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  يطلب عقد اجتماع دولي عاجل لمعاودة مناقشة تقرير غولدستونعباس : عريقات .1

رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن  9/10/2009نت، .الجزيرةنشر موقع 
س طلب إعادة طرح تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن صائب عريقات قال إن الرئيس محمود عبا

 . بشكل استثنائيالحرب اإلسرائيلية على غزة أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة مجدداً
 بهذا الشأن إلى السفير الفلسطيني وأضاف عريقات في اتصال مع الجزيرة أن الرئيس عباس وجه طلباً

دعاه للعمل على دعوة المجموعة العربية واإلسالمية ومجموعة عدم االنحياز في جنيف إبراهيم خريشة و
 دولة، 16 يستوجب موافقة  إلى أن ذلك يعد إجراء قانونياًلالجتماع من أجل إعادة طرح التقرير، مشيراً

  . وجود فرصة كبيرة لتوفير هذا التأييدمؤكداً
الدول العربية واإلسالمية لضمان مناقشة التقرير وأكد أن السفير خريشة بدأ اتصاالته بعدد من مندوبي 

خالل األيام القادمة من أجل الحفاظ على ما ورد في مضمون التقرير وضمان احترام القانون الدولي 
  .وعدم تكرار الجرائم اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

مم المتحدة في رياض منصور المراقب الفلسطيني لدى األأن  8/10/2009بي بي سي، وأضاف موقع 
نيويورك أكد في اتصال مع لبي بي سي أن السلطة الفلسطينية تقدمت بالفعل بطلب عقد جلسة استثنائية 

  .لمجلس حقوق اإلنسان لتبني تقرير لجنة التحقيق األممية في حرب غزة
 تقرير من جهته دعا وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي إلى مزيد من الدعم لتوصيات

 المتحدة بشأن حرب غزة وذلك خالل مناقشات مجلس األمن بشأن الشرق األوسط المقررة األربعاء األمم
  .المقبل

" إحراز نقاط"  بين الفصائل الفلسطينية بسبب التقرير متهما حركة حماس بمحاولةأزمةن هناك إوأضاف 
وقال المالكي إنه  .يق المصالحة مع فتح بالشكوك تجاه جدية الحركة في تحقها من التقرير ملقياًفبمواق

من خالل النظر بعمق في التفاصيل ومواقف كل طرف تجاه قضايا الخالف نكتشف أننا بعيدون عن "
  ".التوصل إلى اتفاق
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  أمين عام الرئاسة الفلسطينية يوضح مالبسات تأجيل تقرير غولدستون .2
 مسألة تأجيل قرار أثارتهارحيم على الضجة التي ال  عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبدأمين علق :عمان

 حول ذلك قال فيه انه منذ تشكيل اللجنة برئاسة القاضي غولدستون،  توضيحياًجولدستون واصدر بياناً
 خريشة تتمثل في العمل مع اللجنة والتنسيق معها، وقد عقد إبراهيمكانت التعليمات من الرئاسة للسفير 

 غزه وبعد عودتهم، وكان قد نظم قبل ذلك زيارة إلىء اللجنة قبل ذهابهم عدة لقاءات مع رئيس وأعضا
 اجتماعات المجموعة إنوقال . لممثل لجنة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية ريتشارد فولك

اإلسالمية حول القرار كانت تتم برئاسة مندوب باكستان، وكان ينقل التعديالت المقترحة يوماً بيوم لدول 
عة ومن بين الدول التي تقدمت بتعديالت كانت الواليات المتحدة األميركية التي طالبت بشطب المجمو

 وقطاع غزة، ثم شطب عبارات األراضي "إسرائيل"العنوان واالكتفاء بعبارة الوضع ما بين جنوب 
لقدس الفلسطينية المحتلة، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقية جنيف، واإلشارة ل

  .الشرقية، وقد تم رفض هذه التعديالت رفضاً مطلقاً
وقال بدأت تظهر تبريرات من بعض المندوبين مثل أن حكوماتهم لم يتح لها الوقت لالطالع على تقرير 
كبير خالل وقت قصير، وبدأ يظهر أيضاً أن هناك أطرافاً ممن يؤيدون القضية الفلسطينية عموماً، ربما 

  . عن التصويت وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت يمتنعونأويتغيبون 
 القول بأن إلىوفي اجتماع تم ليلة الخميس الجمعة، طرح المندوب الباكستاني كافة المعطيات، وخلص 

وفي هذه الحالة لن " التصويت على مشروع قرار الدول اإلسالمية إلى إما الذهاب -هناك احتماالن 
  .حه، ويبدو أن العدد األكبر سيتغيب عن التصويت أو سيمتنعيكون واضحاً عدد من سيصوت لصال

 القادم على أن يتم اإلعداد جيداً لذلك من أجل مارس/  شهر آذارإلىأما االحتمال اآلخر فهو التأجيل 
  .ضمان النجاح

  9/10/2009الدستور، 
  

  السلطة وفتحو "منظمةال "عباس يعتزم تقديم استقالة صورية ليثبت مواقعه في": المستقبل العربي" .3
،  يوسف الشايب وحامد جاد،غزةورام اهللا نقالً عن مراسليها في  9/10/2009الغد، األردن، نشرت 
، أن ثمة تخبطاً تعيشه القيادة "الغد"مصادر فلسطينية مطلعة أكدت في حديث لـ، أن وكاالتوعن ال

ب فلسطين في المقر األوروبي الفلسطينية، بعد ردود الفعل الغاضبة، وغير المتوقعة، إزاء طلب مندو
  .لألمم المتحدة إرجاء مناقشة تقرير غولدستون

 أنه في الوقت الذي يحاول البعض تخفيف حدة الغضب، عبر الحديث عن خطأ إلىوأشارت المصادر 
تارة، والتبرير تارة أخرى، متوقعة أن يتضمن خطاب الرئيس محمود عباس، بعد عودته إلى األراضي 

  ".كبش فداء هذا الخطأ الكبير"اوالت للتبرير، وقد يكون البعض الفلسطينية، مح
 مع ردود الفعل الغاضبة وأشارت المصادر إلى أن هذا الخطأ السياسي، لن يمر مرور الكرام، خصوصاً
  .على الصعيدين الشعبي والسياسي إزاء هذا التأجيل في فلسطين والوطن العربي

 الشروق المصرية، في عددها الصادر أمس، تفيد بأن الرئيس ولفتت المصادر إلى أنباء نشرتها صحيفة
 وجه غضب الشارعين الفلسطيني والعربي جراء القرار فيعباس يشعر بغضب كبير من وقوفه وحيدا 

مما يزيد من غضب عباس هو شعوره "بإرجاء مناقشة مجلس حقوق اإلنسان لتقرير غولدستون، وأن 
عها قبل اتخاذ القرار ال تريد أن تؤازره بل إن بعضها يتنصل من  تشاور مالتيبأن العواصم العربية، 

  ". صلة بالموضوع وبصورة علنيةأي
، إلى أن عباس هدد باالستقالة "الغد"وذهبت الصحيفة المصرية، وهو ما لم تنفه المصادر في حديثها لـ

  ".عربية بهذا األمرقال لمن حوله إنه أبلغ عواصم " أنه ، خصوصاً"بالرحيل عن السلطة"من منصبه، و
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، إن الرئيس الفلسطيني تلقى مكالمات ورسائل من مسؤولين عرب وصفت "الغد"وقالت المصادر لـ
موقفه بالمتسرع وغير المسؤول، وهو ما ساهم في تأجيج غضبه، مرجحة أن يقوم عباس بالتغطية على 

إلسرائيلي، والعودة إلى اشتراط بالتشدد في موضوع استئناف المفاوضات مع الجانب ا" القاتل"هذا الخطأ 
  .الوقف الكلي لالستيطان

 عباس يعتزم اإلقدام على مناورة سياسية هدفها إلى أن الرئيس 7/10/2009المستقبل العربي، وأشارت 
  .تثبيته في مواقعه على رأس السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح

 من جميع مواقعه مرة واحدة، على نحو من المناورة، وفقا لمصادر قريبة منه تقضي بأن يعلن استقالته
 االستقالةشأنه تعريض مصالح قيادات السلطة والمنظمة والحركة للخطر، ويدفعها لمطالبته بسحب 

  .والبقاء في مواقعه التي استحوذ عليها في غفلة من الزمن الفلسطيني
أن تقدم قيادات عسكرية طامعة  بعد عودته إلى رام اهللا، خشية االستقالةالمناورة تقتضي أن يتم إعالن 

  .على السيطرة على السلطة فور إعالن عباس استقالته من الخارج
  

  قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون اتخذ بدون علم اللجنة التنفيذية والحكومة: عشراوي .4
القدس "ة لـ حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيأكدت:  وليد عوض-رام اهللا 
 الخميس بأن قرار السلطة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون اتخذ دون علم اللجنة التنفيذية "العربي

  . سالم فياض.والحكومة الفلسطينية برئاسة د
وشددت عشراوي الخميس خالل دخولها الجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برام اهللا على انه قرار 

ن أ إلى عشراوي وأشارت. اإلنسانار بعيدة المدى على الوضع الفلسطيني وحقوق فردي كانت له آث
تجاوزا لكل المؤسسات الرسمية الفلسطينية "قرار السلطة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون كان 

  .'واجتهادات فردية
  9/10/2009القدس العربي، 

  
  ر غولدستونعباس وسلطته مسؤوالن عن فضيحة تأجيل تقري: ناصر القدوة .5

اعترف ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بمسؤولية سلطة رام اهللا : المستقبل العربي
  . الكاملة عن اتخاذ قرار تأجيل مناقشة تقرير غولدستون، وبأنه ليس للدول العربية أي تدخل في القرار

لمعروف أنه عندما يكون األمر متعلقًا من ا"اإلخبارية الخميس " العربية"وقال القدوة في تصريحات لقناة 
، مشيرا إلى أن السلطة تشكر الدول التي تؤيدها عندما "بالقضية الفلسطينية فإن القرار يعود إلى السلطة

  . تأخذ القرار؛ لكونها هي صاحبة كلمة الحسم في مثل هذه القضايا
ى جود ضغط أميركي، ال سيما فيما يتعلق وأكد أن السلطة أخطأت بتأجيل التقرير؛ نظرا ألهميته، الفتًا إل

  . بعملية السالم
وتبريرا للموقف المرتبك لعباس وسلطته ومحاولة إلقاء المسؤولية على الدول العربية؛ حتى ال يتفاقم 

عندما تحدث عباس عن أن دوالً أخرى هي التي طالبت بتأجيل القرار كان قد : "غضب الفلسطينيين، قال
لى معلومات من مسؤولين في السلطة لم يكونوا على دراية بما يجري؛ ولذلك فإن استند في حديثه إ

  ".  السلطة هي من اتخذت القرار
  8/10/2009المستقبل العربي 

  
  "خطأ فادحاً" الضغوط وتأجيل تقرير غولدستون كان أمام نصمد أن بإمكانناكان  :باسم خوري .6

 موافقة السلطة أنتقيل باسم خوري الخميس في باريس  اعتبر وزير االقتصاد الفلسطيني المس:رام اهللا
  ".خطأ فادح "بأنه "إسرائيل" المتحدة تجاه األممعلى تأجيل بحث تقرير " تحت الضغط"الفلسطينية 
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ن نعالج أ بإمكاننا شعرت انه كان ألنيقدمت استقالتي "وقال لوكالة فرانس برس خالل زيارة لباريس 
"  نتحمل مسؤولياتنا بشكل صحيحأن أو الضغوط أمام نصمد أن مكاننابإكان . آخرهذه المسألة بشكل 

  ".هذا الضعف"تجاه 
 إذا "وأضاف". لم تقبل بعد" استقالته أنموضحا " انه ال يزال رسميا في منصبه" اوضح الوزير ،ومع ذلك

  ". الأقولكي ) هذا المنصب(مايو عندما قبلت  /أيار مطلع شهر إلىكان لي من تمن فهو العودة 
نحن .  الضغوطأمام الصمود بإمكاننا ولكن لم يكن ارتكبتاهال انفي الخطأ الفادح الذي  "أيضاوقال خوري 
 العرب والمسلمون ينتقدوننا ولكن عندما نكون بحاجة لهم ال أصدقاؤنا ، نحن بدون دفاع،سلطة ضعيفة

  ".يدعموننا
  9/10/2009 ،وكالة سما

  
  تأجيل تقرير غولدستون سيعطل إعادة إعمار غزة:  في الحكومة المقالةوزير األشغال .7

اعتبر وزير األشغال العامة واإلسكان يوسف المنسي أن طلب سلطة رام اهللا  : محمد األيوبي- غزة
سيعيق رفع الحصار عن قطاع غزة، ويعطل "مارس القادم / تأجيل مناقشة تقرير جولدستون إلى آذار

 والمتاجرة في معاناته ،آالف األسر في غزة بال مأوىعمليات اإلعمار ويعني االستمرار في ترك 
خطوة واضحة لاللتفاف على ما ورد في التقرير، وإعطاء قادة االحتالل "، فضال عن كونه "وتضحياتهم

  .، على حد قوله"الفرصة للتملص من استحقاقاته نحو مالحقتهم قضائياً
 الدول المانحة والمؤسسات ،بمدينة غزة خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر وكالة شهاب ،وطالب المنسي

الدولية بتنفيذ التزاماتهم التي أقروها في مؤتمرات إعادة إعمار قطاع غزة، بما في ذلك مؤتمر شرم 
ودعا المنسي مصر إلى فتح معبر رفح البري لدخول مواد البناء ومستلزمات اإلعمار إلى  .الشيخ

ياسية التي ما فتئت قيادة سلطة رام اهللا على التفنن بها، القطاع، وعدم ربط فتح المعبر بالمناكفات الس
  .وأال تتخلى عن دورها الوطني واإلنساني في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة

  9/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  حفظة القرآن الكريم الجيش القادم الذي سيحرر المسجد األقصى: هنية .8
.. فوج الفرقان"ون الدينية أمس، بتخريج ؤرة األوقاف والشاحتفلت وزا :عبد الكريم السموني - غزة

بمشاركة من رئيس  والذي ضم ستة آالف حافظ وحافظة لكتاب اهللا تعالى بمدينة غزة،" للقدس عنوان
أحمد بحر ووزير األوقاف والشئون الدينية .الوزراء إسماعيل هنية، والنائب األول للمجلس التشريعي د

  .ن العلماء والوزراء ونواب المجلس التشريعيطالب أبو شعر وجمع م.د
أنتم قوافل التحرير والنصر والفتح "وافتتح رئيس الوزراء هنية كلمته مخاطباً حفظة كتاب اهللا تعالى قائالً 

إن المتآمرين على القضية الفلسطينية أرادوا فرض حصارٍ وتضييق حرب ... للمسجد األقصى المبارك
ج القرآن الكريم واإلسالم وعن حركة حماس التي مثلت إرادة وخيار ضروس إلبعاد الناس عن منها

إن المسيرة القرآنية المستمرة بتخريج آالف الحفظة والحافظات " :وأضاف ".وضمير الشعب الفلسطيني
  ".لكتاب اهللا تعالى لهو أبلغ رد على من تآمر على قطاع غزة وفرض عليه حصاراً مشدداً

 عوامل الصمود والنصر والتحرر تكمن ببناء اإلنسان المسلم الملتزم وأوضح رئيس الوزراء إن أهم
فهو األقدر على حمل األمانة والتضحية في سبيل اهللا وتحرير فلسطين والمسجد "والمنضبط بشرع اهللا 

ون الدينية الحاضنة والراعية لمسيرة ؤوأثنى هنية على جهود وزارة األوقاف والش ".األقصى المبارك
إن ما نشهده من تقدم في المسيرة القرآنية ليس منقطعاً عن المشروع التحرري :" يم، وقالالقرآن الكر

  ".والعودة بالقدس وفلسطين
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هذا اليوم من أيام النصر، تعانق فيه السيف مع القرآن وسيمضيا معاً نحو تحرير : "بدوره قال بحر
 األسيرات واليوم نحتفل بتخريج ستة المسجد األقصى المبارك، فباألمس احتفلنا بنصر المقاومة بتحرير

  .آالف حافظ وحافظة لكتاب اهللا تعالى
 استنكر الصمت العربي المريب إزاء ما يمر به المسجد األقصى من عمليات تهويد ،وعلى صعيد آخر

متسارعة وتدنيس لحرمه الشريف من قبل االحتالل،معتبراً المسجد األقصى هو قرين المسجد الحرام 
واعتبر بحر ما يدور في القدس ليس ببعيد عن قرار تأجيل تقرير غولدستون والذي  .ويوالمسجد النب

 إلى تقسيم - أي االحتالل–شجع االحتالل على مواصلة استمرار اقتحام المسجد األقصى، حيث يسعى 
  .المسجد األقصى استعداداً إلقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه

  9/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   القدس اإلسرائيلية فينتهاكاتلوقف اال التدخل  السلطةرفضواشنطن ت .9
ومحاوالت " االستفزازات" لوقف "إسرائيل"رفضت اإلدارة األميركية التدخل لدى : خاص-الجزيرة نت

البناء غير الشرعي في القدس الشرقية ومحيط الحرم القدسي الشريف، وفق ما ذكرت مصادر واسعة 
  .االطالع للجزيرة نت

 لوقف "إسرائيل"لمصادر إن السلطة الفلسطينية طلبت من دبلوماسيين أميركيين أن يضغطوا على وقالت ا
  ".كي نتالشي وضعا خطيراً يمكن أن ينفجر في وجوهنا جميعاً"نشاطاتها واستفزازاتها في القدس 

 من أن ووفقا للمصادر فإن مسؤولين بالسلطة حذروا الوفد األميركي الذي كان يقوم بزيارة رام اهللا
 وقد تستغل حركة حماس الوضع "إسرائيل"ـانتفاضة جديدة قد يقدم عليها الفلسطينيون المناهضون ل

بالقدس إلحداث فوضى أمنية عارمة بالضفة تستفيد منها كل األطراف باستثناء السلطة التي يترأسها 
  .محمود عباس

 ،وأبلغوا المسؤولين الفلسطينيين إنهمغير أن مسؤولي السلطة فوجئوا برفض اإلدارة األميركية التدخل، 
 لدى بحثهم هذا الموضوع مع مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبروا ،أي األميركيين

  .بأن ما يجري في القدس مدبر بأوامر من السلطة الفلسطينية
ء أوروبيين وحذرهم  بالسلطة توجه بعد ذلك لعقد لقاء مغلق مع سفراوأشارت المصادر إلى أن مسؤوالً

من أنها السلطة في خطر وأنها قد تفقد السيطرة وتعود األمور إلى بداية االنتفاضة التي بدأت مع اقتحام 
  .2000أرييل شارون للمسجد األقصى عام 

وقالت المصادر إن السفراء نقلوا تخوف السلطة والحكومة الفلسطينية إلى بلدانهم، ودعوها للتحرك باتجاه 
  . لوقف ما تقوم به في القدس الشرقية"إسرائيل"دى التدخل ل

 تهدئة األوضاع "إسرائيل"طلبت من ) الرئيس الدوري لالتحاد األوروبي(كما أوضحت أن السويد 
المتوترة في القدس، والعمل على تفادي وقوع أي مشكلة قد ال تحمد عقباها وتتحول وباال على عملية 

  .السالم
 "إسرائيل" التدخل السويدي بأنه يأتي لتسجيل نقطة على ،ا قالت المصادر كم،وفسرت مصادر إسرائيلية

في ظل الخالف السويدي اإلسرائيلي، على خلفية نشر تحقيق صحفي في أوسع صحيفة سويدية يتهم 
  . بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين والمتاجرة بها"إسرائيل"

 8/10/2009نت، .الجزيرة
  

  التدخل لتجنب تصاعد التوتر في القدسبان كي مونالسلطة تطلب من  .10
أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي : وكاالتوالردينة فارس  - نيويورك ،غزة

أمس في نيويورك انه طلب من األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون التدخل لتجنب تصاعد التوتر في 
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 ضد الفلسطينيين في القدس إسرائيلية تصعيد بإجراءات أبلغته"وقال المالكي للصحافيين  .القدس
طلبت ": وأضاف ."وباألعمال التي ارتكبت في األيام األخيرة من جانب إسرائيل ضد المسجد األقصى

 . للتوتر في القدس" تصعيد جديدإلىتدخله الفوري لتفادي انجرار إسرائيل 
  9/10/2009عكاظ، 

  
  سة المصالحة الفلسطينيةطالب بمحاربة دعوات تأجيل جليفياض  .11

عن وكالة  محمد بالص، و،نابلسوجنين نقالً عن مراسلها في   9/10/2009األيام، فلسطين، نشرت 
 سالم فياض، رئيس الوزراء، عبر أمس، عن قلقه الشديد من أن يكون الجدل المحتدم على . د، أن"وفا"

احة بالمشروع الوطني، داعياً خالل احتفال الساحة الفلسطينية، بشأن تقرير غولدستون بمثابة مقدمة لإلط
إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن هذا التقرير، عن طريق اإلسراع ، نظم في بلدة عرابة بمحافظة جنين

في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، في وقت حذر فيه من مخاطر الهجمة اإلسرائيلية الشرسة على 
  .لمستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار حصار قطاع غزةالمدينة المقدسة، وتصاعد اعتداءات ا

سالم فياض طالب بمحاربة  أن وكاالتال ونقالً عنفلسطين المحتلة من  9/10/2009الخليج، وأضافت 
وقال فياض . دعوات تأجيل جلسة المصالحة الفلسطينية المقررة في القاهرة نهاية الشهر الحالي

  ".مكن إقامة دولة فلسطينية إال بوطن موحدال ي"للصحافيين في مدينة نابلس 
  

  اإلعدام لمدان بالتخابر مع االحتالل في غزة .12
حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة باإلعدام شنقاً على الفلسطيني محمد سليم النباهين بعد  :غزة

ن بالتعامل مع جهات وقالت وزارة الداخلية في بيان، أمس، إن النباهين أدي. إدانته بالتخابر مع االحتالل
. 2001 لسنة 3معادية خالفاً لقانون العقوبات الفلسطيني وقانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 
وطالب المركز  .وأضافت أن الحكم صدر وجاهياً وباإلجماع وأفهم علناً وأنه خاضع لالستئناف

 .الحكمالفلسطيني لحقوق اإلنسان الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على 
  9/10/2009الخليج، 

  
  وعلى عباس مغادرة موقعه.. في شأن تأجيل تقرير غولدستونالسلطة تكذب: شلح .13

 األمين العام لحركة الجهاد رمضان عبد اهللا في لقاء مع الصحافة القطرية، خالل زيارته للدوحة أول قال
 ". محمود عباس مما فعلإن السلطة تكذب وال تملك أية مصداقية، وهذه تبريرات ال تبرئ "أمس، 

إن الذي اتخذ هذا القرار ليس في قامة "واضاف شلح موجها كالمه إلى رئيس السلطة محمود عباس 
  ". الشعب الفلسطيني، ولو كنت مكانه لغادرت موقعي وعدت الى بيتي

 رئيس السلطة الفلسطينية ضبط في العالم متلبسا وهو يغسل دم اسرائيل من"وأردف شلح بالقول إن 
دمائنا، إن من يطرح نفسه ممثال ومتحدثا باسم الحق الفلسطيني والدم الفلسطيني قد فرط بهذ الحق وباع 

إن السلطة تكذب وال تملك اية مصداقية، فالدول الكبرى قالت نحن ال "وقال أمين عام الجهاد  ".هذا الدم
   ".نستطيع أن نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين انفسهم

ا ننعي الصيغة السابقة للمصالحة وال ننعي المصالحة كمبدأ نصر عليه وطريق لتحقيق الوحدة إنن"وقال 
  .الفلسطينية

  9/10/2009الوطن، قطر، 
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  فتح تدعو إلى تشكيل إطار وطني فلسطيني لتفعيل تقرير غولدستون  .14
 إلـى تـشكيل إطـار    "حماس"الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة     " فتح"دعت حركة    : الفرنسية - رام اهللا 

ومحاكمتها على جرائم الحرب    ) إسرائيل(وطني لتفعيل تقرير غولدستون في المؤسسات الدولية ومالحقة         
  .التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني

في مؤتمر صحفي عقده في رام اهللا بالـضفة الغربيـة           " فتح"وقال اللواء جبريل الرجوب نائب أمين سر        
 في تقرير غولدستون شهادة حية ومقنعـة إلدانـة االحـتالل اإلسـرائيلي              إن فتح ترى  : "المحتلة، أمس 

". ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة خالل الحرب األخيرة علـى غـزة          ) إسرائيل(وتوظيفه لمالحقة جرائم    
وأوضح أن هدف اإلطار الوطني التحرك على المستويين اإلقليمي والدولي لتفعيل تقريـر غولدسـتون،               

  .اهزة لتشكيل هذا اإلطار فوراًمؤكداً على أن فتح ج
  9/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
 ال نؤيد تأجيل موعد المصالحة الوطنية : الجهاد .15

ومن جانبه كشف القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن حركة :  محمود جمعة-القاهرة 
وى المجتمع المدني كانت حماس طلبت من الفصائل الفلسطينية تأجيل مؤتمر عام للفصائل الفلسطينية وق

قد دعت إليه منذ يومين لحسم الموقف من تداعيات تأجيل تقرير جولدستون على اتفاق المصالحة 
 .الفلسطينية المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري

وأضاف البطش في اتصال هاتفي إن حركة حماس كانت تريد موقفاً موحداً من الفصائل يسير في اتجاه 
ل الموعد المقرر للمصالحة ونحن قلنا إننا لسنا مع التأجيل ومع إقرار المصالحة في موعدها، بل تأجي

  .نطالب األشقاء في القاهرة بضرورة التدخل العاجل لمواصلة تلك الجهود
 9/10/2009العرب، قطر، 

  
  بشأن تأجيل موعد الحوار الوطني" نقاشاً ساخناً" تشهد حماس": األخبار" .16

أمس، عن أن األطر والمؤسـسات  " األخبار"، لـ"حماس"كشف مصدر مسؤول في : فديغزة ـ قيس ص 
وأكد المصدر أن النقـاش     . بشأن الموقف من الحوار والمصالحة    " نقاشاً ساخناً "القيادية في الحركة تشهد     

لـم يـتم    "من موقف الرئيس محمود عباس، غيـر أنـه          " احتقاناً وشعوراً بالغضب  "يشهد  " حماس"داخل  
قيادة الحركة في غزة قررت     "وكشف المصدر أن    ". ل بعد إلى موقف نهائي من الحوار والمصالحة       التوص

فور فضيحة غولدستون عدم رغبتها في المصالحة والحوار مع من ارتكب هذه الجريمـة بحـق دمـاء                  
خـارج  ، فيما ال يزال النقاش مستمراً للوصول إلى موقف إجماع من قيادة الحركة في الداخل وال               "الشهداء
  .والسجون

فوزي برهوم، إن توجه الحركة لتأجيل موعد توقيع اتفـاق          " حماس"في غضون ذلك، قال المتحدث باسم       
من أجل مصلحة الحوار وتحقيق مبدأ المصالحة والدفع باتجاه ضرورة إنجـاح الجهـد              "المصالحة جاء   

هذه األجواء وأوجـدت    أن فضيحة أبو مازن سمّمت      "وأضاف  ". المصري وصون هذا االتفاق من الفشل     
  ".سخطاً وغضباً فلسطينياً، ما جعل هذه األجواء غير مالئمة حالياً لهذا التوقيع

. تأجيل توقيـع اتفـاق المـصالحة       أن تكون قد طلبت من مصر       " حماس"وقبل تأكيد برهوم، نفت حركة      
د الزهـار،    محمـو   ،"حماس"المصرية أمس عن عضو المكتب السياسي لحركة        " األهرام"ونقلت صحيفة   

، حتى لو صدر قرار بتأجيل موعد التوقيع عليها ألن األجواء غيـر              الحركة متمسكة بالمصالحة  " إن    قوله
   ".مالئمة لذلك اآلن، في ظل تبادل االتهامات بسبب تقرير غولدستون
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، سامي أبو زهري، أكد أن الحركة ناقشت مع مصر تأجيل المصالحة بسبب             "حماس"لكن المتحدث باسم    
  .، لكن األمر لم يحسم بعد وال تزال المشاورات جارية"غولدستون"

  9/10/2009األخبار، 
  

  "قّربها من مربع االحتالل"موقف السلطة من تقرير غولدستون : برهوم .17
وصفت حركة حماس مطالبة السلطة برام اهللا، تأجيل مناقشة التقرير بـ :  ضياء الكحلوت-غزة 

إن ما جرى دليل على أن الرئيس عباس وفريقه بعيدون كل "، وقالت "ارالخطيئة التي سممت أجواء الحو"
 ".البعد عن لغة التصالح

قربها من "وجاء على لسان المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم أن موقف السلطة من تقرير غولدستون، 
 .، مؤكدا أن نوايا الرئيس عباس لم تكن صادقة بخصوص الحوار"مربع االحتالل
م أن تأجيل التقرير ال ينم عن نوايا صادقة باتجاه الحوار الفلسطيني، الفتا إلى أن عباس وأضاف برهو

 .يقف اآلن في مواجهة الشعب الفلسطيني والمنظومة اإلقليمية التي تعاطفت مع الشعب
: ومن أجل إنجاح المصالحة الوطنية، يرى برهوم أنه من الواجب قطع الطريق التي يسلكها عباس، قائال

 جرى عرى عباس بالكامل أمام المنطقة برمتها، وسيحكم عليه الجميع من خالل سلوكه المشين ما"
 ".وجريمته بحق الشعب الفلسطيني

وأوضح المتحدث باسم حماس أن حركته لم تُبلغ بموعد اتفاق المصالحة الذي قيل إن القاهرة ستعقده في 
ر لديها رؤية في تحديد التوقيت، إال أن حماس السادس والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مص

 ".لم تبلغ به
  9/10/2009العرب، قطر، 

  
 حرصنا على المصالحة ال يعني أن نقفز عن جريمة سحب تقرير غولدستون: أسامة حمدان .18

 في لبنان أسامة حمدان، أن يكون السادس والعشرين من الشهر  حماسنفى ممثل:  عزالدين أحمد-السبيل
وقال حمدان في  .دا ثابتا لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أعلنت عنه القاهرةالجاري موع

ال بد من اإلشارة أوال إلى انه حتى اآلن ليس هناك موعد محدد : "عبر الهاتف" السبيل"تصريحات إلى 
 ".فقطلتوقيع المصالحة ولم يتم التشاور مع الحركة بهذا الشأن، والمسألة اآلن في إطار التشاور 

في ظل المستجدات وحالة الغليان الشعبي الناشئة عما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني "وأضاف حمدان أنه 
بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون، هناك مشاورات تجري مع الوسيط المصري لتحديد الخطوة التالية، 

التي ارتكبت،  الجاري يسعى للتغطية على الجريمة 26وأن محاولة الحديث عن موعد محدد يوم 
ومحاولة منه للقول بأن األمور تم تجاوزها، في حين أن هذه الجريمة لم يتم تجاوزها وليس من السهل 

 ".تجاوزها
 9/10/2009السبيل، األردن، 

 
  حماس تبلغ اليوم موقفها من التوقيع على المصالحة .19

حركته الحكومة المصرية اليوم قال الدكتور صالح البردويل إنه من المتوقع أن تبلغ قيادة : لندن ـ غزة
وفي تصريحات .  الجاري26بقرارها بشأن المشاركة في التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية في 

قال البردويل إن حركته أجرت في اآلونة األخيرة اتصاالت مع المسؤولين " الشرق األوسط"لـ
 في تعطيل تقرير غولدستون، المصريين بشأن مستقبل اتفاق الحوار في ظل الكشف عن دور السلطة

مشيرا إلى أن الجانب المصري شدد على ضرورة عدم الخلط بين األمرين على اعتبار أن التوقيع على 
 .اتفاق المصالحة أضحى مصلحة وطنية
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وشدد البردويل على أنه بغض النظر عن موقف حركته النهائي من المشاركة في التوقيع على االتفاق 
ة سحب تقرير غولدستون ستتواصل بال هوادة، على اعتبار أنه يتوجب أن يدفع فإن الحملة على جريم

وكشف البردويل النقاب عن تشكيل لجنة من ممثلي الفصائل . الذين تورطوا في هذه الجريمة ثمنا باهظا
 .للمحافظة على زخم التحركات السياسية والجماهيرية المطالبة بمحاسبة المتورطين في سحب التقرير

 9/10/2009 األوسط، الشرق
  

   على أن الرئاسة تتحمل المسؤولية عن سحب تقرير غولدستونفي فتحإجماع : الحوراني .20
من ناحيته قال محمد الحوراني القيادي في حركة فتح، إن هناك إجماعا بين مختلف قيادات  :لندن ـ غزة

وأوضح .  غولدستونالحركة على أن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن سحب تقرير
الحوراني في تصريحات صحافية أن سحب التقرير خطوة مدانة، مشددا على أن مؤسسات سلطة رام اهللا 

: وأضاف. ومنظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن التعامل مع تداعيات موقف السلطة من التقرير
بالطبع سفيرنا في جنيف إبراهيم تأجيل النظر في تقرير غولدستون كان مرفوضا ومدانا من الجميع، "

أما ما هي : "وتابع القول". خريشة يقول إنه يتلقى التعليمات من الرئاسة، وبالتالي فالرئاسة هي المسؤولة
مترتبات ذلك فهذا سؤال مطروح على مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، فهي الكفيلة بتحديد كيفية 

حوراني عن أمله في أن تميز حماس بين إدانة هذا الموقف وأعرب ال". التعامل مع تداعيات هذا الموقف
 .ورفضه، وبين ضرورة العمل من أجل توقيع اتفاق المصالحة أواخر هذا الشهر بالقاهرة

 9/10/2009الشرق األوسط، 
  

  اللجنة المركزية لفتح تستنكر اإلجراءات اإلسرائيلية التي تستهدف األقصى والحرم القدسي .21
اإلجـراءات اإلسـرائيلية    'في بيان صحافي    ' فتح'أدانت اللجنة المركزية لحركة      :ـ وليد عوض   القدس

الخطيرة التي تستهدف المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف وتستهدف بشكل أساسي القدس عاصمة             
  .'الدولة الفلسطينية المستقلة

 األقصى ومنع وصول    محاصرة السلطات اإلسرائيلية المسجد   'وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ بخصوص       
المصلين إليه وتواطؤها مع غالة اليمين اليهودي والسماح لهم بدخول باحات األقصى وتقـديم الحمايـة                

  .'لهم
وطلبت اللجنة المركزية لفتح بحشد الطاقات الفلسطينية إلنجـاح فعاليـات اليـوم الجمعـة والخـروج                 

اته وبالقدس عاصـمة أبديـة للدولـة        بمظاهرات ومسيرات سلمية تعلن تمسك الشعب الفلسطيني بمقدس       
  .الفلسطينية المستقلة

  9/10/2009القدس العربي، 
  

 القاهرة لم تتلق أي طلب من حماس بإرجاء اتفاق المصالحة: ياسر الوادية .22
قال الدكتور ياسر الوادية رئيس وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة عقب :  محمود جمعة-القاهرة 

إن مصر لم تتلق حتى اآلن أي طلب من حركة حماس "سؤوليين مصريين اجتماعه أمس الخميس مع م
، "بإرجاء التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية المقرر في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري

مؤكدا أن االتصاالت مستمرة مع قيادات حماس وفتح في الداخل والخارج والكل الفلسطيني لتثبيت 
  .مصر والدفع باتجاه المصالحة وتعزيز الثقة بين كل األطراف الفلسطينيةالموعد الذي أعلنته 

 9/10/2009العرب، قطر، 
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  الشعبية تدعو لرفع الحصانة عن عباس  .23
طالب المكتب السياسي للجبهة الشعبية برفع الحصانة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس : لندن ـ غزة

وفي بيان في أعقاب جلسة عقدها،  .ته بقرار سحب التقريرتمهيدا للتحقيق معه بشأن عالق) أبو مازن(
يتوجب محاسبة كل من تثبت إدانته بهذا الجرم ابتداء بعباس وحتى آخر "أوضح المكتب السياسي أنه 

ودعا المكتب إلى ضرورة التمسك بحق الشعب الفلسطيني في ". مسؤول شارك في ارتكاب هذه الخطيئة
ات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتحميل اللجنة التنفيذية وكل جهات متابعة التقرير في كل المستوي

إن التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة : "واستدركت الجبهة قائلة .االختصاص الفلسطينية متابعة ذلك
مرتكبيها ينبغي أال يعطل مسيرة المصالحة الوطنية، وإنهاء هذا االنقسام الكارثي واستعادة وحدتنا 

ووحدة مؤسساتنا القيادية والتمثيلية الجامعة والموحدة، فهي صمام األمان والحماية الحقيقية الوطنية، 
 ".للشعب وحقوقه ومقاومته

  9/10/2009الشرق األوسط، 
 

  واضح بوقف سياسة االستيطان إسرائيلي المفاوضات قبل التزام إلىال عودة : الديمقراطية .24
ة لقاء داعماً للقدس وصمود أهلها في مواجهة العدوان، في عقدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبي

 .المركز الثقافي الفلسطيني في سعدنايل، بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية
الثبات عند موقف فلسطيني واحد "ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية عبد اهللا كامل الى 

اوضات قبل التزام اسرائيلي واضح بوقف سياسة االستيطان والتهويد في القدس يؤكد ان ال عودة الى المف
ودعا السلطة الفلسطينية الى احالة تقرير غولدستون فوراً ". والضفة، ووقف بناء جدار الفصل العنصري

في جنيف ومجلس االمن ومحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة مجرمي " لجنة حقوق االنسان الدولية"الى 
 .حرب االسرائيليين على عدوانهم على غزةال

 9/10/2009السفير، 
  

  فتح تنظم مسيرة مؤيدة لعباس في رام اهللا .25
وردد المئـات    .نظمت حركة فتح مسيرة مؤيدة للرئيس محمود عباس في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية             

التمسك بخيـار الوحـدة     من كوادر الحركة الذين شاركوا في المسيرة شعارات تؤيد الرئيس، وتدعو إلى             
  .الوطنية، وتندد باإلجراءات اإلسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة

  8/10/2009نت، .الجزيرة
  

  "يعيش في أوهام"  شامل مع الفلسطينيين خالل سنواتحلمن يتوقع التوصل إلى : ليبرمان .26
اليميني " ائيل بيتناإسر"استبعد وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب : الناصرة

المتطرف، التوصل خالل السنوات القريبة القادمة الى اتفاق شامل ينص على نهاية الصراع مع 
  .الفلسطينيين المستمر منذ عقود

إن من يتحدث عن ): "8/10(وقال ليبرمان، في تصريح أدلى به لإلذاعة العبرية صباح اليوم الخميس 
  .، على حد تعبيره" يدرك الحقيقةمثل هذا االتفاق يعيش في أوهام وال

يجب على إسرائيل أن تسعى للتوصل إلى تسوية مرحلية طويلة األمد وإرجاء البحث في "واضاف أنه 
هناك نزاعات عديدة "، مشيرة إلى أن "القضايا الشائكة إلى مرحلة الحقة بعد فترة من الهدوء واالستقرار

  .، كما قال"اف المعنية قررت وقف استخدام القوة والعنففي العالم لم يعلن عن نهايتها، غير أن االطر
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التوقف عن محاوالت "من جهة أخرى؛ دعا وزير الخارجية اإلسرائيلي قادة وزعماء الدول العربية بـ 
، مدعياً أن الجانب اإلسرائيلي "إرضاء العناصر المتطرفة خاصة فيما يتعلق بالوضع في مدينة القدس

  .، وفق زعمه"يعيتيح حرية العبادة للجم"
وردا على سؤال حول تقرير الهيئة السياسية في وزارته بشأن ضرورة سعي تل أبيب لتشكيل تحالفات 

يجب على إسرائيل أن تسهل "جديدة وعدم االعتماد على عالقاتها مع الواليات المتحدة فقط، قال ليبرمان 
  ".انحاء العالم غير القضية االسرائيليةعلى االدارة االمريكية ألنها تتعامل مع قضايا عديدة اخرى في 

إن : "من جانبه؛ عقب النائب العمالي اوفير بينيس على تصريحات وزير الخارحية اإلسرائيلي بالقول
ليبرمان يتصرف كالثور في مستودع الخزف ويستخف بالتحالف التاريخي بين الواليات المتحدة 

زعيم اسرائيلي لم يؤمن بامكانية تسوية النزاع لم يكن هناك قط اي "وأضاف بينيس أن ". واسرائيل
  ، كما قال"الفلسطيني االسرائيلي

 9/10/2009 قدس برس
  

  سلفان شالوم يستهجن عدم منع األذان في األقصى .27
كرر النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي سلفان شـالوم دعوتـه إلخـراج الحركـة               : حسن مواسي 

 خارج القانون ، وإعادة اعتقال زعيمها الشيخ رائـد          1948تلة عام   اإلسالمية في األراضي العربية المح    
صالح ، هذا في وقت أبدت فيه زعيمة المعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني دعمها لطريقة تعامل الحكومة                
مع رئيس الحركة اإلسالمية رائد صالح ، مشيرة إلى إن صالح يمارس التحريض ويـستغل إي تـوتر                  

  .  الشريف لتهييج الخواطر لدى المسلمينيتعلق بالحرم القدسي
عن استهجانه واستغرابه عدم    " القناة السابعة "وكان شالوم قد أعرب في سياق مقابلة مع قناة المستوطنين           

قيام الشرطة اإلسرائيلية منع رفع األذان في المسجد األقصى حتى أالن ، مشيرا إن تأخرها هو تقـصير                  
وته إلى إخراج الحركة اإلسالمية خارج إطار القانون كونها تـضر           وفشل في طريقة عملها ، مجددا دع      

  .بالمصالح اإلسرائيلية ، إلى جانب مهاجمته للنواب العرب في الكنيست وطالب بإصدار إجراءات ضدهم
إلى ذلك انضم وزير الصناعة التجارة اإلسرائيلي بنيامين بن اليعازر إلى حملة التحريض على فلسطيني               

ـ     ، مؤكدا  48الـ  وتحديدا زعيم الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح قد انضموا          48 إن قادة فلسطيني ال
على األقل ممن ينتمون للتيار اإلسالمي بدءوا بالميل         "48عرب"، حيث انه رويدا رويداً      " حماس"لحركة  

ـ        " حماس"نحو   ور يفهـم  ، ألنه من رأى الشيخ رائد صالح في مهرجان أم الفحم وهو يهاجم ويشعل األم
  ".عن ماذا أنا أتحدث

ـ    " 48عـرب "أن الشيخ صالح ، هو الذي سـيجعل جـزءاً مـن             " إذاعة الجيش "وأشار في تصريحات ل
ينضمون لحركة حماس ، حيث انه في مهرجانه الذي نُظم في أم الفحم لم نرى أعالم إسرائيل ، بل رأينا                    

  ".أعالم حماس ، ولذلك علينا وضعه في السجن
  9/10/2009الدستور، 

  
  وبيريز يحذر من تحويل الصراع الى صراع ديني...حاخام يحّرم دخول اليهود الحرم القدسي .28

 أمس، إن  قال،"اسرائيل" أحد كبار حاخامات أن:  )ا.ب.د( نقالً عن وكالة9/10/2009الخليج،  ذكرت
وقال يوسف شالوم  .التشريعات الدينية تحظر على اليهود دخول الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة

ال يجوز .. ذلك محرم حسب تعاليم الدين اليهودي"أليشيف أحد أبرز المرجعيات الدينية لدى اليهود 
وأضاف إنه عالوة على الحرمة الدينية، ". قلت ذلك في الماضي وأكرره اليوم.. الصعود للحرم القدسي

 . ى إراقة دماء ال تنتهيفمن الممكن ان يعتبر دخول اليهود عمالً استفزازياً قد يؤدي ال
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رفض الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيريس، هذا  :تل أبيب من 9/10/2009الشرق األوسط، وأضافت 
وقال إن المسألة مسألة مجموعات من المتطرفين في . التوجه وحذر من تحويل الصراع إلى صراع ديني

وتوجه . رسالة الديانات السماويةالطرفين تحاول إشعال لهيب في المنطقة ألهداف سياسية بعيدة عن 
المتزمتين ) الغربيين(بيريس، أمس، إلى الحاخام اليشيف، الذي يعتبر أهم وآخر مرجعية لليهود االشكناز 

ودعاه إلى إسماع صوته حول ما يجري في األقصى حتى يدرك . دينيا، لكي يعايده بمناسبة عيد العرش
د الرباي اليشيف أن باحة األقصى تقوم على ركام قدس أقداس فر. اليهود المتدينون حقيقة الموقف الديني

فعندما تطأ قدماك فوق هذا المكان «اليهود، ولذلك فإن من المحظور على اليهود أن يصلوا إلى هناك 
وأضاف اليشيف أن هناك سببا آخر يجعله يفتي بحظر وجود اليهود في . »وهذا حرام. المقدس تدنسه

يهودية رسالة سالم، والصعود إلى باحة األقصى يدخل اليهود في عراك ال«باحة األقصى، وهي أن 
  . »وعداء مع األمم، على عكس رسالة السالم

  
  باراك قد يواجه تهم بالفساد .29

 كشفت صحيفة هآرتس في تحقيق سينشر غدا أنه منذ تسلم إيهود باراك مهـام منـصبه                 :القدس المحتلة 
ركات كانت تحت ملكيته حوالي ستة ماليين شـيكل وفـور            تدفق لش  2007كوزير للدفاع في يونيو عام      

علما أن إحدى تلك الـشركات      ، تسلمه منصبه الرسمي في الحكومة قام بتحويل ملكية الشركات إلى بناته          
  .مازالت قائمة إلى اليوم

 2006ويكشف التحقيق أيضا عن اتصاالت جرت بين باراك ورئيس األركان غابي أشكنازي في عـام                
  .عاون في نجال األعمال المختلفة بينهما ولم تؤدي في نهاية األمر إلى أي نشاط حقيقي بينهمامن أجل الت

وحسب القانون اإلسرائيلي فإنه ال يحق لوزير أو نائب وزير أن ينقل صالحيات عمل خارجي ألقاربـه                 
  .إال إذا كانوا يعملون فعليا في تلك الشركات قبل تسلمه المنصب الرسمي بسنة كاملة

إال أن باراك أكد ، ؤكد الصحيفة في تحقيقها أن بنات باراك لم يعملن قبل وال بعد توليه منصبه الرسمي             وت
  .أنه منح تلك الشركات كهدية لبناته

وأخيرا فإن باراك رفض االعتراف عن مصدر تلك األموال ولكنه اكتفى بـالقول أن جميـع نـشاطات                  
  .بة جميع السلطات المختصةالشركات التجارية كانت حسب القانون وتحت مراق

  8/10/2009 ،وكالة سما
  

   في القدسعطا اهللا حنا يطالب كنائس الغرب بمساندة الفلسطينيين .30
أكد المطران عطااهللا حنا رئيس أسـاقفة سبـسطية للـروم األرثـوذكس أن االحـتالل                 :تلةالقدس المح 

وندد حنـا   . دة الفلسطينيين وقضيتهم  اإلسرائيلي حول القدس الى مدينة صراع، داعيا العالم الغربي لمسان         
في حديث لإلذاعة اليونانية، أمس، بما يتعرض له المسجد األقصى والقدس من ممارسات غير أخالقيـة                

 .وغير إنسانية
وأكد رفضه التطاول على اٌألقصى والمقدسات اإلسالمية، مشيراً إلى أنه يمس المـسيحيين مباشـرة ألن                

 األقصى ملك للمسلمين من دون منازع، كما أن كنيسة القيامـة ملـك              وأكد أن . الفلسطينيين شعب واحد  
وطالـب  ". القيامة"للمسيحيين، محذراً من أن من يتطاولون اليوم على األقصى قد يقومون بهذا غدا بحق               
 .الكنائس المسيحية في العالم وكل شعوب العالم بأن تدين سياسات االحتالل في القدس

ي فلسطين ليس هامشياً وإنما أساسي، ومن يتحدثون عن فلـسطين مـن   وأوضح أن الحضور المسيحي ف    
 .دون إبراز البعد المسيحي فهم يتحدثون عن تاريخ منقوص ومبتور

9/10/2009الخليج،   
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  شرع بأعمال بناء استيطانية جديدة في الخليل ي االحتالل .31
ة جديدة إلى الغرب من بلـدتي       باشرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بأعمال بناء استيطاني       : الخليل

  .دير سامت وبيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
وذكرت وكالة صفا المحلية أن آليات االحتالل قامت بأعمال حفر وبناء وتوسيع فـي منطقـة مجـاورة                  

 غيرت معالم   ، مشيرا إلى أن قوات االحتالل قد      48المقامة على األراضي المحتلة عام      " شيقف"لمستوطنة  
ويتوقـع مواطنـون أن      .جبل بأكمله وحولته إلى عدد من المناطق المستوية، تمهيدا إلقامة منشآت عليه           

تكون األعمال اإلسرائيلية لها عالقة بمنشآت زراعية تقيمها قوات االحتالل في المنطقـة، بينمـا يقـول                 
  .آخرون إنها مشروع لبناء قاعدة عسكرية

دورا وقراها الغربية، وبلدة إذنا المجاورة في المنطقة الغربية من الخليل، فيمـا             ويقع الجبل مقابل منطقة     
 4تمنع قوات االحتالل المواطنين من االقتراب من المنطقة أو من الجدار العازل الذي تبعد عنه حـوالي                  

  .كيلو متر إلى غرب الخليل
9/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
      حافظ للقران الكريم في غزة6000تخريج  .32

نظمت وزارة االوقاف والشؤون الدينية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة حفـل             ): ا ف ب  ( –غزة  
تخريج في شرق مدينة غزة لستة االف حافظ للقرآن ، شارك فيه االف الفلـسطينيين يتقـدمهم رئـيس                   

تعد الناس عن القرآن    هم ارادوا حصارا وتضييقا ليب    "وقال هنية في الحفل     . الوزراء المقال اسماعيل هنية   
ان الحصار زاد الناس ايمانـا وثباتـا ، وبالحـصار           : واالسالم وحركة حماس ، ولكن اليوم هو ابلغ رد        

  ".سوف نصل الى المسجد االقصى
ما نشهده في هذه المسيرة     "ان  " للقدس عنوان .. فوج القرآن "واضاف هنية خالل الحفل الذي حمل عنوان        

  ".عا عن مشروعنا االسالمي الكبيرالقرآنية المباركة ليس منقط
9/10/2009الدستور،   

  
  الخوف من انتفاضة ثالثة: الديلي تلجراف .33

الخوف من انتفاضة   "نطالع في صحيفة الديلي تلجراف مقاال لمراسلها في القدس، أدريان بلومفيلد بعنوان             
 على تصاعد االشتباكات    يقول المراسل إن بعد مرور أسبوعين      و ".ثالثة في ظل تزايد التوتر في إسرائيل      

بين قوات األمن اإلسرائيلية ومحتجين فلسطينيين، من المتوقع أن تحدث مواجهة بين الطرفين بعد صالة               
  .الجمعة اليوم في المسجد األقصى بمدينة القدس

لكن ما يشغل بال إسرائيل أكثر من أي شيء آخر هو الهمهمات التي تروج في الضفة الغربيـة بـشأن                    
 وخلفـت مقتـل آالف      2000علما بأن االنتفاضة الثانيـة انـدلعت عـام          " انتفاضة ثالثة "الع  احتمال اند 

  .الفلسطينيين ومئات اإلسرائيليين
ويمضى المراسل قائال إن تصاعد التوترات بين قوات األمن اإلسرائليية والمحتجين الفلسطينيين أذكـى              

  .فتيل الخطاب الذي يدعو إلى انتفاضة ثالثة
د القادر، وهو مسؤول فلسطيني رفيع في الضفة الغربية، لصحيفة جيروسـاليم بوسـت إن               وقال حاتم عب  

قرارات إسرائيل إلى حد اآلن باتت خطيرة جدا، وإذا لم يرغبوا فـي تـصعيد األمـور، فـإن علـى                     "
وإذا لم يحدث ذلك، فإن الوضع يمكـن أن يقـود           "ويواصل قائال    ".اإلسرائيليين التراجع عن هذه القضية    

  ".يمكن أن يقود إلى انتفاضة ثالثة. ف إلى انفجارلألس
9/10/2009بي بي سي ،   
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  تقرير غولدستون تأجيل  مسؤوليةتحمِّل السلطةفلسطينية في لبنان وسوريا  مؤسسة 40 .34
أعلن حشد من مؤسسات العمل األهلي الفلسطيني في سورية ولبنان، أن طلب السلطة الفلسطينية              : دمشق

طعنـة  "ر لجنة تقصي الحقائق الدولية في جرائم الحرب اإلسرائيلية على غزة، هو             تأجيل النظر في تقري   
  ". لشعبنا ولمناصريه في نضاله من أجل حقوقه، ويتناقض مع مصالحه الوطنية

على نسخة منهـا،    " قدس برس "واعتبرت هذه المؤسسات في عريضة أصدرتها اليوم الخميس، وحصلت          
  لمحاكمة قادة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائمهم بحق شعبنا،           التقرير شكّل فرصة فلسطينية   "أن 

وتعهدت هذه المؤسسات التي بلغ عددها أربعين مؤسـسة          ".تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إضاعتها    
األحرار في العالم والهيئات الحقوقية واإلنسانية؛ لتقديم قادة إسرائيل إلـى           "وتجمعاً، بمواصلة العمل مع     

  ".المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على جرائمهم بحق شعبنا
إقـدام  "واستنكرت العريضة التي حملت توقيع أربعين مؤسسة أهلية فلسطينية في سورية ولبنان بـشدة،               

السلطة الفلسطينية، من خالل ممثلها السفير إبراهيم خريشة، على طلب تأجيل مشروع التصويت علـى               
  . إلحالتها إلى الهيئات الدولية األخرىتبني توصيات التقرير تمهيداً

9/10/2009قدس برس،   
  

    اثر موقفه من تقرير غولدستون يطالبون بعزل عباس ومحاكمته غزةجرحى حرب .35
طالب جرحى الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، أمس، بعزل رئيس الـسلطة المنتهيـة               : غزة

جيل تقرير جولدستون في مجلـس حقـوق اإلنـسان،          واليته محمود عباس، لمسؤوليته المباشرة عن تأ      
للمحاكمة السريعة والفورية، وإنزال أقسى العقوبة      "مطالبين بتقديم كل من اشترك معه في تأجيل التقرير          

  ". بهم
إن تأجيل التقريـر    :" "وقال الجرحى خالل مؤتمر صحفي عقد أمام مركز شرطة جباليا شمال قطاع غزة            

، مؤكدين رفضهم القاطع لمبـررات الـسلطة لطلـب          "ريط صريح بحقوقهم  خيانة عظمى لتضحياتهم وتف   
وناشدوا جميع منظمات حقوق اإلنسان للتدخل الفـوري لوقـف قـرار الـسلطة               .تأجيل التصويت عليه  

  .الفلسطينية
9/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
 فلسطينيو سوريا يعتصمون احتجاجاً على موقف السلطة .36

 ، اعتصاما أمام مقر االمم المتحـدة احتجاجـاً علـى إرجـاء تقريـر              في دمشق، أمس   نفذ الفلسطينيون 
، مناشدين االمم المتحدة العمل على تمرير التقريـر ليـصار إلـى             غولدستون من قبل السلطة الفلسطينية    

 ".اإلسرائيليين"محاكمة مجرمي الحرب "
اعتصاما أمام مقر االمـم     ان الجماهير الفلسطينية في دمشق نفذت       ) سانا(وذكرت وكالة االنباء السورية     

لجنة المتابعة العليـا المنبثقـة عـن المـؤتمر الـوطني      "وسلم المعتصمون مذكرة صادرة عن    . المتحدة
 ".الفلسطيني إلى الممثل المقيم لمنظمة االمم المتحدة

9/10/2009الخليج،   
 

  فروانة يدعو لفضح ما تتعرض له األسيرات من انتهاكات .37
 المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة الجهـات المختـصة، إلـى             دعا الباحث الفلسطيني  : غزة

فضح ما تعرضـن لـه مـن        "في  " صفقة شريط الفيديو  "ضرورة استثمار اإلفراج عن األسيرات ضمن       
 ".انتهاكات فظة وجرائم خطيرة وممارسات مشينة مست كرامتهن وشرفهن
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باألسـرى وبحقـوق اإلنـسان وبـالمرأة        وقال فروانة إن الوقت حان لتتحمل كافة المؤسسات المعنيـة           
الفلسطينية مسؤولياتها األخالقية والوطنية واالجتماعية تجاهواألسيرات القابعات في سجون االحـتالل أو            

 .اللواتي تحررن منها وعدم اقتصار دورها على ردات الفعل الموسمية
عما تعرضـن لـه وتوثيـق       ودعا فروانة لتحفيز األسيرات اللواتي تحررن مؤخرا على الحديث والبوح           

تجاربهن بشكل كامل بالصوت والصورة والكلمة ونشرها سريعا عبـر الفـضائيات ووسـائل اإلعـالم                
 .المختلفة بشكل ينصف تجاربهن وتضحياتهن، وما تعرضن له من جرائم وانتهاكات

9/10/2009السبيل، األردن،   
  

  أسبوع توغالً إسرائيلياً في الضفة خالل 23 .38
 قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثاً وعشرين عملية توغل عسكرية في أنحاء متفرقـة مـن               نفذت :رام اهللا 

ورصد المركز الفلسطيني لحقـوق اإلنـسان، وقـوع هـذه      .الضفة الغربية المحتلة، خالل أسبوع واحد    
الجاري، وذلـك فـي تقريـره األسـبوعي         ) أكتوبر(التوغالت خالل األسبوع األول من تشرين األول        

وأوضح التقرير أن قوات االحتالل استمرت في ممارسـة أعمـال التوغـل واالقتحـام      .مسوالصادر أ 
  .واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية

إن قوات االحتالل اعتقلت ستة وأربعين مواطناً فلسطينياً على هامش توغالتها تلـك،             :" وأضاف المركز 
  .طفالمن بينهم خمسة أ

9/10/2009صحيفة فلسطين،    
  

  دراسة حول خسائر محافظة نابلس خالل االنتفاضة .39
 خالل  استعرض مدير برنامج التنمية االجتماعية في جامعة القدس الدكتور عماد اشتية           :غازي بني عودة  
 ، وأبرز ما جـاء    محافظة نابلس اهداف الدراسة التي أعدها حول واقع حقوق الطفل في          ورشة في نابلس    

 قريـة وثالثـة     56فيها ارتباط بواقع حقوق االطفال في محافظة نابلس، التي تضم إلى جانب المدينـة               
وفقـاً  ) من السكان % 54( ألف طفل    173 ألف نسمة، اكثر من نصفهم، نحو        320مخيمات يقطنها قرابة    

  .2008لمعطيات جهاز اإلحصاء عام 
عض ما طال حقوق األطفـال مـن انتهاكـات          واشار إلى جملة من المعطيات واإلحصاءات المتصلة بب       

 يمثـل  595جسيمة على ايدي االحتالل، موضحاً ان مجموع شهداء محافظة نابلس خالل االنتفاضة، بلغ          
من مجمـل   % 28منهم في حين يمثل الشهداء األطفال الذين سقطوا في نابلس، ما نسبته             % 19األطفال  

 طفالً في سجون االحتالل حتـى االن، مـنهم          330 ولفت إلى وجود ما مجموعه     .شهداء الضفة االطفال  
 طفل، مـن أصـل      2500 من محافظة نابلس، التي اعتقل من اطفالها خالل االنتفاضة ما مجموعه             120

  . طفل تعرضوا لالعتقال خالل االنتفاضة7600
ة عنـد  واوضح ان انتهاكات االحتالل طالت العديد من الميادين االخرى التي انعكست وتركت آثاراً عميق        

 منزالً، دمرت بالكامل في نـابلس مـا افقـد           894الصغار، الفتاً إلى عمليات تدمير المنازل التي طالت         
 طفالً مساكنهم جراء ذلك في حين بلغ عدد االطفال الذين تضررت منازلهم جزئياً او كلياً خـالل                  2278

 . طفل وطفلة في محافظة نابلس22600االنتفاضة 
9/10/2009األيام، فلسطين،   
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  لجنة فلسطينية فرنسية للحفاظ على تراث الخليل .40
قررت مدينتا بلفور واركوي بفرنسا ومدينة الخليل الفلسطينية إنشاء لجنة للمحافظة على تـراث مدينـة                

وقالت اتيان بوزباش عمدة بلفور ان اللجنة الدولية للمحافظة          .الخليل، كما اعلنت أمس األول عمدة بلفور      
التعريف بالوضع الكارثي في هذه المدينـة ومواكبـة         "القديمة وتطويرها، تهدف الى     على مدينة الخليل    

مدينـة الخليـل القديمـة      "واضافت ان    ".خطواتها المحلية الدراجها في الراث العالمي لمنظمة اليونيسكو       
 .تمتلك تراثا عظيما من الصعب تثمينه بسبب االحتالل الصهيوني

ات االوروبية من أجل السالم في الشرق االوسط وهيئة التراث بـال  وحصلت اللجنة على دعم شبكة الهيئ   
 22ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي الطالق اللجنة الدولية للمحافظة تراث مدينة الخليـل فـي                 .حدود
 .تشرين االول الجاري في مقر اليونيسكو في باريس/اكتوبر

9/10/2009الخليج،   
 

  في بيروت" فة العربيةالقدس عاصمة الثقا"افتتاح فعاليات  .41
، خالل حفـل أقـيم فـي قـصر     "2009القدس عاصمة عربية للثقافة ـ  "افتتحت أمس رسمياً نشاطات 

، "بيـت أطفـال الـصمود     «،  »الـسنابل «،  »حنين«األونيسكو، وتخلل الحفل عرض لوحات فنية لفرق        
يرا المستشرقين فـي    كام«كما افتتح بعد الحفل معرض       .وتحدث للمناسبة كّل من سالم وزكي     . "جفرا"و

 ."القدس
9/10/2009السفير،   

  
  وبالوضع الراهن سننزلق نحو الظالم  عالقاتنا تزداد برودا: "إسرائيل" محذرا العاهل األردني .42

طالب الملك عبداهللا الثاني إسرائيل بوقف جميع اإلجراءات األحادية التي تهدد األمـاكن             ): بترا( –عمان  
  .هدف تغيير هوية المدينة المقدسةالمقدسة في القدس الشريف وتست

وحذر من أن هذه اإلجراءات ال تهدد فقط بهز عالقات إسرائيل باألردن ، الذي له دور خاص في القدس                   
أقرته معاهدة السالم ، ولكن بتفجير نقاط اشتعال في كل أنحاء العالم اإلسالمي وتقويض الجهود المبذولة                

ة مع صحيفة هآرتس اإلسرائيلية جرت قبل يـومين ونـشرت           وشدد في مقابل   .إلطالق مفاوضات السالم  
  .مقتطفات منها امس وسينشر نصها الكامل اليوم على ضرورة وقف بناء المستوطنات

وردا على سؤال حول موقفه من إقامة الجدار في القدس اجاب برفضه سياسة بناء الجدران ، مؤكـدا أن            
وأنه ال مستقبل " ألننا ننزلق نحو الظالم"كن أن يستمر    وقال إن الوضع الراهن ال يم      .كل الجدران ستسقط  

وأضاف إنه على إسـرائيل أن       .من دون حل الصراع على أساس حل الدولتين وفي سياق السالم الشامل           
إذا لم يتم التوصل إلى حل الدولتين       "وتساءل   .تقرر إذا كانت تريد أن تكون قلعة أو أن تندمج في المنطقة           

لنا جميعا ، أين ستكون إسرائيل بعد عشر سنوات ، أين تريدون أن تكون إسرائيل               ، فأي مستقبل سيكون     
  ".فيما يتعلق بعالقاتها باألردن وباقي الدول العربية؟

 عاما على توقيع اتفاقية السالم ، فاستذكر األجواء         15وسئل عن العالقات األردنية اإلسرائيلية بعد مرور        
إن العالقة بيننا تـزداد     "حيث كان األمل بتحقيق السالم الشامل وقال         1994التي رافقت توقيعها في العام      

  ".برودا
وشدد على ضرورة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة تبنى على ما تم التوصل إليه في المفاوضات السابقة                

  .وعلى أساس المرجعيات المعتمدة للوصول إلى حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السالم
9/10/2009تور، الدس  
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  ردن نجح في منع اقتحام االقصى األ: وزير الخارجية األردني .43
كشف وزير الخارجية ناصر جودة النقاب عن جهود ناجحة بـذلها االردن ليلـة              :  سمير حمتو  -عمان  

  .السبت الماضي منعت الشرطة االسرائيلية من اقتحام المسجد االقصى
 لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية ان التوجيهات الملكية         وقال جودة خالل لقائه امس رئيس واعضاء      

السامية واضحة باعتبار القدس خطا احمر ، مؤكدا ان التحركات االردنية تجاه القضية الفلسطينة والقدس               
  ".بل كالمنا وافعالنا بمنتهى الحزم والوضوح والصراحة"ليست مجرد كالم ال يتطابق مع افعال 

ان التدخل االردني منع حدوث كارثة ، الفتا الى اهمية استخدام الحنكـة الدبلوماسـية               واشار جودة الى    
كوسيلة للضغط على اسرائيل ، موضحا ان االردن اجرى اتصاالت مع قوى دولية مؤثرة ومع اسرائيل                

ون ،  واكد ان االردن مع االجماع العربي والدولي فيما يتعلق بتقرير غولدست          .لمنع اقتحام المسجد االقصى   
موضحا ان مندوب فلسطين تقدم بطلب تأجيل عرض التقرير وان المجموعـات العربيـة واالسـالمية                

وشدد على ان ال احد في العالم يستطيع الغـاء تقريـر            .واالفريقية ودول عدم االنحياز وافقت على طلبه      
  .غولدستون ، قائال ان التقرير موجود وال احد يستطيع محوه من الوجود

9/10/2009الدستور،   
  

 إنشاء صندوق خاص لدعم القدس ومطالبة باختتام فعاليات مؤتمر القدس الدولي: األردن .44
اختتمت مساء يوم أمس األول في المركز الثقافي الملكي فعاليات المؤتمر الدولي            :  أشرف محمد  -عمان  

 .للقدس بحضور وزير الثقافة الدكتور صبري اربيحات
ى مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه العادلـة والـضغط علـى            ودعا المشاركون الدول الكبرى إل    

 ومرجعيات مؤتمر مدريـد للـسالم، ومبـدأ         242لاللتزام بالشرعية الدولية، وخاصة القرار      " إسرائيل"
ودعا المشاركون إلى إيجاد تشريع دولي يعطي الحق للمسلمين والمسيحيين للبناء            .األرض مقابل السالم  

السكان الذين يعانون من مضايقات االحتالل الذي يسعى إلى تهويد المدينـة وطمـس              في القدس لتثبيت    
 .تاريخها وحضارتها عبر العصور

وطالب المشاركون الدول العربية بإنشاء محطات فضائية ناطقة باللغتين العبرية واإلنجليزيـة لعـرض              
 ومحاوالتهـا المـستمرة لتغييـر       الحقائق التاريخية حول المدينة المقدسة وفضح الممارسات اإلسرائيلية       

 .مالمحها
كما طالبوا بإنشاء مركز بحوث ودراسات في األردن تضم مكتبة إلبراز تاريخ القدس عبـر العـصور،                 
إضافة إلى إقامة مركز ثقافي أردني ومراكز ثقافية عربية في القدس، إلى جانب نشر مخطوطات البحـر       

 .ا وبمضامينهاالميت المعروفة باسم قمران لتعريف العالم به
وأكدوا أهمية توثيق التاريخ الشفهي ألهالي القدس المتعلق ببطوالت الجيش األردني في الحروب التـي               

 ".إسرائيل"خاضها مع 
9/10/2009السبيل، األردن،   

  
  المنطقة ومستقبلهابمركز دراسات الشرق األوسط يقيم مؤتمرا حول مشاريع التغيير  :األردن .45

مشاريع التغيير فـي  "سات الشرق األوسط بالعاصمة األردنية عمان إلقامة مؤتمر   يستعد مركز درا  : عمان
 21 و 20 و 19، بمشاركة شخصيات عربية وإسالمية رفيعة المـستوى أيـام           "المنطقة العربية ومستقبلها  

  .الجاري) أكتوبر(تشرين أول 
19/10/2009قدس برس،   
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   القدسمجلس الجامعة العربية يعتمد خطة تحرك عربية إلنقاذ .46
اعتمد مجلس جامعة الدول العربية في ختام جلسته الطارئة التي عقدت أمس :  أحمد القاعود-القاهرة 

على مستوى المندوبين الدائمين خطة تحرك عربية سياسية ودبلوماسية للتحرك بها على المستوى الدولي 
م المتحدة واليونسكو لوقف ولدى المنظمات الدولية المعنية خاصة مجلس األمن والجمعية العامة لألم

  . أعمال التدمير واالنتهاكات اإلسرائيلية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
وقال السفير يوسف أحمد سفير سورية في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية ورئيس االجتماع 

ه تم اتخاذ مجموعة من القرارات الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ان
منها قرارات تستدعي إجراءات معينة مثل قيام المجموعة العربية في األمم المتحدة بعقد جلسة خاصة 
للجمعية العامة يطرح فيها موضوع القدس بكل تداعياته والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تقوم بها 

 في طرح موضوع تقرير غولدستون على مجلس األمن إسرائيل وإرهاب الدولة، وكذلك تأييد جهود ليبيا
أكتوبر الجاري، إضافة إلى الطلب من كل المرجعيات /  تشرين االول14في جلسته التي ستعقد يوم 

" إسرائيل"الدينية المسيحية واإلسالمية وكل المنظمات الدولية من أجل التوعية باإلجراءات التي تقوم بها 
تلة وخاصة في القدس، ومطالبة اليونسكو بتفعيل قراراتها في موضوع في األراضي الفلسطينية المح

  .القدس إضافة إلى اإلشادة بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني
  9/10/2009القدس العربي، 

  
 القاهرة لم تتلق أي طلب من حماس بإرجاء اتفاق المصالحة .47

ق أي طلب من حركة حماس أكدت مصدر مصري مطلع أن القاهرة لم تتل:  محمود جمعة-القاهرة 
بإرجاء التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية المقرر في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، مؤكدا 
أن االتصاالت مستمرة مع قيادات حماس وفتح في الداخل والخارج والكل الفلسطيني لتجاوز أزمة تقرير 

  . ن كل األطراف الفلسطينيةجولدستون والدفع باتجاه المصالحة وتعزيز الثقة بي
  9/10/2009العرب، قطر، 

  
 "أخطر موجة اعتداءات"األقصى يتعرض لـ: منظمة المؤتمر اإلسالمي .48

أدانت منظمة المؤتمر اإلسالمي تصاعد االعتداءات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى : الضفة الغربية
ات يهودية متطرفة القتحام وفرض الطوق األمني عليه، فضال عن تصاعد الدعوات من قبل جماع

وأعرب األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو عن . األقصى بغية إقامة طقوس تلمودية فيه
إدانته الشديدة الستمرار االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسيين وما نجم عن ذلك من إصابة العديد منهم 

ن آخرها اعتقال الشيخ رائد صالح وإبعاده عن بجراح في المواجهات حول المسجد األقصى والتي كا
 . القدس مدة شهر

  9/10/2009السبيل، األردن، 
  

      تأجيل تقرير غولدستون يتفاعل شعبياً .49
، تواصلت الفعاليات الشعبية والحزبية العربية والفلسطينية على خلفية 8/10/2009نت، . الجزيرةذكرت

ألمم المتحدة على تقرير القاضي الدولي ريتشارد تأجيل التصويت بمجلس حقوق اإلنسان التابع ل
ففي . في حربها األخيرة على قطاع غزة" إسرائيل"غولدستون بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها 

الخرطوم، نظمت منظمات المجتمع المدني وقيادات طالبية سودانية مسيرة للتنديد بتأجيل التصويت على 
ودعا المشاركون بالمسيرة . اإلنسان خالل الحرب على غزةتقرير غولدستون بشأن انتهاكات حقوق 
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الدول العربية واإلسالمية للضغط من أجل إحالة التقرير للمحكمة الجنائية الدولية، وسلموا مذكرة لممثل 
  .األمم المتحدة بالعاصمة الخرطوم طالبته بأن تضطلع المنظمة بدورها كامال

وكاالت، أن عدد من نشطاء النقابات المهنية واألحزاب من ال، 9/10/2009الخليج، وأضافت صحيفة 
السياسية والشخصيات العامة المصرية دعوا جامعة الدول العربية إلى تفعيل دورها في حماية األقصى 
في مواجهة التهديدات والعدوان الصهيوني المتكرر عليه وبما يتناسب مع حجم األخطار التي يتعرض 

 . لها المسجد
لمحامين المصريين مظاهرة أمام مقر نقابتهم بوسط القاهرة للتنديد باالعتداءات في القدس ونظم مئات ا

 .واألقصى والصمت العربي واإلسالمي إزاءها
وتستعد القوى السياسية والمدنية الموريتانية للخروج اليوم الجمعة في مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنا 

 .الشخصيات القيادية السياسية والثقافية والعلميةيشارك فيها العديد من قادة ". األقصى"مع 
كما دعا رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني برلمانات الدول اإلسالمية إلى التشاور حول المسجد 
األقصى على هامش االجتماع التشاوري التحاد برلمانات الدول االعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 

 .بجنيف
  

   تحاصر نقابة المحامين لمنع مظاهرة لنصرة األقصىقوات الشرطة المصرية .50
حاصرت مجموعة كبيرة من قوات األمن المركزي المصري محامي مصر :  حسام أبو طالب-القاهرة 

المتظاهرين نصرةً للمسجد األقصى المبارك، ظهر امس داخل مقر نقابتهم، ومنعتهم من التوجه لنقابة 
وندد المتظاهرون باالعتداءات الصهيونية المتكررة .  نقابتهمالصحافيين التي تقع على بعد خطوات من

على المسجد األقصى، محمِّلين حكام العرب والمسلمين المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث، مؤكدين أن 
الرهان اآلن أصبح على الشعوب بعد أن خذلها حكامها، وارتموا في أحضان الصهاينة واألمريكان، 

  .في المنطقةلينفِّذوا أجندتهم 
وندد محمد مهدي عاكف مرشد اإلخوان بالمحاوالت الرامية إلى تمرير مؤامرة تهويد القدس بموافقة 

ودعا عاكف كافة المصريين والجماهير العربية ألن تدرك حجم المسؤولية الملقاة . بعض األنظمة العربية
  .قصى وأهلهعلى عاتقها وأن تمارس الضغوط على تلك األنظمة كي تتحرك لنصرة األ

  9/10/2009القدس العربي، 
  

  "إسرائيل"مشروع قانون نيابي يحظر التعامل مع : الكويت .51
، أمس، مشـروع قانـون ينص )البرلمان(قدم خمسة نواب إسالميين في مجلس األمة الكويتي : ا ف ب

ف دينار  سنوات وال تزيد عن عشر، أو بغرامة ال تتجاوز الخمسة آال3على الحبس لمدة ال تـقل عن 
ويحظر مشروع القانون  ".إسرائيل"، بحق أي شخص يجري اتصاالت مع ) دوالر أميركي17500(
التعامل أو إقامة أية اتصاالت أو عالقات، أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع، وعلى أي مستوى مع "

  ".الكيان الصهيوني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
  9/10/2009السفير، 

 
  ي يحيي صمود الشعب الفلسطيني المرابط في األقصىالتعاون الخليج .52

حيا عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صمود الشعب : وام
الفلسطيني وبسالة المرابطين في المسجد األقصى لمنع قوات االحتالل االسرائيلي والمتطرفين من تدنيس 

كنا نتمنى "وقال العطية في بيان له، أمس، . باً بالرفع الفوري للحصار عنهحرمة األقصى المبارك، مطال
لو أن مجلس األمن قد اتخذ خطوة جريئة بمناقشة تقرير جولدستون في جلسة علنية وأصدر التقرير 
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كوثيقة رسمية من وثائق األمم المتحدة خاصة وان تأجيل مناقشة مجلس حقوق اإلنسان للتقرير بشأن 
ب اإلسرائيلية على قطاع غزة قد شكل انتكاسة لمبادئ العدالة الدولية مما أدى إلى تمادي جرائم الحر

وأشار إلى أن مناقشة التقرير في مجلس حقوق اإلنسان ". قوات االحتالل بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
قترفه من جرائم على ما ا" اإلسرائيلي"كان يمكن ان تشكل مدخالً مناسباً لكشف الحقائق وإدانة المعتدي 

حرب في قطاع غزة وإنصاف المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني الذي تعرض ويتعرض لظلم 
  .وجرائم يندى لها جبين البشرية جمعاء

  9/10/2009الخليج، 
  

  ساركوزي دعا األسد للضغط على حماس النجاز صفقة األسرى  ": هآرتس" .53
إن الرئيس الفرنسي نيكوالي ساركوزي استقبل " هآرتس"ذكرت صحيفة :  وكاالت االنباء-باقة الغربية 

امس والد الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط في باريس، وأكد انه سبق وان قام بإيصال رسالة إلى الرئيس 
السوري بشار األسد عبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، طالبه فيها الرئيس الفرنسي إن تقوم 

وأشارت الصحيفة إن . ركة حماس في سوريا إلتمام صفقة التبادل مع شاليطسوريا بالضغط على قيادة ح
وزير الخارجية السوري كان في زيارة إلى باريس قبل أسبوع وإثناء اللقاء مع ساركوزي طالب األخير 
بان يقوم الرئيس السوري بشار األسد بالضغط على حماس، ووفقا لبعض المصادر الدبلوماسية فان 

  .  قام بإبالغ الرسالة إلى قيادة حركة حماس في دمشقالرئيس السوري
  9/10/2009الدستور، 

  
  تأسيس رابطة شبابية كويتية من أجل القدس .54

شباب "أعلنت مجموعة من الشباب الكويتي المتحمس عن تأسيس رابطة :  جهاد أبو العيس-الكويت 
التغير في الموقف من قبل شرائح في خطوة يرى فيها مراقبون استمرارا لحالة " كويتيون من أجل القدس

في المجتمع الكويتي تجاه ملف القضية الفلسطينية والتي شابها الضعف والنظرة السلبية فترات طويلة 
  .على خلفية الموقف من الغزو العراقي للكويت

  8/10/2009نت، .الجزيرة
 

 بوادر أزمة جديدة بين أنقرة وتل أبيب .55
نقرة مناورات نسر األناضول الجوية التي تشارك فيها طائرات  ألغت أ :  أسامة عبدالعزيز-أنقرة 

 وقالت مصادر مطلعة إن أنقرة ألغت القسم الدولي من مناورات نسر األناضول التي  . إسرائيلية أيضا
 بمشاركة طائرات أمريكية وإيطالية وإسرائيلية الي  ، تجري في أجواء والية قونيا وسط تركيا كل عام

  . عة لعدد من دول حلف شمال األطلنطي الناتوجانب طائرات تاب
  9/10/2009األهرام، 

  
  أمريكا ملتزمة بعملية السالم، ولم نعتقد أنه لن تكون هناك مشاكل لكننا سنواجهها: ميتشل .56

قال المبعوث االمريكي الخاص لمنطقة الشرق االوسط، جورج ميتشل، :  زهير اندراوس-الناصرة 
النية تتجه نحو تحقيق "رائيلي شمعون بيريس في القدس أمس الخميس، ان خالل لقائه مع الرئيس االس

ولبنان وتنفيذ خطوات باتجاه تطبيع " إسرائيل"وسورية و" إسرائيل"والفلسطينيين و" إسرائيل"السالم بين 
 . "عالقات مع الدول العربية
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عملية السياسية مع آمل ان نتمكن من اطالق ال"وقال ميتشل لدى دخوله الى االجتماع مع بيريس 
واضاف ان االدارة االمريكية برئاسة الرئيس باراك اوباما ووزيرة . "الفلسطينيين في القريب العاجل

  ."ملتزمة بعملية السالم، ولم نعتقد انه لن تكون هناك مشاكل لكننا سنواجهها"الخارجية هيالري كلينتون 
 العبرية، باراك رافيد، الخميس، عن مسؤول )هآرتس(وفي هذا السياق نقل المراسل السياسي لصحيفة 

امريكي عالي المستوى قوله ان االدارة االمريكية تحاول تخفيض سقف التوقعات بشأن مهمة ميتشل 
الحالية، وجاء ايضا ان الرسالة االمريكية للفلسطينيين ستكون ان تجديد المفاوضات السياسية مع 

ايا الحل النهائي، ستؤدي الى انخفاض حاد في التوتر االسرائيليين، بما في ذلك التفاوض حول قض
الحاصل في المنطقة، وتحديدا ستمنع من اندالع المواجهات في القدس العربية المحتلة، كما ان االمر 
سيخفف من وطأة الغضب الشعبي العارم على القيادة الفلسطينية بسبب قرارها بتأجيل التصويت على 

ي امتصاص النقمة، على حد تعبير المصادر االمريكية واالسرائيلية التي تقرير غولدستون، وسيساهم ف
  .تحدثت للصحيفة العبرية

ونقلت الصحيفة عن مسؤول امريكي عالي المستوى قوله ان الرئيس االمريكي باراك اوباما، اصدر 
وما باعداد تقرير تعليماته الى وزيرة الخارجية االمريكية، هيالري كلينتون، والى المبعوث ميتشل، ان يق

حول التقدم في المحادثات مع االسرائيليين ) اكتوبر(له حتى منتصف الشهر الجاري تشرين االول 
  .والفلسطينيين

9/10/2009القدس العربي،   
  

 واشنطن ترفض مناقشة تقرير غولدستون في مجلس األمن .57
تقرير المحقق الدولي ريتشارد رفضت الواليات المتحدة األمريكية أمس األول مناقشة : فلسطين المحتلة

غولدستون في مجلس االمن بعد ان طالبت ليبيا العضو العربي في المجلس بمناقشته، مبررة هذا الرفض 
بأن المكان الطبيعي لمناقشته هو مجلس حقوق االنسان وليس مجلس األمن وذلك بعد أن قامت قيادة 

 . السلطة بطلب سحبه من المجلس في وقت سابق
ليس مدرجا على جدول «ب السفيرة األميركية في المجلس اليخاندرو وولف إن تقرير غولدستون وقال نائ

مليء «، واصفا التقرير بأنه »أعمال مجلس األمن، والمنتدى المالئم لمناقشته هو مجلس حقوق اإلنسان
 فيها، ال سيما ، وبهذا تكون واشنطن قد فاقمت من األزمة التي أوقعت السلطة الفلسطينية نفسها»بالعيوب

بعد تواصل نفي الدول العربية واالسالمية في األمم المتحدة مسؤوليتها عن سحب التقرير وحصره في 
 .قيادة السلطة فقط

9/10/2009السبيل، األردن،   
  

  أخطأت بعدم التعاون مع لجنة التحقيق في جرائم غزة" إسرائيل: "السويد .58
األوروبي دعمها لتوصيات تقرير غولدسـتون، وقالـت إن         أعلنت السويد التي تترأس االتحاد      : وكاالت

حيث وصف وزير الخارجية السويدي كارل بيلـدت        . أخطأت بعدم التعاون مع لجنة التحقيق     "  إسرائيل"
في حديث لإلذاعة السويدية التقرير بأنه مستقل وجدي وخطير ويستحق االهتمام، معربا عن أملـه بـأن                 

التحقيق في جرائم الحرب التي أشار إليهـا التقريـر، إالّ أنـه اسـتبعد            والفلسطينيون ب "  إسرائيل"تسمح  
  .حصول ذلك قريباً بسبب غياب التعاون من قبل الجانبين

بانتقاد الوزير السويدي وسط أنباء عن أنها تدرس استدعاء سفيرها في سـتوكهولم             "  إسرائيل"وسارعت  
ئب وزير الخارجية اإلسرائيلي لموقع يـديعوت       وقال داني أيالون نا   . بيني داغان إلجراء مشاورات معه    

يخـرج  "  إسـرائيل "الشخص الذي رفض التعقيب على الفرية الدموية ضـد          "أحرونوت اإللكتروني إن    
وأضـاف  ". للتمجيد بتقرير غير جدي، فيما معظم دول االتحاد األوروبي تتنصل من تقرير غولدسـتون             
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مع السويد، لكن الوقت قد حان للتدقيق فـي العالقـات           في الخصام   "  إسرائيل"أيالون أن ال مصلحة لدى      
  .معها

9/10/2009نت، .الجزيرة  
  

  لن تتمكن أوروبا من لعب الدور الذي يأمله الشعب الفلسطيني: رومانو برودي .59
 300استبعد رئيس الوزراء اإليطالي السابق رومانو برودي في كلمة له أمام أكثـر مـن                : جعفر صدقة 

ي منزل رئيس منتدى فلسطين ومنسق تجمـع الشخـصيات المـستقلة منيـب              شخصية وطنية، التقوا ف   
فأوروبـا  "المصري بنابلس، أمس،  أن اوروبا لن تتمكن من لعب الدور الذي يأمله الشعب الفلـسطيني،                 

  ".منقسمة، وال أعتقد انها قادرة على لعب الدور المأمول، وقد يمتد هذا الوضع لعامين
9/10/2009األيام، فلسطين،   

  
  في الشرق األوسط" حقوق الجميع"البابا يأمل بحل يعترف بـ .60

» حل عادل ودائم«أعرب البابا بندكت السادس عشر، أمس، عن أمله في التوصل إلى ): ب. ف. أ(
وجاء في بيان صادر عن حاضرة الفاتيكان، عقب لقاء جمع البابا .  الفلسطيني-للصراع اإلسرائيلي 

مسألة الشرق األوسط وبشكل خاص ضرورة « إن المحادثات تناولت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس،
  .»التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي يقر ويعترف بحقوق الجميع

9/10/2009السفير،   
  

 ودعوات لمقاطعتها.. نواب أوروبيون غاضبون من موقف السلطة من تقرير غولدستون  .61
بأن حالة من الغضب تسود أوساط النواب " قدس برس"نية أوروبية لـ  أفادت مصادر برلما:بروكسيل

في البرلمان األوروبي، المساندين للقضية الفلسطينية، في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية الطلب بإرجاء 
مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب على قطاع غزة أمام مجلس حقوق اإلنسان الدولي في 

  ".جرائم حرب"شهر، في الوقت الذي كان يدين هذا التقرير االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب جنيف لستة أ
وكشفت المصادر ذاتها النقاب عن أن هناك مجموعات من النواب األوروبيين يدرسون بشكل جدي 
إعالن مقاطعة الرئاسة الفلسطينية، ورفض االجتماع معها في أي محفل دولي أو خالل زيارة أي من 

  .لي السلطة إلى أوروبا، احتجاجاً على موقفهم من تقرير غولدستونمسؤو
8/10/2009قدس برس،   

  
  مفتوح في جنيف احتجاجاً على إرجاء تقرير غولدستوناعتصام .62

يواصل العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمتضامنون األجانب مع القضية : جنيف
 على التوالي، في ساحة مقر مجلس حقوق اإلنسان الدولي، التابع لألمم الفلسطينية االعتصام، لليوم الرابع

المتحدة، في جنيف، احتجاجاً على قرار إرجاء بحث تقرير لجنة القاضي ريتشارد غولدستون الخاص 
  .بتقصي الحقائق في الحرب اإلسرائيلية على غزة

الحملة األوروبية "المؤسس في السويسرية، العضو " حقوق للجميع"وقال أنور الغربي، رئيس جمعية 
إن االعتصام يهدف إلى إيصال رسالة استهجان على قرار إرجاء تقرير كانت ": "لرفع الحصار عن غزة

، "له فرصة نجاح كبير، وكان سيمهد إلدانة االحتالل اإلسرائيلي في ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
اإلفالت من العقاب في ارتكاب جرائم الحرب "االنتباه إلى أن " حقوق للجميع"ولفت رئيس جمعية 

والجرائم ضد اإلنسانية يؤدي إلى غياب العدالة، وأن قرار التأجيل يسهم في إنكار حق الشعب الفلسطيني 
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في اإلنصاف القضائي ويمثل تنازالً عن حقوق الضحايا وتقويضاً لسيادة القانون، ومبررا الستمرار 
  .، كما قال"ءاالنتهاكات بحق المدنيين األبريا

8/10/2009قدس برس،    
 

  تريليون دوالر التقدير النهائي لعجز الموازنة األمريكي1.4 .63
 تريليون دوالر فـي الـسنة       1.4 زاد انفاق الحكومة االمريكية عن االيرادات بواقع         :)رويترز(واشنطن  

 أفاد بـه محللـون فـي     سبتمبر ايلول ليسجل مستوى قياسيا للعجز وذلك وفقا لما        30المالية المنتهية في    
 .الكونجرس االمريكي بشأن تقديراتهم النهائية لعجز الموازنة قبل اعالن االرقام الرسمية

وقال مكتب الميزانية بالكونجرس إن خطط انقاذ البنوك وحزم التحفيز وكذلك تراجع االيرادات الضريبية              
 بالمئة من الناتج المحلي االجمالي      9.9دفعت حكومة الواليات المتحدة الى تسجيل عجز في الموازنة بلغ           

  .2009خالل السنة المالية 
وستصدر وزارة الخزانة االمريكية تقريرا حول عجز الموازنة الفعلي في وقـت الحـق مـن الـشهر                  

 .2008 مليار دوالر خالل عام 459وبلغ عجز الموازنة . الجاري
ن تقديراته التي أصدرها في أغـسطس اب         تريليون دوالر تقل ع    1.4وقال المكتب ان التقديرات البالغة      

 تريليون دوالر اال أن الفارق يأتي نتيجة اختالف احتساب تكلفة انقـاذ شـركات الـرهن                 1.58والبالغة  
 .العقاري الكبرى فاني ماي وفريدي ماك وليس نتيجة أي تغير مفاجئ في االوضاع االقتصادية

 بانخفاض  2009 تريليون دوالر خالل السنة المالية       2.1وقال مكتب الميزانية ان ايرادات الحكومة بلغت        
 بالمئة مقارنة بالعام السابق اذ أدى الكساد الى تراجع حاد في ضرائب الدخل الخاصـة بـاالفراد                  16.6

 .والشركات
 . تريليون دوالر3.5 بالمئة الى 17.8وأضاف أن على الجانب االخر ارتفعت النفقات 

 مليار دوالر بموجب برنامج اغاثة االصول المتعثرة        154 انقاذ بقيمة    وشملت البنود االكثر ارتفاعا خطط    
 مليـار دوالر بموجـب حزمـة        100 مليار دوالر لشركتي فاني وفريدي وكذلك        91وخطة انقاذ قيمتها    

 .التحفيز الهائلة التي جرت الموافقة عليها في فبراير شباط
نفاق على اعانات البطالة الى أكثر مـن مثلـي          وأضاف المكتب أنه باستثناء بند حزمة التحفيز ارتفع اال        

 . مليار دوالر120مستواه ليصل الى 
وأشار المكتب الى أنه على الجانب االيجابي سجلت مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية تراجعا فعليا               

 . مليار دوالر بفضل انخفاض معدالت الفائدة199 بالمئة الى 23بلغ 
8/10/2009وكالة رويترز،   

 
  %13 – 10نسبة الشيعة من المسلمين في العالم بين : دراسة .64

أن عدد المـسلمين فـي      " بيو لدراسة األديان والحياة العامة    "قدر تقرير وضعه المنتدى الفكري األمريكي       
  .العالم يتجاوز ملياراً ونصف مليار نسمة بقليل، أي نحو ربع سكان العالم

من المسلمين يقيمون في دول آسـيا، وأن        % 60وات إلى أن    وأشار التقرير الذي تطلب إعداده ثالث سن      
  .فقط منهم موجودون في الشرق األوسط وشمالي أفريقيا% 20

ويقول المنتدى إن تقريره هذا هو األشمل واألوسع من نوعه بين أتباع اإلسالم ثاني أكبر ديانة في العالم                  
  .ار نسمة ملي2.2 ـ 2.1بعد المسيحية التي يتراوح عدد أتباعها بين 

وقام باحثون في المنتدى بتحليل نتائج اإلحصاء الواردة من مئتين واثنتين وثالثين دولة ومنطقـة، علـى           
مدى ثالث سنوات، أما الدول التي كانت البيانات الواردة منهم أقدم من ذلك فقد تـم اسـتخدام البيانـات                    
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تقرير مما قد يثير دهشة البعض أن عدد        ومن النتائج التي توصل إليها ال      .2009لتقدير عدد سكانها لعام     
  .المسلمين في ألمانيا أكبر من عددهم في لبنان، كما أن عددهم في روسيا أكبر منه في األردن وليبيا معاً

  .كذلك فإن عدد مسلمي أثيوبيا ضعف عدد المسلمين في أفغانستان
ستون والتي اطلعت على نسخة من      وتقول أماني جمال األستاذة المساعدة للعلوم السياسية في جامعة برين         

  .إن هذه النتيجة تسحق تماما فكرة أن المسلمين هم عرب، والعرب مسلمون"التقرير قبل إصداره 
وحاول التقرير ـ كما قال بريان جريم كبير الباحثين الذين عملوا على التقرير ـ معرفة نسبة السنة إلى   

واجه صعوبات كبيرة ألن عدد الدول التي تحـدد نـسبة           الشيعة من بين المسلمين في العالم، إال أن ذلك          
  .أتباع الطوائف بين سكانها قليل

ونتيجة لذلك يقول التقرير إن تقديره لعدد الشيعة في العالم ليس بنفس درجـة تقـديره لعـدد المـسلمبن            
من عدد المسلمين، وهو يوازي أو يقل قلـيال عـن الـذي تقـدره      % 13 ـ  10عموما، ويتراوح بين 

  .سات مماثلةدرا
  .من الشيعة في العالم يعيشون في أربع دول هي إيران وباكستان والهند والعراق% 80ووجد التقرير أن 

8/10/2009بي بي سي،   
  

  أخطار قيادات فلسطينية على فلسطين .65
  عبد الستار قاسم

اعـات لـديهم    هذا مقال سيكره بعض الناس قراءته إما ألنه يعريهم ويعري أعوانهم، وإما ألنه يقتحم قن              
إنما والحال الفلسطيني قد انقشع     . فيتساءلون عن قدراتهم في الوصول إلى النتائج حول الظواهر السياسية         

بما ال يدع مجاال للشك بعد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، فـإنني أرى                 
 أخطار تساهم في فهم لمـاذا قـدم         ضرورة توضيح أخطار شكلتها قيادات فلسطينية على فلسطين، وهي        

الشعب الفلسطيني كل هذه التضحيات الجسام على مدى مائة عام ليقف في النهاية بعض أبنائـه حراسـا                  
  على مملكة إسرائيل؟

هذا الفشل الذريع الذي مني به الشعب الفلسطيني نحو استعادة بعض حقوقه وتحقيق نوع من الـسيطرة                 
  .عل قوى خارجية فقطعلى الذات، لم يكن صدفة وال بف

ال شك أن القوى الخارجية وعلى رأسها بريطانيا وقادة عرب، ومن ثم أميركا والعديد من الدول الغربية،                 
ساهموا مساهمة مباشرة وفاعلة ولعينة في تشريد الشعب الفلسطيني واغتصاب فلسطين، وإعمال القتـل              

  . ونسائهموالتعذيب والتنكيل بالفلسطينيين صغيرهم وكبيرهم، رجالهم
لكن هذا ال يعفي قادة فلسطينيين من المسؤولية، أو من التآمر مع هذه القوى الخارجية إلركـاع الـشعب    
وتطويعه وتحويله إلى مجرد أفراد هائمين يبحثون عن لقمة الخبز، أو ينتظرون راتب آخر الشهر مـن                 

و يلعبون دورا فـي إدارة      وهنا أوضح بعض األمور بخصوص قيادات أو أشخاص لعبوا أ         . أيدي أعدائهم 
  .شؤون القضية الفلسطينية
  عهد الحاج أمين الحسيني

حكم على أمين الحسيني الذي لم يكن قد أدى فريضة الحج بالسجن غيابيا لمدة عـشر سـنوات بـسبب                    
استغل الـسيد أمـين     . 1920مشاركته في مظاهرة ضد سياسة بريطانيا في فلسطين والشام عموما عام            

، 1922توفي رئيس المجلس اإلسالمي األعلى الفلسطيني عام        . امعة األزهر في القاهرة   غيابه ليلتحق بج  
فرأت بريطانيا ضرورة إعادة االعتبار آلل الحسيني الذين كانوا يتنافسون مع آل النشاشيبي الذين سلمتهم               

فـرق  "ا القميئة   بريطانيا رئاسة بلدية القدس بعد إقالة الرئيس المنتمي آلل الحسيني، ذلك كجزء من لعبته             
  ".تسد
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كانت التعليمات تنص على قيام بلدية القدس بترشيح ثالثة أشخاص للبلدية، ومن ثـم ينتقـي المنـدوب                  
أوصت بلدية  . أحدهم ليكون رئيسا للمجلس اإلسالمي األعلى     ) الحاكم الفعلي لفلسطين  (السامي البريطاني   

لمندوب السامي قام بالضغط على أحد الثالثـة        القدس بثالثة أشخاص لم يكن السيد أمين من بينهم، لكن ا          
اختار المندوب الـسامي أمـين الحـسيني رغمـا عـن آل             . ليسحب ترشيحه فيصبح السيد أمين الثالث     

  .النشاشيبي
سامحت بريطانيا السيد الحسيني بسنوات السجن، وأرسلت إليه للعودة إلى فلسطين مـن أجـل اسـتالم                 

ب عليه تبعات سياسية؟ يأتي أحـدهم ليقـول إن الحـاج أمـين              هل هذا كرم بريطاني أم تترت     . المنصب
تشير المعطيات التاريخيـة    .  في المسجد األقصى ألن بريطانيا أرادت اعتقاله       1937الحسيني اختبأ عام    

إلى أن الحاج أمين أيقن تماما عدم رغبة بريطانيا في إنصاف شعب فلسطين بعد قرارها تقسيم الـبالد،                  
.. ذين ربما كان لهم ضلع في اغتيال الضابط البريطاني حاكم الناصـرة حينئـذ             فاتصل ببعض الثوار ال   

لكن من المهم أن نعرف أن الحاج أمين الحسيني لم          . أرادت بريطانيا اعتقاله للتحقيق فهرب إلى األقصى      
يهرب من المسجد إلى لبنان بقدراته، وقد كشف التاريخ أنه هرب بمساعدة ضـابط بريطـاني بمعرفـة                  

  . البريطانيةالسلطات
  عهد عرفات
 أن منظمة التحرير الفلسطينية ستعترف بإسرائيل، فثارت أعصاب الكثير مـن النـاس              1979كتبت عام   

كتبت توقعي ألنني كنت    . ضدي على اعتبار أن كالمي تشويه للثورة، ومن ضمنهم الشهيد خليل الوزير           
ل أفراد فدائيين يندى لها الجبين، وكنت       أرى في لبنان واألردن تصرفات من قبل قيادات فلسطينية ومن قب          

  .أتساءل عما إذا كان هناك من يراقب هذه التصرفات ويعمل على ردعها
كان مجمل التصرفات مثل حمل السالح في شوارع المدن وإطالق النار، والتدخل في الحيـاة الخاصـة                 

 أن هناك من هـو معنـي        يشير إلى .. لآلخرين، واإلساءة إلى فتيات، أو إلى موظفين حكوميين ووزراء        
كنت شابا في تلك الفترة، ولم أدرك إال بعد         . بدفع الشعبين األردني واللبناني دفعا إلى كراهية الفلسطينيين       

  .سنين أن الهدف كان يصب في النهاية في عزل القضية الفلسطينية عن محيطيها العربي واإلسالمي
 من شرقي األردن ومن جنوب      -وض في سرية تامة   من المفر -كانت الدوريات المقاتلة الفلسطينية تخرج      

لبنان لمقاتلة العدو الصهيوني، لكن في الغالبية الساحقة من األحيان كانت تصطدم بـالجيش اإلسـرائيلي                
كان الجيش اإلسرائيلي يستعمل مكبـرات      . ينتظرها عند النقطة التي كان من المفروض أنها ستعبر منها         

  .يين إنه يعرف بقدومهم وبهدفهم، وينصحهم بتسليم أنفسهم وإال ماتواالصوت ليقول للفدائيين الفلسطين
 عاما لـم تـنجح      13كان من النادر جدا أن تنجح عملية عسكرية للمقاتلين الفلسطينيين، وعلى مدى نحو              

كان اإلسرائيليون يفتكون بأبنائنـا بـسبب       . للفلسطينيين إال عدة عمليات تقل عن عدد أصابع اليد الواحدة         
هم المتطورة، وكان قادة فلسطين يصدرون بيانات تبشر بعودة المقاتلين إلى قواعدهم سالمين بعـد               أسلحت

  .إمعانهم في قتل اإلسرائيليين
كان يحصل هذا، ولم يكن هناك من يحقق في األمر، ولم نسمع يوما عن القبض على شبكات التجـسس                   

لداخل والخارج، وال عن المـسؤول عـن        التي نخرت جسد الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في ا        
  التسيب األمني، ولماذا تُرك ظهر الفدائيين الفلسطينيين مكشوفا طوال الوقت؟

في الوقت الذي كان الفلسطينيون يهتفون فيه للمقاومة ويؤيدونها ويقدمون لها الدعم المطلق، كان هنـاك                
 إلهاء المقاومين بالرواتـب وبالرتـب       وتم. من يشتري الوالءات على حساب الكفاءة في العمل العسكري        
  .العسكرية، وتحول شارع الحمرا إلى مقاطعة لقادة عسكريين

ولت القيادة األدبـار،    . ، كل ما عملته القيادة العسكرية في جنوب لبنان هو الهرب          1982في حرب عام    
إن عرفات هو الذي    وقد نُقل عن قائد القوات أنه قال        . وتركت المقاتلين يواجهون العدو بطرقهم الخاصة     
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لم يعجب األمر الشهيد سعد صايل الذي كان القائد العـام           . أمره باالنسحاب الفوري من الجنوب اللبناني     
  .لقوات الثورة، ولكنه تعرض لالغتيال بعدما فتح تحقيقا

تـم اختـراق    . في عهد عرفات تم انتهاك الميثاق الوطني الفلسطيني مرارا ولم يستمع أحد لالحتجاجات            
يثاق عندما أعلنت المنظمة خطتها نحو إقامة دولة ديمقراطية علمانية تضم جميع األديان، وعندما زار               الم

، وعندما قام المجلس الـوطني      1985، وعندما صدر إعالن نبذ اإلرهاب عام        1983عرفات مصر عام    
، 1988عـام   الفلسطيني باالعتراف بإسرائيل وبقراري مجلس األمن، وبإعالن دولة وفق قرار التقـسيم             

ووفق القـضاء الثـوري لمنظمـة       . 1993، وبتوقيع اتفاق أوسلو عام      1991وبالذهاب إلى مدريد عام     
التحرير الفلسطينية والمعمول به حتى اآلن، فإن العديد من القادة فلسطينيين يجب رميهم بالرصاص عدة               

  لماذا تم تجاوز الميثاق؟ ولمصلحة من؟. مرات بسبب مخالفاتهم
أن أقول إن صحفيا غربيا سألني عما أريد قوله لعرفات حيث كان هذا الصحفي سـيلتقيه فـي                  هنا ال بد    

اليوم التالي، قلت له أن يبلغه بأنني أعرف عن عالقات له مع مخابرات ألمانيا الغربية في الخمـسينيات                  
  .تم اعتقالي في ذات اليوم.. والستينيات من القرن العشرين

  في الضفة الغربية وغزة
واضـح أن أعـداد     . ا حصل تسيب أمني في لبنان، كان هناك تسيب أمني في الضفة الغربية وغزة             مثلم

كانـت الخاليـا    . المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل ال تتناسب بتاتا مع حجم ما أنجزوه ضد إسـرائيل             
 فرائس للتسيب   وقع أبناؤنا . الفلسطينية تسقط قبل أن تقوم بالعمل بسبب ما كان يملكه العدو من معلومات            

طبعا القائد الذي ال يكترث بالتسيب األمنـي        . األمني الذي ما زال قائما ويوقع بالشعب الخسائر المتتابعة        
  .واالختراقات األمنية من قبل العدو يصبح متهما

 تـدين   -ال مفـر  -ومن أخطر ما تطور في الضفة وغزة هو التسول واالعتياد على اليد السفلى التـي                
وقد ظهر أيضا العمل الوطني المدفوع األجر الذي حول النـضال الفلـسطيني إلـى               . عليالصاحب اليد ال  
وقد تكرست هذه المهانة بعد قيام السلطة الفلسطينية، ولم يعد من العار بالنسبة للعديد من               . استثمار مادي 

جبيـنهم، وال   وكيف تحرر وطنا بأناس ال يأكلون من عرق         . الفلسطينيين قبول الذل والهوان مقابل المال     
  !يشعرون بعار االنحناء؟

بعد قدوم السلطة الفلسطينية، انتشرت الوساطات والمحسوبيات بصورة هائلة، وانتشر الفساد فـي كـل               
وقد تضرر النـسيجان االجتمـاعي      . ركن، وانتشر الزعران والقبضايات ليعربدوا على الناس ويبتزوهم       

ن لقائد أن يقيم دولة أو يحقق اسـتقالال بأنـاس ال            كيف يمك . واألخالقي بصورة فادحة، وبطريقة صلفة    
يتحلون بالكفاءة، وال يملكون قدرة إال اإلساءة ألنفسهم ولآلخرين؟ وكيف له أن يحقق مـستقبال بقـضاء                 
منهار، وبتقديم الجاهل على العالم، والخسيس على الكريم، واألزعر على المحترم؟ هذه أعمال ال تـشير                

ولة، وإنما إلى نية مبرمجة متعمدة لتحويل الشعب الفلسطيني إلى قطيع يبحث عن             إطالقا إلى نية إلقامة د    
لقمة الخبز، وال أظن أحدا في الساحة الفلسطينية لم يسمع فلسطينيين يتمنون عـودة االحـتالل بـسبب                  

  .ممارسات السلطة
بيد العدو عبر ما    قامت القيادة الفلسطينية بعمل خطير جدا بعد أوسلو وهو وضع لقمة الشعب الفلسطيني              

من القائد عبر التاريخ الذي يضع رغيف خبز شعبه وقوت أطفال شعبه بيد عدوه؟              . يسمى بالدول المانحة  
هذا استعباد للشعب، وتحويل له ليصبح أسير الرواتب والمنافع المادية، وهو في النهاية سـلب صـارخ                 

  .لإلرادة السياسية الحرة لشعب فلسطين
  عهد عباس

م الذين فرضوا على عرفات تنصيب عباس رئيسا للوزراء بعدما قرروا أن على الـسلطة               األميركيون ه 
الفلسطينية أن تقيم رئاسة وزراء، وهم الذين ضغطوا من أجل نقل العديد من الصالحيات مـن رئاسـة                  



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1576:         العدد       9/10/2009الجمعة  :التاريخ

السلطة إلى رئاسة الوزراء، وهم الذين ضغطوا أيضا من أجل نقل هذه الصالحيات من رئاسة الـوزراء                 
  .رئاسة السلطة بعد فوز حماس في االنتخاباتإلى 

وقد وصفه عدد من مساعدي عرفات قبل وفاة األخير بأنه كرزاي فلسطين، وأشارت استطالعات للرأي               
فجأة وقف خصومه معه في االنتخابات      . 1967في األرض المحتلة عام     % 6العام أن شعبيته لم تتجاوز      

  .لناخبينمن أصوات ا% 63الرئاسية، وحصل على قرابة 
استعان عباس بالدكتور سالم فياض الذي طالما امتدحه األميركيون وأصروا على تبوئه منـصبا رفيعـا                
كشرط الستمرار تدفق األموال إلى السلطة الفلسطينية، وأصروا حتى على بقائه وزيرا للمالية في عهـد                

اس ارتفعت سلطة األجهزة    وفي عهد عب  . 2007حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت عقب اتفاق مكة عام          
األمنية الفلسطينية على الناس، وأصبحت الضفة الغربية تحت سيطرة القنـصل األميركـي والجنـرال               

  .دايتون، مع تدخل سري صامت ومكثف من قبل المخابرات المركزية األميركية
 إلغاء الناس   عباس وفياض حوال الضفة الغربية إلى أرض مستباحة لبغاة الغرب والصهاينة، وعمال على            

مقابل الحصول على المال أو على وعود كاذبة بتحقيق إنجازات، وحوال الحقوق الوطنية الثابتة للـشعب                
وفق -ووصل الحد في عهدهما إلى أن فريقا عسكريا فلسطينيا          ". شمة هوا "الفلسطيني إلى راتب وسيارة و    

 مقاوما فلسطينيا هو عبـد المجيـد         يقتل -ما صرح به دايتون الذي درب هذا الفريق وغيره في األردن          
  .الخليل بقيادة ضابط إسرائيلي/دودين من دورا

  هم يصنعون قيادات لفلسطين
هذا موضوع شائك وطويـل     . من هم؟ اإلسرائيليون وبعض الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة         
رت منذ فترة على شاشـة      ذك. وشرحه يحتاج إلى مجلد، ولكن ال بد من اإلشارة إليه كي تكتمل الصورة            

قالوا إنهم سـيوظفون عدسـات      .. قناة الجزيرة أن اإلسرائيليين عرضوا أن يجعلوا مني زعيما فلسطينيا         
التلفاز لتغطية خروجي من السجن، وسيركزون علي وعلى نشاطاتي في اإلعـالم، وخـالل أسـبوعين                

  .سيحملني شعبي الفلسطيني على األكتاف مبتهجين
، فقالوا لك أن تلقي خطابات رنانة وحماسية ضد إسرائيل، وأن تدعو إلى تحرير حيفا               سألتهم عن المقابل  

هذا مجرد نموذج، وأنا على يقين بأن الذين وافقوا على مثـل            . ويافا، ولكن عد إلى بيتك وال تصنع شيئا       
تعداد لذكر  هذا الطرح كثر، ولوال المالحقات القانونية المتوقعة لذكرت عددا من األسماء، لكنني على اس             
  .أسماء أصبح أصحابها يقررون للشعب حازت على دعم إعالمي إسرائيلي أمام لجان تحقيق

يساعد اإلسرائيليون والغربيون عمالءهم من العرب والفلسطينيين ماليا وإعالميا، خاصة إذا كـانوا مـن           
نهم يـوفرون لهـم     إ. الماسونيين المتمرسين في الخيانة، ويضغطون من أجل الصعود في سلم المسؤولية          

المال الضروري للحركة، وللتفرغ لألعمال الخيانية دون إعاقات تمس حيواتهم المعيـشية أو شـهواتهم               
إنهم يسهلون لهم الكثير من األعمال واألشغال، ويوظفون لهم وسائل إعالم، ويروجـون لهـم               . الترفيهية

نطباعا بأن الشعب ستـسوء أحوالـه       حول ما يسمى المهنية والعبقرية والذكاء الخارق، ويعطون عنهم ا         
  .بدونهم

ونحن نشهد كيف يتم استقطاب المثقفين واألكاديميين عبر الجمعيات الحكومية للعمل لصالح الغرب مـن               
خالل البحث العلمي والمؤتمرات، ونشهد كيف يتم إغداق المال لكي يتنافس أكاديميون على خيانة شعبهم               

  .ووطنهم
ء من أبرز أدوات إسرائيل في دعم عمالئهـا وإصـعادهم فـي سـلم               يعتبر رسم صورة وطنية للعمال    

تعمد إسرائيل أحيانا إلى اعتقال عميلها لفترة قد تطول، وتتعمد نقل أخبار اعتقالـه              . المسؤولية الفلسطينية 
في وسائل اإلعالم من أجل التأثير على الجمهور الفلسطيني وعلى الفصيل الذي ينتمـي إليـه، وربمـا                  

أما داخل السجن فمن المحتمـل      .  كاذبة عن تعذيبه والتنكيل به وعن صموده تحت التحقيق         تسرب أخبارا 
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أن تعزله انفراديا أو تتظاهر بذلك، من أجل أن يصبح معتقال زعيما يشارك في إدارة شؤون المعتقلـين                  
  .وهكذا.. والتعرف على أسرارهم التي يتم نقلها في النهاية إلى المخابرات

ائيل تسارع إلى القيام بحركة ما من أجل تعزيز مواقع من يتعاونون معها مثل شـن                وقد الحظت أن إسر   
هجوم إعالمي عليهم بسبب تصريحات معينة، وربما تطلب منهم هي التطرف ضدها في أحاديثهم مـن                

وهنا أذكر ذات مرة أن أحد القادة الفلـسطينيين         . أجل أن تقوم برد فعل يلهب مشاعر الجماهير تأييدا لهم         
كـان شـبه    . ح بأنه سيحرق المصالح األميركية في دول الخليج، وذلك على مدخل بار في بيروت             صر

سكران، لكن وسائل اإلعالم غطت تصريحه جيدا مما ألهب مشاعر العرب والفلسطينيين الناقمين علـى               
  .أميركا

إلـى فلـسطين   ومن المحتمل أن تقوم إسرائيل بإبعاد الشخص لكي يصبح قائدا خارج فلسطين، أو ليعود             
واضح أن هذه الحركات مدعومة من قبل المؤسسة القيادية الفلسطينية التي لـم تكتـرث بالحـذر                 . قائدا

واالحتياطات األمنية والتحقيق األمني المسهب مع الراغبين في االنضمام إلى المقاومـة أو االسـتمرار               
  .فيها

 عّل في هذا عبرة للجمهـور علـى         1991أشير هنا إلى محاولة إسرائيل لجري إلى مؤتمر مدريد عام           
حاول أميركي زيارتي في بيتي بنابلس قبل مؤتمر مدريد إلقناعي بأن أكون عضوا فـي               . امتداد الوطن 

رفضت استقباله مرتين، بعدها طلبني الحاكم العسكري       .. الوفد الفلسطيني الذي كان ضمن الوفد األردني      
.. ريد، وحـاول إقنـاعي بالـذهاب بكـالم نـاعم     في طولكرم ليسألني عن سبب رفضي للذهاب إلى مد       

لـم  . طلبني مرة ثانية بعد يومين وهددني باالعتقال أو اإلبعاد إن رفضت الذهاب إلى مدريـد              .. رفضت
أكترث لتهديده، لكنني سألته إن كان لديه القدرة على تعييني في وفدنا الفلسطيني إلى مدريـد، فقـال إن                   

  .علي أال أشغل نفسي بهذا
ت أعي أنه سيتصل بوزير حرب إسرائيل إن وافقت، والذي كـان سيتـصل بـدوره بالقنـصل                  طبعا كن 

األميركي في القدس، ومن ثم يتصل القنصل بفلسطيني من المدينة، والفلسطيني يتصل بتـونس، وتقـوم                
قيادة تونس بإصدار مرسوم بتعييني في وفد مدريد، ومن ثم تصفق لي جماهير الشعب وتمتـدح القائـد                  

هذا النمط من التحرش لم يكن يهدف إلى استقطابي، وإنما يهدف إلى حرقي حتى ال               . ن االختيار على حس 
وبالنسبة للجمهور فإنه لن يدري كيف وصلت       . أكون قادرا في المستقبل على التحدث بصراحة ووضوح       

  .إلى مدريد وأصبحت زعيما أتبجح بكالم ناري وطالسم سياسية
  ماذا عن عباس؟

الذي يقرر  . من منصبه اآلن بناء على دعوات فلسطينيين على مستوى أفراد وجماعات          عباس لن يستقيل    
االستقالة هو ذاك الذي يكسب منصبه بعرق جبينه، أما أولئك الذين يتلقون الدعم من الخـارج، أو تـتم                   

 هؤالء يقالون أو يقتلون من قبل من نصبهم، لكـنهم ال          . صناعتهم من خارج صفوف الشعب ال يستقيلون      
  .يملكون حرية االستقالة

تقديري أن إسرائيل وأميركا آسفتان للضجة التي تحصل اآلن ضد عباس، وهما بالتأكيد تفكران في كيفية                
رأب الصدع، ولهذا أتوقع أمرا ما لكي تعود هيبة عباس على األقل لدى جزء من الـشعب الفلـسطيني،                   

  .وليعود هذا الجزء يدافع عنه
يحا قويا لدعم المقاومة، فتتظاهر إسرائيل بالغضب، فيصدر نتنياهو أمرا بمنع           فمثال قد يطلق عباس تصر    

  .عباس من السفر لمدة أسبوعين
أو من المحتمل أن يتم تسريب وثيقة مزورة حول مخطط يقوم به عبـاس مـع أجهـزة مـن الـسلطة                      

  يم السلطة أموال   الفلسطينية لشن هجوم مفاجئ على إحدى المستوطنات، وتقرر إسرائيل بعد ذلك عدم تسل            
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عندها سينسى الناس غولدستون وسيقلبون الموجـة للتحـدث عـن    .. أو أي شيء مشابه آخر  .. المقاصة
  .بطوالت عباس

  8/10/2009نت، .الجزيرة
  

  هيكل سليمان يتبلور: احذروا .66
  عبد الباري عطوان

ينـة القـدس لنـصرة      آالف الفلسطينيين المرابطين سيتدفقون اليوم من مختلف االراضي المحتل الى مد          
المسجد االقصى، ولمؤازرة المعتكفين فيه، وكسر الحصار المفروض عليه من قبل القوات االسـرائيلية              

  .طوال االيام الخمسة الماضية
الفلسطينيون الذين يقومون بهذه المهمة االخالقية والدينية، ويتحدون جبروت االحـتالل وآلتـه القمعيـة               

  . مليار ونصف مليار مسلم ينتشرون في مختلف قارات العالمالجبارة، يفعلون ذلك نيابة عن
ال يملكون الصواريخ، وال الدبابات، وال الطائرات، وال حتى البنادق، ويدركون جيدا انهـم يخوضـون                
معركة غير متكافئة، مع عدو مدجج باالسلحة الحديثة، ومع ذلك ال يترددون لحظة واحدة فـي خـوض                  

اال من االيمان والعزيمة القوية المترسخة بضرورة الدفاع عن مقدسـاتهم،           المواجهة بصدورهم العارية،    
  .والشهادة من اجل حمايتها، وتكريس عروبتها واسالميتها

المرابطون في االرض المحتلة يقومون بواجبهم، وينتصرون لضميرهم وقلوبهم المؤمنة، وهم على دراية             
  .دمير اقصاهم، وبناء الهيكل المزعوم على انقاضهعميقة بالمخططات االسرائيلية لتهويد مدينتهم، وت

في مطلع هذا القرن وبعد انهيار مفاوضات كامب ديفيد، وصل اسماعيل جيم، وزير الخارجية التركـي                
في حينها، الى مطار غزة، طالبا اللقاء على وجه السرعة بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، النه                

  . االهمية ال تحتمل التأخيريحمل رسالة على درجة كبيرة من
الرئيس عرفات رحب بضيفه التركي الترحيب الالئق، فقد كان يقدر دائما حجم تركيا وتاريخها واهميتها               
االستراتيجية كدولة اسالمية وريثة الخالفة االسالمية، تضم شعبا يحمل في اعماقه غضبا عارمـا تجـاه                

طان عبد الحميد الذي طرد وفد الحركة الصهيونية من مجلسه          المؤامرة االسرائيلية، فهؤالء هم احفاد السل     
  .عندما حاولوا رشوته وحكومته من اجل القبول بدولة يهودية في فلسطين

فما كان من االخير اال ان      . الضيف التركي طلب لقاء مغلقا مع الرئيس الفلسطيني ال يحضره اال المترجم           
ان يكون هذا المتـرجم، رغـم ان   ) و مدين وزير العدل   فريح اب (لبى طلبه فورا، وطلب من احد وزرائه        

  .لغته االنكليزية ليست افضل كثيرا من لغة رئيسه، ولكنه اراد ان يكون شاهدا على التاريخ
السيد جيم قال للرئيس عرفات انه يحمل اليه عرضا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مرفوقا بمساعدات               

 شــامل من امريكا والدول الكــبرى، وحل القضــايا المعلقـة          مالية سخية، وباعـــتراف دولي   
بما فيهــا قضايا الالجئــين والقــدس والمستوطــنات، شريطــة ان يوافــــق الـرئيس            
الفلســطيني على اقامة كنيس يهودي صغير في باحة المسجد االقصى، وليس مهما لمن تكون الـسيادة     

  .'هيكل سليمان'، المهم ان يقام الكنيس، وان يطلق عليه لهذا الكنيس، او اي علم يرفع عليه
***  

الرئيس الراحل بفطرته ونظرته الثاقبة حول هذه المسألة، فاجأ الضيف التركي بابتسامة عريضة، مؤكدا              
له انه موافق كليا على العرض، فانشرح صدر الوزير التركي، وهجم على الرئيس عرفات يقبله، ولكنه                

فقة على قيام هذا الكنيس مشروطة بموافقة الشعب التركي، فإذا وافق الـشعب التركـي               قال ان هذه الموا   
على االقتراح فإنه سينفذه فورا، اذهب الى هذا الشعب التركي، مخاطبا الوزير، واستفتْه في االمر وانـا                 

  .سأطبق رغبته فورا
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واندفع خارجا مـن المكتـب   كالم الرئيس عرفات وقع كالصاعقة على الوزير التركي، فقد امتقع وجهه،    
متوسال الرئيس عرفات ان ينسى الموضوع كليا، وان ال يتحدث مطلقا عن هذا العرض، واستقل طائرته                

  .عائدا الى انقرة
بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة تريد بناء هذا الكنيس، على انقاض المسجد االقـصى، فهـي                

وترسل المتطرفين اليهود الى باحته من حين آلخـر، لجعـل هـذه             تقوض اساساته ببناء االنفاق تحته،      
االقتحامات طبيعية يتقبلها الفلسطينيون كأمر واقـع، تمامـا مثلمـا فرضـوا التطبيـع والمـستوطنات                 

  .والمفاوضات العبثية، والسالم االقتصادي
التـي اسـتأنفت    التوسع في االستيطان وقد فرضه على امريكا والـسلطة          : اوال: اجندة نتنياهو واضحة  

فرض االعتـراف باسـرائيل دولـة       : وثانيا. المفاوضات معه، والتقاه رئيسها تحت خيمة القمة الثالثية       
يهودية، وقد حقق اختراقا كبيرا بدفع الرئيس االمريكي باراك اوباما للقبول بهذه الحقيقة عندما اشار اليها                

ثالثا تهويد القدس واقامة الهيكل المزعـوم، وقـد         و. االخير في خطابه امام الجمعية العامة لالمم المتحدة       
حقق الشق االول بخنق المدينة بكتل استيطانية وتدمير بيوت اهلها، وجعل اليهود اغلبية مطلقة فيها، وها                

  .هو يسعى حاليا لتحقيق الشطر الثاني، اي بناء الكنيس اليهودي وتدمير االقصى
 مكثف لنصرة المرابطين المتصدين لهـذا المـشروع         اليوم يجب ان يكون بداية تحرك عربي واسالمي       

الخبيث، فإما ان تبعث الشعوب العربية رسالة تضامنية واضحة الى العالم بأسره تعكس استعدادها للدفاع               
عن مقدساتها، واال فإن علينا ان نتوقع خسارة اولى القبلتين وثالث الحرمين، تماما مثلما خسرنا فلسطين،                

  .والكرامتين العربية واالسالمية في ارض الرباطوالحرم االبراهيمي، 
نخاطب الشعوب ألننا يئسنا من هذه االنظمة بعد ان تأكد عمالة معظمها، ورضوخها الكامل لالمـالءات                
االسرائيلية واالمريكية، وانعدام اي نخوة او كرامة لدى الغالبية الساحقة من المسؤولين فيهـا مـن رأس                 

 يريدون ان يلقوا مصير الراحل ياسر عرفات، وال يتطلعـون للـشهادة مثلـه    فهؤالء ال. الهرم الى قمته  
  .ومثل سبعة آالف فلسطيني استشهدوا منذ اندالع االنتفاضة االولى

***  
ان مؤامرة الصمت التي تشارك فيها االنظمة العربية، ال تقل اجراما في حق القدس المحتلة عما يقوم به                  

  .ئيلي الذي يدعمهم من اعتداءات واقتحامات لباحة الحرم الشريفاليهود المتطرفون والجيش االسرا
لوال اننا نعرف الواقع المر والمخجل للسياسة العربية لقلنا ان مشهد استباحة االقصى يستحق من القيـادة                 

اصدار التوجيهات الى الخارجية واالجهزة المعنية بسرعة التدخل لتهدئة االوضـاع           'المصرية اكثر من    
  .كما بشرتنا الصحف المصرية باألمس'  االقصىفي المسجد

توقعنا ان نسمع او نرى موقفا قويا من القمة السورية ـ السعودية التي اختتمت اعمالها أمس، ووصـفها   
وزير االعالم السعودي بأنها قمة تاريخية، ولكن يبدو ان خادم الحرمين الشريفين منشغل بتشكيل حكومة               

  .قدس المحتلةلبنانية اكثر من انشغاله بال
حتى العاهل االردني الراعي الرسمي للصخرة المشرفة الذي تكفّل والده بتـرميم قبتهـا، علـى نفقتـه                  
الخاصة، اقتصرت ردة فعله على استدعاء وزير خارجيته للقائم باألعمال االسرائيلي في عمان، البالغه              

  .باحتجاج رسمي قوي اللهجة
  . محمد السادس، فلم نسمع منه شيئا حتى االناما رئيس لجنة القدس، العاهل المغربي

ال نطالب بتحريك الجيوش، فهذا شرف لم نعد نقترب منه، ولكننا نطالب بخطوات عملية، مثـل اغـالق      
السفارات االسرائيلية، والتحرك بقوة لدى الحليف االمريكي، الذي خضنا جميع حروبه فـي افغانـستان               

  اها وقبة صخرتها؟فهل هذا كثير على القدس واقص. والعراق
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نعترف، وبكل ألم وحسرة، ان الكنيس اليهودي قد يقام قريبا، واقرب مما نتصور فـي باحـة المـسجد                   
  .االقصى، او على انقاضه، طالما استمر هذا الوضع العربي المخجل

  9/10/2009القدس العربي، 
  

  كرة النار التي دخلت مرمى الرئاسة الفلسطينية .67
 رغيد الصلح

لفلسطينيون إلى االنتظار كثيراً لالطالع على نتائج التحقيق في مالبسات موافقة الرئيس ال يحتاج ا
فأحد مستشاري الرئيس عباس أوضح قائالً إن . الفلسطيني على تأجيل النظر في تقرير غولدستون

لفلسطيني التحقيق مهم ألنه سوف يتيح للجنة المكلفة به القيام بشرح الحقائق والمعطيات التي دعت الوفد ا
بتعبير آخر فإن اللجنة لن تقوم بتقصي الحقائق وأنها ليست من نوع اللجان . إلى الموافقة على التأجيل

إنها مجرد . التي تشكلها المجالس النيابية بقصد تجميع المعلومات إتماماً لمهمة مراقبة السلطة ومحاسبتها
تقادات العارمة الموجهة إلى الرئاسة الهدف منها إعالمي وتبريري والرد على االن" توعية"لجنة 

هذا -أما البيان الذي ستخرج به اللجنة على الفلسطينيين. الفلسطينية بسبب موقفها تجاه تقرير غولدستون
فاللجنة ستكرر ما قيل في أن الموقف الفلسطيني تجاه .  فهو معروف سلفاً-إذا استمرت في تنفيذ مهمتها

 .رة أوباما وحرصاً على استمرار مساعي التسويةالتقرير اتخذ نزوال عند رغبة إدا
أهمية النظر في هذا التبرير ال تنحصر في كشف الكثير . التوقف عند هذه النقطة األخيرة مهم وضروري

من المالبسات المتعلقة بالموقف من تقرير غولدستون، ولكن في التدقيق في واقع السياسة األمريكية تجاه 
إدارة أوباما، مثل .  في هذه السياسة، بل وحتى في طبيعة الصراعات الدوليةالمنطقة وطبيعة المتغيرات

وتفوقها العسكري والسياسي " إسرائيل"أية إدارة أمريكية أخرى، تحرص أشد الحرص على أمن 
يونيو عام /خالل حزيران) آيباك" (اإلسرائيلي"باراك أوباما خاطب اللوبي . واالقتصادي على العرب

كان عادالً وضرورياً، " إسرائيل"نعرف أن إنشاء : "... خوله البيت األبيض، بقوله أي قبل د2008،
نعرف أنه ال يمكننا التراخي وال (...) متجذراً في قرون من النضال وعقود من العمل الصبور

 "".إسرائيل"االستسالم، وإذا أصبحت رئيساً لن أساوم أبداً عندما يتعلق األمر بأمن 
ولكن باراك حسين أوباما هو . استه هذه بعد دخوله البيت االبيض ولن يغيرها الحقاًأوباما لم يغير سي

سواء بدافع من المعتقدات الشخصية أو خدمة للصهيونية، فالمهم أن أتباع . غير جورج دابليو بوش
فالديمير جابوتنسكي، األكثر تطرفاً وصقورية من بين مؤسسي الحركة الصهيونية، كانوا هم الذين 

هؤالء هم أيضاً األكثر صهيونية ". اإلسرائيلي"-كون بزمام سياسة إدارة بوش تجاه الصراع العربييمس
وبينهم وبين الصهاينة اآلخرين تنافس على زعامة الحركة الصهيونية ". اإلسرائيليين"واألشد تطرفاً من 

ذي ينفع مع العرب الجابوتنسكيون يعتقدون أن الخيار العسكري هو وحده ال". إسرائيل"وعلى قيادة 
يعتقدون أن الحرب وحدها " اإلسرائيلي" "اليسار"الصهاينة اآلخرون وبعضهم موجود في . والفلسطينيين
بالتغلب على العرب فال بد من استخدام كافة األسلحة األخرى في مثل هذا " لإلسرائيليين"لن تسمح 
على هذا الصعيد . رار إدارة بوشالصهاينة الجابوتنسكيون كانوا مشاركين أساسيين في ق. الصراع

وصهاينة . صهاينة إدارة أوباما هم غير صهاينة جورج بوش: تختلف إدارة أوباما عن اإلدارة السابقة
 .إدارة أوباما ليسوا في نفس موقع القوة التي تمتع بها صهاينة إدارة بوش

تتأثر " اإلسرائيلي "-ع العربيولكن مواقفهم تجاهها وتجاه الصرا" إسرائيل"يتعاطفون مع " األوباميون"
إنهم أقرب ". اإلسرائيليين"ورغبات " إسرائيل"باعتبارات أمريكية عامة تتجاوز في بعض األحيان مصالح 

، "اإلسرائيليون"إلى رأي بات منتشراً بين أوساط سياسية في الغرب مفاده أن السياسة التي يتبعها 
 .نفسها بالخطر" إسرائيل" وتجاه الفلسطينيين تهدد ، تجاه العرب"اإلسرائيلي"وخاصة قادة اليمين 
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في هذا السياق األخير يمكننا أن نفهم الموقف الذي تتخذه إدارة أوباما تجاه مسألة المستوطنات 
وفي هذا السياق أيضا . وفي هذا السياق نفسه نفهم سعي أوباما إلى كسب ود المسلمين". اإلسرائيلية"

وباما تجاه مسألة موافقة الوفد الفلسطيني على تأجيل النظر في تقرير نستطيع أن نقدر موقف إدارة أ
غولدستون عندما سارع ناطق باسم هذه اإلدارة إلى نفي قيامها بالضغط على الفلسطينيين من أجل قبول 

ومن يحمل إدارة أوباما مسؤولية . فهذا الموقف هو بمثابة كرة النار التي تحرق من يحملها. التأجيل
أليس هذا معنى الضغط ". إسرائيل"من أجل تأجيله يضعها في مركز االنحياز الشديد لمصلحة الضغط 

على الفلسطينيين لكي يتخذوا موقفاً سلبياً تجاه تقرير قدمته لجنة تقصي حقائق دولية برئاسة شخصية 
ية فإنه يعكر على ؟ ومن يحمل واشنطن أوباما هذه المسؤول"اإلسرائيليين"يهودية ألنه تضمن انتقادات إلى 

أما إذا مضت لجنة تقصي . مجمل سياستها األوسطية والفلسطينية وعلى سياستها تجاه اإلسالم والمسلمين
الحقائق في بحث التقرير فليس إلدارة أوباما ما تخسره، بل بالعكس فإنها تستطيع أن تفيد من هذه 

ت إلى الفلسطينيين مقابل ما يقدمه حكومة نتنياهو بتقديم تنازال" إقناع"الضغوط الدولية من أجل 
 .الفلسطينيون والعرب من تنازالت كثيرة

وليس األمريكيين، " اإلسرائيليين"األرجح هو أن الذين اتخذوا قرار التأجيل فعلوه خشية من إغضاب 
. وتحت رحمتها" إسرائيل"وألنهم باتوا، موضوعياً وبصرف النظر عن عواطفهم ومشاعرهم، في قبضة 

أن يحاسبوا إدارة أوباما على " لإلسرائيليين"وليس . غولدستون هو تقرير دولي وليس أمريكياًفتقرير 
ومن ثم ليس من مبرر خاص يحمل واشنطن على ممارسة الضغط الشديد على الفلسطينيين . صدوره

ارد من مواجهة اإلدانة العالمية كما وصف ريتش"" إسرائيل"إنقاذ "حتى يقبلوا باتخاذ موقف أدى إلى 
هناك بالطبع مبرر . فولك، مقرر األمم المتحدة الخاص لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة

من " إسرائيل"خاص لنتنياهو حتى يمارس مثل هذا الضغط على رئاسة السلطة الفلسطينية حتى تهرب 
مارسه على هذا لم يكن في حاجة إلى ضغط كثير ي" إسرائيل"الواضح أن رئيس حكومة . يوم الحساب

وطلباتهم ورغباتهم " اإلسرائيليين"لحاجات " التفهم"فقد أثبتت الرئاسة الفلسطينية أنها شديدة . الصعيد
 .وحريصة كل الحرص على تلبية هذه الرغبات ربما حتى قبل إبالغها صراحة إلى الجانب الفلسطيني

  9/10/2009الخليج، 
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  9/10/2009الشرق، قطر، 


