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 " قيادة السلطةإزاحة"طالب بـوي ولدستونغسحب تقرير  بالمسؤولية عن عباسهنية يتهم  .1

 رئيس الحكومة المقالة ، أنوكاالتال ونقالً عنفلسطين المحتلة من  6/10/2009الخليج، نشرت 
إسماعيل هنية شن هجوماً عنيفاً على الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة، إثر إرجاء تقرير غولدستون 

ودعا هنية ضمنياً إلى إزاحة عباس عن رئاسة . مم المتحدة في جنيففي مجلس حقوق اإلنسان التابع لأل
السلطة، واعتبر هنية، خالل جلسة طارئة للمجلس التشريعي اقتصرت على نواب حماس في غزة 

نهجاً يجب أن يتوقف إذا ما أردنا تمتين "وبحضور ممثلين عن ضحايا المحرقة، أمس، إرجاء التقرير 
إذا لم تزاح هذه القيادة عن مسرح الفعل فسنبقى في أتون "وقال ". الحتاللالوحدة والصمود في وجه ا

هذا الموقف هو الذي شجع "وتابع ". هذا تفريط غير مسبوق بدماء شهداء وحقوق شعب"وأضاف ". الفتنة
  ".الصهاينة على االستمرار في جوالت اقتحام المسجد األقصى

وقال إن . ها عباس واعتبرها محاولة تنصل غير مجديةوتساءل هنية عن طبيعة لجنة التحقيق التي شكل
وقال إن الذي اتخذ . عباس هو الذي أعطى أوامره لممثله هناك في مجلس حقوق اإلنسان لسحب القرار

  .دايتون، والصهاينة، والذي يتبع هذا النهج) المنسق األمني األمريكي الجنرال كيث(القرار هو 
كل "، وقال "بناء على اتصاالت على أطراف مشاركة"قوق وعرض مالبسات ما جرى في مجلس الح

شيء كان يمضي بشكل جيد وكان التقدير أن هذا القرار سيحظى بغالبية الثلثين وهذا أمر غير معهود في 
التقرير حظي باحتضان شعبي ودولي وكادت إسرائيل أن تكون في قبضة العدالة "وأضاف ". هكذا حاالت

ن وجرى استكمال متابعته، مبيناً أن األمور تغيرت عندما جاءت اتصاالت من إذا ما رفع إلى مجلس األم
رام اهللا تطلب من المندوب الفلسطيني أن يقوم بالطلب من مندوب منظمة المؤتمر اإلسالمي وهو ممثل 

  . باكستان بتقديم طلب من أجل تأجيل التصويت
إنه ال يستطيع أن يتحمل مسؤولية تقديم أن ممثل باكستان استغرب األمر وتوقف طويالً وقال "وتابع 

طلب من هذا النوع بناء على طلب شفوي، طالباً رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية، وبناء عليه جاءته 
هذا نهج وليس قراراً معزوالً وهو جزء من "وقال ". رسالة رسمية تقدم بموجبها بطلب تأجيل التصويت

  ".ما أطلقت تصريحات تبرر الحرب والعدوان وتوفر غطاء لالحتاللالنهج منذ بدأ العدوان على غزة عند
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نحن نرى أن خطورة توقيت هذا القرار توازي خطورة التوجه السياسي ذاته، فبدالً من أن يوحدوا "وقال 
 صفقة مشرفة ومصالحة حقيقية أدخلوا الشعب في هذا الجدل، هذا شيء إلىشعبنا تجاه القدس والوصول 

تهامات لحماس بأنها بالغت في رد الفعل على إرجاء التقرير للتهرب من استحقاق ورفض اال". مدبر
  .الوحدة، وقال إن ما جرى هو الضرب الحقيقي لجهود الوحدة

إسماعيل هنية أشار إلى أن ، أن وكاالتال ، ونقالً عنغزةمن  6/10/2009العرب، قطر، وأضافت 
فتح (نتساءل كيف يمكن أن يجلس الفرقاء " وقال غولدستون يضر بالمصالحة الفلسطينية سحب تقرير

وقال هنية إن خطوة . "في ظل هذا الوضع) المصالحة(على طاولة واحدة ليوقعوا على اتفاق ) وحماس
العبثي "، واصفا القرار لسحب التقرير بـ"جاءت لتضع عائقا كثيفا أمام الوحدة الفلسطينية"سحب التقرير 

  ."والجريمة السياسية والوطنية
هم الذين يمنعون التحرك الجدي لخلق حالة "وقال هنية موجها االتهام إلى السلطة الفلسطينية ضمنيا 

تصريحات "، وتابع أن "استمروا في المؤامرة على قطاع غزة.. حقيقية إلنهاء الحصار على غزة
 ."شكلت غطاء للعدوان على غزة«المسؤولين الفلسطينيين في رام اهللا 

 أن  أكد هنية، إلى أن اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 6/10/2009ربي، القدس العوأشارت 
  .]سحب التقرير[ريتشارد غولدستون بكى حينما علم بالطلب الفلسطيني

  
  لم أتعرض لضغوطات والسلطة ليس لديها الحق في تأجيل أو سحب تقرير غولدستون: عباس .2

، إنه ليس من حق السلطة الوطنية أن تقدم طلب ثنين اإلقال الرئيس محمود عباس، اليوم :وفا – صنعاء
ألننا أعضاء مراقبون في مجلس حقوق اإلنسان كما أننا أعضاء "أو تسحب طلب أو تؤجل طلب، 

طلبنا تشكيل لجنة إلجراء "وأضاف، في مقابلة خاصة مع التلفزيون اليمني،  ."مراقبون في األمم المتحدة
وأشار  ."لمعنية لنقول للعالم ما هي حقيقة تأجيل تقرير غولدستوناالتصاالت الالزمة مع كل الجهات ا

رحبنا به وكذلك العالم العربي، وكنا سعداء بأن يأخذ مجراه "إلى أنه عندما صدر تقرير غولدستون 
 ."ليصل إلى الجهات المعنية التخاذ القرارات المناسبة ويعرض على مجلس حقوق اإلنسان

أن الدول الكبرى وهي : قاشات مطولة أدت بالنتيجة إلى ما يلي بالضبطكان هناك مجادالت ون": وقال
وجدت أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث فتحاورت فيه ) أميركا، وأوروبا، وروسيا، والصين(

مع الدول اإلقليمية العربية واإلفريقية واإلسالمية ودول عدم االنحياز، أي الدول األعضاء في هذا 
 دولة تشاورت فيما بينها وتم التوافق إلى تأجيل عرض هذا التقرير إلى شهر آذار 48 المجلس وهي

المقبل، ولكن لم نسمع دولة واحدة قالت نحن لم نقبل، ورفضنا أو عرض علينا ولم نعطي جوابا، والكل 
 تلغي توجه إلى السلطة الوطنية يحملها المسؤولية، تلك السلطة التي ليس من حقها أن تقدم الطلب أو

الطلب أو تؤجل الطلب، هذه مالمح الحقيقة ومع ذلك ال بد أن تسأل الناس، فشكلنا لجنة لمزيد من 
 ."التوضيح حول هذه القضية، كل من يدعي أنه لم يوافق من الدول األعضاء كالمه غير صحيح
ل التقرير، ونفى ما قيل حول ممارسة وزير الخارجية األميركية هيالري كلينتون الضغوط عليه لتأجي

إذا كانت هناك " ساعة من قرار التأجيل وليس قبل ذلك، مضيفا 48مبينا أن كلينتون اتصلت به بعد 
ضغوط حصلت من دول على دول ومن أطراف على أطراف فهذا ما تم في المجلس نفسه، وما جعل 

   ." بموافقة الجميعكثيرا من الدول ترى أن من المناسب واألفضل أن يتم التأجيل، لذلك صدر قرار تأجيل
فنحن الذين ال يحق "وأضاف أن اإلعالم العربي والدولي واإلسرائيلي حمل السلطة الوطنية المسؤولية، 

لنا تقديم طلب أو سحب أو إلغاء طلب، فكيف أولئك الذين لديهم الحق بالطلب أو السحب أو التأجيل لم 
على موافقة أمر ما من غير موافقتها، علما  دولة 48يسمع صوتهم، فهل يعقل أن السلطة الوطنية تجر 

 ."أننا رحبنا بالتقرير وأيدناه وقلنا يجب أن يصل التقرير إلى آخر مدى
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أكثر من مرة طرحنا في القمم العربية وقلنا أمامنا ثالثة حلول، الحل األول الحرب، والثاني ": وقال
ب، والالحرب والالسلم ال فائدة منه، والحل الالحرب والالسلم، والثالث العمل السياسي، ولقد جربنا الحر

السياسي المتبلور الذي تضمنه المبادرة العربية التي علينا أن نتمسك بها وأن نقاتل من أجلها، ونعمل 
 ."على تشغيلها وتطبيقها، وإذا كان هناك حل رابع فأنا لم أسمع به

ا ثنائيا مع الرئيس أوباما الذي أصر على الزيارة األخيرة إلى نيويورك شملت لقاء": وتابع السيد الرئيس
اللقاء الثالثي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نحن كنا مترددين في هذا اللقاء ألننا كنا نرى أنه ال فائدة 
من هذا اللقاء، كنا نتصور من هذا اللقاء أن أميركا يمكن أن توقف االستيطان، وأن نتحدث عن المرجعية 

ق منها من حيث انتهينا إال أنه لم يحصل هذا، ومع ذلك ذهبنا كي ال يقال أننا للعمل السياسي وال ننطل
كنا سبب في تعطيل شيء ما، وبالتالي لو لم نذهب في هذا اللقاء الذي انتقدنا عليه من بعض المحافل 

قدنا العربية وغير العربية والفلسطينية أنه ما الفائدة، قلت إننا لم نخسر شيء، ولكن لو لم نذهب النت
الجميع وسيقال لنا لو ذهبتم لحصلتم ربما على تحرير فلسطين، كان الذهاب لسد الذرائع، ونقول نحن 
جاهزون ونحن ال نخاف من اللقاءات، ولكن يهمنا أن تكون المفاوضات على أسس واضحة لم يحصل 

 ."هذا ولم نخسر شيء
  5/10/2009وكالة وفا، 

  
  "خيانة عظمى"ون  تعطيل تقرير غولدست:المجلس التشريعي .3

حول طلب " لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان"أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير  : محمد األيوبي- غزة
المتعلق بجرائم الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، " غولدستون"السلطة الفلسطينية تأجيل بحث تقرير 

تستوجب المالحقة القانونية للجناة وفقاً "بحق الشعب الفلسطيني، " خيانة العظمى"معتبراً هذا الطلب 
وأكد نواب المجلس التشريعي خالل جلسة خاصة عقدها المجلس لمناقشة قرار التأجيل، على  ".لألصول

على الجريمة التي ارتكبوها بحق الشعب "ضرورة محاكمة عباس ورئيس حكومته سالم فياض 
  ".الفلسطيني وتقديمهم للعدالة

إن سحب تقرير غولدستون جريمة نكراء : " أحمد بحر.يس المجلس التشريعي دوقال النائب األول لرئ
بحق دماء آالف الشهداء والجرحى الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضهم وهو استحقاق قدمته سلطة رام اهللا 

وطالب بحر بمحاسبة ومحاكمة كل من تواطأ في ". لالستمرار في المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي
 للعمل بشكل جدي لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وتقديمهم للمحاكمة ، داعياً"يمة النكراءالجر"هذه 

  .الدولية
واعتبر بحر ما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي من اعتداء على المسجد األقصى المبارك بغطاء قانوني 

لقدس ليست للفلسطينيين إن ا: "وقال. يهدف إلى تقسيم األقصى كالمسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل
وحدهم بل هي لألمة العربية واإلسالمية وعليهم أن يهبوا للدفاع عن األقصى بأرواحهم ودمائهم حتى 

  . ، مشيداً بصمود المرابطين في المسجد األقصى"يتحرر من دنس االحتالل
  6/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  لتنازل فريق التسوية طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون استمرار: الدويك .4

دان النواب اإلسالميون في الضفة الغربية قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، واعتبروا أن أ
قدموا خدمة مجانية لالحتالل وأخرجوه من ورطة كبيرة وشكلوا له غطاء "من تقدموا بهذا الطلب قد 

الدولية وإعطائه مظلة تغريه بالمزيد من لإلفالت من محاكمة قادته كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات 
  ".االنتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعرضه
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 مجلس حقوق اإلنسان بممارسة صالحياته ورفع ، في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه،وطالب النواب
احة لتمرير سياسات ليكون مجلسا لحقوق اإلنسان وليس س"التقرير إلى مجلس األمن للتصويت عليه 

  ".مغرضة ال هم لها إال التغطية على جرائم االحتالل الصهيوني
من قرر سحب القضية من أمام مجلس "أما رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك فقال إن 

حقوق اإلنسان العالمي إنما تاجر بحقوق اإلنسان الفلسطيني استجابة للضغوط األميركية بثمن بخس وإن 
واعتبر في بيان  ".مثل هذا السلوك ينفي عن صاحبه أي صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني ومصالحه العليا

استمرارا لمسلسل التنازالت التي عودنا عليها فريق "وصل الجزيرة نت نسخة منه طلب تأجيل التصويت 
  .في إشارة إلى السلطة الفلسطينية" التسوية

 5/10/2009نت، .الجزيرة
  

   التعسفية بالقدس ويناقشون تأجيل تقرير غولدستوناإلجراءاتالتشريعي يدينون ب  أعضاء:رام اهللا .5
 أدان االجتماع الدوري العام لنواب المجلس التشريعي، الذي عقد في مقر المجلس في مدينة رام :رام اهللا

في باحات المسجد  اإلسرائيلي والممارسات التعسفية التي تقوم بها قوات االحتالل اإلجراءاتاهللا، بشدة 
 المسجد األقصى، والسماح لغالة إلىاألقصى المبارك، والمتمثلة بمنع المصلين بالقوة من الدخول 

 الحملة االستيطانية ر الستمراإضافة باحات المسجد تحت حماية قوات االحتالل إلىالمستوطنين بالدخول 
  .مدينة الصامدةالشرسة في القدس ومصادرة األراضي وحمالت االعتقال ألبناء ال

 استمرار لسياسة التهويد التي تتعرض لها القدس إالواعتبر النواب أن هذه الممارسات الخطيرة، ما هي 
جرامياً من خالل االعتداء المتواصل على أولى القبلتين وثالث إالمحتلة، والتي تأخذ اليوم منحاً خطيراً و

  . والمسيحيةاإلسالميةقدسات الحرمين الشريفين المسجد األقصى المبارك وجميع الم
 التي اإلسرائيليةكما ناقش أعضاء المجلس التشريعي قضية تأجيل تقرير غولدستون حول جرائم الحرب 

وفي هذا الشأن رحب النواب بقرار . ارتكبتها قوات االحتالل خالل العدوان على قطاع غزة الصامد
  . القضيةالرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة لبحث ظروف وتطورات هذه

 6/10/2009الحياة الجديدة، 
  

  تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لضمان تبني توصيات تقرير غولدستونفياض حكومة  .6
الحكومة الفلسطينية ، أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 6/10/2009الحياة، نشرت 

اعها أمس موضوع إرجاء التصويت على  خالل اجتم"باستفاضة"أصدرت بياناً قالت فيه إنها ناقشت 
وجددت تأكيد موقفها الداعي إلى تبني مجلس حقوق .  والتداعيات المتصلة بذلك"تقرير غولدستون"

إذ ال يمكن القبول بتقويض قرار يتضمن فرصة لمالحقة مرتكبي "اإلنسان التابع لألمم المتحدة التقرير، 
  ."طاع غزةجرائم الحرب خالل العدوان اإلسرائيلي على ق

تؤكد وبما ال يدع مجاالً للشك على ضرورة االستفادة من كل ما يتيحه القانون "وقالت الحكومة إنها 
الدولي من فرص ووسائل لحماية شعبنا ولمواجهة إسرائيل ومخططاتها الهادفة إلى إحباط أية جهود 

  ."تها القدس الشرقية وعاصم1967فلسطينية إلقامة الدولة المستقلة على األراضي المحتلة عام 
ضرورة مواصلة الجهود على المستويات العربية والدولية كافة لضمان تبني مجلس حقوق "وأكدت 

استغرابها "وأعربت عن .  مارس المقبل/ في آذار"اإلنسان توصيات تقرير غولدستون في جلسته المقبلة
خبار في سياق تناولها هذا من انجرار بعض وسائل اإلعالم، خصوصاً اإللكترونية، في تلفيق األ

، في إشارة إلى تقارير اتهمت مسؤولين بالوقوف وراء قرار إرجاء التصويت على تقرير "الموضوع
  .غولدستون
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  فياض حكومة، أن منتصر حمدان،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 6/10/2009الحياة الجديدة، وأضافت 
نذ األسبوع الماضي القتحام باحات المسجد األقصى أدانت محاوالت المستوطنين المتطرفين المستمرة م

المبارك وإقامة شعائر دينية فيها، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار محاوالتها لتهويد القدس 
ومقدساتها، داعية كل األطراف الدولية والعربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس ومقدساتها 

إلجبارها على التوقف عن محاوالت االستيالء على القدس وتهويدها، وتهديد  "إسرائيل"والضغط على 
 .المسجد األقصى

  
  هاقبل اجتماع  غولدستونرير تقأجيلتأسباب  تشكيل لجنة للتحقيق في إعالن تستغرب "التنفيذية" .7

ريـر   عبد الرحيم ملوح وغسان الشكعة عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التح          أعرب:  اشرف الهور  -غزة  
  . سر اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة تحقيق قبل اجتماع اللجنةأمين ياسر عبد ربه إلعالنعن استغرابهما 

 أسـباب  نسخة منه على الحاجة الملحة لتشكيل لجنة تحقيق فـي            "القدس العربي " في بيان لها تلقت      وأكدا
جنة في اجتماع اللجنة التنفيذيـة       يناقش تشكيل هذه الل    أن أهمية على   أيضا وأكدا تقرير غولدستون،    تأجيل

، وان تتولى هي تشكيل اللجنة وان تكون هي مرجعيتها، وأعربا عن اسـتغرابهما              أوالبحضور رئيسها   
  ."قبل نقاش الموضوع في اللجنة التنفيذية" عبد ربه عن تشكيل لجنة إعالنمن 
خاصة انه لحـق    "قشة الوضع،    ملوح والشكعة على ضرورة عقد اللجنة التنفيذية اجتماعا خاصا لمنا          وأكد

  ."بالوضع الفلسطيني وفي المقدمة باللجنة التنفيذية ورئيسها الضرر الكبير
 المتحدة بان كي مون لعرضه      لألمم العام   األمينوشددا على تمسكهما بتقرير القاضي غولدستون، ودعيا        

  .مة العدل الدولية المتحدة وعلى محكلألممعلى المؤسسات الدولية وبخاصة على الجمعية العامة 
ن وظيفة  أ وأكد تأجيل تقرير غولدستون،     أسبابوانتقد ملوح في تصريح آخر مهام اللجنة المشكلة لبحث          

المسؤول عن اتخاذ القرار بالتأجيـل ولـم        " وموجبات التأجيل بل كشف      أسبابلجنة التحقيق ليست شرح     
  ."تي لم تجتمع حتى اآلنيتحدد في اللجنة التنفيذية ال" هذا لم أن، مشيرا إلى "اتخذه

  6/10/2009القدس العربي، 
  

  اللجنة التنفيذية لم تتخذ قرار الموافقة على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون: رأفت .8
 العام لالتحاد الديمقراطي األمينف .ت. صرح الرفيق صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لـ م:رام اهللا

  :فقة الفلسطينية على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بما يلي على الموا تعقيباً"فدا"الفلسطيني 
ف .ت. بأن اللجنة التنفيذية لـ ماإليحاء وكذلك بعض المسؤولين الفلسطينيين اإلعالم أجهزةحاول بعض 

 في اإلنسانهي التي قررت الموافقة على تأجيل التصويت على تقرير بعثة غولدستون في مجلس حقوق 
  .جنيف
 األربعاء الذي عقد ظهر يوم األخيرف قد قررت في اجتماعها .ت.كيد بأن اللجنة التنفيذية لـ م التأأود
 تقرير بعثة غولدستون في اجتماع مجلس إقرار العمل مع كل المجموعات الدولية على 30/9/2009

عد ذلك من  في جنيف، ومتابعة العمل ب29/9/2009 يوم الثالثاء الموافق أعماله الذي بدأ اإلنسانحقوق 
 الدولي للطلب من محكمة الجنايات الدولية في الهاي محاكمة مجرمي األمن ذلك في مجلس إقراراجل 

  . الذين ارتكبوا الجرائم بحق شعبنا في قطاع غزةاإلسرائيليةالحرب من القيادة السياسية والعسكرية 
اجتماع آخر للجنة التنفيذية لمناقشة  إلى لم يدع الرئيس عباس األربعاءبعد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 

  . جديد ومسألة الموافقة على تأجيل التصويت على تقرير بعثة غولدستون منالموقف
 لمتابعة 3/10/2009 اللجنة التنفيذية يوم السبت أعضاءوفي االجتماع التشاوري الذي عقده عدد من 

سطينية على تأجيل التصويت على ف تم تخطئة الموافقة الفل.ت.البحث في تطوير وتفعيل مؤسسات م
 عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية بعد إلىوتم االتفاق على الدعوة . 2010 آذار إلىتقرير غولدستون 
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 رام اهللا وذلك لمناقشة األمر من جديد التخاذ قرار بالعمل مع كل إلىعودة الرئيس محمود عباس 
 عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق إلىالنحياز للدعوة  وعدم اواإلفريقية واإلسالميةالمجموعات العربية 

، وكذلك متابعة 2010 آذار إلى لمتابعة النقاش والتصويت فورا على التقرير وعدم االنتظار اإلنسان
 الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب من القيادة السياسية األمن التقرير من قبل مجلس إقرارالعمل من اجل 

 .محكمة الجنايات الدولية في الهاي أمام اإلسرائيليةوالعسكرية 
 6/10/2009الحياة الجديدة، 

  
 غولدستونتقرير رئيس الشاباك زار رام اهللا وأقنع عباس بالتنكر ل: مصادر فلسطينية .9

يوفال ديسكين ) الشاباك(أفاد مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية أن رئيس المخابرات اإلسرائيلية : حيفا
وأوضح .  المقاطعة قبل يوم من تنكر السلطة الوطنية لتقرير غولدستونزار الرئيس محمود عباس في

 محمد دحالن قد رافق ديسكين في زيارته فتحأن عضو اللجنة المركزية لحركة " لعرب"المصدر لـ
للمقاطعة في رام اهللا، وشارك في لقائه مع الرئيس عباس والذي تم االتفاق فيه على تنكر السلطة 

 هذه المعلومات مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية وعبر عن سخطه لقرارها، وقال وقد ثبت .لغولدستون
  ."إن الخجل يكاد يقتله مما حصل"

 6/10/2009العرب، قطر، 
  

  ولدستونغ عدد من مستشاريه بعد فضيحة تقرير إقالةعباس ينوي ": سما"مصادر لـ .10
 األفعالشعر بغضب شديد جراء ردود  الرئيس الفلسطيني يأن مصادر فلسطينية مطلعة أكدت :رام اهللا

ولدستون يوم الجمعة الماضي والذي اتهمت فيه السلطة غ تبني تقرير تأجيلالتي صاحبت عملية 
وقالت المصادر في تصريحات لوكالة  .أمريكية بناءا على نصيحة التأجيلالفلسطينية بالمبادرة بطلب 

 بين إجماعضللة وخاطئة بان ليس هناك  بعض مستشاري الرئيس عباس ابلغوه معلومات مإن" سما"
 23 تبني التصويت وان عدد الدول التي تؤيد القرار ال يزيد عن لتأييد اإلنسان مجلس حقوق أعضاء

  .صوتا فقط
 أزمة عدد من هؤالء المستشارين والذين تسببت معلوماتهم في إقالة الرئيس ينوي أن المصادر وأوضحت

  .ة الفلسطينية وضرب مصدقيتها لدى الجمهور الفلسطينيسياسية كبيرة تعصف بشدة في الساح
 للسلطة إحراج ما تسببوا به من إزاءوحسب تلك المصادر فان هؤالء المستشارين يلتزمون الصمت 

 به حكومة سالم فياض بنفسها من المسؤولية عما جرى في جنيف عبر نأتورئيسها في الوقت الذي 
  .ويض تقرير جولدستون اليوم رفضت فيه عملية تقأصدرتهبيان 
 أو والذي رفض بشدة سحب التقرير اإلنسان موقف ممثل مصر في مجلس حقوق أن المصادر وأكدت
 تصرف السلطة بشدة أدان العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والذي األمين وموقف تأجيله

دا بالرئيس الفلسطيني  القيادة الفلسطينية بالذهول مما حأصابول والتفريطي ؤووصف تصرفها الالمس
  . من مناصبهموإقالتهم التفكير جديا في استبعاد عدد من مستشاريه إلى

  6/10/2009 ،وكالة سما
  

  خمس قيادات وراء فضيحة غولدستون": صفا"وكالة لقيادي في فتح  .11
إن خمس قيادات في السلطة : "المحلية لمصدر قيادي في حركة فتح قوله أمس" صفا"نسبت وكالة : غزة
لفلسطينية والتي وصفها بالمطبخ، هي المسئولة عن طلب السلطة الفلسطينية تأجيل بحث مجلس حقوق ا

  .اإلنسان لتقرير لجنة التحقيق األممية في الحرب على قطاع غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون
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 حكومته رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس، ورئيس"وأوضح المصدر أن هذه الشخصيات هي 
سالم فياض، ومسئول ملف المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، وأمين سر اللجنة التنفيذية 

  ".لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، ومستشار عباس السياسي أكرم هنية
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الذي صاغ بيان اللجنة المركزية لحركة فتح 

على قرار السلطة، سحب بحث التقرير، هو حسن عصفور المتواجد حاليا في فندق جراند باالس للتعقيب 
  .وأوضح أن جهات في اللجنة المركزية لفتح رفضت التدخل في هذا الموضوع. في رام اهللا

  6/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  أزمة ترحيل تقرير غولدستون أضعفت عباس: محللون .12
 الجدل المثار بشأن موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت أنيون يرى محللون سياس: )ب.ف.ا(

على تقرير غولدستون حول الحرب في غزة أثر سلباً على مكانة رئيسها محمود عباس ومصداقية نهجه 
" جرائم حرب"بارتكاب " إسرائيل" التقرير الذي يتهم إحالة التصويت الجمعة على إرجاءالسياسي، ويأتي 

 مجلس األمن في وقت يتعرض عباس النتقادات متزايدة بسبب توجهاته في المفاوضات مع إلى في غزة
  . أي نتائجإلىبالرغم من أنها لم تفض " إسرائيل"

  6/10/2009الخليج، 
  

  تسعى لضرب مصداقية عباس والسلطة" إسرائيل: "عريقات .13
صائب عريقات، الحكومة .لسطينية داتهم رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الف :رام اهللا

اإلسرائيلية بشن حملة مكثفة لضرب مصداقية الرئيس محمود عباس والسلطة، من اجل تبرير عدم 
" إسرائيل"، مشيراً إلى أن "السالم الحقيقي"التزامها بتنفيذ ما عليها من التزامات والتهرب من استحقاقات 

. التي استخدموها مع الرئيس الراحل ياسر عرفات) ال شريك فلسطينياً(ال تستطيع استخدام مقولة 
 ، داعياً"حملتها لضرب مصداقية السلطة ورئيسها أمام الشعب الفلسطيني" إسرائيل"لذلك بدأت "وأضاف 

  .بتنفيذ ما عليها من التزامات" إسرائيل"اإلدارة األمريكية إلى إلزام 
  6/10/2009الخليج، 

  
  يرتقي إلى مستوى األحداث والمخاطر المحدقة باألقصىيدعو لرد فعل وزير السياحة : غزة .14

محمد األغا أن ما يحدث بحق . أكد وزير السياحة واآلثار في حكومة الوحدة الوطنية المقالة د: غزة
وقال األغا في . ، على حد تعبيره"بلغ حتمية الهبة العربية واإلسالمية للدفاع عنه"المسجد األقصى 

إن المسجد األقصى يتعرض إلى هجمة شرسة من قبل : "نسخة منه" سقدس بر"تصريح مكتوب، وصل 
االحتالل الصهيوني وقطعان المستوطنين على حد سواء، خاصة بعد اعتالئهم أسطح المدارس والمباني 
السكنية التي تطل على المسجد األقصى بهدف اقتحامه إلخراج مئات من المصلين المعتكفين فيه، وإقامة 

إن المسجد األقصى خط أحمر، والعدوان عليه يفتح : "وأضاف". ا يسمى عيد العرشطقوسهم بمناسبة م
  ".األبواب أمام جميع الخيارات المتاحة لدى أبناء شعبنا

برد فعل يرتقي إلى مستوى األحداث والمخاطر المحدقة بالمسجد "وطالب األغا الدول العربية واإلسالمية 
  ". الشجب واالستنكار والمسجد األقصى يهانما عاد يجدي"األقصى المبارك، مضيفاً 

  5/10/2009قدس برس، 
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  ة المصريالورقةموافقته على عباس يؤكد  .15
 القليلة األيامقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مصر ستقدم خالل  : مراسل األهرام- صنعاء

 في تصريحات علي هامش وأوضح.  وآراء للمصالحة الفلسطينية وسيتم االطالع عليهاالقادمة أفكاراً
 من حيث المبدأ موافقته أرسل انه ، صنعاء وعقب لقائه مع الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالحإلىزيارته 

  . وانه متفائل بهذه الجهود التي قامت بها وتقوم بها مصر، ما طرحه الجانب المصريىعل
ولة من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية ومن جانبه أكد الرئيس اليمني تأييد بالده للجهود المصرية المبذ

  .  ذلك يخدم قضية الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقهأن إلىمشيرا ..  الفلسطينية-
  6/10/2009األهرام، 

  
  استبعاد سعدات والبرغوثي من صفقة األسرى" إسرائيل"  من السلطة تطلب":يةقطرالالشرق " .16

 عدم شمول أحمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية "إسرائيل"ية من طلبت السلطة الفلسطين: عمان
لتحرير فلسطين، ومروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في صفقة تبادل األسرى مع 

  .حركة حماس، وفقا لمصادر فلسطينية موثوقة
 "إسرائيل"البرغوثي، أن فيما يتعلق بمسألة اإلفراج عن سعدات، و" الشرق"مصادر فلسطينية أكدت لـ

تسعى لفصلهما عن الصفقة مع حماس بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وال تريد أن يكون اإلفراج 
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية ذكرت أن مسؤولين في السلطة  . عنهما مرتبطا بالصفقة مع حماس

  .  صفقة مع حماسإطار في  باإلفراج عن البرغوثي ولكن ليس"إسرائيل"الفلسطينية طالبوا 
 6/10/2009الشرق، قطر، 

  
  "السعودي عاهلبسبب زيارة ال"دمشق تؤجل استقبالها للرئيس الفلسطيني  .17

 عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أمس أن سورية أرجأت زيارة "فرانس برس"نقلت وكالة : عمان
ي قدمته لذلك هو الزيارة المرتقبة الرئيس محمود عباس التي كانت مقررة اليوم، موضحاً أن السبب الذ

طلب الجانب السوري إرجاء الزيارة على ": وقال. اهللا بن عبد العزيز لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد
وأكد أن اإلرجاء ال عالقة له بالجدال الناجم عن إرجاء . "أن يتم ترتيب موعد آخر خالل األيام المقبلة

 بارتكاب "إسرائيل" الذي يتهم "تقرير غولدستون"المتحدة البحث في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
  .جرائم حرب في غزة

  6/10/2009الحياة، 
  

  موفد من عباس إلى لبنان قريباً لبحث أوضاع فتح والمخيمات .18
التقى مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية يوم السبت الفائت في العاصمة األردنية عمان مسؤوالً أمنياً 

وبحسب مصادر فلسطينية مطلعة على . نياً رفيعاً، بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباسلبنا
اللقاء، استمع المسؤول الفلسطيني إلى عرض مفصل من المسؤول اللبناني لألوضاع في المخيمات، 

حدث وتبادال وجهات النظر بخصوص بعض المعلومات التي توافرت عند جهاز أمني لبناني، والتي تت
  .عن سعي أحد األطراف الفلسطينية إلى اللجوء لحسم أمني في المخيمات

. وبحسب المصادر ذاتها، توافق الطرفان على خطورة هذا التوجه وعلى ضرورة العمل من أجل منعه
وقد تقرر إرسال موفد من عباس إلى لبنان قريباً بهدف البحث في األوضاع الفتحاوية الداخلية، وفي عدد 

تساهم في الحفاظ على أمن المخيمات من جهة، وتؤدي إلى تخفيف الضغوط "جراءات التي من اإل
  ."الحياتية عن الالجئين الفلسطينيين من جهة أخرى

  6/10/2009األخبار، 
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  المسئولين بسبب تأجيل تقرير غولدستونالزهار يدعو لسحب الجنسية من عباس وبعض  .19

د الزهار عضو المجلس التشريعي وعضو المكتب الـسياسي  طالب الدكتور محمو: غزة ـ اشرف الهور 
المسؤولين عن خيانة تقريـر     "الجنسية الفلسطينية من الرئيس عباس ومن اسماهم بـ         " سحب"لحماس بـ   
طلب معنوي نظرا لعدم وجود جهة رسـمية تقـوم          "واشار الى ان طلب سحب الجنسية هو         "غولدستون

  . الرسمية لطلب بسحبها رسميا وليس معنويا، الفتا الى انه لو توفرت الجهة"بذلك
  6/10/2009القدس العربي، 

  
   الطلب من مصر تأجيل النظر في توقيع اتفاق المصالحة مع فتح  إلىحماسالبردويل يدعو  .20

المتعلق بجرائم " غولدستون"صالح البردويل تأجيل بحث تقرير . اعتبر النائب د : محمد األيوبي- غزة
لى قطاع غزة، جريمة كبرى يرتكبها عباس وأعوانه بحق الشعب الفلسطيني، الفتاً الحرب اإلسرائيلية ع

االنتباه إلى أن حديث عباس عن تشكيل لجنة تحقيق هو لذر الرماد في العيون وتبرئة نفسه من 
ودعا حركة حماس إلى الطلب من مصر تأجيل النظر في توقيع اتفاق المصالحة مع حركة  .المسئولية

  .إلى حين اتضاح الحقائق" خائناً" رئيسها فتح باعتبار
  6/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  القاهرةبالجانب الفلسطيني وافق على التحرك من أجل المصالحة قبل نهاية الشهر  : األحمد .21

إن الجانب الفلسطيني أعطى موافقته     " عزام األحمد    في حركة فتح  قال القيادي   :  نادية سعد الدين   -عمان  
، "لجدول الزمني والتحرك من أجل المصالحة قبل نهاية الشهر الحالي فـي القـاهرة             أمس لمصر على ا   

من دون  " غولدستون"موضحا أن لجنة تحقيق ستعلن في تقريرها قريبا حقائق عن مالبسات تأجيل تقرير              
 المـصرية أن    -وأوضح األحمد في تصريحات للصحافيين عقـب المباحثـات الفلـسطينية             .خشية أحد 

س وافق على المقترحات المصرية، وعلى التحرك والجهود المصرية المبذولة والمـستمرة            الرئيس عبا "
، والتي تضمنت التوقيع على اتفاق مـصالحة بـين كافـة الفـصائل              "حالياً والجدول الزمني للمصالحة   

  . الشهر نفسه19 و8 الشهر الحالي، على أن تعقد جلسات حوار في 26 و5الفلسطينية في 
اتهامات حماس التي أصدرتها أمس حول تحميل رئاسة السلطة الوطنية مـسؤولية قـرار              وانتقد األحمد   
من ال يريد المصالحة يحاول استغالل أي حـدث لتمزيـق الـساحة             "، مضيفاً   "غولدستون"تأجيل تقرير   

  ".الفلسطينية، والبناء على استحقاقات ال تصب في صالحنا
  6/10/2009الغد، األردن، 

  
  يصبان في خانة التوطينوإعطاء الالجئين حقوقهم ال  الباردار عمإ: الديموقراطية .22

التحركات السياسية "ابو لؤي ان " الجبهة الديموقراطية"اكد عضو اللجنة المركزية لـ : بيروت
  ". والجماهيرية ستتواصل حتى تذليل كل العقبات التي تقف عائقا امام عجلة اإلعمار

الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها تجاه ابناء البارد "بارد أمس، وطالب في مؤتمر للجبهة عقد في نهر ال
بإعمار المخيم عبر معالجة موضوع الطعن المقدم الى مجلس شورى الدولة، واإلسراع في استئناف 

  ".عملية اإلعمار
طين يخطئ من يعتقد ان اعمار المخيم وإقرار الحقوق اإلنسانية لالجئين يصبان في خانة التو: "وقال

الجنرال عون اتخاذ موقف انساني وعروبي بسحب الطعن الذي "، متمنياً على "المرفوض فلسطينياً
  ". الف فلسطيني نازح الى مصير مجهول40يعرض اكثر من 

  6/10/2009الحياة، 
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  تجاه تقرير جولدستون " السلطة" في غزة يدين موقف  للفصائلمؤتمر وطني .23

 حركتي حمـاس والجهـاد      يممثل، أن    غزة  من نسمة حمتو عن  ،  6/10/2009صحيفة فلسطين،   ذكرت  
 على أنه من حق أسر ضحايا الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة محاكمـة               أكدوا اإلسالمي وحقوقيون، 

بمثابـة  " جولدسـتون "معتبرين تقرير   ، قادة االحتالل، وأن ال أحد مفوض بالتنازل عن الحق الفلسطيني         
  .  الضحاياوثيقة قانونية محايدة بحق ُأسر

الذي عقد، أمس،   " المؤتمر الوطني لنصرة ضحايا الحرب اإلسرائيلية العدوانية على غزة        "وطالبوا خالل   
أمام مجلـس حقـوق اإلنـسان       " جولدستون"بقاعة فندق فلسطين بمدينة غزة، بعد تعطيل السلطة لتقرير          

إلسالمي باالسـتمرار فـي تفعيـل       الجامعة العربية ومنظمات العمل ا    ، الدولي الذي انعقد بجنيف مؤخراً    
التقرير ومحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، مشددين على ضرورة البدء بالمصالحة وإعـادة تفعيـل              

  . منظمة التحرير على أسس سليمة
تأجيل " سلطة رام اهللا"إسماعيل رضوان، طلب . وأدانت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها د

تأجيل مناقشة التقرير جاء خشية :" وقال". خيانة لدماء الشهداء والجرحى"ذلك معتبرة ، النظر في التقرير
، "اتضاح تواطؤ سلطة رام اهللا مع االحتالل ومشاركتها في العدوان على غزة ولتحقيق مصالح شخصية

أمراً خطيراً للمتاجرة بدماء الشهداء ويعطي التأجيل غطاء لجرائم "مشدداً على أن هذا األمر يشكل 
  . وأكد أن االعتداء على المسجد األقصى أولى ثمار تأجيل مناقشة التقرير ".حتاللاال

  . للمؤتمر
إن إقدام السلطة الفلسطينية على     :"بدوره قال الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد         

جريمـة تمثـل    "تقرير  واعتبر الهندي أن تأجيل ال    ". طلب تأجيل مناقشة التقرير جريمةً بكل معنى الكلمة       
 أن يعبـث    - أياً كـان   –مشدداً على أنه ال يحق ألحد       ، "إهانة للشعب الفلسطيني وتضحياته، واستخفافاً به     

  ".آلة الرعب اإلسرائيلية"بدماء الشهداء والضحايا الذين قتلتهم 
غزة  الموقف الموحد في قطاع       مراسلها من غزة،  أن     فتحي صباح عن  ،  6/10/2009الحياة،  وأضافت  

. تراجع، بعد خالفات في شأن ترتيبات مؤتمر عقد في مدينة غزة أمس            المستنكر في شدة إلرجاء التقرير    
والفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير المؤتمر الذي عقد لنصرة ضـحايا            " فتح"وقاطعت حركة   

  .الحرب واحتجاجاً على طلب السلطة الفلسطينية إرجاء مناقشة تقرير غولدستون
" الجبهة الشعبية"ولم يصدر أي توضيح عن األسباب التي دعت هذه الفصائل لمقاطعة المؤتمر سوى عن 

وأوضحت ". ألسباب إدارية ستؤثر في رسالة المؤتمر"التي قالت إن عدم مشاركتها في المؤتمر جاءت 
 اللجنة المكلفة اإلعداد تم تغيير الترتيبات اإلدارية التي أقرتها"في بيان أنها انسحبت من المؤتمر بعدما 

  .قبل يومين" للمؤتمر
الدكتور " الجهاد اإلسالمي"أنه تم التوافق على أن يلقي عضو المكتب السياسي لحركة " الحياة"وعلمت 

طلبت أن تلقي كلمة أيضاً، فطلبت " حماس"محمد الهندي كلمة في المؤتمر نيابة عن كل الفصائل، اال أن 
لمة، ما أدى إلى نشوب خالفات حادة قاطعت على إثرها فصائل المنظمة هي األخرى أن تلقي ك" فتح"

  .المؤتمر
  

  تأجيل عباس تقرير غولدستون مخزٍ ومشجع لالحتالل على العدوان": تحالف القوى" .24
في لبنان عن استنكاره العـدوان الـصهيوني علـى المـسجد         " تحالف القوى الفلسطينية  "أعرب  : بيروت

االحتالل المستمرة لتهويد القدس والمسجد األقصى، كما أدان في الوقـت           األقصى المبارك، ومخططات    
  .ذاته موقف سلطة رام اهللا بشأن تقرير غولدستون واصفًا إياه بالموقف المخزي
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نسخة " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، وصلت   )10-5(وقال التحالف في بيانٍ صحفي لقيادته اليوم اإلثنين         
صهيوني المتواصل على المسجد األقصى المبارك وعلى أهلنا في مدينة القـدس            نستنكر العدوان ال  : "منه

المحتلة، ونعتبر ذلك يأتي في سياق تنفيذ مخطط صهيوني لتهويد القدس واالستيالء على المسجد األقصى               
  ".المبارك تمهيدا لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه
 برئاسة محمود عباس المنتهية واليته موافقتهـا علـى          من جهة أخرى انتقد البيان موقف سلطة رام اهللا        

ـ           ، "جنيـف "في  " األمم المتحدة "تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان التابع ل
معتبرا أن هذا الموقف المخزي يشكل غطاء لجرائم االحتالل الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم،              

ى مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ويضرب جهود          ويشجع العدو الصهيوني عل   
  .استعادة الوحدة الوطنية
باتخاذ موقف واضح ومندد بالمسؤولين الذين اتخـذوا        " منظمة التحرير الفلسطينية  "وطالب البيان فصائل    

ـ             ى إقـالتهم مـن     قرار الموافقة على تأجيل تقرير غولدستون، ومحاسبتهم ورفع الغطاء عنهم والعمل عل
  .مسؤولياتهم بتهمة التواطؤ مع حكومة االحتالل الصهيوني

بالعمل على إحالـة    " األمم المتحدة "وهيئة  " جامعة الدول العربية  "و" منظمة المؤتمر اإلسالمي  "كما طالب   
قادة العدو الصهيوني إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم مجرمي حرب ضـد اإلنـسانية بارتكـابهم              

  .ازر الجماعية في غزة واستمرارهم في حصار مليون وخمسائة ألف إنسان فلسطيني داخل القطاعالمج
  5/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  تقرير غولدستونء حماس تقلل من تشكيل عباس لجنة للتحقيق في مالبسات إرجا .25

عباس تشكيل لجنة من قرار الرئيس الفلسطيني محمود " حماس"قللت حركة :  فتحي صباح-غزة 
تقرير "للتحقيق في مالبسات طلب إرجاء التصويت في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على 

  ."غولدستون
محاولة شخصية من عباس للهروب من تحمل "في بيان أمس إن تشكيل لجنة التحقيق " حماس"وقالت 

 رئيساً للسلطة الفلسطينية ورئيساً للجنة المسؤولية السياسية المباشرة عن طلب إرجاء التصويت، بصفته
  ". التنفيذية لمنظمة التحرير المسؤولة عن البعثات الديبلوماسية في الخارج

محاولة يائسة من عباس لتضليل الرأي العام، وامتصاص غضب الجماهير "ووصفت تشكيل اللجنة بأنه 
 حماية مجرمي الحرب الصهاينة امتثاالً الفلسطينية وقواها الحية التي حملت عباس مسؤولية التواطؤ في

عباس وفريق أوسلو المسؤولية السياسية عن جريمة حماية مجرمي "وحملت ".  أميركية-لضغوط صهيو 
وطالبت ". الحرب الصهاينة من العدالة والقصاص بطلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

  ". الشعب الفلسطينيبمحاسبة كل مسؤول فرط بدماء الشهداء وتنكر لتضحيات"
  6/10/2009الحياة، 

  
  هناك الكثير من القضايا العالقة التي ما زالت تعترض التوصل التفاق مصالحة : دحالن .26

محمد دحالن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن هناك الكثير من القضايا العالقة التي ما قال : غزة
 مشيرا إلى أن التوصل التفاق يتوقف على زالت تعترض التوصل التفاق مصالحة مع حركة حماس،
وذكر دحالن أن البند الذي ورد في الورقة . التوضيحات التي يسعى الرئيس عباس الحصول عليها

المصرية للمصالحة، والذي يدعو إلى تشكيل لجنة فصائلية مشتركة لإلشراف على قطاع غزة حتى 
  .ابل بالرفض من قبل حركة حماسإجراء االنتخابات، تعتبر إحدى القضايا الخالفية، يق

 6/10/2009الشرق األوسط، 
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  أحمد جبريل يطالب باستقالة عباس بسبب تأجيل تقرير غولدستون .27
القيادة العامة أحمد جبريل إن المطلوب اآلن بعد         - قال األمين العام للجبهة الشعبية    :  وكاالت –الجزيرة  

يستقيل الرئيس محمود عباس وجماعته، فالوضع لـم        أن توضحت الصورة الكاملة للقيادة في رام اهللا أن          
  .يعد يحتمل بسبب التواطؤ والتخاذل الذي تقوم به هذه القيادة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني

  6/10/2009نت، .الجزيرة
  

  حزب التحرير يستنكر تأجيل تقرير غولدستون ويدعو إلى إنهاء السلطة .28
طة الفلسطينية مسؤولية تأجيل القرار، وقال انها هي من         حمل حزب التحرير السل   : ـ اشرف الهور   غزة

". امر غير مستغرب على سلطة تسير حسب اتفاقيات سياسية مذلـة          "طالبت بالتأجيل، مشيرا الى ان هذا       
عمل رخيص، واسـتخفاف    "ووصف الحزب اعالن منظمة التحرير تشكيل لجنة تحقيق بهذا االمر، بانه            

آن ألهـل  " حزب التحرير الفلسطينيين الى انهاء السلطة، وجاء في البيان         ودعا". بعقول الناس واهانة لهم   
فلسطين ان يلفظوا هذه السلطة ورجاالتها لفظ النواة، بعدما برهنوا مرة تلو االخـرى انهـم يحرسـون                  

  ".مشروعا امنيا لالحتالل
  6/10/2009القدس العربي، 

  
   مع األقصىحماس تنظم مسيرة حاشدة في مخيم اليرموك بدمشق تضامناً .29

رفضا واستنكارا لما يتعرض له المسجد األقصى المبارك، نظمت، مساء أمـس،             :ماهر محمد  - دمشق
مسيرة جماهيرية حاشدة بمشاركة المئات من أبناء مخـيم اليرمـوك           " حماس"حركة المقاومة اإلسالمية    

  .لالجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق
امنهم الكامل مع أهالي القدس ضد هذه الهجمة الشرسة والتصفوية للوجـود    وأعرب المتظاهرون عن تض   

الفلسطيني في المدينة والسعي اإلسرائيلي لتهويدها، مدينين الصمت العربي واإلسالمي الرسمي تجاه مـا              
يجري في المدينة المقدسة وطالبوهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، مشيدين بموقف سـوريا              

  .داعم للقضيةال
  6/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  حماس تنظم اعتصاما في مخيم البداوي تضامناً مع األقصى .30

") السفير("فقد نظمت حركة حماس قيادة منطقة الشمال اعتصاماً في حرم مسجد زمزم في مخيم البداوي 
 .تضامناً مع مسجد األقصى واحتجاجاً على حمالت االعتداء المتكررة التي يتعرض لها

وطالب عضو رابطة علماء فلسطين والناشط في الحركة الشيخ أبو بكر الصديق الدول اإلسالمية 
والعربية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والدفاع عن األقصى والتصدي لمحاوالت تدنيسه وتدميره، واعتبر 

  .واألخالقيةأن ما يحصل ما كان ليتم لوال تخاذل بعض األنظمة وعدم قيامها بواجباتها الدينية 
 6/10/2009السفير، 

  
 الفصائل الفلسطينية تبحث مع قيادة الجيش اللبناني مسألة تخفيف اإلجراءات عن البارد .31

عقدت الفصائل الفلسطينية بعد ظهر امس اجتماعاً مع مسؤول مخابرات الجيش : عمر ابراهيم - البارد
ي تفاصيل مبادرة تخفيف اإلجراءات األمنية اللبناني في الشمال العقيد عامر الحسن، جرى خالله البحث ف

التي كان قد أعلن عنها نائب مدير المخابرات اللبنانية العقيد عباس ابراهيم خالل زيارته مخيم البارد، 
وتطرق المجتمعون الى مسائل عدة وعرضوا لبعض التفاصيل الحياتية اليومية لالهالي خالل دخولهم الى 

 .المخيم وخروجهم منه



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1573:    العدد            6/10/2009الثالثاء  :التاريخ

ث في كيفية تطبيق قرار تخفيف االجراءات، الذي سيشمل في بدايته إلغاء نظام التصاريح بالنسبة كما بح
للبنانيين لتمكينهم من الدخول الى المخيم والمساهمة في تنشيط الحركة االقتصادية ومد جسور التواصل 

ن المخيم الذي كان من بين المخيم والجوار، بالتزامن مع انتشار قوى االمن الداخلي في القسم الجديد م
 .وتأجل األمر إلى حين االنتهاء من بعض المسائل الروتينية واالدارية. المتوقع أن يتم أمس

" السفير"ويؤكد مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة في الشمال ابو عدنان عودة، لـ
سعى الى الوصول لقرارات أكثر فعالية نحن بدورنا ن"أن اللقاء ساهم في توضيح بعض االمور، وقال 

 ".على االرض تساعد في التخفيف من المعاناة الملقاة على كاهل المواطنين
على صعيد متصل بملف إعادة االعمار عقدت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين مؤتمرها العاشر 

 .خيم الباردوذلك في مقر المركز الثقافي الفلسطيني في م" إعمار المخيم"تحت عنوان 
وفي كلمة منظمة التحرير الفلسطينية التي ألقاها أبو جورج عبد الرحيم، عضو اللجنة المركزية لجبهة 

 .النضال الشعبي الفلسطيني، طالب بإنهاء معاناة أبناء البارد واإلسراع في إعادة االعمار
 6/10/2009السفير، 

   
   وحدة بناء800 مستوطنة بـ34تسمين : " اآلنالسالم" .32

 وحدة سكنية يجري بناؤها 800قالت حركة السالم االن االسرائيلية اليسارية ان :  بترا–القدس المحتلة 
ونقلت . وحدة سكنية صادقت وزارة الدفاع االسرائيلية على بنائها2500حاليا في المستوطنات اضافة الى 

   مستوطنة 34البناء تجرى في االذاعة االسرائيلية امس عن سكرتير الحركة ياريف اوبنهايمر ان اعمال 
  6/10/2009الدستور، 

  
   إسرائيلية باعتقال رائد صالح بتهمة التحريضتهديدات .33

إزكاء مشاعر "الشيخ رائد صالح بـ " الحركة اإلسالمية"اتهمت إسرائيل رئيس :  أسعد تلحمي-الناصرة 
وأنذرت ". ي خطرالمسلمين في محاولة إلشعال القدس من خالل اإلدعاء بأن المسجد األقصى ف

تصريحات عدد من أركان الشرطة اإلسرائيلية باحتمال اإلقدام على اعتقال الشيخ صالح، بعدما أمرت 
 15محكمة إسرائيلية أول من أمس بإبعاد نائبه الشيخ كمال خطيب عن القدس والمسجد األقصى لمدة 

  .جواءيوماً، كما وجهت اتهامات للسلطة الفلسطينية بالمشاركة في توتير األ
  6/10/2009الحياة، 

  
  "العرب ناكرون للجميل: " االحتالل في القدسشرطةقائد  .34

واصل قادة إسرائيل وعساكرها أمس تهجماتهم العنصرية على الفلـسطينيين           برهوم جرايسي  -الناصرة
في القدس المحتلة، استمرارا لالعتداء المتواصل على الحرم القدسي الشريف ومسجد األقصى المبـارك،          

، وراح هو ووزيـر     "إن العرب ناكرون للجميل   "وصل األمر حد قول قائد شرطة االحتالل في القدس            و
) الجنـاح الـشمالي   (الشرطة يهددان باتخاذ خطوات ضد الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسـالمية             

  .1948الناشطة في مناطق 
ح، وقال إنه يقف مـن وراء إثـارة   وأطلق فرانكو تهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية من الشيخ رائد صال  

القالقل في المدينة، حسب تعابير ضباط االحتالل، وانضم إلى هذه التهديـدات وزيـر األمـن الـداخلي            
  .يتسحاق أهارنوفيتش) الشرطة(

قال الشيخ رائد صالح ردا على تهديدات قائد شرطة االحتالل في القدس المحتلـة،              " الغد"وفي حديث لـ    
قول لفرانكو أن المسجد األقصى شهد قبله مئات الفرانكوات وزالوا جميعا وبقي المسجد             بداية يسرني أن أ   

األقصى، وفرانكو اليوم سيزول ايضا وسيبقى المسجد األقصى شامخا رغم االحتالل اإلسرائيلي، ثم أوكد              
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 عدنا  لفرانكو ان لغة السجون التي يهددنا بها أصبحت من وراء ظهورنا على بعد عشرات السنوات وما               
نفكر بها إطالقا، وما عادت في حساباتنا ال في هذا اليوم وال بعد سنوات طويلة، وقلناها مرات ومـرات                   
ونعيدها اليوم في وجه فرانكو، إنه إذا  خيرتنا إسرائيل بين أن نتنازل عن االقصى وبين السجون، فنقول                  

فهم بامكانهم سجني ولكن لـيس      مرحبا بالسجون وال نخاف إال رب العالمين، والقضية ليست شخصية،           
  .بامكانهم سجن شعب بأكمله

وقال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، إن االحتالل يعتبر فرض              
، وهذه تفوهات ال تطلق عفويا، بـل        "جميال وعرفانا "القيود على الصالة ودخول الحرم القدسي الشريف        

اإلجرامية التي تقود المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل ومـن خاللـه            صادرة عن نفس العقلية     
  .ترتكب الجرائم

وحذر النائب بركة من أي اعتداء مبرمج على الشيخ رائد صالح، وقال إن التهديدات التي تطلق ضـده،                  
ز القـضائي   هي أيضا من نفس العقلية اإلجرامية، وكل جماهيرنا تقف إلى جانبه في معركته أمام الجها              

  .والبوليسي الذي تتفشى فيه العنصرية وتتصاعد دون توقف
وفي بيانه، قال عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، إن على قائـد الـشرطة أن                  

ان شرطة إسرائيل تمس بحرية العبـادة للمـسلمين وتحـدد           . يتعلم دورة في الديمقراطية وِقَيم المساواة     
وأضاف الطيبي وسط األجواء الصعبة والمشحونة التي تـشهدها          . عاماً 50من هو فوق سن     الصالة الى   

ملزمة بتمكين حرية الصالة    " سلطة احتالل " حتى  : مدينة القدس وممارسات أفراد الشرطة ضد المسلمين      
  .والعبادة والوصول إلى األماكن المقدسة

  6/10/2009الغد، األردن،        
  

  "شاليط"كومة نتنياهو ستصوت باألغلبية لصالح إنجاز صفقة ح: "ليم بوستاجيروز" .35
ليم بوست اإلسرائيلية أن تصوت حكومة نتنياهو       ا توقعت صحيفة الجيروز   : كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

اليمينية بأغلبية كبيرة لصالح إنجاز صفقة شاليط مقابل إطالق سراح أسرى فلسطينيين والتـي رفـضتها         
  . اليسارية في حال عرضها على وزراء الحكومةحكومة إيهود أولمرت

هذه النتيجة توصلت الصحيفة إليها عقب إجراء استطالع لمعرفة توجهات الوزراء اإلسرائيليين في هـذا               
الموضوع، موضحة أنه في حين أن غالبية الوزراء حذرون من التعبير عن رأيهم بشأن صفقة التبـادل                 

لذين سيخرجون في الصفقة، إال أن الوزراء اليمينيين أكدوا بـشكل           قبل أن يعرفوا األسرى الفلسطينيين ا     
  .مفاجئ أنهم سيصوتون بشكل إيجابي في حال عرض الصفقة أمام الحكومة

  6/10/2009الرأي، األردن، 
  

  االحتالل يدخل إلى الخدمة رادارات قادرة على رصد صواريخ بعيدة المدى .36
ي، أمس، عن خطة جديدة سيشرع من خاللها باسـتخدام          كشف جيش االحتالل اإلسرائيل   : القدس المحتلة 

منظومة رادار جديدة من شأنها أن تحسن قدرات الجيش على رصد القذائف الصاروخية التي يبلغ مداها                
ومن المقرر أن يشرع جيش االحتالل بالعمل ضمن خطته الجديدة التي عمـل الخبـراء                . كيلومتر 150

وذكـرت إذاعـة االحـتالل أن       . 2010وات متتالية مطلع العـام      اإلسرائيليون على تطويرها لثماني سن    
المنظومة الدفاعية الجديدة قادرة على رصد مكان إطالق الصواريخ والمكان الذي قد تسقط فيه، حيـث                
سيتم تنبيه اإلسرائيليين المتواجدين في المكان قبل سقوطها، مما يمكنهم من أخذ الحيطة واتخـاذ جميـع                 

  وأشارت مصادر في جيش االحتالل إلى أن منظومة الرادار التـي يـستعملها              .همالخطوات لحماية أنفس  
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الجيش اإلسرائيلي في هذه الفترة تستطيع رصد القذائف الصاروخية التي تنطلق من مسافة تتـراوح مـا              
  . كيلومتر فقط50 إلى 30بين 

  6/10/2009صحيفة فلسطين،  
  

  ت سلوانمستوطنون يجاهرون بحفريات تهدد بيو: "هآرتس" .37
اإلسرائيلية أمس عن مضمون شريط فيديو يظهـر        " هآرتس"كشفت صحيفة   : برهوم جرايسي  - الناصرة

، التي تعمل على تهويد القدس المحتلـة، وهـو يجـاهر تحـديا              "إلعاد"فيه أحد قادة عصابة المستوطنين      
الشريف في القدس   ومستخفا، بأن الحفريات التي تجريها عصابته في حي سلوان المجاور للحرم القدسي             

  .المحتلة يهدد سالمة البيوت العربية في الحي
في مرحلة ما وصلنا إلى المحكمة، وسألني القاضي، أنت         "ويقول اإلرهابي دافيد باري في الشريط ذاته،        

االحتالل يـزعم وجـود     (هذا الملك داوود الذي حفر    : ، فأجبته )بيوت الفلسطينيين (تحفر من تحت بيوتهم     
، وأنا فقط أقوم بأعمال تنظيف، حينها قال لي القاضي نظـف            )حي تابع لفترة النبي داوود    أثريات تحت ال  

  ".أكثر ما يمكن، ومنذ ذلك الحين ونحن ننظف، نحن ننظف فقط وال نحفر
  6/10/2009الغد، األردن، 

  
  ليبرمان يقرر فتح سفارة للدولة العبرية في تركمانستان": يديعوت" .38

شفت مصادر صحافية عبرية، عن نشاط دبلوماسـي اسـرائيلي لتعزيـز            ك:  زهير اندراوس  -الناصرة  
العبرية الى قـرار وزيـر      ' يديعوت احرونوت 'واشارت صحيفة   . العالقات مع دول منطقة آسيا الوسطى     

  .الخارجية االسرائيلي، افيغدور ليبرمان، بفتح سفارة للدولة العبرية في تركمانستان
تل ابيب قولها ان هذا القرار جاء بعد اتصاالت سرية دامت عدة            ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في       
  .شهور، اسفرت عن قرار بفتح السفارة

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية االسرائيلية ان اسرائيل تفتتح، الول مرة، سفارة فـي                 
ر العالقـات الثنائيـة     وزاد البيان ان هذا القرار قد اتخذ في ضوء تطو         . عشق اباد، عاصمة تركمانستان   

  . الجيدة مع تركمانستان، والزخم الجديد في العالقات مع دول اسيا الوسطى
  6/10/2009القدس العربي، 

  
  قوات االحتالل تواصل انتشارها في محيط األقصى وتحاصر المرابطين .39

ن  أن اشتباكات متقطعة جرت بين المواطنيالقدس المحتلة من 6/10/2009صحيفة فلسطين، ذكرت 
وأعلنت قوات االحتالل عن رفع حالة التأهب في القدس الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، 

اليوم وغداً، ونشرت اآلالف من عناصرها في محيط المسجد األقصى المبارك، الذي منع المصلون 
  . عاماً من الوصول إليه50المسلمون الذين تزيد أعمارهم عن 

طرفين اليهود منذ ساعات الصباح الباكر إلى حائط البراق ألداء الصالة التلمودية وتوافد اآلالف من المت
فيه، فيما عمدت شرطة االحتالل لتأمين الحماية للمستوطنين الذين حاولوا الدخول إلى ساحات المسجد 

  .األقصى
ال أكثر وشنت قوات االحتالل، أمس، حملة اعتقاالت واسعة في صفوف المواطنين المقدسيين، وال يز

 مصل مرابطاً في المسجد األقصى المبارك منذ ليلة السبت، وتهددهم الشرطة باالعتقال حال 300من 
وفرضت شرطة االحتالل طوقاً أمنياً مشدداً على البلدة القديمة بالكامل، حيث منعت . خروجهم منه

  .العمال والطالب والمدرسين من الدخول أو الخروج منها
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 لشؤون القدس 1948وأفاد الشيخ علي أبو شيخة مستشار الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام 
إن االحتالل منع إدخال الطعام والشراب للمتواجدين، ومنعهم من : "والمعتكف داخل المسجد األقصى

  . الخروج من المصلى القبلي للوضوء، أو حتى الذهاب لقضاء حاجتهم
حتالل حاصرت المصلى القبلي طوال الليل، وحاولت إدخال كاميرات التصوير إن قوات اال:" وأضاف

، مشيراً إلى أن تلك القوات حاولت الدخول من األبواب "من خالل النوافذ لكي تقوم بتصوير المعتكفين
  . التي أحكم المعتكفون إغالقها

اطنين بمواصلة التوجه  دعوتها للمو1948هذا وجددت الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام 
للصالة في المسجد األقصى، وقالت إن كل اإلجراءات التي قامت بها قوات االحتالل لن تمنعها من 

  .الوصول اليه
، على "48"شدد الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام و

ايته من محاوالت االقتحام طوال أيام األسبوع مواصلة الدفاع عن المسجد األقصى والرباط فيه لحم
ننوي االعتكاف ليالً و نهاراً هذا ": "المحلية" صفا"وقال الشيخ صالح في تصريحات لوكالة  .الحالي

األسبوع حتى إشعار آخر ودعونا كل من يستطيع أن يدخل وال يخرج منه، وسنشكل الحماية البشرية 
  ". المستعمرين في حال سولت لهم أنفسهم اقتحام األقصىداخل األقصى في وجه االحتالل وسوائب

الهيئة اإلسالمية العليا في القدس وخطيب في اتصال هاتفي مع رئيس  6/10/2009عكاظ، وأضافت 
المسجد األقصى الشيخ الدكتور عكرمة صبري من تداعي االعتداء على األقصى وإغالقه من قبل قوات 

مع الدولي، والعربي واإلسالمي خاصة، بتحرك عاجل لممارسة االحتالل اإلسرائيلي، وطالب المجت
الضغوط السياسية والدبلوماسية لمنع االحتالل من تنفيذ مخططاته، التي تسعى الدخول لباحة المسجد 

 .األقصى وبناء هيكل سليمان المزعوم على أنقاضه
  

  تدعو إلى تحركات جماهيرية نصرة لألقصى " القدس الدوليةمؤسسة " .40
أكدت مؤسسة القدس الدولية أن ما يفعله االحتالل اإلسرائيلي هذه األيام في المسجد األقصى  :لبنان

بالحق "المبارك، يأتي في سياق مشروعه لتقسيم المسجد بين المسلمين واليهود بهدف تثبيت ما يسمى 
  ".اليهودي في الصالة في جبل الهيكل المزعوم

نسخة عنه أن إغالق األقصى األحد الماضي وإعالنه " نفلسطي"وأوضحت المؤسسة في بيان لها وصل 
ما هو إال خطوة في هذا المشروع تمهيدا إلغالق مساحات معينة من ساحات "منطقة عسكرية مغلقة 

إن اعتقال وتغييب حراس األقصى ورموز الدفاع عنه، :"وقالت ".األقصى وإعالنها أماكن لتعبد اليهود
يهدف لالستفراد بالمسجد المبارك من خالل قطع المد البشري الذي ومنع المصلين من الوصول إليه 

على أنه ال شيء يمكن أن يوقف االحتالل عن اعتداءاته على األقصى " القدس الدولية"وشددت ". يحميه
، موجهة نداء لشعوب األمة "سوى هبة جماهيرية شعبية تستمر مع استمرار االعتداءات على األقصى"

بأنها اليوم أمام تحد مصيري، ومنعطف تاريخي فيما يتعلق بمصير المسجد "ية العربية واإلسالم
ودعت إلى تحركات جماهيرية حاشدة ومتواصلة للضغط على االحتالل وعلى الحكومات  ".األقصى

  . العربية واإلسالمية التخاذ موقف حاسم إلجبار االحتالل على وقف اعتداءاته على المدينة المقدسة
6/10/2009ين، صحيفة فلسط  

  
  تحذر من حماية القضاء اإلسرائيلي للمستوطنين لدى اقتحامهم األقصى"  األقصىمؤسسة" .41

، من توجه وصفته بـ 48، في فلسطين المحتلة عام "مؤسسة األقصى للوقف والتراث"حذرت : الناصرة
ر الحماية العسكرية  به على مستوى المحاكم، وهو توفي ، بدأ االحتالل اإلسرائيلي العمل"الخطير جداً"

  .لليهود الذي يؤدون طقوسهم في المسجد األقصى
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وأوضحت أن ذلك ورد في سياق قرار حكم أصدرته المحكمة اإلسرائيلية في القدس، خالل محاكمة أحد 
، حيث جاء في نص )4/10(المعتقلين على خلفية األحداث التي شهدها المسجد األقصى، أمس األحد 

دار أمر العتقال الشخص المذكور، من أجل المحافظة على القيم األساسية، ومنها يمكن إص: "قرار الحكم
  ".الحق ألداء الصلوات بإذن الشرطة ووجوب توفير الحماية لهم

5/10/2009قدس برس،   
  

  المسيحية بريئة من المسيحيين الصهاينة: عطا اهللا حنا .42
بسطية للروم األرثوذكس النشاطات المشبوهة انتقد المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة س :القدس المحتلة

. التي تقوم بها بعض الوفود األمريكية المتصهينة والتي تدعي المسيحية وقال إن المسيحية منها براء
" إسرائيل"قد وصلت هذا األسبوع إلى " المسيحيون الصهاينة"يشار إلى أن مجموعات تطلق على نفسها 

 معها والمشاركة بمسيراتها في القدس المحتلة في عيد العرش كما قادمة من الواليات المتحدة للتضامن
  .في كل عام

وحمل حنا على الجماعات المذكورة وشدد على أن المسيحية الحقّة ال يمكنها أن تقبل الظلم وأن تبرر 
هذه جماعات سياسية متصهينة ال تمثل المسيحية وال يحق لها أن "وتابع . العنصرية والقمع واالحتالل

وقال إنه لو كان ". تحدث باسمها، فمن يأتي تضامنا مع القتلة ومجرمي الحرب ال يمكن أن يكون مسيحيات
هؤالء مسيحيين بالفعل لكان األجدر بهم أن يتضامنوا مع الشعب الفلسطيني ويطالبوا برفع الحصار عن 

بعدم إعطاء الصبغة وطالب وسائل اإلعالم والجهات المعنية ". غزة وذهبوا للتضامن مع أهلنا هناك
  .المسيحية لهذه الجماعات

  6/10/2009الخليج، 
  

  في حلحول وبيت أمر  يقمع تظاهرة ضد اقتحام األقصىاالحتالل .43
استخدمت قوات االحتالل المتمركزة في منطقة النبي يونس ببلدة حلحول وعند المدخل الشرقي : الخليل

ق مجموعات من الطلبة كانت تتظاهر احتجاجاً على لبلدة بيت أمر، أمس، القنابل المسيلة للدموع لتفري
  .ممارسات االحتالل التي تستهدف المسجد األقصى

6/10/2009األيام، فلسطين،   
  

 غولدستونتقرير  تدعو إلى إقالة المسؤولين عن سحب " علماء فلسطينهيئة" .44
ماء الفقه اإلسالمي قالت هيئة علماء فلسطين في الخارج، التي تضم في عضويتها المئات من عل: بيروت

باستغراب شديد نبأ قيام السلطة الوطنية "واألكاديميين الشرعيين الفلسطينيين في دول الشتات، إنها تلقت 
ومنعه ) الذي يتهم الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في غزة(الفلسطينية بسحب تقرير غولدستون 
، على أن ما جرى يعد )5/10(بيان لها االثنين وشددت الهيئة، في  ".من التحويل لمجلس األمن الدولي

إقالة كل من وقف وراء هذا الموقف المنسجم "، ودعت إلى "خذالن للشعب الفلسطيني وتفريطا بحقوقه"
مثل هذا الموقف يعطي غطاء "ورأت الهيئة في بيانها، أن  ".مع اإلرادة الصهيونية األمريكية ومحاسبته

  ".ى المسجد األقصى والقدس وعلى شعبنا الفلسطينيلالحتالل لإلمعان في عدوانه عل
5/10/2009قدس برس،   

  
  قرار تأجيل تقرير غولدستون  تنتقدان"راصدمنظمة " و"شاهد مؤسسة" .45

استغرابها لقرار السلطة الفلسطينية الطلب من مجلس حقوق االنسان " مؤسسة شاهد لحقوق االنسان"أبدت 
 تقرير غولد ستون حول جرائم الحرب االسرائيلية في قطاع غزة، التابع لألمم المتحدة، تأجيل النظر في

  .وان المبررات ليست مقبولة ال قانونياً وال أخالقياً
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، وأضعف األمل في إمكانية "مثّل ضربة في صميم العدالة الدولية المنشودة"ان التأجيل " شاهد"وإعتبرت 
تسييس "وأكدت ان ". ل العدوان على غزةمالحقة مجرمي الحرب على الجرائم البشعة التي ارتكبت خال
سوف يشجع االحتالل "، وان قرار التأجيل "عمل مجلس حقوق االنسان لن يكون في مصلحة الفلسطينيين

  ".االسرائيلي على المضي قدماً في تجاوز القانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني
بياناً أسفت فيه لقرار التأجيل، مطالبة األمين ) راصد" (نسانالجمعية الفلسطينية لحقوق اال"كما أصدرت 

  .الى مجلس األمن الدولي فوراً دون تردد" غولد ستون"العام لألمم المتحدة بإحالة تقرير 
ورأت ان افالت قيادة اسرائيل من العقاب يعني المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والمزيد من 

  .ى المجتمع العربي ثم الدوليالترهيب واالعتداءات عل
6/10/2009المستقبل،   

  
   على خلفية تقرير غولدستونيطالب عباس بالتنحي"  الفلسطيني في إيطالياالتجمع" .46

أعلنت تجمع فلسطيني في إيطاليا عدم ترحيبها بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود : روما
ذكرين في الوقت ذاته بموقف سلطته من تقرير لجنة عباس زيارة إيطاليا نهاية األسبوع الجاري، م

  ".غولدستون"
إن الرئيس محمود عباس غير مرحب به من أبناء شعبنا الفلسطيني : "في إيطاليا" التجمع الفلسطيني"وقال 

في إيطاليا، فضالً عن أبناء الجاليات العربية واإلسالمية، وكافة المتضامنين مع فلسطين والمناصرين لها 
وأوضح محمد حنون، رئيس التجمع الفلسطيني في تصريح صحفي له اليوم،  ".لساحة اإليطاليةفي ا

ما تم مؤخراً في "نسخة منه موقف الجالية الفلسطينية من زيارة الرئيس عباس، بأن " قدس برس"وصل 
 مؤتمر مجلس حقوق اإلنسان الدولي بجنيف وطلب السلطة إرجاء مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق

الدولية الذين يدين االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة، يجعل من الصعب استقباله، ال 
  ".سيما وأن حالة من الغضب تعم الفلسطينيين في كل أنحاء أوروبا

5/10/2009قدس برٍس،   
  

  "تقرير غولدستون"ظاهرة في رام اهللا ضد موقف السلطة من ت .47
أمس مئات الفلسطينيين في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية، احتجاجاً تظاهر :  محمد يونس-رام اهللا 

الذي يتهم إسرائيل » تقرير غولدستون«على موافقة السلطة الفلسطينية على سحب طلب التصديق 
بارتكاب جرائم حرب في غزة، وإرجاء التصويت عليه في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 

البين باستقالة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومحاسبة وهتف المتظاهرون مط.المتحدة
ونددوا بتشكيل لجنة تحقيق يقودها عضو في اللجنة التنفيذية، مطالبين بلجنة . المسؤولين عن اتخاذ القرار

  .مستقلة يقودها قاض مستقل وتضم شخصيات محايدة
6/10/2009الحياة،   

  
 48 الضفة والـ فلسطينيا في82االحتالل يعتقل  .48

 فلسطينيا، خالل حملة دهم شملت أرجاء 12اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي :  ردينة فارس- غزة
 عامال 70أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، عن اعتقال  كما .متفرقة من الضفة الغربية فجر أمس

سبيال للدخول إلى إسرائيل ، لم يجدوا 1948فلسطينيا في منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة عام 
 ."ثالجة"لتحصيل قوت عائالتهم سوى التسلل إلى داخل شاحنة تبريد 

6/10/2009عكاظ،   
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  كردستانإقليموفد من بلدية الخليل يبحث تعزيز العالقات االقتصادية مع  .49
تان العراق يواصل وفد من بلدية مدينة الخليل الفلسطينية زيارة رسمية إلقليم كردس:  هيوا عزيز- أربيل

منذ يوم السبت الماضي وقد أجرى خاللها مباحثات مع محافظ مدينة أربيل العاصمة نوزاد هادي 
وأعضاء الغرف التجارية في إقليم كردستان، تركزت على سبل تعزيز أواصر العالقات التجارية 

 .واالقتصادية بين اإلقليم والجانب الفلسطيني
يسى، رئيس بلدية الخليل، وعضوية عدد من رجال األعمال من وقد التقى الوفد الذي يرأسه خالد ع

األسرة األيوبية ذات األصول الكردية التي تقطن األراضي الفلسطينية، مشاورات أول من أمس مع 
أن زيارة الوفد الفلسطيني ذات مهام تجارية واقتصادية » الشرق األوسط«محافظ أربيل الذي أكد لـ

يارة وفد بلدية الخليل هي تطوير العالقات التجارية واالقتصادية بين الغاية من ز«بحتة، وقال إن 
الطرفين في ضوء نتائج الزيارة السابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إقليم كردستان ولقائه 

 .»برئيس اإلقليم قبل أشهر قليلة
ن الفلسطينيين الموجودين في ونفى محافظ أربيل أن تكون زيارة الوفد تمهيدا لعملية إعادة توطين الالجئي

بغداد وبعض محافظات العراق في إقليم كردستان، مثلما أشيع أثناء زيارة الرئيس محمود عباس إلقليم 
 .كردستان وحصوله على موافقة مبدئية من رئيس اإلقليم مسعود بارزاني بهذا الصدد

 6/10/2009الشرق األوسط، 
  

 يؤيدون وثيقة فياض لبناء مؤسسات الدولة% 78: استطالع .50
من الفلسطينيين سينتخبون قائمة حركة فتح في % 45كشف أحدث استطالع للرأي العام الفلسطيني أن 

% 12سينتخبون قائمة حركة حماس و% 11حال جرت االنتخابات التشريعية األسبوع المقبل، مقابل 
 .قوائم أخرى
وتتنهي والية المجلس التشريعي . عن المشاركة أو التصويت في االنتخابات% 32 سيمتنع في حين

وكانت حركة حماس فازت في غالبية . يناير المقبل/الحالي في الخامس والعشرين من شهر كانون ثاني
 .2006مقاعده في انتخابات 

يدلون بأصواتهم لمرشح حركة س% 46وبين االستطالع الذي نفذته شركة الشرق األدنى لالستشارات أن 
عن % 32في حين سيمتنع . لمرشحين آخرين% 12لمرشح حركة حماس و% 10فتح للرئاسة مقابل 

 .المشاركة أو التصويت في االنتخابات
سبتمبر الماضي على عينة عشوائية / من شهر أيلول29 و26وأجري االستطالع في الفترة الواقعة بين 

لجنسين وموزعين في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها  فلسطيني من كال ا1000حجمها 
 .محافظة القدس
سالم فياض إلقامة .من المستطلعين عن تأييدهم للوثيقة التي قدمها رئيس الوزراء د% 78وعبر غالبية 

 يمنحون الشرعية لحكومة% 55وتبين النتائج أن . عارضوا هذه الوثيقة% 22الدولة الفلسطينية، مقابل 
يمنحون الشرعية لحكومة حماس المقالة برئاسة إسماعيل % 17فياض، مقابل .تسيير األعمال برئاسة د

 .أن الحكومتان ال شرعية لهما% 28ويرى . هنية
أن % 50وانقسم الفلسطينيون في نظرتهم إلى الحوار الجاري بين حركتي فتح وحماس، حيث يعتقد 

يرون أن الحوار مصيره % 50 وإنهاء االنقسام، مقابل الحوار سينجح في تحقيق المصالحة الوطنية
 .يرفضون ذلك% 28يؤيدون توقيع معاهدة سالم مع إسرائيل مقابل % 72وكشفت النتائج أن  .الفشل

دعوها إلى % 35حركة حماس بتغيير موقفها الداعي إلزالة إسرائيل عن الوجود مقابل % 65وطالب 
% 34هم إعالن الدولة الفلسطينية من جانب واحد مقابل عن رفض% 66وعبر . التمسك بهذا الموقف

 .أيدوا ذلك
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في حين، أفاد . لفصائل أخرى% 2لحركة حماس و% 12مقابل % 47ووصلت شعبية حركة فتح إلى 
عن ثقتهم بالرئيس محمود % 42وعبر  .أنهم ال يثقون بأي فصيل موجود على الساحة الفلسطينية% 39

 .امتنعوا عن اإلجابة% 46ئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، مقابل يثقون بر% 12عباس مقارنة مع 
من الفلسطينيين ال يشعرون بأمان على أنفسهم وممتلكاتهم وعائالتهم في ظل % 53وتبرز النتائج أن 
يعيشون في فقر شديد، % 19يعيشون تحت خط الفقر منهم % 47وكشفت النتائج أن  .الظروف الراهنة

 .يعملون في وظائف جزئية% 9بطالة ومن ال% 25ويعاني 
5/10/2009القدس، فلسطين،   

 
  العاهل األردني يؤكد دعمه الحوار الفلسطيني ويطالب بوقف االعتداءات اإلسرائيلية بالقدس .51

 دعم األردن نقال عن مراسلها من عمان أن العاهل األردني أكد 6/10/2009الشرق األوسط،  ذكرت
نه للدور الذي تقوم به مصر إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني، مشددا على الكامل للجهود المصرية وتثمي

أن تحقيق المصالحة الفلسطينية مصلحة وطنية فلسطينية وضرورة قصوى لتلبية الحقوق الوطنية 
 .الفلسطينية، وخصوصا الحق في إقامة الدولة

بشكل " إلى العمل حكومتهوجه العاهل األردني أن عمان من  5/10/2009قدس برس، وأضافت 
فوري وفاعل لتكثيف الحراك السياسي على الساحة الدولية لتوضيح خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية في 

 المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم وفوري لوقف  القدس وعدم شرعيتها، ومطالبة
إلسرائيلية، التي تخرق جميع جميع إجراءات إسرائيل األحادية في المدينة، ووضع حد لالعتداءات ا

  ".المواثيق والقوانين الدولية، على األماكن المقدسة
  

  مظاهرات تندد باالعتداء على األقصى: األردن .52
 من ان أمس نادر الذهبي حذر  األردنيةرئيس الحكومة أن 6/10/2009 القدس العربي، ذكرت

تداء على الملكيات العامة والخاصة تحت السلطات المحلية لن تسمح بالمساس باالمن العام وحاالت االع
شعار التضامن مع المسجد االقصى ونصرة مدينة القدس، مشيرا الى ان الحكومة لن تتساهل ازاء اي 
محاوالت لالخالل بالقانون، وسط تقديرات رسمية تتوقع عدة ايام من المسيرات والتظاهرات الصاخبة 

  .في الشارع ضد اسرائيل
الحكومة بعدما توجهت مجموعات من رجال الشرطة ومكافحة الشغب والدرك وجاءت تحذيرات رئيس 

الوطني لمحيط مخيم البقعة لالجئين الفلسطينيين اكبر مخيمات الالجئين في االردن اثر قيام مجموعات 
  .من شبان المخيم بقطع الطريق المحاذي الذي يصل بين وسط وشمال المملكة

  من أعضاء نقابة المحامين األردنيين،300نحو أن ) وكاالت (نقال عن 6/10/2009الخليج، وأضافت 
، "اإلسرائيلي" أمس، اعتصاماً أمام قصر العدل وسط العاصمة أحرقوا خالله العلم نفذوا في عمان

  .في المسجد األقصى" اإلسرائيلية"احتجاجاً على االعتداءات 
  

  إعاقة االعمارالتيار الوطني الحر يطالب بتسريع اعمار البارد وينفي نيته .53
، وأضاف في بيانه "تسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد"طالب التيار الوطني الحر في بيان له أمس بـ

ما إن أنهى الجيش اللبناني أعماله العسكرية واللوجستية، حتى بدأت مرحلة إعادة إعمار المخيم، "
ما اقتضى وقف الردم » ا الرومانيةارتوزي«ليتكشف عند جرف الركام وجود معالم أثرية تعود لمدينة 

للتحقق من صحة األمر، وذلك بطلب من مديرية اآلثار التي رفعت تقريرها إلى وزير الثقافة الذي نقله 
المخالفة حصلت هنا وسببتها الحكومة التي "واعتبر التيار في بيانه أن . »بدوره إلى مجلس الوزراء

 ."لمكتشفة، خالفا لما يجري عادة في الحاالت المشابهةأمرت بالطمر دون التحقق من أهمية اآلثار ا
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أن النائب العماد ميشال عون تقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لتبيان حقيقة «وأشار البيان إلى 
المعلومات حول اآلثار المكتشفة، حرصا منه على حسن إدارة الشأن العام ودون أن يكون في األمر أي 

مخيم أو وقفه، وكان أن نقض مجلس الشورى قرار الحكومة مستمهال عملية نية في إعاقة إعمار ال
 ."الطمر العشوائي

إزاء ما يجري وقبيل صدور قرار المجلس بشأن اآلثار المكتشفة، ومنعا ألي التباس، «وتابع بيان التيار 
نيين من سكان نهر يجدد التيار الوطني الحر تأكيده للرأي العام اللبناني بصورة عامة، ولإلخوة الفلسطي

البارد بصورة خاصة، على إيمانه بمحورية قضية فلسطين، قضية الحق اإلنساني المغلوب في العالم 
وبحق الالجئين بالعودة إلى ديارهم، كما حرصه الذي ال لبس فيه على تسريع إعادة إعمار المخيم، مع 

سوسيولوجية التي وضعتها الدراسات مراعاة كل الشروط االجتماعية للسكان وفق المعايير العلمية وال
الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه الالجئين الفلسطينيين، «، مطالباً "التي أعدت لهذه الغاية

لجهة استمالك أي مساحة عقارية قد تتطلبها إعادة اإلعمار، إذا ما اقتضى األمر إبراز بعض المعالم 
 .»األثرية الهامة

 6/10/2009السفير، 
  

  جهات أمنية لبنانية وفلسطينية تبحث فكرة إنشاء مرجعية موحدة في المخيمات": األخبار" .54
عادت جهات أمنية لبنانية، وأخرى فلسطينية، للبحث في فكرة إنشاء مرجعية أمنية موحدة في المخيمات 

ة اللبنانية، بهدف الحفاظ الفلسطينية، تتبع لها قوة أمنية يكون عملها منسقاً مع المؤسسات األمنية الرسمي
شرطة "ويرى بعض طارحي هذه الفكرة أن القوة األمنية ستكون على شكل . على أمن المخيمات

على أال تتكرر معها التجربة غير المشجعة للكفاح "، وستحظى بإجماع سياسي فلسطيني، "مجتمعية
 في حال تطبيقها، ستؤدي إلى ويرى مسؤولون لبنانيون أن هذه الفكرة،. "المسلح في مخيم عين الحلوة

إزالة معظم العراقيل التي تحول دون تخفيف الضغط األمني عن بعض المخيمات، وتفتح صفحة جديدة "
وإضافة إلى ذلك، ينتظر البعض أن تنهي هذه . "من العالقة بين السلطة اللبنانية والالجئين الفلسطينيين
الً عن تخفيف المشكالت التي يسببها مخبرون القوة ظاهرة بؤر التوتر داخل بعض المخيمات، فض

  .لألجهزة األمنية اللبنانية
6/10/2009األخبار،   

  
  "إسرائيل"توقيف لبنانية بتهمة االتصال بـ .55

 ألقت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني القبض على اللبنانية غادة العقيلي بعد توافر :بيروت
  . بالعدو اإلسرائيليمعلومات بحقها عن محاولة إجرائها اتصاالً

 أفادها فيه إسرائيلالعقيلي كانت تلقت اتصاالً على هاتفها النقال مصدره " أنوذكرت مصادر مطلعة 
 خصصت جائزة مالية مقدارها عشرة ماليين دوالر أميركي لكل من يملك معلومات إسرائيلالمتصل إن 

واكتفت المصادر . "1982سرائيلي عام عن اإلسرائيلي رون اراد المفقود في لبنان منذ االجتياح اإل
  ." من ذلكأكثرالموقوفة حاولت اجراء خمسة اتصاالت لهذه الغاية من دون ان تشير الى "بالقول ان 

6/10/2009الحياة،   
  

  استمرار االعتداءات على األقصى أحد نتائج تأجيل تقرير غولدستون: عمرو موسى .56
في القدس والمسجد األقصى هو إمعان " إسرائيل"تقوم به عمرو موسى إن ما قال  :أحمد علي -القاهرة 

واعتبر موسى، في تصريح صحافي أمس، أن . في االستهانة بالجانب العربي وحقوق الشعب الفلسطيني
هذه الممارسات اإلسرائيلية إحدى نتائج تأجيل النظر في تقرير جولدستون بشأن الحرب على غزة أمام 
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وحث الفصائل والتنظيمات ". نه بالتالي ال يوجد رادع فلماذا ترتدعإ"لجنة حقوق اإلنسان، وأردف 
الفلسطينية على التجاوب مع الجهود المصرية لتحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني من أجل إعادة 
. تأسيس موقف فلسطيني قوي، يستطيع العرب دعمه، والتحرك به نحو صيانة حقوق الشعب الفلسطيني

جو أن تكون مصالحة تنطلق منها إجراءات فلسطينية تحمي الشعب الفلسطيني، ألن وقال موسى نر
االنفصام والخالف الفلسطيني أدى إلى إضعاف القضية إضعافا شديدا جدا، باإلضافة إلى اإلجراءات 

  .األخيرة مثلما حدث في جنيف
  6/10/2009العرب، قطر، 

 
  تحتمل فشال جديداقضية السالم تمر بمفترق طرق صعب وال: حسني مبارك .57

، أمس، من أجل "إسرائيل"وجه الرئيس المصري حسني مبارك عدة نداءات لـ:  صالح متولي-القاهرة 
الدخول جدياً في مفاوضات السالم بالشرق األوسط، محذراً من ضياع الفرصة السانحة حاليا لتحقيق 

، مشددا على " جديدا أو مراوغةإن قضية السالم تمر بمفترق طرق صعب وال تحتمل فشال"السالم، وقال 
أن السالم كل ال يتجزأ وهو الضمان الحقيقي ألمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها وأن سالم الشرق 

وقال مبارك، في الكلمة التي وجهها للشعب المصري بمناسبة . األوسط ليس مستحيال أو بعيد المنال
نحن في مصر نعمل من أجل سالم عادل "أمس، االحتفال بالذكرى السادسة والثالثين لنصر أكتوبر 

وشامل، يقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وينهي محنة الشعب الفلسطيني، ويستعيد لسورية ولبنان 
وأشار مبارك إلى أن المنطقة ". ويغلق ملف الصراع العربي اإلسرائيلي إلى األبد.. أراضيهما المحتلة

ال وقت اآلن للمراوغة من استحقاقات : :وقال..  األفقتشهد أزمات عديدة وأخرى باتت تلوح في
وال بديل عن المضي على طريقه الشائك والصعب برؤية .. ال وقت لتجاهل أسسه ومرجعياته.. السالم

 ". وقادة يملكون اإلرادة السياسية وشجاعة القرار.. تتجاوب مع تطلعات الشعوب
  6/10/2009الشرق األوسط، 

 
   أكتوبر الحالي25صالحة الفلسطينية بالقاهرة في اتفاق الم: أبو الغيط .58

أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن موعد اتفاق المصالحة :  محمد الدعمة-عمان 
. تشرين األول الجاري بالقاهرة/  الفلسطينية هو الخامس والعشرون من شهر أكتوبر-الفلسطينية 

عقده مع نظيره األردني ناصر جودة عقب تسليم رسالة وأضاف أبو الغيط في مؤتمر صحافي في عمان 
من الرئيس المصري حسني مبارك إلى العاهل األردني عبد اهللا الثاني وإجراء محادثات مع الرئيس 

 من الشهر الجاري، اجتماع 25، أنه سيعقب اتفاق المصالحة يوم )أبو مازن(الفلسطيني محمود عباس 
ير عربية يوم السادس والعشرين من الشهر نفسه لهذه األطراف مع للجنة المتابعة العربية وأطراف غ

/  أكتوبر25وقال إنه سيتم دعوة لجنة المتابعة العربية مساء يوم ". كشهود"رؤساء الفصائل الفلسطينية 
تشرين األول الجاري، بعد االتصال مع األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لتنسيق المواقف 

 . يتعلق بجهد عملية السالمالعربية في ما
حزيران من / آذار ويونيو/ وقال أبو الغيط إن موعد االنتخابات الفلسطينية تم تحديده بين شهري مارس 

وأضاف أنه ال مشكلة في موضوع إعادة إعمار قطاع . كانون الثاني المقبل/ ، ال في يناير2010عام 
 فلسطيني سيفتح االتفاق - أن أي اتفاق فلسطيني غزة، وأن األمر مرهون بعملية المصالحة، مشيرا إلى

وردا على سؤال حول موقف مصر من تأجيل التصويت على . ألي شيء آخر، وبخاصة عملية اإلعمار
تقرير غولدستون بشأن الحرب اإلسرائيلية على غزة، قال أبو الغيط إن مصر لم تَُحط علما بقرار 

 .التأجيل، إال بعد اتخاذه
  6/10/2009الشرق األوسط، 
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  أصوات عربية وإسالمية تدعو إلى إنقاذ األقصى .59

أدان اتحاد المحامين العرب االعتداءات على األقصى، ودعا الدول العربية إلى عقد :  وكاالت–القاهرة 
واستنكر في بيان الجريمة النكراء التي ترتكب في حق األقصى، . قمة طارئة لمواجهة تلك االعتداءات

العربية التي لم تتحرك بشكل كاف لمواجهة هذه االعتداءات ومنعها لفعاليات وأدان بعض األنظمة 
ودعا رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، أمس، العرب  .تضامنية

والمسلمين لجعل يوم الجمعة المقبل يوما لنصرة األقصى مطالبا الدول العربية واإلسالمية بالتحرك 
عنه مطالبته في كلمة ألقاها في القاهرة في ختام زيارة لمصر، الهيئات العربية " رويترز"قلت ون. إلنقاذه

العالم الحر للنهوض بدورها ) دول(الهيئات والمؤسسات الدولية و"واإلسالمية وخطباء المساجد بمخاطبة 
اإلسالمية لعقد قمة كما رؤساء زعماء الدول العربية و". لوقف تلك التعديات على الحرم القدسي الشريف

وطالب بالسماح للمسلمين بالتظاهر بعد صالة الجمعة تعبيرا عن ". إلنقاذ المسجد األقصى"عاجلة 
  .المساندة للحرم القدسي

  6/10/2009الخليج، 
  

  "األقصى"أتراك يحاصرون مبنى القنصلية اإلسرائيلية في إسطنبول احتجاجاً على محاولة اقتحام  .60
ة من الشبان األتراك، منذ منتصف الليل الماضية وحتى صباح اليوم االثنين  حاصرت مجموع:إسطنبول

مبنى القنصلية اإلسرائيلية في إسطنبول؛ احتجاجاً على محاولة الجماعات اليهودية اقتحام المسجد 
وندد الشبان باالحتالل اإلسرئيلي وسط أصوات التكبير والهتافات . األقصى بمساعدة القوات اإلسرائيلية

مؤيدة للمقاومة، داعين جميع المسلمين في تركيا إلى الخروج في المظاهرات للدفاع عن المسجد ال
  . األقصى

في " تقسيم"من جانبها؛ أعلنت منظمات تركية للمجتمع المدني أنها ستنظم عصر اليوم في ميدان 
 داعية الجماهير إسطنبول مظاهرة كبيرة للتضامن مع الفلسطينيين المرابطين لحماية المسجد األقصى،

" هيئة اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية"هذا وطالب بولنت يلدريم رئيس .  إلى المشاركة في المظاهرة
الغضب الشعبي "التركية جميع المسلمين بأن يكونوا متيقظين لما يحدث في المسجد األقصى، ودعا إلى 

  ". على محاوالت تدنيس الصهاينة أولى القبلتين
التركي عن تضامنه مع الفلسطينيين المدافعين عن " حزب السعادة" أردوغان القيادي في كما عبر أرول

المسجد األقصى، مطالبا رئيس الجمهورية التركية عبد اهللا غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب 
  .أردوغان بالتحرك العاجل لمنع تكرار اقتحام المسجد األقصى

  5/10/2009قدس برس، 
 

 أن ترحب بالتقرير الذي أصدرته" إسرائيل"ان من المفروض على ك: غولدستون .61
قال القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون، في حديث للجيروزاليم بوست، ان اليهود في جميع 
. ارجاء العالم كان من المفروض ان يرحبوا بالتقرير الذي صدر عن الحرب السرائيلية على غزة

ليس هناك "والصهيونية، " إسرائيل"بأنني يهودي كاره للذات ومعاد لـلقد وصفوني : واضاف غولدستون
 ".وعملت لصالحها في العديد من المجاالت"  إسرائيل"فأنا أحب . أي صحة لتلك االتهامات

وبخصوص التقرير نفسه اكد غولدستون ان لجنة التحقيق كان هدفها معرفة الوسائل التي استخدمتها كل 
واتهم رئيس الوزراء االسرائيلي ". إسرائيل"ليس شرعية الحرب التي شنتها وحماس و"  إسرائيل"من 

في الدفاع "  إسرائيل"فلم تناقش اللجنة حق . بنيامين نتنياهو باساءة فهم االساس الذي استند اليه التحقيق
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كانات حققنا في حوادث متفرقة لقلة االم: واستطرد يقول. عن نفسها ولكن الكيفية التي نفذت بها الحرب
 .ولم نجد المزاعم االسرائيلية مبررة

5/10/2009القدس، فلسطين،   
  

    67واشنطن تسعى لتحقيق سالم يضمن دولة فلسطينية تنهي االحتالل الذي بدأ في العام .62
حث مسؤول في وزارة الخارجية األميركية، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ :  جو معكرون-واشنطن 

ي واالسرائيلي على اطالق المفاوضات في اقرب فرصة ممكنة لتحقيق سالم الطرفين الفلسطين» السفير«
، معتبرا ان النقاشات حول تقرير »1967تنهي االحتالل الذي بدأ في العام «يضمن دولة فلسطينية 

غولدستون يجب ان تبقى داخل مجلس حقوق االنسان مع متابعة لمضمون التقرير ضمن قنوات داخل 
  .الحكومة الفلسطينيةالسلطة الفلسطينية و

. تستمر في السعي لسالم شامل في الشرق االوسط يستند الى حل الدولتين«وقال أن الواليات المتحدة 
وسوريا، "  إسرائيل"ولبنان، "  إسرائيل"والفلسطينيين، "  إسرائيل"نحدد السالم الشامل بأنه سالم بين 

لكنه تابع قائال حول تقرير غولدستون عن . »عربيةوالدول ال"  إسرائيل"والتطبيع الكامل للعالقات بين 
نعتقد ان هذا التقرير فيه اتهامات جدية يجب التحقيق بها «الحرب االسرائيلية على قطاع غزة،  
نعتقد ايضا ان اي مناقشة اضافية لهذا التقرير يجب ان تحصل . ومعالجتها ونطالب الطرفين بالقيام بذلك

  .»ي مكان آخرفي مجلس حقوق االنسان وليس ف
6/10/2009السفير،   

 
  إليوت أبرامز يعارض مصالحة فتح وحماس .63

رأى مستشار البيت االبيض لالمن القومي في عهد الرئيس األميركي السابق :  جو معكرون-واشنطن 
في عملية السالم وان » قد فشلت بالفعل«جورج بوش، اليوت ابرامز ان سياسة الرئيس باراك اوباما 

ية على هامش الجمعية العامة لالمم المتحدة لم تكن ناجحة بالنسبة الوباما وال بالنسبة الى القمة الثالث
وانتقد ابرامز في ندوة في مركز وودرو ويلسون باالمس، ما . الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

حيل على كل ، معتبرا ان كل مراقب يعرف ان هذا االمر مست»هوس اوباما بمسألة المستوطنات«اعتبره 
  .رئيس وزراء اسرائيلي

ستكون هناك . نحن اآلن في طريق مسدود« االسرائيلية -وقال ابرامز عن المفاوضات الفلسطينية 
مفاوضات وعلى االرجح من مصلحة السلطة الفلسطينية والحكومة االسرائيلية االجتماع لكن لن يكون 

الوحدة والمصالحة «ين حركتي فتح وحماس قائال ، وانتقد الدعوات الى وحدة فلسطينية ب»هناك اي تقدم
  . »بين فتح وحماس ستنهيان السالم

6/10/2009السفير،   
  

 البرلمان المتوسطي يطالب بدور فاعل لألمم المتحدة في تحقيق السالم  .64
طالب البرلمان المتوسطي بدور فاعل لألمم المتحدة في تحقيق السالم في الشرق :  صالح شلبي-القاهرة 

سط داعيا مجلس األمن إلى إصدار قرار ملزم يتضمن عنصر الحل للقضية الفلسطينية في إطار ما األو
عرضه الرئيس األمريكي أوباما في خطابيه في جامعة القاهرة واألمم المتحدة والمبادرة العربية للسالم 

ضحة على وأكد ضرورة أن يتضمن القرار التزامات وا. والدور المصري الرائد في تحقيق السالم
الطرفين وبرنامج زمني ومراقبة المجتمع الدولي من خالل اللجنة الرباعية الدولية إللزام كل األطراف 

لتهويد "  إسرائيل"، داعيا األمم المتحدة إلى التدخل لوقف مساعي " إسرائيل"بتنفيذ التزاماتها السيما 
لحل، وضرورة أن توضع جميع  هي أساس ا1967القدس وهدم المسجد األقصى، مؤكدا أن حدود عام
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قضايا الوضع النهائي على مائدة المفاوضات وفي مقدمتها القدس والالجئون واالستيطان والحدود واألمن 
  .والمياه

6/10/2009الشرق، قطر،   
  

  لجان التضامن األوروبية نظمت تظاهرات إلحياء الذكرى التاسعة لهبة القدس واألقصى .65
 لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني في اوروبا تظاهرات امام نظمت:  زهير اندراوس-الناصرة 

السفارات والممثليات االسرائيلية في عدة مدن اوروبية، بالتزامن مع احياء الذكرى التاسعة لهبة القدس 
واالقصى في الداخل الفلسطيني، تلبية لدعوة التجمع الوطني الديمقراطي للجان التضامن االوروبية دعم 

 شابا 13الضراب العام ومطلب الجماهير العربية في الداخل بمعاقبة المسؤولين عن مقتل ومساندة ا
  .2000عربيا خالل هبة القدس واالقصى في العام 

6/10/2009القدس العربي،   
  

  تبرير فضيحة جنيف بثنائية فتح والسلطة .66
  ياسر الزعاترة

والدولية لقرار السلطة المتعلق بتقرير غولدستون      بعد اتساع اإلدانة الشعبية والحقوقية الفلسطينية والعربية        
غير ) محمد دحالن (، لم يجد الناطقون باسم حركة فتح ، ومن بينهم مسؤول اإلعالم في اللجنة المركزية                

  .التنصل من القرار وتحميل مسؤوليته للحكومة ورئيسها على وجه التحديد
مطالبة بالتحقيق فيما جرى ، مع التأكيد علـى         ولمزيد من حفظ ماء الوجه ، ذهب غير واحد منهم إلى ال           

أن حركة فتح لم يكن لها دور في القضية ، وأنها حركة تعبر عن رأي شعبها الذي يدين العدوان علـى                     
  .غزة ويرحب بأية إدانة دولية للجرائم اإلسرائيلية

تي وقعت ، ال سـيما  من المفيد القول هنا إن هذه المعزوفة لم ولن تخرج حركة فتح بريئة من الجريمة ال              
بعد فضح طابق الحكاية من قبل جحافل من رموز العمل الحقوقي ، كما هو حال الدكتور هيـثم منـاع                    

" فاكسا"، الذي أكد أن الرئيس الفلسطيني شخصيا قد أرسل          ) الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق اإلنسان     (
حب تبني السلطة للتقرير ، فما كان من هـذا          مستعجال لممثل السلطة في لجنة األمم المتحدة طالبه فيه بس         

األخير إال إعالم السفير اإلسرائيلي بالقرار الذي قام بدوره بإبالغ نتنياهو الذي استقبل الخبر باالرتيـاح                
هذه المعلومات أكدتها الـصحف اإلسـرائيلية وتلعـثم         (على اعتبار أن تهديداته قد آتت أكلها بشكل جيد          

  ).رموز السلطة
قائـدا  ) نعم باإلجماع وبزفة ال صلة لها بالديمقراطية الحقيقيـة ( الرجل الذي انتخب باإلجماع  هكذا يكون 

لحركة فتح هو الذي اتخذ القرار ، ومن العبث تحميل مسؤوليته لرئيس حكومـة لـم تحـصل قائمتـه                    
  .في انتخابات المجلس التشريعي% 2االنتخابية سوى على 

ة على عاتق حركة فتح التي ينبغي أن يعلن كـل رمـز مـن               إن مسؤولية ما جرى تقع من دون موارب       
رموزها حقيقة موقفه ، ليس في هذه القضية فقط ، وإنما في حقيقة الموقف أثناء العدوان على قطاع غزة                   
، والذي هدد وزير الخارجية اإلسرائيلي بكشفه ، فضال عن جملة المواقف األخرى المتعلقـة بالتعـاون                 

  .تشكيل السياسي للوطن والمواطن في الضفة الغربيةاألمني وعملية إعادة ال
والحق أنه بعد الطريقة التي أدير من خاللها مؤتمر حركة فتح ، وحيث تجلت فضائح الديمقراطية التـي                  

 ، فيما يعقد تحت واليـة       2300 إلى حوالي    1500تزيد أعضاء المؤتمر بين عشية وضحاها من حوالي         
وبعد ذلك زفة رام اهللا إلكمال نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر ،             االحتالل وترتيباته وتسهيالته ،     

بعد ذلك كله لم يعد باإلمكان القول إن حركة فتح ال تزال حركة تحرر ، وقـد آن لـشرفاء الحركـة أن                  
  .يثوروا على هذا الواقع
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نة العربيـة ، لكـن   نعلم أن الوضع العام ال يسمح بانشقاق في الحركة ، وبالطبع بسبب عدم توفر الحاض   
الجهر بالمواقف واستمرار الحشد اإلعالمي ضد توجهات القيادة الجديدة ال يمكن أن يمنعه أي أحد ، وقد                 
كان مؤسفا هنا أن يغيب صوت فاروق القدومي منذ نهاية المؤتمر وحتى اآلن ، ومعه عدد من األصوات                  

  .التي نددت بطريقة ومكان انعقاده
موقفـه  ) من فتح وسواها  (عي والتاريخ الفلسطيني ، وينبغي أن يكون لكل حر          ثمة عدوان يومي على الو    

الواضح من هذا العدوان بعيدا عن حكاية المصالحة المملة التي ال عنوان لها عند أولئك غير انتخابـات                  
  .يكملون من خاللها سيطرتهم على الوضع الفلسطيني ليمضوا في برنامجهم العبثي حتى النهاية

ا التوجه لدى الرافضين في حركة فتح هو قلب الطاولة في وجه المسار القائم من قبل حماس                 ما يعزز هذ  
والجهاد ومن يؤمنون بخطهما المقاوم ، ذلك أن استمرار الحديث عن انتخابات في سلطة صممت لخدمة                

نتنياهو ال يمكن االحتالل ، بينما يديرها دايتون أمنيا وتوني بلير سياسيا واقتصاديا ، وبرعاية مباشرة من         
  .أن يكون صائبا بحال من األحوال

  6/10/2009الدستور، 
  

  الكاشفة .67
  فهمي هويدي

أما الخبر . ارتكبت جرائم حرب في عدوانها على غزة" إسرائيل"الخبر الجيد أن لجنة دولية أثبتت أن 
ت تأجيل التصويت من الفضيحة المجلجلة، وطلب" إسرائيل"البائس فإن القيادة الفلسطينية تدخلت إلنقاذ 

  .على تقرير اإلدانة لمدة ستة أشهر
)1(  

ذلك أنها من المرات النادرة في التاريخ التي يتطوع . إن شئت فقل إنها فضيحة تم سترها بفضيحة أكبر
  .فيها القتيل لتمكين القاتل من اإلفالت من العقوبة رغم إدانته

 قدم إلى مجلس حقوق اإلنسان الدولي تقرير  بعد أن2/10وقعت الواقعة في جنيف يوم الجمعة الماضي 
لقائمة طويلة من " إسرائيل"القاضي ريتشارد غولدستون الذي عد أول وثيقة دولية شاملة أثبتت ارتكاب 

كان القاضي غولدستون قد عرض التقرير على المجلس . جرائم الحرب أثناء عدوانها األخير على غزة
ى يوم الجمعة الذي كان يفترض أن يصدر فيه المجلس قراره  لمناقشة استمرت حت9،/28يوم االثنين 

بشأنه، وحسبما سمعت من أحد الدبلوماسيين الذين حضروا االجتماع فإن المجموعة العربية بما فيها 
ممثل فلسطين كانت متحمسة للتقرير وراغبة في إحالة القرار إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبطبيعة 

أما دول االتحاد األوروبي فقد كان متململة، . كانتا رافضتين له" إسرائيل"ات المتحدة والحال فإن الوالي
حتى إن مندوب السويد سأل أثناء المناقشة عن التداعيات التي يمكن أن يسقطها التقرير على عملية 

حجة السالم الجارية، مستدعياً بذلك الحسابات السياسية الخارجة عن اختصاص المجلس، ومردداً ال
التي نعرف (التي تذرعت بأن من شأن تبني التقرير أن يصيب بالشلل جهود السالم الراهنة " اإلسرائيلية"

  ".مصيرها مقدماً
طبقا للنظام المعمول به في المجلس فإن القرار الصادر عنه إما أن يتم بالتوافق بين األعضاء، وإذا تعذر 

) التي يتبعها المجلس(رسلونه بعد ذلك إلى الجمعية العامة ثم ي. ذلك فإنهم يحلون اإلشكال بالتصويت عليه
ولبعض . في غزة" اإلسرائيلية"وإزاء إدانة التقرير لقائمة طويلة من الممارسات . أو إلى مجلس األمن

وحلفائها منه، ألنه يجرم أفعالها " إسرائيل"ممارسات حكومة حماس بالقطاع، فقد كان مفهوماً انزعاج 
 لكنها ظلت طوال تلك السنين بمنأى عن اإلدانة والتنديد، 1948ن القيام بها منذ عام ،التي لم تتوقف ع

وبعد الذي حدث في العدوان . محتمية في ذلك بالتحيزات الغربية التي ظلت تتستر عليها طوال الوقت
جرائم على غزة شاءت المقادير أن يتم اختيار قاضٍ مشهود له بالنزاهة والكفاءة وله تاريخ في تحري 
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الحرب في رواندا ويوغسالفيا السابقة هو ريتشارد غولدستون، ليرأس الفريق الذي تقصى حقائق 
تصادف أن كان القاضي يهودياً ومن جنوب . االنتهاكات والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبت في القطاع

 من أن يقف على حقيقة والصفة األولى حصنته ضد زعم العداء للسامية، وانتماؤه الثاني مكنه. إفريقيا
  .النظام العنصري، بكل ما يمثله من امتهان لكرامة البشر

 صفحة يتعذر الطعن فيه، إال إذا أخذ 600هذه الخلفية مكنت الرجل من أن يعد تقريراً وافياً ورصيناً في 
انية وهو ما تجلى في تصريح المتحدث باسم الخارجية البريط. عليه أنه كان أميناً في ذكر الحقيقة

  ".متوازن"، الذي وصف التقرير بأنه "إسرائيل"ـالمنحازة تاريخياً ل
)2(  

" اإلسرائيليين"الشائع أن صدور قرار اإلدانة في المجلس القومي لحقوق اإلنسان يسوغ تقديم كل القادة 
لمالحقتهم المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويفتح الباب واسعاً 

وهذا صحيح ال ريب، لكن األمر يتجاوز هذه الحدود، ألن من شأن قرار من . حيثما ذهبوا خارج بالدهم
" اإلسرائيلي"هذا القبيل أن يلزم جميع الدول الغربية التي تقدم مساعدات تسهم في دعم الجهاز العسكري 

حكومة ادعت عليها بأنها قدمت في بريطانيا اآلن قضية مرفوعة ضد ال. (بأن توقف تلك المساعدات
إضافة إلى ذلك فإن القرار يوفر لمنظمات المجتمع ). استخدمت في العدوان على غزة" إسرائيل"ـأسلحة ل

، فيما "إسرائيل"المدني في أوروبا والواليات المتحدة سنداً قانونياً قوياً للمطالبة بفك ارتباط بالدهم مع 
باعتبارها دولة ثبت بحقها " إسرائيل"ـلتي تعزز القدرة العسكرية ليخص األنشطة العلمية واألكاديمية ا

  .ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
، من حيث إنها ترتب انتكاسة في عالقاتها الخارجية، "إسرائيل"كانت تلك أسباباً كافية ليس فقط إلزعاج 

ن اعتادوا تغطية جرائمها، إلى جانب فضحها سياسياً وأخالقياً، ناهيك عما تسببه من حرج ألصدقائها الذي
ولم يكن مستغرباً إزاء ذلك أن تمارس كل ما تملك من ضغوط وتستخدم ما بيدها من أوراق لكي توقف 

وفي حدود علمي فإن الواليات المتحدة لعبت دوراً رئيسياً . إصدار قرار من جانب مجلس حقوق اإلنسان
اشتركت في ممارسة الضغوط على " إسرائيل"ـوإن إحدى الدول العربية ذات الصلة الوثيقة ب. في ذلك

وكانت الحجة الرئيسية التي استخدمت هي أن من شأن صدور القرار وتأييد . الفلسطينيين والعرب
. المجموعة العربية له أن يفشل الجهود التي يبذلها الرئيس أوباما لمد الجسور وتحقيق التسوية المنشودة

ومن شأن . ينبغي عدم إهدارها" فرصة"أن الرئيس أوباما يمثل واستند أصحاب تلك الحجة في ذلك إلى 
  .المضي في التداعيات المترتبة على إصدار قرار مجلس حقوق اإلنسان أن تضيع تلك الفرصة

ألقت في وجه السلطة الفلسطينية بقنبلة أخرى، حين أعلنت " إسرائيل"لم يكن ذلك كل ما في األمر، ألن 
على ما " إسرائيل"يجدور ليبرمان أن السلطة في رام اهللا تطالب بمحاكمة على لسان وزير خارجيتها أف

في حربها إلى أبعد " إسرائيل"ارتكبته قواتها في الحرب على غزة، في حين أنها من ضغط لكي تذهب 
وهذه المعلومة أيدها تقرير نشرته ). 25/9 جيروزاليم بوست. (حماس في القطاعمدى إلسقاط حكم 

 حين نقلت عن مصدر بمنظمة سياسية دولية في غزة قوله إن 4/10 المصرية في "الشروق"صحيفة 
في إطار التعاون " إسرائيل"ـلديها ما يثبت قيام جهاز األمن التابع للسلطة بتوفير معلومات ل" إسرائيل"

  .األمني الوثيق بين الجانبين حول نشاطات المقاومة في غزة
ويبدو أن ما خفي . شائع بأنه إذا اختلف الشريكان ظهر المستورهذه المعلومات ظهرت تصديقاً للقول ال

هددوا أيضاً بإيقاف بعض المشروعات االقتصادية التي تهم السلطة في " اإلسرائيليين"كان أعظم، ألن 
مازن، رجل األعمال  رام اهللا، وفي مقدمتها عقد إقامة شركة اتصاالت جديدة تخص ابن الرئيس أبو

  .الكبير في الضفة
ورست هذه الضغوط كلها على رئيس السلطة قبل وفي أثناء اجتماعات جنيف، إلى أن حدثت المفاجأة م

، حين طلب المندوب الفلسطيني )2/10الجمعة (أو الفضيحة الكبرى في يوم التصويت على القرار 
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لمقبل، أي آذار من العام ا/إبراهيم خريشة تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة في شهر مارس
إن الرئيس أبومازن هو من اتخذ قرار التأجيل بعد ) 10 / 4عدد (وقالت صحيفة هآرتس . بعد ستة أشهر

 عضواً كانت تعتزم 47 دولة من أصل 33علماً بأن . 10 /1زيارة القنصل األمريكي له يوم الخميس 
  .الموافقة على التقرير

)3(  
" اإلسرائيلي"إذ قبلت السلطة بأن تغطي الموقف . ألصعدةوقع الطلب الفلسطيني كان مدوياً على جميع ا

فتعرت تماماً، إذ لم يخطر على بال أحد أن تقدم السلطة على تعطيل وإجهاض تقرير يدافع عن شعب 
وذلك هو المخيف في األمر ألن هذه السلطة بما فعلته لم تعد مؤتمنة على مستقبل . تدعي أنها تمثله
  .القضية ومصيرها

ومرة . مرة بالتلويح بالضغوط األمريكية. سريبات من رام اهللا التي حاولت تبرير ما جرىتعددت الت
ومرة ثالثة باالدعاء بأن ذلك . باإلحالة إلى رئيس الوزراء سالم فياض واتهامه بممارسة تلك الضغوط

. حةموقف الحكومة وليس موقف حركة فتح التي حاول متحدث باسمها أن يغسل أيدي الحركة من الفضي
التي استقال منها وزيرا االقتصاد وشؤون . لكن ذلك كله لم يقنع أحداً، حتى بين أعضاء الحكومة أنفسهم

إن موقف السلطة ألحق أضراراً : القدس احتجاجاً على سياساتها، وقالت وزيرة الشؤون االجتماعية
في الساحة الفلسطينية، حيث في الوقت ذاته، توالت األصداء األخرى . بالمصلحة العليا للشعب الفلسطيني

خيانة " منظمة حقوقية موقف سلطة رام اهللا وتعالت األصوات في غزة معتبرة ذلك الموقف 14أدانت 
وهو ما عبر عنه الكاتب ". صفعة لضحايا العرب"و" فضيحة سياسية وأخالقية"و" للشهداء وإهداراً لدمائهم

في الضفة تسقط في أوساط شعبها أوالً، ثم تسقط إن السلطة : والسياسي الفلسطيني بالل الحسن بقوله
  .حين تظهر كسلطة مطواعة أمام األوامر األمريكية. على صعيد مكانتها وسمعتها

بل تجاوز . هذا االستنكار الفلسطيني كان له صداه في أنحاء العالم العربي الذي صدم لموقف السلطة
التي أدانت تأجيل التصويت على التقرير " نستيام"حدود المنطقة حتى عبرت عنه منظمة العفو الدولية 

  .وطالبت بتحويله إلى مجلس األمن
)4(  

ألن تاريخ الصراع حين . صادم ومفجع هذا الموقف حقاً، لكن هل هو مفاجئ؟ ردي على السؤال بالنفي
ار يكتب، سوف يكتشف كثيرون أن القيادة الفلسطينية منذ انخرطت في اللعبة السياسية في مناخ االنكس

. الهدايا المجانية" إسرائيل" ما برحت تقدم ل1979العربي الذي عبرت عنه اتفاقية كامب ديفيد سنة ،
  .من ناحية أخرى" إسرائيل"وهذه الهدايا جميعها صبت في مجرى تآكل القضية من ناحية، والتمكين ل

" اإلسرائيلي"اء  وجه ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الوزر1993فقبل توقيع اتفاقية أوسلو في عام 
الموافقة " إسرائيل"وفي االتفاق أخذت . وتعهد بنبذه" إرهابا"إسحاق رابين أيد فيها اعتبار المقاومة 

الفلسطينية الرسمية على شرعية الوجود والتمتع باألمن دون مقابل، سوى االعتراف بمنظمة التحرير 
بتحويل األراضي المحتلة عام " سرائيلإ"وبعد االعتراف مباشرة قامت . وبتمثيلها للشعب الفلسطيني

وكانت القيادة الفلسطينية هي التي طلبت .  إلى منطقة متنازع عليها، وعاثت فيها تهويداً واستيطانا1967ً
وهي التي تجاهلت قرار .  حركة عنصريةالصهيونيةمن األمم المتحدة إلغاء قرارها السابق باعتبار 

لجدار العازل والمستوطنات التي أقيمت على األراضي المحتلة، محكمة العدل الدولية الخاص ببطالن ا
وهي التي قبلت بتجاهل . وهي التي أسقطت في مفاوضاتها حق العودة لالجئين وقبلت بتبادل األراضي

قرارات األمم المتحدة والمرجعية الدولية، واالحتكام إلى خريطة الطريق األمريكية التي نصت في أول 
ضد " اإلسرائيليين"وهي التي دخلت في شبكة التنسيق األمني مع . تصفية المقاومةبنودها على ضرورة 
وبعدما اشتركت في حصار غزة فإن ممثل السلطة عارض في الجمعية العامة . المقاومة الفلسطينية

 ثم إنها لم تحرك ساكناً حين. القرار الذي قدمته قطر وإندونيسيا ودعا إلى اعتبار القطاع منطقة منكوبة
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ببيع أراضي الفلسطينيين وتملكيها لمن يشاء من يهود العالم، بالمخالفة " اإلسرائيلي"أبلغت بقرار الكنيست 
  .الصارخة للقانون الدولي

هذه الخلفية التي قفزت بها فوق وقائع أخرى كثيرة تشي بشيء واحد هو أن من كان هذا سجله ال 
أو أن يمنع إصدار قرار بإحالة جرائم الحرب . ب غزةفي حر" اإلسرائيليين"يستكثر عليه أن يتواطأ مع 

وإذا صح ذلك التحليل فمعناه أن ما جرى لم يكن منشئاً لوضع . إلى األمم المتحدة" إسرائيل"التي ارتكبتها 
  .ولكنه بمثابة حالة تلبس بارتكاب واقعة كاشفة له. مشين فوجئ به الجميع

  6/10/2009الخليج، 
  

  لمسؤولية والمعالجةبين ا" غولدستون"فضيحة  .68
 هاني المصري

إن تأجيل إقرار غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان خطيئة سياسية ووطنية، سواء جـاء بطلـب مـن                  
الفلسطينيين أو من المجموعة العربية أو من االثنين معاً ألنه يمثل خضوعاً ذليالً للـضغوط األميركيـة                 

الم ماتت منذ وقت طويل ولم يبق منها سوى عملية سالم           واإلسرائيلية، واستمراراً للتعلق بأذيال عملية س     
  .بدون سالم

وما كان لمثل هذا الطلب، الفضيحة، أن يحدث لوال الموافقة الفلـسطينية ألن فلـسطين هـي القـضية،                   
فبدون تغطية فلسطينية ال تستطيع الدول العربيـة        . وقيادتها هي صاحبة الشأن المعترف بها عربياً ودولياً       

  .ا القرارأن تمرر هذ
فإذا طلبت المجموعة العربية ووافقت فلسطين، أو إذا طلبت فلسطين ووافقت المجموعة العربية، فهذا ال               

  .يعفي فلسطين أو المجموعة العربية من المسؤولية التي ستبقى جسيمة في كل األحوال
ه هو الـذي يملـك      السؤال المهم والحاسم هو ليس من اتخذ القرار، فالرئيس بحكم صالحياته ومسؤوليات           

  .إصدار مثل هذا القرار بوصفه رئيس السلطة، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية
فال يستطيع رياض المالكي، وزير الخارجية، وال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية، وال ابـراهيم               

 أن يقـدموا    خريشة، السفير الفلسطيني في جنيف، اتخاذ مثل هذا القرار، بل أقصى ما يستطيعونه هـو              
  .التوصية بالموافقة أو الرفض، ولكنهم ال يملكون اتخاذ القرار، فصاحب القرار هو الرئيس

لماذا اتخذ الرئيس هذا القرار، بشكل فردي بعيداً وبمعزل عن كافة المؤسسات الوطنية والـشرعية مـن                 
 مختلف الفصائل واألحـزاب     اللجنة التنفيذية للمنظمة، والحكومة، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقيادات        

الممثلة، وغير الممثلة في منظمة التحرير، والتي استنكرت جميعها أو أسـفت لـصدور هـذا القـرار،                  
وعبرت عن مواقفها في ظل فوضى سياسية وإعالمية، شهدنا فيها تبادل االتهامات والبحث عـن كـبش                 

راوحت بيت اعتبار ما حـدث خطـأ أو         فداء وتسريبات مضللة، وتباين في ردود الفعل الفلسطينية التي ت         
خطيئة أو جريمة أو خيانة وطنية، الى تجهيل الجهة المسؤولة أو تحميل الرئيس أو المجموعة العربية أو                 

  .االثنين معاً
  المهم اآلن، لماذا اتخذ القرار؟

التـشاور  قال إبراهيم خريشة إن القرار اتخذ بعد التشاور مع القيادة الفلسطينية، من أجل المزيـد مـن                  
وتوفير اإلجماع حتى يصدر قرار فاعل، وهذه حجة واهية ألن اإلجماع مستحيل، فالفيتو األميركي يقف               

 أشهر، واإلجماع يعني حصول مـساومة علـى مـسألة           6له بالمرصاد في مجلس األمن، اآلن أو بعد         
  .قانونية، وال يوجد في القانون نصف جريمة حرب

. اإلنسان باألغلبية، وكان العدد الـالزم لـصدور القـرار متـوفراً           إن القرارات تتخذ في مجلس حقوق       
وصدور القرار يسمح بنقله الى مجلس األمن ومن ثم الى الجمعية العامة لألمم المتحدة، كما يسمح بنقلـه                  

وهنا نتساءل لماذا إعطاء كل االعتبار لدولة واحـدة هـي الواليـات             . فوراً الى محكمة الجنايات الدولية    
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األميركية وإهمال واالستخفاف بكل بلدان العالم رغم أن أميركا منحازة بشكل مطلق إلسـرائيل              المتحدة  
  .وتتعامل معها كدولة فوق القانون الدولي، ونتجاهل بقية دول العالم المؤيدة لفلسطين

قال مسؤولون فلسطينيون مباشرة أو سربوا ان القرار جاء بسبب ضغوط أميركية بلغـت الـى حـد ان                   
رة األميركية هددت بسحب يدها من ملف المفاوضات وعملية السالم إذا أقـر تقريـر غولدسـتون،          اإلدا

وضغوط إسرائيلية علنية وسرية على لسان نتنياهو وليبرمان بوقف عملية الـسالم، وفـرض عقوبـات                
لالتصاالت من العمل كمـا صـرح ليبرمـان،         " الوطنية"اقتصادية على السلطة تبدأ بعدم تمكين شركة        

بالعمل خالل وقت محدد، وال     " الوطنية" مليون دوالر إذا لم تبدأ       300تحميل السلطة شرط الجزاء بدفع      و
  ".الوطنية"تنتهي بمصادرة أموال الجمارك الفلسطينية، لقد ضاع الوطن من أجل 

 عن أية عملية سالم تتحدث اإلدارة األميركية والحكومة اإلسرائيلية، فعملية السالم ميتـة منـذ زمـن،                
وتجري اآلن محاوالت إلحيائها وفقاً للشروط اإلسرائيلية، وذلك بعد تراجع إدارة اوبامـا عـن مطلبهـا                 
بتجميد االستيطان وعن وعدها بإطالق خطة سالم ملموسة رضوخاً للتعنت اإلسرائيلي في وقت تمـضي               

ف الـى جعـل     إسرائيل بفرض الحقائق االحتاللية على األرض، خصوصاً في القدس المحتلة، التي تهد           
  .الحل اإلسرائيلي شيئاً فشيئاً هو الحل الوحيد المطروح والممكن عملياً

هل السالم يتناقض مع العدالة واحترام حقوق اإلنسان والقـانون الـدولي ومعاقبـة مجرمـي الحـرب                  
اإلسرائيليين على جرائمهم حتى يتم تأجيل المصادقة على تقرير غولدستون من أجل استئناف مفاوضات              

  الم؟الس
  .هل السالم يتطلب من الضحية أن تطالب بأن يفلت الجالد من العقاب؟ بئس هكذا سالم، ولسنا بحاجة له

إن السلطة مفترض أن تكون أداة لتحقيق البرنامج الوطني، ومفترض أن تخدم المصلحة الوطنيـة ال أن                 
  .تصبح عبئاً على القضية الفلسطينية وضد المصلحة الوطنية

 هو أن القيادة الفلسطينية تخضع للضغوط وتتنازل في قضية في منتهى األهمية بدون              إن أخطر ما حدث   
  .مقابل، ولمجرد وعد باستئناف المفاوضات، فالحياة مفاوضات، كما كتب صائب عريقات

وهناك أعذار تساق لتبرير ما حدث هي أقبح من الذنوب، تتمثل بأن الدول العربية تخـشى إذا حوكمـت    
ية تقرير غولدستون أن تحاكم على انتهاكها لحقوق اإلنسان، وأن المقاومة تحـاكم ألن              إسرائيل على خلف  

إن . ارتكبت جرائم حرب، وهذا يشكل مـدخالً لمحاكمـة المقاومـة          " حماس"تقرير غولدستون يعتبر أن     
ين تقرير غولدستون ليس مثالياً ولكنه يقدم فرصة لمحاكمة إسرائيل على ارتكابها لجرائم حرب، إن فلسط              

تحت االحتالل، وعلى الفلسطينيين جمع واستخدام كل أوراق القوة والضغط من أجل دحـر االحـتالل،                
  ..وليس إلقاء كل أوراقهم في سلة المهمالت

) يـساوي عـدد الـضحايا      (1400لو حصلت السلطة على مقابل يساوي هذا التنازل مثل إطالق سراح            
يطان تجميداً كامالً، وال يوجد ما يعادل دمـاء الـضحايا،           معتقل من ذوي األحكام العالية أو تجميد االست       

لكان األمر نصف مصيبة، اما تقديم التنازالت المجانية لمجرد وجود ضغوط فهذا تـصرف مقلـق، ألن                 
األعداء عرفوا السر وأنهم يكفيهم الضغط على القيادة الفلسطينية حتى تتراجـع، لقـد أصـبح التنـازل                  

  .الفلسطيني مرضاً مزمناً
ولكن لجنة التحقيـق    . ا بالنسبة لتشكيل لجنة تحقيق فإن أهميتها أنها تشكل اعترافاً بالذنب وهذا فضيلة            أم

حتى تقوم بعملها بشكل جيد عليها أن تكون لجنة مستقلة ولها صالحيات واسعة، وأعضاؤها ليسوا مـن                 
 ال تنحصر بمعرفـة  الجهة التي من المفترض أن تتعرض للتحقيق، ويجب أن تفوض باإلجابة على أسئلة            

ما جرى أو تفسير القرار بالتأجيل وإنما تحديد المسؤوليات وكيفية المعالجة والمحاسبة وأال تكون نوعـاً                
  .من العالقات العامة، ومحاولة المتصاص المعارضة الواسعة الجماعية والتخفيف من وقع الفضيحة

اسبة لتصفية الحسابات الذاتية الداخليـة،      إن التعامل مع فضيحة غولدستون يجب أال يتم بشكل فئوي، ومن          
  .أو لتخريب محاوالت المصالحة الوطنية
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والبحث عن مكـسب    " الخيانة العظمى "تصرفوا بال مسؤولية من خالل الحديث عن        " حماس"فبعض قادة   
وأزاح التقرير الذي يتحدث عن جـرائم       " فتح"ذاتي على أساس أن ما جرى أضعف الرئيس والمنظمة و         

، في حين أن المطلوب التركيز على القضية األساسية وإجراء تحقيق ومحاسـبة             "حماس"تها  حرب ارتكب 
المسؤولين ووضع أسس لتوفير قيادة جماعية على أساس إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، وبما يـضمن               

  !!فيكفي االستمرار بالجري وراء أوهام المفاوضات الى األبد وبأي ثمن. تغيير المسار السياسي
تبقى ضرورة العمل من أجل تأمين االستمرار بدعم تقرير غولدستون، وضمان رفعه الى مجلس األمـن                
والجمعية العامة لألمم المتحدة فوراً كما اقترحت منظمة العفو الدولية وعدد من منظمات حقوق اإلنسان،               

 على القيادة الفلسطينية    والعمل من أجل رفعه الى محكمة الجنايات الدولية، ألن هذا أبسط الواجبات التي            
أن تقوم بها، حتى تقف إسرائيل في مكانها الطبيعي، في قفص االتهام ألن هذا يمكن أن ينجح في معاقبة                   
مجرمي الحرب اإلسرائيليين، وحتماً سيجعل إسرائيل تفكر أكثر من مرة قبل ارتكـاب جـرائم حـرب                 

  .جديدة
  6/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  زلومرة اخرى عباس يتنا .69

  عميرة هاس
ف في جنيف أعرب محمود عباس عـن اسـتخفافه بالعمـل            .ت.في مكالمة هاتفية واحدة الى مندوب م      

  .الشعبي، وبعدم ثقته بقوتها المتراكمة ومكانة الحركات الجماهيرية في سياقات التغيير
 ضـد    الفلسطينيين، مؤيديهم في الخـارج، نـشطاء اسـرائيليين         – على مدى تسعة اشهر عمل االالف       

 كي ال يدفن هجوم الجيش االسرائيلي في سلة المهمالت التي تلقي فيها الشعوب المحتلة ما ال                 –االحتالل  
بفضل تقرير غولدستون، حتى في اسرائيل بدأوا يتلعثمون بعض الـشيء عـن             . يتدبر مع مفهوم تفوقها   

مريكـي العـام    الحاجة لفحص ذاتي للهجوم على غزة ولكن بعد لحظة قصيرة من وصول القنـصل اال              
لزيارته يوم الخميس، امر زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ممثله في مجلس حقوق االنسان فـي االمـم                 

  .المتحدة، بأن يطلب من نظرائه تأجيل التصويت على تبني استنتاجات التقرير الى شهر اذار
 وتلـوى النـاطقون     . ضغط امريكي كبير واستئناف المفاوضات للسالم هما التفسير لهـذه التعليمـات           

الفلسطينيون في نهاية االسبوع بين الروايات المختلفة كي يسوغوا الخطوة، وشرحوا بأن الحديث ال يدور               
فهل في غضون ستة اشهر سيتبنى ممثلو الواليات المتحدة واوروبا فـي    . عن الغاء بل تأجيل لستة اشهر     

نون الدولي، تعتقل ابنائها فـي المـستوطنات        جنيف التقرير؟ هل في االشهر  التالية ستطيع اسرائيل القا         
وتعلن عن مفاوضات فورية على تفكيكها واقامة دولة في المناطق؟ هل هذا ما كان يعرضه للخطر تبني                 

  .التقرير؟ واضح ان ال
 الكثير من السخافة السياسية وقصر النظر كشفت عنه هذه المكالمة، عشية احتفال النصر لدى حمـاس                

في هذا اليوم بالذات رفع هو غزة الى العناوين الرئيسة في سياق انهزامية             . سجيناتعلى شرف تحرير ال   
عبـاس أكـد    .  هكذا شعروا في غزة وليس فيها فقـط        –ف، سياق البصق في وجه ضحايا الهجوم        .ت.م

 طريق الكفـاح    –عمليا، بأن حماس هي التي تمثل القيادة الوطنية، وزود بالذخيرة الحجة في ان طريقها               
  . يحقق االنجازات التي ال تحققها المفاوضات–لح المس

ف مع النرويجيين   .ت. منذ أعدت قيادة م    – ال يدور الحديث عن كبوة منفردة، بل عن نمط عمل وتفكير            
استخفاف وانعدام اهتمام بالمعرفة وبالتجربة التـي       . السذج والمحامين االسرائيليين الخبيرين اتفاق اوسلو     

غياب قول صريح في ان     (طويل لسكان المناطق المحتلة أديا الى االخطاء االولى         جمعها الكفاح الشعبي ال   
الهدف هو اقامة دولة في حدود معينة، التنازل عن حظر البناء في المستوطنات، نسيان السجناء، التوقيع                

ة لــ   وبالنسب". التقدم"نزعة التنازل العضال التي دوما من انتاج الرغبة في          ). على مناطق ج وما شابه    
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 من اي وقت مضى كوكيل      أكثر التي تعمل    –ف وفتح فان التقدم هو في واقع االمر وجود السلطة           .ت.م
  . المدنيةواإلدارة اإلسرائيليةفرعي للجيش االسرائيلي، المخابرات 
 ال يمكنه ان    – وبالتأكيد في ظروف التفوق العسكري االسرائيلي        – هذه قيادة اقتنعت بان الكفاح المسلح       

، )وبالفعل، االثار المحملة بالمصائب لالنتفاضة الثانية تثبت صحة هـذا الموقـف           ( الى االستقالل    يؤدي
وتؤمن بالمفاوضات كطريق استراتيجي لتحقيق الدولة واالنخراط في العالم الـذي تـصممه الواليـات               

متيـازات  غير انه في مثل هذا العالم يوجد اجر شخصي لنزعة التنازل العضال هـذه، وهـو ا                . المتحدة
  .االجر الشخصي يقرر التكتيك. للقيادة وللدوائر الفورية المحيطة بها

بين هنود وجيش ذو سالح فـوق       ( فهل حقا الخيار هو فقط بين المفاوضات وبين مسرح الكفاح المسلح            
الخيار الحقيقي هو بين المفاوضات كجزء من كفاح شعبي،         . ، كما تعرضه القيادة الفلسطينية؟ ال     )متطور

 وبين مفاوضات الشراكة التجاريـة، حـين   –صوص عليه في اللغة الثقافية العالمية للمساواة والحقوق    من
  .يكون الصغير يشكر بخضوع الكبير على سخائه

  "هآرتس"
  5/10/2009 ،وكالة سما
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  6/5/2009الشرق، قطر،   


