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  ل التصويت على تقرير غولدستونعن تأجي عريقات يقر بمسؤولية السلطة .1

منظمة التحرير الفلسطينية  رئيس دائرة شؤون المفاوضات فيأن  7/10/2009نت، .الجزيرةنشر موقع 
صائب عريقات قال في اتصال هاتفي مع الجزيرة من روما إن السلطة تتحمل المسؤولية عن تأجيل 

فاهم حول وجود توافق على تأجيل  إلى حصول خطأ وسوء تالتصويت على تقرير غولدستون، مشيراً
  .التصويت بمجلس حقوق اإلنسان
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حمالت "مشيرا إلى ما قال إنه " إذا أراد البعض تحميلنا المسؤولية المنفردة فنحن نتحملها"وأضاف أنه 
واعتبر التحدث عن تآمر لضرب غزة " ظالمة وغير أخالقية مليئة باألكاذيب تستهدف السلطة ورئيسها

  . أن تظهر وثائقها بهذا الصدد"إسرائيل" متحدياً"  ساقطاً وكالماًمعيباً"
وإزاء ما حدث أوضح عريقات أن السلطة بصدد اتخاذ سلسلة من اإلجراءات القانونية والسياسية 

 عما وصفه بجرائم الحرب التي اقترفتها في قطاع غزة، وقال إن السلطة تدرس "إسرائيل"لمحاسبة 
 افل الدولية، بما فيها مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، مشيراًالتوجه في هذا الصدد إلى المح

  .إلى أن هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم
قال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان ممدوح العكر في تصريحات للجزيرة إن و

وأضاف أن السلطة  .خطأ الذي وقعالفلسطينيين بحاجة لمعرفة ما حصل بالضبط، وكيفية تصويب ال
الفلسطينية باتت مرتهنة لالحتالل والضغوط األميركية، وطالب بأن يكون التحقيق في طلب السلطة 

وأضاف أن لجنة التحقيق في الموضوع يجب أن تكون مستقلة  .تأجيل بحث تقرير غولدستون مستقال
  .وخارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية

هل : يجب أن نسأل أنفسنا"لطة باالرتهان لالحتالل والضغوط األميركية، قال العكر وبعد أن اتهم الس
  ".أصبحت السلطة عبئا على النضال الوطني الفلسطيني؟

صائب عريقات أعلن أن الرئيس محمود عباس ، أن فلسطين المحتلةمن  7/10/2009الخليج، وأضافت 
عنه قوله " فرانس برس"ونقلت .  تقرير غولدستونينوي الطلب من مجلس األمن واألمم المتحدة مناقشة

  .إن عباس يدرس إمكان الطلب من المجموعة العربية واإلسالمية رفع التقرير إلى المحافل الدولية
عريقات قال إن ، أن صائب  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 7/10/2009الحياة، وأوردت 
، مشيراً إلى "إسرائيل"رتكاب جرائم حرب، شأنها في ذلك شأن حماس باحركة  يدين ]غولدستون[التقرير

وتبني ... قيادة حماس كانت رفضت التقرير عند صدوره، معلنة أنه يساوي بين الجالد والضحية"أن 
يضاً بحماس التي تتباكي اليوم أ وإنماالتقرير من المؤسسات الدولية سيلحق الضرر، ليس فقط بإسرائيل 

  ."ؤسسة الدوليةعلى عدم تقديمه للم
  

  طالبه بتحمل المسؤولية وإلغاء لجنة التحقيقوي" غولدستون"تأجيل  مسؤولية عباس ل يحمعمرو .2
عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل أن  7/10/2009نت، .الجزيرةنشر موقع 

ي في مجلس حقوق عمرو حمل الرئيس محمود عباس المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث تقرير القاض
وطالب عمرو في تصريحات للجزيرة  .اإلنسان ريتشارد غولدستون، وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل

 للسلطة الفلسطينية وللدولة من القاهرة عباس بإعالن مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث باعتباره رئيساً
  .لهذا القراروللمنظمة ولحركة فتح والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة 

ودعا عمرو الرئيس الفلسطيني للعودة إلى أرض الوطن وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في 
  .تكليفه بها) حنا عميرة(األمر، بعد أن نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المكلف بهذه المهمة 

 أنه كانت هناك موضحاً" طأ وال يجب التعتيمكان يجب أن يقال من البداية إن القرار اتخذ خ"وأضاف أنه 
  .ضغوط، ولكن أشار إلى أنه كان باإلمكان عدم اإلذعان لتلك الضغوط

وفق آليات القرار " التوقف عن افتعال التبريرات والذهاب إلى صلب الموضوع"ودعا عمرو إلى 
رح القضية على مجلس معتبرا أنه ليس من السهل إعادة ط" ألن المصداقية معدومة اآلن"الفلسطيني 

  .األمن الدولي بعد سحبها وتأجيلها في مجلس حقوق اإلنسان
كفانا  "الًئقا السلطة عمرو هاجم تصرف أن نبيل فلسطين المحتلةمن  7/10/2009الخليج، وأضافت 

اليوم  أن مستشاري عباس قالوا في إلى، مشيراً "ارتجاالً، إن أعجبنا موقف تبنيناه، وإن لم يعجبنا ال نتبناه
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األول إن التصويت أجل لجمع أكبر عدد ممكن من األصوات، ثم قيل إن هذا أفضل ما كان، ثم شكلت 
   .، ثم حمل العرب المسؤولية"تحقيق"في اليوم الثالث لجنة 

  
  "غولدستون"  علىطة لتأجيل التصويتل عن الدول التي ضغطت على الس يهدد بالكشفعريقات .3

منظمة التحرير الفلسطينية  هدد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في: ت أحمد رمضان ووكاال-رام اهللا 
 في ضغطت على القيادة الفلسطينية لتأجيل التصويت التيأسماء الدول "صائب عريقات، باإلعالن عن 

  ].تقرير غولدستون["مجلس حقوق اإلنسان على تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية
إن هذه الدول تمارس حالياً ضغوطاً الستئناف المفاوضات : "سوقال في تصريحات صحافية أدلى بها أم

مع إسرائيل على الرغم من استمرار االستيطان وتحاول تبرئة نفسها بمهاجمة القيادة الفلسطينية واتهامها 
إن القيادة الفلسطينية ستتخذ سلسلة خطوات قانونية وسياسية خالل اليومين المقبلين للتوجه .. بالخيانة
  ".غولدستون إلى المحافل الدولية ومنها الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمنبتقرير 

  7/10/2009المستقبل، 
  

   بالعدوان على شعبناضلوعهاسلطة مع تقرير جولدستون يؤكد ال تعامل :حكومة هنية .4
إن ): "6/10( بيان لها صدر عقب جلستها األسبوعية مساء الثالثاء المقالة فيقال حكومة الوحدة : غزة

ما حدث في طريقة تعامل سلطة رام اهللا غير الشرعية مع تقرير جولدستون يؤكد أن هذه السلطة ضالعة 
  ".بالعدوان على شعبنا وشريكة فيه وأنها تقوم بالتغطية على جرائم االحتالل وعدوانه على شعبنا

 في التقرير من إدانة واضحة ودعت الدول العربية واإلسالمية إليجاد مخرج لهذه األزمة بتبني ما جاء
  .لالحتالل والعمل على إيصالهم لمحكمة دولية بكل الوسائل المتاحة

ورحبت حكومة هنية باإلفراج عن األسيرات الذي تم، وتعبر عن تقديرها العميق لفصائل المقاومة التي 
  .ةأجبرت االحتالل على هذه الخطوة، مهنئة األسيرات وعوائلهن بهذه المناسبة السعيد

  6/10/2009 قدس برس،
  

  غولدستون الستصدار قرار دولي حول إمكانياتهاالسلطة ستضع كل : عباس مرحباً بدعوة ليبيا .5
 وزير الخارجية إيفاد أمسالرئيس عباس مساء   قرر: وكاالت- الحياة الجديدة- نيو يورك -رام اهللا 

  و . ليبياإليها نيويورك لحضور جلسة مجلس األمن التي دعت إلى
 وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إيفادلقد قررنا "ال الرئيس محمود عباس لوكالة فرانس برس ق

 الجماهيرية الليبية الشقيقة لمناقشة إليها نيويورك فورا لحضور جلسة مجلس األمن الدولي التي دعت إلى
لدعم المبادرة الليبية هذا القرار  "إن وأضاف".  على غزةاإلسرائيليةتقرير غولدستون حول الحرب 

 جانب الشقيقة ليبيا من أجل إلى واتصاالتها إمكانياتهاالسلطة ستضع كل  "أن إلى، مشيرا "وإنجاحها
تحويل ) أمس( درسنا اليوم إننا"كد عباس وأ ". الدولي حول التقريراألمناستصدار قرار من مجلس 

 المتحدة، ونحن نرحب بهذه المبادرة ألممل والجمعية العامة األمن مجلس إلىمناقشة تقرير غولدستون 
 .  وسيجتمع اليوم مع البابا بنديكتوس السادس عشر في الفاتيكانأمسووصل الرئيس عباس روما  ".الليبية

  7/10/2009الحياة الجديدة، 
  

  "غولدستون"ألزمة " كبش فداء"جنيف كـ ممثل السلطة في إقالةعباس يدرس : "العربيالقدس " .6
 إقالة الثالثاء بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدرس "القدس العربي"علمت : د عوض ولي-رام اهللا 

 خريشة من منصبه للحد من االنتقادات الموجهة للقيادة الفلسطينية إبراهيم المتحدة األممممثل السلطة في 
  .اناإلنسعلى خلفية موافقة السلطة على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق 
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وحسب المصادر فان عباس يرغب بتهدئة الشارع الفلسطيني والتقليل من حجم االنتقادات الموجهة له 
 لم يضعه في الصورة الحقيقية حول وضع تقرير غولدستون في األخير أنشخصيا بإقالة خريشة بحجة 

  .اإلنسانمجلس حقوق 
لدستون وموافقة السلطة على تأجيل  ألزمة تقرير غو"كبش فداء" المصادر بان عباس يبحث عن وأشارت

  .التصويت عليه
  7/10/2009القدس العربي، 

  
  تأجيل التصويت على تقرير غولدستون جاء بتنسيق بين عباس وعريقات": السفير" .7

 إن تأجيل التصويت على تقرير "السفير"قال مصدر فلسطيني مقرب من الرئاسة الفلسطينية لـ: )السفير(
رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير صائب عباس والرئيس محمود بين غولدستون جاء بتنسيق 

عريقات، وذلك بطلب أميركي تلقاه األخير من المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج 
وأضاف أن السلطة تراهن حالياً على عامل الوقت المتصاص الصدمة، من دون أن يستبعد تقديم . ميتشل

 .ي هذه القضيةف» كبش فداء«
 7/10/2009السفير، 

  
  وعملية السالم عقيمة... "قرار خاطئ"قرار السلطة سحب تقرير غولدستون : قريع .8

كد احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بان قرار  أ: وليد عوض-رام اهللا 
شار قريع أو ."قرار خاطئ" ناإلنساالسلطة بسحب تقرير غولدستون من التصويت عليه بمجلس حقوق 

 عملية أنن حالة من الغضب العارم تسود الشارع الفلسطيني جراء قرار السلطة، مشددا على ألى إ
 مساء أصدره قريع في بيان صحافي أقوالوجاءت  ."عقيمة" إلحيائها األمريكية اإلدارةالسالم التي تسعى 

  . ومحاولة جماعات استيطانية اقتحامهاألقصى  للمسجداإلسرائيلي على االستهداف الثالثاء تعقيباً
  7/10/2009القدس العربي، 

  
  كنت أنفذ تعليمات ولم أتصرف على نحو مستقل:  بجنيففلسطينسفير  .9

لسلطة الفلسطينية محمود عباس حسب ما قالته مصادر فلسطينية انفى رئيس :  علي الصالح- لندن
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس  قاطعا خالل لقائه مع ، نفياً"الشرق األوسط"لـ

المخابرات عمر سليمان، في عمان أول من أمس، أن يكون أصدر تعليمات للمندوب الفلسطيني في 
 .جنيف إبراهيم خريشة بالقبول بفكرة التأجيل

يمات  أنه لم يتخذ القرار بنفسه بل كان ينفذ تعل خريشة عن نفسه مسؤولية ما جرى، موضحاًبدوره، نفى
وأكد خريشة . من الجهات المعنية التي رفض تحديدها، إن كانت مؤسسة الرئاسة أم وزارة الخارجية

 أنه كان يعود إلى المؤسسات في كل خطوة من الخطوات التي رافقت المناقشات "الشرق األوسط"لـ
ه السابق الذي وتمسك خريشة بموقف . آذار المقبل/واتخاذ قرار تأجيل بحث تقرير غولدستون إلى مارس

 يوم السبت الماضي، وهو أن قرار التأجيل لم يكن خطأ، ولو لم يحصل ذلك "الشرق األوسط"نشرته 
ألصبح مصير تقرير غولدستون كمصير تقرير األب ديزموند توتو حول مجزرة بيت حانون عام 

2005. 
  7/10/2009الشرق األوسط، 
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  تأجيل غولدستونةلم أتلق تكليفاً بالتحقيق في قضي: حنا عميرة .10
 للتحقيق في مالبسات تأجيل  التي شكلها الرئيس محمود عباسخاصةال رئيس اللجنة ،قال حنا عميرة

لم أتلق أي قرار  ":"السفير"وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـالتصويت على تقرير غولدستون، 
 ليست هناك لجنة قائمة اآلن، ونحن تكليف برئاسة لجنة التحقيق في ظروف عملية التأجيل، وبالتالي

في حال "وأضاف . " ما كلفناإذابانتظار اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل لمعرفة حقيقة موقعنا وصالحياتنا 
 إلى الرئيس حول موضوع التأجيل، وسنرى إيصالهاكلفنا، سنسعى إلى معرفة ما هي الصورة التي تم 

 ." مجلس حقوق اإلنسانأعضاء إجماع إلى فلسطيني أم استنادا إن كان قرار التأجيل جاء بناء على طلب
 7/10/2009السفير، 

  
  الداخلية المقالة تدرس اعتقال كل من يثبت تورطه في تأجيل عرض تقرير غولدستون .11

وزارة الداخلية في الحكومة أن  ، فتحي صباح،غزة نقالً عن مراسلها في 7/10/2009الحياة، نشرت 
تدرس في شكل جدي اعتقال كل من يثبت تورطه في تأجيل عرض تقرير غولدستون "ها المقالة أعلنت إن

على مجلس حقوق اإلنسان الدولي بتهمة الخيانة العظمى في حال دخوله قطاع غزة، حتى ولو تمت 
  . المتوقعة قبل نهاية الشهر الجاري"عملية المصالحة

 من الشخصيات الوطنية واإلسالمية وذوي عدداً" إنونقل بيان عن وزير الداخلية فتحي حماد قوله 
الشهداء والذين تضررت بيوتهم خالل العدوان الصهيوني األخير على غزة يطالبون باعتقال كل من 

والوزارة تقوم بدورها ... يثبت تورطه في تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بتهمة الخيانة العظمى
  ."سياسية وسيكون لنا موقف في هذا االتجاهبدرس هذا األمر من الناحية القانونية وال

 في اً كبيرمسؤوالً، أن  اشرف الهور،غزة نقالً عن مراسلها في 7/10/2009القدس العربي، وأضافت 
 مسؤول فلسطيني أي يدرسون بشكل جدي اعتقال أنهممس أعلن أجهاز الشرطة التابعة للحكومة المقالة 

 هاني في أبوشار المقدم توفيق أو . غزةإلىن حال دخوله يثبت تورطه في تأجيل عرض تقرير غولدستو
 شهداء أهالي رفع دعوى قضائية باسم إمكانيةن الشرطة تدرس بشكل قانوني إلى أمؤتمر صحافي 

  .الشرطة ضد الرئيس محمود عباس وكل من شارك في اتخاذ قرار تأجيل بحث تقرير غولدستون
 هذه أن إلى ، الفتاً"خيانة جديدة لدماء الشهداء"لدستون يعد  سحب السلطة تبنيها لتقرير غوأن إلى وأشار

  ."تغطية وتبرير لجرائم االحتالل على غزة"الخطوة 
  

  "غولدستون"المطلوب تجاوز الخالفات من أجل استدراك الموقف وتمرير تقرير : زياد أبو عمرو .12
أمام " غولدستون"تأجيل تقرير  أدان وزير الخارجية الفلسطيني السابق زياد أبو عمرو عملية :رام اهللا

مجلس حقوق اإلنسان في جينيف، ودعا الرئيس محمود عباس ومختلف األطراف الفلسطينية إلى إجراء 
حوار جاد الستدراك هذا الخطأ والبدء بمراجعة شاملة تخص الحالة السياسية في الداخل وعملية السالم 

   . وتهديد األقصىبشكل عام ومنها المفاوضات في ظل استمرار االستيطان
  ضاراًما جرى في سويسرا كان عمالً "إن" قدس برس" أبو عمرو في تصريحات خاصة لـ قالو

بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، وفي ظل المواقف الفلسطينية والعربية والدولية المختلفة، فإن قرار تشكيل 
 المختلفة، لكن في انتظار أن تقوم لجنة تحقيق يعتبر خطوة مهمة لتبين األمر وتحديد مسؤولية األطراف

هذه اللجنة وتنتهي من عملها فإن المطلوب من األطراف الفلسطينية مجتمعة أن تتجاوز خالفاتها 
والمزايدة فيما بينها الستدراك الخطأ والتحرك من خالل موقف جامع الستدراك هذا الخطأ ومعالجته 

  وأشار أبو عمرو  ".لتقرير في مجلس حقوق اإلنسانبجهد وطني يشارك فيه الجميع، من أجل تمرير هذا ا
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ليس باألمر الهين، لكنه دعا إلى موقف وطني من " غولدستون"إلى أن الخطأ الذي وقع بالنسبة لتقرير 
    .الجميع لتحقيق المصالحة أوال ولمراجعة الموقف من العملية السياسية برمتها ثانيا

  6/10/2009 قدس برس،
  

   عباس يرفض قمة عربية حول األقصى:" المصريةالشروق" .13
 لمقترحات   محمود عباس لم يبد حماساً     الفلسطيني أن الرئيس    "الشروق"علمت  :  أحمد عليبة  -دينا سليمان   

 التي للتداول بشأن المواجهات     - سواء وزاريا أو على مستوى القمة        - طارئ   عربيعربية بعقد اجتماع    
 إن عباس ال يريد أن يواجـه وفـد          فلسطينيوقال مصدر   . شهدها المسجد األقصى خالل األيام الماضية     

 اتخذته السلطة الفلـسطينية بإرجـاء       الذي بانتقادات حول القرار األخير،      عربي اجتماع   أي فيفلسطين  
 بارتكاب جرائم حرب يصل بعضها إلى       "إسرائيل" يتهم   دولي حقوقيمناقشة مجلس حقوق اإلنسان لتقرير      

  .بها األخيرة على غزةجرائم ضد اإلنسانية خالل حر
  6/10/2009الشروق، مصر، 

  
  على القدس ومحاوالت تقسيم المسجد األقصى" المؤامرات"حكومة هنية تحذر من خطورة  .14

التي تحاك ضد مدينة القدس المحتلة " المؤامرات" حذرت حكومة الوحدة الوطنية من خطورة :غزة
ل من المسجد األقصى ومحاوالت تقسيمه على واإلجراءات اإلسرائيلية التي تجري على قدم وساق للني
وقالت الحكومة في بيان لها صدر عقب جلستها  .غرار ما جرى في المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل

لن يحدث بأي حال من األحوال إال على ) تقسم األقصى(نؤكد أن هذا ): "6/10(األسبوعية مساء الثالثاء 
  ". أحمر دونه أرواح المسلمين في كل بقاع األرضرقابنا فالمسجد األقصى المبارك خط

ودعت األمة العربية واإلسالمية إلى االستجابة لنداء الشيخ يوسف القرضاوي باعتبار يوم الجمعة القادم 
يوم غضب من أجل القدس، مطالبة القادة العرب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القدس ومدينة القدس، 

  .ستنكار لم تعد تصلح مع ممارسات االحتالل على األرضمجددة أن عبارات اإلدانة واال
واستنكرت وبشدة منع سلطة رام اهللا للتظاهرات المنددة بما يجري في مدينة القدس، معتبرة ذلك مساندة 
لالحتالل في ذبح القدس وانتهاكا فاضحاً لحق الشعب الفلسطيني بالتعبير عن رأيه بمنتهى الحرية في 

  .البعد عن الخالفات الداخليةقضية وطنية بعيدة كل 
  6/10/2009 قدس برس،

  
   تقوم بإشعال الكبريت آملة في إيقاد النار وتعمل على تصعيد التوتر في القدس"إسرائيل" :عريقات .15

 أمس بتعمد خلق "إسرائيل" اتهم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات : محمد يونس-رام اهللا 
رقية إلثارة العنف وتبرير إجراءات صارمة وإحكام قبضتها على  في القدس الش"خطير جداً"وضع 

تقوم إسرائيل بإشعال الكبريت آملة في إيقاد النار ": "رويترز"وقال في بيان نقلته وكالة . المدينة المحتلة
. "وتعمل عمداً على تصعيد التوتر في مدينة القدس المحتلة، عوضاً عن اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع

ويزيد من خطورته الفراغ الذي أوجده غياب عملية سالم موثوق بها ... خطير جداً"الوضع وأضاف أن 
 بتكثيف أعمالها القمعية واالعتقاالت وحشد كامل قوتها إسرائيلوأكثر ما نخشاه هو قيام . تمنح األمل

  ."العسكرية ضد شعبنا األعزل
  7/10/2009الحياة، 
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  الفعلي واألشد خطورة منذ احتاللهاالقدس اليوم في موقع التهديد : قريع .16
 أبناء إلى وإجالل إكبارعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحية ،  وجه احمد قريع:القدس المحتلة

 اإلسرائيلية في مواجهة الهجمة األقصىشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط في القدس، الذين هبوا لنصرة 
 العارية أمام آلة البطش بأجسادهم وعن قداسته األقصىعون عن على المدينة ومقدساتها وشعبها، ويداف

نتوجه اليوم لندق ناقوس "نسخة منه، " الحياة الجديدة"وقال قريع في بيان صحفي وصلت  .اإلسرائيلي
، لنقول وأصدقاء مسؤولياته تجاه القدس، من عرب، مسلمين ومسيحيين أمامالخطر، ولكي نضع الجميع 

.  الصراع، في خطر حقيقي محدقوإدامةالتي هي مفتاح السالم وهي مفتاح الحرب  القدس إنلهم جميعا 
 الخطر القائم والذي إن " وأضاف".في ظل هذه المخاطر تختلط األمور في بالدنا فلسطين هذه األيام

تزداد معالمه وضوحاً على األرض اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو أن القدس التي كانت في موضع 
 ".، هي اليوم في موقع التهديد الفعلي واألشد خطورة منذ احتاللهاائماًالتهديد د

 7/10/2009الحياة الجديدة، 
  

  الحكومة المقالة تعتقل أحد أبرز قادة الجماعات السلفية": األوسطالشرق" .17
برز اعتقلت األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة، محمود طالب أحد أ:  كفاح زبون- رام اهللا

وأكدت مصادر مقربة من طالب، . قادة الجماعات السلفية في القطاع، بعد مطاردة طويلة وشاقة
 أن قوة من جهاز األمن الداخلي اعتقلت أمس طالب في منطقة حي النصر في مدينة "الشرق األوسط"لـ

ملية بسرعة وبحسب المصادر فقد تمت الع. غزة بعد كمين نصب قرب أحد المنازل التي كان يتخفى فيها
 .وكانت مفاجئة ومباغته، من دون أي اشتباكات، بينما كان طالب يهم بمغادرة المنزل

وتجددت مالحقة طالب بشدة، بعد فشل اتفاق بين الحكومة وقادة السلفيين بغزة، أول أيام عيد الفطر، 
 قد وصف وكان طالب. رفضوا خالله عرضا من حكومة حماس بمنحهم األمان مقابل تفكيك الجماعات

شروط حكومة حماس بالتعجيزية، إذ طلبت، عبر وسطاء من كتائب القسام، تفاصيل دقيقة عن مصادر 
تمويل الجماعات السلفية ومن يرعاها، ومن يقف خلفها، ومن ثم العمل على تفكيكها، بما يشمل التوقف 

طات عسكرية عن تجنيد أي أشخاص لهذه الجماعات، وخصوصا إذا كانوا من حماس، ووقف أي نشا
. لهم، سواء ضد االحتالل، أو داخليا، على غرار التفجيرات التي طالت محالت ومؤسسات في القطاع

وتتهم األجهزة األمنية في غزة، طالب، بالوقوف خلف التفجيرات التي وقعت قرب مجمعات أمنية تابعة 
 .لحكومة حماس، بعد أحداث مسجد ابن تيمية

  7/10/2009الشرق األوسط، 
  

  التحاد الدولي لالتصاالتل إعطاءها ترددات لشبكة محمول" إسرائيل" تشكو رفض سلطةال .18
 من "إسرائيل"طلبت السلطة الفلسطينية، أمس، من االتحاد الدولي لالتصاالت الضغط على : )رويترز(

سائر أجل إطالق الترددات الالزمة لبدء أعمال الشركة الثانية للهاتف الخلوي، محذرة من أنها ستتكبد خ
 .مالية فادحة في حال عدم حصولها على تلك الترددات بحلول الخامس عشر من تشرين األول الحالي

، 2008 العام يونيو/  والسلطة الفلسطينية في حزيران"إسرائيل"وبحسب اتفاق جرى توقيعه بين 
سط طوني بلير، وتوسطت فيه الواليات المتحدة ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األو

 3,8 ميغاهيرتز، إال أنها لم تحول سوى 4,8 إطالق ترددات قوتها "إسرائيل"فإنه يتوجب على 
 .ميغاهيرتز فقط

 لتصبح ثاني "وطنية فلسطين"وكانت السلطة الفلسطينية قد أرست، عقب هذا االتفاق، عقدا لصالح شركة 
 ."جوال"ذلك مع شبكة مشغل للهاتف الخلوي في األراضي الفلسطينية، لتتنافس ب

 7/10/2009السفير، 
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  ينتحل شخصيات فتحاوية للتجسس على المقاومة" الشاباك ":مصدر أمني في غزة .19

كشف مصدر أمني فلسطيني في قطاع غزة عن عدة محاوالت يقوم بها : محمد جمال - القدس المحتلة
تصال حيث يقوم أفراده جهاز الشاباك الصهيوني لتجنيد عمالء بطريقة غير مباشرة عن طريق اال

بانتحال شخصية مدراء مكاتب لشخصيات وقيادات وضباط من فتح في األجهزة األمنية الفلسطينية في 
  . رام اهللا طالبا منهم إعطاء معلومات حول عدد من الشخصيات التابعة للمقاومة في قطاع غزة

 القبيل وبعد المتابعة والتأكد اتضح وأكد المصدر األمني أن األجهزة األمنية اكتشفت عدة حاالت من هذا
أن كثيرا من الحاالت التي تم ضبطها تجندت بطريقة غير مباشرة وبدون علمها للعمل ضمن أفرع 

  . الشاباك الصهيوني
من جهتها أفادت مصادر أمنية أخرى أن المتصل يقوم بتهديد الذين يرفضون التعاون من موظفي 

  . مود عباس بقطع رواتبهم أسوة بمن قطع راتبه من قبلاألجهزة األمنية التابعة للرئيس مح
منذ االنقسام الفلسطيني عكفت األجهزة األمنية في قطاع غزة على متابعة جميع "وقال المصدر المسؤول 

 وأشار إلى أنه خالل الفترة ،"الفلسطيني -حاالت التجسس غير المباشر الناتجة عن االنقسام الفلسطيني 
 من األفراد قام رجال المخابرات باالتصال عليهم وانتحال شخصيات ومدراء السابقة تم ضبط عدد

 .مكاتب لشخصيات ورجال أمن موجودين في الضفة الغربية
 7/10/2009الشرق، قطر، 

  
  ضباط امن في السلطة بتهمة تعذيب موقوفين من حماسإلىتوجيه االتهام ": غارديانال" .20

نية جولة محاكمات عسكرية نادرة الحدوث لضباط أمنها  بدأت السلطة الفلسطي: هيثم عمرو–لندن 
البريطانية مقاال لمراسلها في " ذي غارديان"المتهمين بتعذيب الموقوفين من حماس، وقد نشرت صحيفة 

وهو )  عاما33(قرية بيت الروش الفوقا بالضفة الغربية روري مكارثي يروي فيه حكاية هيثم عمرو 
بارات الفلسطينية في منزله بتلك القرية قرب مدينة الخليل في شهر  القبض عليه االستخألقتممرض 
 ضرب آثار حتى قضى هيثم نحبه وعلى جثته أيام أربعة من أكثرولم تمض .  يونيو الماضي/حزيران

  . الجناح المسلح لحماسإلى ينتمي بأنهاتهم هيثم . مبرح وتقيحات، ومنها ما كان على مقربة من الكلى
 في حادث مقتل عمرو، حسب قول وزير الداخلية األقل مسؤوال امنيا على 15 وقد خضع للتحقيق

 انه إال محكمة عسكرية، أمام مثلوا األمنيين هؤالء المسؤولين إن علي الذي قال أبوالفلسطيني سعيد 
 التعذيب وقع أنبو علي اقر أ إنوتقول الصحيفة البريطانية .  رتبهمأو أسمائهماستنكف عن الكشف عن 

 .، وانه حصل تحسن واسع في تطبيق القانون والنظام في الضفة الغربيةأخرىحاالت في 
 قفز من نافذة الطابق الثاني في سجن الخليل أن التقرير الرسمي لوفاة هيثم عمرو انه توفي بعد ويقول

ط من  على جثته تؤكد انه سقأدلة أي يقولون انه ليس هناك اإلنسانلكن العائلة وحقوق . محاوال الهرب
 انه إلى قريبة من الكلى ما يشير أماكنالطابق الثاني وان كانت هناك تقرحات واضحة ومكثفة وفي 

 .تعرض للضرب حتى الموت
. ومنذ ذلك الوقت اعترف وزير الداخلية الفلسطيني بان عمرو تعرض للتعذيب وانه مات في السجن

 ابنه كان من المناصرين لحماس إنلة حياته، الذي عرف بتأييده لحركة فتح طي ويقول عبد اهللا والد هيثم
 بعضهم يتولى مناصب عليا في إن من الموالين لفتح، بل فإنهماما بقية افراد عائلته . وليس من المتشددين

، وتدرك السلطة إلعدامهلقد سحبوا ابني من بين ذراعي : "ويضيف والد هيثم. قوات السلطة الفلسطينية
 ". مسؤولة عن معاقبة القتلةإنها. ابنيما جرى بالضبط ومن هم قتلة 

 
 6/10/2009القدس، فلسطين، 
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  في شريط شاليطالمقاومة الفلسطينية يكشف عن رسائل رمزية قدمتها وزير األسرى .21

قال وزير األسرى في الحكومة الفلسطينية بغزة، إن المقاومة الفلسطينية أوصلت عدة رسائل : غزة
 جلعاد شاليط، منها أن المقاومة استطاعت األسير اإلسرائيليللجندي لالحتالل من خالل الشريط المصور 

 هو ذات التاريخ الذي حرر 14/9انتزاع اعترافات منه واستفادت منها، كما أن تاريخ تصوير الشريط 
 .به صالح الدين األيوبي المسجد األقصى المبارك

 أمام مقر  اإلسرائيليةي السجونوقال محمد فرج الغول خالل االعتصام األسبوعي ألهالي األسرى ف
الصليب األحمر الدولي في مدينة غزة، إن الخلفية التي ظهرت وراء شاليط كانت باللون األخضر الفاتح 

 الوصول لبصمة الصورة للشريط، وهي رسالة بان المقاومة متطورة تكنولوجيا "إسرائيل"وبه لن تستطع 
 .وتقنيا

التي لن يفرط الفلسطينيون " فلسطين"لجندي األسير كان يحمل صحيفة وقال الغول إن الرسالة الثالثة أن ا
 .بأي جزء منها

كما بين أن اختيار أغلب األسيرات من الضفة الغربية يعبر عن حقيقة وحدة األرض الفلسطينية ورفض 
 .االنقسام

 7/10/2009السبيل، األردن، 
  

   توقيع االتفاقتأجيلذ تقرير غولدستون القى بظالله على المصالحة وأحب: الزهار .22
ـ   :غزة ـ اشرف الهور  القـدس  "قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حمـاس لـ

ان قيادة حركته ستعقد اجتماعا لبحث موضوع مشاركتها في حوار القاهرة القادم، وذلك عقـب               " العربي
  .لحة في هذا الوقتتأجيل البت في تقرير غولدستون، مشيرا الى انه يحبذ عدم عقد المصا

، مشيرا الى ان قيادة حمـاس ال        "القى بظالله على الحوار   "واكد الزهار ان قرار تأجيل تقرير غولدستون        
تستطيع المشاركة في هذا الوقت في جوالت الحوار، بسبب اتهامات كبار مسؤولي الـسلطة بمـا فـيهم                  

  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قرار التأجيل
كانـت  " الى ان رأيه القاضي بتأجيل عقد اجتماعات المصالحة جاء بسبب االتهامات، وقال         واشار الزهار 

بأنهم شاركوا معها في الحرب، وقتلوا ابناء الشعب الفلسطيني، فكيف          ) مسؤولي السلطة (اسرائيل اتهمتهم   
  ".سنصافح اياديهم وعليها دماء الفلسطينيين، من اطفال ونساء وشيوخ؟

ـ   وذكر الزهـار ان حركـة      . انه ممن يحبذون تأجيل عقد جلسات الحوار      " قدس العربي ال"واكد الزهار ل
حماس ستجري اتصاالت مع المسؤولين المصريين، لبحث موضوع المصالحة، او تأجيله الـى تـاريخ               

) ال تكون بقرار من الرئيس عباس     (آخر، مطالبا في ذات الوقت بتشكيل لجنة من التنظيمات الفلسطينية،           
رير حول موضوع تأجيل تقرير غولدستون، على ان تشرف عليها جهة عربية محايدة، للبحث              العداد تق 

  .في اسباب التأجيل، ومن وقف خلف هذا القرار
، بالوقوف وراء قـرار     "متهما"وقال الزهار ان رفضه ان تشكل اللجنة بقرار من ابو مازن، يعود لكونه              

  .التأجيل
في آخـر اجتمـاع لقـادة       "جديدة لعقد المصالحة والحوار، وقال      ونفى الزهار ابالغ حركته بأي تواريخ       

 الجاري، يتلوه توقيع يـوم      18حماس مع المسؤولين المصريين تم ابالغنا ان اجتماع الفصائل سيتم يوم            
  ". من ذات الشهر20، ثم احتفال رسمي يوم 19

ن هذا االمر يحتاج الى     كذلك اشار الزهار الى ان حماس لم تضع اي شروط جديدة على الحوار، وقال ا              
  .اجتماع للحركة، مع باقي الفصائل االخرى

  7/10/2009القدس العربي، 
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  " الجهود المصريةوإنجاح المصالحة الوطنية إتماميعرقل "تيار في حماس : حسين الشيخ .23

اتهم حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح تيارا داخليـا فـي حركـة     :غزة ـ اشرف الهور 
واشـار فـي تـصريحات       ".يعرقل اتمام المصالحة الوطنية وانجاح الجهود المـصرية       "ال انه   حماس، ق 

  ".ال يريد المصالحة ويحاول التهرب من استحقاقات الوحدة الوطنية"صحافية الى ان هذا التيار 
ـ          كان مبالغـا  "، وقال ان هذا التهويل      "تهويل كبير "ورأى الشيخ ان حماس تعاملت مع تقرير غولدستون ب

  ".فيه
حماس تحاول ان تظهر نفسها وكأنها تشي غيفارا وحريصة على قـضايا شـعبنا اكثـر مـن                  "واضاف  

وعاد الشيخ واتهم التيار الذي لم يسمه في حركة حماس بأنه يحاول التهـرب مـن                ". الفصائل الفلسطينية 
ه والتهـرب   له مصالح شخصية وبنى امبراطوريات ويريد المحافظة على وضع        "المصالحة الوطنية الن    
  ".من اي استحقاق وطني

واشار المسؤول الفتحاوي الى ان الوقت غير مالئم لكي تقول القيادة الفلسطينية كـل مـا لـديها حـول                    
 ".انجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني"موضوع تأجيل التقرير، الفتا في ذات الوقت الى ان التقرير يعد 

  7/10/2009القدس العربي، 
  

  من قبل السلطة والنظام العربي" تواطؤ"ير غولدستون جاء بـ تأجيل تقر: الجهاد .24
هاجم زياد النخالة نائب االمين العام لحركة الجهاد االسالمي بشدة وسائل االعـالم  :غزة ـ اشرف الهور 

ـ    ، متهما إياها بأنها تسعى الى تحويل الشعب الفلسطيني الى شعب           "فضائيات النفط "العربية، وما وصفها ب
فـضيحة  "م السلطة الفلسطينية بالوقوف وراء تأجيل تقرير غولدستون وقال ان االمر يمثل             متسول، واته 

  ".كبرى ووصمة عار
واشار الى ان تأجيل النظر في تقرير القاضي ريتشار غولدستون، امام مجلس حقوق االنسان والذي يتهم                

ـ   " مجازر حرب "اسرائيل بارتكاب    ا النظام العربي، وقـال     من قبل السلطة ومعه   " تواطؤ"في غزة جاء ب
الذل والخزي والعـار الـذي لـن    "، مشددا على ان "هم يغسلون اليد الصهيونية من دماء اطفالنا وشعبنا       "

  ".يمحى من صفحاتهم السوداء
اكثر قوة  "واكد ان المقاومة، وان خبت شعلتها اليوم، لكنها في بنيتها وامكاناتها، ال سيما في قطاع غزة،                 

  ".من اي وقت مضى
انتقد النخالة تعامل وسائل االعالم االسالمية تجاه ما يحدث من عمليات تهويد في المـسجد االقـصى،                 و

ان اعالما تموله اموال المسلمين يفسد اخالق ابنائهم ويشيع الفاحشة فـي مجتمعـاتهم، يجـب ان                 "وقال  
 الواقع يجب ان يجابـه      يتوقف، وان اعالما تقوده سياسات التسويق للمشاريع االنهزامية والتسليم باالمر         

وزاد النخالة من انتقاده لوسائل االعالم العربيـة         ".باالعالم الملتزم بقضايا األمة ويلتزم بهويتها وثقافتها      
المقدس في اخبارها اسعار النفط واسهم البورصات والحمالت المسعورة على ما يسمى            "واالسالمية وقال   

رفية السياسية والمبادرات ودوامة المفاوضات وخاصة فيمـا        التطرف، وتسويق العقالنية والواقعية، والح    
  ".يتعلق بفلسطين، والهجوم المباشر احيانا، واحيانا اخرى التقليل من اهمية المقاومة وعدم جدواها

  7/10/2009القدس العربي، 
  

  تلقي بظاللها" أزمة غولدستون"ال شروط جديدة للمصالحة لكن : حماس .25
 على فوزي برهوم إن الحركة لم تضع أية شروط جديدة" حماس"ناطق باسم قال ال:  فتحي صباح-غزة 

معنية بإنجاز المصالحة، وبإنجاح الجهد "لتوقيع اتفاق المصالحة وإنهاء االنقسام الفلسطيني، ألنها 
  .، لكنه نفى أن تكون ُأبلغت بتوقيع اتفاق المصالحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري"المصري
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، "تقرير غولدستون"الفلسطينية أن إرجاء السلطة التصويت على " معاً"ي تصريحات نقلتها وكالة واعتبر ف
حركة فتح لم تقدم حتى "وأشار إلى أن ". ال ينم عن لغة تصالحية ونوايا لحماية مشروع المصالحة"

أ مرحلة جديدة تعيد حساباتها وأن تبد"، ودعاها إلى أن "اللحظة أية مؤشرات ايجابية إلنجاح المصالحة
الفصائل الفلسطينية كلها بما فيها حركة حماس "غير أنه أشار إلى أن ". صادقة لحماية مشروع المصالحة

في حال سخط على السلطة بعدما قامت به في قرار غولدستون وقد يرخي هذا السخط بظالله على 
  ".ترتيبات الحوار

  7/10/2009الحياة، 
  

 دستون وهي آخر تنظيم يحق له الحديث عنهحماس شككت في تقرير غول :دحالن .26
قال محمد دحالن عضو اللجنة المركزية والمفوض اإلعالمي لحركة فتح إن :  خالد الخالدي-رام اهللا 

االنتخابات في موعدها هي كلمة الفصل إلنهاء التجاذبات التي وصلت حد التخوين الذي مارسته 
، يجب أن نغير هذه الثقافة، لذلك فإن ]أمس [يومال" وفا"وأضاف في لقاء خاص مع  .وتمارسه حماس

 .االحتكام والعودة إلى الشعب هو األساس والمخرج الديمقراطي والقانوني الذي يجب أن نحتكم إليه
وأشار دحالن إلى أن حركة فتح ردت على الورقة المصرية، وكذلك ردت اللجنة التنفيذية ردا جماعيا 

د على الموافقة المبدئية على الورقة المصرية على أال تؤثر في ممثلة عن كافة الفصائل، وركز الر
القانون األساسي، ألن الرابط الوحيد اآلن للنظام السياسي في السلطة الوطنية هو القانون األساسي الذي 
ال يجب تجاوزه، وبالتالي هذا يتطلب إصدار مرسوم من السيد الرئيس محمود عباس في الخامس 

 . الجاري من أجل تحديد موعد االنتخاباتوالعشرين من الشهر
في لقاء السيد الرئيس عباس مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس المخابرات : وأضاف

المصرية الوزير عمر سليمان، أمس، تم التوافق على أن تعرض الورقة المصرية بشكل نهائي على 
بروح ايجابية ونرسل وفدا للقاهرة من أجل لقاء حركة فتح في العاشر من الشهر الجاري، وسندرسها 

 من الشهر 26الفصائل الفلسطينية الستكمال النقاشات حول الورقة، ونأمل أن توقع هذه الورقة في 
الجاري كما حدد اإلخوة في مصر، ولكن أرجو أال يكون هناك أي تغيير على جوهر الورقة األولى التي 

عل إلى القاهرة، وأن تكون صيغة الوئام والتوافق هي األساس، ولكن تسلمناها، خاصة بعد زيارة خالد مش
مع مراعاة إصدار المرسوم في موعده، ألنه ال يحق للرئيس أن يكسر القانون األساسي، وال يحق ألحد 

 .أن يغير القانون األساسي
 في حركة نحن ندرك أن آخر شيء تريده حماس هو الذهاب لالنتخابات، نعرف ذلك، ونحن نقول: وقال

 .فتح إن االنتخابات هي حبل اإلنقاذ الوحيد لكل النظام السياسي الفلسطيني
. إذا أرادت حماس أن تكيل التهم للرئيس أو إلى حركة فتح أو أي فصيل آخر، فهذا ال يفيدها: وأضاف

 .االنتخابات هي األساس
 في االنتخابات فلنذهب إلى هذه إذا كنتم تمتلكون القدرة الكافية لالنتصار: وقال مخاطبا قيادة حماس

االنتخابات، وإذا فزتم سنسلم لكم كل شيء وإذا فزنا فلن نأخذ كل شيء بل سنعود للقواعد األساسية 
 عاما، في أننا نريد نظاما سياسيا قائما على 40والوطنية التي احتكمنا إليها في حركة فتح على مدى 

اس سياسي متين قائم على فكرة حل الدولتين على حدود الشراكة بين كل القوى والفصائل، ولكن على أس
 .1967الرابع من حزيران 

وحول تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة، أكد دحالن أن آخر تنظيم في الدنيا يتحدث عن تقرير 
غولدستون هو حماس التي شككت فيه منذ البداية، وقالت أن التقرير يساوي بين الضحية والجالد، وهي 

قالت إن رئيس اللجنة هو صهيوني وال يجب أن يكون رئيسا للجنة، واألهم من ذلك أنه يدين التي 
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إسرائيل ويدين حماس بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن هذه الفهلوة السياسية ومحاولة 
 .تسجيل النقاط ال تفيد في تأسيس ووضع أسس لعالقة طيبة

ية لحركة فتح تتابع ما يجري في القدس وتأخذه باهتمام شديد، ألن معركة وأكد دحالن أن اللجنة المركز
القدس فتحها نتنياهو كما فتحها شارون قبله، وإذا اعتقد نتياهو أنه بسياسة األمر الواقع سيسمح 
للمستوطنين ويغطيهم ويحميهم بقوات جيش االحتالل للصالة باألقصى، فإن هذا سيكون كلمة سر للتفجير 

 .طقةفي المن
  6/10/2009وكالة وفا، 

  
  الوطنيةالمصالحة وفد أمني عربي برئاسة مصر يزور غزة لإلشراف على تنفيذ: الوادية .27

قال الدكتور ياسر الوادية، رئيس وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة، الذي يضم : صالح جمعة: القاهرة
ميين والمثقفين ورجال اإلصالح وممثلين علماء المسلمين ورجال الدين المسيحي ورجال األعمال واألكادي

عن مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات الفلسطيني، إن الوفد قدم الدعوة 
 أكتوبر 25لموسى ليكون أول مسؤول عربي يزور القطاع بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 

 .، وأن موسى قبل الدعوة)تشرين األول(
وفدا أمنيا عربيا "أن ": الشرق األوسط"اف الوادية، الذي يزور مصر حاليا، في تصريحات لـوأض

برئاسة مصر، يضم خبراء ومستشارين سيتم إيفاده إلى قطاع غزة بعد توقيع االتفاق لإلشراف على 
 سيتم تنفيذه وحل أي مشكلة تعترض تطبيقه، وكذلك اإلشراف على تشكيل القوات األمنية المشتركة التي

 ".المقبل) حزيران( يونيو 25تشكيلها لحفظ األمن في الفترة االنتقالية، حتى يتم إجراء االنتخابات قبل 
 7/10/2009الشرق األوسط، 

  
 محاولة يائسة من عباس لتضليل الرأي العام  تشكيل لجنة التحقيق: حماس .28

اولة شخصية منه للهروب من خطوة لذر الرماد في األعين، ومح"اعتبرت حركة حماس في بيان رسمي 
تحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن طلب تأجيل التصويت، وذلك بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية، 

 ".ورئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن البعثات الدبلوماسية في الخارج
 من عباس لتضليل الرأي العام، والمتصاص تشكيل لجنة التحقيق محاولة يائسة"وأضافت حماس أن 

غضب الجماهير الفلسطينية وقواها الحية التي حملت عباس مسؤولية التواطؤ في حماية مجرمي الحرب 
إننا في حماس ما زلنا نحمل عباس وفريق : "وتابعت القول". الصهاينة امتثاال لضغوط صهيو ـ أميركية
ماية مجرمي الحرب الصهاينة من العدالة والقصاص بطلب أوسلو المسؤولية السياسية عن جريمة ح

، كما نطالب بمحاسبة كل مسؤول فرط في دماء الشهداء وتنكر )غولدستون(تأجيل التصويت على تقرير 
 ".لتضحيات الشعب الفلسطيني

  7/10/2009الشرق األوسط، 
  

 دس واألقصى جريمة سياسية وأخالقية بحق القمناقشة تقرير غولدستونتأجيل : جواتمة .29
ووصف األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة قرار تأجيل التقرير بالجريمة 

ودعا في احتفالية نظمتها الجبهة الديمقراطية في غزة في . السياسية واألخالقية بحق القدس واألقصى
 .ولين عن التأجيل ومحاسبتهم علنا، إلى طرد المسؤ2009سياق االحتفال بالقدس عاصمة الثقافة العربية 

  7/10/2009الشرق األوسط، 
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  عباس فقد مصداقيته بهذه الخطوة الحمقاء: حمدان تعليقاً على قرار تأجيل تقرير غولدستون .30
وطالب  ".عباس فقد مصداقيته بهذه الخطوة الحمقاء"قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان ان 

، واعتبر ما حدث "بتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"ق عباس في حوار مع الجزيرة من دمش
سذاجة واستخفافاً بالعقل الفلسطيني وتفريطاً بالدم الفلسطيني، وهو "واإلعالن عن تشكيل لجنة تحقيق 

  ".كمن قتل القتيل وسار بجنازته
لسطيني رسمي إزاء وأشار الى أن عباس لم يحاول حتى اآلن تصويب الموقف، كما لم يصدر أي رد ف

من التهديد بكشف وثائق تثبت تورط أشخاص بالسلطة في الحرب على " اإلسرائيلي"ما نشره اإلعالم 
  .غزة

  7/10/2009الخليج، 
  

    عن سحب تقرير غولدستون تطالب عباس باالعتذارالشعبية .31
إلـى  الجبهة الشعبية طالبت الرئيس محمـود عبـاس          أن   من غزة، ،  6/10/2009قدس برس،   ذكرت  

  .وقوفه وراء تأجيل عرض تقرير غولدستون على األمم المتحدة على" االعتذار"
وقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة كايد الغول في تصريح له نشره الموقع الرسمي للجبهة على 

إن هذا االعتذار يشكل خطوة ضرورية لتوفير البيئة المناسبة لعمل لجنة التحقيق في كل : "االنترنت
، مشدداً "تجاهات، لوقف التداعيات السلبية ويقطع الطريق على الدعوات التي تدعو إلى تأجيل الحواراال

  .على ضرورة محاسبة المتسببين بتأجيل عرض التقرير من خالل األطر الشرعية الفلسطينية
 بان كي وأكد على ضرورة استمرار السلطة بمتابعة هذا الملف، وأن تدعو األمين العام لألمم المتحدة

مون ألن يضع تقرير غولدستون على طاولة مجلس األمن لنقاشه، والتوجه للمدعي العام الدولي لمالحقة 
  . مجرمي الحرب اإلسرائيليين وفقاً لما تضمنه التقرير من توصيات واستنتاجات

، وبين نحن نميز بين هذه الخطيئة: "وحول مدى تأثير هذا الموضوع على الحوار القادم بالقاهرة قال
الحوار الذي يفترض أن يستمر في القاهرة ألن أي تأجيل لهذا الحوار يعني إعطاء االنقسام مزيد من 
الوقت، ووضع عراقيل أمام إمكانية إنهاءه، وأؤكد على أن الوحدة الوطنية هي التي يمكن أن تضع حد 

  ."لمثل هذه الخطايا أو األخطاء
في تصريحات لـ   ، أن الغول قال     غزة من   ح النعامي صال عن،  7/10/2009الشرق األوسط،   وأضاف  

نحن نشدد على ضرورة إجراء تحقيق مع كـل الـذين           .. يتوجب أن يكون واضحا   "الشرق األوسط إنه    "
تورطوا في سحب تقرير غولدستون وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وفي حال تبين أن أبو مازن هو من                

محاكمة ومحاسبته، لكن هذا يجب أال يكـون علـى حـساب         وراء كل ما جرى فإننا نصر على تقديمه لل        
  . وصدرت تصريحات مشابهة عن ممثلي فتح وقوى اليسار األخرى ".الحوار الوطني

  
  خطأ تتحمل مسؤوليته الرئاسة الفلسطينية" غولدستون"تأجيل النظر في تقرير : الحوراني .32

" فتح"ن اإلجماع بين مختلف قيادات قيادي في حركة فتح أن حالة ممحمد الحوراني الأكد : رام اهللا
ومنظمة التحرير الفلسطينية مجمعة على إدانة ورفض سحب تأييد تمرير تقرير لجنة تقصي الحقائق في 
الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة في مجلس حقوق اإلنسان بجينيف، وأكد أنه خطأ تتحمل مسؤوليته 

  .مؤسسة الرئاسة الفلسطينية
أن مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة " قدس برس"صريحات خاصة لـ وأوضح الحوراني في ت

: التحرير الوطني الفلسطينية هي المسؤولة عن التعامل مع تداعيات موقف السلطة من التقرير، وقال
حسب متابعاتي الخاصة منذ لحظة إقرارها، لم أجد أحدا " غولدستون"مسألة تأجيل النظر في تقرير "

طبعا سفيرنا في جينيف ابراهيم خريشه يقول إنه .  كان مرفوضا ومدانا من الجميعمؤيدا لها، فالعمل
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أما ما هي نترتبات ذلك، فهذا سؤال . ولةئيتلقى التعليمات من الرئاسة، وبالتالي فالرئاسة هي المس
مطروح على مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، فهي الكفيلة بتحديد كيفية التعامل مع تداعيات هذا 

بين إدانة هذا " حماس"وأعرب الحوراني عن أمله في أن تميز حركة المقاومة اإلسالمية  ".موقفال
   .الموقف ورفضه، وبين ضرورة العمل من أجل توقيع اتفاق المصالحة أواخر هذا الشهر بالقاهرة

 6/10/2009قدس برس، 
  

   "ريع التسويةما تتطلبه مشا" لتكون على قياس  تحويل الحركةقادة من فتح يحذرون من .33
حذر بيان صادر عن قادة من حركة فتح من خطوات لتحويل الحركة لتكون على              . محمد النجار  -عمان  
، وحمل  "نداء إلى أبناء فتح   "وحذر البيان الذي حمل عنوان       ".ما تتطلبه مشاريع التسوية المرفوضة    "قياس  
بعد مؤتمر بيت   "ه من تحول فتح     ووصلت مراسل الجزيرة نت في عمان نسخة من       " قوات العاصفة "توقيع  

فيـاض، ال فـتح المنطلقـات والمبـادئ         ) سـالم (وسلطة  ) محمود عباس (لحم ألن تصبح فتح الرئيس      
  ". واالنطالقة والمقاومة واالنتفاضة

وعلمت الجزيرة نت أنه إضافة لقوات العاصفة التابعة للحركة فإن قيادات مرموقة من الحركة الفلسطينية               
تشرين األول الجاري عدم مواجهة المؤتمر      / أكتوبر 3وانتقد البيان المؤرخ في      .البيانباركت صدور هذا    

أغسطس الماضي، المخاطر التي تواجههـا القـضية        /السادس للحركة الذي عقد في بيت لحم مطلع آب          
ـ       .الفلسطينية ) اللجنـة (الضغوط التي تريد إخضاع فـتح لـشروط         "وحمل البيان بشدة على ما وصفه ب

  ".نتنياهو والعدو الصهيوني) بنيامين(ية وخارطة الطريق وخطة دايتون األمنية وإمالءات الرباع
وقد تأكد هذا قبل أن يمضي شهران على المؤتمر من خالل لقاء القمة الثالثية فـي واشـنطن                  "وأضاف  

ـ              رائم والتأجيل المعيب للتصويت على تقرير ريتشارد غولدستون الذي يدين العدو الصهيوني بارتكابه ج
  ".حرب في عدوانه على  قطاع غزة

فتح ال تزال حركة حية     "غير أن عضو المجلس الثوري لحركة فتح خالد مسمار يرى أن البيان يؤكد أن               
الحراك الداخلي في فتح مطلوب     "وقال مسمار للجزيرة نت      ".وأن القواعد متمسكة بإصالحها من الداخل     

  ".ل السنوات الماضيةوهو دليل على أن فتح تتعافى مما أصابها خال
 6/10/2009نت، .الجزيرة

    
       تقرير غولدستوناألقصى تتعهد بإعدام مجهضي كتائب  .34

قال عالء طافش األمين العام لمجموعات الشهيد أيمن جودة في كتائب شـهداء             : ضياء الكحلوت  -غزة  
 إدانته وتورطه في    األقصى إنهم كمقاومة داخل حركة فتح قرروا أن يشكلوا محكمة ثورية لكل من تثبت             

  .غولدستون الذي كان من المقرر أن يقلب الطاولة الدولية على إسرائيل سحب تقرير
وأوضح طافش أن العقوبة الوحيدة التي سترضى بها كتائب شهداء األقصى للمـسؤولين عمـا وصـفه                 

ضية الفلـسطينية   بالجريمة السياسية هي اإلعدام، وأمام الجميع ليكون عبرة لمن تسول له نفسه خيانة الق             
ورفض طافش المبررات التي ساقتها السلطة الوطنية الفلسطينية لتبرير قرارها بسحب تقريـر    .والشهداء

نحن كمقاومة لن ننتظر إجماعا عربيا أو دوليا إلنصاف الـشعب الفلـسطيني، وكـل               "غولدستون، وقال   
  ".المبررات التي قالوا عنها لسحبهم التقرير غير مقنعة وغير عقالنية

 6/10/2009نت، .الجزيرة
  

   "إسرائيل" صواريخ على أطلقواحماس تنفي اعتقالها مقاومين  .35
نفت حماس تقارير إعالمية عن اعتقالها مقاومين على خلفية إطـالق صـواريخ علـى               :  د ب أ   -غزة  

وقال فوزي برهوم للصحفيين إن هذه التقارير ال صحة لها وتهدف إلى اإلسـاءة إلـى                . جنوب إسرائيل 
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ال تمنع الفصائل من إطالق صواريخ على االحتالل وما هـو قـائم علـى               "وأضاف أن الحركة    .اسحم
حماس هي من تحمي المقاومـة      .. األرض نابع من إستراتيجية للمقاومة وتكتيكها بما يخدم مصالح شعبنا         

 اعتقال  وفي حال تم  " وأوضح المتحدث باسم حماس أن النشاط األمني منوط بوزارة الداخلية          ".ومشروعها
  ".أي شخص يكون بشكل فردي بعيدا عن تفاهمات الفصائل ويتم اإلفراج عنه فورا

  7/10/2009الدستور، 
  

  ال يريدون إنهاء الحالة العسكرية الموجودة واستبدالها بحالة أمنيةالباردأبناء : الديمقراطية .36
ثاني عشر من الشهر يواصل المنظمون لتحرك بيروت الجماهيري في ال: عمر ابراهيم، الباردنهر 

المقبل، استعداداتهم إلقامة االعتصام في ساحة الشهداء في بيروت، رافضين الدخول في أي مساومات 
أن التحرك سيستمر، وما يصدر "وأشار المنظمون إلى . سياسية أو غيرها على حساب المخيم وسكانه

علية، فهذه تبقى مواقف لالستغالل من بيان هنا او تصريح من هناك ال يعنينا، كونه ال يشكل ضمانات ف
 ".السياسي 

وأعرب مسؤول الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في الشمال ابو عدنان عودة، عن أمله بتجاوز العراقيل 
التي تحول دون عودة ورش االعمار، وطالب المسؤولين بمراعاة الجوانب االنسانية واالجتماعية ألبناء 

 بكل أبعادها نظراً لما يمثله المخيم من رمزية لالهالي ومن عنوان للصمود البارد، والنظر الى المسألة
 .والتصدي لكل مشاريع التوطين والتهجير

 في الشمال العميد  اللبنانيوعقد باألمس اجتماع في مكتب قائد المنطقة االقليمية في قوى االمن الداخلي
للجان الشعبية وجرى خالله البحث في سبل علي خليفة في سرايا طرابلس، ضم القيادات الفلسطينية وا

التعاون بين قوى االمن وتسهيل مهامها، وتم التطرق الى االوضاع داخل مخيم البارد، والمشاكل التي 
 .تواجه االهالي وكيفية تسهيل تحركاتهم ودخول البضائع

ن إنهاء الحالة وأكد مسؤول الجبهة الديموقراطية في الشمال اركان بدر أن أبناء المخيم ال يريدو
العسكرية الموجودة واستبدالها بحالة أمنية، وهم كانوا وسيستمرون في تعاونهم مع كل ما من شأنه أن 
يحفظ االمن ويعزز أواصر االخوة بين الشعبين، وهذا االمر يحتاج الى مزيد من التعاون وبناء جسور 

 .الثقة المتبادلة
 الداخلي واللجنة الشعبية في البارد لمعالجة القضايا والمشاكل لقد طرحنا مسألة التعاون بين االمن: "وقال

االجتماعية، وتمنينا ان يتم تكليف اللجنة بحل الخالفات بالتعاون مع القوى االمنية، لضمان التعاون وعدم 
  ".إيجاد حساسية لدى االهالي

  7/10/2009السفير، 
  

  تهديدات الصهيونية ضد األقصى في لبنان ويبحث ال" الجماعة اإلسالمية"  يزوروفد حماس .37
زار وفد من حركة حماس، ضم المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة وعضو قيادتهـا                : صيدا

أحمد عبد الهادي ومسؤول حماس في منطقة صيدا أبو أحمد فضل، قيادة الجماعة االسالمية في الجنوب                
  . لجنوب بسام حمودفي مركزها في مدينة صيدا، والتقى مسؤولها السياسي في ا

توقفنا عند االنتهاكات الصهيونية المتواصلة في مدينة القـدس المحتلـة وخاصـة             : "إثر اللقاء قال بركة   
االعتداءات التي تقوم بها الجماعات اليهودية المتطرفة والمدعومة من سلطات االحتالل بهـدف تقـسيم               

وأكدنا أن المـساس    . ناء الهيكل المزعوم مكانه   المسجد األقصى المبارك واالستيالء عليه تمهيداً لهدمه وب       
كمـا  . باألقصى هو عدوان على عقيدة األمة وكرامتها وأن ذلك لن يمر دون عقاب ورد عربي واسالمي 

توقفنا عند تداعيات تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بخصوص جرائم الحرب الـصهيونية علـى               
للتغطية على جرائم االحتالل وتواطؤ من الجهات الفلـسطينية         أهلنا في قطاع غزة، ونعد التأجيل محاولة        
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ونؤكد أن الذي يغطي جرائم االحتالل ال يمكـن أن يكـون            . والعربية الرسمية التي وافقت على التأجيل     
وكان وفد حماس التقى كال من رئيس بلدية صـيدا عبـد الـرحمن               .أميناً على حقوق شعبنا الفلسطيني    

 . سامة سعدالبزري والنائب السابق أ
  7/10/2009المستقبل، 

   
   تجاه السالم والعالقة مع دول العالم"إسرائيل "سياسة سرية لليبرمان تحدد وثيقة .38

وضع موظفون في مكتب وزير الخارجية االسرائيلية افيغدور ليبرمان مذكرة سرية تدعو إلى : بيت لحم
 .الم الناميإعادة تركيز جذري في السياسة الخارجية االسرائيلية تجاه الع

وكشفت صحيفة جيروزاليم بوست انه تم وضع مذكرة من خمس صفحات أولية لسياسة الوزارة 
 ".المبادئ التوجيهية للسياسة الخارجية الجديدة"الخارجية لبدء مناقشتها حول تنفيذ ما يتم وصفه بانه 

طوي على االبتعاد عن ووفقا لنسخة من المذكرة التي حصلت عليها الصحيفة، فإن السياسة الجديدة تن
االعتماد بشكل وحيد على الواليات المتحدة كحليف استراتيجي والتوجه لتطوير عالقات أوثق مع قوى 

 .عالمية أخرى ومع العالم النامي
الوثيقة ، التي تم وضعها فى االسابيع االخيرة بناءا على طلب ليبرمان، تركز على تحوالت رئيسية في 

 :السياسة الخارجية
 يع العالقات مع أجزاء من دول العالم التي اهملتها الحكومات السابقةتوس-
 تخفيض مستوى التوقعات الدولية لتحقيق انفراج في المفاوضات مع الفلسطينيين-
 .وعدم التسامح مع السياسة المعادية للسامية في جميع أنحاء العالم -
 ر المصالح اإلسرائيلية في الساحة الدوليةاعتبار التعامل مع الصراع العربي االسرائيلي بانه قد يض-
االعتماد الوحيد على الواليات المتحدة هو أمر غير صحي لكال الجانبين ، وينطوي على صعوبات -

بالنسبة للواليات المتحدة لذلك يجب على إسرائيل بناء تحالفات مع الدول األخرى على أساس المصالح 
توسيع وتعزيز دائرة الدعم ، األمر الذي سيكون مصدر ارتياح المشتركة ، وبهذه الطريقة ، فإنه سيتم 

 بالنسبة للواليات المتحدة
ووفقا للمذكرة فهناك احتجاج وهو أن عالقات إسرائيل مع الواليات المتحدة ال يجب أن تركز فقط على 

 في ذلك االمن القضية الفلسطينية ، وهناك العديد من القضايا األخرى المهمة التي تواجه الدولتين ، بما
 االقليمى ومكافحة االرهاب والتعاون في مجال البحث العلمي ، قضايا االقتصاد والثقافة

وتنتقد الوثيقة سياسة اسرائيل في التعامل مع بقية دول العالم لذلك ظلت اسرائيل اهملت مناطق بأكملها 
. ل البلقان ووسط وجنوب شرق آسياوقارات ، بما في ذلك أمريكا الالتينية وأفريقيا وأوروبا الشرقية ودو

 .وان تكلفة هذا اإلهمال كانت هائلة 
ووفقا لهذه الوثيقة فانه من الصعب قبول االدعاء االسرائيلي بأن الصعوبات التي تواجهها اسرائيل في 

مع المحافل الدولية سببه الرئيسي اهمال اسرائيل لبناء عالقات مع دول العالم واالعتماد على العالقة فقط 
الواليات المتحدة وخير دليل على ذلك ما حصل في االمم المتحدة وتوجه دول كثيرة للتصويت ضد 
اسرائيل الن القادة االسرائيليين ال يقيمون عالقات معها وعليه فان بناء تحالفات واسعة من خالل 

يل تحسين قدرتها االستثمار الطويل األجل مع الدول والقارات التي أهملت لسنوات عديدة يمكن إلسرائ
 ."في التعامل مع التحديات التي تنتظرنا
اجتماعات كبار المسؤولين ، وتنمية الموارد والمساعدات ، وتعزيز "وتدعو الوثيقة الى موجة جديدة من 

العالقات االقتصادية والتجارية وغيرها التي سوف يخلق وضعا تكون فيه إسرائيل ليست الفاعل الوحيد 
 ".ةفي الساحة الدولي
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 عاما مرت منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو 16"وحول الصراع االسرائيلي الفلسطيني تالحظ المذكرة أن 
، وهذه فترة طويلة بما فيه الكفاية ، والتي شهدت حكومات مختلفة من اليسار والوسط واليمين ،لذلك 

 ".ن األساس عيلنا أن نفهم أن السالم ال يمكن أن يفرض من فوق ، ولكن يجب أن يبنى م
وتنتقد الوثيقة الرئيس االمريكى باراك أوباما والذي يحاول تحقيق قفزة فورية لبدء المفاوضات بين 
اسرائيل والفلسطينيين وان محاوالت فرض حل فوري وتام وشامل بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية هة 

 .لجهد الحالي لعملية السالموتدعو الوثيقة الى خفض سقف التوقعات من ا."قدر محكوم عليه بالفشل
وطبقا للوثيقة فان التوصل إلى تسوية شاملة النهاء الصراع يمكن أن يقودنا مرة أخرى إلى خيبة امل 
واحباط الذي سيلحق الضرر بعالقاتنا مع الواليات المتحدة وأوروبا ، ويؤدي إلى رد فعل عنيف من 

 واقعية يقوم على تحسين الوضع على أرض الواقع ، لذلك تدعو الوثيقة الى نهج أكثر. جانب الفلسطينيين
 .األمر الذي سيجعل الصراع الفلسطيني االسرائيلي أهدأ 

، حتى من دون حل القضايا الجوهرية ، صل الى تسوية مؤقتة بين الجانبينيمكننا التو"واضافت الوثيقة 
قه في الواقع ، ويمكن اقناع بما فيها القدس ، وحق العودة ، والحدود ، وهذا هو أقصى ما يمكن تحقي

 ".الواليات المتحدة وأوروبا بهذا 
المذكرة تسعى أيضا إلى التركيز على جوانب جديدة في جميع أنحاء العالم على مكافحة معاداة السامية 

سياسة عدم التسامح مطلقا تجاه المعادية للسامية وعبارات التشهير ضد اليهود "فالوثيقة تدعو الى 
  ".واسرائيل

7/10/2009كالة معاً، و  
 

  على القدس الشرقية" يعزز سيطرتها"يحذر من نشاط واسع للسلطة " شاباكال" .39
تحذيره من ) الشاباك(عن جهاز األمن العام " يديعوت أحرنوت"نقلت صحيفة :  أسعد تلحمي-الناصرة 

وبحسب الجهاز، . لةالمحت" لتعزيز سيطرتها على القدس الشرقية"أن السلطة الفلسطينية تقوم بنشاط واسع 
أيضاً في تعاظم "فإن الحديث ال يدور عن النشاط السياسي الذي تمارسه السلطة في القدس فحسب، إنما 

ضلوعها االقتصادي والتغلغل الخفي لجهات أمنية فلسطينية إلى الشارع المقدسي وإقصاء رموز السيادة 
  ".اإلسرائيلية في المدينة على مختلف األبعاد

فة عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله ان مستوى نفوذ السلطة الفلسطينية في القدس ونقلت الصحي
الذي أغلقته السلطات اإلسرائيلية " بيت المشرق"الشرقية اليوم أعمق بكثير مما كان عليه في فترة نشاط 

أبلغ " شاباك"وتابعت الصحيفة أن . قبل سنوات بداعي أنه يشكل خطراً سياسياً داهماً على الدولة العبرية
صناع القرار بأن تعميق تغلغل السلطة في القدس الشرقية يخلق حاالً من انعدام الهدوء في المدينة قد 

  .تنعكس في أعمال شغب واسعة، على غرار الحاصل اآلن في محيط المسجد األقصى
س الشرقية هو أن المؤشر األبرز لتعميق ضلوع السلطة الفلسطينية في ما يجري في القد" شاباك"واعتبر 

وأضاف أنه منذ هذا . تعيين رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض نفسه وزيراً لشؤون القدس أيضاً
والتي تشمل "التعيين الذي تزامن مع إعالن فياض خطته إلقامة دولة فلسطينية في غضون عامين 

لغربية وإقامة بنية تحتية سيطرة قوية للسلطة في القدس الشرقية وإقامة مؤسسات حكم منظمة في الضفة ا
، حول فياض مئات "اقتصادية جيدة وجهاز قضائي مستقر وقوات أمن مدربة وموالية للسلطة الفلسطينية

ماليين الدوالرات من موازنة السلطة إلى القدس الشرقية على شكل تبرعات لتقوية البنية التحتية 
  .االقتصادية للسلطة فيها

موال في العقارات تحديداً، وذلك بشراء عقارات من عائالت فلسطينية وتابع أنه تم استثمار هذه األ
ونقلت الصحيفة عن جهات أمنية إسرائيلية ادعاءها . أرادت بيعها، وفي مجال البناء في مناطق مفتوحة
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أيضاً أن أجهزة األمن الفلسطينية المختلفة تنشط في القدس الشرقية وأن اإلشراف األمني في أجزاء 
  .المدينة تمارسه عملياً أجهزة السلطةواسعة من 

  7/10/2009الحياة، 
  

  48 أراضيحملة تحريض ضد الحركة اإلسالمية في تشن " إسرائيل" .40
داخل الخط األخضر بقيادة " الحركة اإلسالمية"واصلت إسرائيل حملتها على :  أسعد تلحمي-الناصرة 

حريضهم على القدوم إلى المسجد األقصى الشيخ رائد صالح بداعي مواصلتها إزكاء مشاعر المسلمين وت
  .في القدس المحتلة لحمايته من انتهاكه من جانب مصلين يهود

وغداة التحذيرات التي أطلقها قادة الشرطة اإلسرائيلية للشيخ صالح وقادة الحركة والتلميح إلى احتمال 
م سيلفان شالوم بحظر الحاك" ليكود"اعتقالهم، طالب النائب األول لرئيس الحكومة القطب في حزب 

 وإعالنها حركة غير قانونية، لكنه استبعد أن تتطور المواجهات الحاصلة في القدس "الحركة اإلسالمية"
  .، إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة1987التي تذكّر بانتفاضة الحجارة العام 

تطرف عوزي لنداو إلى الم" إسرائيل بيتنا"من جهته، دعا وزير البنى التحتية الشخصية الثانية في حزب 
المنشغلين " للمحاكمة، كما طالب الحكومة بالتوقف عن دفع رواتب أئمة المساجد "وشلته"تقديم صالح 

ودعا لنداو الحكومة إلى عقد جلسة خاصة للبحث في سبل وقف النشاط الذي . "بالتحريض على إسرائيل
  .تقوم به السلطة الفلسطينية في القدس المحتلة

ما من قوة يمكن أن تقيد " الدينية الشرقية الوزير ايلي يشاي إن "شاس" زعيم حركة من جهته، قال
إسرائيل في عاصمتها القدس، ولن ينجح أي تحريض ضد اليهود في زعزعة العالقة بين الشعب في 

  ".إسرائيل وعاصمته
  7/10/2009الحياة، 

  
  األردن طلب منع دخول اليهود والسياح إلى الحرم: "هآرتس" .41

اإلسرائيلية أمس، إن المملكـة األردنيـة الهاشـمية         " هآرتس"قالت صحيفة   : برهوم جرايسي  - صرةالنا
طلبت من الحكومة اإلسرائيلية عدم إدخال اليهود والسياح إلى الحرم القدسي الشريف، علـى أن تعـود                 

" يديعوت أحرنـوت  "لية إدخال السياح األجانب لدائرة األوقاف اإلسالمية، في حين نشرت صحيفة            مسؤو
يحذر من تغلغل السلطة الفلـسطينية فـي        " الشاباك"اإلسرائيلية تقريرا، يقول إن جهاز المخابرات العامة        

  .القدس المحتلة
نع عن الدخول إلى الحرم، لمنع      عن مصدر أردني قوله، إن على شرطة االحتالل أن تمت         " هآرتس"ونقلت  

دخول متدينين يهود واإلبقاء على باب المغاربة مغلقا، سعيا لتهدئة الخواطر احترام الدور األردني فـي                
  ".المسجد األقصى

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن األردن والسلطة الفلسطينية معنيتان بأن تجـري مفاوضـات حـول                
الشريف، بشكل يعيد إلى دائرة األوقاف إدخال السياح األجانب إلـى           ترتيب الزيارات في الحرم القدسي      

  . وعلى مدار عشرات السنوات2000الحرم للزيارة، وهو األمر الذي كان قائما حتى العام 
  7/10/2009الغد، األردن، 

  
  "تحرج السلطة " حول تقرير غولدستونتمنع مسؤوليها من تصريحات" إسرائيل" .42

تعليمات للمتحدثين باسمها بأن يتوقفوا عن التطرق للموضوع أمام وسائل " يليةاإلسرائ"أصدرت الحكومة 
" هآرتس"اإلعالم المحلية واألجنبية، متوقعة أن تتالشى قضية التقرير في الشهور المقبلة، وفقاً لصحيفة 

س الجمعة تم ليلة الخمي" إسرائيل"قوله إن هذا التغيير في سياسة " إسرائيلي"التي نقلت عن مصدر سياسي 
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وأضاف المصدر أنه في خلفية التغيير . الماضيين اثر سحب السلطة طلب التصويت على التقرير
رغبة بعدم إحراج السلطة من جهة وعدم إعادة إثارة الموضوع في العناوين الرئيسية " اإلسرائيلي"

  .لوسائل اإلعالم من الجهة األخرى
  7/10/2009الخليج، 

  
  ن ألكبر مناورة عسكرية جوية في المنطقة تستعداوأميركا "إسرائيل" .43

 حاملة طـائرات وصـورايخ أميركيـة وصـلت إلـى            15امس إن   " معاريف"ذكرت صحيفة   : وكاالت
الشواطىء اإلسرائيلية ، وذلك استعدادا إلجراء اكبر مناورات عسكرية جوية بين الجيـشين األميركـي               

الحربية األميركية تواصل وصولها تباعا إلـى       وبينت الصحيفة إن القطع     .واإلسرائيلي في تاريخ المنطقة   
إسرائيل ، حيث تحمل طائرات أميركية مقاتلة متطورة ، وذلك استعدادا لقيامهـا بمنـاورات عـسكرية                 

  .دفاعية لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل على إسرائيل ، وإنها تشكل رسالة واضحة إليران
  7/10/2009الدستور، 

 
  المسؤولين اإلسرائيليين في العالم تالحقألف دعوى قضائية : "يديعوت" .44

العبرية، إن أكثر من ألف دعوى قضائية تالحق " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة : الضفة الغربية
في أنحاء العالم، وإن الدول االسكندنافية مثل النرويج والدنمارك والسويد ) اإلسرائيليين(المسؤولين 

  .المتهمين بجرائم الحرب) اإلسرائيليين(حتمالية توقيفها الضباط وبريطانيا وأسبانيا هي األكثر خطورة ال
حيث أن ثالث محامين ) اإلسرائيليين(وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع يثير مخاوف كبار القادة 

فقط يتصدون ألكثر من ألف دعوة قضائية في جميع أنحاء العالم، والتي تهدد قياديين ) إسرائيليين(
أيهود باراك أمر ) اإلسرائيلي(وبهذا الخصوص أشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع  .بارزين باالعتقال

كبار الضباط في جيشه من السفر للخارج، خوفا من المالحقة القانونية واالعتقال على خلفية ارتكاب 
 .جرائم حرب في غزة

  7/10/2009السبيل، األردن، 
 

   تدفن قضية فأقم لها لجنةأن أردت إذا: اغبارية للرئيس عباس. النائب د .45
عفو اغبارية، مـن الجبهـة      . قال النائب العربي في الكنيست االسرائيلي، د       : زهير اندراوس  -الناصرة

قبل وصول لجنة التحقيق لتقصي الحقـائق بـشأن جـرائم           : الديمقراطية للسالم والمساواة، امس الثالثاء    
اطبـاء  (سوية مع زمالئي االطباء في جمعيـة        الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في القطاع كنت قد زرت          

قطاع غزة وشاهدت بأم عيني ضحايا العدوان االسرائيلي والفظائع التـي تقـشعر لهـا               ) لحقوق االنسان 
  .االبدان من نتائج الحملة العسكرية الهمجية عديمة الرحمة ضد المواطنين العزل

ا لجنة ومن هذا المنطلق ارى بقرار الرئيس        اذا اردت ان تدفن قضية معينة فأقم له       : اغبارية. واضاف د 
الفلسطيني تشكيل لجنة وطنية لبحث مالبسات تأجيل مناقشة التقرير هو بمثابة موقـف غيـر مـسؤول                 
يتناقض مع االجماع الوطني الفلسطيني ويضيء الضوء االخضر لتبرئة ساحة المحتل االسـرائيلي مـن             

اسة الفلسطينية وحكومة سالم فياض باعادة النظر في هذا         اغبارية بنداء للرئ  . وتوجه د . جرائمه الخطيرة 
القرار الخطير وبذل كل الجهود إلدانة ومعاقبة المجرمين االسرائيليين على جرائمهم والمطالبة باعـادة              

  .تقرير غولدستون الى طاولة المناقشة
  7/10/2009القدس العربي، 
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  ال المعتكفين فيه تشدد حصارها على األقصى وتهدد باعتق االحتاللقوات .46
سلطات االحتالل اإلسرائيلي  أن رام اهللا محمد يونسنقال عن مراسلها من  7/10/2009الحياة، ذكرت 

شددت أمس لليوم الثالث على التوالي، حصارها على مدينة القدس والمسجد األقصى، وهددت باعتقال 
من دخول المسجد األقصى، منع المصلين المسلمين تحت سن الخمسين  كما واصلت المعتكفين فيه،

 معتصم في داخل المسجد باالعتقال في حال عدم مغادرتهم المسجد بعد صالة العشاء 300هددت نحو و
  .لكن المصلين رفضوا االنصياع مهددين بالمواجهة في حال تعرض المسجد لالقتحام

ي عيدين يهوديين، وجاء اعتصام المصلين عقب تهديد جماعات يهودية باداء طقوس دينية في ساحاته ف
وشهدت القدس المحتلة أمس نشر تعزيزات عسكرية إسرائيلية إضافية، . هما عيد الغفران وعيد العرش

وأقام اليهود الصلوات في حائط البراق المجاور للمسجد األقصى . ترافقت مع االحتفاالت بعيد العرش
 ساحات إلىولم تسمح ألي منهم بالدخول ، لكن السلطات اإلسرائيلية أغلقت باب المغاربة )حائط المبكى(

  .المسجد
الحركة اإلسالمية في مدينة القدس من القدس المحتلة أن  7/10/2009صحيفة فلسطين، وأضافت 

المحتلة ناشدت المواطنين المقدسيين بالخروج للدفاع عن المسجد األقصى عبر مكبرات الصوت في 
 المعتكفين داخله يد إسرائيل بمحاولة اقتحامه بالقوة إلجبارالمآذن في مدينة القدس المحتلة وذلك بسبب تهد

 آالف شرطي في الطرقات المؤدية ثالثة  ة كما ونشرت السلطة اإلسرائيلي.على الخروج وتسليم أنفسهم
  إلى مدينة القدس

، أن جماعات يهودية أمسفي بيان أصدرته  " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"في غضون ذلك كشفت 
 دعواتها لمؤيديها وعموم المجتمع اإلسرائيلي القتحام المسجد األقصى بشكل جماعي وإقامة صعدت من

إن ذلك يأتي بالتزامن مع " :وأضافت .طقوس تلمودية داخل المسجد األقصى تتعلق ببناء الهيكل المزعوم
زعوم دعوات أخرى للمشاركة في مهرجان احتفالي لوضع حجر األساس لبناء مجسم كبير للهيكل الم

  ".اليوم" متسبي يريحو"والذي سيعقد في مستوطنة 
وأشارت مؤسسة األقصى، إلى أنه منذ ليلة االثنين، بدأت  بعض الجماعات اليهودية  الدينية بتعميم 
إعالن عبر االنترنت وإلصاق ملصقات في الشوارع تدعو إلى تصعيد ووجوب اإلصرار على اقتحام 

امة شعائر تلمودية تتعلق بالهيكل المزعوم داخل المسجد األقصى، المسجد األقصى، بشكل  جماعي، وإق
وذلك خالل األيام المتبقية مما يطلقون عليه عيد العرش العبري، وخاصة اليوم، ورافقت هذه الدعوات 

  . تعليمات دينية يهودية، توجب االلتزام بالمشاركة، بحسب ما ذكر اإلعالن والفتوى المرفقة
المؤسسة، عن وسائل إعالم عبرية أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تقوم بحفر نقلت في نفس السياق 

نفق جيد يصل عمقه إلى نحو ستة أمتار تحت األرض في حدود الجدار الغربي للمسجد األقصى 
  . المبارك

مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين أكد أن ما يجري  من القدس أن 7/10/2009العرب، قطر، وأوردت 
محتلة هو احتالل جديد في ظل تحويلها لمدينة مشلولة ومغلقة ومليئة بالحواجز الشرطوية، في القدس ال

 .فيما تكتظ أبواب األقصى برجال الشرطة والجنود
وأشار أن المشكلة تكمن في خرق ملكية المسلمين للمسجد األقصى بسبب إدخال المتدينين اليهود وقيامهم 

إن أحدا لم يتعد على المصلين اليهود المتواجدين قرب حائط "و .بطقوس العبادة اليهودية في باحاته
البراق، بل العكس هو الصحيح، فقد اعتدت قوات الشرطة واألمن اإلسرائيلية على الناس والمصلين 
والمرابطين داخل الحرم ومحيطه، والمطلوب هو فك هذا الحصار وإتاحة المجال للمسلمين للوصول إلى 

 ."األقصى والصالة فيه
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  االحتالل يفرج عن الشيخ رائد صالح ويبعده عن القدس شهرا .47
أطلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي سراح الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط 

  .األخضر، وذلك بعد أن قررت محكمة إسرائيلية إبعاده عن مدينة القدس لمدة شهر
بة من الحرم القدسي الشريف، قبل أن تطلق سراحه في وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت الشيخ على مقر

وجاء اعتقال رائد صالح بعد اتهام وزراء إسرائيليين له وكمال  .وقت متأخر من مساء أمس الثالثاء
الخطيب بالتحريض وسط دعوات إلى محاكمتهما، كما طالبوا بوضع الحركة اإلسالمية خارجة على 

  .نيةالقانون وتحويلها إلى حركة غير قانو
7/10/2009نت، .الجزيرة   

 
   أسيرة فلسطينية في سجون االحتالل 32": نادي األسير" .48

 أسيرة فلسطينيةً ما زلن في سجون االحتالل 32 ان أمسقال نادي األسير الفلسطيني ): بترا( –زة غ
 صدرت بحقهن األسيرات من 22وأكد النادي في تقرير ان  . أسيرة20 بعد إطالق سراح اإلسرائيلي

  . في االعتقال اإلداري3 ال يزلن موقوفات و7أحكام جائرة و
وتطرق التقرير إلى توزيع األسيرات حسب السجون التي يقبعن فيها ، إذ يضم سجن الشارون بأقسامه 

 أخريات في سجن الدامون ، وتوجد أسيرة واحدة في سجن نفي ترتسيا، 12 أسيرةً، وتقبع 17المختلفة 
  .وواحدة في تحقيق سجن المسكوبيةوأخرى في سجن الجلمة ، 

7/10/2009الدستور،   
  

  11650عدد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل بلغ ":التجمع للحق" .49
سبتمبر الماضي، الذي / أيلول تقرير شهر أمساصدر التجمع للحق الفلسطيني  :اشرف الهور -غزة 

 أنوبين التجمع في التقرير  .اإلسرائيلية  الفلسطينيين في السجونباألسرىيرصد االنتهاكات التي تلحق 
، وان اإلنسانية ويحرمون من ابسط حقوقهم "ظروف معيشية ونفسية قاسية" يقبعون في ظل األسرى

 استمرار منع ذويهم من زيارتهم، عدا إلى  وأشار." التعذيبأنواع أبشعتمارس ضدهم 'سلطات االحتالل 
  .زل المواطنين واعتقال عدد منهم بدون لوائح اتهامعن قيام قوات االحتالل يوميا بمداهمة منا

 من مناطق متفرقة في أسيرا 11650 عدد المعتقلين في سجون االحتالل بلغ أن إلى التجمع وأشار
 عن اإلفراج، مقابل أسيرا 159الضفة المحتلة وقطاع غزة، حيث كانت حصيلة الشهر المنصرم اعتقال 

 عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي األسيرالمنصرم شهد استشهاد  الشهر أن إلىعشرة مواطنين، الفتا 
 .متأثرا بجراحه)  عاما25(الدويك 

7/10/2009القدس العربي،   
  

   عاماً في سجون االحتالل 20أكثر من فلسطينيا أمضوا  أسيراً 111: فروانة  .50
 السلطة الوطنية أفاد الباحث المختص بشؤون األسرى، مدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى في: غزة

، وهو مصطلح يطلق على من مضى على "عمداء األسرى"قائمة أن الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، 
  .أسيراً) 111(الجاري لتصل إلى ) أكتوبر(اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، ارتفعت خالل تشرين أول 

) 3(، و48 من مناطق الـأسيراً) 16(من القدس، و)  أسيرا20ً(من بين عمداء األسرى وأضاف أن 
   . من الضفة الغربية وقطاع غزة)  أسيرا72ً(أسرى من مرتفعات الجوالن السورية المحتلة، فيما الباقي 

7/10/2009قدس برس،   
  
 



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1574:         العدد       7/10/2009األربعاء  :التاريخ

 المنظمات الفلسطينية في أوروبا تستعد لعقد مؤتمر إلعادة تفعيل تقرير غولدستون .51
سطينية في أوروبا تُعد العدة حالياً لعقد مؤتمر للمنظمات أن المنظمات الفل" قدس برس"علمت وكالة : لندن

غير الحكومية في أنحاء القارة األوروبية للدفع باتجاه إعادة طرح تقرير لجنة تقصي الحقائق في الحرب 
اإلسرائيلية على غزة، والذي وجه إدانة للدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب، السيما عقب إرجاء 

": قدس برس"وأوضحت مصادر فلسطينية خاصة لـ .بطلب من السلطة الفلسطينيةمناقشته لستة أشهر 
أن هناك مساع حثيثة لعقد مؤتمر للمنظمات غير الحكومية، باالشتراك مع عشرات المؤسسات الحقوقية "

في أوروبا لمطالبة الدول األعضاء في األمم المتحدة للدفع باتجاه إعادة طرح التقرير في مجلس األمن 
، مشيرة إلى أنه سيتم مطالبة السلطة الفلسطينية برفع يدها "لي واعتماده كأداة أمام المحكمة الجنائيةالدو

وأشارت إلى أن هذا  ".قامت بإنقاذ االحتالل من إدانة محققة بارتكاب جرائم حرب"عن التقرير بعد أن 
حث تقرير لجنة حشد الرأي العام األوروبي من أجل الضغط إلعادة ب"التحرك يأتي في إطار 

  ".غولدستون"
6/10/2009قدس برس،   

  
  إجهاض تقرير غولدستون استخفاف بدماء آالف الشهداء : ضحايا حرب غزة .52

ندد أهالي ضحايا الحرب اإلسرائيلية على غزة والمتضررون بقرار السلطة  :تسنيم الزيان - غزة
 بآالمهم ودماء آالف الشهداء الذين ، معتبرين ذلك استخفافاً"غولدستون"الفلسطينية تأجيل تبني تقرير 
في " األونروا"وطالب أهالي الضحايا في مسيرة انتهت باعتصام أمام مقر  .سقطوا في مجازر االحتالل

للمحاكم " غولدستون"غزة أمس، المنظمات الحقوقية والقيادات الفلسطينية والعربية إلعادة تقديم تقرير 
  .الحتالل على الجرائم التي ارتكبوها بحقهمالدولية، ومساعدتهم في محاكمة قادة ا

:"  من أبنائها خالل الحرب جلهم أطفال ونساء 29من جانبه قال متحدث باسم عائلة السموني التي فقدت 
 ".نحن ننتظر ليل نهار من أجل نيل ولو القليل من حقوقنا، فالتقرير يعبر عن شيء كبير في أنفسنا

، محمال "تقرير قمت بتوزيعه بيدي إلى كل بيت في المنطقةعندما وصل ال"وأضاف صالح السموني 
  .المسئولية للرئيس عباس بالدرجة األولى وكل رؤساء الدول العربية تباعاً

7/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

  تأجيل إقرار تقرير غولدستون يعني دفنه: شخصيات فلسطينية مستقلة .53
ة، القرار الفلسطيني بالموافقة على تأجيل إقرار استنكرت نحو مائتي شخصية فلسطينية مستقل: رام اهللا

خطيئة وطنية وسياسية، "تقرير ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان، واعتبرت هذا القرار 
وصدمة كبرى للشعب الفلسطيني بصورة عامة، ولعائالت الضحايا الذين سقطوا جراء العدوان 

وقالت الشخصيات الفلسطينية المستقلة، في بيان   ".اإلسرائيلي الهمجي على قطاع غزة بصورة خاصة
 تنظر بقلق شديد إلى خطورة اتخاذ قرار بهذه األهمية  إنها"نسخة عنه " قدس برس"مكتوب، وصلت 

تحقيق عاجل في إطار منظمة التحرير "، مطالبة بإجراء "بعيداً عن المرجعيات الوطنية الشرعية
ؤولية، ومحاسبة كل مشارك في اتخاذ هذا القرار غير الفلسطينية لمعرفة ما جرى، وتحديد المس

  ".المسؤول
7/10/2009قدس برس،    

  
  القدسمدينة  على إنشائها تحت "إسرائيل"التفكجي يحذر من مدينة تعكف  .54

حذر مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في القدس المحتلة خليل : الدين نادية سعد – عمان
بإنشاء مدينة أخرى تحت القدس لتنسجم مع "قوم به سلطات االحتالل حالياً التفكجي من خطورة ما ت
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ما تقوم به إسرائيل حالياً هو إنشاء مدينة أخرى تحت القدس لتنسجم "وقال إن  ".معتقدات اليهود التاريخية
ق عن  لم تثبت أي حقائإسرائيلمع معتقداتهم التاريخية، وان كل االكتشافات والحفريات التي تقوم بها 

  ".الوجود اليهودي في المدينة المقدسة
أن تأثيرات جدار الفصل العنصري أثرت على األوضاع في المدينة المقدسة والى إخراج "وأكد 

التجمعات الفلسطينية خارج حدود البلدية، وضم الكتل االستيطانية التي تقع خارج حدود البلدية وفصل 
 من أكثر يتبقى من السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض، بحيث ال

   ".من المجموع العام للسكان% 12
 آالف هوية من عائالت فلسطينية منذ العام 10سلطات االحتالل سحبت ما يزيد على "وأشار الى ان 

 2009 وحتى منتصف العام 1994 منزال منذ العام 876 جانب هدم إلى، 2009 وحتى العام 1967
  ".وطرد سكانها خارج حدود المدينة حيث أصبحوا دون مأوى

دمج "، داعيا إلى "المدينة المقدسة أصبحت اآلن من دون أية مؤسسات إعالمية وثقافية ورياضية"وقال إن 
المؤسسات المتبقية وخاصة في القطاعات الطبية والتعليمية والسكانية مع نظيراتها العربية من خالل عقد 

  ".مة في ما بينها بهدف الحفاظ على وجودهااتفاقيات توأ
  7/10/2009الغد، األردن، 

  
  االحتالل يقصف منازل شرق غزة  .55

قصفت دبابات االحتالل اإلسرائيلي المرابطة شرق مدينة غزة منازل المواطنين شرق حي : غزة
ازل في  مختلفة، وتضرر عدد من المنبإصابات نالفلسطينيي عدد من إصابة إلى أدىالشجاعية، ما 

 .المنقطة
7/10/2009السبيل، األردن،   

  
   حالة وفاة نتيجة انتهاك حقوق اإلنسان في غزة والضفة21: تقرير .56

خالل شهر أيلول " ديوان المظالم"أظهر تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان : رام اهللا
لسلطة الوطنية الفلسطينية، ، حول االنتهاكات التي وقعت في مناطق ا2009للعام الجاري ) سبتمبر(

وقوع عدد من حاالت الوفاة ألسباب متفرقة بسبب الشجارات العائلية والقتل الخطأ، ووقوع حالة قتل 
على خلفية ما يسمى شرف العائلة في الضفة الغربية، واستمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة 

 حالة وفاة خالل شهر 21ورصدت الهيئة . ة للهيئةالغربية، وفقاً الدعاءات وشكاوى الموقوفين المقدم
 حاالت في الضفة 5 حالة في قطاع غزة و16في مناطق السلطة الفلسطينية، منها ) سبتمبر(أيلول 

 حاالت وفاة وقعت نتيجة شجارات أو خالفات عائلية 6: الغربية، توزعت حاالت الوفاة على النحو التالي
 حاالت وفاة نتيجة اإلهمال وعدم اتخاذ إجراءات السالمة العامة، 8، و ) في قطاع غزة2 في الضفة و4(

وقعت جميعها في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة وقعت في الضفة الغربية على خلفية ما يسمى شرف 
  . حاالت وفاة نتيجة حوادث األنفاق6العائلة، و

6/10/2009قدس برس،   
  

   الضفة مخترعا فلسطينيا يشاركون في معرض صناعي في30 .57
 الذي افتتح مساء "صنع في فلسطين" مخترعا مشاركا في معرض 30يبحث : )رويترز( - رام اهللا

وتمكن بعض  .الثالثاء في رام اهللا عن مستثمرين يتبنون اختراعاتهم الستخدامها في الصناعات الوطنية
  . من اختراعاتإليههؤالء من وضع قدمه على طريق االستثمار وبدأ بانتاج ما توصل 
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وتراوحت المشاركات في المعرض بين انتاج ماكينات جديدة تستخدم الغراض مختلفة مثل نقش الحجر 
المستخدم في مجال البناء الذي يجري نقشه يدويا او تنطيف الزجاج للبنايات الشاهقة ومجموعة من 

   .برامج الكمبيوتر المختلفة وااللعاب اليدوية
التي تنظم هذا المعرض ) يزك للتعليم المساند واالبداع العلميالن(وقال عارف الحسيني مسؤول مؤسسة 

سيتم اختيار ثالثة من االعمال الثالثين المعروضة هنا للمشاركة في مسابقة تنظمها "صنع في فلسطين "
  ."المؤسسة العربية للعلوم والتكنوجيا في القاهرة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري

6/10/2009وكالة رويترز،   
  

  غولدستون السلطة هي من طلبت تأجيل بحث تقرير: مصادر أردنية .58
كشفت مصادر أردنية النقاب بأن السلطة الفلسطينية هي التي طلبت من مندوبي الدول العربية : عمان

واإلسالمية التصويت إلى جانب طلب تأجيل بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن جرائم 
  . شعب الفلسطيني في غزةالحرب اإلسرائيلية بحق ال

وجاء هذا التسريب األردني ردا على مطالبات شعبية واسعة للحكومة األردنية بضرورة كشف حقيقة 
  .  واعترف التسريب بأن األردن صوت كما طلبت منه السلطة الفلسطينية،الموقف األردني مما جرى

 جانب األردن أو المجموعة العربية وتؤكد التسريبات األردنية على أن طلب تأجيل التصويت لم يأت من
 إنما من الجانب الفلسطيني إذ دعا المندوب الفلسطيني نظراءه العرب إلى اجتماع وطلب ،واإلسالمية

مارس المقبل، حيث وافق  /منهم التصويت على تأجيل إقرار التقرير إلى الدورة المقبلة للمجلس في آذار
على الطلب الفلسطيني باعتباره الطرف المعني بالتقرير األردن ومعظم الدول العربية واإلسالمية 

بالدرجة األولى، وتبين في وقت الحق أن قرار السلطة الفلسطينية جاء استجابة لضغوط أميركية 
وإسرائيلية، وبأن أطرافا عربية لم تكن بعيدة عن هذه الضغوط وشاركت في حملة االتصاالت التي قادتها 

  . لسلطة على ذلكالخارجية األميركية لحمل ا
7/10/2009الشرق، قطر،   

  
  على القدس تقوض جهود السالماإلسرائيليةاالعتداءات : الذهبي .59

اهللا الثاني يجري   بقيادة الملك عبداألردن أن  األردني نادر الذهبي رئيس الوزراءأكد): بترا( –عمان 
ولي لوقف االعتداءات وتحركات دبلوماسية مع مختلف الدول المؤثرة في المجتمع الد اتصاالت
 اإلسرائيلية االنتهاكات واالعتداءات أنوشدد الذهبي على  . بشكل فورياألقصى على المسجد اإلسرائيلية

 .  تقوض جهود تحقيق السالم واالستقرار في المنطقةاألقصىعلى القدس والمسجد 
7/10/2009الرأي، األردن،   

   
  جد األقصىالحصار المفروض على المسسليمان يدين الرئيس  .60

الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي على "دان الرئيس اللبناني ميشال سليمان : بيروت
الفلسطينيين لمنعهم من أداء الصالة في المسجد األقصى ومحاولة جماعات يهودية متشددة اقتحام 

لمبذولة إلطالق عملية السالم أن مثل هذه اإلجراءات التعسفية تشكل عقبة أمام الجهود ا"، معتبراً "المسجد
  ."الشامل والعادل في منطقة الشرق األوسط ولتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة

7/10/2009الحياة،   
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 ما يشاع حول الوضع األمني في المخيمات مبالغ فيه كثيرا: الجماعة اإلسالمية في لبنان .61
في الجنوب اللبناني بسام حمود في " سالميةالجماعة اإل"أكد المسئول السياسي لـ:  محمد صالح-صيدا 

ان ما يشاع هذه األيام " على الوقوف الدائم مع القضية الفلسطينية، ورأى لقاء مع وفد من حركة حماس
 والوطنية اإلسالميةعن الحالة األمنية في بعض المخيمات نجد أنه مبالغ فيها كثيراً ألن جميع القوى 

األمني داخل المخيمات ومع الجوار وال مصلحة ألحد بتكرار حريصة كل الحرص على االستقرار 
 ."تجربة نهر البارد المريرة على الجميع

7/10/2009السفير،   
 

 موقف السلطة من تقرير غولسدتون استجابة للضغوط األمريكية ": البرلمانيون اللبنانيون" .62
أكدوا خالله  لنصرة فلسطين، اجتماعاً عقد البرلمانيون اللبنانيون األعضاء في رابطة البرلمانيين الدولية

االعتداءات المستمرة اآلثمة التي أقدم عليها الصهاينة بحق المسجد األقصى وشعبنا الفلسطيني "أن 
بمشاركة وحماية من االحتالل وشرطته، إنما تعتبر إمعانا في مخطط التهويد وعدوانا على األمة العربية 

 .واإلسالمية
ة الفلسطينية ومن شاركها من الدول في التآمر لتضييع فرصة تاريخية إلدانة موقف السلط"كما أدانوا 

الكيان الصهيوني في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وذلك استجابة للضغوط األميركية 
 ."مطالبين بمحاكمة كل مسؤول عن هذه الفضيحة، واإلسرائيلية

7/10/2009السفير،   
 

 في لبنان يدين االعتداء على األقصى" تجمع العلماء المسلمين" .63
نائب األمين العام لحزب اهللا الشيخ  وقال .عقد تجمع العلماء المسلمين لقاء تضامني مع المسجد األقصى

ما يطلق من عناوين بين الفينة واألخرى بل القصد منه إلهاء الواقع العربي واإلسالمي "نعيم قاسم، أن 
 فلسطين، والتركيز على مسألة الحفر تحت المسجد األقصى وفي وصرفه عن القضية األساسية، قضية

حل الدولتين الذي ال معنى له سوى إعطاء الكيان الصهيوني "وتطرق إلى » حرمه يأتي في هذا السياق
 ."شرعية الوجود على حساب شعب فلسطين
إحياء هذه القضية األنظمة العربية مع يأسنا منها، إلى إعادة "وصدر عن المجتمعين بيان يدعو فيها 

وقطع العالقات مع الكيان الغاصب وطرد السفراء، تفعيل مكتب المقاطعة االقتصادية إلسرائيل 
والشركات المتعاملة معها، إحياء اتفاقية الدفاع المشتركة بين الدول العربية، سحب المبادرة العربية 

 ."للسالم نهائياً
7/10/2009السفير،   

 
   التام ألي موقف عربي من تقرير غولدستونجنبالط ينتقد شبه الغياب

انتقد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط ما قال إنه شبه الغياب التام ألي موقف عربي  :بيروت
من تقرير غولدستون، وحيا، في تصريح له أمس، موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 

. عه عن الحقوق الفلسطينية ومطالبته برفع الحصار عن غزةفي الجمعية العامة لألمم المتحدة ودفا
هذا الموقف يذكرنا بالتاريخ القديم حيث لم تتخل السلطنة العثمانية حتى في مراحل مرضها "وأضاف 

وضعفها عن فلسطين، ولم توافق على ما كان يحاك لها من مخططات ومؤامرات لالستيالء عليها كما 
  ".حصل الحقاً

7/10/2009الخليج،   
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  لمناقشة تقرير غولدستون مجلس األمن لالنعقاد تدعوليبيا  .64
دعت ليبيا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس األمن الدولي لمناقشة تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون 

وقال مصدر ليبي للجزيرة، إن بالده سلمت . بشأن الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي
ئيس مجلس األمن للشهر الحالي طلباً بهذا الشأن، متوقعا أن تعقد الجلسة صباح اليوم مندوب فيتنام ور

وأكد مندوب ليبيا الدائم لدى األمم المتحدة عبد الرحمن شلقم، في تصريح . األربعاء في نيويورك
 وأضاف أن. للجزيرة، أن بالده تريد من هذه الخطوة أن يحتفظ الموضوع بزخمه في المحافل الدولية

. مجلس األمن يستطيع أن يشكل لجنة خبراء لمناقشة الموضوع أو أن يحيله إلى المحكمة الجنائية الدولية
وعن خلفية هذه الخطوة وما إذا كانت جاءت بطلب من السلطة الفلسطينية التي اتهم رئيسها محمود 

لخطوة هي قرار عباس بالوقوف وراء تأجيل عرض التقرير على مجلس حقوق اإلنسان، قال شلقم إن ا
وقال المسؤول الليبي إنه ال يمكن انتظار عرض الموضوع على مجلس حقوق اإلنسان في . ليبي محض

آذار، مضيفا أن بالده تسعى للتحرك لعرض الموضوع على كافة المحافل / دورته القادمة في مارس
  .الدولية

  7/10/2009نت، .الجزيرة
  

  ن التصويت على تقرير جولدستوالطرف الفلسطيني هو الذي طلب تأجيل: قطر .65
أكد مدير مكتب حقوق االنسان في وزارة الخارجية القطرية الشيخ خالد بن جاسم آل :  وكاالت–الدوحة 

، ان الطرف الفلسطيني هو الذي طلب تأجيل التصويت على تقرير "قناة الجزيرة"ثاني في تصريح الى 
ونفى المسؤول .  تفويتا لفرصة قد ال تتكررواعتبر ان ذلك يمثل) يوم الجمعة الماضي(جولدستون 

القطري ان تكون الدول العربية واالسالمية في مجلس حقوق االنسان مسؤولة عن هذا التأجيل، الذي 
وقال الشيخ خالد، إن مندوب فلسطين في . تحول الى عاصفة سياسية تلقي بثقلها على الرئيس عباس

ر في التقرير خالل اجتماع مندوبي المجلس حتى مجلس حقوق اإلنسان في جنيف طلب تأجيل النظ
لن نكون ملكيين أكثر من الملك، والفلسطينيون أقروا هذا "وأضاف . االجتماع المقبل في مارس المقبل

الطلب برغبة منهم، وقد تم ذلك بناء على رغبة مندوب فلسطين، وليس باستطاعة الدول األعضاء في 
  ". أو بعيدا عن رغبة حكومة السلطة الفلسطينية او مندوب فلسطينان تتخذ اإلجراءات منفردة) المجلس(

 7/10/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
  

 تنسيق بين القاهرة والرياض حول المصالحة الفلسطينية:  المصريةالخارجية .66
الشرق "أكد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، السفير حسام زكى، لـ:  سوسن أبو حسين-القاهرة 
ن الزيارة األخيرة للوزيرين أحمد أبو الغيط، وعمرو سليمان، للسعودية، تصب في إطار ، أ"األوسط

التشاور والتنسيق المستمر والدائم بين القيادتين، وكذلك بهدف اطالع خادم الحرمين الشريفين عبد اهللا بن 
 .بنان وإيرانعبد العزيز على الجهد المصري المتعلق بالمصالحة الفلسطينية والوضع الخاص بكل من ل

  7/10/2009الشرق األوسط، 
  

  لمصالحةاتهيئة األجواء لتوقيع اتفاق  ل تجري اتصاالت مع عدد من الدول العربيةمصر .67
قال مسؤول مصري رفيع المستوى، إن القيادة المصرية تجري اتصاالت على :  صالح جمعة-القاهرة 

ألجواء لتوقيع اتفاق للمصالحة الوطنية أعلى المستويات مع عدد من الدول العربية، من أجل تهيئة ا
تشرين األول الحالي، ينهى حالة االنقسام لتوحيد الجهود / الفلسطينية في األسبوع الرابع من أكتوبر

وقال  .ورص الصفوف لمواجهة تحديات رفع الحصار ووقف االستيطان وتهويد القدس وتقرير المصير
لخارجية أحمد أبو الغيط، والوزير عمر سليمان، إلى المسؤول، إن الرئيس حسني مبارك أوفد وزير ا
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اليمن واألردن والسعودية لتسليم رسائل لقادة هذه الدول إلطالعهم على الجهود التي تقوم بها مصر من 
 .أجل إنهاء ملف االنقسام والطلب من هذه الدول دعم الجهود المصرية لتثبيت هذه االتفاق بعد التوقيع

  7/10/2009الشرق األوسط، 
  

   العربية تطالب بالضغط على تل أبيب إلطالق جميع األسرى الفلسطينيينالجامعة .68
طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالضغط : القاهرة

ساعد لشؤون وطالب األمين العام الم. على تل أبيب إلطالق سراح جميع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين
فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، في بيان بمناسبة إطالق سراح 

 أسيرة فلسطينية من داخل السجون اإلسرائيلية، بضرورة إلزام السلطات اإلسرائيلية بتنفيذ قواعد 20
، واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل، 1949 وقوانين الشرعية الدولية ومن أهمها اتفاقية جنيف الرابعة لعام

وناشد صبيح جميع . وتدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر فوراً من أجل إنقاذ حياة المرضى األسرى
السلطة القائمة " (إسرائيل"منظمات حقوق اإلنسان، وكل الهيئات والمنظمات غير الحكومية للضغط على 

الت اإلسرائيلية للتفتيش من قبل الهيئات الدولية لمنع تلك الجرائم لفتح جميع السجون والمعتق) باالحتالل
  .واالنتهاكات التي تمارس ضد األسرى في السجون اإلسرائيلية

  6/10/2009قدس برس، 
  

   من مبارك لوزارة الخارجية بسرعة التدخل لتهدئة األوضاع في المسجد األقصىتوجيهات .69
ارة الخارجية واألجهزة المعنية بسرعة التدخل لتدارك أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهاته إلى وز

األوضاع، وتهدئة الموقف في القدس بعد المواجهات واالضطرابات التي شهدها المسجد األقصي بين 
  . المتطرفين اليهود والمصلين الفلسطينيين

 إلي وذكرت مصادر وزارة الخارجية أن االتصاالت الالزمة جرت علي أعلي المستويات، مما أدى
التجاوب مع المطالبة المصرية، واحتواء وتهدئة األوضاع في مدينة القدس، وتوالي مصر اتصاالتها 

وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط، أن الرئيس مبارك كان قد تلقي استغاثة . ونتائج الموقف أوال بأول
  .موقفمن مفتي القدس والقيادات اإلسالمية هناك من أجل التدخل العاجل إلنقاذ ال

  7/10/2009األهرام، 
  

  "ال لنكسة الغاز" نقابة المحامين توصد أمام أعضاء حملة أبواب .70
أغلقت نقابة المحامين المصرية أبوابها أمام أعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز : القاهرة

 بدء وأجهضت المؤتمر الصحفي الذي خصص إلعالن". ال لنكسة الغاز"والمعروفة باسم " إسرائيل"لـ
المحاكمة الشعبية لوزير البترول المصري سامح فهمي بوصفه ممثال للحكومة المصرية ومسؤوال مباشرا 

  ".إسرائيل"عن تصدير الغاز لـ
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بها ممدوح الدماطي أن إغالق أبواب النقابة 

شار إلى أن نقيب المحامين المصريين حمدي خليفة جاء بتحريض مباشر من األمن والحزب الوطني، وأ
  ".وقع في سقطة تاريخية باستسالمه ألوامر األمن المصري"

  7/10/2009نت، .الجزيرة
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  "إسرائيل" وسوريا تحتفالن بذكرى النصر على مصر .71
 احتفلت مصر وسوريا، أمس، بالذكرى السادسة والثالثين لحرب السادس من:  بارعة ياغي-القاهرة 

، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء، وإقامة "إسرائيل" والنصر على 1973أكتوبر عام 
  . المهرجانات االحتفالية

 7/10/2009الوطن، السعودية، 
  

 من اإلدانة" إسرائيل"السلطة الفلسطينية خانت شعبها وأنقذت : لك فوريتشارد .72
نسان في األراضي الفلسطينية المحتلة ريتـشارد فولـك أن          اعتبر مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق اإل      

موقف السلطة الفلسطينية من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان التابع للمنظمة              
  .الدولية كان مخيبا لآلمال، وأعرب عن استغرابه من أن تلعب السلطة ما قال إنه يمثل خيانة لشعبها

ولك في تصريحات سابقة في واشنطن أن السلطة الفلسطينية التي يفتـرض أنهـا              جاء ذلك بعد أن قال ف     
تمثل الشعب الفلسطيني هي التي قامت بإنقاذ إسرائيل من اإلدانة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها فـي                 

  .قطاع غزة عبر تأجيل التصويت على تقرير
سرائيل من هذه المعـضلة التـي وجـدت         كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إ       "وأضاف أنه   

ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سـحب التقريـر أن الواليـات المتحـدة               . إسرائيل نفسها فيها  
نتنياهو هدد بـأن    ) بنيامين(وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن             

  ".وبطبيعة الحال ليس هناك عملية سالم يمكن وأدهااستخدام التقرير سيقتل عملية السالم، 
وعن مصدر معلوماته إزاء تصريحاته في واشنطن التي أشار فيها إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنـه                 
إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في                 

صادف بشكل غريـب أن رئـيس هـذه         "لى موجات تردد، وقوله إنه      الضفة الغربية رخصة الحصول ع    
قال فولك إنه اعتمد في ذلك على ما تداولته األنبـاء وأنـه             " الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس      

وقال المقرر األممي إنه يتحدث باسـمه الشخـصي          .ليس لديه شخصيا معلومات خاصة عن الموضوع      
  .تحدةوليس بوصفه موظفا في األمم الم

واعتبر فولك أن موقف السلطة من التقرير يخلق شعورا بأنها ليست قادرة على حماية مصالح الـشعب                 
وأضاف المقرر األممي أنه من المهم       .الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك يخلق أزمة تمثيل للشعب الفلسطيني         

شيرا إلى أن هناك ممثلين     أن تشكل حكومة تحظى بالمصداقية لدى الفلسطينيين وهذا غير متوفر اآلن، م           
  .منتخبين للشعب الفلسطيني في غزة حرموا من هذا التمثيل

7/10/2009نت، .الجزيرة  
  

  "تهيئة الظروف المناسبة" لن تعقد مؤتمراً للسالم قبل موسكو .73
 حالياً، "ال حاجة إلى وصفات جديدة"اعتبر مسؤول بارز في الخارجية الروسية أن :  رائد جبر-موسكو 
وأكد أن فكرة موسكو الدعوة إلى مؤتمر دولي نالت تأييداً واسعاً، . لية السالم في الشرق األوسطلدفع عم

معتبراً أن المطلوب هو التقدم في شكل واقعي . "لكن لن تدخل حيز التنفيذ قبل تهيئة الظروف المناسبة"
صوصاً في ما يتعلق بتغيير لتنفيذ اإلتفاقات والمبادئ الموقعة، وعدم تبني أي تحركات أحادية الجانب، خ

الوضع النهائي لألراضي المحتلة، وعلى رأسها القدس التي قال إنها تحظى بأهمية خاصة ويجب التعامل 
الجميع يعترف بأن الفلسطينيين حققوا نجاحات مهمة على صعيد األمن، «ولفت إلى أن . معها بكل جدية

مضيفاً أن . " الدولي تدعم جهود السلطة الفلسطينيةوواضح أنه ما زال مطلوباً الكثير، وروسيا والمجتمع
  . "غدت عنصراً أساسياً يضاف إلى العناصر السابقة"المبادرة العربية للسالم 
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، مشيراً إلى أنها "تقرير غولدستون"واعترف ضمناً بأن بالده نصحت الفلسطينيين بإرجاء مناقشة 
راقيل إضافية يمكن أن تؤثر سلباً على جهود انطلقت من ضرورة عدم تسييس هذا الملف، وعدم خلق ع"

  ."اتخذه أصحاب الشأن"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن القرار "إستئناف العملية السلمية
7/10/2009الحياة،   

  
  في فلسطين مقرف" اإلسرائيلي"جدار الفصل :  بلجيكيمسرحي .74

ى بالده بعد زيارة قام بها الى الذي عاد مؤخراً إل" فرانك فروكرويس"قال الممثل المسرحي البلجيكي 
ان "في فلسطين " إسرائيل"األراضي الفلسطينية المحتلة وقد شاهد جدار الفصل العنصري الذي تبنيه 

  .تجربة رؤية الجدار كانت مقرفة لي كسائح فكيف بالنسبة لفلسطينيين يعانون منه يومياً
7/10/2009الخليج،   

  
  الشعب الفلسطينيسطينية يدعم صمود شراء المنتجات الفل:  بريطانيةمتضامنة .75

دعت متضامنة بريطانية مواطنيها في لندن الى االقبال على شراء المنتجات :  هيام حسان-لندن 
الفلسطينية خاصة تلك التي ينتجها المزارعون والصناعيون في قطاع غزة كتعبير عن مشاعر الدعم 

  .والتعاطف مع الشعب الفلسطيني وقضيته
يل على أن ريع المنتجات الفلسطينية التي تروج لها بعض المنظمات والجماعات وشددت جيني لين

الصديقة للشعب الفلسطيني من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في دعم صمود الشعب الفلسطيني ضد قوات 
، خاصة فئة المزارعين الذين تحول االجراءات االسرائيلية دون تصدير منتجاتهم اإلسرائيلياالحتالل 

  .ارجللخ
7/10/2009القدس العربي،   

 
  2010٪ من السكان عام 39 دول الخليج إلى المهاجرون .76

تقرير " الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مارتا رويدس، في مناسبة إعالن لفتت: بيروت
مهاجر في وجود حوالى بليون " في الجامعة األميركية في بيروت، "2009التنمية البشرية لدول العالم 

 في المئة منهم يتحركون بين 60 مليوناً مهاجرون عالميون، 214 مليوناً داخليون، و740العالم، منهم 
 في المئة 3 في المئة يتحركون من دول نامية إلى دول متقدمة، و37دول نامية أو دول متقدمة، و

  ."يتحركون من دول متقدمة إلى دول نامية
نسبة اليد العاملة المهاجرة إليها، « دول الخليج، وأشارت إلى أن وتناولت رويدس حركة الهجرة إلى

، 2010 في المئة عام 8 إلى 1960 في المئة عام 0.3قياساً إلى عدد المهاجرين في العالم، ستتطور من 
. "2010 في المئة عام 38.6 وسترتفع إلى 1960 في المئة عام 4.6وشكلت هذه النسبة من عدد السكان 

تعزيز فرص انتقال اليد العاملة، ووضع "وات اإلصالحية في الدول العربية، فأشارت إلى وعرضت الخط
  ."آليات لمراقبة ظروف العمل والحياة للمهاجرين األجانب

وأعلنت أن .  دولة في مجال تقويم التنمية البشرية177، بين 2007 عام 83وصنّفت لبنان في المرتبة 
رية العامة للمغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، إلى يسعى بالتعاون مع المدي"البرنامج 

ترويج مشاريع إنمائية في المناطق غير النامية، وتطوير موقع إلكتروني للوصول إلى اللبنانيين "
  . "المغتربين، والحصول على دعمهم ومساهتمهم

قائع الهجرة اللبنانية، الفتاً إلى وتحدث االستاذ في الجامعة األميركية في بيروت جاد شعبان، عن و
 في المئة من سكان لبنان، 14، وهم يشكلون 2005 ألف لبناني من الجيل األول حتى عام 550هجرة "
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معدل عدد المهاجرين "وقدر . " في المئة من القوى العاملة اللبنانية40 مثّل المغتربون 2000وفي عام 
  ." ألفا20ً ألفاً و15السنوي بين 
غالبية المهاجرين الذين توجهوا إلى دول متقدمة، يتمتعون بمؤهالت علمية عالية، "عبان إلى أن وأشار ش

 في المئة من اللبنانيين الذكور الحائزين على شهادات 67"وكشف أن . "هجرة األدمغة واقع"ما يؤكد أن 
 1995بين  ( في المئة من اإلناث يعيشن في الخارج45من الجامعات األربع األولى في لبنان، و

وعرض األسباب الدافعة إلى الهجرة، . "وفق دراسة أعدتها الجامعة األميركية في بيروت) 2005و
عدم االستقرار السياسي، وكلفة المعيشة المرتفعة، والهوة بين اختصاصات المتخرجين "وتتمثل في 

 سنوياً تحويالت من  بليون دوالر4.5لبنان يتلقى نحو "وأشار شعبان إلى أن  . "وحاجات سوق العمل
  . المغتربين

7/10/2009الحياة،   
  

   من الملكأكثركونوا ملكيين ... نعم .77
  عبد الباري عطوان

تتحمل السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس شخصياً المسؤولية االكبر في خطيئة سـحب مـشروع               
ائيلية في قطاع غزة،    قرار التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، حول جرائم الحرب االسر          

المقدم الى مجلس حقوق االنسان الدولي، ولكن هذا ال يبرئ في الوقت نفسه مجموعة الـدول العربيـة                  
واالسالمية، وال يعفيها من المسؤولية االخالقية والسياسية الملقاة على عاتقها، بالرضوخ لطلـب سـفير               

  .السلطة بالطريقة المخجلة التي رأيناها
ت، وال يجب ان تكون قضية تهم ابناءها فقط، فهي قضية عربية واسالمية، الى جانب               قضية فلسطين ليس  

انها قضية انسانية ايضاً، ولهذا ال يجب ان تترك لمجموعة باعت ضـميرها الـوطني، وتخلـت عـن                   
واجباتها، وتاجرت بدماء شهدائها، وتحولت الى أداة في يد االعـداء والمتربـصين لتحقيـق مـصالح                 

  .شخصية
 العربية واالسالمية يجب ان تدعم من يتمسك بالثوابت الوطنية، ويقاتل مـن اجـل قـضيته، وان                  الدول

تتصدى لكل منحـــرف عنها، اللهم اال اذا كانت هذه الدول او حكوماتها تبحث عن اعذار يوفــرها                
  .لها بعض من نصبوا انفسهم وكالء عن الشعب الفلسطيني وتجاوزوا كل الخطوط الحمراء

ذّب الدكتور احسان اوغلو رئيس منظمة المؤتمر االسالمي، المندوب الفلسطيني في جنيف، ويؤكد             ان يك 
انه هو الذي اتصل بالمجموعة العربية واالسالمية طالباً سحب مشروع قرار التصويت، فهذا امر جميل،               

ربيـة  وموقف شجاع يحسب له، ولكن ان يرضخ وزمالؤه لهذا الطلب رغم مخاطره علـى األمتـين الع        
  .واالسالمية، وبالسهولة التي رأيناها، فهذا ما نأخذه عليه وعلى زمالئه جميعاً

الشيء نفسه نقوله ايضاً الى الحكومة المصرية، والسيد احمد ابو الغيط وزير خارجيتها، الذي اكد علـى                 
ول قـرار   المأل، وفي مؤتمر صحافي، انه لم يتم اي تشاور من قبل السلطة ورئيسها مع حكومة بالده ح                

فهل يعقل، وهل من المقبول ان تتجاهل       . التأجيل المذكور، وانه سمع به في االذاعات وقرأه في الصحف         
السلطة بهذه الطريقة المهينة اقرب حلفائها في القاهرة؟ والسؤال اآلخر، ماذا ستفعل الحكومة المـصرية،               

  وقد تكاثرت عليها االهانات اخيراً، للرد على هذه االهانة؟
***  

هل تريدوننا ان نكون ملكيين اكثر      'قد يخرج علينا احدهم صارخاً في وجوهنا، مكرراً العبارة المشهورة           
لتبرير هذا التخاذل العربي؟ نقول له نعم نريدكم ان تكونوا كذلك، النه عندما ينحرف الملـك                ' من الملك 

  .ضايا المصيريةيجب ان يكون هناك من يمنعه من االنحــراف لمصلحة االمة والعقيدة والق
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االمة العربية تصدت للرئيس المصري الراحل محمد انور السادات عندما خرج عن الثوابـت الوطنيـة،    
ووحدة الصف العربي، وفرضت مقاطعة صارمة على نظامه، وشكلت جبهة الـرفض، ونقلـت مقـر                

تيين اكثر من السادات    الجامعة العربية الى تونس، ولم يقل الزعماء العرب في حينها انهم لن يكونوا سادا             
  .نفسه

ينتابنا شك كبير في ان قرار السلطة وجد هوى لدى السفراء العرب وحكوماتهم في جنيف، فتجاوبوا معه                 
واذا صح ذلك، وهو صحيح فيما      . فوراً، واستخدموه كذريعة للهروب من مسؤولياتهم االخالقية والوطينة       

  .يبدو، فهذه هي ذروة المأساة
ي يجب ان يجري تصحيحه، تكفيراً عن ذنب اوالً، وانتصاراً لدماء الـشهداء الـذين               هذا التقاعس العرب  

سقطوا دفاعاً عن كرامة االمة والعقيدة، اثناء العدوان االسرائيلي المجرم على قطاع غزة، والذين خذلتهم               
  .سلطتهم بشكل مخجل في جنيف ثانياً

ي حمل تقرير غولدستون الى مجلس االمن       االول يتلخص ف  : التحرك العربي يجب ان يكون في اتجاهين      
الدولي الستصدار قرار باحالته الى محكمة جرائم الحرب في الهاي، اسوة بما حدث مع تقارير مماثلـة                 
صدرت بحق مجرمي الحرب في البوسنة، والــــثاني معاقبة السلطة ورئيسها سياسياً ودبلوماسـياً،             

لتفرد المعيب بالقرار الفلسطيني، بمعـزل عـن الـشعب          حتى ال تتكرر هذه المأساة، ولوضع حد لهذا ا        
  .الفلسطيني والشعوب العربية

***  
ال نعرف كيف سينظر هؤالء الذين اخرجوا اسرائيل ومجرمي الحرب فيها من قفـص العدالـة، الـذي                  

. وضعهم فيه تقرير غولدستون، مقابل عدم إغضاب هيالري كلينتون او افيغدور ليبرمان ورئيسه نتنياهو             
 طفل مزقت اشـالءهم القـذائف والـصواريخ         400 نعرف كيف سينظرون في عيون اهالي اكثر من          ال

  .وقنابل الفوسفور االسرائيلية
ال نعرف كيف سيواصل هؤالء ادعاءاتهم بأنهم يمثلون الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ويـستمرون              

بالطريقة المؤلمـة والمخجلـة التـي       في التفاوض باسمه، بعد تنكرهم المعيب لدماء الشهداء والجرحى،          
  .شاهدناها في جنيف

تخرج على شاشات التلفزة، تدافع عن هذه الخطيئة،        ' فتح'نشعر بالخجل، ونحن نرى بعض قيادات حركة        
انطالقاً من العصبية الفتحاوية، وهم يعرفون جيداً انهم في موقف ضعيف، وان دفاعهم غيـر مقبـول،                 

القنابل التي مزقت اجساد االطفال في قطاع غزة، وقبلها في جنـين لـم              ناهيك عن كونه غير مقنع، الن       
  .'او حمساوي' فتحاوي'تفرق بين 

كنا نتمنى لو ان المظاهرة التي انطلقت في رام اهللا احتجاجاً على كارثة جنيف، كانت من تنظيم حركـة                   
رة الوطنية ألكثر من اربعـين      ، والشرفاء فيها، وهم االغلبية الساحقة، هذه الحركة التي قادت المسي          'فتح'

  .عاماً، وما زالت، وقدمت عشرات اآلالف من الشهداء واألسرى
فمثل هذه الخطوة لو تمت، والوقت لم يفت بعد، ستعيد االعتبار للحركـة فـي اذهـان الماليـين مـن                     

يني الفلسطينيين والعرب، وستشكل رادعاً لكل الذين يحاولون ارتكاب الخطــايا في حق الشعب الفلسط            
  .وشهدائه باسمها

واسـاؤوا الـى شـهداء العـدوان        ' جريمة جنيـف  'في الختام نتوجه بالشكر كله لكل الذين شاركوا في          
شكراً لهم النهم مزقوا االقنعة التي تستروا خلفها طـوال هـذه الـسنوات،              . االسرائيلي على قطاع غزة   

لفلسطيني، بـل وبحلفـائهم العـرب       وكشفوا عن حقيقة وجوههم البشعة المتآمرة، واستخفافهم بالشعب ا        
  يبدو اننا كنا بحاجة الى مثل هذه الصدمة لنرى ان هذه السلطة مجرد وكيل معتمد، ليس الجهزة                 . أنفسهم
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االمن االسرائيلية في الضفة الغربية فقط، وانما لوزارة الخارجية االسرائيلية ورئيـسها ليبرمـان فـي                
  .المحافل الدولية ايضاً

  7/10/2009القدس العربي، 
  

  أين الحقيقة؟..  وصورة الزاهد بالسلطة عباس .78
    عريب الرنتاوي

للرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قد أظهرته كرجل زاهـد فـي الـسلطة              " الصورة النمطية "إذا كانت   
وأضوائها وامتيازاتها ، فإن تجربة األعوام الفائتة ، وباألخص السنة الجارية ، تطرح أسئلة مـن نـوع                  

" االسـتنكاف "و" الحرد"هل محاوالته المتكررة لالستقالة و    ...  الرئيس زاهد فعال في السلطة؟     هل: مختلف
وكيف أدار صراعاته مع خصومه     ... هل يسعى الرجل للبقاء في موقعه وبأي ثمن؟       .. حقيقة أم مناورة؟  

  .ومجادليه في فتح والمنظمة وحماس وغيرهم؟
ـ   عن " صورة نمطية " وفريقه حققا نجاحا بارزا في تعميم        ، بيد أن الرئيس   " نظرية مؤامرة "لست أسوق ل

الرئيس الزاهد ، حتى باتت واحدة من مسلمات السياسة الفلسطينية وواحدة من حقائق النظام الفلـسطيني                
مـن القيـادات    " القلة القليلـة  "المأخوذة من دون جدال ، بيد أن تطورات األعوام األخيرة ، أظهرت أن              

حكاية الزهد هذه ، كانت محقة ، فيما الغالبية العظمـى مـن هـذه القيـادات                 " شترلم ت "الفلسطينية التي   
  .كما يقال ، ولم يستيقظوا إال مؤخرا ومتأخرين" الطعم"أو أكلوا " المقلب"والمراقبين شربوا 

 وحتى يومنا هذا ، بالعديد من المنعطفات التي كان          2004لقد مرت قيادة الرئيس عباس منذ مختتم العام         
واحد منها ، يدفع للتكهن بأن الرجل سيغادر موقعه اليوم أو غدا ، ويعود إلى الساحات الخلفية مـن                   كل  

حيث أتى ، بيد أن اجتيازه لكل محطة من تلك المحطات الصعبة ، كان يغري على ما يبدو ، بمحاولـة                     
  .اجتياز محطات واختراق مراحل جديدة

... ستقالة من رئاستها ، برغم النداءات المتكررة والواسعة       لم يقنعه فشل عملية السالم بحل السلطة أو اال        
على رؤوس أطفالها بالتلويح باالستقالة ، ضـغطا او         " الرصاص المصبوب "لم تقنعه الحرب على غزة و     

" مقاسـاته "عمد إلى فكفكة حركة فتح وإعادة تركيبها علـى          ... احتجاجا ، وهو العارف بقوة هذه الورقة      
المجلس الوطني في دورة طارئة بمن حضر وكيفما اتفـق ، بذريعـة اسـتكمال               استعجل عقد   ... عموما

الشواغر في اللجنة التنفيذية ضاربا عرض الحائط بكل النداءات الداعية السـتمهال االسـتحقاق ليكـون             
وطنيا وجامعا ، ومن دون أن يكون لهذه الخطوة أي أثر من أي نوع في تغيير آليـات صـنع الـسياسة     

  .األخيرة المخجلة" فوضى السياسة" في مؤسسات السلطة والمنظمة وفتح ، بداللة واتخاذ القرار
ال القمة أنجزت شيئا    ... ذهب إلى قمة نيويورك الثالثية ، ضاربا عرض الحائط بشرط تجميد االستيطان           

، وال االستيطان توقف أو حتى تباطأ ، بل على العكـس مـن ذلـك ، فـالغزوات                   " تعويم نتنياهو "غير  
رائيلية تالحقت وتسارعت ضد المسجد األقصى ، ومشاريع االستيطان الهادر في القـدس سـجلت               اإلس

أرقاما غير مسبوقة ، فيما االستيطان الصامت الزاحف على أراضي الضفة يتواصل مـن دون كلـل أو                  
  .حذر أو ملل

طاقمه ، والمطالبات   التي جوبه بها الرئيس و    " االنتفاضة الواسعة "و" تقرير غولدستون "إلى أن وصلنا إلى     
متعددة المصادر له باالستقالة والتنحي وإعالن تحمل المسؤولية ، حيث وجدنا الرجل يبحث عن شماعات               
عربية وأفريقية ويريق ماء وجهه في البحث عن تبريرات وحجج وذرائع ، ووجدنا رجاالته ومستشاريه               

  ".لجنة تحقيق"األمر ، تحت اسم إن اقتضت الضرورة أو لزم " كبش فداء"يعدون العدة للبحث عن 
لقد قاد الرئيس الراحل ياسر عرفات الشعب الفلسطيني ألزيد من أربعة عقود ، قيل في قيادته ما قيـل ،                    
وسجلت بحقه شتى االنتقادات واالعتراضات وحتى االنشقاقات واالتهامات ، بيـد أن أحـدا مـن أشـد                  

ـ      الـشقيق  "ضـد   " العـدو اإلسـرائيلي   " التعاون مع    أو" الخيانة العظمى "خصومه لم يجرؤ على اتهامه ب
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، لم يجرؤ على فعل ذلك ، حتى أشـد خـصومه الـداخليين ،               " ضد الشقيق العربي  "أو حتى   " الفلسطيني
جورج حبش من قبل وخالد مشعل من بعد ، اللذان صرحا لكاتب هذه السطور بأنهما مهما اختلفـا مـع                    

ن يبرح الخندق الـوطني ، بـرغم الفـارق الزمنـي بـين              عرفات فقد ظلّا على اعتقادهما بأن الرجل ل       
  .التصريحين والمقدر بحوالي ربع قرن أو يزيد

في المقابل ، بالكاد أمضى الرئيس عباس أربع سنين أو أزيد قليال ، في قيادة الشعب الفلسطيني ، ومـع                    
ل رفاقه ومحازبيـه    ذلك وجهت إليه مرارا وتكرارا ، عن حق أو في سياق المناكفات والنكايات ، من قب               

سـواء فـي    " التواطؤ مع العـدو   "و" الخيانة الوطنية "فضال عن خصومه ومجادليه ، تهما ترقى لمستوى         
جريمة اغتيال الرئيس عرفات أو في جرائم الحرب على غزة ، أو في سـياقات جنيـف وغولدسـتون                   

  .وغيرها
ن لمختلف قوى الشعب وفـصائله      وال أدري كيف يمكن لهذا الوضع أن يستقيم أو أن يستمر ، وكيف يمك             

وكياناته وشرائحه ، أسراه وأسر شهدائه ، أن تأمن وتطمئن إلى أن قضيتها في أيد أمينة ، ال أدري كيف                    
" الجـالس "يمكن االستمرار بالجلوس على هذا المقعد المحفوف بكل االتهامات واإلدانات ، ما لـم يكـن                 

االستواء علـى   "، وسخيا في دفع كل األثمان التي تمكنه من          مهجوسا بالسلطة ومفتتنا ببريقها وامتيازاتها      
  ".عرشها

  7/10/2009الدستور، 
  

   في واشنطن" 3 ديفيد كامب" .79
 منير شفيق

أحدهما سياسي معنوي يؤدي غرضه بمجرد عقد : تحمل اللقاءات على مستوى القمم أو دونها بعدين
 فهو البعد الجاد أو الجدي الذي يتناول الخالف أما اآلخر. اللقاء، والسيما إذا جاء بعد جفوة أو انقطاع

 .ويستهدف الوصول إلى اتفاق، أو في األقل أن يكون نقطة انطالق باتجاه التفاهم واالتفاق
فمن جهة . القمة الثالثية التي عقدت في واشنطن بين أوباما ونتنياهو وعباس حملت البعدين المذكورين

فالرئيس األميركي أوباما أخذ يفقد صدقيته وقدرته على تحقيق . يهاكان الثالثة بحاجة سياسية ومعنوية إل
بل راح يتلقى االنتكاسات بسبب سياساته في أفغانستان والعراق وفلسطين، فضال عن . أي من وعوده

 .أزمته الداخلية في موضوع التأمين الصحي، وبداية العد العكسي لشعبيته في الداخل األميركي
على حال أفضل من حيث تأزم وضعه خصوصا حرجه دوليا في عدم وقف النمو أما نتنياهو فلم يكن 

االستيطاني أو من جهة االتهامات التي راحت تتتالى على قادة الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب 
وذلك إلى جانب الضغوط الدولية . 2008/2009وإبادة في قطاع غزة في عدوانهم اإلجرامي الفاشل 

وهذا .  عليه بخصوص تليين موقفه من عملية التسوية التي يشرف عليها ميتشلالتي راحت تمارس
 .واضح والسيما في الموقفين الفرنسي والبريطاني

وبالنسبة إلى محمود عباس فقد خرج من مؤتمر فتح السادس يتحوطه االتهام باغتصاب قرار فتح 
مؤتمر في بيت لحم وما تخلله من وتحويلها إلى حزب السلطة والرئيس، فضال عن التواطؤ في عقد ال

شبهات بالتزوير فيما يتعلق بانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، هذا إلى جانب االنسداد الذي 
فالوضع الفلسطيني من تحته مضطرب، منقسم، غير راض . واجهته سياسته التشجيعية ألوباما وميتشل

سالم فياض وال عن السياسات التي يعبر عنها خطه -عن سياسات التعاون األمني التي يقودها دايتون
 .الذي وضع كل رهانه على المفاوضات والمفاوضات فقط

لهذا كان ثالثتهم، أوباما ونتنياهو وعباس، بحاجة إلى الخروج من أزمات وانسداد عبر عقد قمة ثالثية، 
لدنيا تشددا في عدم مجرد عقد قمة، وإن كانت مشاركة عباس فيها زادت الطين بلة، بعد أن مأل ا

 .التفاوض مع نتنياهو إال بعد وقف االستيطان الكامل
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 من مجرد قمة لكسب سياسي مؤقت يخفف -أو تحولت إلى أكثر-ولكن تبين أن القمة الثالثية كانت أكثر 
من مآزق وأزمات، وذلك من خالل اإلعالن عن أن اللقاءات بين وفدين فلسطيني وصهيوني ستستمر في 

فأوباما في هذه الحالة سيكون قريبا يتابع الموضوع خطوة . ت الرعاية األميركية المباشرةواشنطن تح
 .خطوة

بإشراف " 2-كامب ديفيد"هذا يعني أن ما يجري في واشنطن اآلن هو مفاوضات شبيهة بما جرى في 
 تأكيد، بمثابة فالمفاوضات الحالية التي اسمها لقاءات هي عمليا، وبكل. 2000كلينتون وإدارته في العام 

 ".3-كامب ديفيد"
وهو . عبر الوسيط األميركي) مباشرة عمليا(من حيث إدارتها بصورة غير مباشرة " 3-كامب ديفيد"إنها 

عبر الوسيط األميركي الذي راح يتنقل بين الوفدين لينقل لكل " 2-كامب ديفيد"ما كان عليه الحال في 
 .ا ضغوطه على الوفد الفلسطيني بطبيعة الحالمنهما نتائج مفاوضاته مع كل منهما، والسيم

هو عدم تسمية ما يجري اآلن بالمفاوضات " 2-كامب ديفيد"الحالي و " 3-كامب ديفيد"الفارق الوحيد بين 
ال ) مكان الجلسات(وهذا الفارق شكلي بامتياز؛ ألن التسمية والمكان ". كامب ديفيد"وعدم إجرائها في 

 .واحداأهمية لهما ما دام الجواهر 
، فسيكون أوباما وجد المخرج "2-كامب ديفيد"إذا صح أن ما يجري اآلن في واشنطن شبيه بما جرى في 

لتجاوز عقدة بدء المفاوضات مع وقف االستيطان أوال، ويعني أن عملية المفاوضات قد بدأت بوتيرة 
صورة تشكل خطورة أعلى مما كانت ستبدأ به ضمن مشروع ميتشل األول؛ ألن المفاوضات على هذه ال

عالية من حيث جديتها في الوصول إلى اتفاق ما، يراد منه أن يفاجئ الجميع، بعد أن يكون قد طبخ 
، إذ ليس هنالك من احتمال آخر في "اإلسرائيلي-األميركي"تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية وفقا للحل 

" وطنية"نتنياهو كما حدث مع " طنيةو"طبعا مع احتمال الفشل اعتمادا على . حال الوصول إلى اتفاق
 ".2-كامب ديفيد"باراك في مفاوضات 

ومن هنا يجب أن يؤخذ ما يجري اآلن في واشنطن بمنتهى الجد، ومن ثم الحذر واالستعداد للمواجهة؛ 
نتنياهو لم يعد مضمونا بعد هزيمة جيش الكيان الصهيوني في حربيه األخيرتين " وطنية"ألن الركون إلى 

ان وقطاع غزة، كما في ظل الحاجة األميركية المستميتة إلى حل للصراع في فلسطين الستخدامه في لبن
 .في الخروج من أزماتها العسكرية والسياسية مع العالم اإلسالمي

  7/10/2009العرب، قطر، 
  

  !في الضفة الغربية"  جددفلسطينيون" .80
  ياسر الزعاترة

الذي أعلـن الجنـرال كيـث       " الفلسطيني الجديد "ث عن   أفاض كثيرون خالل الشهور الماضية في الحدي      
أعني ذلك الذي انخرط في أجهزة األمن الفلسطينية على قاعـدة           .. دايتون عن إبداعه في الضفة الغربية     

الصفقة الجديدة بين سلطة محمود عباس وسلطات االحتالل، والتي خالصتها أمن لإلسـرائيليين مقابـل               
  .للفلسطينيين، بصرف النظر عن نتائج المفاوضاتهدوء واستقرار وشيء من الرفاه 

هم حاولوا ويحاولون   (وليس إيمانا بأية نظرية سياسية      " أكل العيش "جاء من أجل    " الفلسطيني الجديد "هذا  
كان ذلك شرطا مهمـا     (، ربما ألنه ال يفهم في السياسة أصال         )حشو رأسه بتنظير سياسي يبرر ما يفعل      

يشذ عن ذلك بعض القـادة الـذين        (نخراط في أي فعل نضالي ضد االحتالل        ، ولم يسبق له اال    )لالختيار
، مع العلم أن صياغة الفلسطيني المذكور       )حسنت سيرتهم خالل السنوات الماضية وأثبتوا ذلك فعال وقوال        

المشكوك فـي قـابليتهم     (قد سبقتها إعادة هيكلة لجهاز األمن الفلسطيني ترتب عليها إقالة آالف الضباط             
رغم أن بعضهم لم يبلغ الخمسين من العمر، وبـالطبع فـي ذات             ) مل مع متطلبات المرحلة الجديدة    للتعا

  .السياق الذي نحن بصدده
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على أن الذي ال يقل أهمية عن ذلك كله، هو ما يفعله مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق األوسط تـوني     
مع جهات ذات عالقة، فلسطينية وغربية، بل        وذلك بالتعاون    -والحديث ال يزال عن الضفة الغربية     -بلير  

  .وعربية أيضا
مهمة بلير تبدو أكثر أهمية وإثارة من مهمة الجنرال دايتون، ألن األخير يركز على بضع عشرات مـن                  

 مليون فلسطيني في الـضفة      2.5اآلالف يعملون في جهاز األمن، بينما يركز اآلخر على صياغة قرابة            
، وذلك عبر إشغالهم بقـضايا المـال        !!)أسر حماس ألدمجت في البرنامج    لو تحررت غزة من     (الغربية  

واألعمال والرفاه االقتصادي مع إشعارهم بأهمية التحوالت الجديدة، وجزء منها يتعلق بتسهيالت الحيـاة              
  .اليومية، من حيث تقليل عدد الحواجز وسهولة التنقل بين المدن والقرى

سحب السلطة لتقرير غولدستون جاء بعـد تهديـد   (عاية بلير نفسه في هذا السياق تفتح شركات جديدة بر  
، ويجلب مـستثمرون    )اإلسرائيليين بتعطيل ترخيص شركة موبايل جديدة لنجل الرئيس عباس حصة فيها          

، بينما تفتح فرص االستيراد من الخارج بطـرق مغريـة        )بعضهم خليجيون وعرب آخرون   (من الخارج   
 بسبب رخـص    48 الغربية ويقبل عليها فلسطينيو األراضي المحتلة عام         البضائع الصينية تغزو الضفة   (

، ويتحدث الناس بشكل يومي عن تلك الفرص، وتتركز الحوارات اليومية في البيوت والدواوين              )أسعارها
عن رواتب األبناء وفرصهم، بينما يجري التأكيد من قبل كثيرين على أهمية هذا الوضع المريح، ومن ثم                 

، مع إضافة نكهة تبريرية لذلك كله خالصتها        "التفجيرات االنتحارية " إلى الوضع السابق أيام      رفض العودة 
حماس مثل  "، وبعدما تبين أن     "عدم جدوى مسار االنتفاضة والمقاومة في ظل االنقسام       "انطفاء األمل، بل و   

نفس البـشرية الذاهبـة     ، إلى غير ذلك من المبررات التي تريح ال        "العالم العربي قد تخلى عنا    "، وأن   "فتح
  .نحو وضع تحوم حوله الشبهات من الناحية المبدئية

تزداد هذه النظريات والقناعات شيوعا في ظل غياب شبه شامل للرأي اآلخر، والذي تمثله حماس مـن                 
الناحية العملية، فرموز الحركة يتوزعون أو يترددون بين السجون الفلسطينية واإلسـرائيلية، أمـا مـن                

 لبعض الوقت، فليسفي بوسعه االختالط بالناس، سواء كان ذلك بسبب ابتعادهم عنـه خـشية                يخرج منهم 
الشبهة، أم بسبب خوفه هو من تكرار االعتقال إذا مارس أي نشاط عام في ظل أوضاع تحـصي علـى                    
الناس أنفاسهم، مع العلم أن بشاعة االعتقال والتعذيب من طرف السلطة قد أصاب كثيـرا مـن أولئـك                   

ظلم ذوي القربى أشد مضاضة، فكيف حين يغيب التعـاطف المعلـن مـع المعتقلـين                (ن باإلحباط   الشبا
، والنتيجة أن الصوت اآلخر غائب تماما عـن         !)والمستهدفين بكل الوسائل، إما خوفا أو بسبب االنقسام؟       

  .المشهد، ما يعني إفساح المجال أمام مرور اللعبة واقعيا ونفسيا في آن
يمكن إنكاره هو أن الوضع االقتصادي قد تحسن بالفعل بالنسبة لقطاع ال بأس بـه مـن                 والواقع الذي ال    

سجلت مناطق السلطة نموا اقتصاديا جيدا خـالف        (الناس، وبالطبع بسبب تدفق المعونات واالستثمارات       
اجع ، مع تحسن لمسه الجميع بسبب غياب االنفالت األمني وتر         !!)أكثر دول العالم في ظل األزمة المالية      

نتنياهو ذكّر أوباما في القمة الثالثية بالتسهيالت       (عدد الحواجز اإلسرائيلية التي كانت تنغص حياة الناس         
  ).التي يقدمها للسلطة على هذا الصعيد

ويبقى أن الجزء األول لم يشمل الجميع بالضرورة، فضال عن التفاوت الكبير في حجـم االسـتفادة، إذ                  
ادات السلطة من كبار المستثمرين كما هو حال أبناء السيد الرئيس على            سيغدو بعض المحسوبين على قي    

سبيل المثال ال الحصر، بينما ستكون حصيلة اآلخرين محدودة، األمر الذي يذكّر بواقع الحـال خـالل                 
النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، مع العلم بأن الوضع سيكون مختلفا بعض الشيء من حيث                

  .في السلطة، وبالطبع بسبب الرقابة الصارمة هذه المرة من طرف المانحين الدوليينمستوى الفساد 
هذا هو بالضبط السالم االقتصادي الذي تحدث عنه نتنياهو ويرعاه توني بلير وآخرون، وهذه هي الدولة                

قـع  دولة األمر الوا  (التي يرفضونها في العلن ويقيمونها على األرض        ) على نحو نصف الضفة   (المؤقتة  
، وهذه بالضبط هي نظرية شارون الشهيرة التي أعلنها منذ أن كان في المعارضـة               )بحسب سالم فياض  
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 والتي سماها الحل االنتقالي بعيد المدى، وأسس من أجلها حزب كاديما بعد االنـسحاب مـن                 2000عام  
د المرحلة األولى   قطاع غزة، وهي بالمناسبة موجودة في بنود خريطة الطريق بوصفها المرحلة الثانية بع            

التي تنص على نبذ العنف واإلرهاب والتحريض من الطرف الفلسطيني مقابل وقـف االسـتيطان مـن                 
  .الطرف اإلسرائيلي

القـدس، الالجئـين، الـسيادة، وحتـى     (خالصة هذه النظرية هي القناعة بصعوبة حسم القضايا الكبرى  
ؤقتة التي يمكن للفلسطينيين من خاللها إثبـات        ، األمر الذي يعني الموافقة على هذه الصيغة الم        )األرض

أهليتهم لجوار الدولة العبرية، وصوال إلى تحويل المؤقت إلى دائم، ربما مع تغييرات طفيفـة ال تمـس                  
  .الجوهر

هذا هو المشروع الذي عمل عليه شارون، وهو المشروع الذي من أجله أسس كاديمـا وانـسحب مـن                   
له أيضا قتل الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي ومن ثم ياسـر عرفـات،             القطاع كما أشرنا من قبل، ومن أج      

واألهم من أجله جيء بالقيادة الفلسطينية الجديدة التي ترفض المقاومة وتؤمن بالمفاوضـات وبتكـريس               
  .الدولة ولو إلى يوم الدين/واقع السلطة

جح في تمريـر الواقـع      هل يمكن لسالم كهذا أن ين     : والسؤال الذي يطرح نفسه في مواجهة ذلك كله هو        
الذي يريده اإلسرائيليون، أي تحويل المؤقت إلى دائم، وإن بإضافة بعض الرتوش، أم أنـه سيـصطدم                 

  الحقا بإصرار الفلسطيني على استعادة أرضه وكرامته؟
الذين يشرفون على بناء هذه المعادلة ال يقرؤون التاريخ، تماما كما كان حال أصحابهم الذين ذهبوا إلـى                  

اق معتقدين أن شعبه سيقابلهم بالورود، بينما كتبنا وغيرنا مؤكدين أن المقاومة لن تلبث أن تندلع في                 العر
  .وجوههم، وهو ما كان

إنهم ال يفهمون أن الفلسطيني لن يبيع أرضه وكرامته ويتعايش مع عدوه مقابل فتات الحياة اليومية، وإذا                 
منخرطة في النضال من األصل، وسـيأتي اليـوم الـذي           كان هناك من يقبل ذلك، فهم القلة التي لم تكن           

سينقلب فيه قطاع ال بأس به من الفلسطينيين على هذا الوضع لتعود المقاومة من جديد، ال أعنـي فقـط                    
أبناء المخيمات والفقراء، بل والكثير من أبناء الطبقة الوسطى وبعض الغنية كذلك، وهـو بالـضبط مـا       

وهـم يعولـون علـى      . عد قمة كامب ديفد الشهيرة بنحو شهرين اثنين        ب 2000أيلول  /حدث نهاية سبتمبر  
شطب حماس والجهاد وروح المقاومة بوسائل القمع الرخيصة المتبعة، غير أن الحركات المتجذرة فـي               

  .وعي شعبها ال يمكن شطبها بهذه السهولة
 بمـرور الوقـت     ربما كان هذا التحول صعبا في ظل الوضع الراهن، لكن الموقف لن يلبث أن يتغيـر               

هـل ثمـة   (واتضاح حقيقة اللعبة وتفريطها في أهم الثوابت، مع شيوع الفساد في سلطة قوامها الفاسدون        
  ).فساد أكثر من التحالف مع العدو؟

بقي القول إن الطريقة التي سيجري من خاللها حل معضلة قطاع غزة وورطة مـشاركة حمـاس فـي                   
خدمة االحتالل، ستساهم في تسريع أو تأجيل االنقالب علـى          االنتخابات في ظل سلطة أوسلو المصممة ل      

هذه اللعبة، فضال عن تحوالت عربية وإقليمية أخرى، وهو ما يدفعنا إلى الدعاء بأن تنتهي هذه المعضلة                 
بانقالب حماس والجهاد والرافضين من حركة فتح على اللعبة برمتها والعودة إلى مسار المقاومـة بكـل         

  .الوسائل المتاحة
  6/10/2009نت، .الجزيرة

  
  تقرير غولد ستون وقيمته القانونية المستمرة .81

  عبداهللا األشعل
 بتأجيل النظر في تقرير غولد ستون 2/10/2009أثار موقف مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في 

ضجة كبرى، فقد تابع العالم الجهود المكثفة للجنة تقصي الحقائق المستقلة التي يرأسها القاضي 
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وعندما صدر . غولدستون المتمرس في التحقيقات الجنائية والمكلف تقصي الحقائق في محرقة غزة
 صفحة متضمناً إدانة واضحة 500الماضي في أكثر من ) سبتمبر(تقرير اللجنة في أواسط أيلول 

لى للمسؤولين اإلسرائيليين عن المحرقة ومطالباً بعرض التقرير على مجلس األمن حتى يحول الملف إ
المحكمة الجنائية الدولية، وينظر في فرض عقوبات على إسرائيل، استعاد العالم العربي األمل في 

ولذلك فإن قرار مجلس حقوق اإلنسان تأجيل النظر في التقرير حتى الدورة . بصيص العدالة الدولية
ق اإلنسان  أحدث صدمة في العالم العربي وفي أوساط منظمات حقو2010) مارس(المقبلة في آذار 

والراجح أن السلطة الفلسطينية تعرضت . والمنظمات الحقوقية التي أعدت تقارير انتهت إلى النتائج نفسها
لضغوط شديدة من إسرائيل والواليات المتحدة حتى تطالب من خالل المشاورات مع العرب والمسلمين، 

 صوتاً 47 صوتاً من إجمالي 33ومن خالل المندوب الباكستاني، بالتأجيل، على رغم ما تردد من أن 
  . كانت تكفي العتماد التقرير

وال شك في أن عدم النظر في التقرير أصاب غولد ستون ولجنته بصدمة شديدة، فذلك يدل على نجاح 
اليهودي صديق إسرائيل والذي كان اعتذر عن (إسرائيل في إحباط هذا العمل الذي قام به غولد ستون 

  ).شية الميل إلى إسرائيلعدم القيام بهذا العمل خ
ما هو مصير التقرير ومصير اللجنة وداللة موقف مجلس حقوق اإلنسان بالنسبة الى مستقبل الجهود 

  الرامية إلى التعقب القضائي اإلسرائيلي للمتهمين بارتكاب جرائم في محرقة غزة؟ 
ر باألغلبية نفسها التي األصل أن غولد ستون تلقى التكليف بمهمته من مجلس حقوق اإلنسان بقرار صد

كانت كفيلة باعتماد تقريره إذا عرض على المجلس، وأن المجلس أصدر قرار التكليف بناء على تقرير 
المتمتع بالنزاهة ) اليهودي أيضاً(ممثله الخاص في األراضي الفلسطينية البروفيسور ريتشارد فولك 

. تون لتقصي الحقائق في محرقة غزةوالحيدة والذي أوصى بتشكيل لجنة مستقلة هي لجنة غولد س
وما . ويفترض أن يقدم تقرير اللجنة إلى مجلس حقوق اإلنسان ثم تنتهي مهمة اللجنة وينتهي تشكيلها

دامت لجنة تقصي الحقائق تتسم بالطابع الفني والمستقل فإن إقرار المجلس تقريرها هو عملية إدارية ال 
يفترض أن المجلس بعد أن ينظر في التقرير أن يتخذ قراراً وكان . تتعلق مطلقاً بما ورد في التقرير

بالخطوة التالية، وهي بحث تنفيذ توصيات التقرير بإحالته على مجلس األمن التخاذ ما أوصى به التقرير 
  .من إجراءات ضد إسرائيل كدولة وضد المتهمين كأفراد بإحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية

لتقرير عند حد العرض على المجلس من دون اتخاذ قرار فيه، ال يقدح في ومن الواضح أن وقوف ا
  .القيمة القانونية والفنية للتقرير

من ناحية أخرى، فإن رئيس اللجنة ال يملك سلطة تجاوز مجلس حقوق اإلنسان، وعرض التقرير على 
جلس حقوق اإلنسان أن كما ال يملك م. مجلس األمن أو أن يحيل التقرير بنفسه إلى المحكمة الجنائية

 من 13يحرك الدعوى الجنائية بناء على هذا التقرير، إن أقره، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ألن المادة 
من الواضح أيضاً أنه حتى لو أقر مجلس . نظام المحكمة حددت طرق تحريك الدعوى بشكل حصري
ك ال يعني أن مجلس األمن يمكن أن يحيل حقوق اإلنسان هذا التقرير وأحاله على مجلس األمن، فإن ذل

الخماسي، ألن هذا » الفيتو«الغربي، ما لم يكن » الفيتو«الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب 
الموضوع، على رغم خطورته، يقع سياسياً في المنطقة الرخوة في األولويات الروسية والصينية التي 

 الثالث في مجلس األمن، بقطع النظر عن فداحة الجرائم أو يمكن المساومة عليها مع الدول الغربية
  . القيمة األخالقية والثقة في العدالة الدولية أو حقوق الضحايا بسبب المحرقة

لكن تقرير غولد ستون لن يفقد صالحيته لإلقرار من جانب مجلس حقوق اإلنسان في أية مناسبة 
سيظل وثـــيقة قانونية مهمة تقدم كدليل من جانب الحــقة، فال يسقط التقرير بتقادم المدة، كما 

األفراد والمنظمات والسلطة الفلسطينية وأسر الضحايا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضمن 
من نظام روما، كما يمكن تقديمه دائماً وفي كل وقت كدليل مســـتقل إلى ) 15(اختصاصه في المادة 
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 طــرف في اتـــفاقية جنيف الرابعة واتفاقية األمم المتحدة إلبادة القضاء الوطني في أي دولة
الجنس، كما يجوز االحتجاج بهذا التقرير لطلب التعويض المدني عن األضرار وعن األعيان الثقافية 

  .التي تتهم بحمايتها المنظمات المختصة العالمية والعربية واإلسالمية
بط بإقراره من مجلس حقوق اإلنسان، وإنما يتمتع التقرير بحجية يترتب على ذلك أن قيمة التقرير ال ترت

ومادام العائق اإلداري هو وحده الذي حال دون . مطلقة في مواجهة الكافة، خصوصاً األمم المتحدة
استمرار دورته الطبيعية فإنه صار لزاماً على األمين العام لألمم المتحدة أو الجمعية العامة أن يحيل أي 

كالهما هذا التقرير على مجلس األمن، وأن يحياله معاً كدليل وشكوى إلى المدعي العام منهما أو 
للمحكمة الجنائية الدولية، ألنه ال يجوز أن تستخدم واشنطن وإسرائيل الضغوط لتعويق العدالة بحجة 

ثقة في إتاحة الفرصة للسالم، وإن كان حقيقياً، فإن زجر إسرائيل وعدم إفالتها من العقاب يرسي ال
صحيح أن . العدالة الدولية ويجنبها االتهام بأنها عدالة األقوياء ضد الضعفاء، والمنتصرين ضد الضحايا

نتانياهو، في مجال نقده المرير للتقرير، اتهمه بأنه نصر القاتل على الضحية، لكن األخطر أن يؤيد 
زيد من الجرائم، كما سيدفع الضحية إغفال التقرير في مجلس حقوق اإلنسان زعمه فيدفع إسرائيل إلى الم

  .المظلوم إلى النيل من إسرائيل بكل الطرق
إما االلتزام بالقانون أو : وال بد من اإلشارة إلى أن الحزم في هذا االختبار يضع إسرائيل بين خيارين

  .العقاب
ق اإلنسان من وأخيراً، فإن السؤال الملح يظل دائماً هو مدى سلطة حكومة رام اهللا في منع مجلس حقو

التصويت على تقرير اللجنة التي سبق أن شكلها المجلس نفسه، خصوصاً أن المجلس يستطيع أن يتخذ 
قرارات ضد أي حكومة ال تلتزم معايير حقوق اإلنسان، فهل كان يمكن لطلب السلطة الفلسطينية أن يغير 

  موقف المجلس لوال الهيمنة األميركية والصهيونية؟
  7/10/2009الحياة، 
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