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  33  :كاريكاتير
***  

  
   ى المباركالفلسطينيون يحبطون محاولة جديدة القتحام المسجد األقص .1

للمرة ون يالفلسطيني، أن  رام اهللا كفاح زبون نقال عن مراسلها من5/10/2009 الشرق األوسط، نشرت
، بعد أن اعتكفوا فيه  المباركللمسجد األقصىاقتحام يهود متطرفين محاولة   أحبطواالثانية خالل أسبوع،

وتطورت المواجهات بين المرابطين داخل األقصى وخارجه وبين الشرطة اإلسرائيلية، بعد . منذ يومين
أن حاصرت الشرطة منطقة الحرم، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت المصلين والزوار من 

 .وهددت بإخراجهم بالقوةالدخول إلى المسجد، وعزلت المعتكفين داخله 
وكانت الشرطة اإلسرائيلية وقوات ما يسمى بحرس الحدود شددت منذ ساعات صباح أمس إجراءاتها في 

 بعد أن أغلقتها بالكامل ،مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة وعلى بوابات المسجد األقصى وفي محيطها
  . ة في سماء المسجد األقصى والمدينة المحتلةألول مرة منذ أربعين عاما، فيما حلقت طائرات مروحي

أن ) وكاالت(عن مراسلها من القدس محمد جمال وعن  نقال 5/10/2009الشرق، قطر، وأوردت 
عيد "أكثر من أربعين فلسطينيا بحجة إخاللهم بالنظام عشية حلول ما يسمى   اإلسرائيلي اعتقلاالحتالل

من دخول األقصى كما وجرح من ن خمسين عاماً الذين تقل أعمارهم عومنع " العرش اليهودي
 شاباً ومسنا بجروح متوسطة وتم 23الفلسطينيين خالل االشتباكات التي دارت في أزقة البلدة القديمة 

   . شابا17اعتقال 
وكانت أعنف االشتباكات شهدتها . أصيبا بجروحوقالت الشرطة اإلسرائيلية إن اثنين من عناصرها 

 شابا من الخارج مع قوات 350 في محيط المسجد األقصى حيث اشتبك نحو منطقة باب األسباط
 معتكف داخل باحات األقصى 200االحتالل بصورة فردية وجماعية لفك عزل ومحاصرة حوالي 

  . فرشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة وبالقضبان الحديدية
عن  أفرجت مساء أمس من القدس أن سلطات االحتالل 5/10/2009صحيفة فلسطين، وأوردت 
 ملف القدس بحركة فتح حاتم عبد القادر، ونائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني مسئول

  .الشيخ كمال الخطيب بعد اعتقال واستجواب وتحقيق لساعات طويلة
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ترا،  م150إن االحتالل قرر إبعاده عن محيط أسوار القدس لمدة أسبوعين ولمسافة " :وقال عبد القادر
 ألف شيقل ووضعه تحت تصرف شرطة ومخابرات االحتالل 20وإنه تم اإلفراج عنه بكفالة مالية قدرها 

كما قررت سلطات االحتالل إبعاد الشيخ الخطيب عن كامل مدينة القدس لمدة أسبوعين ". متى طلبته
 االحتالل أخضعته وأوضح عبد القادر أن مخابرات . آالف شيقل10واإلفراج عنه بكفالة مالية قدرها 

  .للتحقيق لمدة تزيد على عشر ساعات متواصلة
 نقال عن مراسلها يوسف الشايب أن االحتالل اإلسرائيلي اعتقل 5/10/2009 الغد، األردن، وأضافت

أمس، سامر صيام، أحد حراس المسجد األقصى، خالل محاولته دخول األقصى من وتم اقتياده إلى جهة 
   .مجهولة

لشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر، نداء بوجوب الرباط من جهته وجه ا
نعتبر أنفسنا : وقال في بيان له أمس. الدائم والباكر في المسجد األقصى المبارك لحمايته من أي عدوان

   ".في حالة استنفار للرباط في المسجد األقصى، خاصة من األحد وخالل األسبوع كله
 المسلمين وافتتح نفقًا 1996 كل عاقل من أن نتنياهو مجنون سياسي؛ ولذلك تحدى العام نحذر": أضافو

تحت األقصى، وعلى إثره قامت انتفاضة النفق، واليوم أخشى ما أخشاه أن يقوم نتنياهو خالل فترة قادمة 
ت إطالق نحذر في جانب آخر مذكرين بأن نتنياهو هو الذي حاول آخر التسعينيا.. بافتتاح نفق جديد

البداية العملية لبناء هيكل مزعوم، ووقتها لم تسعفه الظروف، ولكن نخشى اليوم أن يعود إلى تلك 
  ."الحماقة؛ لذلك نحذر الجميع حينها، بأن النار التي سيشعلها نتنياهو سيكون أول من يحترق فيها

صى محمد حسين العالم العربي ناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد األقمن جهته 
واإلسالمي بالتدخل الفوري والعاجل إلنقاذ المسجد األقصى من الهجمات واالقتحامات اإلسرائيلية 

المسجد األقصى مسجد إسالمي من حق كل مسلم أن يتواجد فيه فهو ليس عرضة أن وأكد  .المتواصلة
  .لتصرف به ا"إسرائيل"ـللمساومة وال للتهديد وال للتخويف فال يحق ل

أن الدكتور ) وكاالت(نقال عن مراسلها من القدس حسن مواسي و 5/10/2009 الدستور، وذكرت
  وجه المسيحية لنصرة القدس والمقدساتاإلسالميةتيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، رئيس الهيئة 

قصى وحمايته نداء استغاثة وطلب نجدة من العالمين العربي واإلسالمي لرفع الحصار عن المسجد األ
  . وإطالق سراح المحاصرين فيه

  
  على اقتحام األقصىاالحتالل سحب تقرير جولدستون طائش وغير مسؤول وشجع قرار : هنية .2

رئيس الحكومة ، أن محمد األيوبي، زة غنقالً عن مراسلها في 5/10/2009صحيفة فلسطين، نشرت 
 الحقائق برئاسة ريتشارد جولدستون حول الفلسطينية إسماعيل هنية اعتبر أن سحب تقرير لجنة تقصي

وقال هنية  . على اقتحام المسجد األقصى"إسرائيل"وقوع جرائم حرب في الحرب على قطاع غزة شجع 
إن القرار " :"إسرائيل"في كلمة مقتضبة في مكتبه أثناء استقباله األسيرة روضة حبيب التي أفرجت عنها 

ول ويفتقر إلى أدنى المسؤولية ويتاجر ؤستون، طائش وغير مسالذي اتخذ في رام اهللا بسحب تقرير جولد
وأكد هنية أن سحب  ". وارتكاب جرائمهماألقصىبدماء األطفال في غزة وشجع اإلسرائيليين على اقتحام 

لن يمس تصميمنا على االستمرار بمطالبتنا بتقديم قادة االحتالل للمحاكمة على ما ارتكبوه من "التقرير 
  ".اجرائم ضد شعبن

أن حكومته تنظر بارتياح "إسماعيل هنية أكد ، أن غزةمن  5/10/2009الشرق األوسط، وأضافت 
 20أن اإلفراج عن "، موضحا "للحراك الناتج عن صفقة شاليط، وعلى صعيد صفقة تبادل األسيرات

هنية وقال  ."أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل، هو خطوة جادة في اتجاه التوصل إلى صفقة مشرفة
  ."إن اإلفراج عن األسرى واجب وطني بالنسبة للحكومة ولفصائل الشعب الفلسطيني والمقاومة"
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  تقرير جولدستونء إرجامالبسات عباس يشكل لجنة للتحقيق في  .3
أمين سر اللجنة التنفيذية ، أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 5/10/2009الحياة، نشرت 

الرئيس محمود عباس قرر تشكيل لجنة وطنية للبحث في " عبد ربه أعلن أمس أن لمنظمة التحرير ياسر
، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية حنا ]بشأن تقرير جولدستون "[مالبسات إرجاء قرار مجلس األمم المتحدة

 عزمي الشعيبي وأمين سر لجنة .عميرة، وعضوية المفوض العام لشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية د
ستجري تحقيقاً شامالً في مالبسات "ربه إن اللجنة  وقال عبد.  رامي الحمد هللا.النتخابات المركزية دا

إرجاء قرار مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في شأن تقرير جولدستون الخاص بجرائم الحرب 
ؤوليات في هذا والجرائم ضد اإلنسانية خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك لتحديد المس

  .وأشار إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالل أسبوعين. "الشأن
وعقدت مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة الليلة قبل الماضية اجتماعاً اتفقت فيه على مطالبة 

وقال عضو اللجنة التنفيذية  .في القضيةعباس بعقد اجتماع للجنة فور عودته من جولة خارجية للبحث 
 إن اللجنة كانت أقرت في اجتماعات سابقة متابعة تقرير جولدستون في "الحياة"صالح رأفت لـ

المؤسسات الدولية، وصوالً إلى محكمة العدل الدولية في الهاي لمحاسبة القادة اإلسرائيليين عن جرائم 
ا بالتغيير الذي حصل، واآلن نريد أن نجري تحقيقاً في هذا لكننا فوجئن"الحرب التي ارتكبوها في غزة، 

  ."التغيير للوقوف على أسبابه، ومعرفة المسؤولين عنه ومحاسبتهم
من جهته، أكد عباس أن موقف الجانب الفلسطيني جاء بعد موافقة الدول المقدمة للطلب على الطلب 

تمت إساءة فهم موقف السلطة " إنه "غلف نيوز"وقال أمس في تصريحات لصحيفة . األميركي
 مارس، وقلنا /األميركيون والروس والصين واألوروبيون اقترحوا التأجيل إلى شهر آذار... الفلسطينية

لهم إذا قبلت الجهات المعنية، وهي الدول العربية واألفريقية ودول عدم االنحياز والدول اإلسالمية، 
  ."لذلك أرجئ الموضوع إلى آذار. كن لديها مانع للتأجيلسألنا هذه الدول ولم ي. بالتأجيل، فنحن نوافق

ر،  اشرف الهور وكامل صق،دمشقوغزة  نقالً عن مراسليها في 5/10/2009القدس العربي، وأشارت 
  من اللجنة التنفيذية لمنظمة واجه ضغطا كبيراًأنن قرار عباس جاء بعد  أ علمت"القدس العربي"إلى أن 
 إن "القدس العربي"ة لحركة فتح، وقال مصدر فتحاوي رفيع في الحركة لـ، واللجنة المركزيالتحرير
  . تجاه الحادثة"سخطهم" من اللجنة هاجموا بشدة قرار التأجيل، وابلغوا الرئيس عباس بـأعضاء

دعمه " رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن أن 5/10/2009الغد، األردن، وأوردت 
 تبين المسؤولين عن تأجيل مناقشة التقرير، مع استعداد المجلس للمشاركة في اللجنة لتشكيل لجنة تحقيق،

  ".من أجل تحديد المسؤولية التي يجب أن يتحملها من أخطأ بحق الشعب الفلسطيني
  

  "إشعال برميل البارود "وتحذر من  األقصى تقسيمخشيةاإلعالم تدق ناقوس الخطر  وزارة:  اهللارام .4
 وزارة اإلعالم الفلسطينية حذرت مما وصفته ، أن)ا ف ب(نقالً عن وكالة  5/10/2009الحياة، نشرت 

تنظر بخطورة بالغة "وقالت في بيان إنها . ، في إشارة إلى ما يجري في القدس"إشعال برميل البارود"بـ
إلى حصار المسجد األقصى المبارك منذ ليل السبت الفائت، ومواصلة احتجاز أكثر من مئتي معتكف 

تدق ناقوس الخطر من مغبة سعي االحتالل الصهيوني إلى تقسيم "وأضافت أنها . "وعابد داخل أسواره
قبلة المسلمين األولى ومعراج سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، كما تجرأ في الماضي على تقسيم الحرم 

  ."اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل
، وكاالت، والمحمد جمال، القدس المحتلة مراسلها في نقالً عن 5/10/2009الشرق، قطر، وأضافت 

وبشكل عاجل، المنظمات الدولية والحقوقية واإلنسانية على التحرك حثت  ، وزارة اإلعالم الفلسطينيةأن
ناشدت الوزارة أمين عام منظمة المؤتمر  كما للجم االحتالل ورفع يده عن المسجد األقصى والقدس،
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ة والسكرتير األممي للمنظمة الدولية ودول االتحاد األوروبي التدخل الفوري، اإلسالمي والجامعة العربي
 . ورفع ملف المسجد األقصى لمجلس األمن الدولي

وزير ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  5/10/2009الشرق األوسط، وجاء في 
هما بلغت الهجمة الشرسة بحق م"، محمود الهباش، قال في مؤتمر صحافي ]في حكومة فياض[األوقاف

وخاطب الهباش جموع المسلمين في كل أصقاع  ."القدس واألقصى الشريف فلن نرفع الرايات البيض
لقد حذرنا وما زلنا نحذر، ونبهنا وما زلنا ننبه، إلى األخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد ": األرض قائال

صل أن يكون المسجد األقصى والقدس الشريف األقصى والقدس، فالقول الفصل والواجب والفرض واأل
في سلّم أولويات األمة العربية واإلسالمية، للذود عنهما وحمايتهما من هذه األخطار، وأنه آن األوان 

 ."لينهض الجميع بمسؤولياتهم ويصونوا أماناتهم
الونات أفعال إسرائيل، وبشكل مستمر، وبصور عدة، ما هي إال مجسات وب"وحذرت السلطة من أن 

  ."اختبار للرأي العام العربي واإلسالمي لمعرفة مدى ردة فعلهم إزاء ما يجري لتقوم بالخطوة األكبر
  

   تجرؤ العدو الصهيوني على األقصى كان ثمرة للقاء الثالثي في واشنطن:"التغيير واإلصالح"كتلة  .5
قادة "لحركة حماس في بيان أمس  النيابية التابعة "كتلة التغيير واإلصالح" حملت :)ا ف ب( - رام اهللا

استمرار هذا «" في القدس، محذرة من أن "االحتالل التداعيات الخطيرة كافة المترتبة على أي تصعيد
. "المخطط الصهيوني بحق المسجد األقصى ومدينة القدس كفيل بتفجير األوضاع في المنطقة برمتها

 بهذه الطريقة غير المسبوقة كان ثمرة للقاء تجرؤ العدو الصهيوني على المسجد األقصى"واعتبرت أن 
  ."الثالثي في واشنطن ونتيجة لغطاء المفاوضات الذي يتخذه العدو الصهيوني ستاراً لتنفيذ مؤامراته

  5/10/2009الحياة، 
  

 استئناف المفاوضات قريباً بين السلطة وتل أبيب عقب إرجاء تقرير جولدستون": هآرتس" .6
، أن استئناف المفاوضات )4/10(تس العبرية في عددها الصادر يوم األحد صحيفة هآرأفادت  :الناصرة

بين الجانب اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية ستُعلن قريباً بعد زيارة المبعوث األمريكي الخاص للشرق 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين  . تل أبيب ورام اهللا األربعاء المقبلإلىاألوسط جورج ميتشل 

 إبان عدوانها على إسرائيلإن سحب تقرير جولدستون المتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبتها : "همقول
  ".قطاع غزة سينتج ضغطاً كبيراً على إسرائيل من قبل إدارة أوباما للمضي قدماً في العملية الدبلوماسية

تم "ات، إنه وقال مسؤول كبير للصحيفة، رفض الكشف عن اسمه والذي اطلع على مضمون االجتماع
الواليات المتحدة "، مضيفاً "إحراز تقدم، وبأن الفجوة بين الجانبين تقلصت لجهة استئناف المفاوضات

  .، كما قالت"أنقذتنا من جولدستون وحجتنا تعتمد على الرغبة في دفع عملية السالم
  4/10/2009 قدس برس،

  
  قرير جولدستون تتجه للتحقيق في أسباب تأجيل التصويت على ت التحريرمنظمة .7

قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية إن اجتماعاً غير رسمي عقده عدد من  :الدين كتب حسام عز
، وتباحثوا خالله في تداعيات تأجيل عرض تقرير جولدستون بشأن الجرائم التي أمسأعضاء اللجنة 
وأشار هذا  .العام المقبل من مارس/  في الحرب على غزة، إلى شهر آذاراإلسرائيليارتكبها الجيش 

الطلب الفلسطيني بتأجيل التصويت " تخطئة" أن التوجه العام لدى اللجنة التنفيذية يقضي بـإلىالمسؤول 
 أن اللجنة تنتظر عودةَ الرئيس محمود عباس من جولته الخارجية، من إلىعلى تقرير جولدستون، مشيراً 

 اللجنة التنفيذية قد تطالب حين عودة الرئيس أن إلىوأشار هذه المسؤول  .اجل بحث القضية برمتها
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وعقد اجتماع رسمي لها، بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في الظروف التي دفعت البعثةَ الفلسطينيةً الى 
  .المطالبة بتأجيل التصويت على التقرير

 5/10/2009األيام، فلسطين، 
  

  جولدستون تقرير ى تأجيللعلعمل  مباشرة لرئيس الوفد الفلسطيني باأوامر أعطىعباس : "هآرتس" .8
 "هآرتس" صحيفة ، أن كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  5/10/2009الشرق األوسط، نشرت 

، هو من أعطى التعليمات لرئيس اإلسرائيلية كشفت في عددها الصادر أمس أن الرئيس عباس شخصياً
  بالعمل على تأجيل النظر في تقريرالوفد الفلسطيني في مجلس حقوق اإلنسان، إبراهيم خريشة،

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن خريشة طالب عباس بأن تكون تعليماته على . نوولدستج
، مما حدا بعباس شكل رسالة مكتوبة على اعتبار أن مجلس حقوق اإلنسان يرفض أي طلب يقدم شفهياً

قديمه بشكل مباشرة للمندوب الباكستاني، الذي يرأس إلى إرسال الرسالة إلى خريشة عبر فاكس لكي يتم ت
 .مجموعة رابطة العالم اإلسالمي في المجلس

،  اشرف الهور وكامل صقر،دمشقوغزة  نقالً عن مراسليها في 5/10/2009القدس العربي، وأوردت 
ؤولين براهيم خريشة، تعرض لضغوط من مسإن السفير إ "القدس العربي" قال لـاً فلسطينيمسؤوالًأن 

مسؤولين هما صائب عريقات ال إنوقالت المصادر . غولدستين  على سحب تقريرلإلقدامفلسطينيين 
 جمة وطلبا من خريشة سحب وإسرائيلية أمريكيةوالسفير نمر حماد كانا في واشنطن ورضخا للضغوط 

  .التقرير
  

  ستوند سحب جولوراء استمرار حرب غزةبالرحيم يطلبان  تسجيالت لعباس وعبد": المستقبل العربي" .9
كشفت مصادر فلسطينية وثيقة اإلطالع عن أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية اضطر إلى 

 بإعطاء األوامر لسفيره لدى المقر األوروبي "إسرائيل" لمطالب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء االنصياع
ن جرائم الحرب اإلسرائيلية التي لألمم المتحدة في جنيف بطلب تأجيل بحث تقرير لجنة جولدستون بشأ

ارتكبت خالل العدوان على قطاع غزة، وذلك خالل اللقاء الذي جمعه مع نتنياهو برعاية الرئيس 
المصادر تقول إن عباس اضطر إلى الموافقة على طلب  . في نيويورك مؤخراأوبامااألميركي باراك 

  .للقاءنتنياهو بعد أن تم عرض تسجيلين موثقين على عباس خالل ا
 له بعد أن جاء االنصياعوتؤكد المصادر أن عباس كان رفض طلب نتنياهو بشدة، غير أنه اضطر إلى 

توثيقا بالفيديو للقاء سبق أن جمع ) الب توب(العقيد إيلي افرهام، وعرض على جهاز حاسوب محمول 
  .باراك وزير الدفاع إيهودعباس مع تسيبي ليفني وزيرة الخارجة السابقة، زعيم حزب كاديما، بحضور 

ويقول المصدر إن عباس يظهر في الشريط وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على 
  . غزة، وقد بدا براك مترددا ومهزوزا أمام حماسة عباس وتأييد ليفني الستمرار الحرب
سة، عضو اللجنة التسجيل الثاني يتعلق بمكالمة هاتفية جرت بين الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئا

يقول عبد الرحيم في التسجيل أن  .المركزية لحركة فتح، ومدير مكتب رئيس األركان اإلسرائيلي
الظروف أصبحت مواتية ومهيأة لدخول الجيش اإلسرائيلي إلى مخيمي جباليا والشاطئ في قطاع غزة، 

  .رايات البيضاءمؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حركة حماس في غزة، وسيدفعها لرفع ال
ومقابل حماسة عبد الرحيم، يقول له مدير مكتب رئيس األركان إن هذا سيتسبب في سقوط آالف 

  ".جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن"المدنيين، فيرد عليه عبد الرحيم بأن 
 األمم المتحدة، وعلى وسائل الوفد اإلسرائيلي، وفقا للمصدر الموثوق، هدد بعرض هذه التسجيالت أمام

اإلعالم، ما أدى إلى موافقة وفد السلطة برئاسة عباس على طلب سحب تقرير لجنة جولدستون من 
  .مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
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 يقر فيه بعدم إعطاء تصريحات ألي دولة  خطياًوطالب الوفد اإلسرائيلي بتحرير الوفد الفلسطيني تعهداً
  .قرير جولدستونالعتماد ت

  4/10/2009المستقبل العربي، 
  

  تقرير جولدستونالمتعلق بتنفيذية المنظمة  عباس انقلب على قرار": يةقطرالالشرق " .10
كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : شاكر الجوهري - عمان

قضي بمتابعة بحث تقرير القاضي الجنوب أفريقي الفلسطينية كانت اتخذت قراراً يوم األربعاء الماضي ي
 قبل أن يفاجئ محمود عباس رئيس السلطة الجميع بطلبه مساء الخميس من إبراهيم ،ريتشارد جولدستون

الخريشه سفيره لدى مقر منظمة األمم المتحدة في جنيف بالطلب من ممثل الباكستان، بصفته رئيس 
  . مارس من العام المقبل/ ية، تأجيل بحث التقرير حتى آذارالدورة الحالية لمجموعة الدول اإلسالم

 حيث سبق التصويت عليه ، اتخذ باألغلبية،المصادر أكدت أن قرار اللجنة التنفيذية الذي خرقه عباس
 وجهة نظر ترى عدم ، أو صائب عريقات، يعتقد أنه ياسر عبد ربه،نقاش تخلله إبداء أحد أعضاء اللجنة

ييد مناقشة التقرير في مجلس حقوق اإلنسان بحجة وجود نصائح قدمت من قبل دول االندفاع باتجاه تأ
 خشية أن تؤدي إلى تراجع االهتمام األميركي بمسار التسوية ،عربية تدعو لعدم اإلقدام على هذه الخطوة

  .  اإلسرائيلي-الفلسطيني 
 5/10/2009الشرق، قطر، 

 
 لسحب تقرير جولدستون" االتفاق الخياني"سالمي مع منظمة المؤتمر اإل  يستهجن تجاوب"التشريعي" .11

عبر المجلس التشريعي الفلسطيني عن أسفه للتصريح الذي أدلى به األمين العام لمنظمة المؤتمر  :غزة
اإلسالمي أكمل الدين إحسان ُأوغلو، والذي برر تأجيل عرض تقرير القاضي جولدستون على مجلس 

بناء على اتفاق أمريكي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر حقوق اإلنسان بجنيف بأنه قد جاء 
  .اإلسالمي

كيف يمكن لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أن تتجاوب مع هذا االتفاق : "وقال المجلس في تصريح صحفي
الخياني وأن تمرره من خالل ممثلها في مجلس حقوق اإلنسان بجنيف وهي تدرك جيداً بأنه يفرط بدماء 

ناء الشعب الفلسطيني الزكية التي سقطت على تراب قطاع غزة وتدرك جيداً بأنه يشكل غطاء إلفالت أب
  ".الصهاينة القتلة من جرائمهم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني األعزل

إن على منظمة المؤتمر اإلسالمي أن تدرك جيداً بأن تلك الطغمة الفاسدة ال تمثل الشعب : "وأضاف
 وطنياً، وال تمثله دستورياً، وأن هناك مجلس تشريعي فلسطيني منتخب وحكومة شرعية نالت الفلسطيني

ثقة المجلس التشريعي هم من يمثل الشعب الفلسطيني وقد أدانوا جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبتها 
ل عرض زمرة المقاطعة في رام اهللا ويصرون على مطالبة منظمة المؤتمر اإلسالمي بسحب طلب تأجي

التقرير على مجلس حقوق اإلنسان من خالل ممثلها في ذلك المجلس، وبالسعي الجاد إلقرار هذا التقرير 
الذي يحظى بأغلبية واسعة في مجلس حقوق اإلنسان بجنيف، ورفع التقرير بعد إقراره فوراً إلى مجلس 

ة مجرمي الحرب الصهاينة على األمن تمهيداً إلحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي لمحاكم
  ".الجرائم التي إقترفوها بحق الشعب الفلسطيني األعزل

  4/10/2009 قدس برس،
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   إلى تشكيل لجنة برلمانية فصائلية للتحقيق بتأجيل قرار جولدستونيدعودويك  .12
نية من  إلى تشكيل لجنة برلما، عزيز دويك.دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د :الضفة الغربية

كافة الفصائل الفلسطينية للتحقيق في تأجيل تقرير جولدستون ورفع األمر إلى محكمة دستورية فلسطينية 
  ".مخالفاً للقانون األساسي الفلسطيني في تعريضه المصالح العليا للشعب الفلسطيني للخطر"كونه 

سان العالمي بصفته ممثالً  مجلس حقوق اإلن،الفضائية أمس" الجزيرة"وطالب دويك في تصريحات لقناة 
شرعياً للشعب الفلسطيني العدول عن قرار التأجيل، معتبراً ما جرى ال يمثل المصلحة العليا للشعب 

كما وطالب دويك جامعة الدولة العربية كناطقة باسم المجموعة العربية والمنظمة الدولية، . الفلسطيني
 ألن يتوقفوا عن محاورة ،المسؤولين مباشرة عما جرىبمتابعة هذا األمر، داعياً الفرقاء الفلسطينيين 

والواليات المتحدة األمريكية أن تتوقفا عن محاورة ) إسرائيل(كما يجب على : "وقال دويك .أنفسهم
نفسيهما في قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، فممثلو هذا الشعب معروفون ويجب عليهم أن ال 

 نأمل في ظل أجواء قرب المصالحة أن تكون مواقفنا أكثر اتساقًا بنبض كنا: "وأضاف". يخطئوا العنوان
الشارع الفلسطيني وحقوقه، لكن لألسف هناك أطراف معنية تضيع هذه الحقوق، وتمعن في التغاضي 
عن القانون والدستور الفلسطيني، والمجلس التشريعي الفلسطيني الذي هو المعبر الحقيقي والقانوني 

  ". المرحلة الذي يعبر عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطينيوالوحيد في هذه
  .  ليس مندوباً للشعب الفلسطيني، مندوب فلسطين في األمم المتحدة،وشدد على أن إبراهيم خريشة

  5/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  يحّمل عباس وفياض المسؤولية الكاملة عن تأجيل مناقشة تقرير جولدستونبحر .13
 أحمد بحر رئيس السلطة .ل النائب األول لرئيس المجلس التشريعي دمح :محمد األيوبي - غزة

الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس ورئيس حكومته سالم فياض كامل المسؤولية عن إجهاض تقرير 
القاضي جولدستون أمام مجلس حقوق اإلنسان بجنيف، مطالباً بإقالة ممثل السلطة في مجلس حقوق 

  .خريشة لتعاونه في إجهاض التقرير بأوامر من عباساإلنسان إبراهيم 
إن الفضيحة التي ارتكبتها : "وقال بحر خالل مؤتمر صحفي عقده على أنقاض المجلس التشريعي أمس

سلطة المقاطعة بالسعي إلى وأد تقرير القاضي جولدستون ما هي إال فصل جديد من فصول فضائحها 
القاصي والداني، وتكشف حجم تواطئها في الحرب األخيرة على قطاع العلنية المتكررة التي تُعريها أمام 

وطالب بتشكيل محاكمات شعبية في فلسطين وفي الدول  ".غزة وعلى الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
العربية واإلسالمية لفضح كل من تآمر وتواطأ على حقوق الشعب الفلسطيني وفرط بها سواء من خالل 

ودعا القوى والفصائل الفلسطينية كافة لعدم  .ون أو ما سبقها من فضائح خيانيةفضيحة تقرير جولدست
في مجلس حقوق اإلنسان بجنيف بل اإلصرار على " سلطة رام اهللا"االكتفاء بإدانة الجريمة التي ارتكبتها 

  .محاكمة ومحاسبة كل من تواطأ وتآمر على طعن الشعب الفلسطيني في خاصرته
ح األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أكمل الدين أغلو الذي برر تأجيل وأعرب عن أسفه لتصري

" هيومن رايتس ووتش"عرض تقرير جولدستون على مجلس حقوق اإلنسان، وأشاد بحر بموقف منظمة 
الداعم لتقرير جولدستون والمطالب بعرضه على مجلس " آمنستي"لحقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية 

 األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بتحمل مسؤولياته والقيام بواجبه تجاه التقرير وطالب .األمن
الصادر عن القاضي جولدستون وترجمة األقوال التي صدرت عنه بشأن متابعة قضية جرائم الحرب 
التي ارتكبت خالل العدوان األخير على قطاع غزة إلى أفعال ملموسة على األرض، لما تشكله تلك 

  .جرائم من تهديد حقيقي لألمن والسلم الدوليينال
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ودعا البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية كافة للعمل الجاد على إصدار تشريع وطني لمالحقة جرائم 
الحرب التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني األعزل، وذلك في إطار التعاون الدولي 

  . الحرب وتقديمهم للعدالة أينما وجدوالمالحقة ومحاكمة مجرمي
ووجه بحر دعوة ألعضاء المجلس التشريعي لعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة موقف سلطة رام اهللا من 
تقرير جولدستون واتخاذ القرارات الالزمة للتعامل معها ومحاسبة من تسبب بإجهاضه بما يكفل ويؤكد 

  .وابت الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرفحرص المجلس التشريعي على التمسك بحقوق وث
  5/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  على تقرير جولدستون مناكفة سياسية للتهرب من استحقاقات الحوار" تباكي حماس": الضميري .14

 السلطة الوطنية الفلسطينية عملت بجد أنكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام أ :رام اهللا
 على غزة ورحبت بتكليف القاضي األخير اإلسرائيلي تحقيق دولية حول العدوان على تشكيل لجنة

ريتشارد جولدستون بقيادتها والتحقيق في الجرائم التي تعرض لها شعبنا في القطاع، في الوقت الذي 
  .رفضت فيه حركة حماس التعاون معه واتهمته بالوالء للصهيونية

 القيادة وافقت على ما جاء في التقرير وكلفت إناسي والوطني وقال خالل لقاء مع مفوضي التوجيه السي
 شهرا لمتابعة ذلك، وما زالت أوروبا علي خشان بمتابعة رفع دعوى قضائية، ومكث في .وزير العدل د

 المتعلقة بالتقرير لتحقيق اكبر قدر من الفائدة المرجوة لخدمة الشعب الفلسطيني اإلجراءاتتتابع كافة 
  .ية ووضع التقرير في سياقه الصحيح وضمان عدم دفنه بفيتووالقضية الوطن

 للجانب إدانات تباكي حركة حماس التي رفضت التقرير بما احتواه من أن إلى الضميري وأشار
 ولحركة حماس ذاتها، ليس سوى مناكفة سياسية للتهرب من استحقاقات الحوار الوطني، اإلسرائيلي

ال ينسجم مع جهود المصالحة والنتائج المتوخاة من لقاء الحوار  الذي اإلعالميويأتي ضمن التصعيد 
  .المرتقب في القاهرة

  5/10/2009الحياة الجديدة، 
  

  لن نقبل بأقل من القدس عاصمة للدولة الفلسطينية: فياض .15
 "إسـرائيل "سالم فياض رئيس الوزراء، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي علـى             . طالب د  :أريحا

 لن نقبل   إننا" في القدس الشريف، مؤكدا      إجراءاتهاتفاقات الموقعة وباستحقاقات دولية ووقف       باال وإلزامها
 العـام الدراسـي     أمسجاء ذلك خالل افتتاح رئيس الوزراء        ".بأقل من القدس عاصمة للدولة الفلسطينية     

ع الحجـر األسـاس      الفلسطينية للعلوم األمنية ومبنى السكن الجديد الخاص بالطلبة ووض         األكاديميةلطلبة  
  .لمبنى الكافتيريا الجديدة التابعة لألكاديمية

 5/10/2009الحياة الجديدة، 
  

   في االستثمار في بناء المستوطناتدول أوروبيةتورط  المستقيل يكشف عن وزير االقتصاد .16
كشف باسم خوري وزير االقتصاد الفلسطيني  :وكاالتوال مراسل األهرام - القدس المحتلة رام اهللا،

 حكومة فياض النقاب عن تورط حكومات كفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج في االستثمار في المستقيل من
 وقال ، معتبرا ذلك الموضوع المركزي في الساحة السياسية اآلن،بناء المستوطنات بمليارات الدوالرات

 وأنه األخرى،ليد لقد تبين لنا أن تلك الحكومات تعطينا دعما ماليا باليمين وتطلق علينا الرصاص با
  .تحدث بشكل رسمي مع مبعوث الرئيس الفرنسي ورد عليه بالقول إن هذا مخالف للقانون

  5/10/2009األهرام، 
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  "النفاق السياسي" بـ التشريعيأطراف عربية وفلسطينية عطلت دور المجلس: دويك .17
لممارسة دوره عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي أنه سيعود . أكد د: شرحبيل الغريب- غزة

إن هذا حق طبيعي لي ولست بحاجة إلى أية اتفاقات " :الطبيعي في المجلس ودون اتفاقات مسبقة، قائال
 ".فأنا حريص على هذه العودة لممارسة مهامي بصورة سلسة ودون أي إشكاليات(...) من أجل عودتي 

عطيل دور المجلس التشريعي من ، أطرافاً عربية وفلسطينية بت"فلسطين"واتهم الدويك في حوار خاص بـ
  .خالل النفاق السياسي في التعامل مع نتائج االنتخابات، وااللتفاف على الديمقراطية وما أفرزته من نتائج

  5/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  متفائلون بجهود المصالحة المصرية: عباس في صنعاء .18
 خالل األيام المقبلة أفكارا وآراء ستقدم"صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن القاهرة  :صنعاء

أكدت "، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية "ثاء في القاهرةللمصالحة ستبحث في لقاء يعقد الثال
  ".موافقتها على ما طرح ونحن متفائلون بالجهود التي قامت بها وتقوم بها الشقيقة مصر

اهللا صالح تتناول  الرئيس اليمني علي عبد صنعاء أنه سيجري محادثات مع إلىوأوضح لدى وصوله 
 الفلسطيني، وما وصلت إليه المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي إلى نتائج زيارته –الحوار الفلسطيني 
  .األخيرة  لواشنطن

المبادرة اليمنية التي : "وتحدث عن تقارب بين المبادرة اليمنية للمصالحة والمساعي المصرية، مضيفاً
ختلف إطالقا عن المساعي التي تقوم بها مصر الشقيقة وكلها األفكار واآلراء نفسها وبالتالي قدمت لنا ال ت

 ".نحن نحاول أن نبني عليها وأن نجد الحلول الالزمة لها
  5/10/2009النهار، 

  
  اتفاق لتوحيد بعثة الحج الفلسطينية .19

كومة الفلسطينية االنتقالية، كشف وزير األوقاف والشؤون الدينية، في الح :منتصر حمدان -رام اهللا 
محمود الهباش، عن التوصل إلى توافق حول خروج الحجاج الفلسطينيين موحدين ألداء فريضة الحج، 
مؤكدا عزمه التوجه الى السعودية، للقاء أعضاء اللجنة المكلفة بتنظيم الحج في غزة للتباحث ومتابعة 

  .ين لهذا العام والتحضيرات لتوحيد بعثة الحجاج الفلسطينياإلشراف
 ، أن قرعة الختيار الحجاج الفلسطينيين لمنطقة وسط الضفة الغربيةبإجراء خالل البدء ،وأكد الهباش

  ".حجاج الضفة وغزة سيخرجون هذا العام في بعثة واحدة موحدة تحت راية السلطة الوطنية
  5/10/2009الخليج، 

  
  "التغيير واإلصالح"تفرج عن نائب من كتلة " إسرائيل" .20

، في بيان لها تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة "الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين"قالت 
 بعد ،عن محافظة نابلس" التغيير واإلصالح"أفرجت عن النائب رياض العملة من كتلة " إسرائيل"منه، إن 

  .اإلسرائيليةجون  العملة اعتقل مرات عدة في السأنوذكرت الحملة .  شهرا43ًاعتقال دام 
  5/10/2009الخليج، 

  
  نفذنا جزءاً كبيراً من مسؤولياتنا رغم الحصار: 2008 إنجازاتها بغزة خالل  تستعرضالحكومة .21

استعرضت الحكومة الفلسطينية في تقرير لها إنجازاتها بغزة خالل العام الفائت، مؤكدة أنها   :غزة
اتها تجاه أبناء شعبها رغم الحصار والتحديات استطاعت القيام بجزء كبير من مسؤولياتها وواجب

  .والعراقيل الكبيرة
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نسخة عنه، أمس، إلى أن كل محاوالت إنهاء الحكومة " فلسطين"وأشارت الحكومة في تقرير وصل لـ
وإسقاطها وإبعادها فشلت وستفشل، الفتةً االنتباه إلى أنها قدمت نموذجاً يحتذى به في الثبات والتضحية 

  .والعطاء واإلدارة السليمةوالتجرد 
ونوه التقرير إلى أن الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها المختلفة عملت حسب إمكاناتها المتوفرة على خدمة 
المواطنين والحد من معاناتهم اليومية، مشدداً على أن الحكومة أعادت األمن واألمان واالستقرار والنظام 

  .نوات عديدة من الفوضى والفلتانوالقانون إلى قطاع غزة بعد أن عانى لس
  5/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  اإلفراج عن قائد الكتائب بالضفة" إسرائيل" هو رفض  عرقلة صفقة األسرىسبب: القسام .22

 كتائب القسام والتي تتحفظ على الجندي شليط ان لغـز عرقلـة التوصـل    أعلنت: غزة ـ اشرف الهور 
ض اسرائيل االفراج عن ابراهيم حامد مسؤول جناحها المـسلح          التفاق لصفقة التبادل مع اسرائيل هو رف      

  .في الضفة الغربية
على موقعها االلكتروني ان اسرائيل ترفض االفراج عن حامد منذ بدء المفاوضات غير             " القسام"وذكرت  

  .المباشرة النجاز صفقة تبادل االسرى لالفراج عن شليط
تبادل االسرى بحجة ان بعـض مـن تطالـب حمـاس            وذكرت القسام ان اسرائيل ال تزال تعلق صفقة         

  .خصوصا قادة القسام االسرى وعلى رأسهم حامد" خطيرون للغاية"باالفراج عنهم هم 
وذكرت القسام ان حامد تتهمه اسرائيل بالمسؤولية المباشرة في التخطيط واالعداد لعـشرات العمليـات               

  .ائيليا اسر78الفدائية داخل مدن اسرائيل والتي ادت الى مقتل 
وقالت القسام انه في حال اصدرت المحكمة االسرائيلية الحكم على ابراهيم حامد فمن المتوقع ان يكـون                 

 عام، ما يعني انه ال امل له والخوانه من اصحاب المؤبدات في الخروج              7000حكمه بالسجن الكثر من     
 .ته بآالف السنينمن السجن اال في اطار صفقة تبادل لالسرى او ان يفرج عن عظامه بعد مو

  5/10/2009القدس العربي، 
  

  أحداث األقصى دليل على حيوية الفلسطينيين بالدفاع عن مقدساتهم : الزهار .23
حماس على أن تصدىٍ الشعب الفلسطيني      لحركة  أكد الدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية         :غزة

تهم في اقتحام باحات المسجد اٌألقصى هـو        لقوات االحتالل اإلسرائيلي والمتطرفين اليهود وصد محاوال      
  .دليل على حيوية الشعب واإلنسان المسلم المخلص في الدفاع عن شرف االقصى ومهبط األنبياء

إن المواجهات التي تجري فـي المـسجد        : "وقال الزهار في تصريحات متلفزة على قناة القدس الفضائية        
 مواجهة قوة نووية والعالم العربـي واإلسـالمي         األقصى ومحيطه تجري بأيد فارغة ومصدر عارية في       

، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني أثبت للجميع أن بمقدوره أن يحمي األقصى وأن يحـرره فـي                  "يتفرج
  .حال توفرت األدوات

وبين القيادي في الحركة أن الكثير من وسائل اإلعالم باتت أداة مصوغة لخدمة االحـتالل اإلسـرائيلي                 
ية القدس واألقصى، الفتاً إلى أن قيادة رام اهللا تواجه أزمة حقيقية في التواصـل مـع                 خصوصاً في قض  

  .الشعب بسبب األفكار والمعتقدات التي تتبناها
  5/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  األسرىن تبادل أ القادمة تشهد مفاوضات متالحقة بشاأليام: الزهار .24

 المكتب السياسي لحركـة حمـاس ان االيـام    قال الدكتور محمود الزهار عضو: غزة ـ اشرف الهور 
  .القادمة ستشهد مفاوضات متالحقة بشأن تبادل االسرى
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نوايا من قبل اسـرائيل     "، الفتا الى ان القضية تحتاج لـ        "ال تنتهي في لحظات   "واشار الى ان المباحثات     
  ".لالستجابة للمطالب الفلسطينية الموضوعية

 اسيرة مقابل معلومات عن حالـة شـليط،         20وجبه االفراج عن    ولفت الى اهمية االتفاق الذي جرى بم      
على جسم حي ونحن نريد ان نأخذ ثمن الصفقة في اسرع وقـت             "موضحا ان اسرائيل تريد ان تفاوض       

  ".ممكن إلنهاء معاناة اسرانا
ولفت المسؤول الرفيع في حماس في سياق تصريحات صحافية الى ان االيام القادمة ستـشهد جلـسات                 

على اسرائيل اذا ارادت انهاء الصفقة القبول بمطالبنا، ومطالبنا ليست معجزة،           "ة متالحقة، وقال    تفاوضي
  ".هي مطالب واقعية، اتفق عليها كل الفلسطينيين

  5/10/2009القدس العربي، 
  

  ما يحدث في القدس جريمة صهيونية  ولجنة تحقيق عباس مسرحية مكشوفة: الرشق .25
في تصريح له من العاصمة  تب السياسي لحركة حماس عزت الرشق  عضو المكقال: طرابلس الغرب

ما ): "10-4(الليبية طرابلس الغرب حيث يشارك في احتفاالت ذكرى ثورة الفاتح من أيلول اليوم األحد 
يجري اليوم من عملية إغالق للمسجد األقصى وحصار، وتنكيل بالفلسطينيين في داخله وفي محيطه، هو 

  ".دة لتعبيد الطريق أمام تدمير المسجد األقصىجريمة صهيونية جدي
إن المسجد األقصى خط أحمر، والعدوان عليه يفتح األبواب أمام جميع الخيارات المتاحة : "وتابع بالقول

  ".لدى أبناء شعبنا
قبل أيام وصبيحة القمة الثالثية التي جمعت نتنياهو وعباس وأوباما في نيويورك، : "وأضاف الرشق

ة اقتحام صهيونية للمسجد األقصى، واليوم نشهد حلقة عدوان جديد على المسجد المبارك، شهدنا عملي
النهج "، منوها بأن "والتي جاءت بعد يوم من سحب القرار المتعلق بالتصويت على تقرير غولدستون

، "سالذي تسير عليه سلطة رام اهللا منح االحتالل الصهيوني غطاء لتصعيد عدوانه بحق األقصى والقد
مطالباً السلطة باإلعالن الفوري عن وقف المفاوضات مع االحتالل، ووقف التنسيق األمني، والتوقف عن 

  .تصفية المقاومة في الضفة الغربية
إن قرار عباس تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب طلب التأجيل هو مسرحية مكشوفة : "وقال الرشق 

 التأجيل، ومساعدته االحتالل  ومجرمي الحرب الصهاينة  لمحاولة التغطية على دوره المشبوه في طلب
  ". لإلفالت من العدالة الدولية

وأكد الرشق أن سلطة رام اهللا تحاول أن تحفظ ماء وجهها وتستر عوراتها، بتشكيل لجنة للتحقيق، خاصة 
يئات الدولية عن بعد أن عبر شعبنا وجماهير أمتنا العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم والمؤسسات واله

  .الغضب والسخط الشديدين من تصرف السلطة الفلسطينية غير المسؤول
  4/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ليط ا بمكان ش"إسرائيل"المقاومة تنفي علم  .26

نفى ابو مجاهد الناطق اسم لجان المقاومة الشعبية احد الفصائل التي تأسـر الجنـدي االسـرائيلي                 : غزة
ط ما ورد في تقارير نقلت عن شخصية اسرائيلية امنية رفيعة قولها ان تل ابيب تعرف جيـدا                  غلعاد شلي 

  .مكان اسر شليط في غزة، وانها تخشى التدخل الطالق سراحه خشية قتله من قبل مسلحي حماس
ان مزاعم بعض المصادر االعالمية حول معرفة الكيان الصهيوني         "وقال ابو مجاهد في تصريح صحافي       

ليط هو عارية عن الصحة، وتأتي فقط في سياق رفع معنويات الصهاينة وتقليـل              ا الجندي االسير ش   مكان
  ".حجم انتصار المقاومة في صفقة التحرير
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ـ                قـام  "واشار المسؤول في المقاومة الشعبية الى انه لو كان يعلم الجيش االسرائيلي مكان احتجاز شليط ل
  ".ن الباهظ الذي سيدفعه برغم انفه وفقا لشروط الفصائل اآلسرةبقتله خالل غارة جوية حتى ال يدفع الثم

  5/10/2009االتحاد، اإلمارات، 
  

  تأجيل النظر في تقرير غولدستون هو تواطؤ واضح مع االحتالل: كتائب األقصى .27
أن قيام السلطة بطلب تأجيل النظر في تقرير  اعتبرت كتائب شهداء األقصى :، كفاح زبون، غزة،رام اهللا

وفي بيان صادر عنها،  ".دائرة الشك واالتهام والتواطؤ مع االحتالل"يضع السلطة في " لدستونغو"
بتقديم خدمة مجانية للعدو الصهيوني، والتغطية على "اتهمت كتائب شهداء األقصى، السلطة الفلسطينية 

  ".اللحربة السابقة على غزة، ولحرب قادمة على الشعب الفلسطيني، وتواطئا واضحا مع االحت
إننا في كتائب شهداء األقصى ال نعول كثيرا على المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها "وأضاف البيان 

أميركا وإسرائيل، ورغم تحفظنا على كثير من نقاط التقرير، فإننا نرى في عملية سحب مناقشة التقرير، 
  ". ن هناك تواطؤاًالتي كانت من الممكن أن تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، أ

 5/10/2009الشرق األوسط، 
  

  تأجيل النظر في تقرير جولدستون يؤكد وجود مفاوضات سرية وراء الكواليس: الشعبية .28
أكد حسين الجمل القيادي في الجبهة الشعبية  :اهللا ـ مراسل األهرام ـ غزة ـ وكاالت األنباءرام 

لنظر في تقرير جولدستون يؤكد وجود مفاوضات أن طلب السلطة الفلسطينية تأجيل ا، لتحرير فلسطين
وسيكون ، وأكد الجمل ـ في لقاء إذاعي ـ أن موقف السلطة يدعو للريبة والشك، سرية وراء الكواليس

  .له تداعيات خطيرة علي مستقبل العالقة بين السلطة وفصائل العمل الوطني واإلسالمي
  5/10/2009األهرام، 

  
   الحالية أولويات المرحلةاتفاق بين الشعبية وهنية على .29

أعلنت الجبهة الشعبية أنها اتفقت أمس مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية ووفد من : )آي.بي.يو(
وقالت الجبهة في بيان إن وفداً من قيادتها التقى  .على خمس أولويات في المرحلة الحالية" حماس"حركة 

 على المخاطر السياسية التي تتهدد المشروع الوطني ، وذكرت أن الطرفين توافقا"حماس"هنية وقيادة 
  .والثوابت الفلسطينية بما يستوجب الحفاظ على الثوابت، ضمن خمس أولويات جرى التوافق عليها

وأضافت انه جرى توافق على ضرورة ترتيب المؤسسات الفلسطينية وتفعيل المرجعية الشاملة للشعب 
ة والتشريعية بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني، لتعزيز دور الفلسطيني بإجراء االنتخابات الرئاسي

  .منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
أولوية وطنية ملحة وضرورية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، "وشددت على أن المصالحة الوطنية 

لى حق شعبنا في المقاومة وضرورة التأكيد ع"وقال إنه جرى  ".وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده
  ". حمايتها

  5/10/2009الخليج، 
  

  لتفعيل تقرير غولدستون" الجامعة العربية"و" المؤتمر اإلسالمي"الفصائل تُرسل وفداً إلى  .30
 ىايفاد وفد ال، قررت الفصائل الفلسطينية خالل اجتماع عقدته في غزة أمس :غزة ـ وكاالت األنباء
وشارك في اجتماع . من أجل تفعيل تقرير جولدستون، ي وجامعة الدول العربيةمنظمة المؤتمر اإلسالم

الفصائل الفلسطينية الذي نظمته حركة الجهاد اإلسالمي وتناول تداعيات تعطيل تقرير لجنة جولدستون 
  .مؤسسات حقوقية وشعبية ورجال دين ووجهاء وشخصيات وطنية وأكاديمية
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 اهللا أبو جتماع حيث حضره القيادي عن فتح الدكتور عبدوقد شاركت حركتا حماس وفتح في اال
  .سمهدانة

  5/10/2009األهرام، 
  

  ضغوطات فتح على عباس وراء تشكيل لجنة تحقيق حول تقرير غولدستون":القدس العربي" .31
تشكيل لجنة للتحقيق في مالبـسات    قرار الرئيس عباسأن" القدس العربي"علمت : غزة ـ اشرف الهور 

 جاء بعد ان واجه ضغطا كبيرا من اللجنة التنفيذيـة للمنظمـة،             ت على تقرير غولدستون   التصويتاجيل  
  .للتاجيل" اسفها الشديد"واللجنة المركزية لحركة فتح، التي سارعت الى اصدار بيان عبرت فيه عن 

ـ       ان اعضاء من اللجنة هاجموا بـشدة قـرار         " القدس العربي "وقالت مصدر فتحاوي رفيع في الحركة ل
  .، تجاه الحادثة"سخطهم"اجيل، وابلغوا الرئيس عباس بـالت

واوضح المصدر ان التفاعالت في داخل اروقة اللجنة المركزية وصلت لحد تـسمية اشـخاص بعيـنهم                 
انطالق مفاوضات سالم   "خالل اتصاالت اجريت مع ابو مازن، قالت انهم يقفون وراء القرار، على امل              

  ".مع اسرائيل
راك قوي في فتح يدفع باتجاه منع اي عملية تفاوض مع اسرائيل، او عقد لقاءات               واكد المصدر وجود ح   

بين مسؤولين فلسطينيين وآخرين اسرائيليين برعاية امريكية، في اشارة الى اللقاءات التي عقدها مؤخرا              
  .في امريكا الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لفتح

ان يشهد االجتماع القادم للجنة المركزية نقاشا وجدال واسعين، لمعالجـة هـذه المـسائل               وتوقع المصدر   
الخالفية، مشيرا الى وجود مطالبات داخل اللجنة المركزيـة بـسحب صـالحيات بعـض المـسؤولين                 

قبل التزامها بـالقرارات    " يدفعون باتجاه اجراء جوالت تفاوض مع اسرائيل      "الفلسطينيين، الذين قال انهم     
  ".تجميد االستيطان"الدولية، وما نصت عليه خارطة الطريق خاصة 

  5/10/2009القدس العربي، 
  

  فتح دفعت في اتجاه إجراء تحقيق حول تأجيل نقاش تقرير غولدستون : دحالن .32
قال عضو اللجنة المركزية للحركة، محمد دحالن، إنه بناء على طلب فتح والفصائل قررت اللجنة 

لتحرير تشكيل لجنة تحقيق في أسباب تأجيل النظر في تقرير غولدستون، ونفى دحالن التنفيذية لمنظمة ا
  .أن تكون لحركة فتح معلومات كافية حول آليات اتخاذ القرار الذي كان مع التأجيل

 5/10/2009الشرق األوسط، 
  

    االعتداء على األقصى ومحاولة طمس تقرير غولدستون مسئولية خطيرة: رأفت مرة .33
أن ما يجري في فلسطين من " في بيروت رافت مرة مسئولهاركة حماس في لبنان على لسان اعتبرت ح

اعتداء على المسجد األقصى المبارك ومن محاولة لطمس تقرير التحقيق الدولي حول جرائم الحرب 
لدى الشعب "وتابع مرة أنه . اإلسرائيلية في غزة هو مسؤولية خطيرة وسنتعامل معها على هذا األساس

لفلسطيني في الداخل والخارج الكثير من العناصر والمفاجآت التي يمكن استخدامها لوقف التأمر ا
 ".الصهيوني

جاء ذلك خالل االعتصام الذي نظمته الحركة في ساحة الشهداء في صيدا احتجاجاً على تأجيل التصديق 
لدية صيدا الدكتور عبد وشارك في االعتصام رئيس ب. على تقرير غولدستون كما نصرة للمسجد األقصى

الرحمن البزري وممثلون عن االحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية، ورفع األطفال األعالم والرايات 
 .وصور مجازر االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة
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تعمل على محاكمة قادة العدو كمجرمي حرب، وسنستمر بالعمل لمعاقبة " حماس"وكشف مرة ان حركة 
ة، ونعتبر ما قامت به حكومة عباس ـ فياض من تأجيل البث بالتقرير الدولي هو نسف هؤالء القتل

واختتم االعتصام بدعاء من الشيخ خالد عارفي، فيما قامت . لجهود هذه اللجنة في فضح جرائم االحتالل
 .منقبة بإحراق العلم اإلسرائيلي

  5/10/2009السفير، 
  

  لورقة المصرية ا أكتوبر لبحث /تشرين أول 18وفود الفصائل تتوجه للقاهرة : برهوم .34
 في غزة فوزي برهوم حماسقال الناطق باسم  :عماد اشتيوي ومحمد جمال-القدس المحتلة-غزة
 أكتوبر على أن تبدأ جولة المباحثات في 18إن وفود الفصائل ستغادر إلى القاهرة يوم األحد " "الشرق"لـ

لمصرية المعتمدة على ردود الفصائل على الورقة التي كانت يوم االثنين حول الصياغة الجديدة للورقة ا
قد سلمتها مصر لهذه الفصائل في سبتمبر الماضي،وأوضح أنه إذا تم االتفاق على الصياغة الجديدة بين 
الفصائل سيتم توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بوجود وحضور الدول العربية وعدد من وزراء 

الفصائل قدمت وجهة نظرها حول "هناك التزام بتنفيذ االتفاق، مشيرا إلى أن الخارجية العرب حتى يكون 
العديد من القضايا التي لم يتم التوصل إلى توافق حولها، ونحن في حماس ذهبنا بوفد إلى القاهرة وناقشنا 

  ". ردنا على الورقة المصرية مع المسؤولين المصريين
مما يجعل األمر أكثر سهولة، وسنصل إلى صيغة " الفصائل وأكد برهوم أن هناك ردودا إيجابية من قبل

  . ، مؤكدا أن حركة حماس معنية بإنجاح الجهد المصري إلبرام المصالحة الفلسطينية"توافقية
  5/10/2009الشرق، قطر، 

 
  "تقرير غولدستون"إجهاض " فاتورة" تتوقع ضغوطاً من واشنطن لطلب "إسرائيل: ""هآرتس" .35

اإلسرائيلية أمس عن أوساط سياسية رفيعة المستوى في تل أبيب " هآرتس"حيفة نقلت ص  -الناصرة 
توقعاتها بأن تمارس اإلدارة األميركية ضغوطاً أكبر على الحكومة اإلسرائيلية الستئناف المفاوضات مع 
السلطة الفلسطينية، بعدما نجحت واشنطن في إقناع السلطة بالموافقة على إرجاء التصويت في مجلس 

الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في " تقرير غولدستون"وق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على حق
واهتم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو . غزة، وهو إرجاء رحبت به إسرائيل واعتبرته إنجازاً

. منع البحث في التقريربأن يشكر شخصياً وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون على جهدها ل
فاتورة "ورأت األوساط السياسية اإلسرائيلية أن الواليات المتحدة تطالب اآلن عملياً بأن تسدد إسرائيل 

  .على مجلس األمن" تقرير غولدستون"مشروع قرار بإحالة " إحباط
الجولة الوشيكة للموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ولم تستبعد هذه األوساط أن تتكلل 

ميتشل التي تبدأ بعد غد األربعاء بالنجاح من خالل اإلعالن رسمياً عن استئناف المفاوضات بين إسرائيل 
وكان ميتشل أجرى األسبوع الماضي محادثات في واشنطن مع كل من الموفدين . والسلطة الفلسطينية

سحاق مولخو ومايك هرتسوغ، ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية اإلسرائيليين ا
  .صائب عريقات

وبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى اطلع على نتائج المحادثات في واشنطن، تم تحقيق تقدم 
وأضاف . ئهاوتقلصت الفجوة في ما يتعلق بشروط استئناف المفاوضات وإطارها والجدول الزمني إلنها

". وأصبحنا قريبين جداً من إعالن استئناف المفاوضات"أن الخالفات األخيرة المتبقية قابلة للجسر 
، فإن السلطة تنازلت عن رهن استئناف المفاوضات بتجميد االستيطان في الضفة "هآرتس"وبحسب 

  .والقدس المحتلتين
  5/10/2009الحياة، 
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   بريطانيا خشية اعتقالهىإل زيارته إلغاء يعالون يقرر موشيه .36

الغى الوزير االسرائيلي ورئيس االركان السابق موشيه يعالون زيارة كان مقـررا ان              -القدس المحتلة   
وافادت صحيفة هارتس االسرائيلية اليوم ان يعالون تلقى دعوة لزيـارة            .يقوم بها لبريطانيا خشية اعتقاله    

 اقامة مقر لجنود تعيش عائالتهم في الخارج اال انـه           بريطانيا لالشتراك في حفل لجمع التبرعات لغرض      
رفضها بعد ان ابلغه المستشارون القضائيون بان احتمال اعتقاله فـي بريطانيـا وارد اذ ان حـصانته                  

وكانت جهات فلسطينية  قد رفعت دعاوى ضد يعالون لـدى اشـغاله              .الدبلوماسية ربما لن تكون كافيه      
 حول ارتكابه جرائم حرب لدوره في قتل القائد فـي           2005 و   2002 منصب رئيس االركان بين االعوام    

فلسطينيا واصابة العشرات   14حماس صالح شحادة في قطاع غزة مما ادى في حينه ايضا الى استشهاد                
  .بجراح

  5/10/2009 ،وكالة سما
  

   إسرائيلي يطالب بتمكين مئات اآلالف من اليهود من دخول المسجد األقصىنائب .37
اإلسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو اتخاذ اإلجراءات "  الكنيست"طالب عضو في  -الناصرة 

لتمكين مئات اآلالف من اليهود بدخول المسجد االقصى، بمناسبة حلول األعياد اليهودية، التي بدأت اليوم 
؛ طالب )4/10( األحد وبحسب ما نقلته القناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي اليوم .وتستمر لمدة أسبوع

اليميني المتطرق وزارة ما " االتحاد الوطني"ميخائيل بن آري عضو البرلمان اإلسرائيلي عن حزب 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكين اليهود بدخول ساحات المسجد األقصى، حيث " األمن الداخلي"يسمى 

  .يبلغ عددهم مئات االآلف، طبقاً لما أورده القناة
وعلى مدى ) 4/10(در إعالمية عبرية أن يدخل مدينة القدس المحتلة بدء من اليوم األحد وتوقعت مصا

أسبوع أكثر من مليون يهودي، حيث سيقتحم عدد كبير منهم بشكل جماعي باحات المسجد األقصى 
وبحسب اإلذاعة العبرية التي أوردت النبأ؛ فإن االستعدادات الالزمة  .المبارك ألداء طقوس تلمودية

اليهودي، قد استكملت، " عيد العرش"ستقبال اليهود في مدينة القدس المحتلة، بمناسبة حلول ما يسمى ال
وأوضحت أنه سيكون ضمن البرنامج الذي تم  .حيث من المتوقع وصول مليون يهودي إلى مدينة القدس

ون أن توضح خط وضعه بلدية القدس االحتاللية لهؤالء اليهود إقامة مسيرة ضخمة في مدينة القدس، د
  .سيرها، لكن مصادر فلسطينية حذّر من أن تكون وجهتها إلى المسجد األقصى

  4/10/2009 قدس برس
 

   وسائل اإلعالم اإلسرائيلي الصادرة أمس ركزت على الشريط المصورة لشاليطمعظم .38
ع ركّزت وسائل االعالم العبرية الصادرة يوم امس االحـد علـى موضـو            :  زهير اندراوس  -الناصرة  

  .حماسحركة الشريط الذي تسلمته عائلة الجندي االسرائيلي، غلعاد شليط، من 
، معظم الصفحات امـس االحـد       'يديعوت احرونوت 'وصحيفة  ' معاريف'من ناحيتها، خصصت صحيفة     

ان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عاد ورأى الـشريط مـرة تلـو             ' معاريف'وقالت  ،  وتناولتا الشريط 
لى عزمه العمل بشكل مكثف الفتا الى ان شليط لن يتحول الى رون اراد، في اشارة الى                 االخرى واكد ع  

  .، والذي ال تعرف اسرائيل شيئا عنه1989مساعد الطيار االسرائيلي المفقود منذ العام 
وكتب المعلق السياسي البارز ناحوم برنياع عن فشل اسرائيل االستخباري في الوصـول الـى مكـان                 

سير االسرائيلي، وقال ان هذا الفشل الذريع لم يحقق فيه من قبـل الـسلطات االسـرائيلية،                 االحتفاظ باال 
وبالتالي ال نعرف فيما اذا كان سبب الفشل هو براعة خاطفيه، ام ان هناك في اسرائيل مـن اراد ان ال                     

  .يوظف االموال والموارد للعثور على مكانه
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يس الوزراء االسرائيلي االسبق انّه يتحتم على الدولة العبرية         من ناحيته كتب ايتان هابر، مدير ديوان رئ       
ان تواصل المفاوضات مع حماس العادة شليط الى البيت، ولكن بموازاة ذلك قال انّه يتحتم على صـنّاع           
القرار في تل ابيب اصدار االوامر لضرب حماس في االمـاكن الموجعـة، واكـد علـى ان القاضـي                    

من الغضب، الفتا الى ان حركة حماس هي التي تقرر وفي يوم من االيام قـد               غولدستون يقدر ان يتفجر     
تضطر الدولة العبرية الى التفاوض معها، وختم مقاله قائال انّه من الناحية االولى يوجد شـليط، ومـن                  

  .الناحية االخرى التهديد النووي االيراني، وعلى الحكومة االسرائيلية مواجهة هذين التهديدين
تها كتبت المحللة سيما كدمون ان قرار الحكومة ببث الشريط يشير الى ان قرار استئناف الصفقة                من ناحي 

                    قد وقع، وان الحكومة تعتقد ان بث الشريط سيساعدها في حشد الرأي العـام لـصالح الـصفقة، اال ان
المحللة ترى ايضا ان بث الشريط من شأنه ان يعزز مواقـف المعارضـين الطـالق سـراح اسـرى                    

لسطينيين كبار بادعاء ان صحة االسير جيدة ويمكن ان يصمد لفترة اطول وان الشريط يعتبر سببا كافيا                 ف
لدى حماس للحفاظ عليه، وختمت مقالتها بالقول ان ما سيحسم قرار الصفقة بالتالي هو اعتبارات سياسية                

  .وميزان الربح والخسارة، على حد تعبيرها
في عنوانها الرئيسي انّه بعد قضية الشريط فان المفاوضات الطالق          ' معاريف'من ناحيتها كتبت صحيفة     

سراح شليط حصلت على دفعة كبيرة الى االمام، ونقلت عن مسؤول وصفته بانّه رفيع المستوى في تـل                  
ابيب قوله ان الشريط ليس حدثا قائما بحد ذاته، انّما هو جزء ال يتجزأ من الصفقة برمتها، وفـي حـال                     

  الصفقة الشاملة باتت قريبة جدا       خرج الى حي ما جرى         . ز التنفيذ فان اما المحلل بن كاسبيت، فقد كتب ان
يوم الجمعة الماضي، اي تسليم الشريط، كان مقدمة للصفقة، وان الصفقة بين اسرائيل وحمـاس باتـت                 

 الرأي العام فـي     وشيكة جدا، الفتا الى ان رئيس الوزراء الذي اتخذ قراره بابرام الصفقة يقوم بتحضير             
  .اسرائيل للصفقة الشاملة مع حماس، على حد قوله

  5/10/2009القدس العربي، 
  

  للتأكد من عدم إصابته بسرطان القولون" تنظير" يخضع لعملية نتنياهو .39
، إلجراء عملية )4/10(خضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم األحد  -الناصرة 

ه الهضمي، للتأكد من عدم إصابته بسرطان القولون، وذلك بعد أن اكتشف األطباء وجود لجهاز" تنظير"
وبحسب ما نُشر في وسائل اإلعالم العبرية؛ فإن نتنياهو خضع، في  .في القولون ورم صغير الحجم 

لمتابعة حالته الصحية بعد اكتشاف نمو غددي صغير  في القدس إلجراء طبي" هداسا عين كارم"مستشفى 
  .في جهازه الهضمي قبل عام ونصف العام، وأجريت له عملية تنظير القولون وتنظير للمثانة

وأعلن طبيب نتنياهو الشخصي أن نتائج الفحص كانت طبيعية، وتبين أن الورم هو ورم حميد، الفتاً 
  .النظر إلى أنه تم إخضاع نتنياهو للتخدير الخفيف خالل الفحص

  4/10/2009 قدس برس
  

   يسلم الروس أسماء علماء ساعدوا إيران نوويانتنياهو .40
البريطانية في عددها الصادر امس ان رئيس الوزراء االسـرائيلي  " التايمز"قالت صحيفة :  د ب ا   -لندن  

بنيامين نتنياهو سلم روسيا قائمة بأسماء علماء روس يعتقد اإلسرائيليون أنهم ساعدوا إيران في تطـوير                
وذكـرت تقـارير اخباريـة ان        .رية التي قام بها لموسكو الشهر الماضي      رأس نووي خالل الزيارة الس    

نتنياهو طار سرا إلى موسكو وبصحبته عوزي اراد مستشاره لألمن القومي الشهر الماضي على مـتن                
واجرى نتنياهو في زيارته السرية محادثات مع رئيس الوزراء فالديمير بوتين والـرئيس             . طائرة خاصة 

  .روسيينديمتري ميدفيديف ال
  5/10/2009الدستور، 
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   تطالب بعزل عباس والتحقيق معه  في أوروبافلسطينيةمنظمة  35  .41

طالبت عشرات المنظمات الفلسطينية في أنحاء القارة األوروبية بعزل الرئيس الفلسطيني محمود : نلند
تقرير لجنة تقصي عباس والتحقيق معه أمام لجنة حقوقية عربية مستقلة، وذلك على خلفية تأجيل مناقشة 

  .الحقائق األممية بشأن الحرب على غزة في مجلس حقوق اإلنسان الدولي بجنيف
نسخة منه " قدس برس"واعتبرت المنظمات، وعددها خمسة وثالثون منظمة، في بيان مكتوب وصل 

" ائم حربجر"األحد، قرار السلطة الفلسطينية بتأجيل النظر في تقرير يدين االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب 
بمثابة منح "وجرائم ضد اإلنسانية، والذي تم الدفاع عنه من قبل الناطقين الرسميين باسم الرئيس عباس، 

غطاء لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكراً لدماء أكثر من ألف 
بقة ال تقل خطورة عما وأربعمائة ضحية ولمعاناة آالف األسر في القطاع المحاصر، بل إنه مثّل سا

  .، على حد تعبيرها"ارتكبه االحتالل من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر
5/10/2009قدس برس،   

  
   سنوات من االنتفاضةتسع شهيداً حصيلة 7320": منظمة التحرير"تقرير لـ .42

أكد تقرير صادر عن دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن قوات  :رام اهللا
 مواطناً خالل األعوام التسعة الماضية، بينهم 7320 منزل فلسطيني وقتلت 13700االحتالل دمرت 

مناسبة الذكرى العاشرة  من اإلناث، مشيراً إلى ان 340 عاماً، و18 طفالً تقل أعمارهم عن 1460
إرهاب الدولة "النطالق انتفاضة األقصى،  تمر وسط مواصلة جيش االحتالل ارتكاب المجازر وممارسة 

، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين البشرية والشرائع السماوية، مستهدفاً األطفال والشيوخ "المنظم
  .الحجرالجرائم بحق البشر والشجر و" أبشع"والنساء، مرتكباً 

 مواطناً فلسطينياً بفعل 7320وحسب التقرير فإن قوات االحتالل، قتلت خالل األعوام التسعة الماضية، 
 األكثر دموية، بين 2009العمليات الحربية أو أعمال القتل واالغتيال المباشر للمواطنين، وكان العام 

  .لطبية من األطقم ا20 صحفياً، 16 من اإلناث، 448 طفالً و1460الشهداء 
 ألف فلسطيني بجراح مختلفة، نتيجة العنف الممارس من قبل االحتالل 39 نحو إصابةوأشار التقرير إلى 

 إعاقات دائمة خالل األعوام التسعة 4000 أصيبوا بإعاقات مختلفة، منهم 8000وآلته العسكرية، بينهم 
  .الماضية

5/10/2009الخليج،   
  

  وأخالقينازل عن تقرير غولدستون سقوط سياسي قرار السلطة بالت: 48 في الـالجمعيات .43
بقرار السلطة ) اتجاه(نددت اللجنة التنفيذية التحاد الجمعيات العربية : زهير اندراوس - الناصرة

 المتحدة في جنيف بالتنازل عن طلب تصويت األممالفلسطينية وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية لدى 
  . الجمعية العموميةإلىحدة بصدد رفع تقرير لجنة غولدستون  المتاألمم في اإلنسانمجلس حقوق 

.  يتناقض مع مصالح وحقوق شعبنا ومع عدالة قضيتهوأخالقياسقوطا سياسيا يشكل القرار  أن واعتبرت
 بإمكانية يرفضها شعبنا وأوهامانه بيع للحق الفلسطيني بالمزاد العلني سعيا وراء امتيازات : وتابع البيان
 على حساب شعبنا واألمريكية  لإلمالءات اإلسرائيليةانها خضوع معيب.  العملية السياسيةدفع ما يسمى

وعلى حساب ضحايا المجزرة والحصار في غزة وعلى حساب كل مناصري شعبنا في العالم والمجندين 
  . ومحاكمة قياداتها كمجرمي حربإسرائيل في الحملة لمحاصرة لإلسهام

5/10/2009القدس العربي،   
 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1572:         العدد       5/10/2009اإلثنين  :التاريخ

  الحتالل يطلق فتى فلسطيني بعد إصابته في غزة ا .44
أخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي األحد سبيل فتى فلسطيني بعد أن أطلق جنود االحتالل النار : غزة

  .عليه شمال قطاع غزة وأصابوه بجراح خطيرة
5/10/2009قدس برس،   

  
 إلى غزة " العشرين"صفقة األسيرات تكتمل بوصول أسيرة  .45

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي، األحد ، األسيرة العشرين في صفقة شريط شاليط وذلك بعد أطلقت: غزة
وقالت مصادر فلسطينية إن سلطات االحتالل أطلقت سراح األسيرة روضة  .تأجيل ذلك لمدة يومين

حبيب من مدينة غزة بعد اعتقال دام عامين ونصف العام، وكانت قوات االحتالل اعتقلت حبيب في أيار 
حيث وجهت لهما تهمة " ايرز" برفقة عمتها فاطمة الزق، عن معبر بيت حانون 2007من عام ) مايو(

  .التخطيط لتنفيذ عملية فدائية
4/10/2009قدس برس،   

  
 غالبية فلسطينيي الداخل ال يؤمنون باحتماالت السالم: استطالع أميركي .46

 في واشنطن، "بروكينغز" يتبع لمعهد  الذي"مركز سابان للشرق األوسط" استطالع أجراه رصد: حيفا
وبحسب . الفلسطيني - حيال الصراع اإلسرائيلي18%مواقف فلسطينيي الداخل البالغة نسبتهم 

الفلسطيني، كما ال  - من العرب في الداخل ال يعتقدون بإمكانية السالم اإلسرائيلي51%االستطالع فإن 
يرون أنه سيحل السالم خالل % 11 طويلة، وفقط  منهم أنه سيكون هناك سالم إال بعد مدة34%يعتقد 

 .السنوات الخمس القادمة
 تتحمالن المسؤولية بنفس الدرجة حيال أوضاع قطاع "حماس" و "فتح" منهم إن حركتي 44 %وأورد أن

 إن حماس تتحمل 20% إن حكومة أبو مازن تتحمل المسؤولية، وقال 26%غزة، في حين قال 
 .المسؤولية

5/10/2009العرب، قطر،   
  

  مركز ثقافي فرنسي يقيم حفلة غنائية في غزة  .47
التي نظمها " الليلة البيضاء" في أمس من أولشارك المئات من الشبان الفلسطينيين مساء : ا ف ب "-غزة

يخضع للحصار   لتشكل متنفسا فريدا من نوعه في القطاع الذي،المركز الثقافي الفرنسي في غزة
، معظمهم من الشبان،  مدعو400 و300استمع ما بين ،  من ساعتين بقليلأكثروعلى مدى  .اإلسرائيلي

وكذلك الدبكة " بريك دانس "ـ وشاهدوا شبانا يرقصون ال،تغني بالعربية" الراب" فرق لموسيقى إلى
هناك طلب حقيقي لتنظيم مثل "وقال المدير الجديد للمركز الثقافي الفرنسي في غزة جان ماتيو . الشعبية
 ". لكي يبقى هذا المركز متنفسا في غزة،الياتهذه الفع

5/10/2009السياسة، الكويت،  
   

  الخارجية األردنية تستدعي السفير اإلسرائيلي وتسلمه رسالة احتجاج  .48
 استدعت وزارة الخارجية األردنية، أمس، السفير االسرائيلي في عمان وسلمته رسالة : بترا–عمان 

لحكومة االسرائيلية حول انتهاكاتها المتكررة في القدس الشرقية احتجاج من الحكومة االردنية الى ا
  .المحتلة والمسجد االقصى المبارك واالماكن االسالمية والمسيحية المقدسة فيها

وشددت رسالة االحتجاج على ان كافة االجراءات االسرائيلية غير قانونية وغير شرعية وتشكل خرقا 
 . القائمة باالحتالل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلةبصفتها السلطة" إسرائيل"اللتزامات 
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واكدت ان مثل هذه االجراءات تشكل عقبة رئيسية امام الجهود المبذولة الطالق مفاوضات جادة تفضي 
بوقف هذه االنتهاكات فورا وكذلك "  إسرائيل"وطالبت الحكومة  .د حل الدولتين والسالم الشاملالى تجسي

  .الق سراح من اعتقلتهم وعلى رأسهم موظفو دائرة االوقاف االسالمية في القدس باط
5/10/2009الرأي، األردن،   

  
  القوى الشعبية األردنية تشجب الموافقة على إرجاء بحث تقرير غولدستون .49

طالبت المبادرة الوطنية األردنية وقوى شعبية أردنية، بكشف مالبسات الموقف :   محمد كيالي-عمان 
المتخاذل والمعيب للوفد الفلسطيني في جنيف، أثناء اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

كما دعت في رسالة رفعتها إلى رئيس السلطة . لمناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون
خذي القرار، وصدور محاسبة مت"، إلى "الغد"الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وأرسلت نسخة منها إلى 

قرار صريح وواضح من اللجنة التنفيذية بعدم تكرار ما جرى، والعمل على مالحقة سلطات االحتالل 
لدى القضاء الدولي، وذلك قبل حلول موعد االجتماع القادم للمجلس، بالتنسيق مع الدول العربية 

  ".واإلسالمية
 في مجمع النقابات المهنية نصرة للمسجد من جهته، نفذ حزب الوحدة الشعبية مساء أمس اعتصاماً

األقصى واستنكاراً لقرار السلطة الفلسطينية بتأجيل بحث تقرير غولدستون حول الجرائم الصهيونية بحق 
سعيد دياب في كلمته أمام المشاركين في . وأكد أمين عام الحزب د. أهالي غزة مطلع العام الحالي

لقدس باعتبارها لب القضية الفلسطينية والعربية، مستهدفا األقصى االعتصام، على أن العدو يريد تهويد ا
  .وضرب وتهميش المشروع الوطني الفلسطيني مع إلغاء حق العودة

5/10/2009الغد، األردن،   
  

  موقوفاً على قضايا إدارية تتعلق باإلقامة320و" إسرائيل" معتقالً أمنيا أردنيا في 17:جودة .50
ارجية ناصر جودة إن عدد السجناء والمعتقلين األردنيين أمنيا في قال وزير الخ:  أيمن فضيالت

.  أردنيا320معتقال، في حين بلغ عدد الموقوفين لقضايا إدارية تتعلق باإلقامة هناك نحو ) 17" (إسرائيل"
أعطت جل اهتمامها فيما يتعلق بموضوع المعتقلين، ونجحت بإطالق سراح عدد "مشيرا الى أن الوزارة 

 ".تقلين األردنيين من قبل السلطات االسرائليةمن المع
5/10/2009السبيل، األردن،   

  
  في لبنان تستغرب موقف السلطة من تقرير غولدستون" الجماعة اإلسالمية" .51

شاركت الجماعة اإلسالمية في لبنان في االعتصام الذي نظمته حركة حماس في صيدا : محمد صالح
نصرة للمسجد و  من قبل السلطة الفلسطينية ير غولدستوناحتجاجاً على تأجيل التصديق على تقر

أن أشد الظلم يكون من بني جلدتنا " «، وقال المسؤول السياسي للجماعة في الجنوب بسام حموداألقصى
الذين عليهم نصرتنا وحماية المقدسات، لكن نستغرب ما يجري من تساهل وتهاون، بل الطلب بوقف 

التي أصدرت قرار شجب، أن » فتح«وندعو قادة حركة . لطة الفلسطينيةتحقيق دولي من قبل حكومة الس
 ."تساءل هذه الحكومة على ما قامت به

على خيار المقاومة في تحرير األرض الفلسطينية " عبد الرحمن البزري  صيدارئيس بلديةمن جهته أكد 
شتات والداخل يتمثل من االحتالل الصهيوني، وراى أن الخطر الداهم على الشعب الفلسطيني في ال

 حق العودة، وخطر التهجير من دول الشتات، لذلك نفرح بالتقارب وإلغاءبمحاوالت تهويد القدس 
 . الفلسطيني ولكن نرجوه أن يكون تقارباً شامالً وليس بين طرفين–الفلسطيني 

5/10/2009السفير،   
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 الحص يدين التواطؤ العربي في تأجيل إقرار تقرير غولدستون .52

لقد أثار اهتمامنا وعجبنا تقرير  ":الرئيس سليم الحص باسم منبر الوحدة الوطنية بتصريح قال فيهأدلى 
غولدستون الذي حقق في ارتكابات إسرائيل الفظيعة خالل الحرب على غزة، وخلص إلى إدانة العدو 

ق اإلنسان وعندما عرض التقرير على مؤسسة دولية معنية بحقو. اإلسرائيلي على جرائمه المتمادية
تدخلت ويا للعجب دول عربية وإسالمية للحؤول دون اتخاذ هذه المؤسسة موقفاً يدين إسرائيل، وأرجئ 

إن هذا التواطؤ العربي واإلسالمي من أجل منع صدور قرار بإدانة العدو . القرار إلى آذار المقبل
مواقف من شأنها أن تشجع العدو الصهيوني إنما يدين المسؤولين في هذه الدول التي لم تتورع عن اتخاذ 

اإلسرائيلي على مواصلة ارتكاب الجرائم في حق الشعب الفلسطيني المناضل والتمهيد عملياً لنكبة 
وحساب هؤالء . هذه صفحة سوداء تضم إلى سجل بعض المسؤولين العرب والمسلمين. فلسطينية جديدة

 ."يبقى عند شعوبهم
5/10/2009السفير،   

  
 ا جاهزة للمساومة على استقالل لبنان مقابل التوطينأميرك: فضل اهللا .53

آخر من " السيد محمد حسين فضل اهللا أمام وفد من طالب الجامعة األميركية في بيروت أن  قال:بيروت
يمكنه الحديث عن استقالل لبنان هو الواليات المتحدة األميركية، التي ساومت على استقالله أكثر من 

ة به مقابل الجوالن، وعرضت على سورية نشر جيشها في لبنان حتى الحدود مرة، وحاولت مبادلة سوري
مع فلسطين المحتلة شريطة نزع سالح المقاومة، وكانت وراء الحرب اإلسرائيلية على لبنان في عام 

مذكرا بأن اإلدارة األميركية ليست جمعية خيرية، وأنها الحاضرة للمساومة على استقالل لبنان . "2006
 ." إقليمية قادمة-لتوطين وفي أي صفقة دولية مقابل ا

5/10/2009الشرق األوسط،   
  

  قرير غولدستونتسوريا تؤجل زيارة عباس وتستغرب قرار تأجيل مناقشة ": الدستور" .54
أكدت مصادر سورية رفيعة ان دمشق أجلت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود :  وكاالت–دمشق 

وأضافت المصادر، أن دمشق لديها انشغاالت في هذا . ليوم االثنينعباس والتي كانت مقررة مساء ا
ووصف مراقبون قرار دمشق بأنه شكل من أشكال إلغاء الزيارة . الوقت تحول دون قيام عباس بالزيارة

وصرح مصدر . وهو تعبير صارخ عن رفض سوريا لمواقف عباس وسياساته تجاه تقرير غولدستون
سورية امس ان دمشق فوجئت بطلب السلطة الفلسطينية تأجيل اتخاذ مسؤول في وزارة الخارجية ال

إجراء في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف بصدد تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في غزة برئاسة 
وفي الوقت الذي وصف التقرير الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل "وأضاف المصدر . القاضي غولدستون

في غزة بأنها جرائم حرب ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية تستوجب مالحقة بحق الشعب الفلسطيني 
فإن سوريا تستغرب قيام السلطة بمثل هذا العمل الذي عطل : مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية

". جهودا عربية وإسالمية ودولية تضافرت من أجل اتخاذ اإلجراء الالزم لتنفيذ توصيات هذا التقرير
مصدر إن سوريا ستواصل العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل التمسك بضرورة اتخاذ وقال ال

إجراءات عملية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم الإلانسانية التي أشار اليها التقرير إنصافا لضحايا العدوان 
  .يةاإلسرائيلي الوحشي على غزة من شهداء وجرحى ومشوهين سقطوا ضحية الهمجية اإلسرائيل
  5/10/2009الدستور، 
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 مخاطر الجرائم اإلسرائيلية بحق المسجد األقصىالجامعة العربية تحذر من  .55
حذرت جامعة الدول العربية من مخاطر الجرائم اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى :  أحمد علي-القاهرة 

قصى وعلى مدار األيام المبارك ومدينة القدس المحتلة، منبهة إلى أن إجراءات االحتالل بالمسجد األ
  . األخيرة يراد منها جس النبض وقياس ردة الفعل العربية واإلسالمية

أن الشعب "وأكدت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة أمس 
ا  شهيد وعشرات اآلالف من الجرحى خالل انتفاضة األقصى ودفاع7500الفلسطيني الذي قدم حوالي 

كما حذرت ". عن الحرم القدسي لن يتوانى لحظة في الدفاع عن المسجد األقصى القبلة األولى للمسلمين
الجامعة العربية من أن المسجد األقصى بات في خطر حقيقي، وأن المسؤولية تتطلب من كل األطراف 

ت بها الشرطة اإلسرائيلية وندد البيان بعمليات القمع التي قام. العربية والدولية التحرك فورا دون تأخير
وأفراد جيش االحتالل بحق المصلين المسلمين، والمواطنين الذين هبوا من مختلف منا أراضي الـ 

  . للدفاع عن حرمة المسجد األقصى المبارك1948
  5/10/2009العرب، قطر، 

 
  توقيع المصالحة الفلسطينية بمشاركة وزراء خارجية عرب: حسام زكي .56

استبعد السفير حسام زكي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن يؤثر : و حسين سوسن أب-القاهرة 
تقرير غولدستون حول انتهاكات حرب غزة على المصالحة الفلسطينية والتوقيع المرتقب لالتفاق الخاص 

. إن الموضوعين منفصالن وال عالقة وال تأثير ألحدهما على اآلخر" الشرق األوسط"وقال لـ. بها
نأمل أال يؤثر ذلك على األجواء اإليجابية التي تمكنننا من التوصل إلى التوقيع خالل األيام : وأضاف
  . المقبلة

وأفاد أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان سوف يلتقيان الرئيس الفلسطيني محمود 
 .عباس خالل زيارتهما لألردن في السياق نفسه

ستوجه الدعوة للفصائل الفلسطينية للتوقيع على االتفاق خالل األسبوع األخير ولفت االنتباه إلى أن مصر 
، أن مصر تعد "الشرق األوسط"وعلمت  و. من الشهر الجاري بحضور عدد من وزراء الخارجية العرب

حاليا مشروع االتفاق الذي يأخذ في االعتبار كل مواقف الفصائل الفلسطينية بما يؤدي إلى إنهاء االنقسام 
 .وإيجاد التوافق المطلوب

  5/10/2009الشرق األوسط، 
 

  على الدول اإلسالمية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه القدس الشريف: إحسان أوغلو .57
شدد أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي إكمال الدين إحسان أوغلو في أثناء زيارته : مينا العريبي

سالمي والواليات المتحدة بناء على االحترام المتبادل لواشنطن على أهمية بناء العالقات بين العالم اإل
إال أنه في الوقت نفسه نبه إلى ضرورة تطبيق إدارة الرئيس األميركي الجديد باراك . والمنفعة المتبادلة

وكانت القضية الفلسطينية في مقدمة القضايا التي . أوباما وعودها والتزامات التي أطلقتها مع تنصيبه
وغلو عند لقائه مع وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون وعدد من المسؤولين أثارها إحسان أ

قال إحسان أوغلو إن على العالم اإلسالمي أيضا " الشرق األوسط"وفي حوار لـ. والمفكرين األميركيين
لية أن يتحمل مسؤولياته وأن يتحرك لنجدة القدس الشريف من الممارسات اإلسرائيلية وعدم التعلل بعم

 . السالم وطريقة مسارها
  5/10/2009الشرق األوسط، 
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   1967ال سالم دون انسحاب اسرائيل لحدود : األسد .58
اكد الرئيس السوري بشار االسد انه من دون قبول إسرائيل لمرجعية عملية السالم :  ا ف ب-دمشق 

 فإن السالم ال يمكن أن 1967وقرارات مجلس األمن ومبدأ االنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام 
يتحقق في المنطقة، وذلك خالل استقباله دبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى نقال اليه رسالة من نظيره 

  . الفرنسي نيكوال ساركوزي تتعلق بآخر التطورات في الشرق االوسط
  5/10/2009الدستور، 

  
  الدوليمناشدات عربية وإسالمية لرفع ملف المسجد األقصى لمجلس األمن .59

ناشدت الوزارة أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي :  وكاالت األنباء- محمد جمال -القدس المحتلة 
والجامعة العربية والسكرتير األممي للمنظمة الدولية ودول االتحاد األوروبي التدخل الفوري، ورفع ملف 

ته بالضجة التي أثيرت حول تدمير المسجد األقصى لمجلس األمن الدولي، وتذكير العالم ومؤسساته وهيئا
  . ، ولم تخفت حتى يومنا هذا2001في آذار " باميان"حركة طالبان لتماثيل بوذا في مدينة 

  5/10/2009الشرق، قطر، 
  

  الرياض تؤكد رفض مطالب التطبيع األمريكية واإلسرائيلية .60
لمطالب األمريكية أكد سفير السعودية لدى مصر هشام محيي الدين ناظر رفض بالده ل: القاهرة

، ما لم تقبل األخيرة مبادرة السالم التي "إسرائيل"واإلسرائيلية باتخاذ خطوات نحو تطبيع العالقات مع 
ال اتصاالت أمريكية "، مشيرا إلى أنه "تضع حدا للصراع في المنطقة وتعيد الحقوق العربية ألصحابها

 في مؤتمر صحافي عقده أمس بمناسبة اليوم وأكد ناظر". بهذا الشأن مع السعودية في الوقت الحالي
هناك تنسيقا بين مصر والسعودية في مختلف القضايا بما فيها "الوطني التاسع والسبعين للسعودية أن 

، مشيراً إلى أن "االنفتاح السعودي على دمشق في غيبة تغيير مماثل في العالقات بين القاهرة ودمشق
 تحقيق الوحدة العربية والتضامن اإلسالمي لتأكيد الحقوق العربية مصر والسعودية تعمالن جاهدتين على"

  ".وفي مقدمتها الحقوق الفلسطينية
  5/10/2009الخليج، 

  
  مجلس الشعب السوري يدين الممارسات اإلسرائيلية بحق فلسطين ومقدساتها .61

وانية بحق أدان مجلس الشعب السوري في بيان صدر عنه، أمس، الممارسات اإلسرائيلية العد: دمشق
فلسطين المحتلة ومقدساتها الدينية وشعبها واالعتداء على سكانها والسماح لمستوطنيها بالدخول إلى 
المسجد األقصى الشريف مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل محاولة يائسة لالستيالء على مدينة القدس 

قيادة الرئيس بشار األسد وذكر البيان أن المجلس يؤكد دعم سوريا ب. وطمس معالمها وتهجير سكانها
لنضال الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المغتصبة، ويدعو قادة الدول العربية واإلسالمية وشعوبها 
إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد السياسة اإلسرائيلية في قضم األراضي العربية 

  . الفلسطينية وهدم وتدمير منازل سكانها
  5/10/2009الخليج، 

  
  برلمانيون وحقوقيون مصريون يتهمون السلطة بالتواطؤ مع االحتالل .62

وجه برلمانيون وحقوقيون مصريون انتقادات حادة لقرار مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة : القاهرة
تأجيل مناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد جولدستون بشأن جرائم الحرب اإلسرائيلية في قطاع غزة 

مين السلطة الفلسطينية بالتواطؤ مع سلطات االحتالل الصهيوني والواليات المتحدة األمريكية مته
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واالتحاد األوروبي في الدفع باتجاه تأجيل مناقشة القرار رغم توافر األغلبية الالزمة إلدانة العدوان 
  .فيما عبرت دمشق عن امتعاضها من قرار السلطة وأعلنت أنه فاجأها. الصهيوني

ه النائب عن جماعة اإلخوان المسلمين بالبرلمان المصري حمدي حسن سؤاال عاجال لرئيس ووج
الحكومة أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط مطالبا باتخاذ موقف مصري حيال سلطة الرئيس 
 الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي اتهمه بالتواطؤ مع االحتالل في فرض الحصار على غزة وقال

إن مطالبة السلطة بتأجيل مناقشة التقرير تحت دعاوى المخاوف من الفيتو األمريكي والتأثير على 
، وال تأثير له على صدور قرار اإلدانة، مبينًا أن "كالم هراء"بين الكيان والسلطة هو " السالم"مفاوضات 

كيان الصهيوني على إطالق من قبل السلطة تم في اليوم الذي نجحت فيه حماس بإجبار ال" هذا التخاذل"
 أسيرة من سجونها، مضيفا أن أحد العوامل الرئيسية في خضوع السلطة للضغوط الصهيونية 20سراح 

  .هو تهديد ليبرمان بنشر تفاصيل توضح شراكة السلطة للصهاينة في العدوان على غزة
ق اإلنسان في مناقشة وأكد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن فشل المجلس الدولي لحقو

تقرير جولدستون من شأنه أن يهدر مصداقية المجلس في المستقبل ويؤثر على مدى فاعلية آلياته الدولية 
لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، مشيرا إلى أن تأجيل مناقشة التقرير سيسمح بمزيد من الوقت للمجرمين 

  .الذين دانهم التقرير للتخطيط لإلفالت من العقاب
  5/10/2009ليج، الخ

  
  تشكل تهديداً للمنطقة وأوروبا وأمريكا أيضاً" إسرائيل: "متكي .63

أكد وزير الخارجية االيراني منوشهر متكي، أمس، ان الكيان الصهيوني يشكل تهديداً للمنطقة : ا.ب.د
تصريح لدى أن متكي أدلى بهذا ال) إرنا(وذكرت وكالة األنباء االيرانية الرسمية . وألوروبا وأمريكا أيضاً

ودان متكي خالل اللقاء . لقائه في طهران نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق
المستمرة لتهويد " كيان االحتالل"للكيان الصهيوني في المسجد االقصى ومحاوالت "االنتهاكات االخيرة 

تدل على الطبيعة العنصرية ان اجراءات الكيان الصهيوني في المسجد االقصى "وقال متكي ". القدس
  ". للكيان الغاصب للقدس وتعتبر انذارا خطرا للدول العربية واالسالمية

  5/10/2009الخليج، 
  

  مساهمة مصرية في عالج مرضى فلسطينيين .64
اعتمدت لجنة اإلغاثة اإلنسانية في مصر في اجتماعها أمس برئاسة أمينها :  طه عبد الرحمن-القاهرة 
در حجازي مبلغ نصف مليون جنيه مصري للمساهمة في عالج مرضى الفشل الكلوي عبد القا. العام د

  .من أبناء الشعب الفلسطيني
  5/10/2009الخليج، 

  
  ستدرس الهولوكوست في غزة" األونروا": "االندبندنت" .65

الدخال " االونروا"تخطط وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لالمم المتحدة :  أنيس القديحي-لندن 
روس حول الهولوكوست ضد اليهود في اوروبا خالل الحرب العالمية الثانية ضمن مناهج المرحلة د

المتوسطة في قطاع غزة على الرغم من المعارضة لهذه الخطوة في اوساط حركة حماس التي تدير 
 في ونشرت جريدة االندبندنت في عددها الصادر االثنين تصريحا لجون جينج، مسؤول االونروا. القطاع

ان اي منهج دراسي يتناول حقوق االنسان لن يكون كامال ما لم يسلط الضوء على معلومات "قطاع غزة 
  ".تتعلق بالهولوكوست

5/10/2009بي بي سي   
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  قرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون جاء بطلب فلسطيني من دون ضغوط من أحد: أوتي .66
لخاص لعملية السالم في الشرق األوسط مارك أوتي أكد المبعوث األوروبي ا:  عمان–نادية سعد الدين 

ال ضغوط أوروبية أميركية، مورست على الجانب الفلسطيني لطلب تأجيل مناقشة تقرير غولدستون، "أنه 
التطبيع لن يكون هدية مجانية "، وأضاف أن "وإنما جاء القرار بناء على طلبه من دون تدخل من أحد

  ".عربية إظهار حسن النية والتقدم بمبادرات تعزيز الثقة، ولكن على الدول ال"إسرائيل"لـ
ال "، معلناً أنه "نجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق مصالحة فلسطينية الشهر الحالي"وأكد أهمية 

وأكد أوتي ".  الخاص بمعبر رفح، شريطة أن تلبي التعديالت المصالح األوروبية2005فيتو على اتفاق 
وروبي لم يحمـل حركة حماس مسؤولية ما حدث في قطاع غزة، بحيث أنها لم تكن االتحاد األ"أن 

الفريق الوحيد المسؤول عما جرى فيه، إذ نتيجة تتابع األحداث اليومية عمدت الحركة إلى اطالق 
  ".الصواريخ على المناطق اإلسرائيلية، فقررت إسرائيل تحييد اطالقها، إيذانا بوقوع ما حدث

حل "، وإنما عبر "حل القضية، ال يمكن أن يتم بقوة السالح أو بإطالق الصواريخ"إن وأضاف أوتي 
، شريطة "سياسي عن طريق التطبيع وحرية حركة األفراد واألشخاص، وفك الحصار وإعادة اإلعمار

جاهزية الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي لتطبيع العالقات وتبادل األسرى، وإنجاح الجهود المصرية في "
  ".هذا الخصوص، لكي يعيش الناس حياة طبيعية وعادية

5/10/2009الغد، األردن،   
  

   غولدستون وتهديد ليبرمان بكشف الطابقتقرير .67
  ياسر الزعاترة

لم تجد جماعة السلطة سبيال مقنعا لتبرير موقفهم من تقرير غولدستون ، وبالطبع بعد أن ضبطوا بالجرم                 
نذ عامين ، ولم تفلح لعبة اإلنكار التي مارسوها لبعض الوقت في            المشهود في فضيحة هي األكثر دويا م      

تبرئتهم ، فهنا في مكان الجريمة ثمة شهود كثر أكدوا حدوثها ، مع أن كثيرين منهم كانوا شركاء فيهـا                    
  .بهذا القدر أو ذاك ، أعني مندوبي بعض الدول العربية واإلسالمية ، أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي

أن موقف السلطة كان واضحا منذ البداية ، السيما بعد تجاهل الرئيس الفلسطيني للتقرير خـالل                والحق  
كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة ، بينما خصص نتنياهو جزءا مهما من كلمته للرد على حيثياتـه                  

قبل يوم من حدوثه ،     الكثيرة ، في حين أبت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية إال التأكيد على أن ذلك سيحدث               
  .في استخفاف حتى بسمعة شركاء السالم المخلصين

وحده سالم فياض الذي كان صريحا أكثر من الالزم في كشف اللعبة ، وذلك حين قـال بكـل وضـوح               
إن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطـأ ألننـا ال نـستطيع              : "وصراحة للدوائر المحيطة به   

  ". وإسرائيلالوقوف في وجه أميركا
وفي حين وقع التركيز على موضوع شركة الخلوي الجديدة التي أوضح اإلسرائيليون أنهم لن يـسمحوا                
بتشغيلها إذا لم تبادر السلطة إلى اتخاذ الموقف الذي اتخذته من التقرير ، فإن الجانب اآلخر الذي لم يحظ                   

 اإلسرائيلي ليبرمان بكشف طابق موقـف       بذات القدر من االهتمام هو المتعلق بتهديدات وزير الخارجية        
السلطة من الحرب على قطاع غزة ، وبحسب شلومو غانور ، المحلل السياسي اإلسرائيلي ، فقـد هـدد                   
ليبرمان ونتنياهو بنشر تسجيالت ومراسالت تؤكد تورط السلطة في التحـريض علـى الحـرب ونقـل              

 ، مع العلم أن تهديدات ليبرمان لم تحظ         معلومات عن أهداف لحركة حماس في القطاع تساعد في الحرب         
  .بأي تعليق من طرف قيادة السلطة
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والحق أن ما جرى لم يكن مفاجئا إلى حد كبير ، هو الذي يأتي تتويجا لمسلسل من المواقف التي تفاخر                    
بالتعاون مع العدو واالنحياز لبرنامج دايتون ـ بلير الذي يعنى بتطبيع الوضع الفلسطيني علـى واقـع    

الذي سبق  " التبادلية"دولة المؤقتة القائمة عمليا في الضفة الغربية ، مع تحسينات مطردة تتم وفق منهج               ال
  99، و 97أن اخترعه نتنياهو نفسه عندما كان في السلطة بين عامي 

وحده الشارع الفلسطيني الذي تجرع مرارة القهر في ظل التصريحات الكثيرة للناطقين باسم مؤسـسات               
سان الذي أعربوا عن أسفهم حيال موقف السلطة ، السيما أن أيا من التبريرات التـي جـرى                  حقوق اإلن 

طرحها من قبل الناطقين باسمها لم يكن مقنعا بحال ، بل إننا رأينا وللمـرة األولـى بعـض المـدافعين                     
ـ                  م المدمنين عن مواقفها يتوارون خجال بعد الذي جرى ، مع علمنا أنهم سيعودون إلى ممارسـة دوره

  .التقليدي بعد أيام ال أكثر
نعود إلى القول إن ما جرى ال يعفي الدول العربية واإلسالمية من المسؤولية ، بل إنه يؤكـد أن قـرار                     
السلطة قد أراح الكثيرين منهم ، السيما أولئك الذي سجلوا قدرا كبيرا مـن التراجـع أمـام الـضغوط                    

  .األمريكية خالل السنوات األخيرة
ي أننا إزاء فضيحة من العيار الثقيل ، لكن النظر إليها منفردة ال يبدو صائبا ، والـسبب                  خالصة القول ه  

أنها مجرد ثمرة مرة من ثمار مسار سياسي ليس فيه إال البؤس والمزيد من البؤس ، وقد قلنـا وسـنظل              
تنـازالت  نقول إن الذي يعتمد في حياته وتحركاته ورواتبه على عدوه ، ال يمكن أن يتحـداه وينتـزع ال            

  .الحقيقية من بين يديه وأسنانه
  5/10/2009الدستور، 

  
   في الرأس ال الذَنَبالخراب .68

  عبد الباري عطوان
تأجيل البت في تقرير القاضـي      ' جريمة'قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة للتحقيق في          

جلس حقوق االنسان الدولي في     ريتشارد غولدستون حول جرائم الحرب االسرائيلية في قطاع غزة امام م          
، الهدف منها امتصاص النقمة، وردود الفعل الفلسطينية الغاضبة على موقـف            'حركة بهلوانية 'جنيف هو   

فما حدث ال يحتاج الى تحقيق، فإما ان يكون الرئيس عباس نفسه هـو الـذي اعطـى                  . السلطة المخزي 
ص الوحيد القادر على اتخاذ قرار كهذا علـى         االوامر لسفيره في جنيف بتأجيل التصويت، باعتباره الشخ       

درجة كبيرة من األهمية، او ان يكون شخص آخر قد اتخذه، ونفذه دون علم الرئيس، وهذه كارثة اكبر،                  
  .شكلية تجري المياه من تحت قدميه دون ان يعلم شيئاً' واجهة'ألن هذا يعني انه مجرد 

سواء اعطى االوامر بتأجيل التـصويت بنفـسه، أو         الرئيس عباس مسؤول عن هذه الكارثة في الحالين،         
اقدم عليها شخص آخر دون علمه، االمر الذي يتطلب منه التحلي بالـشجاعة، واالرتقـاء الـى درجـة                  
المسؤولية المتوقعة من شخص في مكانه وتقديم استقالته من جميع مواقعه، واالعتراف بخطيئتـه هـذه،                

  .وخطاياه السابقة ايضاً
ذية التي اوكلت اليها مهمة التحقيق فاقدة الشرعية اوالً، ألن صالحيتها انتهت قبـل عـشر                فاللجنة التنفي 

سنوات على األقل، وال تمثل الخريطة السياسية الفلسطينية بمرتكزاتها الحالية على االرض، وهي تابعـة               
 الرأس ويـذهب    واي تحقيق تجريه سيبتعد عن    . للرئيس عباس مباشرة، وتأتمر بأمره، وتنفذ طلباته ثانياً       

  .'كبش فداء'الى الذنَب او األذناب، بحثاً عن 
خبرتنا السابقة في لجان تحقيق مماثلة، والتقارير التي صدرت عنها، تثير الغثيان، ليس النه لم يتم العمل                 
بتوصياتها فقط، وانما لعمليات تزوير الحقائق المخجلة التي رافقتها، ومثلنا االبرز في هـذا الخـصوص                

، والمشكّلة من قبل الرئيس عباس نفـسه، حـول هزيمـة            'فتح'للجنة المنبثقة عن مركزية حركة      تحقيق ا 
  .'حماس'أجهزة السلطة االمنية في قطاع غزة على ايدي قوات حركة 
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***  
لجنة التحقيق الجديدة لن تدين الرئيس عباس نفسه، واال لما شكّلها، واختار جميع اعضائها، وحتـى لـو                  

االخير الذي صفق له وقوفاً كـرئيس للحركـة، ام          ' فتح' من منصبه عقاباً له؟ مؤتمر       ادانته فمن سيعزله  
المجلس الوطني الفلسطيني الممنوع من االنعقاد حتى في صورته الحالية المهلهلة، ام المجلس التشريعي              

  ؟'حماس'المنتخب، الذي جمد اعماله الرئيس عباس بعد ان فقد أنصاره االغلبية فيه لمصلحة حركة 
ال يعيب الرئيس عباس ان يعترف بخطئه في خطاب يدلي به الى الشعب الفلسطيني، ويقدم فيه اسـتقالته                  

الى منابعها النضالية، ولكـن     ' فتح'بفروسية ورجولة، او التعهد بقلب الطاولة وحل السلطة واعادة حركة           
مجال أمام بعض المهـرجين  ما يعيبه هو االستمرار في الخطأ، واالستخفاف بالشعب الفلسطيني، وترك ال          

من المحيطين به، للقيام بمهام التبرير المخجلة لهذا الخطأ، راشين المزيـد مـن الملـح علـى الجـرح                    
  .الفلسطيني النازف

فالقول ان التقرير لم يسحب، بل تأجل التصويت عليه لستة أشهر، هو اعتراف بالذنب بعـد ممـاطالت                  
السلطة ليست عضوا في المجلس العالمي لحقوق االنسان حتـى          طويلة للتنصل من المسؤولية، بالقول ان       

تسحب او تقدم التقرير، كما انه يشكل ادانة اكبر للسلطة، ألنه، اي التأجيل، يعطي اسـرائيل وامريكـا                  
الوقت الكافي لممارسة ابشع انواع المساومات والضغوط على االطراف الدولية، للتصويت ضد التقريـر              

 ان هناك ثماني وثالثين دولة كانت مستعدة لتبنيه، ومساندة قرار رفعه الى مجلس              االممي، وبعد ان تأكد   
  .االمن الدولي

***  
اسرائيل كانت في حالة من الرعب في المحافل الدولية بسبب تقرير غولدستون وما ورد فيه، وما يمكـن        

 قبل الجمعيـة العامـة      ان يترتب عليه حالة لم تشهد مثيال لها منذ ادانة الصهيونية كحركة عنصرية من             
وجاء الـسيد عبـاس     . لالمم المتحدة، وهي ادانة تم التراجع عنها بتواطؤ رسمي فلسطيني عربي لألسف           

الخراجها من القفص مجانا، ومقابل استمرار كبير مفاوضيه في جولة مفاوضات جديدة فـي واشـنطن،                
  .دون أي مرجعية واضحة، او تجميد لالستيطان

 مع الرئيس عباس ليست في سحب تقرير من التصويت او ابقائه، وانما في نهج               مشكلتنا كشعب فلسطيني  
يسير عليه، يتلخص في التفرد باتخاذ القرار نيابة عنا، ودون العودة الى اي مرجعية فلسطينية، او التزام                 

  .بالثوابت االساسية
ى مجموعة صـغيرة    فالرجل بات على درجة من االستهتار، لدرجة البت في قضايا مصيرية معتمدا عل            

جدا من المنتفعين المنبوذين من شعبهم او تنظيماتهم، وبناء على مصالحهم الشخصية والعائلية، والرضاء              
  .االمريكان وعدم إغضاب االسرائيليين في الوقت نفسه

***  
لـم  هذا الوضع يستحيل القبول به، وبالتالي ال يجب ان يستمر، الن الرجل لم يعد يحظى بالثقة، وبالتالي                  

  .يعد مؤتمنا على قضية شعب على هذه الدرجة من الخطورة
فعندما يقول السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية انه يشعر بالغثيان منذ سماعه بقـرار تأجيـل                  
التصويت، وعندما يؤكد انه لم يعلم به، ولم يتم التشاور معه حوله، وقرأه مثل الكثيرين فـي الـصحف،                   

وعلى الدول العربية، الداعمة للسيد عباس، ان تراجع مواقفها الداعمـة لـه ولـسلطته،             فهذا يحتّم عليه،    
  .واعتباره الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني

الشعب الفلسطيني ليس شعبا مغفال او ساذجا حتى يعامل بهذه الطريقة المهينة من قبل السيد عباس، فقـد                  
سرى، وهذا الشعب الذي يتصدى لالسرائيليين الذين       قدم آالف الشهداء وعشرات اآلالف من الجرحى واال       

كفى استخفافا  'يحاولون اقتحام مقدساته وأقصاه، عليه ان يتصدى لهذه السلطة ورئيسها، ويقول لهم جميعا              
  .'واهانات
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الذين تُرتكب هذه الجرائم باسمهم، يجب ان ينتفضوا لكرامتهم وارثهم النضالي العريق            ' فتح'ابناء حركة   
الراتب من اجل ان ينتصروا لوطنهم وقضيتهم التي كـانوا          ' عبودية'ن شهدائهم، ويتحرروا من     وآالف م 

  .االكثر تضحية من اجلها
ختاما نطالب الفصائل الفلسطينية التي ستذهب الى القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة ان تشترط ان تكـون                

اتل الملتزم بالثوابت، وليس مع سلطة      المق' فتح'هذه المصالحة على أرضية وطنية، وان تكون مع فصيل          
ادمنت التفريط بالثوابت الوطنية، وتحولت الى حارس لالحتالل ومشاريعه االستيطانية، وتفتخر بالقضاء            
على المقاومة، ومنع حدوث أي عملية انطالقا من مناطقها منذ ثالث سنوات مجانا، دون الحصول علـى              

  .وطناتأي مقابل غير المزيد من االهانات والمست
  5/10/2009القدس العربي، 

  
   وراء التأجيلعباس .69

  عميرة هاس
 وذلك بناء   –قرار مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة بالتأجيل إلى آذار مشروع تبني تقرير غولدستون              

أبو (القرار اتخذه رئيس السلطة محمود عباس       .  هز الجمهور الفلسطيني   –على طلب السلطة الفلسطينية     
ف .ت.ارة القنصل العام األمريكي له، يوم الخميس الماضي، دون علم زمالئه في قيادة م             فور زي ) مازن

مصادر فلـسطينية   " هآرتس"وذلك، حسب معلومات نقلتها إلى      . وفي حكومة سالم فياض ودون التشاور     
وقدرت المصادر بأن القنصل حمل معه طلبا ال لبس فيه مـن وزيـرة الخارجيـة                . مستقلة في رام اهللا   

  . ريكية هيالري كلينتون بأن تسحب مسودة القرار من طاولة مجلس حقوق اإلنساناألم
من جانب الواليات المتحدة، التي هددت بأن       " ضغوط كبيرة ومتواصلة  "مسؤولون فلسطينيون تحدثوا عن     

وأول من أمس، ألول مـرة، رد أبـو مـازن مباشـرة علـى               . تبني التقرير سيشوش المسيرة السلمية    
مختلفة في الصحف وقال إن موقفه وخطواته عرضت بشكل مشوه وأن الحـديث ال يـدور   المنشورات ال 

في مقابلة منحها للصحافية الفلسطينية وفاء عمرو في عمان شرح بـأن يـوم              . عن سحب تأييده للتقرير   
 الجمعة اقترح عليه ممثلو الواليات المتحدة، روسيا، الصين والدول األوروبية التأجيل إلـى آذار للقـرار       

رصـاص  "والفلسطينيين في أثناء حملـة      ) إسرائيل(المتعلق بتقرير لجنة غولدستون التي فحصت سلوك        
وحسب أقواله، في الرد على التوجه من تلـك الـدول           . ووجد أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب     " مصبوب

قـالوا انـه ال     سألنا رأي باقي الممثلـين و     . قلنا إذا كانت باقي الدول موافقة، فنحن لن نعارض التأجيل         "
أقواله . والمسؤولون الفلسطينيون يتابعون الموضوع   ) في المجلس (سفيرنا  . يضيرهم، وهكذا تأجل التقرير   
رد فعل الناطقين بلسان عباس والناطقة بلسان القنـصلية  ". Gulf News"إلى عمرو نشرت في صحيفة 

  . األمريكية ما كان يمكن الحصول عليها حتى يوم أول من أمس
 سياسيون ونشطاء لحقوق اإلنسان من الفلسطينيين قالوا إن القرار هو صفعة لضحايا الحرب في               ممثلون

. على مدى األشهر التسعة األخيـرة     " إلحقاق العدل "غزة وعائالتهم، وكذا لكل من جمعوا األدلة وعملوا         
قون بمـن فـيهم     البا(نحو نصف أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ممن يتواجدون في رام اهللا              

وكلهـم نـددوا بـالقرار دون       . عقدوا أول من أمس لقاءا عاجال استثنائيا      ) عباس يتواجدون خارج البالد   
أعضاء اللجنة التنفيذية أقروا طلب ممثل حزب الشعب تشكيل لجنة تحقـق فـي              . التطرق لعباس مباشرة  

لحقوق اإلنسان نشرت تنديدا حادا      منظمة فلسطينية    14إلى جانب ذلك، فإن     . الشكل الذي اتخذ فيه القرار    
مـسؤولو األحـزاب    . ، والضغوط التي مارستها عليها دول مختلفـة       "لقرار القيادات الفلسطينية  "مشتركا  

وممثلو العائالت الثكلى، الذين قتل أعـزاؤهم فـي هجـوم الجـيش             ) باستثناء فتح (الفلسطينية في غزة    
وحسب مصادر فـي رام اهللا، فـإن        .  القيادة الفلسطينية  اإلسرائيلي، نددوا هم أيضا بالخطوة التي اتخذتها      

  . أعضاء في اللجنة المركزية لفتح أعربوا أيضا عن المعارضة والصدمة
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مصادر في رام اهللا قبل مساء يوم الخميس هاتف عبـاس ممثـل             " هآرتس"حسب التقرير الذي أفادت به      
ه بمطالبته بالطلب من الممثلين فـي       ف في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، إبراهيم خريشة، وفاجأ         .ت.م

وطلب خريشة أن يتلقى بالفـاكس  . المجلس عدم التصويت في الغداة على تبني التقرير، كما كان مخططاً          
آمرا مكتوباً، وبالتوازي توجه إلى أعضاء مجلس حقوق اإلنسان الذين رفضوا مثله اتخاذ أي قـرار دون     

 بالتوقيـت   19:00وقت قصير من ذلك، فـي حـوالي         في السياق أعطي لهم هذا، وبعد       . طلب مكتوب 
نبأ للمراسلة في واشنطن عن مصادر إسرائيلية، سحب مسودة مشروع تبني           " هآرتس"اإلسرائيلي، نشرت   

  ).إسرائيل(التقرير، اآلمر الذي يؤكد األنباء عن تنسيق الخطوات بين الواليات المتحدة و
 دولة عضو في مجلس حقـوق       47 من أصل    33رير  يوم الخميس كانت توشك على التصويت لتبني التق       

وكـون  . ولو جرى تبنيه، لنقل التقرير عبر الجمعية العمومية لألمم المتحدة إلى مجلس األمـن             . اإلنسان
لم تجري أي تحقيق مصداق بشأن االدعاءات بخرق        ) إسرائيل(الوفد برئاسة غولدستون وجد أن حكومة       

بـأن  ) إسـرائيل (أوصت بأن يطالب مجلس األمن في األمم المتحدة      القانون الدولي في أثناء الهجوم، فقد       
تبلغها، في غضون ستة أشهر عن تحقيق الخروقات التي عثر عليها وعن تقديم المسؤولين عنهـا إلـى                  

  .وإذا لم يتم اآلمر، يوصي التقرير بنقل الملف إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. المحاكمة
ح خريشة في وسائل اإلعالم بأن القرار ليس بيد الفلسطينيين وذلـك ألن مكـانتهم فـي                 يوم الجمعة شر  

ناطقون مختلفون شددوا بأن عمليا، يدور الحديث عن خطـوة ايجابيـة،            . المجلس هي مكانة مراقب فقط    
في وذلك ألنه في األشهر التالية سيكون ممكناً العمل على تحقيق إجماع ألغلبية ساحقة تمهيدا للتصويت                

في البيان الذي نشر في رد فعل منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية ورد أن هذا التبرير ليس مناسباً                 . آذار
  .  جهاز األمم المتحدة يعمل على أساس قرارات األغلبية. ال حاجة إلى اإلجماع"وذلك ألنه 

  "هآرتس"
  5/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  "!وضاتالحياة مفا"ومحاكمة نهج : تقرير غولدستون .70

  خالد الحروب. د
يقف إيهود أولمرت رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أمام المحاكم اإلسرائيلية بتهمـة الفـساد المـالي                

ووقف قبله كثير من المسؤولين اإلسرائيليين وخـسروا        ). واختالس بضع عشرات من آالف الدوالرات     (
رب أسخف من أن تُذكر فـضال عـن أن          مناصبهم في قضايا تعتبر في عرف السياسيين والمسؤولين الع        

  .تقود إلى محاكم
في المقابل ال تزال هناك عشرات الرؤوس الفلسطينية تتحكم في مصير الفلسطينيين رغـم كـل الفـساد      

لكن كأن ذلك لم يكن كافياً وحده فأضيف إليـه          . الذي لطخها على مدار سنوات أوسلو     ) بالماليين(المالي  
 يتالعب بالقضية الوطنية وجوهرها ويقدم على قرارات تدمر ما تبقى من            الفساد السياسي والوطني الذي   

  .تأييد للشعب الفلسطيني وقضيته في العالم
الحلقة، أو باألحرى الفضيحة األخيرة، المتمثلة بطلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت علـى قـرار                

ق، ويجب على المـسؤولين عـن       تقرير القاضي اليهودي الشجاع غولدستون يجب أال تمر على اإلطال         
  .الفساد السياسي الذي قاد إليها أن يعزلوا من مناصبهم وأن يحاكموا

من حق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأنصاره في كل مكان أن يعرفوا بالضبط من كان وراء                 
نيين، وأحـبط   هذا القرار الذي وجه طعنة مسمومة في ظهر جبهة التضامن الدولي واإلنساني مع الفلسطي             

عمل مئات المنظمات الحقوقية المؤيدة لنا، وأثلج صدر مجرمي الجيش اإلسرائيلي وساسته الذين كـانوا               
  .سيوضعون في قفص مجرمي الحرب وال يستطيعون التحرك هنا وهناك بخيالء وغرور
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ـ              ا الـذي   من حق الشعب الفلسطيني، وفي غياب مؤسساته التشريعية والرقابية والمحاسبية، أن يعرف م
لماذا قُتل التقرير ودفـن بأبـشع       . حدث ولماذا، ومن اتخذ القرار وتورط فيه، وما هي األسباب الحقيقية          

  طريقة ممكنة وبأيد فلسطينية؟
األسباب التي ساقها الناطقون الرسميون متهافتة وزادت على تهم التفريط تهمة استغفال واستغباء الـرأي               

  .ي المؤيدالعام الفلسطيني والعربي والعالم
القول إن األطراف والوفود العربية واإلسالمية هي التي طلبت التأجيل وليس وفد فلسطين من المخجـل                

  .ترداده
وقد ُأبطل بعد أن تبرأت منظمة المؤتمر اإلسالمي والجامعة العربية في بيانين منفصلين مـن مقـوالت                 

  .المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة
على التقرير وضـمان تـصويت      " إجماع أكبر " التأجيل هو الرغبة في تحقيق       والقول ثانيا إن هدف طلب    

  .لصالحه قبل رفعه لمجلس األمن كالم ال معنى له" صديقة"دول 
حـوالي  (كل المتابعين للموضوع يدركون أن تقرير غولدستون حظي بعدد مدهش من األصوات المؤيدة              

  .ويندر أن يحدث هذا في قضايا أخرى) 47 من أصل 33
هل سيعمل الناطقون   . أجيل التصويت عليه لمدة ستة أشهر هو إنهاء وقتل للتقرير وليس تأجيال لمناقشته            ت

الرسميون األشاوس على إعادة الزخم العالمي والتضامني الذي وصلنا إليه، ويزيدون عليه إقناع بعـض               
ـ          " الدول الصديقة " القـرار  " تفعيـل "ـ  لالصطفاف إلى جانبنا خالل الشهور القادمة؟ وكيف سـيقومون ب

واالستفادة من التقرير، والشواهد السابقة ال تشير إلى إنجازات خارقة فأمامنا القرار العدلي الدولي الذي               
  .أفتى بعدم قانونية جدار الفصل العنصري، وبإجماع شبه كامل

  ماذا فعلت السلطة لالستفادة من ذلك القرار وتفعيله والبناء عليه؟
 وجه المعمورة مهتم بالقضية الفلسطينية وتابع عن بعد تتـابع حلقـات هـذه               ربما ال يوجد شخص على    

  .الفضيحة إال ويعلم أن طلب السلطة تأجيل التصويت جاء بناء على ضغوط كبيرة من اميركا وإسرائيل
إذاً وفي حال افترضنا أن السلطة لم تستطع أن تُقاوم تلك الضغوط فلماذا تتستر عليها؟ لماذا لـم تخـرج                  

إننا في السلطة الفلسطينية نواجه ضغوطا وتهديـدات        "ن وتقول بالفم المآلن للشعب الفلسطيني والعالم        للعل
وال نستطيع  " من قبل أطراف دولية   "أو إمعانا في الدبلوماسية     (كبيرة من قبل الواليات المتحدة وإسرائيل       

  ).مقاومتها، وبناء على ذلك طلبنا التأجيل
وصدق وعدم استسخاف بالشعب الفلسطيني وأفضل ألف مرة من محاوالت          أليس في هذا اإلعالن كرامة      

االستغباء التي فجرت غضبا مركبا عند كل الناس؟ عندها سيتحول جزء كبير من الغضب باتجاه أميركا                
  .وإسرائيل، من دون إعفاء السلطة بالطبع ومن دون القبول بمنطق الخضوع للضغط

ما ورد ويرد في سياق هذه النقطة يدور حول تهديـد هـيالري             كل  . ولنأت اآلن إلى نقطة الضغط هذه     
كلينتون ومسؤولين أميركيين بأن التصويت على تقرير غولدستون سوف يضعف احتمـاالت اسـتئناف              

  .مفاوضات السالم، وسوف يخلق مناخات غير موائمة، ويقلل الفرص اإليجابية
فقط، بل واتخـاذه    " تجميد االستيطان "لدولية بـ   ماذا عن عربدة نتنياهو وركله لكل المطالب األميركية وا        

قرارات ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ لماذا ال ترينـا الـسيدة كلينتـون     
بطوالتها في الضغط والحرص على فرص السالم من خالل فرض ضغط حقيقي على إسرائيل ونتنياهو؟               

قد استغرقت تسعة شهور من فترة حكم أوباما، فكيف لـو           " ستيطانتجميد اال "الطلب بـ   " حفلة"إذا كانت   
في المفاوضات العتيدة القادمة، وكم ستأخذ مـن الوقـت   " تفكيك االستيطان "تجرأ أحد ما على الطلب بـ       

  عندئذ؟
انطالقها من خالل قرار مجلس حقوق اإلنـسان        " تخريب"ثم لنفترض أن المفاوضات انطلقت وأنه لم يتم         

ر غولدستون، الذي أجل بطلب من السلطة لتحقيق إجماع أكبر، والعودة للتصويت عليه فـي               وقبول تقري 
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ماذا ستفعل السلطة الفلسطينية عندما يأتي اجتماع آذار ويعاود المجلس طرح التقريـر             . شهر آذار القادم  
على استئناف  للتصويت بموازاة المفاوضات السائرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، هل ستتجرأ السلطة           

المفاوضات القائمة وليس المحتملـة كمـا       " تخريب"أي جهد باتجاه التصويت على التقرير؟ ألن تقوم بـ          
اآلن؟ ما حدث إذاً عبر القرار قصير النظر الذي يستحق من اتخذه محاكمة حقيقيـة سيـضاعف الـثمن                   

ف ترفع السيدة كلينتون التلفون  بعد ستة أشهر سو   . اآلن وفي شهر آذار القادم    : ويحرج الفلسطينيين مرتين  
  .وتتحدث مع المسؤولين الفلسطينيين وتوجه لهم تهديداتها المتجددة

لماذا لم يقل لها الفلسطينيون إنهم إن خضعوا لمطلبها فإنهم يخسروا الشارع الفلسطيني وإنه ال يمكنهم أن                 
ية لقرار من هذا النـوع؟      يغامروا بذلك خاصة مع غياب المجلس التشريعي وعدم وجود أية حصانة شعب           

لماذا لم يقولوا إن الفلسطينيين سيقارنون بما تنجزه حماس من تحرير لسجينات فلسطينيات وما تتنـازل                
عنه السلطة من تجريم إلسرائيل؟ لماذا لم يقولوا لها ولكل من ضغط عليهم ما هـو المقابـل الحقيقـي                    

ذا طلبوا تأجيل التصويت؟ أين هي البراغماتية       والملموس الذي من الممكن أن يحصل عليه الفلسطينيون إ        
مبدأ، أين كان ولماذا    " الحياة مفاوضات "الذي يتخذ من    " المفاوض الفلسطيني "والواقعية الفلسطينية ومهارة    

  .لم يفاوض على شيء يأخذه في مقابل السخاء التنازلي المدهش
ات طواقم المفاوضين اإلسرائيليين ان     الذي ما زال نفسه رغم تبدل عشر      " مهارة المفاوض الفلسطيني  "هل  

: ؟ باختـصار  "تحسين احتمـاالت اسـتئناف المفاوضـات      "تنازل مذهل مقابل    : يشتري سمكا في البحر   
الحيـاة  "المطلوب فلسطينيا وعدليا وإنسانيا وتضامنيا محاكمة من كان وراء القرار، وفتح ملـف نهـج                

  .وأكالفه الكارثية الكبيرة" مفاوضات
 5/10/2009ن، األيام، فلسطي
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