يتحدث عـن      . "قال" لعنة اهللا على االمن   . " دحالن رفع صوته  
  ". أمنكم

   لديكم اعتراف
سئموا سماع حديث الفلسطينيين وشكاويهم من الـشريط        :  دحالن يعرف ان االسرائيليين ايضا قد سئموا      

. نحن نشتكي على بعضنا البعض مثل متخاصمين في السوق ومثل محاميين مثيرين للملـل             . ائيلياالسر
مـا الـذي تريـد      . ليس هناك اي شيء يبعث على االهتمـام والتـأثر         . لقد قيل كل شيء ومن الجانبين     
  وما الذي تسعى اليه؟ . استخالصه من هذه المقابلة؟

  . دحالن طلب القهوة
يبدو ان هذا المكتـب الفلـسطيني       . بال نوافذ في مكتب محروس شمالي رام اهللا        ديوانه هو غرفة كبيرة     

هناك فقط  . الوحيد في العالم الذي ال توجد على جدرانه صور ال لعرفات وال لعباس وال للمسجد االقصى               
ليست هناك صـور    . "رد علي دحالن من دون رغبة     " هكذا. "لماذا ال توجد صور؟   . اعالم فتح الصفراء  

  ".ة لهافال حاج
 عاما، خسرنا الحرب االعالمية وخسرنا الشارع الفلـسطيني         15. " هو يتولى االن ملف االعالم في فتح      

حماس لم تفعل شيئا اال انها انتصرت في مجال         . وخسرنا في الشارع االسرائيلي وفي الرأي العام العربي       
  ".االعالم والدعاية

  . ما الذي تقصده؟ سألت دحالن
في الجزيرة ظهر ناطق باسم حماس مرتديا الكوفيـة         . نحو التلفاز المتدلي من السقف     دحالن وجه نظره    

وقبالة مجموعة من مكبرات الصوت قام باعطاء تفاصيل حول اتفـاق تبـادل             . الحمراء التي تغطي وجه   
  .شريط جلعاد شليت

سطيني ولكن  انا اشعر بالرضا كمواطن فل    .  انظر شريط فيديو واحد يخرج عشرين فلسطينية من السجن        
 سنوات  5فلتفكر في ابو مازن ما الذي يستطيع ان يخرجه هذا المسكين؟ ما الذي يحصل عليه منكم بعد                  

  من االمن من دون عملية؟
  .االقتصاد فعال والجيش االسرائيلي ازال حواجز.  ورغم ذلك قلت، جودة الحياة في الضفة قد تحسنت

  قال" م لدينا االن عملية تحسين شروط الحياةبدل من عملية السال. " دحالن لم يتاثر كثيرا
   وما السيء في ذلك؟ 

هي حرب حول حقوق الشعب الفلسطيني واالمر هو        . الحرب بين الشعبين ال تدور حول ازالة الحواجز        "
 كـان   1987ان تحدثنا عن تحسين شروط الحياة فأقول لك ان وضعنا في عام             . ان نحصل على استقاللنا   

لقد سئمنا من االحتالل اولم     . ورغم ذلك اندلعت االنتفاضة االولى    . ة ال تقبل المقارنة   افضل بكثير وبصور  
: كلنـا اخطأنـا  . تشعروا انتم بالسأم من هذا االحتالل؟ الم تصابوا بالملل منا؟، انا لن أبكي على الماضي         
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هناك اتفاق خـالل    ان لم يكن    . انا اتحدثت عما يحدث االن    . ايادي الجميع اكتوت بالنار   . نحن انتم حماس  
هناك قرار للجنـة    . التحالف بين باراك ونتنياهو ال يبعث التفاؤل في نفوسنا        . عامين فسنجد الطالبان هنا   

المركزية لفتح ان لم توافق اسرائيل على تنفيذ قرارات االمم المتحدة واالعتراف باالنسحاب حتى خطوط               
  . وايقاف االستيطان فلن نتوجه للمفاوضات67حزيران 

  .نتم تطلبون الكثير؟ قلت لدحالن ا
نتنياهو قال بان االمم المتحدة فـي  . اجل، نحن طماعين كبار. " دحالن ابدى ابتسامة ال تخلو من المرارة 

انا اقول لك االن باسـم فـتح اننـا    .  قد اعترفت بالدولة اليهودية والدولة العربية   1947قرار التقسيم في    
انا ارى  . ريدون اعترافا باسرائيل كدولة يهودية؟ لديكم هذا االعتراف       انتم ت . نعترف بقرار االمم المتحدة   

الشرق االوسط مقـسم االن     . العالم العربي سائرا باتجاه السالم مع اسرائيل على اساس المبادرة العربية          
على نتنياهو وحكومته ان يقـرروا الـى اي         . الى معسكرين، معسكر معني بالسالم واخر اقل اهتماما به        

  ".يريدون االنتماءمعسكر 
   ما الذي تظنه بالرئيس اوباما؟ 

انا االن اشعر انه يسير نحو ادارة       . خطابه في القاهرة كان قويا جدا، كان واضحا انه يريد حل الصراع           "
ان تعلق االمر بادارة الصراعات فانـا اسـتطيع ادارتهـا           . انا اشعر بخيبة االمل   . الصراع بدال من حله   

  ".بصورة افضل من اوباما
القنبلة ال تقـف    . ما هو رأيك حول التهديد االيراني؟ ان كانوا يهددونا بالقنبلة النووية فهم يهددونكم ايضا             

  .عند الحواجز
  "ان ضربنا معا فهذا االمر على ما يرام بالنسبة لي. "دحالن ضحك

  .ة في قضيتكملو ان امريكا، قلت له، وعدت نتنياهو بحل المشكلة االيرانية لوافق على تنازالت كبير
في ايام صدام حسين اجريـت المفاوضـات        . "قال" كل الحكومات هي مخزن من االكاذيب     . "دحالن تنهد 

االسرائيليون كانوا يقولون كيف نتنازل عن الضفة فنحن نخشى من اجتياح الدبابات            . االمنية مع اسرائيل  
  ".ترا واحداليس هناك االن دبابات عراقية ولكنكم لم تتزحزحوا سنتيم. العراقية

فلترى كم هو من الصعب على الحكومات االسرائيلية اخالء المستوطنين، قلت له كان بامكانكم ان تخففوا                
من يرغب يمكنـه ان يواصـل   . عن نتنياهو لو انكم ازلتم اخالء مطلب المستوطنات عن جدول االعمال      

  .العيش تحت السيادة الفلسطينية ومن ال يريد فليرحل
  .قال دحالن" طنون في البقاء في الدولة الفلسطينية تحت القانون الفلسطيني فاهال وسهالان رغب المستو"

  .هو سجل الفكرة على ورقة بيضاء من اجل اجراء استيضاح اضافي
في شهر كانون   . فتح التي اعتبرت حتى مؤتمرها جثة سياسية بال حراك تمر االن في عملية اعادة للبناء              

ولكـن  " االنتخابات لن تكون وبالتأكيد ليس في كانون الثاني كما يقول دحالن، .الثاني ستجري االنتخابات  
  ".علينا ان نكون جاهزين وان نعمل في الميدان فقد تعلمنا دروسنا

  .خالل ذلك يقوم دحالن بترميم صورته الشعبية
 كبير قلـت    انت عكروت . تحدثنا عن العكاريت والعقارب وعن الدور الذي تلعبه في السياسة الفلسطينية          

هذا ". "لو لم اكن عكروتا لمت قبل مدة طويلة       . "دحالن قبل هذا المديح   .  عكروت –لدحالن بل انه سوبر     
  ".العالم بحاجة للعكاريت

  "يديعوت"
  2/10/2009 ،وكالة سما
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  االتفاق الممكن والمصالحة المؤجلة .63
  هاني المصري

قيع اتفاق فلسطيني ــ فلسطيني في القاهرة خالل        تتكاثر المؤشرات التي تعزز أجواء التفاؤل بإمكانية تو       
  .هذا الشهر

االتفاق المتوقع ال يحقق المصالحة الحقيقية وال ينهي االنقسام، ويؤجل االتفاق على جزء مهم من قضايا                
الخالف، ولكنه يضع آلية للتعامل مع واقع االنقسام القائم تقوم على مواصلة الحوار للتوصل الى اتفـاق                 

اء االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في النصف الثاني مـن العـام              وعلى إجر 
القادم، على امل ان تتضح الصورة بالنسبة آلفاق المفاوضات وعملية السالم وجدية االدارة االميركية في               

  .التوصل التفاق سالم خالل العامين االولين على تولي اوباما سدة الحكم
قيع اتفاق انتقالي يؤجل البت في عدد من القضايا األساسية هو المخرج الوحيد، بعد ان وافـق                 لقد بات تو  

الجميع على الورقة المصرية، وبعد ان تبلورت القناعة بان استمرار الواقع الحالي بـدون لحلحـة مـع                  
 استمراره من   اقتراب موعد االستحقاق الدستوري باجراء االنتخابات بات خطراً متصاعداً، وليس مقبوالً          

الالعبين االساسيين المؤثرين على ما يجري في القضية الفلسطينية، باستثناء اسرائيل التي تريد الحفـاظ               
  .على االنقسام الفلسطيني وتحويله الى انفصال دائم 

علـى تحديـد    " حماس"ان العقبات الباقية على طريق االتفاق الممكن تكاد تنحصر اوال بضرورة موافقة             
د الجراء االنتخابات، وهناك انباء لم تؤكد حتى اآلن، عن موافقتهـا علـى موعـد الخـامس                  موعد جدي 

  .والعشرين من شهر حزيران القادم
ضرورة موافقة الرئيس وحركة فتح على استمرار حكومة حماس حتى اجراء االنتخابات القادمـة،              : ثانياً

ن الحكومتين والتحضير الجراء االنتخابات وفك      على ان تقوم اللجنة المشتركة المقترحة عملياً بالتنسيق بي        
  .الحصار واعادة اعمار قطاع غزة

اذا توفرت النوايا الحسنة، وأعطى الرئيس ابو مازن موافقته على الورقة المصرية المعدلـة فـي لقائـه         
شهد المنتظر مع وزير الخارجية ووزير المخابرات المصريين يوم االثنين في العاصمة االردنية، فاننا سن             

الذي سيعلن إنهاء االنقسام بحضور الرئيس المصري والجامعة العربية وعدد مـن            " اعالن القاهرة "ميالد  
  .المسؤولين العرب، في موعد اقصاه قبل نهاية الشهر الجاري

  ماذا عدا عما بدا ؟ولماذا اصبح االتفاق ممكناً؟
اوت، باستحالة إنهاء االنقسام عسكرياً     جراء وصول جميع االطراف الفلسطينية الى قناعة ،وان بتف        : اوال

فعدم التواصل الجغرافي بـين الـضفة       . أو عبر انتفاضة شعبية او تفجيرات أمنية او من خالل الحصار          
والقطاع، وحقيقة وجود االحتالل، تجعل اي طرف فلسطيني حتى ينتصر عسكرياً بحاجة الى مـساعدة               

فضالً عن ان اي طرف اذا لجأ لمساعدة االحتالل سيـسقط           االحتالل، واالحتالل ال يريد إنهاء االنقسام،       
  .وسينظر له شعبه كمتعاون مع االحتالل

فــ  . سقوط رهانات جميع االطراف الفلسطينية وتفاقم المأزق الذي تمر به القـضية الفلـسطينية             : ثانياً
ـ             " حماس" ب واحـد،  في وضع ال تحسد عليه بعد استمرار الحصار واغالق معبر رفح، والتهدئة من جان

وعدم الشروع باعادة إعمار القطاع، وعدم إتمام صفقة تبادل االسرى، وعدم االعتراف بها وبحكومتهـا               
عربياً ودولياً واسرائيلياً، وذلك رغم انتخاب ادارة اميركية جديدة، وحدوث تطورات اقليمية ودولية كثيرة              

.  
جاح، استمرت اسـرائيل بالعـدوان      فرغم عقد مؤتمرها السادس بن    . بوضع صعب ال تحسد عليه    " فتح"و

واالستيطان والحصار والجدار، وتشكلت في اسرائبل اكثر الحكومات تطرفاً منذ تأسيسها، وانهار الـوهم      
الجديد بامكانية إطالق عملية سالم جادة اعتماداً على إدارة اوباما التي عجزت عن الوفـاء بوعودهـا،                 

  .ق خطة ملموسة قادرة على تحقيق السالم خالل عامينسواء فيما يتعلق بتجميد االستيطان او باطال
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فشل كافة الجهود والوساطات الرامية إليجاد مصالحة حقيقية تشمل االتفاق على كافـة القـضايا               : ثالثاً  
فاستمرت الخالفات، رغم التقارب السياسي     ). الحكومة والمنظمة والبرنامج السياسي واالمن واالنتخابات     (

فعقدة الـشروط   . لموقفها واعتماد برنامج المنظمة الى حد كبير      " حماس"اء تغيير   الكبير، الذي حدث جر   
الخارجية، والموافقة على التزامات المنظمة ال تزال تمنع االتفاق على حكومة وحدة وطنية او حكومـة                

  .وفاق وطني
ستمراً، رغـم   وال يزال الخالف حول موقع ومكانة المفاوضات والمقاومة في االستراتيجية الفلسطينية م           

فأي نتيجة يمكن تحقيقها فـي ظـل        . أننا نعيش في واقع انقسامي ال ينفع فيه ال المفاوضات وال المقاومة           
  !!.االنقسام من المفاوضات او المقاومة؟

كما توجد خالفات أكبر على صعيد طبيعة الدولة الفسطينية وبرنامجها االجتماعي وكيفيـة النظـر الـى      
فهناك طرف ال يستطيع ان     . ركة بين فريق محافظ وآخر منفتح او أقل محافظة        الحقوق والحريات والمشا  

يتصور انه لم يعد المهيمن على القيادة الفلسطينية بعد عشرات السنين من قيادتـه، وطـرف ال يـؤمن                   
  .بالشراكة الحقيقية ويتصور أنه قادر على القيادة لوحده

ة تشير الى حراك لم يتبلور حتى اآلن فهنالك تغيـر فـي             أن التطورات المحلية واإلقليمية والدولي    : رابعاً
 الفلسطينية، وعالقة ايران بمجموعة     - األميركية، والسورية    - السعودية، والسورية    -العالقات السورية   

الست الكبار خصوصا بعد لقاء جنيف ، وهو تغير ال يزال في بدايته، وال يمكن الجزم الى اين يمكن أن                    
إنه اتفاق مطلـوب    .  حتى اآلن باالتفاق الممكن، ولكنه ال يسمح بتحقيق المصالحة         فهو تغير يسمح  . يصل

لكي يساعد على توفير ظروف مناسبة الستئناف المفاوضات، وال يؤدي الى تحقيق المصالحة حالياً، التي               
بحاجة لكي تتحقق الى توافق عربي ودولي ال يمكن أن يتوفر بدون معرفة مـآل المنطقـة وخـصوصاً                   

  .سبة لعملية السالم والعالقات األميركية االسرائيلية والدولية مع ايرانبالن
فهو حـوار   . ال يمكن أن تقبل مصر أن تفشل في جهودها، واستمرار الحوار يدور حول نفسه             : خامساً  

فاذا كان النجاح التام متعذراً، ال مانع من التوصل الـى   . استثمرت فيه مصر الكثير من رصيدها وهيبتها      
فاق الممكن الذي يمنع تدهور الموقف، ويحفظ لمصر ماء وجهها، ويمكن أن يكون خطـوة انتقاليـة                 االت

  .على طريق تحقيق االتفاق النهائي أو على طريق حسم الخالف عبر االنتخابات
تأسيساً على ما سبق فان االتفاق القادم والمحتمل، ولكن غير المؤكد حتى اآلن، هو محاولة لكسب الوقت                 

 الوضع القائم على األرض لحين نضوج الوضع لتوقيع اتفاق المصالحة الحقيقي أو حتى إجـراء                وادارة
 بـدون   25/1/2010االنتخابات، وبما يضمن تجاوز موعد االستحقاق الدستوري باجراء االنتخابات في           

  .تفجر الموقف كله
و الثنائي، ويسمح باسـتمرار     فهو اتفاق يقوم على ما تم االتفاق حوله في جلسات الحوار الوطني الشامل              

انه اتفاق يشبه اتفاق أوسلو و ملحقاته، وأخـشى أنـه           . الحوار حول القضايا التي ال يزال الخالف حولها       
  .، اي الى خسارة الوقت بدالً من كسبه"أوسلو"يؤدي الى ما أدى اليه 

دها الجديد ولم يكن اتفـاق      ماذا اذا جاء وقت اجراء االنتخابات وفقاً لموع       : األسئلة التي تطرح نفسها هي    
فاذا فاز طرف فـوزاًَ سـاحقاً، فـي         . المصالحة قد انجز؟ فهل ستقدم االنتخابات حالً؟ أشك بذلك كثيراً         

الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، سيعتبر الطرف اآلخر ان االنتخابات زورت وأنها غيـر              
  نزيهة؟

مـرة أخـرى،    " حمـاس "شريعي، خصوصاً اذا فازت     واذا فاز طرف في الرئاسة وآخر في المجلس الت        
  سنعود الى دوامة الشروط الدولية وااللتزامات وعودة الحصار الدولي؟

ستكون االنتخابـات   ) المجلس الوطني (واذا فاز طرف في انتخابات السلطة وآخر في انتخابات المنظمة           
        الفلسطيني في جميع أمـاكن تواجـده        ليست مدخالً إلنهاء االنقسام وإنما لتكريسه وتعميقه ليشمَل الشعب 

  .وليس في الضفة الغربية وقطاع غزة
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وأصبحت تقود المنظمة بدون أن تعتمد برنامجاً منـسجماً مـع الـشرعية الدوليـة               " حماس"واذا فازت   
  ستتعرض المنظمة للحصار؟

اق الدستوري، وهذا   إن ميزة االتفاق الممكن تكمن في أنه قد يمنع االنفجار لستة أشهر قادمة بعد االستحق              
  .يعطي فرصة أطول لتحقيق االتفاق الشامل والمصالحة الحقيقية

إن مثل هذا االتفاق يحافظ على األمر الواقع االنقسامي ويحاول تخفيف حدته ويحول دون تفاقمـه الـى                  
وضع أسوأ من خالل العودة الى االقتتال وإجراء انتخابات منفصلة في الضفة الغربية، أو فـي الـضفة                  
والقطاع كال على حدة، وهذا يحول دون تحول االنقسام المؤقت الى قطيعة دائمة قد يكون هذا افضل من                  

  .استمرار االنقسام بدون اي اتفاق، وبما يؤدي الى تعميق االنقسام تحت غطاء الحوار، وقد يكون أسوأ
لـى كـسر موعـد      فخطورة االتفاق الممكن تكمن في أنه يكرس االنقسام ويمنحه الـشرعية، ويقـوم ع             

االستحقاق الدستوري عبر تأجيل االنتخابات، ما يحعل تأجيلها مرة ثانية مسألة سياسية وليست دستورية،              
  .وبالتالي سيكون تأجيلها أسهل من المرة األولى

رغم رؤية أهمية االتفاق الممكن، وأنه يمكن توقيعه، ولكنني ال أنصح بعدم التوقف أمام مخاطره، وإنمـا            
 السعي الجاد للتوصل الى اتفاق وطني يستند أساساً على االتفاق حول االسـاس الـسياسي                الى ضرورة 

للنظام الفلسطيني، الذي يجب أن يشمل ركائز المصلحة الوطنية العليا والمرجعية وقواعد العمل السياسي              
  .والديمقراطي

  .ن تكرس االنقسامبدون ذلك، ال يمكن أن تقدم االنتخابات اذا جرت مخرجاً أو حالً بل يمكن أ
ال يجب أن ينسى أحد أن فلسطين تحت االحتالل، وأن قضية الشعب الفلسطيني لكي تنتـصر تـستوجب                  

  .اتفاق أبنائها على استراتيجية قادرة على دحر االحتالل بأسرع وقت وأقل التضحيات
من أجل الحرية والعودة    إن االنتخابات تحت االحتالل ال قيمة لها إذا لم تكن جزءاً من المعركة الفسطينية               

  .واالستقالل
  3/2/2009األيام، فلسطين، 
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  3/10/2009السبيل، األردن، 


