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  اهرة دون اتفاق على توقيع المصالحةوفد حماس يعود من الق .1

فـي  " حمـاس "وفد حركة   ، أن    القاهرة  مراسلها من    جيهان الحسيني  عن،  11/10/2009الحياة،  ذكرت  
القاهرة أنهى محادثاته في شأن اتفاق المصالحة دون التوصل الى نتيجة بعدما طلب تأجيل توقيعه المقرر                

لطة الفلسطينية على تأجيل التصويت فـي مجلـس حقـوق           نهاية الشهر الجاري، مبرراً ذلك بموافقة الس      
االنسان التابع لالمم المتحدة على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون عن جرائم الحرب على قطاع غزة               

  .نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري
لحة جاء بتفاهم   أيمن طه إن عدم تحديد موعد لتوقيع اتفاق للمصا        " حماس"وفيما قال الناطق الرسمي باسم      

بين مصر والحركة، أكدت مصادر مصرية أن القاهرة ترى أن إرجاء توقيع المصالحة خـسارة كبيـرة                 
  . للشعب الفلسطيني وإهدار للجهد المصري الذي بذل من أجل إنهاء االنقسام واسترداد اللحمة الفلسطينية

سنا تفهماً من القيادة المصرية بـأن       نحن في هذا اليوم لم    ": "العربية"وأضاف طه في تصريحات الى قناة       
االجواء الميدانية غير مالئمة لهذه المصالحة، وما زلنا نتشاور والقيادة المصرية ونتبادل اآلراء واالفكار              

ولذلك نبحث عن توقيت يكون أكثر مواءمة لتوفير المناخـات          . حول تحديد موعد آخر التمام المصالحة     
  ".نجاحهاااليجابية التمام هذه المصالحة وا

جبريـل الرجـوب أن أي ارجـاء لمحادثـات       " فـتح "في المقابل، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة        
باستخدام النزاع حول تقرير غزة ذريعة لنسف اتفـاق الوحـدة           " حماس"واتهم  ". خطأ"المصالحة سيكون   

  .الفلسطينية
الذي ضم موسى أبـو     " حماس"واجتمع رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان مع وفد حركة           

مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي وعضو المكتب السياسي محمد نصر اللذين وصال ليـل أول مـن                 
  .  الشهر الجاري، وتحديد موعد آخر لذلك25أمس إلى القاهرة لطلب تأجيل توقيع اتفاق المصالحة من 
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الحة خـسارة كبيـرة للـشعب       وقالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة ترى أن إرجاء توقيـع المـص            
الفلسطيني وإهدار للجهد المصري الذي بذل من أجل إنهاء االنقسام واسترداد اللحمة الفلسطينية، مـشيرة               
إلى الجولة العربية التي قام بها كل من الوزيرين أحمد أبو الغيط وعمر سـليمان كانـت لـدعم جهـود               

وتابعـت أن إنهـاء االنقـسام وتحقيـق         . ليةالمصالحة وتثبيت االتفاق بغض النظر عن أي تحفظات دو        
المصالحة مطلب وطني فلسطيني يجب أن يعلو على أي أزمات، وأن يحرص الجميع على انجازه ألنـه                 
مصلحة وطنية فلسطينية عليا وخصوصاً في ظل الحصار الخانق لقطاع غزة، والتعثـر الـذي يعتـري                 

لفلسطيني ووقوف الفلسطينيين جميعاً معاً في      وشددت على ضرورة تحقيق وحدة الصف ا      . العملية السلمية 
  .مواجهة التحديات التي تعصف بقضيتهم

المتحدث باسم حركة حماس فوزي     ، عواصم،  أن     حامد جاد ، عن   11/10/2009 الغد، األردن،    وأضافت
كشف أمس السبت عن تسليم مصر حركة حماس مقترحا جديدا  يتجاوز الموعد المحدد لتوقيـع                 برهوم

 وأوضح برهوم في تصريحات صحافية أن حركة حماس سوف تقـوم بدراسـة المقتـرح                 .المصالحة
  .المصري،  بما يخدم المصلحة الوطنية لتحقيق المصالحة

إن وفد حماس الذي التقى المسؤولين المصريين عبر عن رغبة الحركـة فـي تأجيـل الموعـد                  :  وقال
ذا الموعد، وتحديدا بعد ما جرى من تأجيـل         المقترح من مصر للمصالحة نظرا لالجواء غير المالئمة له        

  .لتقريرغولدستون 
 واضاف ان حماس وجدت الصعوبة بمكان تجاوز حالة الغضب والسخط الفلـسطيني وصـدمة اهـالي                
الشهداء ازاء غولدستون، موضحا ان المسؤولين تفهموا مطلب حماس من تأجيل الموعد المقتـرح مـن                

  . عن تفاصيل المقترح المصري الجديدباب حرصهم على النجاح، رافضاً الكشف
 وقال عضو الوفد القيادي في حماس محمد نصر لوكالة الصحافة الفرنسية التقينا اللواء عمـر سـليمان                 

  . موضحا ان نتائج المحادثات ستعلن في وقت الحق
بثـا  هنـاك ع  "عن هذا الموقف معتبـرا ان       " اعتذارا لشعبنا الفلسطيني  "وطالب الرشق الرئيس بان يقدم      

  ".بمصالح الشعب الفلسطيني
 وفي دمشق، قال أمس امين سر تحالف قوى الفصائل الفلسطينية خالد عبد المجيد ان حمـاس ارسـلت                  

اجتماعا سيعقد اليوم االحـد     "وقال عبد المجيد ان      .وفدا الى القاهرة ليطلب تأجيل توقيع اتفاق المصالحة       
  .حماس عن تأجيل الحوار واتفاق  المصالحةفي دمشق لقادة فصائل القوى الفلسطينية وستعلن 

  
   على الحدود"إسرائيل" يرفض طلباً أميركياً للشروع في المفاوضات مع عباس .2

الرئيس الفلـسطيني محمـود     ، أن   رام اهللا  من   محمد يونس  عن مراسلها   11/10/2009 الحياة،   ذكرت
 حدود الدولة الفلـسطينية،     عباس رفض عرضاً أميركياً للشروع في مفاوضات فورية مع اسرائيل حول          

واشترط لذلك وقف االستيطان والعودة إلى المفاوضات حول كل قضايا الوضع النهائي من النقطة التـي                
ووافق عباس على طلب تقدم به       .توقفت عندها في عهد الحكومة االسرائيلية السابقة بقيادة إيهود أولمرت         

قائهما ليل أول من أمس إلرسال وفد فلسطيني إلـى          المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل في ل       
  .واشنطن، إلى جانب وفد اسرائيلي قريباً

إن الوفد الفلسطيني قد يتوجه الـى واشـنطن فـي غـضون             " الحياة"وقال الدكتور صائب عريقات لـ      
ماتهـا  أسبوعين، لكن لن تكون هناك مفاوضات أو لقاءات مع الوفد االسرائيلي إذا لم تنفذ اسـرائيل التزا  

وتوقف االستيطان، وتقبل التفاوض حول كل قضايا الوضع النهائي بما فيهـا            " خريطة الطريق "بموجب  
وأظهر الفلسطينيون تشدداً ملحوظاً ازاء العودة الى المفاوضـات بعـد            .القدس المحتلة وقضية الالجئين   

حرب في غزة، علـى     تداعيات قبول تأجيل عرض تقرير غولدسون الذي يدين اسرائيل بارتكاب جرائم            
  .مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة
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وكان المبعوث األميركي جورج ميتشل أنهى أمس جولته السادسة في المنطقـة مـن دون تحقيـق أي                  
وقال مسؤولون في الـسلطة     . اختراق يقود إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي        

لفلسطيني واالسرائيلي الى ارسال وفدين الى واشنطن من أجـل مزيـد مـن              إن دعوة ميتشل الجانبين ا    
المحادثات تأتي بسبب عدم نجاحه في حمل اسرائيل على االستجابة ألي من المطالب الفلـسطينية لبـدء                 

وأعلن مسؤولون اسرائيليون أن نتانياهو يدرس تقدم تسهيالت حياتية للفلسطينيين من أجـل             . المفاوضات
  .ات، األمر الذي رفضه الجانب الفلسطينيبدء المفاوض

مصادر فلسطينية مطلعة، وصفت ، أن  احمد رمضان عنرام اهللا من 11/10/2009المستقبل، وأضافت 
ولفتت الى ان الجديد الوحيد الذي يمكن تسجيله في زيارة  .زيارة ميتشل، بانها لم تحمل أي جديد يذكر

تئناف المفاوضات مع اسرائيل اواسط الشهر الجاري ميتشل، هو انه لم يطلب من الرئيس عباس اس
  ".تقرير غولدستون"بسبب التداعيات التي نجمت عن تأجيل بحث 

وقالت هذه المصادر، ان االدارة االميركية استعاضت عـن المفاوضـات المباشـرة، بـدعوة الوفـدين              
االسـرائيلي بنيـامين    الفلسطيني برئاسة صائب عريقات، واالسرائيلي برئاسة مستشار رئيس الـوزراء           
  .نتنياهو اسحق مولخو، الى واشنطن الجراء محادثات منفصلة خالل االسبوع المقبل

وقالت المصادر ان عباس جدد شروطه الستئناف المفاوضات والمتمثلة بوقف شامل لالستيطان بما فيها              
ثناء بما فيها القـدس   القدس، وما يسمى النمو الطبيعي، وان تشمل المفاوضات جميع الملفات من دون است            

  .وحق عودة الالجئين
وكشفت المصادر ان عباس أسمع ميتشل كالماً قاسياً في ما يخص المـوقفين االميركـي واالسـرائيلي،         
بسبب التراجع االميركي امام تعنت نتنياهو بشأن وقف االستيطان، في موازاتة موقف اسرائيلي يواصـل      

شيراً الى المواجهات التي جرت في المسجد االقصى خـالل          سياسة االستيطان واالستفزاز في القدس، م     
االسبوع الماضي، باالضافة الى انخراط مسؤولين اسرائيليين ووسائل االعالم االسـرائيلية فـي حملـة               

  ".تقرير غولدستون"التشهير بالرئيس عباس على خلفية 
الخيـر لنتنيـاهو مـساء      اضافت المصادر ان عباس حمل ميتشل موقفاً صريحاً من المفترض ان يبلغ ا            

بخصوص شروط استئناف المفاوضات، ورفضه اي تقديمات من قبل نتنياهو حـاول ميتـشل تـسويقها                
  .لتقوية وضع عباس بعد االضرار التي لحقت به جراء الهجوم الذي تعرض له بسبب التقرير المذكور

لمنتشرة في انحاء الـضفة     وبحسب هذه المصادر، فإن هذه التقديمات تشمل رفع عدد كبير من الحواجز ا            
 50التي يملك اربعة من ابناء العائلة الحاكمة في قطـر           " الوطنية للهواتف الخلوية  "الغربية، ومنح شركة    

  .في المئة من اسهمها، ترددات
  

  "إسرائيل"بين السلطة و" التعاون األمني" يتحدث عن كواليس تقرير .3
نتشار الهدوء في الضفة الغربية إلـى التعـاون بـين    ا" إسرائيلية"عزت مصادر   ":الخليج"القدس المحتلة   

وكـرس المعلـق    . واألجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وحذرت من أنه قابل لالنكسار         " إسرائيل"
االحـتالل  " قـصة نجـاح   "نحوم برنيع أجزاء من  تقريره األسبوعي، الجمعة، الستعراض ما أسـماها             

وأشار برنيع إلى مشاركته في حفل تبـديل قيـادة          . لهدوء في الضفة  والسلطة بمحاصرة المقاومة وبسط ا    
فرقة جيش االحتالل في الضفة االثنين الماضي في مستعمرة بيت إيل، ويستذكر زيارة مماثلة للمكان قام                

ويقول إن  . وأجهزة السلطة " إسرائيل"بها العام المنصرم اطلع خاللها على التنسيق والتعاون الكبيرين بين           
نوعام تيفون وقائد ما تسمى اإلدارة المدنية فولي مردخاي،         " اإلسرائيلي"األجهزة التقوا وقتها بالقائد     قادة  

  .وأنهم لم يترددوا  في الكشف عن أمور مفاجئة
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، فيمـا قـال رئـيس       "لدينا عـدو مـشترك    "ونقل برنيع عن قائد األمن الفلسطيني العام أبو الفتح قوله           
قررنا الحرب حتى النهاية وكل شيء واضح وصريح فحماس هـي           "راج  االستخبارات العسكرية مجيد ف   

  ".العدو وقررنا شن حرب عليها، فمن يسارع لتناولك عشاء اخرج وتناوله فطوراً
هذا األسبوع تكشف عن قـصة      " بيت إيل "ويوضح أن المعطيات التي عرضتها قيادة جيش االحتالل في          

في عمليات فلسطينية انطلقت من     " إسرائيليين" 410 قتل   2002عام  "األحوال في الضفة، ويتابع     " انقالب"
  ". فلسطينيا في العامين المذكورين91فقط، فيما قتل " إسرائيليين" قتل أربعة 2008الضفة وعام 

علـى غـزة    " حماس"ويقول الجنرال جادي شمني قائد منطقة المركز في جيش االحتالل انه بعد سيطرة              
اكتشفنا عقارات ومرافق اقتصادية بحوزتهـا فـصادرناها        "فة، ويتابع   قرر الجيش تكثيف العمل في الض     

وقمنا باعتقاالت، أما السلطة فتغيرت أمام ناظرينا وكان واضحا أن تشكيل حكومة فياض يعنـي تحـدي                 
حماس فبدأنا بلقاء رؤساء األجهزة والحديث انحصر في التعاون األمني وليس عن القدس أو حق العودة                 

ام واألمن في المدن الكبرى ومحاربة حماس برأس أولوياتنا وقد فوجئنا مـن مـدى               ووضعنا فرض النظ  
  ".جاهزيتهم للتعاون

وينوه بأن االحتالل تعلم دروس االحتالل األمريكي في العراق حيث يتم التمحـور فـي مدينـة واحـدة           
لنجرب : فقال سالم فياض  بدأنا بجنين ففشلنا    "وتحطيم المقاومة فيها ومن ثم االنتقال لمدينة أخرى، ويتابع          

  ".ثانية ونجحنا
  11/10/2009الخليج، 

  
   الضفة في نابلس يفرج عن سبعة معتقلين سياسيين ويعيد اعتقالهم على بوابة السجنأمن .4

في تحد جديد لقرارات القضاء في الضفة الغربية، أقدم جهاز األمن الوقائي في مدينة نابلس علـى                 : غزة
، صدر قـرار بـاإلفراج      "حماس"سيين من أنصار حركة المقاومة اإلسالمية        معتقلين سيا  7إعادة اعتقال   

هذا الفعل، مثـل صـدمة عنيفـة        . عنهم من محكمة العدل العليا، وذلك على أبواب سجن الجنيد بالمدينة          
ألهالى وأطفال المعتقلين، والذين انتظروا أحبتهم على أحر من الجمر، خاصة أن بعضهم مـضى علـى                 

  .ي تهمة واضحة أكثر من عاماعتقالهم بدون أ
عبر الهاتف المحامي أنس البرغوثي، مـن مؤسـسة الـضمير لحقـوق             " فلسطين"وقد حاورت صحيفة    

اإلنسان، والذي تولى مهمة متابعة قضية المعتقلين وتمكن من الحصول على قرار باإلفراج عنهم من قبل                
  .القضاء في رام اهللا

 طويلة على معالجة ملف المعتقلين السياسيين، حيـث أرسـلنا           نعمل منذ فترة  : "يقول المحامي البرغوثي  
لكن ردوده علـى جميـع طلباتنـا        .. شكوى للنائب العام نفيده فيها أن توقيفهم غير قانوني وننتظر رده          

ويقول المحامي البرغوثي في تفـسيره  ". معروفة وواحدة، وهي أنهم معتقلون على ذمة القضاء العسكري 
األجهزة األمنية هي التي تحكم الضفة الغربية، وهـي ال          : تنفيذ قرارات القضاء    لرفض األجهزة األمنية    

تعير اهتماماً للقضاء وال ألي شيء آخر، ويعتبرون أن الكلمة األخيرة لهم، وال أحد يراجعهم فيما يفعلون                 
  ".  ولذلك هم ماضون في هذا الطريق

 11/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   نائباً 25سرائيلي ال يزال يختطف االحتالل اإل: " األسرىوزارة .5
ال تزال تختطف فـي     " اإلسرائيلي"أكدت وزارة شئون األسرى والمحررين، أن سلطات االحتالل          :غزة

وأشـارت   . نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، باإلضافة إلى اثنين من الوزراء السابقين           25سجونها  
لتعاطي مع قضية النواب األسرى من قبل السلطة الفلسطينية         في ا " تقصيراً واضحاً "الوزارة إلى أن هناك     

واعتبرت أن استمرار اختطاف النواب المنتخبين بطريقة       . والبرلمانات العربية، وكذلك البرلمانات الغربية    
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يكشف زيف ادعاء المجتمع الدولي بالحفاظ على حقوق اإلنسان، والتمسك بالمواثيق، حيـث             "ديمقراطية،  
  ". جتمع بسياسة الكيل بمكيالينيتعامل هذا الم

  11/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

   اتفاق غير معلن مع نتنياهو عبر أوباما دفع أبو مازن لتأجيل تقرير غولدستونتسريبات .6
كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن الموافقة الفلسطينية على تأجيل مناقـشة           :  نظير مجلي  - تل أبيب 

، بل جاء في    )أبو مازن (من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس      " ا مجانيا تبرع"تقرير غولدستون، لم يكن     
إطار تفاهمات سرية بينه وبين الرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس الـوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين                
نتنياهو، تمت بمبادرة التزم نتنياهو في إطارها بعدد من الخطوات التي أثارت حماسا من أوباما وقبـوال                 

لكن مصدرا فلسطينيا اخر استبعد ان يكون ابو مازن قد اقدم على ذلـك، كمـا                .  أطراف عربية  من عدة 
  .شكك في نوايا نتنياهو

  11/10/2009الشرق األوسط، 
  

  طلبنا جلسة استثنائية لبحث تقرير غولدستون: أبو مازن لميتشل .7
 مع الرئيس الفلـسطيني     اجتمع في رام اهللا جورج ميتشل المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط           

محمود عباس الذي أبلغه بطلبه لبحث تقرير غولدستون في جلسة لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف، كما                
وأضاف عريقات أن أبـو     . ذكر صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية         

  .يشة في هذا الصددمازن أبلغ ميتشل بالخطوات التي اتخذها سفيره في جنيف إبراهيم خر
ـ     إلى عقد جلسة استثنائية، للمجلس األسبوع المقبـل لبحـث          " الشرق األوسط "ويسعى خريشة كما قال ل

تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل بجرائم حرب في قطاع غزة، بعد أن كان قد وافـق بنـاء علـى                    
ويحتـاج عقـد    . المقبل) آذار (تعليمات من القيادة الفلسطينية على تأجيل بحث التقرير إلى جلسة مارس          

  . عدد أعضاء المجلس47 صوتا من أصل 17جلسة طارئة إلى 
  11/10/2009الشرق األوسط، 

  
   الرئيس عباس يرفعان قضايا ضد وسائل إعالمنجال .8

أعلنت لجنة من المحامين المخولين من نجلي الرئيس محمود عبـاس، ياسـر             :  عبد القادر فارس   - غزة
مباشرة باإلجراءات القانونية لرفع دعاوى قضائية ضـد كـل وسـيلة إعـالم              وطارق عباس، عزمها ال   

بموكليهما عن طريق ربـط اسـميهما بالـشركة الوطنيـة           " التحريض"و  " التشهير"وشخص تورط في    
وأكـد المحـامي    . ونفى المحامون وجود أي عالقة بموكليهما بالشركة الوطنية لالتصاالت        . لالتصاالت

يانا أوضح فيه، إن ما يتعرض له نجال الرئيس ما هو إال حملة ظالمة ال تـستند                 كريم شحادة، الذي تال ب    
  . إلى أي سند قانوني أو واقعي، بل هو تحريض وقذف وذم، مشيرا إلى أن هذا الموضوع قديم جديد

  11/10/2009عكاظ 
  

   الحراسات عن منزل نبيل عمروسحب .9
 القيادي في فتح وعضو المجلس المركـزي        أنه تم أمس سحب الحراسات عن منزل      " الغد" علمت   :عمان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس المـسؤولية      ، وحمل عمرو . في منظمة التحرير نبيل عمرو في رام اهللا       
  .عن أي أذى يلحق به أو بأي من أفراد أسرته

  11/10/2009الغد، األردن، 
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  فاق المصالحة مصر تقترح مرجعية للفلسطينيين وترفض تأجيل موعد ات": الجزيرة نت" .10

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة للجزيرة نت عن إضافة الوسيط المصري في المـصالحة             : الجزيرة نت 
الوطنية بين حركتي حماس وفتح بندا على الئحة وثيقة إنهاء االنقسام الداخلي، دون أي تغيير في بنـود                  

  .الورقة المصرية السابقة
لق بالمرجعية السياسية في الفترة االنتقالية التي ستعقب توقيع          وقالت المصادر إن القاهرة أضافت بندا يتع      
  .حزيران العام القادم/ يونيو25االتفاق إلى وقت االنتخابات التي ستقام في 

 وأوضحت المصادر أن القاهرة تريد تكوين مرجعية فلسطينية تجمع بين السلطة فـي الـضفة الغربيـة             
لتوافق داخليا على أي مشروع سياسي يطـرح علـى الجانـب            واألمناء العامين للفصائل يكون مهامها ا     

  .الفلسطيني
 ونبهت المصادر إلى أن مصر عرضت ذلك على حركة حماس التي رحبت بالخطوة وعدتها ذات أهمية                
كبيرة، خاصة أنها تأتي بعد تفرد السلطة الفلسطينية في تأجيل تقرير غولدستون حتى دون الرجوع للجنة                

  .لتحرير الفلسطينيةالتنفيذية لمنظمة ا
ونفت المصادر أن تكون القاهرة وافقت على طلب تأجيل الحوار لشهرين أو لما بعـد عيـد األضـحى،               
وقالت إنه رغم تفهم القاهرة لموقف حماس من طلب التأجيل فضلت تهيئـة األجـواء حاليـا وااللتـزام                

  . الشهر القادم كأقصى حد من الشهر الجاري أو تأجيله لبداية26بالموعد المحدد سابقا وهو الـ
  11/10/2009نت، .الجزيرة

  
  القاهرة ترفض طلب حماس تأجيل الحوار": جريدة الجريدة" .11

أمس، أن المحادثات التي أجراها وفد مـن حركـة          ' الجريدة'علمت  :  الجريدة –رام اهللا، القدس، القاهرة     
 رئيس جهاز االسـتخبارات     برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبومرزوق، مع        ' حماس'

تمسكها ' حماس'وقالت المصادر، إن القاهرة أبلغت      . المصرية العامة الوزير عمر سليمان، كانت متوترة      
 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن سليمان تلقى بغـضب الطلـب            26بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في      

  .الحمساوي بتأجيل موعد المصالحة ولم يتفهم دوافعه
من مصادر فلسطينية مطلعة في القاهرة، أن هناك تبايناً واضحاً في المواقف بين قـادة               ' الجريدة'وعلمت  

وأوضـح  . والعسكريين من جهة أخرى حول موعد الحـوار       ' حماس الداخل 'من ناحية و  ' حماس الخارج '
ة بينمـا   حماس الخارج تود االستمرار في مـسيرة المـصالح        'المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن        

  .'يعترض قادة الداخل والعسكريون على ذلك، ويطالبون بتأجيل المصالحة
  11/10/2009الجريدة، الكويت، 

  
  "عباس غيت" اآلن يعني أن ندير ظهرنا لحالة الغضب بعد لقاء المصالحة: الرشق .12

ز المرك"عزت الرشق؛ عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح خاص أدلى له لـ              قال  : دمشق
، وبـين أن    "أبلغنا مصر إصرارنا على تأجيل موعد االتفـاق       ): "10\11(اليوم األحد   " الفلسطيني لإلعالم 

  ".اإلخوة في مصر كانوا يرغبون بقاء الوضع على حاله، ولكنهم تفهموا مطالب حركة حماس"
نها سندير ظهرنـا    قلنا لهم أننا ال نستطيع اللقاء مع محمود عباس في مثل هذا الظرف، ألننا حي              "وأضاف  

، وال بد من مرور الوقـت وال بـد أن يقـدم             "عباس غيت "لحالة السخط الشعبي في أوساط األمة جراء        
محمود عباس اعتذاره للشعب الفلسطيني، وال بد أن يقوم بخطوات لتصحيح الخطايا التي ارتكبها لحـق                

  ".للمصالحة الفلسطينيةالقضية الوطنية الفلسطينية وحينها يتم االتفاق على مواعيد مناسبة 
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على أن اللقاءات مع المسؤولين في القاهرة ركّزت علـى          " حماس"هذا وأكّد عضو المكتب السياسي لـ       
على المصالحة الفلسطينية، وأشـار إلـى أن        " عباس غيب "انعكاسات تقرير غولد ستون وفضيحة      "بحث  

ع على اتفاق المصالحة، ونحن أكدنا      حركة حماس طلبت رسمياً من اإلخوة في مصر تأجيل موعد التوقي          "
من المصالحة ال تغيير فيه، فالمصالحة كانت والتزال وستبقى مصلحة وطنيـة            " حماس"على أن موقف    

  ".كانت أول من دعا وعمل من أجل تحقيق هذه المصالحة" حماس"فلسطينية، و
ذه المـشكلة، وهـذه     أفكاراً مشتركة طرحت منا ومن اإلخوة في مصر لتجاوز ه         "كما أوضح الرشق أن     

األفكار هي موضع دراسة واتفقنا على أن نبقى في حالة تشاور مع اإلخوة المصريين حتى يتم االتفـاق                  
  ".على الموعد الجديد

        دد لفت الرشق إلى أنأجواء التفاؤل التي سادت في الفترة األخيرة كانت بفعـل المرونـة            "وفي هذا الص
أبلغنا اإلخـوة فـي مـصر أن األجـواء     "، وأردف قائالً  "لمصالحةاإلضافية التي قدمتها حماس إلنجاز ا     

اإليجابية تسممت بسبب موقف السلطة المشين من تقرير غولدستون، والغضب الـشعبي العـارم الـذي                
اجتاح مشاعر شعبنا الفلسطيني وأبناء األمة العربية واإلسالمية وكل أحرار العالم جراء فضيحة عبـاس               

االحتالل من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وأن هذا كله جعـل              التي عملت على غسل يدي      
توقيت المصالحة غير مناسب، وال بد من االتفاق على تأجيل ذلك لوقت آخر تكون فيه األجـواء أكثـر                   

  ".مالءمة
عقلية أبلغنا المصرين أننا بتنا قلقين على مستقبل المصالحة من عقلية عباس وفريقه، وهي              "قال الرشق   و

االنفراد والتفرد والهيمنة، وهؤالء الذي يعتبرون أنفسهم فوق المؤسسات الفلـسطينية وفـوق الحقـوق               
الوطنية واإلجماع الوطني الفلسطيني ويظنون أنهم يستطيعون أن يتخذوا أي قرار ويتالعبـوا بمـصائر               

حة لو حصلت ثم حـدثت      الشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية، نحن قلقون من مثل هذه العقلية، والمصال          
الحالية فإنها بال شك سوف يكون لها تأثيراً أشد على الوفاق           " عباس غيت "بعدها فضيحة أخرى أشبه بـ      

  ".الوطني
  11/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  المشاورات مع مصر حول تأجيل موعد جلسات الحوار مستمرة : البردويل .13

ـ  . حركة حماس د  قال القيادي في    :  سيد إسماعيل  - غزة إن وفد الحركـة    ":" فلسطين"صالح البردويل ل
الذي زار القاهرة طالب القيادة المصرية بتأجيل موعد التوقيع على المصالحة إلى حين هـدوء الغـضبة                 
الشعبية العارمة التي اجتاحت الشعب الفلسطيني، وعدداً من الجهات العربية والحقوقية على إثر تأجيـل               

  ".مناقشة التقرير
إن حركة حماس ترى في تأجيل التوقيع على االتفاق ضرورة شعبية ووطنية، إذ ال              : " وأضاف البردويل 

يعقل أن تُمد األيدي في هذا التوقيت بالذات لتصالح من تآمر على دماء الشهداء، ومن غدر بأبناء شعبه،                  
  ". مقابل أوهام قدمتها له اإلدارتان الصهيونية واألمريكية 

أن يتم االعتراف بهذه الجريمة من قبل عباس، ومن ثم التكفير عنهـا             "لحركة تصر على    وشدد على أن ا   
بإعادة االعتبار إلى ضحايا اإلرهاب الصهيوني خالل الحرب األخيرة على قطاع غـزة، عبـر طـرح                 

  ". التقرير مرة أخرى للتصويت باألمم المتحدة، وذلك كشرط إلنجاح جهود المصالحة الوطنية
فيما "يل إلى أن الجانب المصري أبدى تفهمه لألسباب التي دعت حماس إلى طلب التأجيل،               وأشار البردو 

ال تزال المشاورات مستمرة مع المصريين، حيث يتوقع أن تحدث جولة أخرى من النقاش حـول هـذا                  
  ".الموضوع مع القيادة المصرية في األجل القريب

شقاء المـصريين علـى ضـرورة إعـادة التهيئـة           لقد شدد وفد الحركة خالل المباحثات مع األ       " وتابع  
للمصالحة الوطنية عبر عدة إجراءات، من أهمها إطالق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف مالحقة أبناء              
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المقاومة، وإطالق يد الشعب الفلسطيني في التعبير عما يحدث في القدس من جرائم لتهويدها، دونما قمع                
هم في خلق أجواء جديدة تساعد على توقيع اتفاق المصالحة وتنفيـذه            من أجهزة عباس، األمر الذي سيسا     

." 
  11/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
   أبو مازن ال يصلح ولياً للدم الفلسطيني:شلح .14

المنتهيـة  ( رمضان شلح أن خطوة رئيس السلطة الفلـسطينية          .دأكد األمين العام لحركة الجهاد      : دمشق
  ". تنسف جهود المصالحة وتعيدها إلى نقطة الصفر" "جولدستون"محمود عباس بتأجيل تقرير ) واليته
إن تأجيل اتفاق القاهرة وارد، حيث ال يمكـن القبـول           : شلح خالل لقاء مع عدد من الصحفيين      . وقال د 

ال يـصلح وليـاً للـدم       "، معتبراً أن األخير     "بخطوات المصالحة بهذه الطريقة التي أرادها رئيس السلطة       
 ولكنهـا   ،الموقف األخير لرئيس السلطة ليس نتيجة حسابات خاطئة أو ضـغوط          " أن   ، مضيفاً "الفلسطيني

  ". ثمرة احتقاره التاريخي للمقاومة
الموقف من الحوار والمصالحة بعد موقف السلطة من تقرير غولدستون يجب أن يوجه إلـى      : وتابع قائالً 

ق في مسيرة المـصالحة بـرغم كـل         رئيس السلطة الفلسطينية، ونحن نعتبر أننا كنا على وشك االنطال         
التعقيدات، ولكن من نسف جميع جهود المصالحة والمواعيد التي كانت مقررة هو السيد محمود عبـاس                

  ". بموقفه في جنيف
وأضاف أن أي جهود جديدة للمصالحة ومعالجة حالة االنقسام يجب أن تبنى على أسس واضحة تنتـصر        

، مشدداً على أن خطط السالم التي قادها عباس         "دة حقوقنا المسلوبة  للمقاومة وتعتبرها الطريق الوحيد إلعا    
  ".وتهجير المواطنين والتوسع في االستيطان، عن المزيد من األراضي الضائعة"عبر أوسلو لم تسفر إال 

وأوضح شلح أن أبو مازن أضاع جهود شبكة واسعة من منظمات حقوق اإلنسان العالمية التي تجمعـت                 
وترفع صوتها ألول مرة وبقوة إلدانة الكيـان العبـري، ومـضى            ، لى جانب المقاومة  في فرصة نادرة إ   

وفجعـت المنظمـات   ، العالم كله ضبط رئيس السلطة وهو يغسل يد العدو الملطخة بدماء شـعبنا           : "يقول
وقلل أمين عام حركة الجهاد من خطـر اتهـام التقريـر للمقاومـة          ". بالضحية التي تحاول تبرئة الجالد    

اعتدنا سماع ذلك، وال يمكن أن يكون رفض التقرير ألنه يتضمن إدانة للمقاومة ألن              : قائالً" رهاباإل"بـ
  ". ومالحقة قادته في المحافل الدولية، الجديد هو إدانته العدو الصهيوني

: وحول تبرير السلطة موافقتها على تأجيل تقرير جولدستون بتعرضها لضغوط عربية، علق شلح قـائالً              
ومصر ، ألن الموقف العربي سمعنا منه أصواتاً واضحة      ، يرات ال تبرئ محمود عباس مما فعل      هذه تبر "

قالت على لسان وزير خارجيتها لم نعلم باألمر إال بعد صدور موقف عباس فأيهما نصدق وأيهما نكـذب          
ن هـذا   إ". عباس أم مصر؟، أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى قال أن هذا قرار يثير الغثيان               

موقف عربي وحتى ولو كان هناك ضغوط عربية ولو كان رئيس السلطة يملك موقفاً يختلف فيـه عـن                   
فـإن العـرب لـم      ، العرب ويثبت فيه فلسطينيته ومسؤوليته عن الدم الفلسطيني وعن الحق الفلـسطيني           

من يوقع نيابة عنه    وهناك  ، يضربوه على يديه وكان باستطاعته أن يقول ال إال إذا كان عباس فاقد األهلية             
 ". هو لم يفعل ذلك وهذه كلها ادعاءات كاذبة.. وعليه حجر والعرب يتحدثون باسمه

  11/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فتح تؤكد ضرورة اصدار المرسوم الرئاسي باجراء االنتخابات في موعده الدستوريمركزية  .15
 اهللا  امس برئاسة الرئيس محمود عبـاس،         عقدت اللجنة المركزية لحركة  فتح اجتماعاً في رام        : رام اهللا 

وقدم فيه الرئيس شرحا عن زيارة المبعوث األميركي جورج ميتشل للمنطقة والحوار الوطني والـدعوة               
المصرية لتوقيع اتفاق مصالحة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إضافة إلى األوضاع الخطيرة              
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رائيلية شرسة، كما ناقـشت اللجنـة المركزيـة تقريـر           في القدس المحتلة وما تتعرض له من هجمة إس        
جولدستون ومالبسات تأجيل التصويت وما رافقها من حملة محمومة من إسرائيل وتورط حماس في هذه               

  .الحملة التي تستهدف الشرعية الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية
 بما في ذلك التحضيرات الجارية لعقـد اجتمـاع          كما ناقشت اللجنة المركزية األوضاع التنظيمية للحركة      

 من الشهر الجاري كما اكدت ضرورة اصدار المرسوم الرئاسي الجراء           16المجلس الثوري لفتح بتاريخ     
  . 52/01/9002االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعده الدستوري 

  11/10/2009الحياة الجديدة، 
  

   يعمق االنقسامات تأجيل موعد المصالحة الفلسطينية: شعث .16
 أفاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور نبيل شعث، إن تأجيل جلسة التوقيع :جدة ـ فهيم الحامد 

على اتفاقية المصالحة، والمقرر انعقادها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في القاهرة لن يكـون                
نقسامات، فـي الوقـت الـذي يحتـاج فيـه           في مصلحة القضية الفلسطينية، وسيساهم في مزيد من اال        

وقال إن جلسة الحوار الفلسطيني للتوقيع على اتفاق المصالحة سـتعقد           . الفلسطينيون إلى الوحدة الوطنية   
  .في الموعد المقرر، مشيرا إلى أن فتح لم تتلق من األشقاء المصريين أي مذكرة تفيد بتأجيله

و مازن تلقى دعوة من القيادة المصرية للمشاركة في         من مصادر مصرية، إن الرئيس أب     " عكاظ"وعلمت  
وأوضح شعث، إن هناك إجماعا بأن تأجيـل التـصويت علـى            . جلسة توقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني    

تقرير جولدستون كان خطأ، بيد أنه قال في نفس الوقت إن تأجيل المصالحة ستكون له انعكاسات سـلبية                  
  .على مستقبل الوحدة الوطنية

  11/10/2009عكاظ 
  

  عباس ملزم باإلعالن عن االنتخابات قبل موعدها بثالثة أشهرإذا تأجلت المصالحة : الشعبية .17
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا في حـديث إلـى             : )وكاالت(،  حامد جاد   عواصم،

إصرار األخيرة على   حركة فتح والسلطة لديهما وجهة نظر تجاه التعامل مع حركة حماس في حال              "الغد  
مقاطعة توقيع اتفاق المصالحة الذي حددته مصر إذ أن وجهة النظر هذه تقوم على أن الـرئيس عبـاس                   
ملزم باإلعالن عن االنتخابات قبل موعدها بثالثة أشهر وذلك كاستحقاق دستوري تعتزم الجهتان اللجوء              

  ".إليه حال إصرار حماس على موقفها المذكور
طلب حركة حماس تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة كرد فعل على الموقـف الـذي               واعتبر مهنا ان م   

اتخذته السلطة إزاء تقرير غولدستون من شأنه أن يعمق االنقسام مؤكدا أن الرد على موقـف الـسلطة                  
  .يستوجب من حماس الدفع باتجاه إنهاء االنقسام وليس مقاطعتها للموعد المحدد لتوقيع اتفاق المصالحة

  11/10/2009غد، األردن، ال
  

  "إسرائيل"الجهاد تتهم حماس بمنعها من إطالق الصواريخ على  .18
 وقال مسؤول بحركة الجهاد االسالمي ان شرطة حماس اعترضـت طـواقم اطـالق               : وكاالت –غزة  

صواريخ تابعة للحركة ثالث مرات خالل الشهر الماضي مما حرم الجهاد من محاولة االنتقـام لهجـوم                 
  .لى غزة واظهار التضامن مع االحتجاجات الفلسطينية الخاصة بالمسجد االقصىاسرائيل ع

وقال المسؤول في حركة الجهاد االسالمي منعنا من شن الهجمات وأضاف أن حمـاس عطلـت أيـضا                  
ونفـت  . تجمعا حاشدا مقررا للحركة واعتقلت اثنين من أعضائها بسبب نزاع بشأن مسجد بشمال غـزة              

وقال ايهاب الغصين وزير داخلية الحكومة المقالة في قطاع غـزة انـه ال              . هادحماس مزاعم حركة الج   
  .توجد هدنة مع االحتالل الذي تتواصل جرائمه ضد شعبنا ولذلك فان حماس ال تعوق المقاومة
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ولم يتح التأكد بشكل مستقل من مزاعم حركة الجهاد االسالمي لكنها قالت بنفسها ان شرطة حمـاس لـم       
  .لصواريخ اال لفترة قصيرةتحتجز مطلقي ا

  11/10/2009الرأي، األردن، 
  

   يطالب بمنع حماس من المشاركة في االنتخابات " ثوري فتح"عضو في  .19
في تصريح صحفي مكتوب    ،  جمال نزال " فتح" عضو المجلس الثوري لحركة       قال :قدس برس  - رام اهللا 

ع حماس بشكل فعلي من المـشاركة فـي   إننا نطالب بدراسة إمكانية من  : "عمم على وسائل اإلعالم، أمس    
إن الوضـع   "وأضـاف   . ، مدعياً أن حزب الليكود اإلسرائيلي يسعى إليصال حماس للسلطة         "االنتخابات

 عندما سمحنا لحماس بالمشاركة باالنتخابات التشريعية، فقد كـان عزاؤنـا            2006يختلف اآلن عن عام     
إذا خسرنا  : وتابع قائالً  .، حسب قوله  "لمنظمة بيدنا إذا فازت حماس بالتشريعي فستبقى الرئاسة وا      : يومها

، حـسب   "الرئاسة والتشريعي ستنتهي المنظمة ومعها الفصائل ونكون في أفغانستان بحقبـة الثمانينيـات            
  .وصفه

عواقب وقوع السلطة الفلسطينية في وهم السعي لتحقيق العدالة تجاه حماس عبر            "وحذر نزال مما أسماه     
مخاطر إنهاء المنظمة والقضاء على الفصائل إذا وقع الناخـب          "ونبه مما قال إنها     ". تالحوار أو االنتخابا  

  ". الفلسطيني مجدداً ضحية التضليل اإلسرائيلي، وتآمر بعض الفضائيات
  11/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
  " أجهزة أمن السلطة منعت أبناء الضفة من نصرة األقصى: "حماس .20

نـسخة  " فلسطين"في بيان صحفي وصل ،  حركة حماس في الضفة الغربية    أكدت :فلسطين/الضفة الغربية 
أصـغر  " أن األجهزة األمنية الموالية لحركة فتح منعت أهالي الضفة وفصائل المقاومة من تنظـيم                ،عنه

الفعاليات نصرة لألقصى والمرابطين، في الوقت الذي خرج فيه المسلمون في أقـصى األرض نـصرة                
  ".م في القدس المحتلةلمسجدهم وأبناء عقيدته
أن حركة فتح فشلت في تنظيم مسيرات في كـل محافظـات الـضفة،              " حماس"من جهة أخرى، أكدت     

مع كل محاوالت التحضير للمسيرات فقد فشلت فتح فشالً ذريعاً في كل المسيرات التـي               : "ومضت تقول 
ركة في مـسيرة فـتح، وفـي        مشيرة إلى أن مدينة نابلس مثال لم يخرج أحد منها للمشا          " حاولت تنظيمها 

قلقيلية خرج عدد ال يتجاوز العشرين من أفراد األجهزة األمنية، وفي طولكرم لـم يتجـاوز العـشرات                  
دليل قاطع على عدم ثقة الشعب بفتح وقياداتها، وأنها ليست جديرة بالـدفاع             "وكذلك الخليل، معتبرة ذلك     
  .، على حد قول البيان"عن قضية القدس واألقصى

  11/10/2009لسطين، صحيفة ف
  

   سبل تعزيز مكانة عباستدرس "إسرائيل" .21
 قال مصدر سياسي إسرائيلي امس السبت إن تل أبيب تدرس السبل لتعزيز مكانـة               ":د ب أ   "–تل أبيب   

  .الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 بنيامين  وتعرض عباس النتقادات شديدة بسبب مشاركته في القمة الثالثية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي            
كمـا  . نتنياهو والرئيس األميركي باراك أوباما ، دون وقف االستيطان اليهودي في األراضي الفلسطينية            

تعرض النتقادات أكثر حدة إثر طلب السلطة الفلسطينية ، بضغط من واشنطن ، تأجيل مناقـشة األمـم                  
  .تسعة شهورالمتحدة لتقرير غولدستون الخاص بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة قبل 

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن المصدر قوله إن إسرائيل تدرس إزالة حواجز عسكرية من بين الطرقات               
  .في الضفة الغربية وتسهيل التنقل وعمليات إصدار تصاريح البناء في رام اهللا
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  .موأضاف المصدر أن إسرائيل قد توافق على طلب الفلسطينيين الشروع في مفاوضات الوضع الدائ
  11/10/2009الرأي، األردن، 

  
   الفائزة بجائزة نوبل للكيمياء تدعو إلطالق سراح كافة األسرى الفلسطينييناإلسرائيلية .22

دعت البروفيسورة اإلسرائيلية عادا يونات الحائزة على جائزة نوبل للكيمياء،          : برهوم جرايسي  -الناصرة
يلي مساء أمس السبت، إلى إطـالق سـراح جميـع           لهذا العام، في مقابلة إلذاعة جيش االحتالل اإلسرائ       

األسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هؤالء ما كانوا على استعداد للموت أو للقتل، لو كان أمامهم أمل وأفـق                  
  .سياسي، على إسرائيل معرفة السبب ومعالجة أسباب هذا الوضع، في إشارة واضحة لتوجهاتها السالمية

ت، وسط أجواء الفخر التي تعم الشارع اإلسرائيلي لحـصولها علـى           وتأتي تصريحات البروفيسورة يونا   
الجائزة ، إال أن تصريحاتها ال تتناغم إطالقا مع األجواء السائدة في إسرائيل، وبطبيعة الحال تتعـارض                 

  .مع أجواء المؤسسة السياسية واإلعالم
  11/10/2009الغد، األردن، 

  
   شاليطال تصدقوا شريط:  وأسير إسرائيلي سابقطيار .23

توجه الطيار اإلسرائيلي، أوري شاحك، الذي كان قد وقع أسيرا بأيدي الجيش السوري خالل               : تل أبيب 
، برسالة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحذره فيها        1973) تشرين األول (حرب أكتوبر   

 األسبق مقابل إطالق سراح     من تصديق ما جاء في شريط الفيديو الذي حررته حركة حماس في األسبوع            
وقال شاحك انه مر بتجربة مماثلة في حينه عندما ظهر هو في شريط مسجل كهذا،               .  أسيرة فلسطينية  20

أنا أيضا ظهـرت    «: وفي حديث مع الصحافيين أضاف    . ولكن الشريط كان بمثابة تضليل وتشويه للحقيقة      
وكان شاحك يـتكلم    . » إلى الزنزانة والتعذيب   ولكن بعد التسجيل أعادوني   .. نظيفا وأنيقا في ذلك الشريط    

خالل تواجده في خيمة االعتصام التي أقامها أنصار الجندي األسير جلعاد شاليط أمـام ديـوان رئـيس                  
الوزراء اإلسرائيلي في القدس الغربية، ومعه حوالي مائة من النشطاء في الحركة المطالبة بإنهاء ملـف                

 شاليط بسرعة 
  11/10/200الشرق األوسط، 

  
   يحبطون محاولة جديدة القتحام األقصىالمعتكفون .24

 أحبط المعتكفون في المسجد األقصى المبارك، امس السبت محاولة المئـات مـن              : بترا –القدس المحتلة   
وقالت مصادر رسمية فلسطينية امس أن هؤالء المتطـرفين حـاولوا            .المتطرفين اليهود اقتحام المسجد   
واد وعلى مدخل سوق القطانين في البلدة القديمة من القدس اقتحام المسجد            خالل تظاهرة لهم في شارع ال     

  .االقصى المبارك إال أن المعتكفين بداخله والمرابطين في باحاته صدوهم وأحبطوا مخططاتهم
وبينت المصادر أن المتطرفين رددوا هتافات عنصرية ضد العرب ومارسوا رقصات وطقوسا استفزازية             

لتجار الفلسطينيين الذين رفضوا إغالق محالتهم خالل المسيرة بناء على دعـوة مـن              أمام المواطنين وا  
  .الشرطة االسرائيلية لتمكينهم من الصالة في المكان احتفاال بعيد فرحة التوراة الذي صادف امس السبت

ـ     - التي تملك سوق القطانين    -ورفضت األوقاف اإلسالمية في القدس     ت  إغالق المحالت التجارية، وطالب
  .التجار بالمكوث في محالتهم والصمود في وجه المتطرفين واستفزازاتهم

  11/10/2009الرأي، األردن، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1578:         العدد       11/10/2009االحد  :التاريخ

  انتهاءاالعتكاف في األقصى بضمانات اردنية :حاتم عبدالقادر .25
اعلن حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح مساء امس عن انتهـاء               :  معا –القدس المحتلة   

وقال عبد القادر انه تم إنهاء االعتكـاف بعـد التوصـل الـى              . سجد األقصى المبارك  االعتكاف في الم  
ضمانات أردنية من اسرائيل بعدم اعتقال أي من المعتكفين والغاء مذكرات اإلعتقال التي كانت صدرت               
بحقهم، إضافة الى السماح للمواطنين بالدخول الحر ودون قيود الى المسجد األقصى، واإلنهـاء الكلـي                

وعبر عبد القـادر عـن ارتياحـه        . لحصار الذي ضرب على منطقة المسجد منذ بدء األعياد اليهودية         ل
للتوصل الى هذا اإلتفاق الذي تم بمتابعة ورعاية أردنية عبر سفير األردن لدى تل ابيـب علـي العايـد                    

أن الخطـر الـذي     وأكد عبد القادر أن إنهاء االعتكاف ال يعني          .والذي بذل جهودا كبيرة في هذا المجال      
يتهدد المسجد األقصى قد زال، داعيا المواطنين الى مواصلة الرباط في سـاحات األقـصى واعمـاره                 

  .بالصالة والتواجد الدائم
  11/10/2009الحياة الجديدة، 

  
  رجل مخابرات إسرائيلي يهدد الشيخ رائد صالح بالقتل .26

ـ      : أم الفحم  حتلة الشيخ رائد صالح ، أن أحد رجـال   الم 48كشف رئيس الحركة اإلسالمية في اراضي ال
المخابرات اإلسرائيلية الذي رافق القوة التي اعتقلته في خيمة االعتـصام فـي وادي الجـوز األسـبوع                  

 التـابع للحركـة     48"فلـسطينيو   "ونشر موقع   ". لو ان األمر كان بيده    "الماضي ، هدده بالقتل والتصفية      
ث ، مشيرا إلى إن حوارا جرى بين الشيخ صـالح ورجـل             اإلسالمية التي يرأسها صالح تفاصيل الحد     

أتمنى إن أرى نهايتك ، فرد عليه صالح وأنا أتمنى لك           : المخابرات اإلسرائيلي الذي بادر بالقول لصالح     
مـاذا قلـت    : اقصد الذي قلته أنت ، فسأله رجل المخابرات       : نفس الشيء ، فسأله ماذا تقصد ، مجيبا إياه        

 ماذا قلت ، فرد عليه لو ان األمر موكل إلي فأنت تعرف كيـف أضـع حـدا                   أنا؟ رد عليه أنت تعرف    
  .لحياتك

وأشار الموقع نقال عن الشيخ صالح إن الضابط اإلسرائيلي بدا يستخدم ألفاظا بذيئـة ، مؤكـدا إن هـذا          
التعامل هو نتيجة مباشرة للتحريض اإلسرائيلي الرسمي ، بدءا من الوزراء والمسؤولين فـي المؤسـسة             

سرائيلية كسيلفان شالوم وغيره ، ونتاج الفتاوى السابقة التي أصدرتها كبار حاخاماتهم والتي تبـيح دم                اإل
  .الشيخ رائد وكل المسلمين

  11/10/2009الدستور، 
  

   االحتالل يتنكرون بزي الصحافيين العتقال متظاهرين في القدسعناصر .27
طيني حقوقي أن قوات االحتالل تنكرت بـزي        أكد مركز فلس   :، وكاالت ”الخليج"القدس المحتلة، عواصم    

وقـال المركـز    . صحافيين من أجل مالحقة الشبان الفلسطينيين خالل مواجهات في مدينة القدس مؤخرا           
” الوحدات الخاصة "في بيان أن أفرادا من شرطة االحتالل        ” مدى"الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية     

وأضاف المركز أن عناصر مـن      . جهات األخيرة في القدس   تنكرت بزي مصورين صحافيين خالل الموا     
بين المتظاهرين وبخاصة في حي رأس العمود متنكرين بزي صـحافيين ويحملـون             ” اندسوا"االحتالل  

  .كاميرات ليقوموا باعتقال المحتجين
  11/10/2009الخليج، 

  
   ألف وحدة استيطانية في القدس ومحيطها40مخطط إسرائيلي إلقامة : السلطة .28

 قال مسؤول ملف القدس في مكتب رئاسة السلطة الوطنية الفلـسطينية أحمـد              : نادية سعدالدين  -عمان  
 ألف وحدة سكنية اسـتيطانية      40سلطات االحتالل، أقرت أخيراً مخططاً استيطانيا بإقامة        "الرويضي إن   
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اليا من انتهاكات   ما يجري ح  "من األراضي المحتلة أن     " الغد"وأضاف إلى    ".في القدس المحتلة ومحيطها   
بحق المسجد األقصى يشكل جزءا من مخطط أكبر للسيطرة على البلدة القديمة ومحيطهـا، بـدأ تنفيـذه                  

أقرت أخيراً مخططاً استيطانيا لتشكيل غالف استيطاني في البلـدة          "وأوضح أن سلطات االحتالل      ".أخيراً
ويقوم  ".بستان في سلوان وجبل المكبر    القديمة يمتد من حي الشيخ جراح إلى صوانة ووادي حلوة وحي ال           

من تلك المناطق والسيطرة عليها     ) الترانسفير(طرد الفلسطينيين   "تنفيذ المخطط، بحسب الرويضي، على      
والتحكم بالمقدسات واألوقاف اإلسالمية والمسيحية، بخاصة المسجد األقصى، وخنق االقتصاد في البلـدة             

  ".ستهداف التعليم والخدماتالقديمة ومالحقة المؤسسات المقدسية وا
ـ    وحدة سكنية استيطانية في منطقة      20تنشيط وتيرة الحركة االستيطانية، بما يتضمن بناء        "ويرتبط ذلك ب

 منزالً فلسطينياً في تلك المنطقة، إضـافة إلـى          27 وحدة في الشيخ جراح، عقب هدم        250فندق شبرد و  
 عقـارا حتـى     40ادي الحلوة ومـصادرة      آالف فلسطيني في و    8مخطط إلقامة مجمع صناعي وطرد      

 منزال فلسطينيا في حي البستان بالهدم إلقامة حديقة         88االحتالل يهدد   "وقال إن    .وفق الرويضي " اللحظة
، واإلعالن عن إقامة    )السالم( دونما في جبل الكبر إلقامة حديقة        550مكانها، بينما جرى أخيرا مصادرة      

 آالف وحـدة    10 وحدات في البوابة الـشرقية و      406العمود، و  وحدات سكنية استيطانية في رأس       104
  ".استيطانية في صورباهر

  11/10/2009الغد، األردن، 
  

  "غولدستون"اجتماع شعبي حاشد في عكا احتجاجا على دور السلطة في إرجاء تقرير  .29
مقراطي أن  من مدينة عكا التي تكافح من أجل الحفاظ على هويتها العربية، اختار التجمع الـوطني الـدي                

التي وقعـت كالـصاعقة     " غولدستون"إرجاء التصويت على تقرير     " فضيحة"يطلق صرخة احتجاج على     
  .على الفلسطينيين والعرب ومؤيدي القضية الفلسطينية

واحتشد في قاعة عكا مساء أمس السبت المئات من المشاركين في االجتماع الشعبي الذي نظمه التجمـع                 
نعم لمحاكمة مجرمي الحرب، وال لنهج التغطيـة علـيهم، ولنحمـي            : "ارالوطني الديمقراطي تحت شع   

عطا اهللا، بالمشاركين،   . ورحبت عريفة االجتماع، د    ".قضيتنا، ولنحمي القدس، ولنحمي الثوابت الوطنية     
. وهنأت األسير المحـرر مهنـد خطيـب       . وخصت بالذكر األسيرين المحررين غسان وسرحان عثاملة      

طران عطا اهللا حنا إلى المشاركين، وتحية أخرى من رئيس لجنة المتابعة، محمـد              وقرأت تحية سيادة الم   
  . زيدان

" ما وراء الخبر  "وتضمن البرنامج االستماع إلى تسجيل صوتي لمداخلة الدكتور عزمي بشارة في برنامج             
لقائـد  تحيتنا بحـرارة ل   : "على قناة الجزيرة حول تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، تخللها هتاف          

وقالت عطا اهللا إن الموضوع ليس خطأ هنا أو سوء فهمٍ هناك، بل هو جريمةٌ سياسـيةٌ                  ". عزمي بشارة 
وأخالقيةٌ تشكُِّل استمرارا وتصعيدا لنهجِ السلطة الفلسطينية الذي يأتي اآلن في ظروف تشديد الحـصارِ               

      على غزةَ، واستمرارِ العدوانِ عليها، وتفاقُمِ االعتداء        ،المـستمرة التهويد على القدسِ واألقصى، وسياسة 
ـ   التـشويه  ( خصخصةُ األراضي، ومخططُ الترانـسفير، وقـوانين التربيـة والتعلـيمِ           48وفي مناطق ال

  ).واألسرلة
دم : "وأطلق المشاركون هتافات مـن بينهـا      ". أيها المتورطون بالفضائح استقيلوا   : "رفع االجتماع شعار  

أولى الكلمات كانت لرئيس التجمع واصل طه، وتبعه النائب السابق عبـاس            ". ل القيادة الشهد ينادي تستقي  
أميـر مخـول،    " اتجـاه "زكور، ثم النائبة حنين زعبي، فسكرتير عام التجمع عوض عبد الفتاح، ومدير             

  .ومحمد ميعاري..ورئيس الكتلة، جمال زحالقة
  11/10/2009، 48عرب 
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  تدهور االوضاع الصحية لألسرىنادي االسير الفلسطيني يحذر من  .30
 حذر نادي االسير الفلسطيني من تدهور االوضاع المعيشية والصحية لألسرى المرضـى فـي               :رام اهللا 

واوضح النادي في تقرير     .مستشفى سجن الرملة، في ظل حرمان االحتالل المرضى من العالج المناسب          
 الرملـة، طالـب ادارة الـسجون        بمستـشفى " مـراش "صدر عنه عقب زيارة محامي النادي الى سجن         

اإلسرائيلية بالسماح للجان طبية متخصصة بزيارة المرضى ومتابعة العالج الذي ترفض االدارة تقديمـه              
  .لهم

  11/10/2009الغد، األردن، 
  

   تصاعد معدالت والدة أطفال مشوهين أو بدون أعضاء في قطاع غزة:الصحة المقالة .31
سؤول في وزارة الصحة الفلسطينية المقالة تصاعد معدالت والدة         أعلن م :  سمير حمتو  - الدستور   -غزة  

أطفال مشوهين أو بدون أعضاء في قطاع غزة نتيجة الستخدام الغازات السامة ومنها الفسفور األبـيض                
  . خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع في أواخر كانون االول الماضي

قالة حسين خلف للدستور إن الوزارة أجرت دراسات معمقـة          وقال وكيل وزارة الصحة في الحكومة الم      
للمقارنة بين حاالت الوالدة خالل الشهور األخيرة واألعوام الماضية حيث اكتشفت زيادة حـاالت والدة               

وأشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد نفت قبل          %.50أطفال مشوهين أو بدون أعضاء بنسبة تصل إلى         
لكن عند إجراء دراسات ومقارنات تفاجأنا فعـالً بهـذا          "دثت عن الظاهرة    نحو شهر تقارير إعالمية تح    

  ".األمر الخطير استنادا إلى هذه المعطيات والمعدالت غير المسبوقة
وعزا خلف زيادة نسبة اإلعاقة في صفوف األجنة إلى استخدام الجيش اإلسرائيلي سالح الفسفور األبيض               

 كانون الثاني الماضي    18 كانون االول حتى     27في الفترة من    الممنوع دوليا خالل الحرب على القطاع       
  . شهيد وأكثر من خمسة آالف جريح1400والتي خلفت أكثر من 

  11/10/2009الدستور، 
  

   الحصار أوصل غزة إلى وضع كارثي": غزة للصحة النفسيةبرنامج" .32
بعـد أكثـر مـن      ” الجحيموصلت إلى ما يشبه     "قال برنامج غزة للصحة النفسية إن غزة         :”الخليج"غزة  

وأضـاف فـي    . عامين من الحصار ومرور تسعة شهور على المحرقة التي استهدفت كل مناحي الحياة            
وصلت غزة إلى ما يشبه الجحـيم، كـون الحـرب           "تقرير بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أمس،        

رب والبطالة والفقـر والتـدمير      استهدفت مناحي الحياة حيث لم يسلم ال القطاع العام وال الخاص من الح            
وجود نقص كبير في تقديم     "، الفتاً إلى    ”الناس ال زالوا يشعرون بالخوف وبعدم األمان      "وأكد أن    .والعزل

وتابع إن معظم المصانع مدمرة وال توجد حياة اقتـصادية،           .”خدمات العالج النفسي واالجتماعي النوعية    
وتخريب المحاصيل واحتجاز الصيادين وتعريضهم للنيران،      حيث قامت قوات االحتالل باقتالع األشجار       

وأكـد التقريـر أن الغالبيـة       . ”وجود تعقيدات وقيود على تحويل النقود إلى البنوك في غزة         "فضالً عن   
ولفت إلـى   . يعيشون على اإلغاثة الدولية   % 80العظمى من السكان عاطلين عن العمل، وما يقارب من          

  .”كبيرأن قطاع التعليم تأثر بشكل 
  11/10/2009الخليج، 

  
  تدعو لنصرة القدس "التعاون" الشريعة بدولعلماءرابطة  .33

أصدرت رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجـي بيانـا            :وكاالت-القدس المحتلة  - الدوحة
قـة  تستنكر فيه االعتداءات الصهيونية األخيرة على المسجد األقصى المبارك وإغالقه أمـام رواده بطري             

إننا نشدد على أن ما يجري مـا هـو إال           "وقال العلماء في بيانهم     .. . وحشية همجية تنم عن حقد دفين       
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جزء من مخطط كبير لتهويد مدينة القدس و لتقسيم المسجد األقصى كما حـدث سـابقاً فـي المـسجد                    
انته الكبـرى فـي     وتؤكد الرابطة أن للمسجد األقصى مك     ". اإلبراهيمي من أجل االستيالء عليه فيما بعد      

: واختتم العلماء بيانهم قـائلين       .العقيدة اإلسالمية، وله قداسته في قلوب المسلمين، فهو جزء من عقيدتهم          
إن كل عمل عظيم يحتاج إلى تضحيات عظيمة، وليس هناك أعظم من عودة المـسجد األقـصى إلـى                   

 .حياض اإلسالم، ولو بلغ ذلك إلى التضحية بالنفس والمال
  11/10/2009ر، الشرق، قط

  
   دولة55 شخصية من 1400بمشاركة " ملتقى الجوالن الدولي "أعمالبدء  .34

 1400بمشاركة أكثـر مـن      " ملتقى الجوالن الدولي  "بدأت في محافظة القنيطرة أمس أعمال         -دمشق  
ويهدف الملتقى الذي عقـد برعايـة       ". الجوالن عائد " دولة عربية وأجنبية تحت عنوان       55شخصية من   

 إلى تسليط أنظـار     1967يس بشار األسد على بعد أمتار قليلة من الجوالن السوري المحتل منذ عام              الرئ
العالم بأسره على قضية الجوالن والدعوة إلى العمل بكل الوسائل المتاحـة لتحريـر األرض، وتأكيـد                 

  .ترابطه بكامل األراضي العربية المحتلة
  11/10/2009الحياة، 

  
  "إسرائيل"ألسبق يدعو إلى مقاطعة وزير العدل األمريكي ا .35

دعا وزير العدل األمريكي األسبق رمزي كالرك إلى مقاطعة إسرائيل على مختلف            : هدى سالمة -دمشق
المستويات السياسية واالقتصادية لتعنتها االستجابة لكل الجهود المبذولة لتحقيق السالم في الشرق األوسط             

شـعوب  " الدولي في مدينة القنيطرة السورية      " الجوالن عائد   " كما دعا كالرك الذي يشارك في ملتقى        . 
  ". العالم إلى التضامن كي يتبين إلسرائيل أن العالم متحد ضد اإلمبريالية 

ضرورة العمل من أجل وقف انتشار السالح النووي وخاصة مـن أيـدي إسـرائيل               " وأكد كالرك على  
ضرورة جمع الجهـود    " ، الفتا إلى    "  أكثر من غيرهم     والواليات المتحدة األمريكية اللتين تهددان السالم     

 ."من أجل منع االعتداء على إيران تحت أي ذريعة 
  11/10/2009الشرق، قطر، 

  
  ماذا قالت الجماهير لقيادات رام اهللا؟ .36

  بالل الحسن
من واجب كل مسؤول فلسطيني، أن يراقب رد الفعل الشعبي، العربي أوال ثـم الفلـسطيني، اسـتنكارا                  

قف السلطة الفلسطينية، الذي طلب وقف النقاش في جنيف حول تقرير ريتـشارد غولدسـتون عـن                 لمو
لقد تحول كل بيت عربي، وكل بيت فلسطيني إلى خلية غـضب، واحتجـاج،              . جريمة إسرائيل في غزة   

  .المضاد للسلطة الفلسطينية ونهجها التفاوضي. ونقمة، وإدانة، ودعوة للعمل والتحرك المضاد
 الشعبي هذا، والعربي منه قبل الفلسطيني، يقول لكل مسؤول فـي الـسلطة فـي رام اهللا، إن                   رد الفعل 

الجماهير مستنفرة، ومتهيئة للتحرك، عندما يكون هناك استعداد للتراخي، أو للتراجع، أو للتنازل، في كل               
نظر المـسؤول   ويكفي أن ي  . ما يخص القضايا األساسية، أو المصالح األساسية المرتبطة بقضية فلسطين         

الفلسطيني حوله، مبتدئا من رد فعل حلفائه وأتباعه في رام اهللا، حتى يكتشف مـدى الغـضب، ومـدى                   
فإذا خرج من هذه الدائرة التي هي دائرة نفوذه، إلى الدائرة الـشعبية فـي               . االستعداد للتمرد المحيط به   

م النيرب في حلب، لوجـد أن دائـرة         األردن مثال، أو الدائرة الشعبية في مخيم اليرموك بدمشق، أو مخي          
وحين يترك المراقب بيوت المخيمات الفلسطينية، منتقال إلـى بيـوت المـواطنين             . الغضب أكبر وأكبر  

العرب، سيفاجأ بأن رد الفعل العربي ال يقل غضبا أو شراسة عن رد الفعل الفلسطيني، وسيكتشف كم أن                  
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حاوالت التي بذلت في السنوات األخيرة لفك االرتبـاط  القضية الفلسطينية عميقة في النفوس، رغم كل الم       
  .بين القضية الفلسطينية والقضية العربية

وإذا كان رد الفعل هذا قد برز في وجه موقف فلسطيني متراخ إزاء تقرير دولي يـدين إسـرائيل فـي                     
ال حربها ضد غزة، ويدعو إلى محاكمة قادة إسرائيل بسبب ذلك، فكيف سيكون الحـال لـو أن مـسؤو                  

 ماليـين الجـئ     6فلسطينيا بادر إلى إعالن التخلي عن حق العودة مثال، هذا الحق الذي يمثل حـوالي                
فلسطيني منتشرين في العديد من أصقاع العالم؟ إن بوادر التخلي عن حق العودة فـي أوسـاط الـسلطة                   

لجـة قـضية    إن معا : الفلسطينية قائمة وواضحة، ويعبر عنها الرئيس محمود عباس شخصيا حين يقول          
وعودة جزء آخر من الالجئين إلـى       . عودة جزء من الالجئين إلى إسرائيل     : الالجئين ستتم بثالث طرق   

ومنح من يتبقى من الالجئين جوازات سفر تابعة لدولة رام اهللا تحل مشكلة الالجئين مع الـدول                 . الوطن
 سيتحول إلى خطـة عمـل،       وحين يظهر أن هذا الكالم    . المضيفة لهم، أي مع العرب وليس مع إسرائيل       

وإلى اتفاق مع إسرائيل، وإلى بنود في معاهدة رسمية توقع، فمن المؤكد أن رد الفعل الشعبي الفلسطيني                 
  .والعربي، على مثل هذه الجريمة الجديدة، سيكون أكبر من رد الفعل على التخلي عن تقرير غولدستون

الموقـف  . ة، ضد قيادة متخاذلة، قد بدأت تتجمـع       وكما تتجمع نذر العاصفة، فإن نذر العاصفة الفلسطيني       
المتراخي من حق العودة، والذي حرك تشكيل لجان حق العودة في العالم كله، غيمة سوداء قاتمة تنـذر                  

والهبة الشعبية الفلسطينية والعربية الشاملة ضد التخلـي عـن          . بالعاصفة لمن لديه عيون تفحص وترى     
وتلوح في  .  قاتمة تنضم إلى الغيمة األولى، وتنذر باقتراب العاصفة        تقرير غولدستون، غيمة ثانية سوداء    

  .األفق غيوم أخرى، غيوم تقترب سريعا، وهي في اقترابها تكبر وتتضخم
غيمة ثالثة ضخمة اسمها المستوطنات اإلسرائيلية التي تقدم عليها إسرائيل بطريقة اسـتفزازية، تتحـدى               

لسلطة الفلسطينية عن مطلب وقفها بإيماءة واحدة من الـرئيس   وقد تخلت ا  . فيها كل فلسطيني وكل عربي    
  .واعتبر األمر ببساطة نصرا إلسرائيل. األميركي

غيمة رابعة ضخمة تتجمع في القدس، تتحدى كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم، وبوقاحة إسـرائيلية                
ـ                 سها أفـراد عائلـة     من نوع خاص، تصل إلى حد تنظيم إخراج عائلة من بيتها ليدخلها في اللحظـة نف

  .إسرائيلية
، يصف اسـتيطان    )ونختاره بهذه الصفة عن قصد    (يصف كاتب فلسطيني يقيم تحت سلطة دولة إسرائيل         

  :القدس كما يلي
المسألة لم تعد قصرا على حي من أحياء القدس، بل يطال االستهداف كل نقطة في المدينـة المقدسـة،                   «

. د استراتيجية، يتم رسمها لعشرات الـسنوات القادمـة        ووفق خطة ممنهجة ومدروسة، وذات رؤى وأبعا      
في جبل المكبـر، سـبقه      » تسيون زهاف «فاالحتفال بوضع حجر األساس للمرحلة الثانية من مستوطنة         

فـي حـي رأس     » معاليه زيتيم «وحدات سكنية إضافية في مشروع مستوطنة       ) 104(اإلعالن عن إقامة    
سليم عشرات العائالت الفلسطينية في قرية عناتا شمال شرق         وترافق ذلك أيضا مع ت    . العامود في سلوان  

  .»إلخ.. القدس، إخطارات بمصادرة مئات آالف الدونمات من أراضيهم لصالح المشاريع االستيطانية
القدس، االستيطان، حق العودة، تقرير غولدستون، كلها غيوم تتجمع في الـسماء الفلـسطينية، منـذرة                

  :عاصفة سيكون لها عنوانان صاخبان. على المنطقةبالعاصفة الكبيرة القادمة 
سقوط قيادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا، أو بقاؤها مع سبق اإلصرار، لتكـون نـسخة                : العنوان األول 

في منتصف السبعينات، تلـك التجربـة التـي         ) روابط القرى (مكررة، ولكن مكبرة، عن ما عرف باسم        
تأييد الشعبي للقيادة الوطنية الفلسطينية، لصالح قيـادة محليـة تتمتـع            أرادت إسرائيل من ورائها إلغاء ال     

). إلـخ .. أذونات السفر، وأذون البناء   (برعاية إسرائيل، وقادرة على تقديم الخدمات اليومية للفلسطينيين         
  .وهي قيادة محلية قاطعها الجمهور الفلسطيني، ثم غابت عن الوجود، ألنها أصبحت مدانة ومرفوضة



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1578:         العدد       11/10/2009االحد  :التاريخ

ن الصاخب الثاني للعاصفة الفلسطينية القادمة، هو حتمية نشوء قيادة فلسطينية جديدة، قيادة تعلـن               العنوا
قيادة تقطع الصلة مع نمط المفاوضات السائد مع إسرائيل،         . تمسكها بالحقوق الوطنية الفلسطينية األساسية    

ال تحرص على إرضـاء أحـد       قيادة تمثل شعبها و   . ومع نمط الرعاية األميركية المنحازة دوما إلسرائيل      
  .إن بروز هذه القيادة أمر بديهي كما هو أمر ضروري. غيره

وفي سياق احتمال بروز قيادة فلسطينية جديدة في الخارج، ال بد أن نالحظ الوضع القيادي للفلـسطينيين                 
تهم فقد أصبح لهؤالء الفلسطينيين قادتهم وأحـزابهم وجمعيـاتهم وهيئـا          ). 1948فلسطينيي  (في الداخل   

وتتابع إسرائيل هؤالء القـادة     . وهم ناشطون اآلن في الدفاع عن القدس، وعن المسجد األقصى         . القيادية
ولكن األهم من كل هذا أنهم ينشطون في ). عزمي بشارة ـ الشيخ رائد صالح (ساعية إلدانتهم وسجنهم 

ال لـنهج  . مي الحـرب نعم لمحاكمة مجر(، ويعقدون لقاءات شعبية موسعة، تحت شعارات    )عكا(الداخل  
إن هذا النشاط حول القدس، وضـد المـستوطنات،         ). لنحم الثوابت الوطنية  . لنحم القدس . التغطية عليهم 

وضد سياسة السلطة الفلسطينية، يمثل وحدة في الموقف تشمل الشعب الفلسطيني كله، ضد كل محاوالت               
وحين يتحدث كثيرون عـن     . ول بشأنها إسرائيل لتجزئة الشعب الفلسطيني، وتجزئة مطالبه، وتجزئة الحل       

احتمال بروز انتفاضة فلسطينية ثالثة، فإن االنتفاضة الثالثة لن تكون هذه المرة بعيـدة عـن فلـسطينيي                  
ولعل أبسط مثل يشير إلى ذلك، أنه حين يحل يوم الجمعـة،            . ، بل ربما يكون لهم دور قيادي فيها       1948

د األقصى، تستنفر إسرائيل جنودها وشـرطتها وجهازهـا         ويستعد سكان القدس ألداء الصالة في المسج      
القمعي كله، من أجل منع سكان القدس من التوجه إلى أداء الصالة، وال تستثني من ذلك إال من هم فوق                    

، ويذهبون إلى المسجد بالعشرات، حيث ال تستطيع إسرائيل منعهم،          1948هنا يتقدم فلسطينيو    . الخمسين
ت والساحات بآالف آالف المصلين، في منظر ينعش قلوب العرب ويدمي قلوب            فيمألون القاعات والردها  

  .اإلسرائيليين
مع إسرائيل، تؤكد أن أهـل حيفـا        ) أسبوعية(إن هذه المبادرة التي تبدو بسيطة، هي في العمق مواجهة           

لـضفة  ويافا ال يختلفون بشيء عن أهل جنين ونابلس، وأنه حين تسد إسرائيل الطريق أمام فلـسطينيي ا                
الغربية يتقدم فلسطينيو الوطن األم ألداء الدور الوطني المطلوب، وهو دور سيتنامى بالضرورة حتى إلى               

  .مستوى اإلسهام في االنتفاضة المقبلة
ولكن . إن إسرائيل تعربد اآلن، وتحميها واشنطن، وتشعر بالسرور حين تجد أمامها قيادة فلسطينية خانعة             

قد يتغير في األيام القادمة، وتعود القضايا الوطنيـة لتـسير فـي نهجهـا               النذر تشير إلى أن كل شيء       
  .الصحيح

  11/10/2009الشرق األوسط، 
  

  بالطبع يحرجهم التضامن   .37
  عزمي بشارة

حين اتخذ القرار للتصرف في جنيف كما تصرفت سلطة أوسلو كان من أقدم عليه على علم أنـه يـدق                    
لقد تعرض التضامن الدولي إلرباك األسـئلة       .  بمعناه المألوف  المسمار األخير في نعش التضامن الدولي     

فهـل النـضال مـستمر ألن       . التي أثارها اتفاق مثل أوسلو، في اتفاق مع المحتل قبل التوصل إلى حل            
؟ ثم أعادت االنتفاضـة  ”اتفاق الطرفين”االحتالل مستمر، أم أن المفاوضات تعني أن األمر بات منوطاً ب  

ولكن االنشقاق الفلسطيني وسلوك سلطة أوسلو تجاه حـرب غـزة عـادا             . عض الحياة الثانية للتضامن ب  
رغم هذا كله حشدت كافة المؤسسات والحركات الشعبية ونصف الشعبية المتـضامنة بقـضها              . يربكانه

وقضيضها وشراذمها ما تبقى من نَفَس لتجنيد التضامن مع الشعب الفلسطيني رغم االنشقاق في صفوفه،               
فمـن سـوف    . ر غولدستون حصيلة التضامن الشعبي المدني الضاغط والتحركـات الدوليـة          وكان تقري 

  تشرين األول المشؤوم في جنيف، وكيف سيتضامن، ولماذا؟/ أكتوبر2يتضامن بعد يوم 
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والتضامن يحرجـه  . من اتخذ القرار تصرف كمن ليس بحاجة للتضامن، بل كأنه جزء من النظام الدولي       
األبيض كما يخَيُل له ال     ” خش البيت " في صف واحد مع البيت األبيض، أو أنه من           فمن يعتقد أنه  . أصالً

والمتضامنون بالنسبة له أقرب للخصوم منه لألصدقاء، خاصة حين يتضامنون مع قطـاع             . يبغي تضامناً 
لقد ودع  . غزة مثالً، في حين يقف هو في جانب الحصار على القطاع إلفشال خصم سياسي فلسطيني له               

كانت هذه األمور واضحة لمن يريـد أن        . يا حركة التحرر  ” باي باي ". ء حركة التحرر قبل التحرر    هؤال
يرى، ولكن مسلك جنيف كان أبلغ تعبير عن هذا الفراق بين النخبة السياسية الفلسطينية ومنطق التحـرر                 

  .بشكل يفرض نفسه حتى على من ال يريد أن يرى. والتضامن
  ودة كنموذجالدولة الفلسطينية وحق الع

تضيع الصورة الشاملة ويضيع الجوهر في تفاصيل التحركات السياسية وتفاصيل التسوية التي تـسيطر              
وهذا بالضبط ما يجب أن يتجاوزه اإلعالم المسؤول الذي يتوخى الموضوعية، ال أن يساهم              . على الخبر 

  .فيه
ة في مرحلة أوبامـا تهـدف إلـى         تتميز المرحلة الراهنة على الساحة الدولية بمجموعة تحركات سياسي        

مع التحفظ أن مؤتمراً قد يعقد بعـد أشـهر       . تحريك عملية السالم أكثر مما تهدف إلى السالم العادل ذاته         
كامب ديفيد الثانية، ولكن من دون ياسـر عرفـات الـذي            ” أمجاد"ثالثة، بحسب مسؤولين عرب، يعيد      

كي يـرفض المقترحـات     ” اإلسرائيلية"ى وطنيته   يرفض التنازل عن القدس، ومع نتنياهو الذي نعتمد عل        
وال تخرج اإلدارة األمريكية الحالية في سـلوكها        . فهو يرفض حتى أقل منها    . إياها، التي رفضها عرفات   

ورغم أن هـذه    . ”عملية السالم "عن القواعد التي أرستها اإلدارات األمريكية السابقة بخصوص ما يسمى           
حافظين الجدد، بما في ذلك التنازل عن خطاب تـصدير الديمقراطيـة            اإلدارة هي نتاج فشل سياسات الم     

واالعتراف بالفشل في العراق، إال أن وضع الدول العربية السياسي لم يمكّنها من استغالل ضعف هـذه                 
وهي، أي الدول العربية، وخاصة أقطاب ما يسمى بمحور االعتدال، غير           . اإلدارة في السياسة الخارجية   

 خوض صراع بشأن فلسطين، بل تكتفي باالحتفاء بتخلي هذه اإلدارة عن خطاب نـشر               راغبة أصالً في  
ومن هنا يصعب الفهم لماذا ال يترجم ضعف اإلدارة األمريكية وتراجعهـا            . الديمقراطية وحقوق اإلنسان  
ويظهر أن بعض العرب قد ضغطوا عليها كي تتراجع عـن فكـرة تجميـد    . بصيغة ضغط عربي عليها 

ففي إطـاره تحـل قـضية االسـتيطان         ". وتركز جهودها على تجديد المفاوضات للحل الدائم      االستيطان  
  .، كما يقولون”أصال

وحتى في العراق، حيث موطن ضعف السياسات األمريكية في المنطقة، لم يتمكن النظام الرسمي العربي               
ة عربية تجاه هذا البلد     من ترجمة هذا الضعف السياسي األمريكي الناجم عن إنجازات المقاومة إلى سياس           

  .تضع األجندات العربية والحرص العربي على عروبته على طاولة الواليات المتحدة وإيران وتركيا
عـن ضـغط أمريكـي علـى        ) بلغة المستشرقين (” خيال شرقي جامح  ”ومن هنا، وفيما ثرثر العرب ب     

المفاوضات خالل زيـارات    وقد تلخصت   . ، لم يخرج التحرك األمريكي عن الروتين المعروف       ”إسرائيل"
على شكل مبادرات حسن نية عربياً، وثانيـاً الـضغط          ” إسرائيل"ميتشل المكوكية أوالً بطلب التطبيع مع       

على الدول العربية من أجل المساهمة في تمويل سلطة أوسلو، الممولة أوروبياً بشكل رئيـسي، وذلـك                 
  .سلطة غزةلتوريط الموقف العربي رسمياً باالنحياز الكامل لها ضد 

والعـالم  ” إسـرائيل "ويحاول أوباما بواسطة التحركات األخيرة أن ينهي ما بدأه بوش وكلينتون بإقنـاع              
وهذا يعنـي قيـام دولـة       . ”اتفاق رزمة "العربي بتحويل مشروع الدولة الفلسطينية إلى صفقة شاملة، أو          

 4النسحاب الكامل إلى حـدود      فلسطينية في مقابل تنازل العرب عن قضية الالجئين وحق العودة وعن ا           
وهذا ال يعني فقط التنازل عن قـضية فلـسطين          .  بما في ذلك شرقي القدس     1967حزيران عام ،  /يونيو

” إسرائيل"أما  . بالمعنى التاريخي المعروف، بل يعني أيضاً التنازل حتى عن سقف مبادرة السالم العربية            
 أن تحصر الدولة العتيدة في أصغر مساحة ممكنـة          فباتت تقبل بالمعادلة هذه منذ شارون، ولكنها تحاول       
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باستغالل تنازل السلطة الفلسطينية والنظام الرسـمي       ” إسرائيل"وتقوم  . من األرض، وبأقل سيادة ممكنة    
على األرض،  ” سالم األمر الواقع  "العربي عن كافة أدوات إدارة الصراع، عدا المفاوضات ذاتها، لفرض           

سكان والحواجز وغيرها إلى األمر الرئيسي، واسـتغالل مفهـوم حـل            بما فيه تحويل ظروف معيشة ال     
  :، بما يتضمنه هذا االعتراف من”إسرائيل"الدولتين لتمرير اعتراف عربي بيهودية 

   التنازل عن حق العودة1
   االعتراف بالصهيونية بأثر رجعي2
يخي واألخالقي، وعمليـاً    التار” إسرائيل"ليس كأمر واقع، بل االعتراف بحق       ” إسرائيل” االعتراف ب  3

  .وخطأ الموقف العربي تاريخياً، وبأثر رجعي” اإلسرائيلي"االعتراف بصوابية الموقف 
 ولقد اختارت الواليات المتحدة إزاء ذلك أن تُظهِر تميز اإلدارة الجديدة بمطلب تجميد االستيطان الموجه               

والحقيقة أن المراجعة لتاريخ بناء     . ا المطلب وتبعها العرب بمن فيهم الفلسطينيون، بطرح هذ      . ”إسرائيل”ل
والحقيقـة أن كـل مـن    . المستوطنات تثبت أن أغزر السنوات بناء هي السنوات التي أعلن فيها التجميد           

هي نشاط مركزي لدولة قامـت علـى        ” التخطيط والبناء "وسياساتها يدرك أن سياسات     ” إسرائيل"يعرف  
وإن أي تجميد يستثني البناء المخطط لـه        .  عشرين عاماً مسبقاً   وهي تخطيط ألكثر من   . التخطيط والبناء 

  .قبل التجميد يعني استمرار البناء لعشرين عاماً أخرى
الحاليـة، خالفـاً    ” اإلسرائيلية"لم تتحمل حتى التجميد الشكلي، ألن الحكومة        ” اإلسرائيلية"ولكن الحكومة   

تجميد االستيطان، حتى لو كـان إعالنـاً كاذبـاً،          لسابقتها، تستند إلى قوى ترى أن مجرد اإلعالن عن          
برأي اليمين أن تعلن عن حقّها الشرعي فـي االسـتيطان، ال أن             ” إسرائيل"فعلى  . يتضمن تنازالً مبدئياً  

إذ (لم يكن موضوعه هو التجميـد       ” إسرائيل"والواضح أن النقاش الذي جرى في       . تخفيه أو تقوم به سراً    
ومن هنا فإن دخول اإلعالم العربي في هذه التفاصـيل وتعـويم            .  من عدمه  بل إعالن التجميد  ) ال تجميد 

المزاج السياسي العربي على هذه الموجة، موجة تجميد االستيطان، هو أمر محزن وكارثي وينسي الناس               
أن االستيطان جارٍ، وهو على أشده في القدس حالياً، وأن الحصار على غزة مستمر كاستمرار للحـرب                 

  .رىبوسائل أخ
: ونسأل السؤال التالي  . أعاله” اإلسرائيلية"ونعود إلى جوهر الطرح الذي ما زال تنفيذه يصطدم بالمطامع           

  ماذا بالنسبة لحق العودة؟
ال بد من التأكيد أوالً على أن حق العودة ال ينبع حتى من قرار دولي، وأن الشعب الفلـسطيني ومجمـل            

 دولي، فما بالك والقرار الدولي قائم؟ ال يمكن تحقيـق حـق             األمة العربية يتمسك به حتى من دون قرار       
، في سـياق الـصراع      ”إسرائيلي"، بل في إطار تراجع أو اندحار        ”إسرائيل"العودة من خالل تسوية مع      

ولكن إذا تنازل العرب عن هذا الصراع سلفاً، بل وحتى عن خطة للـصراع، فهـذا                . العربي الصهيوني 
فحتـى  .  وما ترك حق العودة للفلسطينيين، كشأنٍ فلسطيني، إال تنازالً عنه          .يعني التنازل عن حق العودة    

سلطة مقاتلـة علـى أي      "لو وجِدت منظمة التحرير كمنظمة مناضلة، وحتى لو كانت السلطة الفلسطينية            
، ألن األخيـرة باختـصار      ”إسرائيل"، ال يمكنها تحقيق حق العودة في سياق تفاوضي مع           ”منطقة تحرر 

ومن هنا نجد أن الكثير من العرب قد انتقلوا من خطاب تحقيق حق العودة فـي                .  تعتبره نفياً لها   وببساطة
وغالباً ما يعنـي رفـض      . ، إلى مقولة رفض التوطين في سياق التسوية       ”إسرائيل"سياق االنتصار على    
  . البغيضبالمنطق القُطْري أو الطائفي” ليس في بلدنا"، أو ”لكن ليس عندنا”التوطين توطيناً، و

فالكالم عـن   . وهو في الواقع موقف عنصري يمس باالنتماء العربي الواحد مثله كمثل الطائفية وغيرها            
من دون أن تضع حق العودة كجـزء مـن اتفـاق            ” إسرائيل"رفض التوطين في دول حققت السالم مع        

تي احتلـت عـام     السالم، والحديث عن رفض التوطين في دول أخرى ترهن السالم باستعادة أراضيها ال            
فبأي معنى يتم التعبير عن رفض التوطين، ومن تطالب هذه الـدول            .  وبعده، ال يعني حق العودة     1967

 -؟ هل يترك حق العودة لسلطة عبـاس       ”إسرائيل"بحق العودة، اذا لم يكن شرطاً في اتفاقياتها للسالم مع           
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نازل عنه ال يمكنها فرضه فـي سـياق         فياض؟ لقد تنازلت عنه األخيرة منذ فترة طويلة، وحتى لو لم تت           
  .”إسرائيل"عالقتها المتبادلة مع 

في حالة دول وقعت اتفاقيات سالم، ودول أخرى        ” إسرائيل"إن التنازل عن حق العودة كشرط للسالم مع         
ال تشترط توقيعه في المستقبل بممارسة هذا الحق، بل تريد توقيع سالم كهذا بناء على استرجاع أراضيها                 

 إنما تجعل حق العودة مسألة عالقة بينها وبين الفلسطينيين المقيمين على أرضها،             1967حتلت عام ،  التي ا 
وهو ما ينسجم ضمن نشر     . ، ما سيقود إلى تحريض عنصري ال أكثر وال أقل         ”إسرائيل"وليس بينها وبين    

ة العربيـة القطريـة القائمـة       العقلية الطائفية والجهوية واإلقليمية والقبلية في إطار الثقافة السياسية للدول         
  .وأنظمتها وأسرها الحاكمة

 -كيف تكون الدولة الفلسطينية صفقة شاملة أو اتفاق رزمة؟ هنا ندخل طبعاً مجـال الخيـال األمريكـي                 
ويذهب هذا الخيال األمريكي إلى أن واقعية العرب سوف         . ”اإلسرائيلي"العربي بغض النظر عن الموقف      

 وأن قضية القدس تحتـاج إلـى        1967راضي من دون عودة إلى حدود عام ،       تقودهم إلى قبول تبادل األ    
من القدس العربية، وأن قـضية الالجئـين      ” إسرائيلي"لألماكن المقدسة من دون انسحاب      ” حلول ابداعية "

تحل تلقائياً بوجود دولة فيتحولون من الجئين الى مغتربين من تابعية هـذه الدولـة فـي دول أخـرى،                    
وطبعاً بموجب هذا الخيال الواقعي تبقى الكثير من القضايا من          . ت سفر دولتهم الفلسطينية   فيحملون جوازا 

  .دون حل، ولكن وضعهم القانوني على األقل يجد له حالً، وذلك من دون عودة ومن دون توطين
وما جرى من مخازٍ في جنيف وفي نيويورك، يجري في خدمته كغاية تُبـرر              . وهذا هو التحدي الحالي   
فهـو  . هنالك من صار يعتبر نفسه جزءاً ال يتجزأ من صلب النظام الدولي القائم            . الوسائَل غير المسبوقة  

لم يعد خارجه كما في حالة الكفاح المسلح، وال على هامشه كما في حالة االنتفاضات وسلطة مـا بعـد                    
وهنـا مـصدر    . اه للدولـة  ومن هنا يتوقع هذا المغتبط بانتمائه إلى النظام الدولي أن ينجح مسع           . أوسلو

االستخفاف بما تعتبره حركات التحرر عادة في صلب خطابها، مثل تعبئة العالم ضد جـرائم االحـتالل                 
وهنا أيضاً يكمن مصدر التخلي عن مجرد فكرة الـصراع مـع   . لتقييد يديه في المستقبل على األقل مثالً     

اً للدولة االستعمارية في خطاب الدولة، يتبنـون        فهؤالء يعتبرون أنفسهم نداً افتراضي    . الدولة االستعمارية 
لقد حلّوا على منطق الدول من      . مصطلحات الدول ولغتها الواقعية واستخفافها بالعدل واإلنصاف والحقوق       

فسدوا مالياً، وينسقون أمنياً مـع االحـتالل،       . آخره، فاستخفوا بجرائم الحرب وبذلك التصويت في جنيف       
الناس مع أنفسهم، ويـشاركون بالحـصار       ” تضامن"ليشياوياً يمنع حتى التعبير عن      وأقاموا كياناً قمعياً مي   

وكـل هـذا    . ضد شعبهم، وصاروا يتصرفون كجزء من النظام الدولي الذي يكذب بشأن جرائم الحرب            
فهي . وتعتبر نفسها نضجت، وتعتبرك ساذجاً    . االنحالل في أوساط ال يمكنك أن تعظها، ألنها كانت هناك         

وهذا تميزهـا الـذي ال      . يل عرف حركة التحرر، وقد حل بها هذه االنحالل قبل أن تقود دولة            تنتمي لج 
  .ينافسها فيه أحد

  11/10/2009الخليج، 
  

  الخطيئة المميتة  .38
  نقوال ناصر 

االقتراع على  تقرير لجنـة غولدسـتون، حـول          " تأجيل"انصب غضب اإلجماع الوطني الفلسطيني من       
االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة الشتاء الماضي في مجلس حقوق اإلنـسان            العدوان الذي شنته دولة     

الفلـسطينية التـي اسـتخدمتها      " األداة" وهي مجرد    -التابع لألمم المتحدة، على رئاسة منظمة التحرير        
ـ       -واشنطن    األميركية، بدل وصـفها   " الدبلوماسية المكثفة " إلذعانها لما تفضل اإلدارة األميركية تسميته ب

ـ   أميركي سافر، وغابت عن هذا الغضب اليد األميركية التي كانت وما           " ضغط وتهديد "باسمها الصحيح ك
زالت تحرك أدواتها الفلسطينية كأحجار الشطرنج، بينما كانت الجولة الخامسة هذا العـام التـي بـدأها                 
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ـ               وم الخمـيس   المبعوث الرئاسي األميركي للسالم في الشرق األوسط، جورج ميتشل، فـي المنطقـة ي
  .الماضي، مناسبة مالئمة ليتسع التعبير عن الغضب الفلسطيني فيشمل األداة واليد التي تحركها معا

وال يستطيع إال مكابر إنكار أن الواليات المتحدة قد نجحت، بعد تصفية القائد الراحل ياسر عرفات، فـي                  
 محاوالتها الحثيثة، حربا وغـزوا أو       في منظمة التحرير الفلسطينية لصالحها ضمن سلسلة      " تغيير النظام "
، لتغيير األنظمة السياسية في عهد إدارتي جورج بوش االبن السابقتين، بدءا من أفغانستان ومرورا               "سلما"

ومثلما هو الحال في الدول الثالث األخيرة، فإن الرئاسة الفلسطينية الحاليـة            . بالعراق وانتهاء بهندوراس  
تهانا كامال لراعيها األميركي وال خيار وال قدرة لها في عـدم االنـصياع              مرتهنة بحكم األمر الواقع ار    

إلرادته، بغض النظر عما تعلنه لالستهالك المحلي، كما أثبت إجبارهـا علـى االنقـالب علـى نتـائج       
، وجرجرتها إلى مؤتمر أنـابوليس      2006االنتخابات التشريعية الفلسطينية لسلطة الحكم الذاتي أوائل عام         

 التالي، وقمة نيويورك الثالثية الشهر الماضي مع رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين             2007ام  أواخر ع 
نتنياهو والرئيس األميركي باراك أوباما، ثم تراجعها األخير في مجلس حقوق اإلنـسان بجنيـف عـن                 
ـ               ا مشروع كانت هي المبادرة إليه حول تقرير لجنة غولدستون، كما تقـول اآلن فـي معـرض احتوائه

للغضبة الشعبية والسياسية العارمة على تراجعها، بعد توريطها أربعة تجمعات إقليمية دوليـة شـقيقة أو                
صديقة قبل إحراجها جميعا بالتراجع المفاجئ عنه انصياعا للضغط األميركـي، ثـم إحراجهـا مجـددا                 

  .       بالتراجع عن تراجعها
 تفلت من دفع ثمن فلسطيني وعربي لها نتيجة تركيـز           "التأجيل"وتكاد المسؤولية األميركية الحاسمة عن      

الدبلوماسـية  "عاصفة االحتجاج الفلسطينية على المسؤول الفلسطيني عن هذا التأجيل، لكـن مـسؤولية              
األميركية عن إجهاض االقتراح الليبي بعقد جلسة مفتوحة لمجلس األمن الدولي نهاية األسـبوع              " المكثفة

غولدستون، عادت لتذكر بالدور الذي لعبتـه دبلوماسـية واشـنطن خلـف     الماضي لمناقشة تقرير لجنة   
  ".التأجيل"الكواليس في مجلس حقوق اإلنسان بجنيف من أجل 

ومباشرة بعد إعالن لجنة غولدستون عن االنتهاء من كتابة تقريرها وقبل تقديم هذا التقرير إلى مجلـس                 
ية وجماعات الضغط اليهوديـة والـصهيونية فـي         حقوق اإلنسان، استنفر نتنياهو كل ترسانته الدبلوماس      

الواليات المتحدة بخاصة لتجنيد إدارة أوباما في جبهة ثنائية ضد التقرير، إلدراكه بأن مـصير التقريـر                 
، كما قال، واستخدم في نفيره ذريعتين، األولـى         "إلى حد كبير على موقف الواليات المتحدة      "سوف يعتمد   

، والثانيـة أن    "يوجه ضربة مميتة إلى عملية السالم     "إلى قرار دولي سوف     أن السماح للتقرير بأن يتحول      
تهدد سجل الواليات المتحـدة     " سابقة"كونه يمثل   " خطر كامن "تحول التقرير إلى قرار دولي ينطوي على        

يجعل دفاع البلدان الديموقراطيـة عـن نفـسها ضـد     "الحربي ضد المدنيين في العراق وأفغانستان ألنه    
، كما قال نائب وزير خارجية دولة االحتالل داني أيالون للمندوبـة            "ير شرعي بصفة أساسية   اإلرهاب غ 

التأكد من أن التقرير ال يعرض للخطر الواليات        "األميركية في األمم المتحدة سوزان رايس، مما يقتضي         
بتـزاز واضـح    ، كما قال الناطق بلسان سفارة دولة االحتالل في واشنطن جوناثان بيليد، فـي ا              "المتحدة

وفي أواخر الـشهر الماضـي نقلـت        . لواشنطن بكشف سجلها ضد المدنيين العراقيين واألفغان وغيرهم       
" هـآرتس " ("لن يصل إلى أي منتديات دوليـة ملزمـة        "وسائل اإلعالم أن الجانبين اتفقا على أن التقرير         

  ).، مثال"فورورد"واألسبوعية اليهودية األميركية 
األميركية هذه المهمة كوكيل لها، وأوضحت واشنطن بكل        " الدبلوماسية المكثفة "لـوتركت دولة االحتالل    

الوسائل أنها لن تسمح للتقرير باالنتقال من مجلس حقوق اإلنسان إلى مجلس األمن الدولي وبأن ذلك إن                 
، وأبلغ البيت األبـيض األميركـي قـادة المنظمـات           "الفيتو"حصل فإنها سوف تستخدم حقها في النقض        

في مجلس حقوق اإلنسان ولن يتجاوزه، وأوضـح    " نهايته الطبيعية "ليهودية األميركية بأن التقرير سيلقى      ا
المزاعم الواردة في التقريـر إلـى المحكمـة         "عن طلبها إيصال    " السلطة الفلسطينية عدم رضاه   "أنه أبلغ   

: ، وقالت سوزان رايس   )ضي الشهر الما  23في  " جيه تي إيه  "جويش تلغرافيك آجينسي    " (الجنائية الدولية 
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،وقالت وزيرة الخارجية هيالري كلينتـون      "غير متوازن وأحادي الجانب وغير مقبول أساسا      "إن التقرير   
المؤسسات داخـل   "وأصرت على أن    " يساورها قلق خطير من توصيات التقرير     "إن واشنطن : للصحفيين

ن مجلس حقوق اإلنسان هـو المكـان        ، وأ "هي المكان المناسب للتعامل مع توصيات التقرير      ) إسرائيل(
وبادرت كلينتون عشية االقتراع على التقرير في جنيف، إلى مهاتفة          ". على الصعيد الدولي  "المناسب لذلك   

استسلم للضغط األميركي بعد    "محمود عباس لتنقل إليه آراءها، لتكتب أميرة هس في هآرتس بأن عباس             
لتؤكد إسثر بريمـر، مـساعدة      )" األول من الشهر الحالي    (زيارة له من القنصل األميركي في اليوم نفسه       

إننا بحثنا مع القيادة الفلسطينية كيفية مقاربة تقريـر         : "، قائلة "التدخل األميركي "كلينتون، في اليوم التالي     
جاء بعـد   " التأجيل"، بينما أكد مسؤول أميركي رفيع لألسوشيتدبرس أن القرار الفلسطيني ب          "غولدستون

يلحق الضرر بعملية السالم،    "هذه القيادة بان عدم تراجعها سوف       " إلقناع"من واشنطن   "  مكثفة دبلوماسية"
  !بطلبهم" وقد أدرك الفلسطينيون أن هذا ليس هو الوقت األفضل للمضي قدما

إن الخطيئة المميتة في مسلسل األخطاء والخطايا التي ترتكبها قيادة منظمـة التحريـر بحـق القـضية                  
الفلسطيني لـصالح الواليـات المتحـدة، وفـي         " تغيير النظام "من أصال في السماح بنجاح      الفلسطينية تك 

ـ     اإلدارات األميركية المتعاقبة بعد سنوات لم يثبت خاللهـا إال          " حسن نوايا "استمرار ارتهان هذه القيادة ل
مـن  لجنـة     ومرة أخرى، يثبت الموقـف األميركـي        . أن هذا القيادة إنما تشتري الوهم الذي تبيعه لها        

الـدفاع عـن    " الذي اعتبر العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عمال من أعمال            -غولدستون وتقريرها   
  . أن الوقت قد حان لوقف الرهان الفلسطيني على الواليات المتحدة-" النفس

لذي في الشهر الماضي، نشرت نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني أجراه مؤخرا معهد السالم الدولي ا              
يرأسه منسق األمم المتحدة الخاص السابق للشرق األوسط، تيـري رود الرسـون، أظهـر أن سـدس                  

منهم ال يؤيدون أوباما، وأن أقـل       % 70الفلسطينيين فقط ينظرون بإيجابية للواليات المتحدة، وأن حوالي         
ونتـرك  ". لـسالم عملية ا "من أربعين في المائة منهم فقط يعتقدون بأنه سوف ينجح في إحراز تقدم في               

ومعركة تقريـر   " ثالثية نيويورك "للقارئ أن يتوقع نتائج أي استطالع مماثل يجريه الرسون ومعهده بعد            
الذي حوله باراك أوباما إلى     " احتواء العداء ألميركا  "ويتساءل المراقب عن مصير     . غولدستون المستمرة 

خاصة في الشرق الوسط، حيث تزداد      هدف رئيسي إلدارته من أجل تحسين صورة بالده في الخارج، وب          
  .هذه الصورة سوادا بدل تبييضها بعد أكثر من تسعة أشهر من وصوله إلى البيت األبيض

  11/10/2009صحيفة فلسطين، 
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ن في مجلس حقوق اإلنسان فـي       خالل عشرة أيام، منذ أعلن قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستو          
جنيف، وظهور ردود الفعل الشاملة الغاضبة من التأجيل ومن مالبـساته الغامـضة، قـدمت الـسلطة                 

  . الفلسطينية عرضاً في السلوك السياسي، مدهشاً حقاً
فنفت مسؤوليتها بدايـة، ثـم تقـاذف كبارهـا          . فقد أدارت بتشاطر رث قرارها طلب تأجيل التصويت       

 - حتى اآلن    -ى براءة واحدهم وجرم اآلخر، وحدث هرج ومرج كبيرين داخل فتح، وهي             التلميحات إل 
حاضنة السلطة، وأعلنت جهة ما إنشاء لجنة تحقيق بينما انتقدت جهة أخرى الوجهة، واسـتقال بعـض                 

وأخيراً، خرجت أوزان ثقيلة في الـسلطة، كعريقـات         . أعضاء اللجنة المزعومة أو نفوا معرفتهم بقيامها      
وكنوع من التعويض عن الغلطة التي اقترفت في جنيف، اتخـذت الـسلطة             . بد ربه، تقر بوقوع خطأ    وع

قراراً جديداً بعرض التقرير على مجلس األمن، وطلبت من ليبيا، وهي حالياً عضو فيـه، أن تـستعجل                  
، وهـو   الموعد وأن تحصل على علنية الجلسة، وطلبت من رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة الجديـد              

ومن غير الشاق تصور الهجوم الذي سيتعرض له تقرير غولدستون في           ! ليبي أيضاً، بحث عرضه هناك    



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1578:         العدد       11/10/2009االحد  :التاريخ

 لـو   -مجلس األمن، وقد حرم من غطاء اعتماده من قبل مجلس حقوق اإلنسان في جنيف، وهو اعتماد                 
تبرهن على عقم   ولعل تلك الحصيلة المتوقعة ستريح السلطة، إذ        .  لكان محرجاً لنقاشات المجلس    -حصل  

القرار الذي كان مأموالً اتخاذه في جنيف، فيظهر حينها أن الخسارة المزعومة ليست خسارة في الحقيقة،                
، أو شيء من هذا القبيل، فسلّفت واشنطن وتل أبيـب، ويمكنهـا طلـب               »لعبتها بحكمة «وأن السلطة قد    

لة المعركة حول تقرير غولدستون، يستمد      وهذا االستشراف للكيفية التي ستأول بها السلطة محص       . المقابل
  ! عناصره من قراءة التقافز السائد لديها مذّاك، ولعله يحسن الظن بها إذ يبحث عن معنى وغائية لسلوكها

وال يكتمل المشهد من دون حماس، السلطة المقابلة أو الموازية في غزة، والتنظيم الذي ينافس فتح علـى            
لشتائم لريتشارد غولدستون ولجنته، أثناء إجرائهم تقصي حقائق ما جرى          فهذه كالت كل أنواع ا    . السطوة
مـن اتخـاذ موقـف      !) حتماً(القاضي الدولي التي ستمنعه     » يهودية«بدأت حماس بالتبرم من     . في غزة 

وهو تقدير يشي بالمفهوم الذي ما زال يتبناه هذا التنظيم، وكل بيئته الفكرية، عن العالم وعن                . موضوعي
الفلسطينية نفسها، من السهل نعته بالتخلف والتسطيح، ولكـن األهـم هـو إدراك مـدى فواتـه        المسألة  

ثـم  . السياسي، وعجزه بالتالي عن توفير الحد األدنى من األساس المطلوب لقيادة المـسألة الفلـسطينية              
ائيلية، معتبرة  انتقلت حماس إلى التبرم من إدانة التقرير الدولي إلطالقها الصواريخ على مواقع مدنية إسر             

، مما يشي هنا أيضاً بعجزها عن فهم اآلليات الحاكمة لمثـل            »مساواة بين الجالد والضحية   «أن في ذلك    
وأخيراً، اعتبرت أن نتـائج التقريـر تـضيع         . هذه اللجان، التي تنطلق من الوقائع وليس من التحليالت        

بشع في جنيـف، فاسـتفاقت حمـاس،        وهكذا إلى أن اتخذت السلطة ذلك الموقف ال       ...مسؤولية إسرائيل 
. ، تتفجع على الفرصة المضيعة، وتتفنن في العقوبات التي ينبغي إنزالها بالسلطة           »غولدستونية«وصارت  

فمن دعوتها لالستقالة، إلى القول بسحب الجنسية الفلسطينية من عباس، إلى رمي صوره التي ألـصقتها                
دمت هي األخرى عرضاً في السلوك الـسياسي ال  فق. وهذا غيض من فيض ...على جدران غزة باألحذية   

يقل إدهاشاً عما فعلته السلطة، يبرز أن هم حماس الرئيسي هو هذه األخيرة، وأنها تعوض بالهجوم عليها                 
ونقدها، غياب امتالكها لتصور سياسي خاص بها حول كيفية قيادة المـسألة الفلـسطينية، إذ ال يـشكل                  

ن مواقف السلطة برنامجاً، فال هو تكتيك وال استراتيجيا، وال هو تشكيل            لهذه وتلك م  » ال«االقتصار على   
 ولكنه في هـذه     - وهو صواب قائم غالباً      –» ال«لوعي نقيض، وذلك بغض النظر عن صواب هذه الـ          

الحالة يصبح لفظياً عقيماً وغير بنّاء، بل ومدعاة ليأس للفلسطينيين الذين يواجهون آلة سـاحقة، عاليـة                 
ثم أن مسلك حماس ذاك يقدم، من غير أن يدري أو يقصد، تبريراً لخيارات الـسلطة                . والتصميمالكفاءة  

كذلك يشي هذا المسلك بغيـاب امـتالك حمـاس          . ومسؤولة، وأفضل الممكن  » واقعية«التي تبدو حينها    
فـتح  لتصور حول مستلزمات الوضع الداخلي الفلسطيني اليوم، والذي لن يستقيم بالطبع بمجرد استبدال              

بحماس، وهو استبدال مستحيل أصالً، ألنه يستند إلى تصور إقصائي، يتنافس على كل حال التنظيمـان                
  . في اإلمعان فيه

فالوضع الفلسطيني، ببنديه، األول المتعلق بكيفية قيادة المسألة الفلسطينية سياسياً اليوم، والثاني المتعلـق              
يفترض التوافق على برنامج حد أدنى يستند إلـى الهـدف           بالوضع الذاتي، ببناء مقترح للوحدة الوطنية،       

السلطة متى ما تم تعيين الهدف المذكور، إذ من المرجح أن هذه            » تخوين«ولعله سيمكن لحماس    . المقبل
فهي اليوم تهجس بكيفية إتقـان متطلبـات اعتمادهـا كوسـيط            . األخيرة قد أصبحت حقاً في مكان آخر      

! ى كثرة الوسطاء المترشحين، وهو ما يـضعها فـي تنـافس معهـم             إلسرائيل في المحيط العربي، عل    
وبالتوازي مع ذلك، بل وقبله، وكشرط له، تهجس السلطة بكيفية إتقان متطلبات اعتمادها كوكيل محلـي                
عن إسرائيل، شيء يشبه لجان القرى القديمة لصاحبها الجعبري، الذي لو قام من قبـره اليـوم، لوجـد                   

وبالطبع، فإن الموقع والدور اللذين تأمل السلطة بالبرهان عـن جـدارتها            ...تهالسلطة قد تمادت وتجاوز   
ولكنهـا، رغـم    .  اميركية مطورة، ومبتكرة وفق معطيات عـصرية       -بحيازتهما، هما صيغة إسرائيلية     

 على ما باتت تعلـن بوضـوح   -وليس حله » إدارة الصراع «وظيفتها تلك، المتمثلة في التناغم مع غاية        
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العمليـة  «يا اإلسرائيلية، ومعها، وإن بخفر وفصاحة أقل، تلك العالمية المستمرة بالكالم عـن              االستراتيج
 قد ال تتحقق ألسباب عديدة، على رأسها الممانعة الفلسطينية وإن العشوائية، كما اصـطدامها               -» السلمية

  .ولكن ذلك شأن آخر...بتناقضات ال حل لها تحكم البنية الصهيونية
األهم من نعت حادثة طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقـوق              والمقصـود، أن   

، هو اإلقرار بأن هناك بنية كاملة استقرت رويداً، وبلورت رويداً سماتها            »الخيانة«اإلنسان في جنيف بـ     
وخصائصها، ونسجت عالقاتها ومصالحها، وتسللت إلى حياة عموم الناس، وتحكمت بها بفعالية بفـضل              

الكها للسلطة والمال، ولغياب بدائلها، ولعنف الواقع االحتاللي اإلسرائيلي، ولالختالل في التوازن بين             امت
فحبذا لـو كـان األمـر مجـرد        . طرفي الصراع على كل األصعدة، بما فيها الصعيد اإلقليمي والعالمي         

  ..خيانة
  11/10/2009الحياة، 
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