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  القيادة الفلسطينية أخطأت في سحب تقرير غولدستون: ربه عبد .1

 في الموافقة على "أخطأت"القيادة الفلسطينية للمرة األولى أمس، بأنها اعترفت :  محمد يونس-رام اهللا 
إرجاء التصديق على تقرير غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وتعهدت معالجة 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في بيان بثه تلفزيون وراديو  .هذا الخطأ
تحدث أخطاء، ... نعم كان هناك خطأ، لكنه من النوع الذي يمكن إصالحه": طين التابعان للسلطةفلس

سنعمل على إعادة عرض التقرير على الجمعية ... ولدينا الشجاعة لالعتراف باألخطاء وتصحيحها
  ."العامة لألمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية من خالل ممثلية فلسطين الدائمة هناك

وقال الكاتب هاني . ويرى مراقبون أن اعتراف السلطة بخطأها جاء بتأثير من الغضب الشعبي المتعاظم
المهم هنا "وأضاف أن  ."يمر بأصعب فترة له منذ توليه الرئاسة" إن الرئيس عباس "الحياة"المصري لـ

لن يكون قادراً على "ورأى أن عباس . "أن التراجع في مكانة الرئيس جاء بعد عام من صعوده المتنامي
الذهاب إلى المفاوضات مع إسرائيل في هذه المرحلة، ما لم تعطيه تنازالت جدية مثل وقف االستيطان، 

  ."وليس فقط تسهيالت حياتية وبوادر حسن نية
  8/10/2009الحياة، 

  
  تهديد أمريكي وتشجيع أردني دفعا عّباس لسحب تقرير غولدستون: " اللبنانيةاألخبار"لـمصادر  .2

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الحرب على غزة،  بعد التهديدات اإلسرائيلية بكشف تورط: رام اهللا
 من مصادر فلسطينية وأوروبية "األخبار"واتصاالت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، علمت 

جاه سحب دعم المناقشة واسعة االطالع أن الرئيس األميركي باراك أوباما تدخل شخصياً لدفع عباس بات
وقالت المصادر، التي . الدولية لتقرير غولدستون، بالتزامن مع تشجيع أردني للخطوة ومعارضة مصرية

اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إن أوباما أجرى اتصالين بعباس مساء األربعاء وظهر الخميس 
عدم سحب االعتماد الفلسطيني "وأخبر أوباما عباس أن . الماضيين بعد اتصالين تلقاهما من كلينتون

  ."للتقرير سيؤدي إلى ضرر كبير بالسلطة الفلسطينية والتمويل األميركي لها
أوباما أوضح لعباس أن األوروبيين بدورهم لن يدفعوا للسلطة أي شيء إذا "وأشارت المصادر إلى أن 

 أميركياً صريحاً من أوباما عباس تلقى تهديداً"وأضافت أن . "استمرت على موقفها لجهة اعتماد التقرير
وكلينتون قاال فيه إن على السلطة أن تسحب الدعم للتقرير وإنها ال خيار أمامها سوى ذلك، ألنها ال يجب 
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عقب االتصالين، اجتمع الملك "وتابعت أنه . "أن تكون في صف اإلرهابيين والمحرضين على اإلرهاب
  ."ضور مستشار عباس السياسي نمر حماداألردني بعباس في عمان وأجريا محادثات خاصة بح

الملك األردني دعا عباس إلى عدم مجاراة التقرير واالنتباه إلى أن األمور تتصاعد "وذكرت المصادر أن 
ضده وضد السلطة الفلسطينية إذا ما استمر في دعم التقرير، ما دفع عباس إلى الطلب من حماد أن 

  ."سحب الدعميتصل بالسفير إبراهيم خريشة والطلب منه 
خريشة فوجئ بالطلب، وحينما بدأ اتصاالت مع الوفود العربية وجد دعماً قوياً من "وبينت المصادر أن 

األردن لجهة سحب التقرير، فيما وقف المندوب المصري ضده ورفض سحب التقرير واتصل بوزير 
أبو الغيط أبلغ عباس " إن وقالت المصادر ."الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الذي اتصل بعباس الحقاً

رفض مصر والرئيس حسني مبارك خطوته هذه، وعدها مكسباً سياسياً ألعدائه، وأنه بذلك قدم لنفسه 
صورة سيئة للغاية أمام غريمته حركة حماس، التي ستعمل جاهدة الستغالل التقرير ضده وستكسب في 

 اتصال أبو الغيط، وأنه استنتج وجود توتر عباس بدا غاضباً للغاية من"وأوضحت المصادر أن  ."النهاية
  ."في عالقات عمان والقاهرة

  7/10/2009األخبار، 
  

  للجنة األممية الثالثةاإلى   غولدستون تدعو ليبيا إلحالة تقرير المقالةالحكومة .3
طالبت الحكومة الفلسطينية مندوب الجماهيرية الليبية وممثلي دول عدم االنحياز وممثلي جامعة  :غزة
ون االجتماعية واإلنسانية والثقافية ؤولدستون إلى اللجنة الثالثة المعنية بالشغلدول العربية بإحالة تقرير ا

  .لمناقشته بحضور ريتشارد غولدستون نفسه
 وزير الخارجية ،كما دعت الحكومة على لسان ناطقها طاهر النونو في مؤتمرٍ صحفي عقدته بمدينة غزة

الجمعية العامة النظر في إحالة التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية حتى ال الليبي إلى الطلب من رئيس 
قرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون في مجلس األمن مثل "إن : وقال النونو.  من العقاب"إسرائيل"تفلت 

ير طوق نجاة إلسرائيل من تهمتي جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية بعدما توقفت إمكانية إحالة التقر
ودعت الحكومة مجلس األمن واألطراف العربية  ".إلى مجلس األمن بتأييد أغلبية أعضاء حقوق اإلنسان

واإلسالمية المساندة للحق الفلسطيني وفي مقدمتهم الجماهيرية الليبية أن تكون جلسة مجلس األمن المقبلة 
وأكد النونو أن قرار التأجيل غير . علنية وليست سرية حتى يطلع العالم على جرائم االحتالل اإلسرائيلي

ول شكل صدمةً كبرى للشعب الفلسطيني ولذوي الشهداء والجرحى ووقع كالصاعقة على الجهود سؤالم
  . على المستوى المحلي والدولي"إسرائيل"المبذولة إلدانة 

لشعب قدم خدمة جليلة على حساب دماء ا" المنتهية واليته"الرئيس الفلسطيني محمود عباس :" وأضاف
إننا خسرنا بسبب خطيئة أبو مازن تصديق : "وتابع النونو". الفلسطيني وأنه اتخذ قراره دون مشورة أحد

أغلبية أعضاء مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، هذا التصديق الذي يعطي القرار قوةً وزخماً بشكٍل 
  ".يحاصر الفيتو األمريكي

ت نقاش التقرير وكان لها دور إيجابي في المناقشات وأعربت الحكومة عن شكرها للدول العربية التي أيد
والدول الصديقة ومنظمات حقوق اإلنسان التي شاركت بفاعلية من أجل تحويل تقرير غولدستون إلى 

  .مجلس األمن وإدانة االحتالل اإلسرائيلي
  8/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
  ل غولدستون بصالحيات مفتوحةيكون تكليفه برئاسة لجنة التحقيق في تأجيبأن طالب ي عميرة .4

القدس " حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـأكد:  وليد عوض-رام اهللا 
 بأنه اشترط القبول برئاسة لجنة التحقيق في مالبسات قرار السلطة تأجيل األربعاء أمس "العربي
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 عميرة بأنه ما وأوضح. ن اللجنة التنفيذيةالتصويت على تقرير لجنة غولدستون بقرار تكليف رسمي م
  .لجنةالزال ينتظر اجتماع اللجنة التنفيذية لتكليفه بشكل رسمي برئاسة 

 اللجنة التنفيذية أعضاء عنه عبد ربه كان نتيجة مشاورات بين عدد من أعلنوضح عميرة بأن الذي وأ
  . من قبل اللجنة التنفيذية رسمياًولم يكن قراراً

 في التنفيذية بان يكون تكليفه برئاسة أعضاء انه اشترط خالل التشاور معه من قبل إلى عميرة وأشار
  ." بصالحيات مفتوحة وغير مقيدةأطالب أنا" وأضافاللجنة بصالحيات مفتوحة، 

 ما كلف من قبل التنفيذية برئاسة لجنة التحقيق فان التحقيق سيطال الكثير من إذا بأنه عميرة وأكد
  .سطينيين لتحديد المسؤولين عن قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستونالمسؤولين الفل

المسؤولين  سنسأل الجميع، سنحقق مع عدد كبير من" سيطالها التحقيق قال عميرة أسماءوعند سؤاله عن 
  ." والحكومة والمنظمات الحقوقية-الفلسطينية-في الرئاسة

  ."سنجتمع مع الرئيس وستتم مساءلته" قال عميرة  مساءلة الرئيس محمود عباسإمكانيةوحول 
  8/10/2009القدس العربي، 

  
 ة تبدأ في رفع دعاوى قضائية باسم شهدائها في المحافل الدوليةالمقال داخليةال .5

أكد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني في الحكومة المقالة بغزة : غزة
وأعرب . ي رفع دعاوى قضائية باسم شهداء وزارة الداخلية في كافة المحافل الدوليةأن الوزارة بدأت ف

 نسخة منه أمس عن استهجان وزارته لتأجيل السلطة "العرب"الغصين في تصريح صحافي تسلمت 
وهذا ما كشفته الصحافة الصهيونية عندما أكدت ": قائال. الوطنية الفلسطينية في رام اهللا تقرير غولدستون

  ."ولدستون في مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدةغنه طلب تأجيل تقرير أ
وأشار الغصين أن الوزارة ستسعى لرفع تلك الدعاوى في كافة المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية 

 شهيدا قضوا في حرب الفرقان من أبناء 250بحقوق اإلنسان وعدالة قضيته، خاصة أن هناك أكثر من 
  .لسطينية واألجهزة األمنية في غزةالشرطة الف

 وباهتمام بالغ الطلب الذي طالبت به شخصيات وطنية وإسالمية وبعض وأكد أن وزارته تدرس جدياً
إن األجهزة ": قائال. ولدستونغأهالي ضحايا حرب الفرقان باعتقال كل من تثبت عالقته بتأجيل تقرير 

ة، وتقوم باعتقال من يقوم بالتخابر مع االحتالل األمنية تقوم باعتقال وسجن من يقوم بسرقة بسيط
بإعطائه معلومة بسيطة، فمن األولى أن تقوم الوزارة باعتقال من سرق حقوق الشعب وباع األوطان بال 

  ."ثمن
  8/10/2009العرب، قطر، 

  
 "حتى يهدأ غضب الفلسطينيين"عباس نُصح بتأجيل عودته إلى رام اهللا ": قدس برس" لـمصادر .6

 كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى نصائح من :لمحتلةالقدس ا
بحق " العاصفة الشعبية"مقربين له بإرجاء عودته إلى مقر المقاطعة في رام اهللا، في أعقاب ما وصفته بـ

ائق الذي يدين القيادة الفلسطينية إثر طلبها إرجاء تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بتقصي الحق
، التي فضلت عدم الكشف "قدس برس"وقالت المصادر لـ ".جرائم حرب"الجانب اإلسرائيلي بارتكاب 

إن مستشاري الرئيس الفلسطيني السياسيين واألمنيين طلبوا من محمود عباس إرجاء عودته : "عن هويتها
يارات مطول بعض الشيء، حتى إلى رام اهللا، ومتابعة جولته العربية واألوروبية، عبر وضع برنامج ز

  ".تهدأ خواطر الفلسطينيين ويتم امتصاص الغضب الشعبي
  7/10/2009 ،قدس برس
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   حماس إلى المصالحةودعي وأن موقفه من عباس ليس ثأرياًيؤكد  عمرو نبيل .7
القاهرة نبيل عمرو نفى أن   السفير الفلسطيني في، أنالقاهرة من 7/10/2009 ،قدس برسنشرت وكالة 

تأجيل النظر الدولي في تقرير غولدستون الخاص بالحرب اإلسرائيلية على قطاع  ون تحميله مسؤوليةيك
 على خالفات شخصية بحتة متصلة بنتائج محمود عباس موقفاً ثأرياً مبنياً غزة، لرئيس السلطة الفلسطينية
ميله مسؤولية ، أن تح"قدس برس"وأكد عمرو في تصريحات خاصة لـ .المؤتمر السادس لحركة فتح

تأجيل النظر في تقرير غولدستون لمحمود عباس، مبني على قناعة شخصية وعلى معلومات دقيقة بعيداً 
  . داخلية-عن أي خالفات فلسطينية 

أعتقد أن صائب عريقات اعترف بمسؤولية الرئاسة عن قرار التأجيل، فهذا هو موقفي، " وقال عمرو
  .، على حد تأكيده"وهو موقف ال عالقة له بأي ثأر شخصي

ودعا عمرو حركتي حماس وفتح إلى التمييز بين الجدل بشأن تقرير غولدستون، والدعوة المصرية 
  .للمصالحة، وضرورة تلبية دعوة التوقيع على اتفاق إنهاء االنقسام نهاية الشهر الجاري

بالدربكة الحاصلة بشأن لقد دعوت، وُأصر على الدعوة بأن ال تتأثر عملية المصالحة " وقال نبيل عمرو
تقرير غولدستون، وأعتقد أن المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع القفز عن هذه القضية، فالمصالحة 

في رأيي أن حماس تبالغ في "وتابع عمرو ". الوطنية وإنهاء االنشقاق أكبر بكثير من أي قضايا أخرى
إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري لتوقيع المصالحة استخدام الموقف، وأنا أنصحها بعدم المبالغة، والتوجه 

  .، كما قال"احتراماً للجهد المصري
 أن تؤثر التداعيات إمكانيةنبيل عمرو استبعد  أن 8/10/2009األهرام،  في كتب العزب الطيب الطاهرو

ألخيرة  الجهود المصرية الرامية لعقد الجولة اىولدستون علغالناجمة عن تأجيل التصويت علي تقرير 
 "األهرام"وقال في تصريح خاص لـ) شهر الحاليالفي الخامس والعشرين من ( للحوار الوطني بالقاهرة

  .ينصح بالمضي في هذا االتجاه بالقاهرة التي انهي زيارة خاصة لها أمس أنه ال
  

  مصالحة في نهاية الشهر الجاريالستبعد توقيع  وي السلطة إلى االستقالةودعي الحسن بالل .8
من حجم " قدس برس" قلل الكاتب واإلعالمي الفلسطيني بالل الحسن في تصريحات خاصة لـ:يسبار

 أكتوبر الجاري، / تشرين أول26 التوقيع على اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية في بإمكانيةالتفاؤل 
 أدى إلى أعتقد أن اتفاق مقبول يجب أن يتضمن إدانة لمحمود عباس ولنهجه التفاوضي الذي"وقال 

التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني من حالل تأجيله للنظر في تقرير غولدستون الخاص بالحرب 
  ".اإلسرائيلية على قطاع غزة

ربما ترفض مصر أن تتضمن الوثيقة المقترحة للتوقيع إدانة من هذا النوع، ولكن رأيي "وأضاف الحسن 
أي طرف سيشارك في التوافق مع عباس ستتم إدانته أن أي اتفاق من دون هذه اإلدانة لن ينجح، ذلك أن 

من قبل الشعب الفلسطيني الغاضب على عباس، فالمسألة ال تتعلق بالفصائل وإنما بكل من يتفاهم مع 
  ".عباس

ما جرى في "غولدستون أكبر بكثير من الخطأ، وقال  ووصف الحسن ما جرى في جينيف بشأن تقرير
ه أكبر من الخطأ، فهذا نهج وأسلوب واستراتيجية خالصتها أننا جينيف ليس خطأ سياسيا عابرا، إن

ونقبل بما يطرحه األمريكيون عليها وما ترتضيه إسرائيل لنا، وهذا نهج يجب أن يتوقف ألنه  نفاوض
نهج مفرط، ودليل ذلك أنه تنازل عن المستوطنات وعن التقرير في أقل من شهر، ولذلك فإن الحديث 

  ". الحقوق الفلسطينية خارجة عن الصحنعن أي اتفاق خارج صحن
 أقرب منه بين السلطة وحماس، ال سيما في ظل "إسرائيل"وعما إذا كان الطريق بين السلطة الفلسطينية و

الجولة الجديدة للمبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جورج ميتشل واإلصرار على تحقيق دفعة ما 
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السلطة الفلسطينية تخلت عن حقوق الشعب الفلسطيني : "نلعملية السالم في الشرق األوسط، قال الحس
    .، على حد تعبيره"ولذلك فهي مرفوضة من هذا الشعب وعليها أن تستقيل

   7/10/2009 ،قدس برس
  

   القادميونيو/  حزيران25حماس وافقت على إجراء االنتخابات في : هنية .9
لتقاه إبرئاسة منيب المصري، " منتدى فلسطين" من  هنية وفداًإسماعيلابلغ رئيس الوزراء المقال : غزة

 من يونيو/  حزيران25 االنتخابات التشريعية والرئاسية في إجراء حماس وافقت على أنفي غزة أمس، 
 شهال، وشرحبيل أبوعلي :  إلى المصري، كال منإضافة، "منتدى فلسطين"وضم وفد  .العام القادم

  .ابو معيلقالزعيم، وطارق زعرب، وفيصل الشوا، ونبيل 
 وفقاً% 75(وفقا لنظام مختلط   االنتخاباتإجراءإن هنية ابلغ الوفد موافقة حماس على :  شهالأبووقال 

 تكون انتخابات الهيئات أن، فيما وافقت الحركة على )وفقا لنظام الدوائر% 25لنظام التمثيل النسبي و
  %.100المحلية وفقا لنظام التمثيل النسبي بنسبة 

 بإطالق، وتعهد فيه هنية "ايجابي ومثمر للغاية"هال اجتماع وفد المنتدى مع هنية، بأنه  شأبوووصف 
 معتقلون إنهم قال هنية 40 أصل، من "كبادرة حسن نية" معتقال على خلفية سياسية، اليوم، 30سراح 

  ".الرتكابهم مخالفات جنائية" العشرة الباقين سيحالون إلى المحاكمة أنلدى حماس، مضيفا، 
 هنية إن:  شهالأبوواطلع وفد المنتدى هنية على موقف الشخصيات المستقلة من الورقة المصرية، وقال 

 تشكيل حكومة أمام المجال إلفساح المصالحة، متعهدا بتقديم استقالته إلنجاح" بعمل كل ما يلزم"وعد 
 لالنتخابات اإلعداد تكون مقبولة دوليا وقادرة على فك الحصار، ومهمتها"توافق وطني من مستقلين، 

  ". قطاع غزةإعمار وإعادة
 وأعرب، اإلنسانفي مجلس حقوق " غولدستون"كما بحث الجانبان تداعيات تأجيل التصويت على تقرير 

  ". وقتأسرعضرورة تصويب هذا الخطأ في "لقرار التأجيل، مؤكدين " القلق البالغ"الجانبان عن 
ل مع الرئيس محمود عباس لتجاوز هذا الخطأ، مطالبا الرئيس  رغبته بالعمأكد هنية إن:  شهالأبووقال 

  ". يقول علنا إن خطأ قد حصل وهذا يكفي لتجاوز تداعيات ما حصل على الصعيد الداخليأن"
 8/10/2009األيام، فلسطين، 

  
   يشدد على ضرورة العودة إلى صناديق االقتراععباس .10

عباس أمس على ضرورة العودة إلى صناديق شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود .": آي.بي.يو"
 اإليطالية أن عباس شدد لدى مشاركته في تدشين المقر الجديد "اكي"وذكرت وكالة أنباء . االقتراع

للمفوضية الفلسطينية في روما أمس على ضرورة العودة إلى صناديق االقتراع ألن الشعب هناك يعبر 
في نهاية هذا الشهر سيجري لقاء مهم للغاية في : وأضاف .عن رأيه ونحن نود استئناف وحدتنا الوطنية

  .القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، وإذا ما القى النجاح فسنتمكن من طي هذه الصفحة المشؤومة
 بالمطالب الواردة في خريطة الطريق، أي "إسرائيل" انه بمجرد أن تتقيد عباسمن جهة أخرى أوضح 

راضي الفلسطينية، واالعتراف برؤية وجود دولتين فإن السبيل إلى تجميد بناء المستوطنات على األ
السالم في الشرق األوسط سيكون أقصر، الفتا إلى أن حكومته تحترم وتطبق جميع النقاط الواردة في 

  .خريطة الطريق
  8/10/2009البيان، اإلمارات، 
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  لمنع مزيد من التصعيد في القدس السلطة تطالب مجلس األمن بالتدخل .11
قدمت بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس األمن تحض فيها على اتخاذ : نيويورك

، منتقدة "إجراءات سريعة وحاسمة لمنع مزيد من التصعيد في الوضع المتفجر في القدس المحتلة"
 عن الحرم القدسي القوة المفرطة في قمع المصلين الفلسطينيين الذين يحاولون الدفاع" "إسرائيل"استعمال 
اعتقاالت واسعة االنتشار ونشر قوات االحتالل في القدس الشرقية، بالتوازي مع "ونددت بـ. "الشريف

هذه العمليات غير القانونية "وأضافت أن . "تصريحات استفزازية وعنصرية ضد السكان األصليين للمدينة
ة الحالية مهتمة فقط بعرقلة جهود السالم في  اليمينياإلسرائيليةتؤكد اعتقاد الفلسطينيين بأن الحكومة 

  ."المنطقة وفرض واقع غير قانوني على األرض يقضي على مبدأ حل الدولتين
على التقيد بالتزاماتها القانونية ووقف تصرفاتها كما لو كانت " "إسرائيل"وطالبت الرسالة المجلس بإجبار 

ال إرهاب الدولة واالنتهاكات المنهجية لحقوق دولة فوق القانون، ومحاسبتها على جرائم الحرب وأعم
  ."تقديم الجناة للعدالة"، داعية إلى "اإلنسان

  8/10/2009الحياة، 
  

  كمتنازع عليها" ج"تكريس مناطق " إسرائيل"فياض يحذر من محاوالت  .12
تكريس حذر رئيس الحكومة الفلسطينية االنتقالية سالم فياض من مخاطر المساعي اإلسرائيلية ل :رام اهللا

" إسرائيل"، كأراض متنازع عليها، مقراً بأن )ج(المفاهيم المرتبطة بتصنيف األراضي الفلسطينية المحتلة 
  . حدود معينة في تكريس ذلك في الوعي الدولي خاصة في منطقة األغوارإلىنجحت 

 العاملة في وأبدى فياض خالل مشاركته في حفل توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين المؤسسات والهيئات
القطاع الزراعي ووزارة الزراعة، قلقه من التصعيد المحموم الذي يمارسه المستوطنون في الضفة ضد 

  .المزارعين وأراضيهم
  8/10/2009الخليج، 

  
  بعد تأهيلهم فكرياً" جند أنصار اهللا" معتقالً من 28 تطلق األجهزة األمنية: غزة .13

ينية المقالة بمعالجة فكرية للسلفيين في أعقاب اعتقال أعداد         بدأت الحكومة الفلسط  : ضياء الكحلوت  -غزة  
وعلمت الجزيرة نت مـن مـصادر موثوقـة          .منهم بعد أحداث رفح األخيرة مع جماعة جند أنصار اهللا         

بالحكومة المقالة أن محمود طالب القيادي بأحد التنظيمات السلفية الجهادية بغزة سلم نفسه قبل عشرة أيام                
 حـسبما أكـدت     ،ومن خـالل التحقيقـات     .ألمنية بغزة طوعاً، وأنه جرى التحقيق معه      ألحد األجهزة ا  

 نفى طالب مسؤوليته عن التصريحات المتكررة التي جرى نشرها في عـدد مـن الـصحف،                 ،المصادر
  .وتحدث خاللها عن انتظار مبايعة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن

فية سلموا أنفسهم للقوات األمنية التابعة للحكومـة المقالـة          وذكرت المصادر أن العديد من العناصر السل      
  .والتي تجري حالياً إعادة تأهيل فكري لهم، مشيرة إلى أنهم يتجاوبون بشكل كبير مع إعادة التأهيل

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بغزة أن الظاهرة بدأت بالتالشي عقـب المعالجـة                 
مؤكداً وجود عدد من الشخصيات الهاربة والتـي ال         " المشوه"ذين يحملون هذا الفكر     الفكرية لألشخاص ال  

وأوضح الغصين في حديث للجزيرة نت أن أعداد السلفيين الجهاديين بغـزة             .زالت مطاردة لألمن بغزة   
صغيرة، وتم اعتقال الرؤوس الكبيرة لهم والمسؤولين عن تجنيدهم وتحريضهم على الحكومـة، مؤكـداً               

  . من سلموا أنفسهم لألمن بغزةوجود
نحن طوال الفترة الماضية نجري لهم إعادة تأهيل فكري ونفسي، فكان هناك مجموعة مـن               "وقال أيضا   

المشايخ والعلماء والمثقفين يجلسون مع الشباب المغرر بهم، وهم للعلم صغار بالسن، ويعلمونهم وسطية              
  ".اإلسالم وأهمية الوسطية في الحياة
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عندما كان يجري الحديث مع هؤالء الشباب كنا نجد أنهم بال ثقافة وال يعرفون عـن                "حدث  وأضاف المت 
  ".اإلسالم الكثير لذلك كنا نحاججهم ونقدم لهم باألدلة خطأ ما كانوا يقومون به

 معتقال لدى الحكومة بغزة ممن اعتقلوا عقب أحـداث          28وأكد الغصين أنه سيجري اليوم إطالق سراح        
أنصار اهللا، مؤكداً أنه جرى لهؤالء تأهيل فكري وتم الحديث معهم بكثافـة ومـن قبـل                 رفح مع جماعة    

وأوضح أنه أخذ تعهد من المفرج عنهم بعدم العودة          .مختصين لترك التكفير والدخول في وسطية اإلسالم      
ولم يـستبعد الغـصين أن تعـود        . ألي نشاطات من شأنها زعزعة االستقرار والتأثير على حياة الناس         

  .لظاهرة من جديد لغزة، مطالبا بتكاثف الجهود بين الجميع لتعليم ونشر وسطية اإلسالما
 7/10/2009نت، .الجزيرة

  
  وزارة التربية والتعليم تقيل رئيس جامعة األقصى: غزة .14

أقالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية المقالة، رئيس جامعة األقصى وهي : )يو بي آي(
الحكومية الوحيدة في قطاع غزة والمعروف بقربه من حركة فتح، وعينت مجلساً ثالثياً إلدارة الجامعة 

  .الجامعة يضم اثنين من المحسوبين على الحركة اإلسالمية
سبب اإلقالة هو "وجاء في كتاب اإلقالة الذي وقعه وزير التعليم في الحكومة المقالة محمد عسقول، إن 

أبو زهري تنفيذ تعليمات وقرارات الوزارة وسفره إلى خارج القطاع من  علي .رفض رئيس الجامعة د
وأضاف  ."دون إذن مسبق من الوزارة أو النائب العام، رغم صدور قرار من األخير يمنعه من السفر

سبب ذلك أيضاً المشاكل الطالبية وإغالق الجامعة وتعطيل بدء الدراسة منذ السادس من "إن : عسقول
  ."وقف أبو زهري عن العمل منذ سفره يوم الجمعة الماضي"، معلناً "تى تاريخهالشهر الماضي ح

  8/10/2009البيان، اإلمارات، 
  

  للرد على تقرير غولدستون" ردود قانونية"حماس تشكل لجنة لتحضير : الزهار .15
ردود  "وإعـداد ان قيادة حركة حماس شرعت في تحضير        " القدس العربي "علمت  :  اشرف الهور  - غزة
الرصـاص  (، على ما جاء بحقها من ادانة في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، حول حـرب               "ونيةقان

، ويـتهم الحركـة     "مجازر حرب "التي شنت ضد قطاع غزة، والذي يتهم إسرائيل بارتكاب          ) المصبوب
  ".دروع بشرية"باستخدام المدنيين كـ

ي القانون شرعوا منذ اول من امـس        وبحسب المعلومات فان عددا من قيادات حماس بمشاركة خبراء ف         
، تنفي ما جاء فيـه مـن اتهامـات          "ردود قانونية "في عقد اجتماعات، لبحث ما جاء في التقرير، واعداد          

  .لحركة حماس
 محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس وأحد المشاركين في جلسات اعداد الردود              .وقال د 

  .دها الى القاضي ريتشارد غولدستون بعد ان تنتهي من اعدادهان اللجنة سترسل ر" القدس العربي"لـ
وقال الزهار الذي نفى ما ورد في التقرير خالل تصريحاته ان اللجنة ستضع البراهين التي تؤكد عكـس                  
ما جاء من اتهامات لحركة حماس، وفصائل المقاومة، من خالل االستناد الى تقارير حقوقية دولية اخرى                

، ومقرها مدينة نيويورك وفيه نفـى قيـام مـسلحي           "هيومن رايتس ووتش  "دته منظمة   كالتقرير الذي اع  
  ". دروع بشرية"حماس باستخدام المدنيين كـ

، قالـت   "مجازر حرب "وكانت حركة حماس التي رحبت بتقرير غولدستون، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب            
  .ان التقرير اخطأ في االتهامات التي نسبت الى الحركة

ـ    وفي هذا  ان من بين الردود التي تستند اليها حماس عالوة عن          " القدس العربي " الخصوص قال الزهار ل
التقارير الحقوقية الدولية، الوقائع التي حدثت خالل الحرب، مشيرا الى استناد حمـاس لحادثـة قـصف                 

ق العمليـات   مدرسة الفالوجا، التي كانت تؤوى مدنيين فارين من الهجمات اإلسرائيلية، التي طالت مناط            
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حين قصفت هذه المدرسة استشهد عشرات الفلسطينيين، ولم تـسجل اصـابة اي             "وقال الزهار   . المسلحة
هذا ما يؤكد ان حماس لم تستخدم السكان دروعا بشرية، واال لكـان قـد               "، واضاف   "مسلح يتبع المقاومة  

  ".قضى في الهجوم مسلحون
ـ     )الرصاص المصبوب (ان  واشار الزهار الى ان عمليات المقاومة خالل عدو        حـرب  "، كانت اشـبه بـ

، من الهجمات الشرسة التي شنها جيش       "دفاع عن النفس  "، وان فصائل المقاومة كانت في حالة        "الشوارع
  .االحتالل

، وجهات اخرى لم يكشف عنها      "اليسار االلماني "الى ذلك، فقد كشف الزهار عن قيام جهات اجنبية بينها           
  .رة الماضية بحركة حماس، لبحث ما جاء في تقرير غولدستونباجراء اتصاالت خالل الفت

  8/10/2009القدس العربي، 
  

   لو تأجلتحتى  الوطنيةمتمسكون بالمصالحة: الزهار .16
أن ، نفي الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس :القاهرة ـ أشرف أبو الهول

لمصالحة بسبب تداعيات إرجاء مناقشة تقرير تكون حركته قد طلبت من مصر تأجيل توقيع اتفاق ا
حتي لو صدر قرار بتأجيل موعد ، إن حماس متمسكة بالمصالحة: وقال الزهار لـ األهرام جولدستون

  .التوقيع عليها ألن األجواء غير مالئمة لذلك اآلن في ظل تبادل االتهامات بسبب تقرير جولدستون
  8/10/2009األهرام، 

  
  ولدستون خطيئة ودليل على أن رئيس السلطة رهينة في قبضة الكيانتأجيل تقرير غ: حشلّ .17

وصف األمين العام لحركة الجهاد  رمضان عبد اهللا شلح قرار رئيس السلطة المنتهيـة واليتـه                 : الدوحة
بأنه نسفٌ للجهود الرامية للمصالحة، رغم جدية الجهد        " تقرير غولدستون "محمود عباس بسحب أو تأجيل      

رعى الحوار الفلسطيني، مؤكدا أنه يعد انتحارا سياسيا لقطع الطريق على الفلـسطينيين             المصري الذي ي  
  .أمام كل الخيارات

تأتي " تقرير غولدستون "إن جريمة تأجيل    ): "10-7(األربعاء  " الجزيرة"وقال شلح في حوار مع فضائية       
 قبضة االحتالل الصهيوني؛ لذا تصر      سلطة رهينة في  "، مضيفًا أنها    "ضمن سلسلة الخطايا لسلطة رام اهللا     

  ".على المضي في طريق التسوية البائد رغم فشل خيارها
إن الفلسطينيين ال ينتظرون من مجلس األمن شيًئا، ولكن حصولنا على هـذه الفرصـة               : "وأضاف شلح 

لـسفن مـع    ، منوها بأن عباس بقراره هذا حـرق ا        "النادرة هو إنجاز من قبل من تبقى لهم ضمائر حية         
  !".بأي وجه حق يتخذ عباس هذا القرار؟: "األموات قبل األحياء، متسائالً

الشعب الفلسطيني ال يبيع دماء شعبة بهذا الثمن، مشددا على أن سياسـات             " ولي"وأوضح أن الذي يكون     
  .ةاالحتالل التهويدية والتدميرية في القدس المحتلة والضفة الغربية؛ تدلل على سقوط خيار التسوي

: وعن تاثير هذا القرار في خط سير المصالحة الفلسطينية المقرر انعقادها خالل الشهر الجاري، قال شلح               
، وإن الذي نسف أي     "حماس"إن الذي يضع القاطرة على طريق المصالحة هم اإلخوة في           : "أقول للتاريخ "

، فيما وصف ما يتردد     "ىأو الفصائل األخر  " الجهاد"أو  " حماس"فرصة للمصالحة هو عباس وليس حركة       
  .عن نية عباس الذهاب إلجراء االنتخابات في الضفة دون غزة؛ بأنه جريمة كبرى

وندد شلح باإلجراءات التهويدية ومحاوالت اقتحام المسجد األقصى، معتبرا تلك اإلجراءات ثمنًا للصمت             
  .العربي واإلسالمي على جرائم االحتالل المتواصلة منذ ستة عقود

ـ   وطا بالتركيز على األقصى اآلن؛ ألنه رمز قداسـة القـضية         " حركة الجهاد اإلسالمي  "لب األمين العام ل
 ".ما يجري على الساحة الفلسطينية هي ثمار لعدم تسليم عباس بنتائج االنتخابات"الفلسطينية، معقبا بأن 

  7/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   والسلطة خاضعة للصهاينة واألمريكان..اليهوداألقصى مستهدف من قبل : أبو مرزوق .18

أكد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الدكتور موسى أبـو مـرزوق أن المـسجد                 : طهران
األقصى مستهَدفٌ من ِقَبل اليهود تاريخيا، مشيرا إلى أن الصهاينة يعتقدون أن الهيكـل المزعـوم فـي                  

 يحـاولون   1967لالستيالء على مدينة المقدس وتهويدها، ومنذ       القدس؛ ولذلك يخططون منذ فترة طويلة       
إثبات وجود آثار لهم فيها، لكن لم يجدوا أثرا حتى اليوم، ويجرون أعمال حفر تحت المسجد األقصى من                  

  .جميع االتجاهات
اإليرانيـة أن   " الوفـاق "نشر في صـحيفة     " مختار برتو "وأضاف أبو مرزوق في حوارٍ أجراه الصحفي        

اينة من الناحية السكانية يبذلون جهودهم لطرد الفلسطينيين من مدينة القدس، ويحرمونهم من جميع              الصه
حقوقهم االجتماعية ليقللوا من عددهم ويكثروا من الوجود اليهودي في المدينة، وهم يحاولون منذ سنوات               

سجد األقصى، والمسموح   أن يمددوا المغتصبات حول القدس، ويحاولون اآلن منع المسلمين من دخول الم           
  .1948لهم فقط يجب أن يكونوا من عرب 

هؤالء لم يجدوا شيًئا إلثبات ادعاءاتهم حتى اآلن؛ ولذلك بدءوا يفرضون التهويد كأمر واقع              "وأضاف أن   
في الحرم القدسي، كما فعلوا بالمسجد اإلبراهيمي، وال شك أن بداية هذه األحداث هو الـسماح لليهـود                  

اح، ونتذكر شارون عندما دخل الحرم القدسي كسائح برفقـة الـشرطة القتحـام مـسجد                بارتيادها كسي 
، علمـا بـأن االنتفاضـة       "سياح"األقصى، واآلن تتكرر نفس الحالة القتحام الحرم القدسي تحت عناوين           

  ".الثانية حدثت بسبب هذه اإلجراءات
باس في الضفة الغربية حالت دون       إجراءات محمود ع   -ولألسف الشديد -وذكر أبو مرزوق إلى أن اليوم       

تفاعل أهل الضفة الغربية مع القدس؛ ألنه كمم األفواه وأمم المساجد وألغى لجان الزكاة وحاول وضع أي                 
صوت وطني ومقاوم في السجن، وهذا التكميم أثر في استجابة سكان الضفة الغربية، ولم يبقَ للدفاع عن                 

، وهؤالء هم الذين يحرسـون      48ة إال سكان القدس وفلسطينيو      مسجد األقصى من االنتهاكات الصهيوني    
اآلن القدس بأجسادهم ودمائهم وبأرواحهم، ويواصلون الليل بالنهار، وال يتركون المسجد خوفًا من دخول              
هؤالء المتطرفين ليثبتوا أقدامهم استعدادا لهدم المسجد وبناء الهيكل، وال شك أن هنـاك تقـصيرا مـن                  

فلسطينية تجاه القدس، وهذا التقصير يشجع الصهاينة على االستمرار في عملية تهويد القـدس،              السلطة ال 
  ".وإزالة كل اآلثار اإلسالمية

، ذكر أبو مرزوق أنه جرت حتى اآلن ست جلـسات           "فتح"و" حماس"وحول ملف المصالحة الوطنية بين      
االنقسام ألسبابٍ متعلقة بالقضية الفلسطينية     الحركة لديها قرار بإنهاء     "، وأضاف أن    "فتح"حوار مع حركة    

وبالضفة الغربية وما يجري لها؛ ولذلك نحن نعتقد أنه يتم قريبا لقاء جامع بين الفلسطينيين ينتهي بتوقيع                 
  ".الحالي) أكتوبر(ورقة المصالحة، وسيحدث هذا األمر في األسبوع األخير من شهر تشرين األول 

  7/10/2009 المركز الفلسطيني لإلعالم،
  

  "حتى إشعار آخر"حماس طلبت إرجاء المصالحة ": الحياة" .19
أن الحركة قدمت لمصر طلباً " الحياة"لـ " حماس"أكد قيادي رفيع في حركة :  فتحي صباح-غزة 

، احتجاجاً "حتى إشعار آخر"إلرجاء التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية المقرر نهاية الشهر المقبل 
تقرير "لسلطة إرجاء التصويت في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة على على قرار ا
  .الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة" غولدستون
لم تحدد في طلبها الذي سلمته، موعداً جديداً لعقد اتفاق المصالحة الذي وجهت مصر " حماس"وقال إن 

تفضل "وأضاف أن الحركة .  والعشرين من الشهر الجاريالدعوات إلى الفصائل لتوقيعه في الخامس
العودة إلى مائدة الحوار أو توقيع االتفاق بعد أن تهدأ النفوس، بسبب قرار الرئيس محمود عباس إرجاء 
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ليس أمامها خيار سوى اإلرجاء، خصوصاً أن "ورأى أن القاهرة ". التصويت على تقرير غولدستون
  ".لى الموعد المحددحماس مصممة على عدم الذهاب إ

تأكيده تقديم الطلب، لكنها نقلت أيضاً عن " حماس"عن مصدر آخر من " فرانس برس"ونقلت وكالة 
المشاورات ال تزال جارية على قدم وساق بين حماس "الناطق باسم الحركة فوزي برهوم قوله ان 

دستون على مجريات الحوار والفصائل مع القيادة المصرية لدرس تداعيات سحب السلطة تقرير لجنة غول
  ".والمصالحة

  8/10/2009الحياة، 
  

 على الحوار" غولدستون"حماس تبحث مع الجانب المصري تداعيات سلوك السلطة تجاه  .20
قالت حركة حماس إنها تجري اتصاالت مع ممثلي الحكومة المصرية بشأن انعكاسات موقف : غزة

وقال الدكتور سامي أبو زهري . د المبذولة للحوارالسلطة الفلسطينية من تقرير غولدستون على الجهو
تجري مداوالت مع المصريين بشأن انعكاس موقف السلطة على "المتحدث باسم الحركة إن قيادة حماس 

تمسك الحركة من حيث المبدأ بتحقيق المصالحة "، مؤكدا في نفس الوقت "الجهود المبذولة للحوار
د المتحدث باسم حماس التأكيد أن موقف السلطة في رام اهللا تجاه وجد". الفلسطينية كخيار ال تراجع عنه

تقرير غولدستون وقيامها بتعطيل رفعه إلى مجلس األمن أصاب الشعب الفلسطيني واألمة العربية 
  .واإلسالمية بصدمة كبيرة

 8/10/2009الشرق األوسط، 
  

  اقشة في جلسة طارئةتدعو منظمة التحرير إلى تقديم تقرير غولدستون لمن"  اليسارجبهة" .21
الجبهتين الشعبية والديموقراطية  [، التي تضم التنظيمات السياسية اليسارية"جبهة اليسار"دعت : غزة

 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أخذ زمام المبادرة بدعوة األمين العام ]وحزب الشعب
جلسة طارئة لمجلس األمن الدولي، عالوة للتوجه إلى لألمم المتحدة لتقديم تقرير غولدستون لمناقشته في 

المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية التخاذ اإلجراءات القانونية لتقديم قادة جيش وحكومة إسرائيل 
  .للعدالة ومحاكمتهم وفقاً للقانون الدولي

مهنية وكفأة تكون "إلى تشكيل لجنة تحقيق " جبهة اليسار"وفي ختام اجتماع ممثليها في غزة، دعت 
مرجعيتها اللجنة التنفيذية وتتمتع بكامل الصالحيات التي تمكنّها من القيام بمهامها بشفافية ونزاهة 
وباستقاللية تامة، وأن تعلن نتائج عملها للشعب الفلسطيني بشأن المسئوليات الفردية أو الجماعية عن 

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى . بيان، على حد تعبير ال"خطيئة التعامل مع تقرير غولدستون
تحمل المسؤولية وعدم السماح باستمرار تجاهلها وإدارة الظهر لقراراتها، والعمل على ممارسة دورها 
وفقاً للصالحيات المخولة لها باعتبارها القيادة التنفيذية األعلى للشعب الفلسطيني ووضع اآلليات المناسبة 

لمقابل رفضت الجبهة تأجيل موعد التوقيع على اتفاق الحوار الوطني الذي من المقرر في ا. لتحقيق ذلك
  .الجاري) تشرين األول( أكتوبر 25أن يتم في 

  8/10/2009الشرق األوسط، 
  

  على عباس االعتذار للشعب.. حماس ال تزال على موقفها من المصالحة: البردويل .22
" : فلـسطين "ردويل القيادي في حركة حماس، لـصحيفة         الدكتور صالح الب    قال :محمد األيوبي  - غزة

وأوضح أن حركتـه    ". حماس ال تزال األحرص على المصالحة، وال تزال على موقفها من هذه القضية            
كانت مرنة إلى أبعد الحدود فيما يتعلق بملف المصالحة، مؤكداً أن السلطة هي من عطلت هذا الملـف،                  
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لسياسية وأخيراً من خالل هذا العمل المـشين المتمثـل بـسحب            وسممت األجواء من خالل االعتقاالت ا     
  ".التقرير

وأكد أن حركة حماس ال تزال ترى أن ما قامت به السلطة من إرجاء إلقرار تقريـر غولدسـتون فـي                     
أمر خطير جداً، يستوجب الوقوف عنده ومحاسبة الفـاعلين ورد  "مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة     

  ".لفلسطيني واالعتذار له وعرض التقرير مرة أخرى في أقرب فرصةاالعتبار للشعب ا
نحن نقدر الجهد المصري كثيراً، ونعمل كل ما بوسعنا من أجـل التعـاطي مـع الجهـود                  : وتابع يقول 

المصرية ونأمل أن نصل إلى لحظة تتم فيها المصالحة وتطبق بنودها على أرض الواقع وأن ينتهي هـذا     
  )".إسرائيل(اس للواليات المتحدة والوالء الذي يمارسه عب

ـ  ) المنتهية واليته (البردويل من رئيس السلطة     . وطالب د  االعتذار إلى الشعب الفلسطيني    "محمود عباس ب
، وأن يكفر عما فعله عن طريق       "غولدستون"عن الجريمة التي ارتكبها هو وزمرته بتأجيل عرض تقرير          

أجل رفعه إلى مجلس األمن، وأن يتم إطـالق سـراح           إعادة عرض التقرير على الجهات المختصة من        
  ".المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية

  8/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

  تقرير غولدستون تطالب بمحاسبة مؤجلي فصائل .23
وصفت فصائل فلسطينية في قطاع غزة طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التـصويت            :  أحمد فياض  - غزة

شارد غولدستون، بالتجاوز الخطير للثوابت الفلسطينية المتأسس على منهج التفرد          على تقرير القاضي ريت   
  .لدى السلطة

وأعرب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر عن استنكاره الـشديد إزاء               
برأيها فيما يخص   تجاوز السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لموقف الجبهة، وعدم األخذ            

  .تأجيل تقرير غولدستون مرجعا ذلك إلى منهج التفرد الذي يسيطر على بعض قيادات السلطة
واعتبر مزهر في حديث للجزيرة نت أن قرار تشكيل لجنة تحقيق من قبل السلطة الفلسطينية غير كـاف                  

تشكيل لجنة تحقيق وطنية    وطالب ب " ألنه لن يكون بمقدورها اتخاذ أي قرارات تدين شخصيات متنفذة بها          "
  ".كشف الجهة المسؤولة عن التأجيل"مستقلة تعمل على 

من ناحيته اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طالل أبو ظريفة أن التأجيـل حكـم علـى                  
  .التقرير بالموت سريريا، وأبعد شبح المحاكمة الدولية عن مجرمي الحرب اإلسرائيليين

بل تعداها إلي   " لم يأت من خلف ظهر الجبهة الديمقراطية وحدها       "إلى أن قرار التأجيل     وأشار أبو ظريفة    
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأكد أن الخطوة تنطوي على استهتار صريح بدماء الشهداء والجرحـى               

نـا أمـام    وطالب القيادي في الجبهة بطرد المسؤولين عن قرار التأجيل، ومحاسبتهم عل           .وجهود المقاومة 
  .الشعب لما اقترفته أيديهم من إساءة للوطن بغض النظر عن موقعهم الوطني والسياسي

أما عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام، فوصف ما جري في مجلـس حقـوق                  
اإلنسان بفضيحة كبرى أساءت للشعب الفلسطيني وقضيته، وأخرت فرصة تقـديم جنـراالت الحـرب               

  .يليين إلى المحاكم الدوليةاإلسرائ
ال توجد مبررات أو حجج واضحة من قبل السلطة لتأجيل التصويت علـى القـرار               "وقال للجزيرة نت    

سوى مساعدة إسرائيل في اإلفالت من جرائمها، وإعطائها فرصة لمارسة ضغوط على الدول التي كانت               
  ".ستصوت إلى جانب القرار

 كان لها دور هام وكبير ومسؤول تجاه شعبها انـسجم مـع حجـم               وأوضح عزام أن الفصائل الفلسطينية    
الحدث، لكنه أشار إلى أن دور الفصائل في الضفة الغربية لم يكن على المستوى المطلوب بسبب بعـض             

  .الظروف األمنية الخاصة التي منعتهم من التعبير عن غضبهم إزاء ما حدث
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شقر إن موقف السلطة من تقرير غولدستون تسبب        من ناحيته قال االقيادي في حركة حماس إسماعيل األ        
في تسميم أجواء التقارب الوطني، الفتاً إلى أن حماس والفصائل ستذهب إلى المـصالحة مـع حركـة                  

ولكن األجواء ستبقى مسممة إلى فترات طويلة جـداً بـسبب موقـف             ) فتح(التحرير الوطني الفلسطيني    
  .ساءت ونالت من القضية الفلسطينيةالسلطة األخير، والكثير من المواقف التي أ

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن قرار التأجيل كان بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني وآلالف المتضررين               
  .من الخلف، الفتاً إلى أن حركة فتح ورئيسها محمود عباس سيدفعان عواقب ثمن تأجيل القرار

 7/10/2009نت، .الجزيرة
  

  قرير غولدستونهناك خطأ في تأجيل ت: دحالن .24
قال محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن هناك خطأ في تأجيل إطالق تقرير جولدسـتون                 

آذار المقبل، مضيفا أن لجنة التحقيق بمالبسات قرار التأجيل هـي الكفيلـة           / حول حرب غزة إلى مارس    
  .بكشف الحقائق

 أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس هـو         لكنه نفى، في مقابلة أجراها معه الزميل أحمد البديري،        
المسؤول عن اتخاذ القرار، مؤكدا أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هي المـسؤولة عـن مثـل هـذه                   

ودافع عن حركـة    ". هي المسؤولة قانونيا وسياسيا عن الممثليات الفلسطينية في الخارج        "القرارات ألنها   
  ".جل ألننا جزء من المنظمةلسنا من يؤجل أو ال يؤ: "فتح قائال

  7/10/2009بي بي سي ، 
  

   تضامناً مع األقصى الفلسطينية يوم الجمعةاألراضيفتح تدعو إلضراب عام في  .25
 دعت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء يوم االربعاء الى اضراب : )رويترز) (الضفة الغربية(رام اهللا 

  .اءات اإلسرائيلية في مدينة القدسعام في االراضي الفلسطينية احتجاجا على االجر
اللجنة المركزية (تدعو ..أوال"وقال بيان صادر عن اللجنة المركزية حصلت رويترز على نسخة منه 

إضرابا عاما في جميع أنحاء الوطن لنصرة القدس العربية .. الى اعتبار يوم الجمعة المقبل) لحركة فتح
ة وإظهار صمود شعبنا وتمسكه بمقدساته االسالمية في وجه الهجمة اإلسرائيلية الشرسة والمبرمج

  ."والمسيحية
حشد كل طاقات شعبنا النجاح فعاليات يوم الجمعة والخروج بمظاهرات "ودعت اللجنة أيضا الى 

  ."ومسيرات سلمية تعلن تمسك شعبنا بمقدساته وبالقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة
  7/10/2009وكالة رويترز، 

  
  لبة فتح في الجامعات العربية يهاجمون منتقدي عباس حول تأجيل تقرير غولدستونط .26

استنكر الطلبة الفلسطينيون في كليات ومعاهد الدول العربية من ابناء حركة فتح : رام اهللا ـ وليد عوض 
فـي  محاوالت نبيل عمرو، للصيد بالمياه العكـرة، انتقامـا لخـسارته            "في بيان لهم االربعاء ما اسموه       

  ".انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، والمؤتمر السادس
ان العرف الدبلوماسي واالخالق التنظيمية، تقتضي بان ال يتهجم الشخص على رئيسه بهذه             "وقال الطلبة   

) اكتـوبر ( تـشرين االول     15، فنبيل عمرو سفير لفلسطين في القاهرة حتـى          "الفجة"و" الوقحة"الطريقة  
 على راس عمله، وموجود في القاهرة، وال يجوز له بان يستغل منصبه للتهجم علـى                الحالي، وال يزال  

  ".الرئيس محمود عباس، واعضاء القيادة الفلسطينية، وال يجوز بان يتطاول بهذا الشكل
وشدد الطلبة على انهم ضد تأجيل البت في تقرير غولدستون، ولكنهم في الوقت نفـسه يرفـضون لغـة                   

  .ت والتشهير على حد قولهمالتخوين، والمزايدا
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ربما كان للقيادة اجتهاد واخطأت به، ولكن ال يجوز بان يقوم امثال نبيل عمرو، الذي ال                :" واضاف البيان 
يختلف في تصرفاته وتعاطيه مع قضية غولدستون ومزاودته عن حركة حماس االنقالبية، التي وجـدت               

  ".ئوية ضيقة، وليس السباب وطنيةفي االمر فرصة للتشهير والمزاودة الغراض سياسية وف
عليك التسليم بنتائج انتخابات حركة فتح، فهذه عملية ديمقراطية، وبما انك           "وخاطب الطلبة عمرو بالقول     

ارتضيت الدخول بها، عليك التسليم بنتائجها، والتبرير والتخوين ال يفيدانك بشيء، بـل بـالعكس هـذه                 
  ".قط لمصالحك الشخصية، وليس اكثر من ذلكالتصرفات تظهرك بمظهر انك سطحي وتحارب ف

  8/10/2009القدس العربي، 
  

  من عباس" شماتتها"تتحرك الحتواء عواقب " إسرائيل" .27
قال وزير شؤون المخابرات دان مريدور لإلذاعة العسكرية أمس إن إسرائيل :  أسعد تلحمي-الناصرة 

ال تعترف بإسرائيل وتقول إنها لن توقف فالحركة "على السلطة، " حماس"ال تفضل بأي حال من األحوال 
وفي المقابل، فإن رئيس . العمليات اإلرهابية ضدنا وعليه ال يمكن أن تكون شريكة ألي عملية سالم

أما إذا قلنا إننا معنيون بتعزيز مكانته فإن األمر سيؤذيه ... السلطة هو شريك وال مصلحة لنا في إضعافه
  ".في الشارع الفلسطيني والعربي

رأى وزير الخارجية السابق شلومو بن عامي أن التطورات األخيرة تزعزع مكانة عباس فلسطينياً، و
وأضاف أن اعتبار ". ألنها تعرضه على أنه متعاون مع إسرائيل والواليات المتحدة ويأتمر بأوامرهما"

سطينية التقليدية مثل أهم من األساطير الفل"رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض أن بناء دولة فلسطينية 
بين القوى الراديكالية في حماس وفتح، وبين اإلدارة المحافظة التي "تتسبب في شرخ عميق " حق العودة

وتابع أن رفض إسرائيل التفاوض على ". يراها اآلخرون أنها أسيرة بيد إسرائيل والواليات المتحدة
  .طيني ضد عباس وفياضقضيتي القدس والالجئين يعزز االدعاءات في الشارع الفلس

ولمح بن عامي في شكل غير مباشر إلى احتمال أن تكون إسرائيل تعمدت اإلساءة إلى السلطة ورئيسها 
لعرقلة الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية، من خالل ابتزاز موقف عباس من تقرير غولدستون، كما 

 في القدس المحتلة لحرف األنظار عن لم يستثن احتمال أن تكون السلطة وراء إشعال فتيل الصدامات
قادة السلطة طالما لجأوا في الماضي إلى التصعيد الكالمي كلما "وقال إن ". تقرير غولدستون"قضية 

  ".أرادوا استعادة صدقيتهم في الرأي العام
من جهته، انتقد المحامي دوف فايسغالس، المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق اريئل شارون، 

وقال إن إسرائيل أخطأت مرتين، أوالً حين اعتقدت . التي رافقت سحب الطلب" رة العجرفة اإلسرائيليةنب"
بالتسبب في "، وثانياً "لكنه سيعود إلى األجندة الدولية قريباً وممنوع االستخفاف بقوته"أن التقرير قد دفن 
  ". حرج ألبو مازن

زال الشيء األفضل إلسرائيل في الظروف التي رغم حقيقة أن عباس قائد ضعيف، لكنه ما : "وأضاف
وبفضل عباس وفياض يسود الهدوء النسبي منذ سنوات الضفة الغربية وهما اللذان عمال كل ... تواجهها

جهد لتحقيق هذا الهدوء من خالل رؤية ثاقبة وواعية للضرر الذي سببه اإلرهاب للفلسطينيين، لكن من 
  ".ثاًدون عملية سياسية سيذهب كل ذلك عب

ولم يستبعد المعلق السياسي في القناة األولى للتلفزيون اإلسرائيلي عوديد غرانوت أن تكون جهات معينة 
في إسرائيل تقف وراء التسريب المسبق والمتعمد عن سحب السلطة الفلسطينية طلبها من مجلس حقوق 

لسالم وإن ال مستقبل وأقصد الجهات التي تكرر القول ان عباس ليس شريكاً لعملية ا"اإلنسان، 
الذي يتعرض "، وذلك بغرض اإلساءة لعباس "لمفاوضات مع الفلسطينيين ألنها لن تقود إلى أي مكان

  ".لهجوم كاسح منذ لقائه في نيويورك رئيس الحكومة اإلسرائيلية
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حشر الرئيس عباس في الزاوية ولذا ال أستبعد أنه في حال رأى أبو مازن "وأضاف أن سلوك إسرائيل 
أن حركة فتح لن تنجح في االنتخابات المقبلة، خصوصاً في حال تم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين 

وزاد أن ". إسرائيل وحماس، ما سيعزز مكانة األخيرة، أن ينسحب عباس من المنافسة على الرئاسة
تنقذ فتح وأبو هو الخطوة الوحيدة التي يمكن أن "استئناف عملية تفاوض جدية بين إسرائيل والسلطة 

  ".مازن
  8/10/2009الحياة، 

 
  ليس في خطر" األقصى"رائد صالح يطبق سياسة حماس و: ديختر .28

إن :" السابق آفي ديختر أمـس    " الشاباك"قال الوزير اإلسرائيلي ورئيس جهاز األمن العام         :القدس المحتلة 
 صالح بالداخل مـا هـو إال        الذي تطلقه الحركة اإلسالمية برئاسة الشيخ رائد      " األقصى في خطر  "شعار  

وزعم ديختر في تصريحات إلذاعة الشمس باألراضي المحتلـة عـام            ".ادعاء كاذب وعار عن الصحة    "
 أن المؤسسة اإلسرائيلية تسعى إلى الحفاظ على المسجد األقصى المبارك والمقدسات اإلسـالمية              1948

منـذ إعـالن وثيقـة      ) إسرائيل(تها  هو أكبر كذبة عرف   " األقصى في خطر  " شعار"في القدس، مضيفًا أن     
  ".استقاللها

للمتطرفين سواء من اليهود أو العرب من زعزعة النظـام          "وشدد على أن الحكومة اإلسرائيلية لن تسمح        
  ".في القدس

وكشف ديختر عن أن السلطات اإلسرائيلية قامت باعتقال العشرات من المتطرفين اليهود خالل السنوات              
  .الستهداف المسجد األقصى المبارك والمساس بهالماضية والذين خططوا 

وأنـه  ) إسـرائيل (فـي  ) حمـاس (وادعى أن الشيخ رائد صالح يطبق سياسة حركة المقاومة اإلسالمية    
  .يحرض المواطنين العرب ضد الحكومة اإلسرائيلية

  8/10/2009صحيفة فلسطين،  
  

  "ستيطانالسلطة الفلسطينية أضعف من أن تضغط لوقف اال": " اآلنالسالم" .29
حجيبت "اإلسرائيلية " السالم اآلن"قالت مسؤولة اإلعالم الميداني في حركة :  وكاالت- القدس المحتلة

لكن سلطات االحتالل تبني متى ، إن حركتها تستخدم اإلعالم والقضاء لمكافحة االستيطان":" أوفران
  ". لمسابقة الزمنوهذا ما يدفع المستوطنين ، وتوقعت أن يجمد االستيطان قريباً، تشاء

إن السلطة الفلسطينية تعيش حالة مستحيلة فهي ضعيفة وال تستطيع ممارسة الـضغط             ": "أوفران"وقالت  
  ". عالوة على النقد الذي تتلقاه من الفلسطينيين أنفسهم، الفعال لوقف االستيطان

نية تضطر البتالع الكثير    الحل يكمن باستئناف المسيرة السياسية وحالياً فإن السلطة الفلسطي        "وأضافت أن   
مستبعدة إخراج مخطط بناء مدينة استيطانية في منطقـة الولجـة لحيـز             ، "من الضفادع وصوالً للهدف     

  . وقالت إنه لم يصادق بعد على مخططاتها القديمة، التنفيذ
 للبناء  إن هناك تجميداً كامالً   : "إلذاعة جيش االحتالل  " بمجلس المستوطنات "وزعم الناطق بلسان ما يسمى      

بحاجة للمـصادقة علـى بنـاء آالف        ) إسرائيل(الفتاً إلى أن    ، كما طلب الرئيس األميركي باراك أوباما     
وكانت صحيفة معاريف كشفت األربعاء الماضي أن لجنـة          ". وهي ستعمل لتحقيق ذلك   ، وحدات السكن 

خطط لبناء حي استيطاني في     التخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية اإلسرائيلية تستعد للمصادقة على م         
وسـيحمل الحـي    .  ألف وحدة سكنية جديدة    14هو األضخم في القدس المحتلة يشمل بناء        ، منطقة الولجة 

  .  ألف مستوطن40 دونم وسيقيم فيه قرابة 3000وتبلغ مساحته " غيفعات ياعيل"االستيطاني الجديد اسم 
  8/10/2009صحيفة فلسطين،  
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  جديدة ةواصة ألمانيتسعى المتالك غ" إسرائيل" .30
كشفت مجلة دير شبيغل األلمانية عن تقدم إسرائيل رسميا بطلـب إلـى حكومـة               : خالد شمت  -برلين  

المستشارة أنجيال ميركل الجديدة لمنحها مساعدة مالية بماليين اليوروات، لتتمكن من شـراء غواصـة               
 األلمانية المصنعة لهذا النوع     جديدة من طراز دولفين المتطور، من شركة هوفالدس فيرك دويتش فيرفت          

  .من الغواصات
، علـى   2006وذكرت المجلة في موقعها على شبكة اإلنترنت أن الحكومة األلمانية السابقة صادقت عام              

بيع إسرائيل هذه الغواصة الجديدة التي تعد السادسة من طراز دولفين التـي يحـصل عليهـا الجـيش                   
  .1999اإلسرائيلي منذ عام 

رائيل ترغب في تقديم برلين لدعم مالي يمكنها من شراء دولفين السادسة مثلما جـرى               وأوضحت أن إس  
  .عند شرائها الغواصتين الرابعة والخامسة

 7/10/2009نت، .الجزيرة
  

  أول منظومة دفاعية متنقلة في العالم": إسرائيل" .31
يمكنها رصد صواريخ طورت الصناعات العسكرية اإلسرائيلية أول منظومة من نوعها في العالم : أ ش أ

 .موجهة مضادة للدروع فور إطالقها، وتحويل مسارها عن الهدف
أي ممتص (ان المنظومة الحديثة تدعى بوليم زعزوعيم "أمس " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 

وهي متنقلة ومحمولة على ظهر جندي المشاة، ويمكن نشرها في ساحة القتال في غضون ) الصدمات
 ".دقائق معدودة

سيكون أول من يحمي سالح المشاة في مواجهة الصواريخ "أوضحت الصحيفة أن الجيش اإلسرائيلي و
، 2006كتلك التي كبدته خسائر فادحة في حرب لبنان الثانية في شهر تموز من العام " المضادة للدبابات

 .وفي العدوان االخير على قطاع غزة مطلع العام الحالي
 .  أيام في معرض عسكري كبير في الواليات المتحدةوستعرض المنظومة الجديدة بعد

  8/10/2009السفير، 
 

   على األماكن المقدسة"إسرائيل" حول محافظة شريط مصّور يكذّب مزاعم بيريز .32
على " إسرائيل"شمعون بيريز حول محافظة " اإلسرائيلي"كذّب شريط مصور مزاعم الرئيس : آي.بي.يو

وبثت . أن تنفيذ أعمال حفريات تحتها ممنوع وفقاً للشريعة اليهوديةاألماكن المقدسة لجميع الديانات و
تقريراً مصوراً أكد أن جمعيات استيطانية يهودية تنفذ أعمال حفريات " اإلسرائيلي"القناة الثانية للتلفزيون 
  .تحت المسجد األقصى

د األثرياء القادمين وظهر في التقرير رئيس إحدى الجمعيات االستيطانية وهو يشرح لمجموعة من اليهو
وقال رئيس الجمعية إن ارتفاع . من الخارج حول النفق بهدف الحصول على تبرعات لنشاطات جمعيته

  . النفق يبلغ ستة أمتار وأشار إلى الدعامات الموجودة في المكان
  8/10/2009الخليج، 

  
   تشدد حصارها على المسجد األقصىاالحتاللقوات  .33

من حصارها المضروب   اإلسرائيلي  شددت سلطات االحتالل    ): وكاالت(-  حسن مواسي  - القدس المحتلة 
على البلدة القديمة من القدس وعلى المسجد األقصى، حيث منعت منذ ساعات الصباح تالميذ المـدارس                

 األوقاف اإلسالمية وحـراس     مسئوليكما منعت   . في مدارس البلدة القديمة من االلتحاق بمقاعد الدراسة       
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من الوصول إلى األقصى وااللتحاق بأماكن عملهم، في أشد تصعيد في هذا المجال منذ              المسجد األقصى   
  .بدء األعياد اليهودية

 في نقاط تفتيش في محيط البلدة القديمة حيـث فرضـت            اإلسرائيليةوشوهد عشرات من رجال الشرطة      
ل والنساء فوق سـن      الرجا إال ولم تسمح بدخول     األقصى قيودا على دخول المسجد      اإلسرائيليةالحكومة  
  .الخمسين

وقـال أحمـد     . البلدة القديمة بالقـدس    إلى أمس وسياسيون   48صل قادة من فلسطينيي     من جهة أخرى و   
 -حكومـة نتنيـاهو     .. القدس قضية حساسة  " وعضو الكنيست    48الطيبي أحد القيادات السياسية لعرب      

يتعين عليهم فتح كل الطرق المؤدية      . البوابيتعين عليهم فتح كل ا    .  ليبرمان اليمينية تلعب بالنار    -باراك  
ولكن هم راغبون في التدليل على أنهم موجـودون هنـا           .  وبعد ذلك سيسود الهدوء    األقصى المسجد   إلى

المسجد .  موجودون كقوة احتالل انتقالية    أنهمنحن هنا كي نقول     . بوصفهم أصحاب السيادة بالقوة والسلطة    
  ".وإسالميةنية  والقدس الشرقية أراض فلسطياألقصى

 المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خالل استقباله وفد أعـضاء الكنيـست             نوحمل الشيخ محمد حسي   
العرب بشدة على إجراءات االحتالل في القدس واستمرار حصارها للبلدة القديمة والمـسجد األقـصى،               

  .ة مسؤولية التداعيات الناجمة عنهاواصفا إياها بأنها إجراءات غير مسبوقة، محمال الحكومة اإلسرائيلي
 ومحتجـين   اإلسـرائيلية  بين الـشرطة     األقصىوجاء التحذيرات الفلسطينية بعد اشتباكات عند المسجد        

  .المسجد األقصىفلسطينيين بشأن محاوالت مزعومة لمتطرفين يهود دخول 
م الجمعة يوما عالميا     إلى اعتبار يو   أمسالشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين       من جهة أخرى دعا     

  . لنصرة القدس والمسجد األقصى في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية
وطالب التميمي في بيان صحفي الشعب الفلسطيني وكافة العرب والمـسلمين فـي العـالم بـالخروج                  

بالمظاهرات والمسيرات الغاضبة التي تنطلق في كل المدن العربية واإلسالمية بعد صالة الجمعة لنصرة              
ـ   كافـة أنحـاء    ودعا التميمي خطباء المساجد في       ". التنديد بإجراءات االحتالل ضده   "المسجد األقصى ل

العالم إلى تخصيص خطبة الجمعة لبيان مكانة القدس والمسجد األقصى وتنبيـه األمـة إلـى األخطـار                  
  .المحدقة بالقدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

8/10/2009الدستور،   
 

 حي استيطاني جديد جنوب القدس ومصادرة آالف الدونمات شمال شرق المدينة .34
في جبل المكبـر    " نوف تسيون "ن بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة         مراسم تدشي  أمس جرت   :القدس

وذكرت إذاعة الجيش اإلسـرائيلي أن مراسـم          وحدات سكنية  104ويشمل مخطط البناء    . جنوب القدس 
ويسكن الحي االسـتيطاني     .التدشين أجريت تحت حراسة أمنية مشددة خشية اندالع احتجاجات فلسطينية         

 عائلـة، بيـنهم     80قلب جبل المكبر وبني على أرض فلسطينية خاصة حوالي          الواقع في   " نوف تسيون "
 104مهاجرون يهود أميركيون، وتم امس تدشين المرحلة الثانية من الحي االستيطاني التي تشمل بنـاء                

 . وحدة سكنية400 كافة مراحل البناء إكمالوحسب المخطط سيضم الحي بعد . وحدات سكنية
إلسرائيلية ،أمس، ممثلة بالمسؤول عن أمالك الغائبين وأمالك الدولة بواسـطة            ذلك سلمت السلطات ا    إلى

البريد المسجل عددا من المواطنين الفلسطينيين في قرية عناتا شمال شرق القـدس قـرارات عـسكرية                 
رضهم الواقعة قرب الخان األحمر واستمالكها لصالح الجيش اإلسـرائيلي          أ الدونمات من    آالفبمصادرة  
 .،كما جاء في القرار" المصالح العامة"ألغراض 

 تلك، األمر الذي أثار الـسخط لـدى         أرضهموتضمن القرار أيضا دعوة المواطنين لتلقي تعويضات عن         
 .المواطنين

7/10/2009القدس، فلسطين،   
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   تدين اعتقال رموز الدفاع عن األقصى" القدسمؤسسة" .35

اإلسرائيلي لبطش والتنكيل التي قام بها االحتالل       أكدت مؤسسة القدس الدولية رفضها حمالت االعتقال وا       
األقصى، وحراسه، ورموز الدفاع عنه مـن أهلنـا فـي        المسجد  بحق عدد من المصلين والمرابطين في       

منهم الشيخ رائـد صـالح      . ، والضفة الغربية  1948القدس المحتلة، واألراضي الفلسطينية المحتلة عام       
إن ما يقوم به االحتالل هو      : وأضافت. بري وحاتم عبد القادر   والشيخ كمال الخطيب، والشيخ عكرمة ص     

من الخطورة بمكان ألن اعتقاله وإبعاده وتضييقه على رواد القدس واألقصى والسيما منعـه المتكـرر                
 عاما من دخول األقصى والبلدة القديمة في القدس يهدف إلى قطـع             50للمصلين الذين تقّل أعمارهم عن      

قدس واألقصى، وضرب خط الدفاع األول عن المدينة ومقدسـاتها والمتمثـل بأهـل              المد البشري عن ال   
، وتاليا االستفراد بالمـسجد األقـصى الـذي ستـصبح           1948القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة عام      

  .حجارته وحيدة في مواجهة االحتالل
7/10/2009مؤسسة القدس الدولية،   

  
  راً لبحث تداعيات تأجيل تقرير غولدستونيعقدون مؤتمفي غزة  الجامعات أساتذة .36

إلى مؤتمر عام يبحث في تداعيات تأجيل        دعت نقابة أساتذة الجامعات الفلسطينية في غزة األربعاء       : غزة 
في سويسرا النظر في تقرير ريتـشارد غولدسـتون المتـصل بـالحرب              مجلس حقوق اإلنسان الدولي   
" إلى مزابل التـاريخ يـا عبـاس       "ر الذي يحمل عنوان     ويشارك في المؤتم   .اإلسرائيلية على قطاع غزة   

   .جامعيون وسياسيون من مختلف الفصائل الفلسطينية
التـي ارتكبهـا    " الخيانة"كان أصدرت النقابة ملصقًا دعائياً عَبرت من خالله عن غضبها على ما سموه              

 يـتهم االحـتالل     رئيس السلطة محمود عباس بعد طلبه تأجيل التصويت على تقرير غولدستون الـذي            
وتظهر في الملصق الذي وقع عليه أساتذة جامعيون ومثقفون، وتم           .بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة     

تحيط به صور   ) X(لصقه بكثافة في شوارع محافظات قطاع غزة، صورة للرئيس عباس وعليها عالمة             
  .لضحايا جرائم الحرب في قطاع، في إشارة إلى أن أرواحهم في عنقه

7/10/2009رس، قدس ب   
  

   الفلسطينية في بريطانيا تطالب بمحاسبة المتورطين بتأجيل تقرير غولدستون المؤسسات .37
طالبت المؤسسات والشخصيات الفلسطينية في بريطانيا التي تداعت لعقد مـؤتمر طـارئ أمـس                :لندن

جميع المتورطين  األول، لبحث التداعيات الكارثية إلرجاء تقرير غولدستون لستة أشهر بضرورة محاسبة            
  .تقريرال، المتمثلة بطلب سلطة رام اهللا إرجاء بحث "جريمة جنيف"في ما وصفته بـ

  8/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   يقصف مدرسة في غزةاالحتالل .38
قصفت قوات االحتالل بالمدفعية مدرسة شهداء الشجاعية شرق مدينة غـزة، مـساء              :رائد الفي  -غزة  

  .دمار في عدد من الغرف الدراسية ومكتبة المدرسةالثالثاء، ما أدى إلى إلحاق 
8/10/2009الخليج،   
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   فلسطينياً في الضفة20 االحتالل يعتقل .39
 الـضفة    من  فلسطينياً خالل حملة دهم فجر أمس في أرجاء متفرقة         20اعتقل جيش االحتالل    : رائد الفي 
  .الغربية

8/10/2009الخليج،   
  

   عالمية  من جائزة فلسطينيمصور حرب تحرم مصر .40
ناشد المصور الصحافي محمد البابا مصر السماح له بمغادرة قطاع غزة عبـر             :  ضياء الكحلوت  -غزة  

 الـذي مـن     2009معبر رفح البري قبل يوم الجمعة المقبل للمشاركة في المهرجان الدولي بفرنسا للعام              
بـيض ضـد المـدنيين       اإلسرائيلية باسـتخدام الفـسفور األ      "جريمة الحرب "المقرر أن يتحدث فيه عن      

  .الفلسطينيين
 الفرنسية الدولية للمنافسة النهائية على جـائزة        "بايوكس"تم اختياري من ِقَبل مسابقة      : وقال البابا في بيان   

 9 والتي من المقرر اإلعالن عنهـا يـوم الجمعـة المقبـل              2009أفضل مصور حرب في العالم للعام       
  ."أكتوبر

يد الذي تمكَّن من توثيق جريمة إلقاء قوات االحـتالل اإلسـرائيلي            أنه هو المصور الوح   "وأضاف البابا   
 يناير الماضي، خالل الحرب اإلسرائيلية علـى غـزة          17للقنابل الفسفورية على مدرسة بيت الهيا، في        

  ."نهاية العام الماضي
8/10/2009العرب، قطر،   

  
  مسؤولياتها يحذر من انهيار األقصى وجودة يطالب األمم المتحدة بتحمل الذهبي .41

 رئيس الوزراء األردني نادر الذهبي حذر       أن) رويترز(  نقال عن  عمانمن   8/10/2009الحياة،  نشرت  
 األردنيةونقلت وكالة األنباء    . أمس من إمكان انهيار المسجد األقصى بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية تحته         

 اإلسرائيلية التي تـشكل     اإلجراءاتمن  األردن يرى أن هناك العديد      " أن عن الذهبي قوله     "بترا"الرسمية  
خطراً حقيقياً على المقدسات اإلسالمية في القدس عموماً، وعلى المسجد األقصى خصوصاً، مثل جـسر               
المغاربة من حيث تصميمه وإعادة بنائه، والتوسع في بناء أنفاق تحت المسجد، ما يهدد مستقبالً بإمكـان                 

  ."انهياره
 تحمـل  إلـى وزير الخارجية األردني ناصر جودة دعا األمم المتحدة  أن 8/10/2009لخليج، اوأضافت  

  .لوقف انتهاكاتها في القدس والمسجد األقصى" إسرائيل"مسؤولياتها والضغط على 
  

  في بيروت تضامنا مع األقصىاعتصام .42
ية اللبنانية  نفذت اللجنة المشتركة اللبنانية الفلسطينية المنبثقة عن لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطن           

وتحالف القوى الفلسطينية، اعتصاماً أمس، أمام مقر األسكوا في وسط بيروت، استنكاراً لما تتعرض لـه                
 .مدينة القدس في فلسطين المحتلة من اعتداءات

8/10/2009السفير،   
  

  "لمصلحة الثورة الفلسطينية"أي طرف يحاول تأجيل اتفاق المصالحة الوطنية ال يعمل : الغيطأبو  .43
، من غزة عبر د ب أ، أن  وزير الخارجية المصري أحمد 8/10/2009 العرب، قطر، ذكرت صحيفة

أبو الغيط أكد، أمس األربعاء، أن أي طرف فلسطيني يحاول تأجيل اتفاق المصالحة الوطنية ال يعمل 
مقاومة ، في إشارة واضحة إلى حركة ال"العمل الوطني الفلسطيني"أو " لمصلحة الثورة الفلسطينية"
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ورداً على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان تأجيل بحث تقرير غولدستون يمكن أن ). حماس(اإلسالمية 
ال ينبغي أن نجعل المناورة والتكتيك "يؤدي إلى إرجاء توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، قال أبو الغيط 

حاولة للتأجيل يسعى فعالً للحفاظ ال أتصور أن من سيقوم بأي م: "وأضاف". يؤثران على االستراتيجية
على وحدة العمل الوطني الفلسطيني والحفاظ على الثورة الفلسطينية؛ ألن العمل الوطني الفلسطيني يجب 

لم تحط علما "وأكد الوزير المصري أن بالده ". أن يتحقق من خالل الوحدة وليس من خالل التفرقة
وسئل أبو الغيط عن . س األمم المتحدة لحقوق اإلنسانبتأجيل مناقشة تقرير غولدستون في مجل" مسبقا

توجيه البعض اتهامات إلى دول عربية بممارسة ضغوط على الجانب الفلسطيني لتأجيل بحث تقرير 
واستطرد ". ال توجد لدي معلومات عن دول عربية أحيطت علما مسبقاً بهذا التطور: "غولدستون، فأجاب

ط علما وإذا ما كانت قد أحيطت لكانت نصحت بعدم المضي فيه بالتأكيد، فإن مصر لم تح: "قائال
  )".التأجيل(

، من القاهرة عبر مراسلها أشرف أبو الهول، أن أبوالغيط أكّد أن 8/10/2009األهرام، وأضافت صحيفة 
مصر بذلت جهودا كبيرة خالل األيام الماضية من أجل وقف التوتر حول المسجد األقصي شملت 

 مع كل من بان كي مون السكرتير العام لألمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية، عالوة اتصاالت مكثفة
على الجانب اإلسرائيلي، مشددا علي أن مصر، رئيسا وحكومة وشعبا، تولي اهتماما بالغا بالمسجد 

  .األقصى
  

  "ضربة مؤلمة"تأجيل النظر في التقرير أصاب العمل في الشرق األوسط بـ:  موسىعمرو .44
قال أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى إن تأجيل النظر في تقرير غولدستون أصاب : كاالتو

، ولم يكن يصح أن تتخذ هذه الخطوة تحت أي "ضربة مؤلمة ومؤسفة"العمل في الشرق األوسط بـ
أرجو أن يأخذ مجلس األمن الموضوع بجدية لخطورة ما حدث، وخطورة استهداف "وقال . تبرير
وحذر من التصدي للتقرير في المجلس، ". نيين والضرب العشوائي للتجمعات المدنية تحت أي ظرفالمد

  ".إذا حصلت هذه المعارضة، فسيكون األمر خطيرا"قائال 
  8/10/2009الخليج، 

  
    اجتماعاً لمناقشة األوضاع المتدهورة في مدينة القدس المحتلةيعقدمجلس الجامعة العربية  .45

يعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعاً طارئاً اليوم : ت الوكاال-القاهرة 
سيخصص لمناقشة األوضاع المتدهورة في "قال نائب األمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي إنه 

 في المسجد مدينة القدس المحتلة في ضوء اإلجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلية
  ". األقصى من حصار وعدوان

  8/10/2009الحياة، 
  

  القطري يأسف لطلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستونالوزراءمجلس  .46
أعرب مجلس الوزراء القطري عن بالغ أسفه لطلب السلطة الفلسطينية من مجلس حقوق :  قنا–الدوحة 

الخاص بجرائم حرب غزة في شهر " ريتشارد غولدستون" تقرير اإلنسان تأجيل التصويت على مناقشة
 بينما تطالب األمة العربية واإلسالمية المجتمع الدولي باتخاذ مواقف تحفظ 2009 ويناير 2008ديسمبر 

حقوق الشعب العربي الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من مآس على يد قوات االحتالل اإلسرائيلية ومن 
سلطة الفلسطينية نفسها بتقديم ذلك الطلب عندما ابدى المجتمع الدولي استعداده المستغرب أن تقوم ال

مؤكدا أن هذا القرار يمثل انتكاسة حقيقية لمبادئ العدالة الدولية وسوف يؤدي إلى . لتحمل المسؤولية
جيل ورفض مجلس الوزراء القول إن قرار التأ. تمادي قوات االحتالل في ارتكاب الجرائم ضد اإلنسانية
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سوف يكون له أثر إيجابي على عملية السالم في المنطقة انطالقا من أن الشواهد السابقة تؤكد عكس ذلك 
وطالب المجلس السلطة الفلسطينية بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وأن تكون لها مواقف 

 .واضحة في الدفاع عن حقوق أبناء شعبها
  8/10/2009الوطن، قطر، 

  
  "إسرائيل" ةحاسب يطالب بمللعمل على صيغة بيانموعة العربية تجتمع في نيويورك المج .47

اجتمعت المجموعة العربية، مساء أمس، للعمل على صيغة بيان يطالب :  راغدة درغام-نيويورك 
ليحاسب إسرائيل على ارتكاب جرائم ... ممارسة مسؤولياته بموجب ميثاق األمم المتحدة"مجلس األمن بـ

وناقش السفراء العرب استراتيجية التحرك بعدما قدمت ليبيا، العضو العربي الوحيد في ".   غزةحرب في
، وهو الطلب الذي كان "تقرير غولدستون"مجلس األمن، طلباً لعقد جلسة طارئة للمجلس للبحث في 

  .يفترض أن تناقشه الدول األعضاء خالل جلسة مغلقة في ساعة متقدمة من ليل أمس
  8/10/2009 الحياة، 

  
  أمير قطر يستقبل رمضان شلح .48

استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة، أمس، األمين :  محمد المكي أحمد-الدوحة 
وعلى رغم أن الجانبين لم يوضحا طبيعة . العام لحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية الدكتور رمضان شلح

تناول الوضع على الساحة الفلسطينية ومسألة " إلى أن االجتماع ما دار في اللقاء، فإن مصادر أشارت
سحب تقرير غولدستون من التصويت عليه في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وملف 

  ".المصالحة الفلسطينية، والتصعيد اإلسرائيلي في القدس
  8/10/2009الحياة، 

 
  ون دوالر ملي171الكويت تدعم صندوقي األقصى والقدس بـ  .49

قالت مجلة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ان دولة الكويت دعمت صندوقي األقصى : كونا
 مليون دوالر أمريكي حتى اآلن الى جانب تقديمها منحاً حكومية أخرى للشعب 171والقدس بـ 
المساهمات الكويتية أضواء على "وأوضحت المجلة في تقرير نشرته في عددها األخير حول . الفلسطيني

ان الصندوق قدم معونات فنية " والعربية في رفع معاناة وإزالة آثار العدوان عن الشعب الفلسطيني
آذار الماضي / للشعب الفلسطيني ال سيما خالل العام الحالي إذ قام بإدارة منحة ثانية في شهر مارس

  ). مليون دوالر200( مليون دينار كويتي 58.7 إلعادة إعمار غزة بقيمة 2009
  8/10/2009الخليج، 

  
   األمن يرفض الطلب الليبي المتعلق بتقرير غولدستون بشأن الحرب على غزةمجلس .50

تشرين األول دعوة ليبيا إلى عقد جلسة /  أكتوبر7رفض مجلس األمن خالل جلسة مغلقة يوم األربعاء 
  . خاصة لبحث تقرير غولدستون بشأن الحرب على غزة

ن إن أعضاء المجلس اتفقوا  على تقديم موعد االجتماع الخاص ببحث األوضاع في وقال دبلوماسيو
الشرق االوسط الذي كان مقررا في العشرين من الشهر الجاري إلى الرابع عشر منه، وذلك كحل وسط 

وفي هذا اإلطار رأى المتحدث باسم البيت األبيض روبرت غيبس أن تقرير غولدستون يحتوي  . مع ليبيا
قائع مهمة، موضحا أن ذلك يستدعي أن يتم بحثه في مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة على و

  .وليس في مجلس األمن
8/10/2009روسيا اليوم،   
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  بعض خطواتكم تضعف أبو مازن وتقوي حماس:  لنتنياهو رسالةينقلميتشل  .51

ط، جورج ميتشل، في جولته حمل المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوس: نظير مجلي - تل أبيب
السادسة إلى منطقة الشرق األوسط في غضون أقل من عشرة أشهر، رسالة إلى رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يطالبه فيها البيت األبيض بأن يكف عن الممارسات والتصرفات التي 

 . حركة حماس وغيرها، وتقوي خصومه من )أبو مازن(تضعف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس 
وقالت مصادر إسرائيلية إن اإلدارة األميركية قلقة من أجواء التوتر المتصاعدة في القدس والمناطق 
الفلسطينية األخرى وأثرها على قوى السالم الفلسطينية بقيادة أبو مازن، وقصدت بذلك، حسب تلك 

لسافرة على تهويد القدس المحتلة المصادر التي كشفت مضمون هذه الرسالة، الهجمة االستيطانية ا
التي تستغلها قوى التطرف "والمسيرات والزيارات والصلوات االستفزازية اليهودية في باحة األقصى 

وقطاع غزة إلشعال لهيب الصراع أكثر وأكثر ودهورة المنطقة إلى انتفاضة " إسرائيل"األصولي في 
 ."ثالثة

إن "ارة الخارجية األميركية، قوله الليلة قبل الماضية،  عن مسؤول كبير في وز"هآرتس"ونقلت صحيفة 
 ."األولوية بالنسبة لنا تبقى إطالق مفاوضات السالم في أجواء تقود إلى إنجاحها

باتخاذ سلسلة إجراءات وقرارات إيجابية تكون ملموسة على األرض بغية "  إسرائيل"وتطالب الرسالة 
 ."ية ومنعهم من إجهاض العملية السياسيةصد هجوم المتطرفين على السلطة الفلسطين"

8/10/2009الشرق األوسط،   
  

  " غولدستون"بدعم عباس بعد أزمة " إسرائيل"أمريكا تطالب ": معاريف " .52
العبرية، أن اإلدارة األمريكية طالبت حكومة االحتالل " معاريف"أكدت صحيفة :  القدس المحتلة، فلسطين

 دعم الرئيس محمود عباس وتقويته، بعد أن تبين لديها أن شعبية برئاسة بنيامين نتنياهو بالعمل على
 "إسرائيل"عباس قد انخفضت بشكل كبير في الشارع الفلسطيني بعد سحب تقرير غولدستون الذي يدين 

  .بارتكاب جرائم حرب في غزة
ل إن األوامر األمريكية كانت واضحة للغاية حيث قال مسئول أمريكي خال: "وقال مصدر إسرائيلي

). إسرائيل(اآلن أصبحت تقوية أبو مازن فرضاً على : اتصال مع مسئول رفيع في حكومة االحتالل
وأشارت الصحيفة في عددها الصادر، أمس، إلى أنه ورغم المواجهات في القدس وما نتج عن سحب 

لحكومة تقرير غولدستون فإن ذلك لن يؤثر على مشروع استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وا
  .اإلسرائيلية

اآلن وبعد أن سحبت سلطة عباس تقرير غولدستون :" ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي إسرائيلي قوله
كثفت اإلدارة األمريكية ضغوطاتها على الحكومة اإلسرائيلية من أجل إبداء بعض المرونة في التسوية 

  ".السلمية والسالم بالشرق األوسط
نتأمل من الحكومة اإلسرائيلية أن تتعاون في موضوع السالم :" صحيفةول للسؤوقال مصدر أمريكي م

أبو مازن حصد ما زرعه، كان :" وتقول الصحيفة". بعد سحب التقرير من لجنة حقوق اإلنسان في جنيف
من المفروض عليه أن ال يلعب لعبة مزدوجة، فهو من ناحية لم يأسف على الحرب اإلسرائيلية على 

  ".ى كان يريد دعم تقرير غولدستونغزة ومن ناحية أخر
إذا وافق عباس على استئناف المفاوضات فسيتعرض لضغوطات كبيرة ومراقبة من " "معاريف"وأضافت 

قبل حركتي فتح وحماس، وذلك ألنه سيتبع إمالءات الحكومة األمريكية واإلسرائيلية بالرغم من عدم 
  ". بعد على تجميد االستيطان"إسرائيل"موافقة 

8/10/2009ة فلسطين، صحيف   
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  حماس مستعدة لقبول حل الدولتين :  بريطانيدبلوماسي .53
وصف وزير الدولة لشؤون القضايا الخارجية في حكومة الظل ديفيد :  راغدة بهنام-مانشستر، بريطانيا 

ليدنغتون في ختام اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر حزب المحافظين المعارض الذي يعقد في مانشستر 
حماس بأنها حزب سلفي يسعى إلى تأسيس إمارة في غزة تكون " الشرق األوسط" بداية األسبوع، لـمنذ

  . بداية إلعادة الخالفة في المنطقة
، )حماس(مؤسف أن الحكومات لم تقم باتصاالت مع الجناح المعتدل في "وقال السير جيريمي غرينستوك 

 ضمن " إسرائيل"بول حل الدولتين وتحترم حقوق مستعدة لق) حماس(ألنه بحسب خبرتي المباشرة، فإن 
 حول السالم، وقال إن رفضها لتجميد المستوطنات يعني أنها ال " إسرائيل"وشكك في نوايا . "هذا الحل

 .تريد التوصل إلى حل
ودعا هنري سيغمن رئيس معهد أبحاث حول الشرق األوسط في نيويورك المتخصص في قضايا الشرق 

الم في المنطقة من جهته إلى تشجيع الفلسطينيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية األوسط وعملية الس
فلسطينية تجلب حماس إلى السلطة، محذرا من أن الفرصة لتحقيق سالم بناء على حل الدولتين تقترب 

 . في بناء المستوطنات" إسرائيل"من نهايتها بسبب استمرار 
 إن المحافظين في حال وصولهم للسلطة لن يتخلوا عن "وسطالشرق األ"وأكد ليدنغتون في ختام اللقاء لـ

، إال أنه قال إن حوارا مباشرا "حماس"القنوات التي تعتمدها الحكومة البريطانية الحالية للتواصل مع 
  . معهم سيكون خطوة كبيرة

8/10/2009الشرق األوسط،   
 

       دولي ينتقد تأجيل تقرير غولدستون تحالف .54
ولي لمالحقة مجرمي الحرب بشدة سحب تقرير غولدستون من جدول أعمـال مجلـس              انتقد التحالف الد  

. داعيا الجهة التي سعت لسحبه لالعتذار لضحايا العدوان اإلسرائيلي على غزة وعائالتهم           ، حقوق اإلنسان 
ال يحق ألي مسؤول فلـسطيني      "نت على نسخة منه إنه      .وقال التحالف الدولي في بيان حصلت الجزيرة      

نت مرتبته الوظيفية أو المعنوية وقف أو تعطيل أو تأجيل أو إعاقة أي جهد كان من أجل محاكمة                  مهما كا 
  ".أي شخصية أو كيان أو دولة ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني

7/10/2009نت، .الجزيرة  
  

  عباس حكيم وصاحب تفكير سليم  : برلوسكوني .55
يلفيو برلوسكوني، أمس، عن تأييده لتجميد اعرب رئيس الوزراء االيطالي س): ب. ف. أ (–روما 

االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية وذلك في ختام لقاء في روما مع رئيس السلطة الفلسطينية 
نشدد لدى اصدقائنا االسرائيليين على ان تكون أول خطوة "وقال برلوسكوني للصحفيين . محمود عباس

 ."ناتهمنحو استئناف المفاوضات تجميد مستوط
وأضاف، أكدت التزامنا في كل المجاالت لمساعدة الفلسطينيين وتشجيع استئناف عملية السالم المهمة 

 .ليس فقط بالنسبة الى االسرائيلين والفلسطينيين وانما بالنسبة للشرق االوسط بكامله
وبنيـــامين نتانياهو وباما ومحمود عباس أننا ندعم جميعا استئناف الحوار بعد اللقاء بين باراك أوتابع 

الذي يمكن ان يؤدي ) على هامش الجمعية العامة لالمم المتحدة في نهايـــة سبتمـبر في نيويورك(
انه شخص "وعبر برلوسكوني عن دعمه لمحمود عباس وقال عــنه  .الى اقامة دولتين تتعايشان بسالم

نهــاض إالديمـوقراطية وحكيم وصاحب تفكير سليم، ورحب بالتـــزامه الرامـي الى تعزيز 
  ".من الفلسطينيةاالقتصـــاد وتعزيز قوات األ

8/10/2009الوطن، قطر،   
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   يدعو إلى إبقاء القدس مدينة مفتوحة لكل الدياناتبلير .56

دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق مبعوث اللجنة الرباعية الى الشرق االوسط توني ): ب. ف. أ(
تدى حول التفاهم الديني في جامعة جورج تاون أن من المهم االعتراف بلير، أمس، في كلمة امام من

احد األمور التي نسعى الى تنظيمها هو "بالبعد الديني للنزاع في الشرق االوسط ومعالجته، واضاف 
صدور بيان مشترك من الحاخامات والزعماء المسيحيين والمسلمين حول القدس ينص على انها مدينة 

اذا لم نكن مستعدين لالعتراف بهذا البعد والتصرف على "، وقال "لناس من كل االديانمفتوحة للعبادة ل
  ". اساسه، اعتقد اننا سنفشل في واجبنا

8/10/2009الخليج،   
  

  الفلسطينية في بريطانيا تطالب بمحاسبة المتورطين في إرجاء تقرير غولدستونالمؤسسات .57
في " جميع المتورطين"في بريطانيا بضرورة محاسبة طالبت المؤسسات والشخصيات الفلسطينية : لندن

، المتمثلة بطلب السلطة الفلسطينية إرجاء بحث تقرير القاضي ريتشارد "جريمة جنيف"ما وصفته بـ 
جرائم "غولدستون في مجلس حقوق اإلنسان الدولي في جنيف، والذي اتهم االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب 

 .طاع غزةبحق الشعب الفلسطيني في ق" حرب
وحذّرت من أي مساس بالمسجد األقصى من قبل االحتالل اإلسرائيلي، من شأنه أن يشعل شرارة 

داعية في الوقت ذاته إلنشاء هيئة شعبية تضم كل . انتفاضة، ليست فلسطينية فحسب، بل عربية وإسالمية
  .الهيئات واألحزاب للتحرك بشكل جماعي نصرة للمسجد األقصى

7/10/2009قدس برس،   
  

  في مدارسها بغزة" المحرقة" المتحدة تجدد فكرة تدريس األمم .58
) االونروا(قالت كارين أبو زيد المفوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ): ب.ف.أ(

للفلسطينيين في القطاع لكنها تواجه " المحرقة اليهودية"في قطاع غزة، أمس، ان الوكالة تفكر في تدريس 
  .شديدة من سكانهمعارضة 

لستة ماليين يهودي خالل " المحرقة النازية"وقالت المفوضة إن مسؤولي الوكالة يفكرون في تدريس 
الحرب العالمية الثانية، لطالب المدارس الثانوية لديها كجزء من منهاج حقوق االنسان، إال أنها اكدت ان 

  . يزال في مراحله المبكرةالمشروع الذي واجه معارضة قوية في القطاع الفلسطيني، ال
8/10/2009الخليج،   

 
 ربع سكان العالم مسلمون .59

 كشف تقرير أعده منتدى أميركي متخصص في األديان أن عدد المسلمين في العالم بلـغ                :أسوشيتد برس 
 . مليار نسمة، أي أن هناك نحو مسلم واحد بين كل أربعة أشخاص في العالم1.57

 -األميركي للدين والحياة العامة، واستغرق إنجازه ثالث سنوات       " بيو"دى  الذي أعده منت   -ويقدم التقرير   
صورة قد تكون غير متوقعة للبعض عن عدد المسلمين في دول العالم، ويشير إلى أن عدد المسلمين في                  
ألمانيا أكثر من عددهم في لبنان، وعددهم في الصين أكثر من سوريا، وعددهم في روسيا يفوق عـددهم                  

 . وليبيا معا، وعددهم في إثيوبيا يماثل تقريبا عددهم في أفغانستانفي األردن
 المنتدى التقرير بأنه األكثر شمولية لعـدد معتنقـي اإلسـالم فـي العـالم وتـوزيعهم                  مسئولوويصف  

 مليـار  2.2 و2.1 بما بـين  -حسب المنتدى-الديموغرافي، مقارنة بعدد المسيحيين في العالم الذي يقدر      
 .مسيحي
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لتقرير إنه بينما يتركز الثقل اإلسالمي في الشرق األوسط، فإن العدد األكبر من المسلمين يعيشون            ويقول ا 
 .من عدد المسلمين في العالم% 60في آسيا حيث يوجد هناك أكثر من 

في دول جنـوب الـصحراء      % 15من المسلمين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا و       % 20ويعيش نحو   
 .في األميركتين% 0.3با وفي أورو% 2.4األفريقية و

 يعيشون في بلدان ال     -أي خمس عدد المسلمين في العالم     - مليون مسلم    317ويشير التقرير إلى أن نحو      
 .يشكل المسلمون أغلبية فيها

 -حـسب التقريـر   -ونحو ثالثة أرباع المسلمين الذين يعيشون كأقليات يتركزون في خمسة بلدان، وهي             
 مليـون   16(وروسـيا   )  مليون مسلم  22(والصين  )  مليون مسلم  28(يوبيا  وإث)  مليون مسلم  161(الهند  
 ). مليون مسلم13(وتنزانيا ) مسلم

إندونيـسيا وباكـستان    (ويذهب التقرير إلى أن ثلثي المسلمين يعيشون في عشر دول، ست منها في آسيا               
، ودولة واحـدة    )مغربمصر والجزائر وال  (، وثالث في شمال أفريقيا      )والهند وبنغالديش وإيران وتركيا   

 .في دول جنوب الصحراء األفريقية وهي نيجيريا
 وتضم إندونيسيا

، أما أوروبا فيقطنهـا     )من عدد المسلمين في العالم    % 13 ماليين مسلم أو     203(أكبر عدد من المسلمين     
 . مليون مسلم، من بينهم أكثر من أربعة ماليين مسلم يعيشون في ألمانيا وحدها38

 ماليين مسلم يعيشون في األميركتين، يوجد أكثر من نصف هذا العدد في الواليـات               4.6ومن بين نحو    
 . ألف مسلم في كندا700من العدد الكلي للسكان في هذا البلد، ونحو % 0.8المتحدة حيث يشكلون 

8/10/2009نت .الجزيرة  
  

  وتخصيص أماكن منه لليهود" األقصى" يشير الى مخطط لتقسيم تقرير .60
حذرت السلطة الفلسطينية من أن إسرائيل تستعد لتنفيذ أكبر مشروع استيطاني : رامي ابراهيمالقاهرة ـ  
 الف وحدة سكنية غرب مدينة القدس ضمن خططها التي تهدف إلى تهويد المدينة، وقالت               14يشمل بناء   

تم المصادقة  في تقرير قدمته مندوبة فلسطين بجامعة الدول العربية الى االمين العام عمرو موسى أنه سي              
على هذا المشروع خالل اسابيع لبناء أكبر تجمع استيطاني على األرض الفلسطينية المحتلة منـذ عـام                 

1967.  
وطالب التقرير جميع الهيئات والمؤسسات العربية والعالمية باتخاذ موقف حاسم من هذا النهج اإلسرائيلي              

قدس كقبلة المسلمين األولـى وتهويـدها عـن         الذي يرمي لتحقيق أهداف بعيدة األمد تتمثل في تغيير ال         
  .محيطها الفلسطيني والعربي

وحذر التقرير من أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لهجمة ممنهجة وتصعيدا خطيرا وبوتيرة متـسارعة               
الزمن لفرض وقائع جديدة على     ) اسرائيل(غير مسبوقة لتهويدها تسابق فيها دولة القوة القائمة باالحتالل          

ضاربة عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات الموقعة والمواقف الدوليـة            األرض،  
  .الواضحة الرافضة لهذه الممارسات

ونبه التقرير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية ماضية بجهود حثيثة لتهويد المدينة المقدسة بكافة الوسائل مـن                
رة أراضيهم وسحب هوياتهم وفرض ضرائب باهظـة        طرد للمقدسيين من منازلهم وهدم لبيوتهم ومصاد      

عليهم، كان آخرها تزايد وتيرة االستيطان في القدس الشرقية وانتهاكـا صـارخا لحرمـة المقدسـات،                 
  .وتواصال للحفريات تحت وبجوار األقصى

تها وأكد التقرير أن هذه األخطار المحدقة في القدس خطيرة، واالعتداءات االسرائيلية على القدس ومقدسا             
قد بلغت ذروتها، منوها بما يجري اآلن من تكرار ظاهرة اقتحام المسجد األقصى المبارك وباحاته مـن                 
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قبل جماعات اسرائيلية متطرفة ومجموعات من المستوطنين تحت حمايـة جنـود االحـتالل وحراسـة                
 الغـاز   الشرطة، وذلك ألداء شعائر دينية وطقوس تمارس في أعيـادهم، واعتـدائهم المتكـرر بقنابـل               

والهراوات والغاز المطاطي على المصلين الموجودين في داخل الحرم وباحاته، حيث يشكل ذلك انتهاكا              
صارخا وفاضحا لحرمة المقدسات االسالمية ومحاولة خطيرة لفرض سياسة األمر الواقع مما سيغير من              

  .الخارطة الجيوسياسية والدينية واستهدافا للتاريخ
  استهداف التاريخ

اليهوديـة أن   " حيشر"ومنظمة  " يديعوت أحرونوت " للتقرير فقد أكد استطالع للرأي أجرته صحيفة         وطبقا
يريدون اعادة بناء الهيكل وضرورة احياء تواريخ يهوديـة فـي           %) 64(ثلثي الشعب االسرائيلي بنسبة     

األقصى ومنع  الحرم القدسي الشريف، كما تتعمد شرطة االحتالل الى اغالقات ليلية لمناطق محددة داخل              
حراس المسجد من االقتراب منها، اضافة الى التقاط صور لمنشآت ومبان داخل باحات الحرم، مما يعني                
أن هناك مخططا لتقسيم المسجد األقصى أو تخصيص أماكن منه لصالح الجماعات المتطرفة وقطعـان               

  .المستوطنين
ر الوجه التاريخي االسـالمي والعربـي       وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن إسرائيل تعمد أيضا إلى تزوي          

للبلدة القديمة حيث تخطط الى مصادرة جزء من أرض مالصقة للمسجد األقصى من الناحيـة الـشرقية                 
  .تعود الى مقبرة باب الرحمة االسالمية في منطقة باب األسباط بهدف تحويلها الى حديقة قومية يهودية

األقصى المبارك وفي محيط وفي أقصى ساحة البراق،        كما واصلت إسرائيل عمليات الحفر تحت المسجد        
كما تخطط القامة مركز سياحي توراتي فـي الموقـع          . وهي المنطقة المليئة باآلثار العربية واالسالمية     

نفسه، وتواصل أعمال حفر النفق الجديد المالصق للجدار الغربي للمسجد األقصى للربط بين نفق البراق               
  .قع في منطقة حمام العينوأسفل الكنيس اليهودي الوا

وقال التقرير إن عمليات االستيالء على األبنية والعقارات العربية واالسالمية تتواصل، ومـن أبرزهـا               
عقارات في حارة الشرف وأقصى غرب حي المغاربة، وبعض العقارات في أقصى شارع الواد، وأخرى               

ي أعمال تحديث في باب الخليـل وبـاب         بالقرب من مسجد النبي داوود، كما أعلنت اسرائيل أنها ستجر         
  .الساهرة

وتستمر كذلك الحفريات الواسعة في مدخل حي سلوان بمنطقة وادي حلوة تمهيدا لبناء مركـز تجـاري                 
  .كبير وموقف سيارات أرضي ونفق يصل الى منطقة ساحة البراق لربطها بالبؤر االستيطانية في سلوان

أسماء الشوارع من األسماء العربية الى األسماء العبريـة، حيـث           ونوه التقرير إلى قيام إسرائيل بتغيير       
غيرت شارع باب الحلوة بسلوان الى شارع معاليه دافيد، وحاي حينوم على شارع وادي الربابة، مشيرا                
إلى أن بلدية االحتالل في القدس أصدرت أوامر هدم ادارية بحق أبنية داخل أديرة وكنائس تاريخية فـي                  

 كان منها كنيسة األرمن الكاثوليكية التي تسلمت أوامر هدم لطابقين منها، هذه الكنيسة التـي    البلدة القديمة 
تعد من أبرز الكنائس المسيحية القديمة التي تقع في طريق اآلالم وتضم المرحلتين الثالثة والرابعة مـن                 

  . عاما150درب السيد المسيح عليه السالم، ويعود تاريخ بنائها الى أكثر من 
به التقرير إلى أن سلطات االحتالل تواصل عمليات الهدم المبرمجة لبناية المجلس االسالمي األعلـى               ون

في المدينة المقدسة حيث من المقرر أن تقوم شركات اسرائيلية ببناء فندق على ما تبقى من أنقاض بناية                  
ية بغرض بنـاء مـا يـسمى        االسالمية التاريخ " مأمن اهللا "المجلس، كما يتم مواصلة انتهاك حرمة مقبرة        

بمتحف التسامح، مشيرا إلى أن هذه القرارات تبرهن على اصرار دولة اسرائيل اللغاء الهوية االسالمية               
  .والمسيحية للمدينة المقدسة

  تطهير عرقي
ولفت تقرير مندوبية فلسطين في الجامعة العربية إلى أن هذه االنتهاكات الصارخة والممنهجة تتزامن مع               

سرائيل النتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في القدس عن طريق هدم المنازل المقدسية في مدينة              مواصلة إ 
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القدس لتشريد العائالت الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص، حيث تركزت أماكن الهدم في أحياء العيسوية              
ـ                  ن وسلوان وبيت حنينا وسور باهر والثوري ورأس خميس، كما فرضت بلدية القدس علـى العديـد م

  .أصحاب هذه المنازل غرامات مالية عالية
وقد تصاعدت أنشطة االستيالء على البيوت المقدسية، حيث تمكنت هـذه الجماعـات المتطرفـة مـن                 
االستيالء على عدد من البيوت بطرد العائالت المقدسية وتمكين المستوطنين من هذه المنازل بمـساعدة               

، "شيمعون هتـساديك  "ين، وذلك لبناء مستوطنة جديدة باسم       شرطة االحتالل واالعتداء على أهلها المقدسي     
  . دونم 18 وحدة سكنية ستقام على 200حيث تم تقديم مخطط للمستوطنة المؤلفة من 

وذكر التقرير أن كل ذلك يعد بمثابة تطهير عرقي يمارس ضد المقدسيين والوجود الفلسطيني في القدس                
لمستوطنين وبتواطؤ من القضاء االسـرائيلي والمؤسسـسات        حيث يتم توفير الدعم والغطاء العتداءات ا      

والدوائر الرسمية االسرائيلية مع ما تقوم به الجمعيات االستيطانية المتطرفة، وبوثائق مزورة في البلـدة               
 عقار للمـستوطنين  120 تم تسجيل 2008القديمة والشيخ جراح وسلوان، حيث تم الكشف أنه خالل عام  

 منطقة باب المغاربة والبؤر االستيطانية داخل البلدة القديمة والتي تعود للوقـف             بصورة غير قانونية في   
  .االسالمي في محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي في هذه المرحلة

وكشف التقرير أن سلطات االحتالل تعمد إلى تهجير المواطنين المقدسيين بشكل قسري من خالل طـرد                
متهم غير القانونية، حيث ينذر هذا االجراء بممارسات خطيـرة قـد            عائالت من منطقة سكناهم بحجة اقا     

تطال ما يزيد عن عشرين ألف مواطن فلسطيني من أبناء الضفة الغربيـة متـزوجين مـن مواطنـات                   
  .مقدسيات

كما تعمد إسرائيل إلى مصادرة بطاقات الهويات لحرمان المقدسيين الفلسطينيين الذين يعيـشون خـارج               
من وضع المقيم في القدس، وقد يمنعهم بصورة دائمة من          ) الضفة الغربية أو خارجها    (المدينة في مناطق  

القدرة على العودة الى منازلهم ومسقط رأسهم في القدس الشرقية، مشيرا إلى أنه وفقا لمنظمـة حقـوق                  
  بطاقة هوية عـام    1363 ، وعدد    1967 بطاقة هوية منذ عام      8269فقد تم مصادرة    ) بيتسيليم(االنسان  

  .مقارنة مع السنوات الماضية% 500 فقط، وهي زيادة بنسبة 2006
  التوسع والتخطيط االستيطاني

وكشف التقرير عن مواصلة إسرائيل الترخيص والتخطيط لالسـتيالء علـى آالف الـدونومات القامـة         
مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة، وذلك بهدم ربط جميع المستوطنات للتواصـل الجغرافـي              

  .الستيطاني على األرض، وتقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس وفصل القدس عن الضفة الغربيةا
 وحدة سكنية في المستوطنات     9617 خططا متقدمة لبناء     2008وأشار إلى أن إسرائيل وضعت في عام        

ـ           دس الشرقية   وحدة سكنية في الق    4370االسرائيلية في القدس الشرقية بما في ذلك مشاريع تخطيط مدن ل
في جبل أبوغنيم   " هارحماة" في مستوطنة    2653و" تالبيوت الشرقية " وحدة في مستوطنة     620بما في ذلك    

، "غيلو"، اضافة الى فنادق ومقرات سكنية في        "راموت" وحدة في    388و" بيسغات زئيف " وحدة في    759و
  ".نيفيه يعقوب"كما تخطط اسرائيل في توسيع مستوطنة 

 فإن دولة اسرائيل    2009) سبتمبر( أيلول   30الصادرة بتاريخ   " معاريف"ه وفقا لصحيفة    وأظهر التقرير أن  
 وحدة سكنية غرب مدينـة القـدس، حيـث سـيتم            14000تستعد لتنفيذ أكبر مشروع استيطاني يشمل       

، حيث تـم    1967المصادقة خالل األسابيع المقبلة لبناء أكبر تجمع استيطاني على األرض المحتلة لعام             
 مستوطن  40000 هذا المشروع من قبل وزارة الداخلية االسرائيلية مع بلدية القدس الستيعاب عدد              اعداد

 دونم ، وسيقام هذا المشروع على أراضي قرية الولجـة جنـوبي             3000على مساحة أراض تصل الى      
  .غرب مدينة القدس
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 مـستعمر  37000 يـسكنها  التي" معاليه أدوميم"وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تواصل توسيع مستوطنة     
يهودي، حيث تم االحتفال بوضع حجر األساس لبناء مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين              
المقدسيين من أراضي قرى الطور وعناتا والعيزرية وغيرها التي استولى عليها االحتالل تحـت اسـم                

"E1 " دونم12500والتي تزيد مساحتها عن .  
  لبلدة القديمة ومحيطهاالمستوطنات داخل ا

وأشار التقرير إلى أن البناء االستيطاني اإلسرائيلي يتواصل في مواقع متعددة داخل وحول البلدة القديمة               
في القدس الشرقية، حيث تخطط اسرائيل الى اقامة قوس حول البلدة القديمة في القدس يمتد مـن الـشيخ     

ومركز ) مقر الشرطة االسرائيلية  " (شبرد" وفندق   "شمعون هتساديك "عبر  ) من مقر شرطة الحدود   (جراح  
ومركز شرطة جبل الزيتون    " معاليه زيثيم "و" كيدمات زيون "و" بيت أوروت "وزارة الداخلية االسرائيلية و   

الى مستوطنة مدينة داوود في سلوان، كما يتضمن اقتراح بناء مستوطنتين فـي بـرج               " نوف زاهاف "و
  .البلدة القديمةاللقلق وميدان عمر بن الخطاب في 

فـي  " نوف زاهـاف  " وحدة خطط لبنائها في مستوطنة       400 وحدة من أصل     100كما اكتمل تقريبا بناء     
فـي منطقـة رأس     " معاليه هازيتيم " وحدة في مستوطنة     66قرية جبل المكبر الفلسطينية، ويتواصل بناء       

  .العامود 
مستوطنين وكنيس على أربعة دونمات تحت       وحدة سكنية لل   21ولفت التقرير إلى أن هنالك مقترحا لبناء        

اسم مشروع بوابة األزهار بالقرب من برج اللقلق في الزاوية الشمالية الشرقية للبلدة القديمة، كما وافقت                
 6 وحدة سكنية لمستوطنة يهودية جديـدة ستـشمل          90 وحدة سكنية من أصل      20بلدية القدس على بناء     

المجاور لمقر  " شبرد"خ جراح في القدس، وستبنى مكان فندق        مباني وكنيس وروضة وحديقة في حي الشي      
  ) .المبني أيضا على أراض فلسطينية مصادرة(الشرطة االسرائيلية وفندق حياة 

وحذر تقرير مندوبية فلسطين في الجامعة العربية من أن الهدف االستراتيجي لسياسة اسرائيل في القدس               
 الديموغرافية اليهودية في القدس، مؤكـدا علـى أن كـل هـذه              الشرقية المحتلة هو الحفاظ على الغالبية     

السياسيات التي تحاول فرضها اسرائيل في القدس الشرقية، تنتهك القانون الـدولي وقـوانين الـشرعية                
الدولية واالتفاقيات الموقعة وقرارات مجلس األمن في هذه الصدد واتفاقية جنيـف الرابعـة والمواقـف                

  .هذه االنتهاكاتالدولية الرافضة لجميع 
ونبه التقرير إلى أن هذه الممارسات تحاول تقويض الوجود الفلسطيني، مما يـستوجب ادانـة اسـرائيل                 
وتحميلها المسؤولية عن ممارستها هذه، والقيام بحمالت ديبلوماسية عربية اسـالمية شـاملة لتوضـيح               

 العرب رسائل بهذا الشأن الـى       الموقف العربي واالسالمي تجاه القدس، وتوجيه جميع وزراء الخارجية        
األعضاء الدائمين بمجلس األمن واألمين العام لألمم المتحـدة ووزراء خارجيـة دول العـالم، ودعـوة                 
المجتمع الدولي والواليات المتحدة األميركية والرباعية الدولية لوضع حد لهذه االنتهاكات والممارسـات             

السعي لدى االتحاد األوروبي ومنظمة اليونسكو الدانة هذه        التي تشكل عقبة أمام استئناف عملية السالم، و       
  .االجراءات

وأكد التقرير على قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دور انعقاده األخيـر                
، والعمـل   ) 7081(، والقرار رقم    ) 7079(، ومنها القرار رقم     2009) سبتمبر( أيلول   9بتاريخ  ) 132(

الدعوة الى عقد مؤتمر عربي لـدعم       "والذي ينص على    ) 7079(الفقرة الخامسة من قرار رقم      على تنفيذ   
، تحـت رعايـة   2009صمود مدينة القدس وذلك في اطار احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية لعـام         

ت جامعة الدول العربية بالتنسيق مع منظمة المؤتمر االسالمي ولجنة القدس لبحث سبل مواجهة مخططا             
  ".إسرائيل الهادفة إلى تهويد مدينة القدس واالستيالء عليها

  8/10/2009المستقبل 
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  وتبقى كذلك .. ولدت السلطة ملحقاً لدولة االحتالل .61
  بشير موسى نافع   

 أكتـوبر  3كان الحدث الذي شهدته اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان بمدينة جنيف يوم الجمعة الماضـي               
سي منه إلى الدبلوماسية الدولية، فبعد أن كـان مـن المفتـرض أن يـصوت                أقرب إلى الالمعقول السيا   

المجلس على قرار، رعته مجموعة الدول العربية واإلسالمية ودول عدم االنحياز، يدين تقاعس الدولـة               
العبرية عن التعاون مع فريق األمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، الذي                

قاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون، يتبنى التقرير ويرفعه إلى مجلـس األمـن، تقـدمت               قاده ال 
باكستان، نيابة عن الدول الراعية للقرار، بطلب إرجاء التصويت حتى موعد الجلسات العادية التالية فـي     

ن أجـل بحـث     مارس المقبل، وقد برر المندوب الباكستاني الطلب بأن التأجيل سيتيح مزيداً من الوقت م             
 تعتقد أن تقرير غولدستون سيجري بحثه في المجلس من جديد، إن            -بالطبع-شامل وواسع للتقرير، قلة     

ترك الوضع على ما هو عليه، ألن الدوافع خلف التأجيل ال عالقة لها بمزيد من الوقت أو مزيـد مـن                     
 فلسطينياً في أصله، الدبلوماسي     البحث، طبقاً لمصادر إسرائيلية وأميركية وفلسطينية، كان التأجيل قراراً        

الفلسطيني بصفة مراقب، المتواجد على هامش اجتماعات مجلس حقوق اإلنـسان، والـذي يفتـرض أن                
بمعنى أن الموقف الفلـسطيني فـي       . يكون ممثالً للضحية، هو الذي طلب تأجيل التصويت على القرار         

 إلنقاذها من اإلدانة، بالنظر إلى خطورة األمر        المجلس مد يد العون لدولة االحتالل، وقدم المساهمة األهم        
واالهتمام العالمي به، فإن طلب التأجيل الذي تقدم به السفير الفلسطيني لمجموعة الدول الراعية لم يكـن                 
بالتأكيد مبادرة أو اجتهاداً شخصياً، وال بد أن يكون قد صدر مباشرة عن رئيس سـلطة الحكـم الـذاتي                    

  .محمود عباس
ي، وزير خارجية حكومة فياض في رام اهللا، تحدث عن ضغوط أميركية هائلة خلف قـرار             رياض المالك 

التأجيل، الحقيقة، أن سلطة الحكم الذاتي لم تذعن للضغوط األميركية وحسب، بل ولإلسرائيلية أيضاً، قبل               
أفيغـدور  أيام من انعقاد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، كان وزير الخارجيـة اإلسـرائيلي                

ليبرمان قد وجه اإلنذار المستبطن األول للسلطة الفلسطينية عندما كشف في حديث صحافي أن الـسلطة                
كانت تطالب اإلسرائيليين بمواصلة الحرب على قطاع غزة وإطاحة حكومة حماس، ثم جاء دور رئـيس                

 مجلس األمن سـيوجه     الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي هدد بأن التصويت على رفع تقرير غولدستون إلى           
ضربة قاضية لمباحثات السالم، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى إيقاف الدولة العبرية لترخيص شبكة هـاتف                
محمول فلسطينية جديدة، على مستوى الحسابات السياسية اآلنية، تأمل السلطة الفلـسطينية، كمـا اإلدارة           

التفاوض فرصة لتسوية ما ورافعةً سياسـيةً       األميركية، أن تستأنف عملية التفاوض من جديد، وأن يوفر          
وعلى مستوى الحـسابات الـسياسية      . للسلطة وقيادتها في التدافع المستمر على روح الشعب الفلسطيني        

اآلنية، ال يمكن النظر إلى الموقف الفلسطيني سوى أنه يمثل خيانة صريحة لمصالح الـشعب الوطنيـة،                 
 بعيداً عن تصريحات عريقات البلهاء حول ما وقع في جنيـف،            وتوكيداً على مصداقية اتهامات ليبرمان،    

ثمة عدد من أعضاء لجنة فتح المركزية الجدد الذين وصلوا إلى موقعهم القيادي تحت شعار إعادة بنـاء                  
الحركة ودورها النضالي، وعلى هؤالء أن يسألوا أنفسهم اآلن ما إن كان من المسوغ استمرار فتح فـي                  

مة سلطة الحكم الذاتي وسياستها، وما إن كان من حق اللجنة المركزيـة أن تحاسـب                تقديم الغطاء لحكو  
  .رئيسها

بيد أن التراجع الفلسطيني المخجل في جنيف ال يتعلق بالحسابات السياسية اآلنية وحسب، بل أيضاً، وهذا                
وسـلو، الحاضـنة    هو األهم، باألسس التي أقيمت عليها السلطة، بجوهر الوظيفة التي أوكلها بها اتفاق أ             

أوسلو، كما هو معروف، لم يكن اتفاقاً لتـوفير         . القانونية الشرعية الوحيدة حتى اآلن لسلطة الحكم الذاتي       
االستقالل الوطني الفلسطيني، لم يكن اتفاقاً إلقامة الدولة الفلسطينية، وال اتفاقاً لضمان السيادة الفلسطينية،              

ينية، أو لجزء من هذه القيادة، الحق في إقامة إدارة ذاتية علـى             منح أوسلو لقيادة منظمة التحرير الفلسط     
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أجزاء متفرقة من الضفة وقطاع غزة، بمعنى أنه حرر اإلسرائيليين من عـبء الـسكان الفلـسطينيين                 
ووضع هذا العبء على عاتق الفلسطينيين أنفسهم، ولكن حتى هذه اإلدارة لم تُعطَ للفلسطينيين مرة واحدة                

ق التي قرر اإلسرائيليون أن تدار ذاتياً، بل خضعت لسياق تفاوضـي قـاسٍ ومتـدرج                وعلى كل المناط  
كما صنفت مناطق الحكم الذاتي إلى عدة أصناف من حيث          . أريحا-ومشروط، بدأ كما هو معروف بغزة     

 التواجد األمني الفلسطيني، والمدى المفترض لصالحيات اإلدارة الفلسطينية، وألن سيادةً بالمعنى السياسي           
للحكم والدولة لم تتوفر لهذه اإلدارة، فسرعان ما استباحت القوات اإلسرائيلية كل مناطق الحكـم الـذاتي         

  .بعد انطالق االنتفاضة الذاتية، بغض النظر عن التصنيف الذي قُرر لها
طبقاً ألوسلو، تسيطر الدولة العبرية على حدود وفضاء وأرض ومقومات اقتصاد مناطق الحكم الـذاتي،               

ن سلطة الحكم الذاتي هي المسؤولة في مناطقها عن إدارة شؤون الـسكان، وضـمان أمـن الدولـة                   ولك
. العبرية، بما في ذلك منع كل توجهات المقاومة الوطنية التي تراها الدولة العبرية مصدر تهديد ألمنهـا                

رية لحيـاة   وتحمل السلطة إضافة إلى ذلك مسؤولية استجداء المجتمع الدولي لجلب المساعدات الـضرو            
السكان الواقعين ضمن دائرة إدارتها، على أن تتحكم الدولة العبرية في مستوى تدفق هذه المـساعدات،                

وهـو  (كما في معظم موارد السلطة المالية أيضاً، وألن ال سيادة للسلطة على أرض وشـعب محـددين                  
سـتيطانية اإلسـرائيلية فـي      ، فقد صمت أوسلو كليةً عن النشاطات اال       )المقصود بالدولة القومية الحديثة   

الضفة الغربية، ولم يتم التطرق لالستيطان إال بعد أن اكتشف المفاوض األميركي لخارطة الطريق فداحة               
التوسع االستيطاني وتهديده لفكرة الدولة الفلسطينية، التي افترضت اإلدارة األميركية أنها ستكون نتـاج              

  .الحل النهائي للمسألة الفلسطينية
 عاماً على توقيعه، يبدو واضحاً أن الدولة العبرية حصلت          16، وبعد   1993اق أوسلو في خريف     وقع اتف 

على ما ضمنه لها االتفاق وزيادة، بينما لم يحصل الجانب الفلسطيني إال على ما حمله االتفاق إياهم مـن                   
ى مستوى تحكمٍ مـذّل     أعباء، منذ توقيع أوسلو، استمر االستيطان بال هوادة، وحافظت الدولة العبرية عل           

بمقدرات الحكم الذاتي، في الجانب اآلخر، خاضت سلطة الحكم الذاتي معركةً تلو األخرى ضد شـعبها،                
بهدف توفير الحماية واألمن والسالم لدولة االحتالل، ما أسس له اتفاق أوسلو كان إقامة إدارة فلـسطينية                 

ذا بحيث تلعب إدارةٌ فلسطينيةٌ وطنية دوراً رئيساً في         ملحقة بنظام االحتالل، إعادة بناء لنظام االحتالل ه       
إدامته وتأمين أهدافه الكلية والنهائية، قيادات السلطة الفلسطينية هي بالطبع قيادات وطنية، ولكـن هـذه                
ليست المرة األولى في تاريخ حركات التحرر الوطني التي تنقلب فيها قيـادات وطنيـة علـى شـعبها                   

صاف القول إن عرفات، المسؤول الرئيس عن توقيع اتفاق أوسلو، حـاول فـي              وربما من اإلن  . ونضاله
االنتفاضة الثانية التصدي للخلل الفادح في عالقات القوة التي أسس لها أوسـلو بـين الـسلطة ودولـة                   

عباس، المسؤول الرئيس عن التفاوض الذي أوصل إلى االتفاق، خضع كلية لهذا الخلل وللدور              . االحتالل
  . وتراجع جنيف ليس إال تعبيراً عن هذا الخضوع. ه االتفاق لسلطة الحكم الذاتيالذي أوكل

  8/10/2009العرب، قطر، 
  

  وبقايا أمل.. جيل االنقسام الفلسطيني .62
  فريد أبوضهير. د

وأطلقنا علـى الجيـل     . 'جيل االنتفاضة 'كنا نطلق في السابق على األجيال التي نشأت في ظل االنتفاضة            
، واليوم يحق لنا أن نطلق على الجيل الذي ينشأ فـي ظـل              'جيل السالم 'اتفاقية أوسلو   الذي نشأ في ظل     

  .'جيل االنقسام'االنقسام، وفتح عينيه على هذا الوضع الشاذ الذي يمر به شعبنا، 
األول يتمثل في طول فترة الحـدث،       : وتطلق هذه التسميات عادة على األجيال الفلسطينية الشابة لسببين        

والسبب الثـاني يتمثـل فـي       . جيال الجديدة للحدث لفترة طويلة نسبيا، أي تمتد لعدة سنوات         ومعايشة األ 
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التأثيرات الثقافية والسلوكية والتربوية على األجيال، بحيث تترك هذه األحداث تـأثيرات عميقـة لـدى                
  .الجيل، وتتخذ سلوكياتهم أنماطا معينة تختلف إلى حد ما عن األجيال األخرى

ز جيل االنتفاضة األولى، كما يرى البعض، بضحالة الثقافة والتعليم، وضعف تـأثير األسـرة               فمثال، امتا 
وبالطبع، يترك هذا األمر للتربويين للخوض فيه بتفاصيله، والبحث فيـه للوصـول إلـى               . على األبناء 

 التشخيص والعالج المناسب، رغم تعقيد هذا األمر وصعوبة الوصول إلى حلول ناجعة علـى المـستوى               
  .االجتماعي

جيل االنقسام، الذي بدأ يتبلور خالل السنوات األخيرة التي مر بها شعبنا، فتح عينيه علـى الـصراعات                  
الداخلية، وهي صراعات ليس من السهل أن تفهم أسبابها وأبعادها، ولكنه التقط الشكل الخـارجي لهـا،                 

ين على الساحة الفلـسطينية علـى   والمظاهر التي اتخذتها، وملخصها أن هناك صراعا بين فصيلين كبير   
ولم يأبه هذا الجيل باألسباب التي تقف وراء الخالفات، أو فيما إذا كان هناك حـق مـع هـذا                    . السلطة

  .الطرف أو ذاك، أو دور الجهات المحلية واإلقليمية والدولية في تأجيج هذا الصراع وتغذيته وإطالة أمده
حين لفلسطين متباعـدين جغرافيـا، تفـصلهما الخالفـات          كما أن هذا الجيل فتح عينيه على وجود جنا        

وتمزقهما الصراعات، وتفتك بهما االنتماءات الحزبية واالستقطابات الـسياسية، أكثـر ممـا تفـصلهما               
وأخذ يتعمق في وجدان هذا الجيل في الضفة أن غزة، وسكان غزة، عالم آخر ال يمـت إلـى                   . الجغرافيا

  .الضفة بصلة، والعكس صحيح
هم أن نصارح أنفسنا بأنه من المهم تحميل األطراف جميعا مسؤولية ما حـدث ويحـدث، حيـث                  من الم 

مارس الجميع عملية التعبئة والتحريض ضد اآلخر، والسعي لغسل دماغ األنصار والمواطنين، فأصـبح              
كثير من سكان غزة ال يسمعون إلى وجهة نظر واحدة، ومعظم سكان الضفة ال يسمعون إلى وجهة نظر                  

أصبح المواطن ال يرى األمور إال من زاوية واحدة، ويعجز عن إدراك الحقيقة التي لها               . طرف المقابل ال
لقد سعى كل طرف إلى إلغاء اآلخر، وإلى العمل على تجريمه وإخراجه من الملة أو من                . جوانب متعددة 

  .لشعب الفلسطينيدائرة الوطنية، وقام بتشويه األمور في عقل المواطن بطريقة ال تنسجم وأخالق ا
  جيل االنقسام يبرئ االحتالل

أما على صعيد الصراع مع االحتالل، فربما يتجذر في وجدان هذا الجيل أن غزة تعني الحصار، وربما                 
وفي المقابل فربما يتجذر لديه العجز أمام سياسات االستيطان فـي الـضفة، وضـرورة               . الصمود أيضا 

أمام ناظريه تساؤالت حول القدرة على الصمود على األرض         السعي إلى حلول سلمية للصراع، وترتسم       
واألخطر من ذلك هو الصدمة التي يواجه بها الفرد من هذا الجيل نفـسه فـي                . في ظل غياب الخيارات   

فال حديث بين الناس، وبـين      . مجال حقوق اإلنسان التي سحقت ولم يبق منها سوى الكلمات والشعارات          
عتقاالت السياسية والتعذيب والمالحقات في غزة والضفة على حد سـواء،           أبناء جيل االنقسام، سوى اال    
  .وغير ذلك من الممارسات

لكن األخطر من كل ذلك هو أن ينشأ هذا الجيل على عدم االكتراث بالهم الوطني، والكفـر بالـسياسة،                   
خراج فلـسطين   ونسيان األرض والقدس والالجئين، وعدم اإليمان بالجهود الوطنية التي تبذل في سبيل إ            

بل وينسى أن إسرائيل تتحمل تبعات كل       . من واقع االحتالل المرير، والوصول إلى إقامة الدولة المستقلة        
ما يجري، وهو ما يعني تبرئة االحتالل وأخالء ذمته مما يجري، مع العلم أن الحقيقة الوحيدة يجب أن ال                 

وأن كل ما يمر بالشعب الفلسطيني مـن        تغيب في خضم ما يجري هي أن أساس المعاناة هو االحتالل،            
  ..مآس وكوارث مصدره االحتالل

هذا الجيل أصبح ال يرى دور إسرائيل في صورة ما يجري بوضوح، وال يرى في الواقع إال سعي كـل                    
.. فصيل إللقاء اللوم على الفصيل اآلخر وتحميله مسؤولية الدمار الذي حل بالقـضية جـراء االنقـسام                

ينشأ جيل همه الطعام والشراب والترفيه والتمتع بالمال دون أي اعتبـار للوضـع              األخطر أيضا هو أن     
  .وأن يبرر كل ذلك باالنقسام وبوجود صراع بين فتح وحماس. االستثنائي الذي يمر به شعبنا
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جيل االنقسام جيل ينفر من نشرات األخبار، ويبحث عن مالذ ينسيه همه السياسي، ويجعله يخوض فـي                 
وهو جيل يضيق بأحاديث السياسة، وهو ما يورث ضيق األفـق لديـه،             . لمتعلقة به كفرد  شؤون الحياة ا  

ولذلك، فإنه لن يكون من المستغرب أن تـشهد االنتخابـات           . وكفر بالديمقراطية واالنتخابات والحريات   
  .القادمة انحسارا واضحا للمشاركة الشعبية، بل وانحسارا كبيرا للمشاركة السياسية بشكل عام

أنه جيل يؤمن بنظرية المؤامرة، وأن كل ما يجري إنما هو ترتيبات دولية وإقليمية هـدفها تـصفية                  كما  
فمن وجهة نظره أن كل ما يجري إنما هو وفق ترتيبات ترعاها أمريكا، وتنخرط بها الـسلطة                 . القضية

 يتم برضـا  وأن الحرب على غزة هو مسرحية، وأن االستيطان     . وحماس، وتتواطأ معها األنظمة العربية    
  .السلطة في الضفة، وغير ذلك من التحليالت التي ال تمت إلى المنطق بصلة

جيل االنقسام جيل يؤمن بضرورة الهجرة إلى الخارج، والبحث عن العمل والدراسة في أي مكـان فـي                  
هو جيل ارتباطه باألرض ضعيف، وارتباطه بالمجتمع وثقافته أيضا ضعيف، وهـو            . العالم غير فلسطين  

  .ث باستمرار عن المجهول، ألن أهدافه في الحياة غير واضحةيبح
  الفرص المتضائلة

المشكلة أن بقعة االنقسام اتسعت لتشمل كل مجاالت الحياة الفلسطينية، من تجارة، ووظائف، وعالقـات               
فتخيل معي تأثير االنقـسام علـى       . شخصية ورسمية، وحتى األحاديث بين الناس في مختلف المناسبات        

فقدوا وظائفهم بسبب االنتماء السياسي، وعلى الذين اعتقل آبـاؤهم أو أبنـاؤهم بـسبب االنتمـاء                 الذين  
تخيل معي تأثير انحسار عمل المؤسسات والفعاليات التابعة لفتح فـي غـزة   . السياسي، في غزة والضفة  

الفـصائل  كل ذلك يجد له مكانا في نفوس الجيل الصاعد، ليجعله أكثر نفورا مـن               . ولحماس في الضفة  
  .وحتى من السياسة، ويجعل من فرص معالجة االنقسام وتداعياته آخذة في التضاؤل

هل باإلمكان تدارك الوضع على طاولة الحوار       : ولذلك، فإن السؤال الذي لم نجد له إجابة لغاية اآلن هو          
تلفة، تداعيات هذا   قبل فوات األوان؟ وهل باإلمكان النأي بالتربية والتعليم مثال، وتجنيب المؤسسات المخ           

االنقسام؟ هل باإلمكان معالجة تداعيات االنقسام، ومعالجة تأثيراته النفسية واالجتماعية؟ هـل باإلمكـان              
إعادة األمور إلى نصابها، وإعادة الهم الوطني إلى رأس سلم أولويات المواطن الفلـسطيني، والفـصائل                

ه شعبنا ونحن موحدين، ومغادرين لحقبة سوداء في        الفلسطينية؟ هل باإلمكان التصدي للتحديات التي تواج      
حياة شعبنا، هي حقبة الصراع والمناكفات والتراشقات اإلعالمية؟ هل ما تزال هنـاك فرصـة سـانحة                 
إلعادة اإلنسان إلى واقعه، وجعل حقبة االنقسام مجرد سحابة صيف مرت بالشعب الفلسطيني، فتعلم منها               

التحديات، وبالتالي إعادة القضية إلى مسارها الصحيح؟ دعونـا         دروس الوحدة ورص الصفوف لمواجهة      
  ..نحتفظ ببقية أمل، وبشيء من الثقة بقادة شعبنا

  8/10/2009القدس العربي، 
  

   والفضائح المرافقةالتقرير .63
  مازن حماد

كانت استقالة نبيل عمرو من منصبه كسفير للسلطة الوطنية الفلسطينية في القـاهرة واتهامـه الـرئيس                 
مود عباس ، عبر الفضائيات بأنه كان الشخص الذي وقف وراء تأجيل التصويت على تقرير القاضي                مح

الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون ، واحدة من المفاجآت التي رافقت التطورات الدراماتيكيـة لقـضية               
  .التقرير

ارة اخرى عـن نيـة      أما صائب عريقات فقد ظهر عليه التخبط وهو يتحدث تارة عن مزايا التأجيل ، وت              
السلطة الدفع باتجاه عرض التقرير على محلس االمن الدولي أو الجمعية العامة ، لكن الالفت وسط ذلك                 
كله سلسلة الفضائح التي سارعت أجهزة المخابرات االسرائيلية الى تسريبها عبـر الـصحافة ، وهـي                 

ئـيس الـوزراء االسـرائيلي ان       فضائح تدفقت كالسيل الجارف في وقت أعلن فيه سلفان شالوم نائب ر           
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على القدس الشرقية والمسجد االقصى قد بدأت عبر سلسلة من االجراءات كاالسـتيالء             » معركة السيادة «
على مساكن المقدسيين وحفر االنفاق تحت المسجد االقصى والتضييق على المـصلين المـسلمين فـي                

  .اغبين بزيارة باحات المسجدالمسجد وحماية وفود السياح ومجموعات اليهود المتطرفين الر
من المؤسف ان تلجأ السلطة الى المساومة على التقرير في الوقت الذي لم تتقدم فيـه حكومـة نتنيـاهو                    
سنتمتراً واحدا تجاه استئناف العملية السلمية ، وفي الوقت الذي لم تخف فيه اسرائيل نيتها السيطرة على                 

  .ة الدولة الفلسطينيةالقدس الشرقية التي يفترض ان تكون هي عاصم
وفضال عن خضوع الوفد الفلسطيني المراقب في مجلس حقوق االنسان لضغوط اميركية بهدف منعه من               

» مطلعة«الفلسطينية لألنباء عن مصادر     » شهاب«عرض تقرير غولدستون على التصويت ، نقلت وكالة         
. سحب تأييدها لتقرير غولدسـتون    في واشنطن قولها ان شريط فيديو كان وراء قرار السلطة الفلسطينية            

ويعرض الشريط المزعوم لقاء وحواراً بين عباس وايهود باراك بحضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبي              
وقـد هـدد    . ليفني ، يظهر فيه رئيس السلطة وهو يحاول اقناع باراك بمواصلة الحرب على قطاع غزة              

م الفلسطينيون تقرير غولدستون ، ما دفع وفـد         االسرائيليون بعرض الشريط على وسائل االعالم اذا دع       
  .السلطة الى كتابة تعهد بعدم اعطاء تصريح ألي دولة العتماد التقرير

فقد ربطت بعض اسباب سحب تقرير غولدستون بمحاولة الـسلطة الفلـسطينية            » معاريف«أما صحيفة   
ولم تتوقـف الفـضائح     . ترأسهااقامة شبكة جديدة للهاتف النقال في الضفة الغربية قيل ان نجل عباس سي            

ان اسرائيل هددت الـسلطة بعـرض شـريط         » يديعوت أحرونوت «عند هذا الحد ، فقد ذكرت صحيفة        
صوتي على االعالم يتضمن مكالمة هاتفة مزعومة بين أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبـدالرحيم               

م ان الوقت مناسب للـدخول الـى        ورئيس اركان الجيش االسرائيلي غابي اشكنازي يقول فيه عبدالرحي        
  .مخيمات الالجئين في جباليا والشاطىء وان سقوط هذين المخيمين سيجعل حماس ترفع العلم االبيض

صحيح ان هذه الفضائح اسرائيلية المنبع وربما يكون مبالغاً فيها ، اال ان طبيعة العالقـة بـين الـسلطة                  
ة السلطة الى دعم طلـب ليبيـا عـرض تقريـر            واسرائيل تعطي المصداقية لبعضها ، غير ان مسارع       

غولدستون على مجلس االمن يشير الى أمرين اولهما ندم السلطة على رفضها المبدئي تفعيـل التقريـر                 
والثاني تسترها وراء الطلب الليبي بحيث ال يمكن للواليات المتحدة او اسرائيل اتهام السلطة بأنها كانـت             

س االمن ، وربما بعد ذلك الى الجمعية العامة لالمـم المتحـدة اذا              المبادرة الى عرض التقرير على مجل     
  .فشل المجلس في اتخاذ قرار

  8/10/2009الدستور، 
 

 !ليس انقساما فلسطينيا .64
 ماجد أبو دياك

يصف الكثير من السياسيين والمعلقين ما يجري في الساحة الفلسطينية بين فصائل فلسطينية وحركة فتح 
، أحدهما يعتمد منهج المقاومة ضد العدو اإلسرائيلي لتحصيل الحقوق الفلسطينية، بأنه انقسام بين طرفين

  .واآلخر يعتمد منهج المفاوضات للوصول إلى الهدف نفسه
وهذا الوصف في رأي غير صحيح، ففي حين أن معظم الفصائل الفلسطينية تتبنى المقاومة وبعضها 

ة السلطة والمنظمة تعمل وفق أجندة خاصة بها، وهي يجنح للتفاوض، إال أن قيادة فتح وهي نفسها قياد
  .قطعا ليست أجندة فلسطينية وال يمكن اعتبارها اجتهادا أو حتى فسادا في الرأي والموقف

فمنذ تسلم رئيس سلطة رام اهللا محمود عباس زمام األمر في فتح، وهو يسعى هو ومجموعة فاسدة 
يات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية، مقابل الحصول مفسدة حوله إلى عقد تحالف مع إسرائيل والوال

  .على امتيازات سياسية واقتصادية ليس لها أي عالقة بالمصلحة الفلسطينية
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وجاء فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة ضربة لمخططات هذه المجموعة، 
 إال من خالل إسقاط خيار الشعب الفلسطيني التي أدركت أنها ال يمكن أن تتوصل التفاق مع إسرائيل

وإضعاف المقاومة واختطاف الشعب إلى تسوية مذلة، ال يستفيد منها إال األعداء وأصحاب المصالح 
  .الضيقة

 العباسية التي أحبطتها حماس، وانتهت بسيطرة –وجاءت باكورة هذا المخططات في المؤامرة الدحالنية
ؤامرة الضفة المتمثلة بمحاولة اقتالع المقاومة وتجفيف منابعها والتي الحركة على غزة، فيما استمرت م

  .1993تعد األخطر في أهدافها ونتائجها منذ اتفاق أوسلو المشؤوم في 
وأكملت هذه القيادة مؤامراتها المفضوحة بجريمة التحالف مع إسرائيل في حرب غزة العام الماضي 

وكشفت الصحف وعدد . فلسطينيين من أجل هذا الغرضلتصفية حكم حركة حماس والتضحية بآالف ال
من القيادات اإلسرائيلية تفاصيل الموقف المخزي لهذه القيادة، فيما تمكنت حكومة غزة من كشف العديد 

  .من خيوط هذه المؤامرة
ولم يكن مستغربا بالتالي أن يطلب رئيس سلطة رام اهللا تأجيل بحث تقرير غولدستون، والحيلولة بالتالي 
دون مساءلة إسرائيل عن جرائمها بغزة، ذلك أن محمود عباس والزمرة التي من حوله تورطت في 
اتصاالت مع قادة العدو لحثهم على االستمرار في ضرب حماس، حتى لو كلف ذلك آالف الضحايا 

  .وكان من الواضح أن تقرير غولدستون سيؤدي أيضا إلى إدانة سلطة رام اهللا. الفلسطينيين
ر ما كشف في هذا اإلطار االتصال الهاتفي بين الطيب عبد الرحيم وقائد كبير في جيش وكان آخ

االحتالل، لحثه على سحق حماس والتضحية بآالف المدنيين لتحقيق هذه الغاية، فضال عما كشف من 
  !تهديد إسرائيل برفض منح رموز االتصاالت لشركة اتصاالت ثانية تعمل في الضفة ويملكها ابن عباس

الحقيقة أن رموز هذه السلطة يتحركون ليس من واقع تآمر على حماس التي تمثل منافسا لهم في و
الساحة، وإنما من خالل أجندة أبعد ما تكون عن الموقف الوطني الفلسطيني وارتباطات مشبوهة مع 

  .االحتالل والغرب
عظم في الشعب الفلسطيني، ولذلك فإن ما يجري فلسطينيا هو صراع بين أطراف وطنية تمثل السواد األ

  .وإن تباينت هذه األطراف في مواقفها، وأخرى متآمرة وخارجة عن هذا الصف
وهناك فرق بين حركة فتح التي تعتبر تيارا وطنيا وإن مزجت بين التسوية والمقاومة أو رجحت هذه 

  .األخيرة وبين قيادة هذه الحركة المتحالفة مع إسرائيل والواليات المتحدة
، جاز لنا أن نقول لقيادة حماس إنه ال فائدة من الحوار مع هذه الفئة التي تتحكم بمقاليد فتح ولذلك

والسلطة، فاالنقسام الفلسطيني بين نهجي التسوية والمقاومة يمكن التعامل معه من خالل االتفاق على 
 األدنى لتطلعات آليات ديمقراطية تحسمه أو وثيقة شرف وطنية تضبطه وبرنامج وطني يحدد مسار الحد

  .الشعب الفلسطيني
أما الخونة والعمالء والمتآمرون والمتحالفون مع العدو فال لقاء معهم، ومهمة القوى الفلسطينية في هذه 

  .الحالة تتمثل في عزلهم عن مواقع التأثير والقرار وفق برنامج وطني
  8/10/2009السبيل، األردن، 
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