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 تهويوصي الجمعية العامة بمناقش.. مجلس حقوق اإلنسان بجنيف يتبنى تقرير غولدستون .1

تقريـر   لألمم المتحدة قد تبنى توصـيات         أن مجلس حقوق اإلنسان التابع      17/10/2009 الحياة،   ذكرت
غولدستون في جلسة استثنائية أمس، بما فيها تلك التي تدعو إلى إحالة الملف علـى المحكمـة الجنائيـة                

  . خالل ستة أشهر» تحقيقات ذات صدقية«الدولية، في حال لم يجر الطرفان 
 دولة، في مقـدمها الـدول       25مجلس حقوق اإلنسان القرار الذي أعدته السلطة الفلسطينية، بتأييد          وتبنى  

إنهـا  » الحيـاة «العربية واألفريقية وروسيا والصين، ومعارضة ست دول وقالت مصادر فرنسية لــ             
نسا وبريطانيـا   الواليات المتحدة وإيطاليا وهولندا وأوكرانيا والمجر وسلوفاكيا، فيما غابت عن الجلسة فر           

  . دولة عن التصويت11وامتنعت . وأنغوال ومدغشقر وقيرغزستان
األطراف المعنية كافة، بما فيها أجهزة األمم       «ويصادق القرار الذي تبناه المجلس على توصيات ويطالب         

ويـدعو كـذلك    . التوصيات، بما فيها اإلحالة على مجلس األمن لمتابعة تنفيذه        » المتحدة، بضمان تطبيق  
لجميعة العامة لألمم المتحدة إلى النظر في التقرير، كما يطالب األمين العام للمنظمة الدولية بـان كـي                  ا

  .بالتقرير" إسرائيل"مون بإبالغ مجلس حقوق اإلنسان بمدى التزام 
في شدة كل السياسات واإلجراءات التي اتخذها االحتالل اإلسرائيلي، بما          «وإضافة إلى ذلك، يدين القرار      

ذلك فرض قيود على وصول الفلسطينيين إلى أمالكهم وأماكنهم المقدسـة، خـصوصاً فـي القـدس          في  
األميركي المتوقع في حال وصول التقرير إلى مجلس األمـن، فـإن            » الفيتو«ورغم  . »الشرقية المحتلة 

ادتها في  ويسلط الضوء على انتهاكاتها، كما يفتح الباب لمقاضاة ق        "  إسرائيل"القرار سيبقي الضغوط على     
  .محاكم أوروبية

ألن الفلسطينيين لم يأخذوا بتوصيتها     ) عن القرار (لم تكن راضية    «وفي حين بررت فرنسا انسحابها بأنها       
عن السفير األميركي فـي المجلـس       » أسوشيتدبرس«، نقلت وكالة    »بضرورة إدخال تعديالت على نصه    

عملنا من أجل إصـدار قـرار       «: وقال. واشنطن إزاء القرار  » خيبة أمل «دوغالس غريفيث تعبيره عن     
يعترف بحق دولة في اتخاذ عمل مشروع لحماية مواطنيها في مواجهة تهديدات ألمنهم، وفي الوقت ذاته                

لألسف هذه ليست مواصـفات القـرار الـذي         ... يدين انتهاكات القانون الدولي بغض النظر عن الفاعل       
  .»أمامنا

ي أعد التقرير، إذ تراجع عن موقفه الداعم للقـرار الفلـسطيني            وكان الفتاً موقف القاضي غولدستون الذ     
مسودة القرار هذه تحزنني ألنها ال تتضمن سوى اتهامات ضـد           «الذي عبر عنه قبل أسبوعين، قائالً إن        

  .»إسرائيل، وليست فيها عبارة واحدة تدين حماس مثلما فعلنا في التقرير
 مـشروع   ، أن    علي الـصالح   ،   لندن ن مراسلها في   نقالً ع   10/2009//17 الشرق األوسط،    وأضافت

 الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى النظر في تقرير غولدستون، كما يدعو األمين العام لألمم               ، يدعو قرارال
المتحدة بان كي مون، إلى تقديم تقرير لمجلس حقوق اإلنسان حول التزام إسرائيل وكذلك حركة حماس،                

كما يدعو األمم المتحدة إلى رفع التقرير إلى محكمة الجنايـات           . ، بتنفيذ القرار  التي يتطرق إليها التقرير   
 .الدولية في الهاي بهولندا إذا لم تجر إسرائيل وحماس تحقيقات نزيهة في اتهامات ارتكاب جرائم حرب
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وشن المندوب األميركي في كلمته هجوما على حركة حماس، ووصـفها بالمنظمـة اإلرهابيـة وغيـر                 
راطية وأنها ال تراعي القانون الدولي، مشيرا إلى أن التقرير غير عادل وغير منصف إلسـرائيل                الديمق

 .وال يساعد في عملية السالم
  

       حول االعتداءات األخيرة على األقصى" مؤسسة القدس"و" الزيتونة"محاضرة مشتركة لـ .2
كتور محسن صالح، مـدير عـام       استضافت جمعية اإلرشاد واإلصالح الخيرية اإلسالمية في بيروت الد        

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، واألستاذ هشام يعقوب، مدير اإلعالم والمعلومات في مؤسـسة             
  ". فهالّ نصرت أقصاك...مسرى نبيك يناديك: "القدس الدولية في محاضرة بعنوان

مد الفاتح، تحدث فيهـا      في قاعة مركز السلطان مح     14/10/2009المحاضرة التي أقيمت مساء األربعاء      
الدكتور محسن عن خلفيات االعتداءات األخيرة على األقصى وأوضح أنها تأتي في سياق خطة صهيونية               
ممنهجة للسيطرة على المسجد األقصى، ما يعني أننا سنكون أمام جوالت أخرى من االعتـداءات علـى                 

وتسكت على تدنيس مقدساتها وإن كان      وأكد صالح أن األمة فيها الخير الكثير وأنها لن ترضى           . األقصى
وتطرق الدكتور محسن إلى تقرير غولدستون المقدم إلـى لجنـة           . قد اعتراها شيء من الترهل والسبات     

حقوق اإلنسان في األمم المتحدة والذي يتهم قادة االحتالل بارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث كان من                 
 قبل أن تقدم السلطة الفلسطينية فـي رام اهللا علـى            المفترض أن يرفع إلى مجلس األمن للتصويت عليه       

  .سحبه بما يعني أنها قدمت حبل النجاة لقادة االحتالل وفوتت فرصة تاريخية لمحسابتهم
ثم تحدث بعد ذلك األستاذ هشام يعقوب عن أخطار تهويد القدس والمـسجد األقـصى، وتطـرق إلـى                   

     ا أن الصهاينة يسعون اليوم إلـى حـسم هويـة           مخططات االحتالل المختلفة بالصور والخرائط، موضح
ما يعني طمس وتشويه المعالم والمقدسات العربية واإلسالمية في         " لدولتهم"القدس لتكون عاصمة يهودية     

المدينة، وضمان التفوق الديموغرافي لليهود في القدس عبر زيادة عدد المستوطنين اليهود وتقليل عـدد               
لجدار العازل وسحب البطاقات الزرقاء والتهجير الجماعي للمقدسـيين         المقدسيين من خالل االستيطان وا    

 .وغير ذلك
15/10/2009مؤسسة القدس الدولية،   

  
  أي طرف من القتلة والمجرمون وتطالب بمحاسبة...  تقرير غولدستونيتبنبقرار السلطة ترحب  .3

 المتحدة لألمم التابع ناإلنسارحبت السلطة الفلسطينية بمصادقة مجلس حقوق :  وليد عوض-رام اهللا 
 ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة في تصريحات أبووقال نبيل  . على تقرير غولدستونأمس

 متابعة إلى ردينة أبوودعا . " على الموقف الدولي الداعم للحقوق الفلسطينيةهذا يعتبر تأكيداً"للصحافيين 
 اإلسرائيليةلشعب الفلسطيني من االعتداءات سابقة تحمي ا "تنفيذ توصيات التقرير بفعالية حتى يكون

  ."المتواصلة بحقه
 اإلنسانن ال يكون قرار مجلس حقوق أوطالب صائب عريقات مسؤول المفاوضات في منظمة التحرير ب

 الدولي واعتماده من قبله ضد الجرائم األمننأمل بمتابعته وفق آليات تنفيذ في مجلس "مجرد قرار، وقال 
  ."ن وقف تكرارها لضمااإلسرائيلية

ن إ" المجلس أمام خريشة قال في كلمته إبراهيم المتحدة في جنيف األمموكان مراقب فلسطين الدائم لدى 
ن رسالة أكد أو. " ما ظل المجرمون فارين من العدالةإذا المجتمع الدولي أخرىشعبنا لن يسامح مرة 

ياسية للشعب الفلسطيني ومشروعية نضاله التي  نريد العدالة السإننا المجلس تقول إلىالسلطة الفلسطينية 
 طرف أي يبقى القتلة والمجرمون من أالكل ما نطلبه "ضاف أو . المجتمع الدوليأطرافيؤيدها كافة 

  ". المحاسبةأوكان وأي مكان خارج العدالة 
  17/10/2009القدس العربي، 
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  دعو لمحاكمة قادة االحتاللوالحكومة المقالة ت... هنية يرحب بالتصويت على تقرير غولدستون .4

 هنية إسماعيل ، أن اشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في  17/10/2009القدس العربي، نشرت 
رئيس الحكومة المقالة رحب بمصادقة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أمس على تقرير 

تعرية " جانب إلىدولة التي صوتت وثمن هنية موقف ال ."انتصارا للحق الفلسطيني"غولدستون، واعتبره 
  ." وفضح جرائمها ومجازرها التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطينيإسرائيل

حكومة طاهر النونو الوقال المتحدث باسم  .كما رحبت الحكومة المقالة باعتماد تقرير غولدستون
دول المصوتة الحكومة الفلسطينية ترحب بالموافقة على التصويت على تقرير غولدستون وتشكر ال"

  ."ندعو الن يكون التصويت على القرار بداية لمحاكمة قادة االحتالل"وتابع  ."لصالح التقرير
أعرب  طاهر النونو إلى أن) وفا(ونقالً عن وكالة رام اهللا من  17/10/2009األيام، فلسطين، وأشارت 

ي جلسة مجلس حقوق من التصريحات التي قالها مندوب فلسطين ف"  المقالةب الحكومةاستغرعن ا
 األطراف النزاع ولم يتحدث عن عدوان فيما كل أطراف وتحدث فيها عن ]إبراهيم خريشة[اإلنسان

ندعو ألن يكون التقرير بداية محاكمة لقادة .  الفلسطينيةاألرضتحدثت عن عدوان صهيوني على 
  ".االحتالل باعتبارهم مجرمي حرب

  
  ى لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليينتبني تقرير غولدستون الخطوة األول: بحر .5

 رحب المجلس التشريعي الفلسطيني، بتصويت مجلس حقوق اإلنسان في مجلس األمن لصالح :غزة
 .وقال د ".الخطوة األولى لتقديم قادة االحتالل لمحاكم جرائم الحرب"تقرير غولدستون، معتبراً ذلك بأنه 

نرحب بتبني مجلس حقوق اإلنسان تقرير "يعي الفلسطيني، أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشر
نعتبر "وأضاف بحر في تصريح مكتوب له  ".غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

التصويت على هذا القرار الخطوة األولى لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، لما ارتكبوه من جرائم 
  ".ل الحرب األخيرة على غزة بشكل خاصبحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وخال

  16/10/2009 قدس برس،
  

  دولة لصالح تقرير غولدستون نصر ألسر ضحايا االحتالل في غزة25تصويت : مصطفى البرغوثي .6
 دولة لصالح القرار 25 العام للمبادرة الوطنية تصويت األمينمصطفى البرغوثي .  وصف النائب د:غزة

 .نصر للشعب الفلسطيني وألسر ضحايا جرائم االحتالل في غزةالخاص بتقرير غولدستون بأنه 
 17/10/2009السبيل، األردن، 

  
  "خطوة أولى ال تعني النصر النهائي"تبني تقرير غولدستون : المالكي .7

ـ      .قال د : رام اهللا  إن التصويت الذي جرى في مجلس      " األيام" رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية، ل
هي جولة فـي    "وقال  " خطوة أولى ال تعني النصر النهائي     "ع لألمم المتحدة، أمس، هو      حقوق اإلنسان التاب  

عدة جوالت والجوالت القادمة ستكون أصعب بكثير حتى نتمكن من تحقيق مـا نرغـب بتحقيقـه مـن                   
 أنه بعد التصويت في مجلس حقوق اإلنـسان         إلىوأشار   ".نجاحات للوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية     

توجب على األمين العام لألمم المتحدة نقل التقرير إلى مجلس األمن الدولي الـذي سـيطلب مـن                  فإنه ي 
 أشهر على   3 تشكيل لجان للتحقيق في االتهامات الموجهة لها في تقرير غولدستون وذلك لمدة              "إسرائيل"
 لها أن لجـان      يشكل مجلس األمن الدولي بدوره لجنة محايدة لمتابعة عمل هذه اللجان وفي حال تبين              أن

 إلى أشهر فإنها ستعود إلى مجلس األمن الذي يحول التقرير           6 غير جدية في غضون      اإلسرائيليةالتحقيق  
  .المحكمة الجنائية الدولية
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ضـد  ) الفيتو(ن بعض الدول من بينها الواليات المتحدة قد تلوح باستخدام حق النقض             أ إلىوفي إشارته   
ولية فقد أكد المالكي انه يجري حالياً البحث عن بدائل يتم اللجوء إليهـا               المحكمة الد  إلى "إسرائيل"تحويل  

  .في ذلك الحين من بينها الدعوة النعقاد الدورة العاشرة الطارئة للجمعية العامة لألمم المتحدة
  17/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  قرير غولدستون وفق ت تشكيل لجنة لدراسة االلتزامات المترتبة على الفلسطينيين:عبد ربه .8

القدس " سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه لـأمينكد أ:  وليد عوض-رام اهللا 
 بان الجانب الفلسطيني سيشكل لجنة قانونية لدراسة االلتزامات المترتبة على الفلسطينيين وفق "العربي
   . وتنفيذها غولدستونتقرير

 عدم موافقة أن على ، بالموافقة على تقرير غولدستوناإلنسانمجلس حقوق  عقب قرار ،وشدد عبد ربه
 على عدم االلتزام بذلك التقرير "إسرائيل"الجانب الفلسطيني على ما جاء في التقرير وااللتزام به سيساعد 

ب وفي ذلك االتجاه طال .ويساعدها في التهرب منه من خالل المساواة بين الضحية والجالد على حد قوله
نحن نطالب حماس " عن موافقتها على ما جاء في ذلك التقرير، وقال اإلعالنعبد ربه حركة حماس 

 عن موافقتها على هذا التقرير حتى ال يتساوى موقفها مع اإلعالن إلى هنية إسماعيلكحركة وليس 
  ."الجالد برفض التقرير، وحتى ال تتساوى الضحية مع أيدتها وغيرها من الدول التي إسرائيلموقف 
 تكون جريئة وتعلن أننحن ال نريد المساواة بين الضحية والجالد ولكن على الضحية " عبد ربه وأضاف

ذا إ" حماس على رفضها ما جاء في التقرير من اتهامات لها قال عبد ربه إصراروحول . "قبولها بالتقرير
والجالد في موقف واحد علما  بذلك تكون قد وضعت الضحية فإنهارفضت حماس الجزء الذي يتعلق بها 

يطالب حماس وغيرها من " التقرير أن إلى رشاوأ. " وحماسإسرائيلبان التقرير ال يساوي بين مسؤولية 
الجماعات المسلحة باتخاذ مواقف مسؤولة لمنع استهداف المدنيين في حين يطالب السلطة القيام بخطوات 

 ننكر هذا أن لحظة أيال ينبغي في "، مضيفا "لضمان الحقوق الخاصة بالمواطنين على نطاق اشمل
  ." من تلك المسؤولية عن قتل المواطنيناألكبر من تحمل الجزء إسرائيل سيعفي إنكارهالجزء الن 
وقال  . من خالل تقرير غولدستون"إسرائيل" تعهد عبد ربه بان السلطة ستتابع مالحقة أخرىومن ناحية 
وشدد عبد ربه  ."األمن المتحدة ولمجلس لألمم الجمعية العامة لىإنحن سنتابع التقرير لنقله "عبد ربه 

 لمالحقة "األولىمجرد الخطوة " اإلنسانقرار تقرير غولدستون من قبل مجلس حقوق إ أنعلى 
 بان هناك توجها لدى السلطة والمجموعة العربية ودول عدم االنحياز والدول ، مضيفاً"إسرائيل"

 من خالل تقرير غولدستون قبل انتهاء الجزء "ئيلاسرإ"ة العمل على مالحقة  لمواصلواألفريقية اإلسالمية
  .أسابيع المتحدة المتواصلة منذ لألمم الجمعية العامة أعمال من األساسي

  17/10/2009القدس العربي، 
  

  "إسرائيل"وثائق فلسطينية جديدة تُسلم للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ضد  .9
لنت المحكمة الجنائية الدولية أن مسؤولين فلسطينيين يطالبون بفتح تحقيق ضد أع :الفرنسية - الهاي

 .، وقدموا ،أمس، وثائق إضافية لمدعي المحكمة في الهاي"جرائم حرب" بتهمة ارتكاب "إسرائيل"
استقبل وفداً فلسطينياً برئاسة علي " لويس مورينو اوكامبو"المدعي "وأعلنت المحكمة في بيان لها أن 

، وأن الوفد قدم وثائق جديدة تدعم طلب التحقيق الذي رفع بداية " وزير العدل في حكومة رام اهللاخشان
2009."  

يناير ببيان إلى أمانة المحكمة الجنائية الدولية تعترف  /وكانت السلطة الفلسطينية تقدمت في كانون الثاني
ما إذا كانت السلطة "لتحقيق يجب تحديد حينها أنه قبل فتح ا" اوكامبو"لها بالصالحية القضائية، وأعلن 

  ".قادرة قانونياً على الموافقة على صالحية المحكمة القضائية
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سيدرس باهتمام كافة الوثائق المقدمة ابتداء من القضية األولى لمعرفة ما "وأفاد بيان أن مكتب المدعي 
، وثمن " قاً لما هو مطلوب قانونياإذا كان بيان السلطة الذي يعلن الموافقة على الصالحية القضائية مطاب

  ".القانوني المعقد جدا"في هذا الملف " جهود السلطة الفلسطينية والوثائق المقدمة"البيان 
  17/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
 االحتالل يخطط لتدمير المسجد األقصى وعلى األمة تحمل مسؤولياتها: أبو حلبية .10

النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومقرر لجنة القدس ما  أحمد أبو حلبية .استنكر د:  السبيل–غزة 
 أن المسجد األقصى له رمزية يجري من عدوان إسرائيلي ممنهج ومخطط في المدينة المقدسة، معتبراً

 .خاصة عند المسلمين، وواجب عليهم اإلسراع في إنقاذه من مخططات االحتالل
فلنتحد من أجل "الذي عقدته مؤسسة القدس الدولية بعنوان وأوضح أبو حلبية، خالل كلمة له في المؤتمر 

أن هجمة االحتالل مسعورة، وتسير بوتيرة متسارعة بهدف هدم المسجد " األقصى والمقدسات اإلسالمية
 إلى شد الرحال إلى األقصى إلنقاذه األقصى، وتهجير المقدسيين، وجعل المدينة يهودية بحتة، داعياً

 .لوحمايته من دنس االحتال
وقال أبو حلبية إن استمرار تواطؤ بعض الدول العربية مع االحتالل، واالستمرار في المفاوضات، 
وحماية مصالح االحتالل، وتطبيق أجندته، هي عوامل مساعدة في طمس هوية المدينة المقدسة، وشكل 

 .من أشكال الصمت على ما يجري بحق األقصى ومدينة القدس
حتالل يستغل كافة تلك العوامل ليمعن في حصاره المتواصل على الشعب وأكد أبو حلبية على أن اال
 متطرقا إلى االعتداءات التي يرتكبها االحتالل في المسجد األقصى، ومنها ،الفلسطيني وعدوانه عليه

االستمرار في الحفريات، وإقامة شبكة أنفاق متشعبة أسفل الساحات الواسعة في الجزء الجنوبي من 
تم رصد انهيارات وتشققات في : " قائالً، أماكن عديدة من األحياء القديمة في المسجداألقصى، وفي

 ".السورين الجنوبي والغربي ومنازل المقدسيين وعقاراتهم
ودعا أبو حلبية األمتيين العربية واإلسالمية إلى النفير إلنقاذ مدينة القدس والمسجد األقصى من 

 . األقصى وبناء الهيكل المزعوممخططات االحتالل التي تهدف إلى هدم
 17/10/2009السبيل، األردن، 

  
   إلعادة األرشيف الفلسطيني"إسرائيل"طالَب اليونسكو بالضغط على السلطة ت .11

" اليونسكو"طالب مسؤول االتصاالت والمعلومات في البعثة الدائمة المراقبة لفلسطين لدى  :نيويورك
 إلعادة األرشيف الفلسطيني السمعي "إسرائيل"بالضغط على " لليونسكو"حسان البلعاوي، المؤتمر العام 

  .م2002واجتياحها لمدينة رام اهللا عام ، م1982البصري الذي استولت عليه خالل غزوها للبنان عام 
 في نيويورك والتي ، أول أمس،"لليونسكو"جاء ذلك خالل مداخلة في اجتماع لجنة االتصال والمعلومات 

السلطة الفلسطينية في إرساء تعددية إعالمية تسمح لعشرات القنوات اإلذاعية أشار فيها إلى جهود 
  . بالعمل في األراضي الفلسطينية،والتلفزيونية الخاصة

لتجميع ذاكرتها السمعية البصرية المنتشرة في أنحاء العالم وإنقاذها " فلسطين"وتطرق البلعاوي إلى سعي 
الوصول ، ال الفلسطينية الشابة وللرأي العام الفلسطيني والدوليووضعها على مواقع الكترونية تتيح لألجي

  .إلى صور الذاكرة الفلسطينية وتتيح للمخرجين استخدام هذه الصور في إنتاج األفالم الوثائقية
  17/10/2009صحيفة فلسطين، 
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  من الشهر الجاري25عباس يؤكد أنه سيعلن عن موعد إجراء االنتخابات في الـ  .12
 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيعلن عن موعد إجراء االنتخابات الرئاسية :رام اهللا

في كلمته التي افتتح فيها أعمال الدورة األولى للمجلس وقال عباس،  .والتشريعية بعد أسبوع من اآلن
سأعلن عن موعد إجراء االنتخابات الرئاسية ): "16/10(فتح مساء أمس الجمعة  الثوري لحركة

  ).أكتوبر/ تشرين أول(التشريعية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري و
هربوا من غزة إلى "وكرر الرئيس عباس هجومه على حركة حماس، مجدداً اتهامه لقادة الحركة بأنهم 

لو كانت حماس حريصة على غزة لما تركت : "وأضاف". األراضي المصرية عبر سيارات اإلسعاف
  .، حسب قوله"شعبنا في العراء ويكابد معاناة كبيرةآالف المنازل مهدمة و

لدينا استحقاقات كثيرة وحركة فتح ال يقتصر عملها على الداخل وإنما ': وفي السياق ذاته؛ قال عباس
إن حركة فتح قادرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني وستعمل بكل "وتابع . 'على الخارج أيضا

  ". المشوارطاقتها على حمايته إلى نهاية
قبلنا الورقة المصرية بدون أي تحفظ، وقد قمنا بإرسال عزام "وبخصوص الورقة المصرية، أوضح قائالً 

  .، كما قال"األحمد إلى القاهرة، لكن حماس لم تذهب رغم أنها أعطيت فرصة أخرى للمصالحة
  17/10/2009 قدس برس،

  
   قرار إقليميالحركةالقرار في و... لحةلتهرب من المصالحماس تواصل اختالق الذرائع : عبد ربه .13

القدس " سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه لـأمينكد أ:  وليد عوض- رام اهللا
 االنتخابات الرئاسية إجراء يعلن فيه موعد  رئاسياً بان الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوماً"العربي

  . الشهر الجاري25 قبل أيوالتشريعية في موعده 
 مصر الجمعة تأجيل التوقيع علي المصالحة الفلسطينية نتيجة عدم رد حماس على الورقة إعالنوحول 

 أنحماس تطرح ذرائع جديدة بعد ذريعة غولدستون وهذا يدل على "المصرية للمصالحة قال عبد ربه 
  ." لألسفإقليميالقرار في حماس قرار 

حماس تواصل اختالق الذرائع ونحن "ادة الفلسطينية قال عبد ربه وحول ما هي الخطوة القادمة للقي
 االنتخابات الرئاسية والتشريعية سيجري في إلجراءالمرسوم الرئاسي "، مضيفا "سندرس الخطوة القادمة

 ما واصلت حماس التهرب من المصالحة الفلسطينية وفق اتهامات السلطة وحركة فتح إذاوحول . "موعده
 لحماية المشروع " لم توافق حماس على حل وسط فهناك خطوات خاصة سنقوم بهاذاإ"قال عبد ربه 

  . عن طبيعة تلك الخطواتاإلفصاحالوطني الفلسطيني، رافضا 
 أصبحناغزة اآلن رهينة لدى حماس وقرار المصالحة رهينة لدى حماس وكلنا رهائن " عبد ربه وأضاف

 األيامان لحماس؟ هذا هو الذي سنبحثه خالل لدى حماس، فالسؤال المطروح هل سنستمر باالرته
اليوم الذي في  حماس عن عدم موافقتها على الورقة المصرية إلعالن أسفهوشدد عبد ربه عن  ."القادمة

 على تقرير غولدستون الذي كانت تتخذه حماس ذريعة للتهرب من اإلنسانوافق فيه مجلس حقوق 
  .المصالحة الفلسطينية على حد قوله

  17/10/2009لعربي، القدس ا
  

  من أنصار حماس ويفصل ثالثة من وظائفهم األمن الفلسطيني في الضفة يعتقل أربعة .14
 اعتقلت أجهزة األمن الفلسطيني التابعة لرئيس السلطة محمود عباس أمس أربعة مواطنين :الضفة الغربية

ريحان من بلدة تل من أنصار حركة حماس في الضفة الغربية بينهم الشقيقين معتصم ومحمود يوسف 
كما أعادت اعتقال سميح عليوي من أمام سجن الجنيد بعد دقائق من اإلفراج عنه إثر  .جنوب المدينة

  .اعتقال دام قرابة عام
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  .وفي رام اهللا اعتقلت األجهزة األمنية محمد جودة أبو شلبك بعد اإلفراج عنه لبضع ساعات
األجهزة األمنية المعلمين محمود خالد فايد ومنذر وفي جنين فصلت الحكومة الفلسطينية بتوصيات من 

خباص، وفصلت طالل كزيد البسطامي من نابلس من أعمالهم، حسب قول بيان أصدرته حركة حماس، 
 . نسخة منه"السبيل"ووصلت 

  17/10/2009السبيل، األردن، 
  

  في لبنانةزكي يواصل لقاءاته الوداعيعباس  .15
 ميشال سليمان، لبنانيةلبنان السفير عباس زكي، رئيس الجمهورية الممثل السلطة الفلسطينية في زار 
 بالنمط الذي أرساه زكي في سليمانونوه  .، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في بيروتأمس

وتقديراً له، . العالقة بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، والدور اإليجابي الذي قام به على هذا الصعيد
 .درع رئاسة الجمهورية متمنياً له التوفيق قي مهمته الجديدةمنحه 

الرئيس سليم الحص، ووزير المال محمد شطح، وزير ، ورئيس مجلس النواب نبيه بريزار زكي و
 .الشؤون االجتماعية ماريو عون، وقائد الجيش العماد جان قهوجي

 .فاتحة على روحه وأرواح رفاقه زار زكي ضريح رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وقرأ الكذلك
 17/10/2009السفير، 

  
  انتصار للشعب الفلسطيني وللحق والعدالة" تقرير غولدستون"إقرار : مشعل .16

طالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجتمع الـدولي وكافـة دول العـالم                : دمشق
والعسكرية في المحاكم المحلية والدولية على      بمحاكمة الكيان الصهيوني ومالحقة قادته السياسية واألمنية        

  .جرائمهم التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب الفلسطيني
المجلس العالمي  "بقرار  ) 10-16(الفضائية مساء الجمعة    " الجزيرة"ورحب مشعل خالل تصريحات لقناة      

ني، ولدمائه الزكية فـي     تقرير غولدستون، معتبرا أنه انتصار للشعب الفلسطي      "الذي ِقبل   " لحقوق اإلنسان 
  .قطاع غزة، وانتصارا للحق والعدالة

الدول وكل المنظمات اإلنسانية والحقوقية التي وقفت مـع         " حماس"وشكر رئيس المكتب السياسي لحركة      
  .الشعب الفلسطيني وساهمت في نجاح القرار وإدانة االحتالل

الفلسطيني، وإصرار منه على عرض التقرير      هذا القرار دليل علني وثمرة مباشرة إلرادة الشعب         : "وقال
من جديد مدعوما بالشعوب العربية واإلسالمية وإصرار العالم وكثير من األطراف الدوليـة ومنظمـات               

  ".حقوق اإلنسان
بهذه المناسبة نحيي الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة وفي الـداخل والخـارج، وإن               : "وأضاف

ة بداية إنصاف دولي لشعبنا الفلسطيني، ومزيدا من انكـشاف الوجـه القبـيح              شاء اهللا تكون هذه المرحل    
  ".لالحتالل الصهيوني

  16/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  التوقيع على ورقة المصالحة بعد توضيح بعض االلتباسات وتهيئة األجواء: الزهار .17
اس أن الحركة ستذهب إلـى التوقيـع   أكد الدكتور محمد الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حم : غزة

  .على ورقة المصالحة المصرية بعد توضيح بعض األمور وتهيئة األجواء لذلك
الوارد ): "10-16(مساء الجمعة   " الجزيرة"على قناة   " مباشر مع "وقال الزهار خالل مشاركته في برنامج       

  . هي تطبيق لهذا الموضوع، مشددا على أن التوقيع هو بداية المصالحة، واللقاءات"هو التوقيع
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تمَّ تجـاوزه بفـضل     " تقرير غولدستون "وأشار إلى أن ما سمَّمه محمود عباس عبر محاولة إلغاء عرض            
  .الهبَّة الجماهيرية الشعبية التي استطاعت أن تفرض عودة طرح التقرير وتمريره اليوم الجمعة

 مشددا على أن ورقة المصالحة ليـست        ،"يجب تهيئة األجواء كي نستطيع الذهاب إلى المصالحة       : "وقال
المنظمـة،  (ورقة مصرية، وإنما هي حصيلة ما جمعته مصر من رعاية الحوار في القـضايا الخمـس                 

  ).وحكومة الوحدة، والمشروع البديل وهو اللجنة المشتركة، واالنتخابات، واألمن
تدرس هذه الورقة وتقارنها    وأوضح أن مصر جمعت هذا ووضعته في ورقة واحدة، الفتًا إلى أن الحركة              

  .بمحاضر االجتماعات وما تم االتفاق عليه في وقت سابق
التي وافقت على القضايا لـن      " حماس"وأشار إلى وجود خالفات بسيطة في الترجمة أو النقل، مؤكدا أن            

  .ة األجواءتتنصَّل منها، مؤكدا أن القضية قضية أيام أو ساعات إلنهاء هذا االتفاق الذي يحتاج إلى تهيئ
هناك بعض اإلشكاليات التي حدثت في فهم بعض النصوص تحتاج إلى توضيح حتى نذهب على               : "وقال

، مؤكدا أن من يريد المصالحة عليه أن يهيئ لها عبر اإلعالم            "هدى؛ حتى ال يفسرها كل أحد كيفما يشاء       
  .وعبر إطالق سراح المعتقلين، ال أن يطلق هذه االتهامات

ر أن األجهزة السابقة العميلة التي تعاونت مع العدو وفرضت اإلقامة، وأهانت كبـار القـادة                وأكد الزها 
إلى غزة بعد المصالحة لتمارس عـدوانها مـن         "والمجاهدين، كالرنتيسي وإسماعيل أبو شنب؛ لن تعود        

  .جديد
دمجا، ولكـن مـا     مقاومة وتسوية، ال يمكن أن ين     : وشدَّد على أن الساحة الفلسطينية يتنازعها مشروعان      

يجري الحديث عنه مصالحة في الحد األدنى المتعلق بحياة المواطنين، مشيرا إلى حرص حركته علـى                
  .تفعيل برنامج المقاومة ودورها، خاصةً في الضفة

وأعلن الزهار أنه بصدد رفع قضية على رئيس السلطة منتهي الوالية محمود عباس على خلفية مزاعمه                
  .هربوا إلى سيناء خالل الحرب الصهيونية على غزة" حماس"دة خالل خطاب له بأن قا

عليه أن يثبـت    .. سأرفع قضية على عباس في المحاكم الفلسطينية التهامه إيانا بالهرب إلى سيناء           : "وقال
مشيرا إلى أن الحركة ستستعين بشهود من األمن المـصري لـدحض هـذا           " كالمه أو يتحمَّل مسؤولياته   

  .الكالم
إذا أخطأت وثبت قيامها بما زعـم       " حماس"ليثبت عباس كالمه واتهاماته ويقدم األدلة، وقيادة        ف: "وأضاف

  ".به عباس يجب أن تعاقَب
وحول اتهام الحركة بأنها تصعد من خطابها اإلعالمي ضد عباس وتتهمه بالخيانة، نفى الزهـار ذلـك،                 

اإلعالم العبرية التي كشفت عن شريط      مؤكدا أن من يتحدث عن عباس هم المسؤولون الصهاينة ووسائل           
فيديو له مع باراك وهو يدعم قرار الحرب على غزة، ويشجع عليه، وتسجيل صوتي لمستشاره الطيـب                 

  ".حماس"عبد الرحيم يدعو إلى قصف مخيم الشاطئ وجباليا؛ ألنهم انتخبوا 
، الفتًـا   "لتي تكشف هذه الوقائع   هذا ليس قولنا، بل قادة االحتالل ولبيرمان والصحف العبرية هي ا          : "وقال

  .إلى أن عباس أو غيره لم ينفوا طوال الفترة الماضية هذا الكالم
شـعبنا بكـل    "بالشكر إلى   " حماس"تقدَّم عضو المكتب السياسي لحركة      " تقرير غولدستون "وفيما يتعلق ب  

نـسان، والـدول    فئاته، خاصة العائالت التي تضرَّرت من العدوان والشعب العربي ومنظمات حقوق اإل           
، مشددا على أن    "التي وقفت معنا، وأجبرت العناصر التي لم ترغب في رفع التقرير حتى عاد إلى مساره              

  .انتصار معنوي"تمرير التقرير 
  ".نستطيع أن نجعل من الساحة الدولية سجنًا كبيرا وأقفاصا لمجرمي الحرب الصهاينة: "وقال

 انتصار لدماء الشهداء والبيوت التي هدمت، ولكل الـذين ذُبحـوا   وشدَّد على أن ما جرى في الحقيقة هو 
  .اآلن العالم يعرف من هو المجرم الذي ينتهك حقوق اإلنسان" إرهابيون"وكان يقال إنهم 
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وأشار إلى أن موقف الدول العربية في المنظمة الحقوقية كان متميزا؛ بما فيها الموقف المصري الـذي                 
  .تقرير إلى هذا النجاحاستطاع أن يدفع بهذا ال

ليس لنا مشكلة مع مصر، لكن مع من عملوا على عدم           : "ونفى وجود مشكلة في العالقة مع مصر، وقال       
عرض التقرير لصالح االحتالل؛ بحجة أنه إذا عرض قد ال ينجح اليوم، ثبت أن هذا الكالم غير صحيح،                  

  ".ورغم أن األعداد انخفضت فالتقرير مرر
محاولة اإليقاع بيننا وبـين مـصر ال        "، مشددا على أن     " مع مصر أفضل مما كانت عليه      عالقتنا: "وقال

  ".تخدم الشعب الفلسطيني
مصر هي الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني، ونحن نطور عالقتنا معها دون أن يكون               : "وأضاف

  ". لدى سلطة رام اهللاهناك إساءة لها أو لنا، والحديث عن توتر العالقات هو من باب األماني
إال أنه أشار إلى الحادثة األليمة بوفاة يوسف الزهار، مجددا طلب التحقيق فيما جرى، مؤكدا أن الحركة                 
ال تقبل أن يكون هناك معتقل فلسطيني في سجون مصر أو بلد عربي ألسباب ليست لها عالقة باقتراف                  

  .الجريمة
" يهودية الدولة "و" إسرائيل"عدم اعترافنا ب  : "ن الصهيوني، قائالً  وجدَّد الزهار أن الحركة لن تعترف بالكيا      
  ".هو المفتاح األساسي الذي بقي في أيدينا

  16/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  فتح باتت في حل من أي شيء جديد تتقدم به حماس.. مرحلة الحوار السابقة انتهت: األحمد .18
" فتح"عضو اللجنة المركزية لحركة     ، أن    القاهرة  من   لحسينيجيهان ا  عن،  17/10/2009الحياة،  ذكرت  

فتح تعتبر أن الستار أسدل على مرحلة الحوار من دون اتفاق منذ            "إن  " الحياة" ل    قال النائب عزام األحمد  
وأعـرب  ". ونحن اآلن في انتظار أي جديد في هذا الصدد من مصر راعية الحوار            ... الخميس الماضي 

على مصر أن تعلن من عطل الحـوار        "، موضحاً أن    "م القاهرة بما سبق ووعدت به     أن تقو "عن أمله في    
بأن حماس غير جـاهزة لتقـديم اسـتحقاقات         ) المصريين(سبق أن أبلغناهم    ... وعرقل إنجاز المصالحة  

المصالحة في هذا الموعد، لكن األخوة المصريين ردوا علينا بأن المصالحة ليست لها عالقة بمالبـسات                
  ".غولدستونتقرير 

سبق : "وأضاف". مرحلة الحوار السابقة انتهت، وال يعنينا التمديد"ترى أن " فتح"وشدد األحمد على أن 
أن طلبت مصر الدولة الراعية للحوار االجابة بنعم أو بال على الحوار من دون نقاش، ونحن قلنا نعم 

إذا طلبت مصر التمديد وتبنت " فتح"وسئل عن موقف ". وحماس قالت ال، نحن التزمنا وحماس لم تلتزم
نحن في انتظار توضيحات أو أي جديد في هذا الصدد من مصر، لكن بالنسبة إلينا، فإن : "ذلك، فأجاب

األمور اختلفت في كل األحوال، والقواعد لم نحددها بعد، ومن السابق ألوانه الحديث عن القواعد الجديدة 
  ".وتناولها

من أي شيء جديد تتقدم به حماس، في ضوء عدم التزامها بالموعد المحدد فتح باتت في حل "واعتبر أن 
  ".اتفقت مع األخوة المصريين على التشاور في حال قامت القاهرة بخطوات جديدة... مسبقاً

ورداً على سؤال عن تلويح الرئيس محمود عباس أمس بإصدار مرسوم رئاسي إلجراء االنتخابات في 
موضوع إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد : "ل ما لم تتم المصالحة، قال األحمدموعدها مطلع العام المقب

االنتخابات ال يعد خياراً يأتي كرد فعل، إنما هو استحقاق قانوني، فالرئيس ملزم بإصدار مرسوم 
 الجاري لن يبقى على واليته ووالية 25الجاري، ألنه في ) أكتوبر( تشرين األول 25لالنتخابات قبل 

 يوماً من انتهاء 90 يوماً، وبالتالي على الرئيس إعالن موعد االنتخابات قبل 90التشريعي سوى المجلس 
  ". واليته
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المرسوم يجب أن يصدر كاستحقاق قانوني سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن، وسيكون موعد "وأكد أن 
إمكان الرئيس إصدار مرسوم ، وإذا كان هناك اتفاق، ففي 2010) يناير( كانون الثاني 25االنتخابات قبل 

ثانِ يعلن فيه إرجاء االنتخابات إلى الموعد الذي يتم االتفاق عليه، ونحن نعي تماماً أنه ال يمكن إجراء 
  ".االنتخابات في غزة بمعزل عن الضفة أو العكس، ألن الوطن كل ال يتجزأ

 فال بد من صدور مرسوم رئاسي إذا لم يكن ممكناً إجراء االنتخابات بسبب استمرار االنقسام،: "وتابع
ثانِ يعلن تأجيل االنتخابات إلى إشعار آخر من دون تحديد الزمن بسبب الظروف القائمة، وعند ذلك 
تصبح معالجة الوضع القانوني للسلطة ومؤسساتها من صالحيات منظمة التحرير، باعتبارها مرجعية 

زي للمنظمة اجتماعاً في الرابع والعشرين من السلطة بحسب القانون األساس، لذلك سيعقد المجلس المرك
  ".هذا الشهر، وحتماً ستكون هذه القضية مطروحة أمامه

الشرق "لقال األحمد أن ، القاهرةمن  صالح جمعة عن، 10/2009//17 الشرق األوسط، وأضافت
هي الخطوات الماضية مع المسؤولين المصريين في لقاء ثان، وبحثنا ما ) قبل(التقيت الليلة ": "األوسط

القادمة المطلوبة فيما يخص الحوار الفلسطيني بالقاهرة بعد طلب حماس التمديد، مؤكدا أنه ليس من حق 
  ".أي من الطرفين طلب التمديد

من الواضح أن حماس في ضوء المطالبة بالتمديد ستطلب إدخال تعديالت على الورقة : "وأضاف
 نذكر بأن الشرط المصري الذي التزمنا نحن به هو عدم المصرية، وهذا يعني العودة إلى الصفر، ونحن

  ".إدخال أي كلمة على النص المقترح
" وفا"في حديث ل األحمد وجهمن القاهرة، أن محمود خلوف  عن، 16/10/2009 وفا، ونشرت وكالة

رحمة بأنفسكم أوال، وقبل ان أقول لكم رحمة بأبناء شعبكم، ورحمة :"رسالة لحركة حماس قال فيها
مشروعنا الوطني أفيقوا قبل فوات األوان وعودوا إلى رشدكم، ولنرص الصفوف ونوحدها لحماية ب

القدس والمسجد األقصى، وحماية أرضنا من غالة الصهاينة والمستوطنين، ونعيد االعتبار للقضية 
 األمريكية الفلسطينية حتى ال تبقى حالة االنقسام ذريعة بيد اليمين اإلسرائيلي المتطرف وبيد اإلدارة

 .للتهرب من استحقاقات عملية السالم
  

  قرار حماس السياسي ليس مختطفاً: أبو مرزوق .19
 قال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبـو مـرزوق  إن                : نادية سعدالدين  -دمشق  

ـ              " سلطة حماس ال تريد استخدام المصالحة للتغطية على تداعيات سحب تقرير غولدستون وإلنقاذ رئيس ال
مالحظات للحركة علـى    "إلى  " الغد"ولفت في حوار مع      ".الفلسطينية محمود عباس من تحمل مسؤولياته     

الحركة لن تذهب إلـى     "وأضاف أبو مرزوق أن      ".المقترح الخاص باالتفاق ستسلمه مكتوباً خالل يومين      
رية، وقد يؤجـل هـذا       الشهر الحالي، وفق دعوة مص     26القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في       

 الـشهر الحـالي حـول إجـراء     25إصدار مرسوم رئاسي في    "وحذر من أن     ".اللقاء إلى الشهر المقبل   
المقبل يعني تكريس االنقسام وإلغاء المصالحة ومـضي غـزة فـي            ) يناير(االنتخابات في كانون الثاني     

وسط جورج ميتشل نصح عبـاس   وأوضح بأن المبعوث األميركي لعملية السالم في الشرق األ         ".خياراتها
خالل زيارته األخيرة للمنطقة بإجراء انتخابات في الضفة من دون غزة لتكريس شرعيته ورفع المكانـة                

  .التفاوضية حول الضفة
وأكد حرص حماس على عالقات جيدة ومتوازنة مع األردن، ولكنها ليس متحركة اليـوم، فقـد رحبنـا                  

 ولكن التراجع األخير غير مبرر، وقـد فوجئنـا باالنتكاسـة بعـد      بخطوة األردن وتقدمنا بنفس االتجاه،    
كما أكد أن قرار حماس السياسي ليس مختطفاً وأن المساعدات غير مشروطة، الفتاً إلـى                .عالقات جيدة 

وأشار إلى عالقة أطراف داخلية بأحـداث        .حرصها على منظمة التحرير كقيادة جامعة منتخبة وشرعية       
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 عالقة لها بأطراف خارجية، وأن تلك الجماعات ال وجود فاعل لها على األرض              رفح األخيرة، ولكن ال   
  .وتم معالجة الموضوع فكرياً وسياسياً

  17/10/2009الغد، األردن، 
  

  إن أي خطوة انفرادية باتجاه االنتخابات لن يكتب لها النجاح: الرشق .20
قدس "حات خاصة لعزت الرشق في تصري" حماس"أوضح عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق
حتى هذه " حماس"حركة "تمسك الحركة بالمصالحة كخيار استراتيجي للشعب الفلسطيني، وقال إن " برس

اللحظة لم تبلغ المصريين موقفها، وإنما أبلغناهم أننا نحتاج إلى بضعة أيام إضافية إلنهاء دراسة الورقة 
تها سنبلغهم بالموقف سواء بالتواصل المعهود المصرية للمصالحة، وقلنا لهم إننا حال االنتهاء من دراس
لكن مازالت الحركة تدرس الموقف بين الضفة . أو إن تطلب األمر أن يذهب موفد من الحركة فسنفعل

  ".وغزة والخارج، وهناك حوار جاد ومعمق لمناقشة الموضوع من جميع أبعاده
ي بعرقلة المصالحة وتهديدات على صعيد آخر انتقد الرشق بشدة اتهامات عزام األحمد لطرف عرب

مثل هذه االتهامات : "محمود عباس بالقفز على المصالحة والدعوة إلى انتخابات من جهة واحدة، وقال
من عزام األحمد ومن محمود عباس ال هدف لها إال تسميم األجواء ومحاولة وضع عقبات أمام 

ال تخشى " حماس"يه عالمات استفهام كبيرة، والمصالحة، بالتأكيد من يلقي اتهامات كاذبة يمينا وشماال عل
أي خطوات انفرادية ألنها خطوات غير شرعية، وأي محاولة التخاذ خطوات خارج التوافق الوطني 

  ".الفلسطيني لن تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني ولن يكتب لها النجاح
ت الذي نؤكد فيه على حماس ال تخيفها هذه التهديدات الجوفاء، ونحن في الوق" وأضاف المتحدث

المصالحة نتمسك بإجراء االنتخابات ونتائجها، ولكن هذا جزء من المصالحة وليس بديال عنها، وأي 
خطوة انفرادية ستواجه برفض فلسطيني، وكفى محمود عباس استهتارا بالشعب الفلسطيني ومؤسساته 

م وزنا لشعبه وال لدماء الشهداء، وإذا وبالتوافق، فهذا االستهتار أوقعه في فضيحة غولدستون ألنه ال يقي
  .ه، على حد تعبير"استمر بعقلية الهيمنة واالنفراد واالستحواذ، فإن هذا لن يكتب له النجاح

 16/10/2009قدس برس، 
  

  وتنتقد تصريح إبراهيم خريشة.. ن بالمصادقة على تقرير غولدستو ترحبحماس .21
من  غزة، ومحمد جمال ، رام اهللا المحتلة منعماد أشتيوي عن ، 17/10/2009الشرق، قطر، ذكرت 

 مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أمس قرارا يوافق على  وصفت اعتماد"حماس" حركة أن
". مجرمي الحرب اإلسرائيليين"، مطالبة باستكمال ذلك لمحاسبة "الخطوة الجيدة"تقرير غولدستون، ب
تمرير التقرير خطوة جيدة "ليونايتد برس إنترناشيونال سامي أبو زهري ) حماس(وقال المتحدث باسم 
يؤكد على صحة موقف الحركة حينما أدانت التأجيل السابق "واعتبر أن ما حدث ". وفي االتجاه الصحيح

في إشارة إلى موافقة مندوب السلطة في المجلس في الثاني " لتمريره بناء على طلب السلطة في رام اهللا
المهم اآلن هو استكمال الخطوات "وشدد على أن . طلب تأجيل مناقشة التقريرمن الشهر الجاري على 

بما يضمن محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة نكال ما اقترفوه من جرائم ومجازر خالل عدوانهم على 
  . واعتبرت حركة فتح ما جرى تتويجا للدبلوماسية التي أجرتها السلطة الفلسطينية". قطاع غزة
القيادي في حركة حماس أن ،"وفا"، وعن وكالة رام اهللا من، 17/10/2009فلسطين،  األيام، وأضافت

نحن نرحب بنتائج التصويت كما نرحب بكل : " في تصريح صحافي قالالدكتور إسماعيل رضوان
وطالب رضوان برفع التقرير إلى  ".مواقف الدول العربية التي دعمت القرار خاصة المجموعة العربية

وجدد أسفه على موقف  .ت الدولية وتفعيله ومالحقة قادة االحتالل حتى تقديمهم للعدالةمحكمة الجنايا
: وقال ".25 إلى 33الذي أحدث تآكالً لعدد األصوات المؤيدة للتقرير إذ تناقصت من "السلطة السابق 
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ى هذا يعطي مؤشرا على خطورة ما قامت به السلطة ومصداقية ما ذهبت إليه حركة حماس وكل القو"
  ".المساندة لها

قالت في بيانٍ لها اليوم  حركة حماس، أن دمشق من، 4/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، ونشر 
إننا نرى في إعادة طرح التقرير على مجلس حقوق اإلنسان، ثمرةً وإنجازا ): "10-16(] أمس [الجمعة

وأحرار العالم، الذين أصروا على لشعبنا الفلسطيني، ولمن وقف معه من أمتنا العربية واإلسالمية، 
العودة إلى المجلس للتصويت انتصارا لدماء الشهداء، ومنعا لهروب مجرمي الحرب الصهاينة من العدالة 

  ".الدولية تحت مظلة التأجيل
البردويل القيادي فـي    أن صالح    ،غزة من اشرف الهور عن  ،  17/10/2009 القدس العربي،    وجاء في 

 خالل المداوالت اقب فلسطين الدائم لدى االمم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشة           مرحماس انتقد تصريح    
ساوى فيه ما بين الضحية والجالد عندما طالب بمحاكمة كل اطـراف            "، وقال انه    حول تقرير غولدستون  

يأتي هذا التصريح علما بان الشعب الفلسطيني هو ضحية عدوان شرس ولم يكن             "وقال البردويل    ".النزاع
  ".فا في نزاع، وهذا انما يدل على جهل وغباء هذا المندوب ان لم يكن اكثر من ذلكطر
  

  نصرة للشعب والقيادة والسلطة شهادة براءة وعلى تقرير غولدستونالتصويت : فتح .22
 عضو اللجنة ، أنرام اهللا المحتلة منعماد أشتيوي عن ، 17/10/2009الشرق، قطر، ذكرت 

شهادة براءة واحترام وتقدير "قال إن التصويت على التقرير  رجوبالمركزية لحركة فتح جبريل ال
وشدد ". للشعب الفلسطيني وإدانة سياسية وأخالقية وقانونية من مؤسسة دولية محترمة لالحتالل وجرائمه
وجدد . على أن هذه ورقة مهمة وقوية إلدانة االحتالل، الفتاً إلى أن هذه الخطوة تصحح ما جرى مؤخراً

كما رحبت الجامعة العربية بقرار المجلس . ة حماس إلى الوحدة ووقف المزايدات السياسيةدعوة حرك
  . الدولي لحقوق االنسان

علـى    حركة فتح، قالـت    ، أن "وفا"، وعن وكالة    رام اهللا  من،  17/10/2009 األيام، فلسطين،    وأضافت
 التصويت على التقريـر نـصرة       إن: "لسان عضو لجنتها القيادية في غزة الدكتور عبد اهللا أبو سمهدانة          

للشعب والقيادة والسلطة برئاسة محمود عباس الذي ناضل من أجل إعادة عرض ومناقشة والتـصويت               
  ". دولة25على التقرير الذي حظي بأغلبية 

  
  " الورقة المصرية للمصالحة تحتاج إلى تطوير: "الديمقراطية .23

رقة المصرية للمصالحة تحتـاج إلـى تطـوير         إن الو :"قال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية      :غزة
ديمقراطي توحيدي، وتحتوي على نقاط متفق عليها وأخرى غير متفق عليهـا ال تـؤدي إلـى الوحـدة                   

  ".والشراكة الوطنية الشاملة لكل مكونات الشعب الفلسطيني
نسخة عنه أن التناقض بـين نظـام انتخابـات          " فلسطين"وأوضح المصدر خالل تصريح صحفي وصل       

لمجلس الوطني لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل، والنظام المختلط للمجلس التشريعي في الـضفة              ا
  .، حسب قوله"سيؤدي إلى إعادة إنتاج االنقسام"الغربية وقطاع غزة 

إن تشكيل لجنة محاصصة ثنائية بين فتح وحماس تكرس االنقسام ال ولن تؤدي إلـى تطبيـق                 :"وأضاف
ملـف صـراع    "، مشيراً إلى أن صيغة بناء األجهزة األمنية ملتبسة وغامضة وتفتح            "ساماتفاق ينهي االنق  

اتفاق الحوار الشامل أكد ضرورة بناء أجهزة أمنية غير فصائلية          "، بينما   "المحاصصة االحتكارية الثنائية  
  ".مهنية، دفاعاً عن الحقوق الوطنية ومقاومة االحتالل واالستيطان

ن الورقة المصرية لم تُسلم رسمياً لجميع الفصائل الفلسطينية، مشيرة إلـى أنهـا              أ" الديمقراطية"وأكدت  
  .ستدرس مع جميع الفصائل الورقة الرسمية عندما تصل للجميع

  17/10/2009صحيفة فلسطين، 
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   بالمصادقة على تقرير غولدستون والمطالبة بحشد دعم عربي ودولي الفصائل ترحب .24

حبت قوى وشخصيات وطنية ومراكز حقوقية، أمس، بمصادقة مجلس حقـوق           ر": وفا"،  "األيام"رام اهللا     
االنسان، التابع لألمم المتحدة على تقرير لجنة غولدستون، الخاصة بالتحقيق في ارتكاب اسرائيل جـرائم               

  .حرب في عدوانها على قطاع غزة
  الشعبيةالجبهة 

ار، ان تبني توصيات تقرير غولدستون      واعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جر        
هو انتصار للشعب الفلسطيني، ولكافة المؤسسات والجمعيات التي عملت على تبنيه، مشيرة الى ان مـا                
حصل من محاوالت أميركية وإسرائيلية لمنع التصويت على التقرير دليل على مدى االنتصار الذي تـم                

  .تحقيقه
 يعد قادراً على اإلفالت من العقاب كما سـبق عنـدما ارتكـب              يجب أن يعرف االحتالل أنه لم     : "وقالت

  ".مجازر على مدار التاريخ الوطني الفلسطيني داخل األراضي المحتلة أو خارجها
   الديمقراطيةالجبهة

انها ترحب بقرار مجلس حقوق االنسان بالموافقة على تقريـر غولدسـتون            : وقالت الجبهة الديمقراطية  
  .تحدة ومحكمة الجنايات الدوليةواحالته إلى األمم الم

 ان الواليـات     القيادي في الجبهة الديموقراطية،    وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،       
المتحدة االميركية توفر المظلة السياسية والدبلوماسية السرائيل لالفالت من العدالة الدوليـة ومواصـلة              

ويد والتطهير العرقي في القدس الشرقية، وتدمير فـرص التقـدم فـي             نشاطاتها االستيطانية وسياسة الته   
  .تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني  االسرائيلي 

ان االدارة االميركية بذلت وما زالت جهودا غير عادية لمنع مجلس حقوق االنسان التابع لألمم             : "وأضاف
لدستون، مثلما تبذل جهودا غير عادية وتمارس الضغط        المتحدة من النظر في تقرير القاضي ريتشارد غو       

على الجانب الفلسطيني وعلى اطراف عربية الستئناف المفاوضات مع حكومة اسرائيلية يمينية متطرفـة        
ترفض انطالقها على اساس مرجعية سياسية وقانونية واضحة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الـشرعية              

  ".الدولية
  حزب الشعب

، الخـاص   "غولدسـتون "الشعب، بتبني مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة تقريـر           ورحب حزب   
  .بجرائم الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة

ودعا النائب بسام الصالحي األمين العام للحزب في بيان صحافي، في أعقاب التصويت علـى القـرار،                 
لصفوف من اجل متابعة تقرير غولدستون في       جماهير شعبنا وقواه السياسية كافة، لتوحيد الجهود ورص ا        

كافة المحافل حتى وصوله لغاياته المرجوة، بإقرار العدالة وإحكام القانون الدولي واإلنـساني وإنـصاف               
  .شعبنا من الظلم الذي اصابه

  النضال الشعبي
 لكـل   واعتبرت جبهة النضال الشعبي، في بيان صحافي، أن نتائج التصويت على التقرير جاءت تتويجا             

الجهود الدبلوماسية التي بذلتها منظمة التحرير والسلطة الوطنية على مختلف المستويات، وهـو بمثابـة               
انتصار لدماء الشهداء من األطفال والنساء والشيوخ الذين سقطوا ضحية العدوان اإلسرائيلي على قطاع              

  .غزة
اله العادل الذي يخوضه من أجـل       إن نتائج التصويت تعتبر انتصارا للشعب الفلسطيني ولنض       : "وأضافت

  ".نيل الحرية واالستقالل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أسوة بشعوب العالم
  الجهاد اإلسالمي
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واعتبر القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش إقرار التقرير بمثابة انتصار للضحايا والمشردين              
 القوى التي رفضت تأجيل وسـحب التقريـر فـي الجلـسة            في القطاع، وبمثابة تعزيز وانتصار لموقف     

  .الماضية
إن المجتمع الدولي اآلن أمام اختبار حقيقي، فإما أن يحـاكم المحتـل وإمـا أن                ": "األيام"وقال البطش ل    

، ووجه نداء للنظـام     "ينحاز مرة أخرى مع إسرائيل والتغطية على جرائمها عبر الفيتو والدعم األميركي           
 وحكومات الدول اإلسالمية الستغالل هذه الفرصة وعزل إسرائيل وتفعيـل مقاطعتهـا             الرسمي العربي 

  .عربيا وإقليميا ودوليا
 17/10/2009األيام، فلسطين، 

  
 ويستعين بخبراء لمواجهة حماس دحالن يستنهض إعالم فتح": اليومفلسطين " .25

ـ         ؤوالً عن اإلعالم حراكاً جـدياً      وتعيينه مس " فتح"شكّل نجاح محمد دحالن في عضوية اللجنة المركزية ل
وقام دحالن بخطوات منها اإلستعانة بخبراء من بعـض         . للنهوض بإعالم الحركة لمواجهة إعالم حماس     

وخبراء من خارج الحركة، وفتح مكتب كبير يضم خبراء فلسطينيين وشخـصيات            " فتح"اإلعالميين من   
عالمية لوسائل اإلعالم المختلفة بحيث ال يمكـن  كما قام دحالن باعتماد مركزية إ". فتح"عربية قريبة من    

الخروج على وسائل اإلعالم إال من خالل المكتب المركـزي، لترشـيح الـشخص              " فتحاوية"لشخصية  
وقد لوحظ الهجوم اإلعالمي المنظّم للحركة خالل األيام        . المناسب للحديث بعد معرفة الوسيلة والصحافي     

  .ؤتمرات الصحفية أو الخطابات الرنانة لمسؤولي الحركةالماضية سواء عبر اإلحتفاالت أو الم
  20092009//1010//1616  فلسطين اليومفلسطين اليومموقع موقع                     

  
   شاليط الجوالنيين مرتبط بتقدم مفاوضات األسيرين سراح إطالق: "القدس العربي" .26

من مصدر فلسطيني مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه         " القدس العربي "علمت  : الناصرة  زهير اندراوس   
يام السلطات االسرائيلية باالفراج عن االسيرين السوريين في ساعة متأخرة من مساء امـس االول               ان ق 

الخميس بشكل مفاجئ ودون سابق انذار، جاء بناء على طلب الوسيط االلماني الذي يلعب دور الوساطة                
  .بين الدولة العبرية وحركة حماس الخراج صفقة تبادل االسرى بين الطرفين

در عينه الى انّه وللمرة االولى تقوم السلطات االسرائيلية باالفراج عن اسرى من الجـوالن               واشار المص 
والحديث يجري عن االسيرين بـشر سـليمان        . العربي السوري المحتل، قبل ان ينهوا فترة محكوميتهم       

  .المقت، عميد االسرى العرب والسوريين، واالسير عاصم محمود الولي
  17/10/2009القدس العربي، 

  
 فتح تدرس مقترحات حول االنتخابات رداًً على تأجيل حوار القاهرة : محمد المدني .27

، أن حركته تواصل "الشرق األوسط"كشف محمد المدني، عضو مركزية فتح ل: كفاح زبون - رام اهللا
ى للرد عل) كانون الثاني(الليل بالنهار لوضع مقترحات لكيفية إجراء االنتخابات في موعدها في يناير 

وأوضح المدني أن حركته لن تنتظر إلى ما . محاوالت حماس المتكررة للتهرب من استحقاق المصالحة
، وهو الموعد األخير إلصدار الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بحسب )تشرين األول( أكتوبر 25بعد 

ساسي، فإنه يجب إصدار القانون األساسي، يعلن فيه موعد االنتخابات التشريعية، إذ إنه ووفقا للقانون األ
  . يناير25 يوم من موعد االنتخابات المفترضة في 100المرسوم قبل 

إن من بين المقترحات، إجراء االنتخابات كما ينص القانون وفق النظام " الشرق األوسط"وقالت مصادر ل
 سواء في الضفة النسبي الكامل، باعتبار الوطن قائمة واحدة، وبالتالي فإن االنتخابات تعقد بمن سيصوت

أو غزة أو القدس، ويكفي أن يصوت أهل الضفة والقدس وأهل غزة الموجودون في الضفة، من أجل 
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تختار فتح مثال قائمة تضم "وتابع المصدر، .اعتماد النتيجة، ومهما كانت نسبة التصويت فهي كافية
ائمة الثقة، وهكذا مع قيادات من غزة والضفة للمجلس التشريعي، ويستطيع أهل الضفة منح هذه الق

  ".الفصائل األخرى وقوائم المستقلين التي تنوي الترشح
إال أن مصادر أخرى في فتح قالت إن الحركة تحاول الضغط على حماس من اآلن وحتى موعد 
االنتخابات، وهناك اقتراحات بأن يعود أبو مازن ويصدر مرسوما آخر يعلن فيه تعذر إجراء االنتخابات 

وكان أبو مازن . ترك الباب مفتوحا من دون تحديد، لكن أي من هذه المقترحات لم يقر بعدفي الوطن، وي
إذا لم توافق حركة حماس على ) كانون الثاني(قد قال إنه سيجري االنتخابات في موعدها في يناير 

  . اقتراح المصالحة
  10/2009//17الشرق األوسط، 

  
  نبيل عمرو ينفي نيته تشكيل حزب جديد .28

نفى نبيل عمرو القيادي في حركة فتح األنباء التي تحدثت عن نيتـه تـشكيل               :  يوسف الشايب  -  رام اهللا 
أنا ال أدعـو أو أنـوي       .. هذه األنباء غير صحيحة     : حزب سياسي، وقال في حديث لشبكة إذاعة محلية       

 إلى  تشكيل حزب جديد، بل أدعو إلى ان تتحول حركة فتح، حركتي، والتي ما أزال وسأظل عضوا فيها                
حزب سياسي، أي ان تطلق إمكانية المنابر لمزيد من الحريات الديمقراطية والتعددية داخل هذه الحركـة                
الكبيرة، فالفكرة المطروحة للنقاش على مستوى الشعب الفلسطيني كله، وليس سـهال تـشكيل حـزب،                

  .الحزب ال يشكل بكبسة زر
القائم على صيغة ما قبل العودة إلى الـوطن،         وأضاف عمرو، أدعو إلى إعادة نظر في النظام السياسي          

لمصلحة نظام سياسي يشارك به الشعب الفلسطيني عبر أحزاب وبرامج وتشكيالت سياسية فـي قيـادة                
  .العمل الوطني وقيادة الخيارات السياسية

 أنا أقصد أنه يجب أن يكون داخل األحزاب الكبيرة أو الحركات الـسياسية            : وفي مزيد من التفسير، قال    
الكبيرة منابر بدل ان يكون الصراع الداخلي صراعا شخصيا وصراع نفوذ، كي يكون فيها وجهات نظر                

  ".وتعددية فكرية وتعددية سياسية وتعددية ثقافية ولكن كل ذلك في إطار الحركة الواحدة
، ال يوجد بيني وبين أي مسؤول بفتح أي خـالف         : وفي رده على سؤال له حول خالفاته مع الحركة قال         

  .هناك اختالف سياسي فكري اجتهادي نشأ في المجلس الوطني بيني وبين الرئيس محمود عباس
  17/10/2009الغد، األردن، 

  
  البارد مخيمالديموقراطية تطالب بإعمار .29

دعماً "اختتمت الجبهة الديموقراطية مؤتمرها العاشر الذي نظمته في مخيم البداوي تحت شعار : البداوي
وجرى خالل المؤتمر انتخاب قيادة الجبهة في المخيم، ومناقشة ". ألبناء البارد من اجل اعمار المخيم

فاصيلها، إضافة مستجدات الوضع السياسي الفلسطيني والعربي والدولي وقضايا الالجئين في لبنان بكل ت
وطالب  .الى مناقشة االوضاع التنظمية وسبل تطوير العمل التنظمي والبرنامجي للجبهة في البداوي

مسؤول الجبهة في المخيم عاطف خليل بإخراج مخيم نهر البارد من التجاذبات السياسية اللبنانية، معتبراً 
 توطين الفلسطينين في لبنان، مناشداً أن من يضع العراقيل امام عجلة اعمار المخيم انما يهدف الى

الجهات المعنية اعطاء الحقوق االنسانية لالجئين في لبنان ودعم اعمار مخيم البارد لوضع حد لمعاناة 
 .سكانه

 17/10/2009السفير، 
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   مستعمرة بالضفة11االحتالل يوسع أعمال البناء في  .30
نشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية اإلسرائيلية أمس أن ال" هآرتس"كشفت صحيفة  -الناصرة 

المحتلة يتواصل على رغم التزام رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه إيهود باراك 
اليسارية التي ترصد النشاط االستيطاني في " سالم اآلن"ونقلت عن حركة . تجاه الواليات المتحدة بتعليقه
 مستوطنة في 33 وحدة سكنية جديدة في 800تلة، أنه يجري اآلن بناء الضفة الغربية والقدس المح

  .الضفة الغربية، إضافة إلى بناء نحو ثالثة آالف وحدة سبق إلسرائيل أن أعلنت بناءها
 مستوطنة في الضفة، 11وأفادت الصحيفة بأن األسابيع الثالثة األخيرة شهدت أعمال بناء واسعة في 

 وحدة سكنية أبلغت إسرائيل 2500جزءاً من مراحل البناء المتواصل لنحو مشيرة إلى أن البناء ليس 
الواليات المتحدة أنها ستواصل البناء فيها بداعي أنها قيد اإلنشاء، وال في الئحة الوحدات السكنية الـ 

  . الجديدة التي أعلن وزير الدفاع بناءها قبل تعليق البناء في سائر المستوطنات492
 20يتواصل البناء أيضاً في " التي تتم بتشجيع وزير الدفاع"جانب عملية البناء الجديدة وأكدت أنه إلى 

مستوطنة أخرى، في موازاة مصادقة وزير النقل يسرائيل كاتس على مجموعة مشاريع في مجال 
وتابعت الصحيفة أن أعمال البناء الجديدة تشمل مئات . المواصالت وشق الطرق في مستوطنات الضفة

  .مات من األراضي ويمكن رؤيتها بوضوح وتم رصدها بالصورالدون
  17/10/2009الحياة، 

  
  "بؤرة التوتر"تل أبيب توقف رحالتها السياحية إلى تركيا وتصف أوردغان بـ  .31

اتهمت مصادر سياسية اسـرائيلية أمـس،       : وكاالت أنقرة، من   17/10/2009اإلتحاد، اإلمارات،   ذكرت  
 - اردوغان، بتأجيج التوتر الذي يخيم حالياً على العالقات اإلسرائيلية           رئيس الوزراء التركي رجب طيب    

إلى أن العشرات من اللجـان العماليـة        " يديعوت"وأشارت صحيفة   ". بؤرة التوتر "التركية، ووصفته بأنه    
الكبرى في إسرائيل، قررت مؤخراً وقف الرحالت المنظمة لمستخدميها لقضاء إجازاتهم في المنتجعـات              

وعللت اللجـان قرارهـا     .ية التركية، خاصة في أنطاليا التي تتمتع بشعبية واسعة بين اإلسرائيليين          السياح
   .في تعاملها مع إسرائيل" حدود الالئق"بالقول ان الحكومة التركية قد تجاوزت 

" اإلسـرائيلي " رئيس الوزراء   أن  وكاالت  نقالً عن ال  لقدس المحتلة   ا من   17/10/2009الخليج،   وأضافت
ما هو االتجاه الذي    "، متسائال   "نشعر بخيبة أمل للتحريض الذي بثه التلفزيون التركي        " قال يامين نتنياهو بن

  ."تسلكه السياسة التركية؟ نأمل في أن يكون اتجاهها نحو ترسيخ السالم وليس في اتجاه المتطرفين
ة وليس مرتاحا من التوجهـات      كما قال بعد لقائه بنظيره اإلسباني إنه خائب األمل من األقوال التحريضي           

 فإن نتنياهو قال لثابـاتيرو      "معاريف"ـووفقا ل . في تركيا منذ فترة طويلة، بما في ذلك خالل محرقة غزة          
" المشكلة األصعب مع تركيا تكمن في حقيقة أن هذه الدولة تتجه نحو األسلمة وترتبط بمحور الـشر                "إن  

  .في إشارة إلى إيران وسوريا
  

  ملة دبلوماسية مكثفة لمنع إحالة تقرير غولدستون إلى مجلس األمنتل أبيب تشرع بح .32
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن أن الحكومة اإلسرائيلية شرعت بحملة دبلوماسية :الناصرة 

مكثفة لمنع إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق في الحرب على قطاع غزة إلى مجلس األمن الدولي، وذلك 
  . حقوق اإلنسان الدولي بجنيف أمس الجمعة على إحالة التقرير باإلجماعبعد أن صوت مجلس

وقالت اإلذاعة العبرية إن الحكومة اإلسرائيلية شرعت بإجراء اتصاالت مع الدول األعضاء في الجمعية 
العامة لألمم المتحدة لمنع إحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس األمن الدولي، ال سيما مع 
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ضد التقرير الذي يتهم الجانب اإلسرائيلي " الفيتو"لواليات المتحدة التي لها الحق في استخدام حق النقض ا
  .بارتكاب جرائم حرب قد ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية

  17/10/2009 قدس برس
  

  نواب الكنيست العرب يطالبون بالمضي قدما حتى معاقبة المجرمين .33
واب عرب في الكنيست االسرائيلي امس بقرار مصادقة مجلس حقوق          رحب ن :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

  ".محاكمة مجرمي الحرب"االنسان على تقرير غولدستون ، مطالبين بالمضي قدما بالقرار حتى 
. هذا االمر الطبيعـي   "وقال عضو الكنيست رئيس الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة محمد بركة ان            

كمة مجرمي الحرب وان نقول ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعنـي ان             المطلوب خطوات عملية لمحا   
مجرمي الحرب في اسرائيل من سلم راس الهرم في اتخـاذ القـرار             "واضاف ان   ". هناك مجرمي حرب  

من رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت الى وزير الـدفاع ايهـود            .. حتى اخر جندي اطلق الرصاص    
ثبت انه لم تكن هناك حاجة الي تاجيل من قبـل         " واكد بركة ".  اشكينازي باراك الى رئيس االركان غابي    

القيادة الفلسطينية  "واوضح ان   ". السلطة الفلسطينية واعطائهم صك غفران ولو مؤقت او تمييع مسؤوليتهم         
اخطأت خطأ كبيرا في طلب التأجيل في حينه واحسنت في سماع االصـغاء للـراي العـام الفلـسطيني                   

  ".وتبنيه
". القرار خطوة فـي االتجـاه الـصحيح       "جهته قال رئيس كتلة التجمع في الكنيست جمال زحالقة ان           من  

العبرة في النتيجة والنتيجة الوحيدة التي نريدها من تقرير غولدستون ان تكون هناك عقوبة              "واضاف ان   
قريـر حتـى    المضي في الت  "واكد ضرورة   ".للمسؤولين عن الجريمة حتى يشكل ذلك رادعا في المستقبل        

المهم ان يفهم العالم ان هناك رأيا عاما فلسطينيا له          "وقال زحالقة   ". النهاية وصوال الى معاقبة المجرمين    
  ".هيبته وله تاثيره واستطاع ان يفرض على السلطة ان تتراجع عن موقفها

  17/10/2009الدستور، 
  

   المقبلة في حروبها"إسرائيل" تبني التقرير يكبل يد : معلقون إسرائيليون .34
تقريـر  «اعتبر معلقون إسرائيليون بارزون أن االنعكاسـات األخطـر مـن            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
تتعدى احتماالت مالحقة المسؤولين السياسيين أو العسكريين قضائياً، أو تنديد األمم المتحدة            » غولدستون

ورأوا أن العبرة األولـى  . لتقريربالدولة العبرية وبممارساتها، أو تبني مجلس حقوق اإلنسان استنتاجات ا         
، كمـا اعتـرف رئـيس       »الئحة االتهام األخطر التي كتبت ضد إسرائيل وستالحقها سنوات طويلة         «من  

، وأن إسـرائيل لـن   »يد إسرائيل في الحروب المقبلة لن تكون طليقة«الحكومة بنيامين نتانياهو، هي أن     
 التـي   2006ت في حربها على لبنـان عـام         تكون قادرة بعد على شن حرب طويلة على غرار ما فعل          

  . يوما23ً يوماً أو على قطاع غزة مطلع هذا العام التي استمرت 34استمرت 
وهلـل  » حرباً ناجحـة  «وبعد عشرة أشهر على الحرب على غزة التي سجلت في القاموس اإلسرائيلي             
ئيل اليـوم علـى نتـائج       لنجاحاتها قادة األحزاب الصهيونية كافة والمعلقون العسكريون، تصحو إسـرا         

ممارسات جيشها في القطاع وتلمس تداعياتها المدمرة، بحسب توصيف أحـد المعلقـين فـي صـحيفة                 
سيبقى محفوراً في وعي النخب المثقفـة فـي         «الذي أضاف أن تقرير غولدستون      » يديعوت أحرونوت «

ر اإلسرائيليين كائنـات    إذ يصو «وفي ذاكرة الجماهير الواسعة في العالمين العربي واإلسالمي         » الغرب
  .»وحشية ال مكان لها بين الشعوب المتحضرة
من جهة، والسياسة المتشددة التي تنتهجها      » تقرير غولدستون «ويجمع كبار المعلقين على تأكيد أنه بفعل        

الحكومة اليمينية الحالية في كل ما يتعلق باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وتوسيع االستيطان فـي               
ويـضيفون إلـى وطـأة      . ضي المحتلة، تدهورت مكانة إسرائيل الدولية إلى حضيض غير مسبوق         األرا
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التقرير، التوتر مع تركيا ومالحقة الضباط اإلسرائيليين في أنحاء أوروبا وربما في المحكمة الدولية فـي                
 آلـت إليـه     ما» هآرتس«واعتبر معلق بارز في     . الهاي، وحملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في أوروبا      

ووصف المعلق السياسي البارز ألوف بن االنتصار       .»جبالً جليدياً ينذر بفقدان شرعية إسرائيل     «األوضاع  
  ). انتصار خاسر(» انتصار بيروس«اإلسرائيلي في الحرب على غزة بأنه 

  17/10/2009الحياة، 
  

  سرقة رشاش ثقيل كان مثبتاً على آلية مصفحة من قاعدة عسكرية إسرائيلية .35
كشفت وسائل اإلعالم العبرية النقاب عن تعرض إحدى القواعد العسكرية اإلسرائيلية لعملية  :لناصرةا

سرقة، بعد أن سرق منها سالم رشاش من العيار الثقيل، على الرغم من أنه كان مثبتاً على آلية قتالية 
  .مصفحة

 رشاشاً ثقيالً كان مثبتاً على آلية وبحسب ما سمحت الرقابة العسكرية اإلسرائيلية بنشره حتى اآلن؛ فإن
، مصفحة في أحد األلوية العسكرية في الجيش، دون أن تحدد مكانها، قد سرق قبل نحو ثالثة أسابيع

  .حيث ما زالت القضية رهن الحقيق
  17/10/2009 قدس برس

  
  ال يمكن ضمان الهدوء على الجبهة الشمالية:شكنازيأ .36

 اركان الجيش االسرائيلي، غـابي اشـكنازي، انـه ال يـضمن             رئيس قال: زهير اندراوس  -الناصرة  
استمرار الهدوء على طول الحدود االسرائيلية، مشيرا الى وجوب االستعداد للحرب المقبلـة، علـى ان                
يكون االنتصار واضحا وال لبس فيه، وسط تواصل التعليق االسرائيلي على حادثة طيرفلسيه، واستغاللها              

  .هديد الى لبنانالرسال اكثر من رسالة ت
على االنترنت ان تصريحات الجنرال اشكنازي جاءت في كلمـة   ' يديعوت احرونوت 'ونقل موقع صحيفة    

القاها في ختام مناورة اجراها الجيش االسرائيلي الخميس، في محاكاة لقيام وحدات مـن سـالح البـر                  
           الدولة العبريـة تتمتـع فـي        باحتالل قرية شبيهة بالقرى الموجودة في جنوب لبنان، حيث اكد على ان 

المرحلة الحالية بهدوء نسبي على طول الحدود، اال انه اضاف انّه ال يضمن ان يستمر هذا الوضع على                  
حاله، خصوصا وان العديدين من الذين بجوارنا لم يسلموا حتى اآلن بوجود اسرائيل كدولة قائمـة فـي                  

يش االحتالل هو ضمان وجود اسرائيل واسـتمرارها،        واستطرد الجنرال االسرائيلي قائال ان ج     . المنطقة
  واذا كُلف بمهمة من قبل المستوى السياسي فانّه سيقوم بها على احسن وجه، على حد تعبيره،

وساق رئيس اركان الجيش االسرائيلي قائال ان الجيش موجود باستمرار في احد وضعين، اما ان يقـوم                 
لى الجيش ان يواصل استعداداته لهذه الحرب، واال فلن يكـون           وتاليا، ع . بالحرب، او ان يستعد لخوضها    

من ناحيته، قال الرئيس السابق لشعبة التخطـيط        . هناك مبرر لوجود الجيش االسرائيلي، على حد وصفه       
في الجيش االسرائيلي، الجنرال في االحتياط يعقوب عميدرور، ان الدولة العبرية تستعد للحرب المقبلـة               

وتاليا، تعمل اسـرائيل علـى      . ا درس الجيش نفسه وأداء الحزب في الحرب االخيرة        مع حزب اهللا، بعدم   
  تهيئة الظروف بصورة افضل للحرب المقبلة،

  17/10/2009القدس العربي، 
  

  االحتالل يسيِّج الحدود مع مصر":جيروزاليم بوست" .37
القيادة الجنوبية اإلسرائيلية، النقاب عن أن " جيروزاليم بوست" كشفت صحيفة :ردينة فارس -غزة 

للجيش اإلسرائيلي بدأت في بناء سياج أمني على الحدود مع مصر قرب قطاع غزة لوقف محاوالت 
 .تسلل المهاجرين األفارقة عبر الحدود مع مصر من صحراء سيناء
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 40ووفقا للصحيفة، فإنه من المقرر أن يمتد السياج الذي يتكون من سور وأسالك شائكة لمسافة 
ن معبر كرم أبو سالم في الطرف الجنوبي الغربي من قطاع غزة ونقطة معبر نيتسانا إلى كيلومترا بي

 الجنوب من الحدود المصرية ـ اإلسرائيلية
  17/10/2009عكاظ، 

  
  تل أبيب تحذِّر رعاياها من السفر إلى الهند .38

رائيليين أمس،  حذرت ما تسمى الهيئة اإلسرائيلية لمكافحة اإلرهاب، الرعايا اإلس:ردينة فارس-غزة 
من السفر إلى الهند، وذلك بادعاء وجود تهديدات مؤكدة للمس باإلسرائيليين انتقاما من رعاياها الذين 

رأس السنة "ورفعت الهيئة المذكورة درجة التحذير، التي كانت قد أطلقت في . يقومون بزيارات للهند
  . يين في أنحاء الهند كافة، وبموجبها هناك مخاوف من تنفيذ عمليات ضد إسرائيل"العبرية

  17/10/2009عكاظ، 
  

   في رفحانهيار نفقينبستة جرحى  .39
أمس جراء انهيار نفقين على الحدود  أصيب ستة فلسطينيين وصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة :غزة

  .المصرية الفلسطينية
17/10/2009السبيل، األردن،   

  
  االحتالل يقمع مظاهرة ضد الجدار في المعصرة .40

 بجراح في قرية الـمعصرة، جـراء اعتـداء قـوات           فلسطينيينأصيب، أمس، ثالثة     :سن عبد الجواد  ح
االحتالل على تظاهرة جماهيرية ضد جدار الفصل العنصري، نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومـة الجـدار               

  .عشرات الـمتضامنين وااليطاليين واإلسرائيليين بمشاركة والتوسع االستيطاني
17/10/2009ين، األيام، فلسط  

  
  الجالية الفلسطينية في شيكاغو تندد بزيارة أولمرت .41

نظمت الجالية الفلسطينية والعربية واإلسالمية وقوى التضامن مـع الـشعب الفلـسطيني فـي                :شيكاغو
" إيهود أولمرت "شيكاغو مظاهرات جماهيرية واعتصامات ضد زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق           

  .عالقات في الواليات المتحدة بتنظيم من جهات أكاديمية أمريكيةالذي يقوم بجولة 
، "شـيكاغو "ونقلت القناة السابعة األمريكية وقائع المظاهرة التي شارك فيها المئات أمام مبنـى جامعـة                

 شخصاً اقتحموا المبنى العتقال أولمرت بسبب ما وصفوه         30إن  :"وقالت مراسلة القناة  . الخميس الماضي 
  ".بادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينيجرائم اإل"

17/10/2009صحيفة فلسطين،    
  

  ترحيب فلسطيني واسع بتبني تقرير غولدستون ودعوات لمحاكمة قادة االحتالل  .42
رحبت شخصيات ومؤسسات فلسطينية متعددة، بتبني مجلس حقـوق اإلنـسان األممـي تقريـر                :غزة

ارتكاب جرائم حرب خالل عدوانها على قطاع غـزة         غولدستون الذي يدين قوات االحتالل اإلسرائيلي ب      
، مطالبة في الوقت    "انتصار إلرادة الشعب الفلسطيني ولضحايا العدوان     " نهاية العام الماضي، معتبرة ذلك    

  . ذاته بضرورة الشروع في محاكمة قادة االحتالل
قفت إلى جانب الـشعب     وعبرت في بيانات منفصلة، عن تقديرها لكافة الدول والمنظمات الحقوقية التي و           

  .الفلسطيني والتصويت لصالح القرار
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واعتبرت مؤسسات المجتمع المدني العاملة في األراضي الفلسطينية تبني مجلس حقوق اإلنسان األممي،             
تعد انتصاراً للحق ولضحايا العدوان اإلسرائيلي األخير علـى         "، وأنها   "خطوة مهمة "،  "غولدستون"لتقرير  

شبكة المنظمات األهلية، مجلس منظمات حقـوق اإلنـسان،         "لمؤسسات التي تضم    وأكدت ا ". قطاع غزة 
، أن تبني التقرير ما هو إال إقرار واضح وملزم أنه ال مـساومة علـى                "القوى السياسية، النقابات المهنية   

  .المساءلة والمحاسبة، وأن سياسة اإلفالت من العقاب لن تدوم
سان على ضرورة مواصلة الجهود لضمان نقل التقريـر إلـى           شدد مركز الميزان لحقوق اإلن    ، من جهته 

األجسام الدولية األخرى كالجمعية العامة ومحكمة الجنايات الدولية وتنفيذ التوصيات الواردة في التقريـر              
كمتطلبات أساسية على طريق تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وتقديم مجرمـي الحـرب اإلسـرائيليين               

  .للعدالة
إن التصويت لـصالح    : "عرفات ماضي " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     " رئيس   من جانبه، قال  

يأتي إنصافاً لضحايا الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة، وإدانـة لمرتكبـي جـرائم              " غولدستون"تقرير  
  ".الحرب ضد الشعب الفلسطيني

ي، أن التصويت على تقريـر      اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضر        ، بدوره
انجاز، لكنه يحتاج إلى استكمال الجهود حتى إنهاء الحصار اإلسرائيلي المفـروض علـى              " غولدستون"

إلى أن يكـون التقريـر      ، أمس، نسخة عنه " فلسطين"ودعا الخضري في تصريح صحفي وصل       . القطاع
  .نقطة انطالق نحو محاكمة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة الدولية

17/10/2009حيفة فلسطين، ص  
  
 

  األجهزة األمنية في الضفة تفرج عن باحث فلسطيني  .43
أفرجت أجهزة األمن الفلسطيني في الضفة الغربية عن فؤاد الخفش الباحث المختص في : الضفة الغربية

شؤون األسرى؛ وذلك بعد اعتقال دام أسبوعين، تعرَّض خاللهما لتعذيب وإهانة شديدة، حسب تأكيد 
  ."السبيل"ر من عائلته لـمصاد

17/10/2009السبيل، األردن،   
  

  الفلسطينيون يؤسسون اول بنك القراض البذور الزراعية .44
 أسست مؤسسة زراعية تعاونية فلسطينية يوم الخميس اول بنك ):رويترز( - هيثم التميمي -الخليل 
 بما يتناسب مع االراضي  البذور الزراعية التي جرى العمل على مدار ثالث سنوات لتطويرهاإلقراض

  .الفلسطينية بما يحافظ على العديد من انواع المزروعات البلدية من االنقراض
وقال فؤاد ابو سيف مدير البرامج والمشاريع في مؤسسسة لجان العمل الزراعي التي اسسست البنك 

بنك من اجل حماية تم تأسيس هذا ال"خالل االحتفال بافتتاحه في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
  ."وتوثيق البذور البلدية التي تعود الصناف الخضار والحبوب

واوضح ابو سيف ان بامكان المزراعين التوجه للبنك للحصول على ما يلزمهم من بذور وفق اليات 
الهدف منها مساعدة المزراعين بالدرجة االولى اضافة الى زيادة المساحات المزروعة للمساهمة في 

  .وضاع االقتصادية لهمتحسين اال
15/10/2009وكالة رويترز،   
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  القدس خط أحمر وأي عبث فيها يؤدي إلى نتائج كارثية: العاهل األردني .45
 من "القدس خط أحمر، وأي عبث فيها"اهللا الثاني أمس أن   اعتبر العاهل األردني عبد):أ ف ب( –عمان 

وقال الديوان الملكي األردني . "نطقة واستقرارهانتائج كارثية على أمن الم"جانب إسرائيل سيؤدي إلى 
في بيان إن الملك حذر خالل استقباله رئيس الوزراء االسباني خوسيه لويس ثاباتيرو من تبعات 

على كل الجهود المبذولة لتحقيق السالم الشامل الذي يلبي حقوق جميع "اإلجراءات اإلسرائيلية 
  . "األطراف

اتخاذ موقف فاعل ضد اإلجراءات اإلسرائيلية التي "اد األوروبي تحديداً إلى ودعا المجتمع الدولي واالتح
ال يمكن قبول اإلجراءات ": وأضاف. "تستهدف تغيير هوية القدس الشريف وتهدد األماكن المقدسة فيها

هذه اإلجراءات تقوض فرص تحقيق "، مشيراً إلى أن " في األراضي الفلسطينيةاألحاديةاإلسرائيلية 
  ."م وتستدعي موقفاً دولياً واضحاً وصارماً لمواجهتهاالسال

17/10/2009الحياة،   
 

  المأساة اإلنسانية في غزةبإنهاء " إسرائيل"تركيا ترهن تحسن العالقات مع  .46
 العمل على وقف المأساة اإلنسانية في غزة، مستبعدة "إسرائيل" من ، أمس، طلبت تركيا: وكاالت–أنقرة 

الثنائية الجيدة بين الدولتين طالما استمرت معاناة الفلسطينيين وبقيت عملية السالم أي عودة إلى العالقات 
  . في الشرق األوسط متوقفة

ما نريده هو إنهاء المأساة اإلنسانية في غزة " إن ، أمس،وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو
 وإعطاء األولوية مجدداً ،د سواء على المسارين الفلسطيني والسوري على ح،وتحريك جهود السالم

 ")إسرائيل"مع (عندما نعود إلى طريق السالم، ستعود عالقات الثقة هذه ": وأضاف. "للسالم في المنطقة
، معتبراً أن الحرب اإلسرائيلية على غزة وجهت ضربة قوية "على المستوى الذي كانت عليه من قبل

  .لجهود السالم
طالما "اورات العسكرية، حذر وزير الخارجية التركي من أنه وفي معرض الحديث عن إلغاء المن

على ": وقال.  مع عسكريين إسرائيليين"استمرت المأساة اإلنسانية في غزة، فال يطلبن أحد منا الظهور
رغم أنه لم يطلق أي صاروخ من غزة على إسرائيل منذ ثمانية أشهر، فإن أطفال القطاع محرومون من 

. "كيف تبقى دولة مثل تركيا صامتة أمام هذا الموضوع؟... ر إلى منازل لتأوي إليهاالمدارس والناس تفتق
  .ورفض التعليق على أزمة المسلسل التلفزيوني

 ، أمس،وكان نائب رئيس الوزراء التركي براق ارينج المكلف أيضاً اإلشراف على التلفزيون العام، أكد
ونقلت عنه وكالة أنباء .  من خالل عرض المسلسل"إسرائيل"أن بالده ليست لديها نيات سياسية ضد 

يمكن أن تعكس جزئياً الواقع ويمكن أن تبالغ قليالً، لكنها مجرد "األناضول عن قوله إن المسلسالت 
  . "العالقات بين إسرائيل وتركيا كانت دائما متينة، ونحن على ثقة في أنها ستبقى كذلك دائماً... مسلسالت

 17/10/2009الحياة، 
  

      "إسرائيل"تقرير غولدستون ورط : يكله .47
قال الكاتب والمفكر المصري محمد حسنين هيكل إن تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن 

، "مع هيكل"وأضاف في برنامج  ."إسرائيل"ـالحرب اإلسرائيلية األخيرة في قطاع غزة يشكل ورطة ل
ارتكبت جرائم  ""إسرائيل" أن ،لخميس وأمس الجمعةلذي بثت الجزيرة حلقتين خاصتين منه أول أمس اا

   ".أيقظ ضمائر عدة جهات في العالم بما فيها جهات يهودية"، وهو ما "ال حدود لها في غزة
 أدركت حجم تورطها في العدوان على غزة فطلبت من العرب أن يضغطوا "إسرائيل"واعتبر هيكل أن 

قاء الثالثي الذي عقده الرئيس األميركي باراك أوباما على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليحضر الل
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وقال إن  .أيلول الماضي / سبتمبر22مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك يوم 
لكنه قيل له اذهب من لدن من يملك أن يقول ذلك فذهب، وقيل "عباس لم يكن يريد الذهاب إلى ذلك اللقاء 

 ".فسحبه"من التداول في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة " ير غولدستونله أيضا أن يسحب تقر
غير عاد وجاء في ظرف غير عاد أيضا ألن أفعال إسرائيل استفزت العالم، "ورأى أن هذا التقرير 

   .، وأصبح العالم كله معبأ ضدها، وبدأت برأيه تفقد تعاطف الغرب معها"وخاصة اليهود
لذين يرون أن تقرير غولدستون ساوى بين الضحية والجالد وأنه أدان أيضا حركة وأضاف هيكل أن ا
مخطئون ويبحثون عن الذرائع لتبرير العجز وعدم القدرة على مواجهة ) "حماس(المقاومة اإلسالمية 

 جرائم حرب وجرائم ضد "إسرائيل"وقال إنه في الوقت الذي يتكلم فيه التقرير عن ارتكاب  ".الحقيقة
سانية ويشير إلى أفعال قد ترقى إلى جريمة إبادة الجنس البشري، فإنه لم يدن حماس، بل إنه برأها اإلن

واعتبر أن  . بشرية، ومن تهمة إطالق صواريخ من أماكن فيها مدنيونمن تهمة استخدام المدنيين دروعاً
عرضوا أنفسهم لخطر ، وأحسوا بخيبة أمل ألنهم رأوا أنفسهم بذلوا جهوداً"غولدستون وأعضاء لجنته 

الموت في سبيل مبدأ، ثم جاء في األخير أصحاب القضية وتنازلوا عن حقهم وطلبوا تأجيل البث في 
  ".التقرير الذي أعدته اللجنة

  17/10/2009نت، .الجزيرة
  

  مصر تؤجل التوقيع على اتفاق المصالحة .48
ية التوقيع على الورقة التي قررت مصر، أمس، تأجيل عمل:  أشرف الهور، وليد عوض-غزة، رام اهللا 

قدمتها للفصائل الفلسطينية بهدف إنهاء الخالف الداخلي، والتي كانت مقررة الخميس الماضي، عقب 
وأعلن مصدر . طلب من حركة حماس، وبعد تداعيات رفض الوثيقة من الفصائل الفلسطينية في سورية

ع على اتفاق المصالحة ألجل غير مصري مسؤول، في تصريح صحافي، أن بالده قررت تأجيل التوقي
  .مسمى، وأنها قررت مواصلة جهدها إلنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون

وفي التصريح، أشاد المصدر المصري بموقف حركة فتح من المصالحة، وقال أنها التزمت بالتوقيت 
 في ذات الوقت الى أن حركة حماس المحدد والموافقة على كل ما جاء باالتفاق دون تعديالت، الفتاً

طلبت مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور، علماً بأن مشروع االتفاق هو نتاج جهد مصري "
نص ما ورد "وأشار المصدر الى ان كل ما جاء في الورقة المصرية كان ". فلسطيني على مدى شهور

لقوى الفلسطينية باالضافة الى موافقة الجميع في اتفاق اللجان الخمس التي شكلت من ممثلي الفصائل وا
وأشار المصدر ". بما في ذلك فتح وحماس على المقترح المصري لحل القضايا الخالفية التي ظلت عالقة

الى أنه بناء على ذلك ونتيجة هذه التداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس 
  .جيل التوقيع على هذا االتفاق في الوقت الحاليبسبب االختالف فإن بالده قررت تأ

  17/10/2009القدس العربي، 
  

  مصر سلمت حماس أغلبية المعتقلين: مصادر أمنية .49
قالت مصادر أمنية في مصر، أمس، إن السلطات سلمت حماس أغلبية أعضاء :  يسري محمد-رفح 

 في أعقاب اقتحام آالف الفلسطينيين الحركة، الذين اعتقلوا داخل األراضي المصرية وهم يحملون السالح
وقالت المصادر، إن  .كانون الثاني من العام الماضي، للتزود بالوقود والسلع/ للحدود المصرية في يناير

 فلسطينياً مسلحاً على عدة 51حماس تسلمت من الجانب المصري، عقب مرور شهر من االقتحام، نحو 
لسطينيين المحتجزين حالياً، أو مصيرهم إال إنها قالت ورفضت المصادر اإلفصاح عن عدد الف. دفعات

إنهم ال يزيدون على أصابع اليد الواحدة ويخضعون لالستجواب عن أسباب دخولهم األراضي المصرية 
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وأشارت المصادر إلى أن بعض المعتقلين ضبطوا لدى محاولتهم الفرار خارج . بطرق غير مشروعة
 .ات العاملة بين ضفتي القناةسيناء عبر جسر قناة السويس والمعدي

  10/2009//17الشرق األوسط، 
  

 الجامعة العربية ترحب بإقرار تقرير غولدستون .50
رحبت جامعة الدول العربية بإقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة :  أحمد علي-القاهرة 

وصف السفير محمود راشد و.  صوتا25ًلتقرير غولدستون بشأن العدوان اإلسرائيلي على غزة بأغلبية 
غالب، مدير إدارة حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية في تصريح للصحافيين أمس الجمعة، موافقة 
المجلس على إقرار التقرير بأنها شهادة تقدير لغولدستون على موضوعيته، وتأكيدا على أن المجلس 

ات سياسية؛ ألن األمر يتعلق بارتكاب انحاز لجانب الحق وتفعيل قانون حقوق اإلنسان على أي اعتبار
لجرائم حرب ال يمكن السكوت عليها، ووقوف المجتمع الدولي أمامها صامتا دون أن يحرك " إسرائيل"

  .ساكناً
  17/10/2009العرب، قطر، 

 
  أعضاء مسيرة أميال لنصرة غزة ينددون بمنع السلطات المصرية لهم من الوصول الى رفح .51

تفاقمت أزمة العشرات من الناشطين األوروبيين والعرب المقيمين في : ب حسام أبو طال-القاهرة 
أوروبا ومعهم العديد من الحاويات في محافظة بورسعيد شمال شرق القاهرة بعد ان رفضت السلطات 

بالتحرك صوب قطاع " أميال من االبتسامات"المختصة منحهم االذن والسماح لقافلتهم المعروفة باسم 
أعرب هؤالء عن صدمتهم ألنهم يواجهون العراقيل الواحدة تلو االخرى والتي حالت و. غزة المحاصر

  . دون وصولهم لقطاع غزة
وأشار هؤالء إلى أنهم نسقوا مع وزارة الخارجية المصرية وسفاراتها في عدٍد من البلدان األوروبية، 

ة تحرك القافلة برا إلى والتي رحبت بالقافلة، إال أن سلطات األمن المصرية ظلت ترفض حتى الجمع
رفح من بورسعيد وتطالب مسؤولي القافلة بإعادة شحن المساعدات من ميناء بورسعيد المجهز إلى ميناء 

واعتبر أعضاء القافلة . العريش غير المجهز الستقبال تلك البواخر المخصصة لحمل حاويات وسيارات
 المصرية بنقل المساعدات بحراً وليس براً الشرط المصري بأنه تعجيزي، فضالً عن طلب سلطات األمن

من مدينة بورسعيد إلى العريش، مشيراً إلى أن هذا يتطلب االنتظار لشهرين لتوافر هذه البواخر، وهو ما 
  .يعد أمرا تعجيزياً آخر ألهمية الوقت في وصول المساعدات والرتباطات أعضاء الوفد في بلدانهم

  17/10/2009القدس العربي، 
  

  ة المصرية تصادر كميات ضخمة من البضائع قبل نقلها إلى غزة الشرط .52
أكدت مصادر أمنية مصرية، على أن أجهزة األمن في محافظة شمال سيناء :  الفرنسية-العريش 

صادرت، أول أمس، كميات كبيرة من األجهزة الكهربائية وقطع الغيار والمفروشات المعدة للنقل إلى 
 شاحنة صغيرة إلى 13حت المصادر أنه تم تقل البضائع على متن وأوض. قطاع غزة عبر األنفاق

وأشار المصدر إلى أن الشرطة . مخازن تابعة للشرطة لحين إجراء مزاد علني لبيعها في وقت الحق
المصرية ضبطت أربع شاحنات كبيرة تحمل كميات كبيرة من االسمنت والدهانات كانت معدة للنقل إلى 

  .القطاع
  16/10/2009صحيفة فلسطين، 
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  جرائم حرب" إسرائيل"تقرير غولدستون يثبت ارتكاب : اإلمارات .53
أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة، أن التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، 
برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون أمام مجلس حقوق اإلنسان أثبت بما ال يدع مجاالً للشك، أن 

ارتكبت أفعاال تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في حق المئات من الفلسطينيين، " ائيلإسر"
خاصة النساء واألطفال مؤكدة على أهمية التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بهذا الخصوص، إضافة 

  .إلى التوصيات الواردة في تقرير المفوضة السامية لحقوق اإلنسان
  17/10/2009الخليج، 

  
  عوة إلى محاورة المفكرين الغربيين حول الحقائق التاريخية للقدسد .54

طالب الباحث في مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية :  بترا– حازم الخالدي -عمان 
التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في اسطنبول الدكتور فاضل بيات، المفكرين العرب بمخاطبة الغرب 

باحثين واإلعالميين ومحاورتهم في دولهم إلظهار الحقائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتواصل مع ال
  . خاصة القدس

وقال بيات ان الكثير من المفكرين الغربيين يجهلون الحقائق المتعلقة بالمنطقة العربية خاصة في مثل هذه 
تاريخية والعمرانية ما يدعو الظروف التي تشهد فيها مدينة القدس عمليات تهويد لتغيير معالمها ال

وطالب المفكرين العرب . الباحثين العرب إلى مضاعفة جهودهم البحثية لبيان حقيقة الصراع في المنطقة
باالستناد إلى األرشيف العثماني الذي يعد من أهم المراجع التاريخية التي تثبت الحق العربي واإلسالمي 

لمنطقة العربية خالل الحكم العثماني الذي امتد الى اربعمئة في القدس وما يحويه من معلومات قيمة عن ا
 مليون وثيقة عن الواليات اإلسالمية في مركز األرشيف العثماني المتاح 150عام الفتا الى أن هناك 

وقال ان اي معلومة يحتاج إليها . امام الباحثين العرب لينهلوا من كنوزه الدفينة والتي لم تمس بعد
ي مجال يريدونه حول المنطقة العربية عامة والقدس خاصة سيجدونها في هذا المركز الباحثون وفي أ

وقــــال ان الوثائـــــق العثمانيــة أثبتت أن . الذي يضم وثائق مهمة مكتوبة باللغة األم
معظم األراضي التي اغتصبها اليهود في القدس هي اراض وقفية ولم تكن لمواطنين سواء من العرب 

  .  او المسيحيينالمسلمين
 17/10/2009الرأي، األردن، 

 
  "خطوات نحو السالم"بينما تتخذ " إسرائيل"تواصل عربي مع : الجنرال جيمس جونز .55

قال مستشار االمن القومي الجنرال جيمس جونز في كلمته في حفـل العـشاء              :  جو معكرون  -واشنطن  
ـ »ة وامن وازدهار  حري": إسرائيل"فلسطين الى جانب    «السنوي الرابع تحت عنوان      فريـق العمـل    «، ل

حان وقت إعادة إطـالق  «، امام حشد فلسطيني اميركي في احد فنادق واشنطن   »االميركي ألجل فلسطين  
"  إسـرائيل "المفاوضات من دون شروط من اجل التوصل الى اتفاق حول الوضع النهائي لدولتين، دولة               

 1967اورة تنهي االحتالل الذي بـدأ فـي العـام           اليهودية وفلسطين مستقلة وقابلة للحياة ذات ارض مج       
  .»وتطلق العنان لكل إمكانية الشعب الفلسطيني

مثلما ندافع عن   ". إسرائيل"فيما نقوم بهذا االمر، ال يمكننا ان ننسى شعب غزة وجنوب            «واضاف جونز   
ندعو الى إعـادة  . زةبالدفاع عن نفسها، ال يمكننا القبول باستمرار االزمة اإلنسانية في غ          "  إسرائيل"حق  

فتح المعابر مع آلية مراقبة مالئمة تسمح بالبضائع الشرعية الى داخل غزة الن التقدم في حياة الـشعب                  
  .»الفلسطيني هو تماما وبشكل ال لبس فيه جزء من الطريق الى السالم

رائيليين الى خطوات عملية، داعيا اإلس    » الحديث عن المفاوضات  «وتحدث جونز عن الحاجة الى تجاوز       
، »وقف نمو المستوطنات وتفكيك البؤر االستيطانية وتحسين التنقل والحركة في الـضفة الغربيـة             «الى  
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والدول العربية الى   » الجهد المستمر حول االمن وإصالح المؤسسات الحكومية      «والفلسطينيين الى متابعة    
خطـوات نحـو    "  إسـرائيل "تتخـذ   الظهار فوائد مبادرة السالم العربية فيما       "  إسرائيل"التواصل مع   «

، وهذه العبارة االخيرة تستخدم للمرة االولى كأن فيها تفهما لرفض األنظمة العربية ألي تنـازل                »السالم
  .يسبق قرار تجميد االستيطان

17/10/2009السفير،   
  

 باريس ال تتوقع مستقبالً زاهراً لتقرير غولدستون .56
رة الخارجية الفرنسية، األمم المتحدة إلى تأجيل أي قـرار          دعا بيان مسائي لوزا   :   محمد بلوط  - باريس  

ألن مشروع القرار الذي طرح أمام لجنة حقوق اإلنسان فـي جنيـف، خلـط               «بشأن تقرير غولدستون    
بطريقة غير مناسبة تقرير لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة، وقضايا أخـرى ال تـدخل فـي نطـاق           

  .»للجنة عن هدفها األصلياختصاص لجنة حقوق اإلنسان، ويحول عمل ا
وقال مصدر فرنسي إن المصادقة على التقرير ال تشكل خطوة كبيرة جداً إلى األمام من وجهة نظر تقنية                  
بحتة، إذ لن تتحرك األمم المتحدة لبحثه أو التفكير بوضعه موضع التطبيـق إال بعـد اسـتنفاد جميـع                    

  .اإلجراءات التي تتيحها النصوص الدولية
ع المصدر الفرنسي أن يواجه نقل التقرير إلى مجلس األمن الـدولي، صـعوبات كبيـرة،                وسياسيا، توق 

خصوصاً بسبب المعارضة األميركية، وعدم وجود موقف أوروبي، وتردد األمين العام لألمم المتحدة بان              
  .كي مون بطرح التقرير أمام مجلس األمن في مهلة قريبة

17/10/2009السفير،   
   

  زةانتصروا لشهداء غ .57
  عبد الباري عطوان

تبني مجلس حقوق االنسان الدولي لتقرير غولدستون يوم الجمعة، والمصادقة على جميع توصـياته دون               
تحفظ، هما انتصار كبير للرأي العام العربي، والفلسطيني منه على وجه الخصوص، وهزيمة مذلة لثقافة               

 المصيرية دون الرجوع الى المؤسسات وصنّاع       احتقار االرادة الشعبية، والقفز فوقها، والتفرد بالقرارات      
  .الرأي

الفضل كل الفضل في هذا االنجاز غير المسبوق يعود الى بركان الغضب الشعبي الذي انفجـر داخـل                  
االراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، احتجاجا على تفرد مجموعة من اربعة اشخاص فقط في سـلطة               

، والتنفيذيـة لمنظمـة   'فـتح 'تشاور مع اللجنتين المركزية لحركـة  رام اهللا بالقرار، ودون اي تنسيق او      
  .التحرير الفلسطينية مصدر الشرعية والتأييد لهذه السلطة ورئيسها

خريطة التصويت على التصديق في مجلس حقوق االنسان جاءت حافلة بالمفاجآت، وشكلت تبلور مرحلة              
ولية، تذكرنا بااليام الذهبية لالمم المتحدة، وتعاظم       جديدة في العمل السياسي والدبلوماسي على الساحة الد       

نفوذ دول العالم الثالث، وهي المرحلة التي افرزت اكثر من ستين قرارا بنصرة الحق العربي، ابرزهـا                 
  .وصم الحركة الصهيونية ودولتها اسرائيل بالعنصرية

' ' '  
بون اثناءها او تمهيدا لها، يمكـن مـن         قراءة سريعة لمعركة التصويت هذه، والكلمات التي القاها المندو        

  :خاللها استخالص النقاط والعبر التالية
اثبتت عملية التصويت، وإقرار تقرير غولدستون ان كل ما قاله المتحدثون باسم الـسلطة، تبريـرا      : اوال

 لكارثة سحب التصويت، بان ال عالقة لهم بها، الن السلطة ليست عضوا كامل العضوية، يمكن ان تتقدم                
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ان هؤالء المتحدثين مارسوا كل انواع الكذب والتضليل، بدليل ان السلطة هي التـي              . او تسحب التقارير  
  .اعادت تقديمه الى المجلس، وهي التي لعبت الدور االكبر في اعتماده

قال هؤالء المتحدثون ان دوال كبرى مثل الصين وروسيا لم تكن مؤيدة للتقريـر، ولـذلك تقـرر                  : ثانيا
كتشف انهما كانتا االكثر حماسا وسعيا إلقراره، ولم يتردد مندوباهما مطلقـا فـي التـصويت                سحبه، لن 
  .لصالحه

اثبتت الكتلة العربية االسالمية المدعومة من دول العالم الثالث انها تستطيع، لـو ارادت، نـصرة                : ثالثا
ر العولمة، وبـروز قـوى   قضاياها في المحافل الدولية، لما لها من ثقل اقتصادي وسياسي في زمن انهيا            

  .عظمى جديدة
ما زالت قضية فلسطين عامل توحيد اساسياً للعالمين العربي واالسالمي، وتعبئـة للـرأي العـام                : رابعا

الدولي ومنظمات حقوق االنسان، وهذا عنصر مهم نسيه العرب، وبعض الفلسطينيين في غمرة اللهـاث               
  .مريكيةخلف التطبيع مع اسرائيل، والرضوخ لالمالءات اال

بروز قوى اسالمية اقليمية عظمى، مثل تركيا وايران، وتحديهما السرائيل وجرائمها، بدأ يعطي             : خامسا
  .ثماره بشكل ايجابي على الساحة الدولية، من حيث زيادة عزلة اسرائيل وحشد الدول الصديقة ضدها

المنظمات الدوليـة، ولـو بـشكل       تراجع نفوذ الواليات المتحدة االمريكية وانحسار هيمنتها على         : سادسا
اولي، فالواليات المتحدة االمريكية كانت وحيدة تقريبا في معارضتها للتقرير، بينما امتنع اقرب حلفائهـا               

  .مثل بريطانيا وفرنسا عن التصويت، وهذا مؤشر مهم يجب أخذه بعين االعتبار
سرائيل، وشعوره بالقرف مـن     نتائج التصويت تعكس مدى انفضاض العالم في معظمه من حول ا          : سابعا

. سياساتها، واعتراض القوى الكبرى على مجازرها ضد االبرياء من ضـحاياها فـي االرض المحتلـة               
فاالبتزاز االسرائيلي المدعوم امريكيا لم يعد يعطي ثماره، والتهديدات االسرائيلية المستندة الى قوة اللوبي              

تدريجيا، وهذا تطور يؤكد ان العالم بات يـضيق ذرعـا           اليهودي، والعصا االمريكية باتت تفقد مفعولها       
بالتدليل االمريكي السرائيل، ووضعها فوق الشرعية الدولية ومؤسساتها، وحمايتها ومجرمي حربها مـن             

  .اي عقوبات
' ' '  
 التي تطارد االسرائيليين، انها دماء الشهداء االطفال الذين احرقت اجسادهم الطاهرة قنابل           ' لعنة غزة 'انها  

هذه اللعنة ستظل تالحق كل مجرمي الحـرب االسـرائيليين          . الفوسفور، وصواريخ الدبابات والطائرات   
اينما كانوا، واينما حلوا، مثلما طاردت رجاالت السلطة الذين حاولوا بيعها مقابـل اسـتئناف جـوالت                 

ءات العربيـة   المفاوضات العقيمة، في ظل استهتار اسرائيلي بكل مفردات عمليـة الـسالم، واالسـتجدا             
  .واالمريكية لتجميد االستيطان

اسرائيل تواجه اكبر مأزق في تاريخها، فقد رفعت عنها الحصانة الدولية للمرة األولى، وباتت جرائمهـا                
عارية بكل تفاصيلها الدقيقة امام العالم بأسره، ولذلك علينا ان نكون حذرين ونتوقع منها مغامرة مجنونة                

  . المأزقفي محاولة للخروج من هذا
فعندما يقول ايلي بيشاي نائب رئيس الوزراء االسرائيلي إن اسرائيل تعاملت بقفازات مـن حريـر مـع              
المدنيين الفلسطينيين اثناء هجومها على قطاع غزة، فإن علينا ان نتوقع من هـذه الحكومـة المتطرفـة                  

 هذه القفازات الحريريـة     فإذا كانت . والشعب الذي اوصلها الى الحكم مجازر حرب اكبر، وضحايا اكبر         
   انسان بريء نصفهم من االطفال، فكيف سيكون الحال لو لم تكن غير حريرية؟1400قتلت 

حكومة نتنياهو التي قالت ان التصويت على تقرير غولدستون بااليجاب سيؤدي الى قتل العملية الـسلمية             
لهزيمتها هذه، سواء بتشديد الحصار     لن تتورع عن االقدام على خطوات انتقامية، ثأراً         ) متى كانت حية؟  (

على الشعب الفلسطيني، او حتى على السلطة ورئيسها الذي خرج من دائرة الخوف، وقرر النزول الـى                 
  .حلبة التحدي، منتصراً لمطالب الشعب الفلسطيني
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ل يجب اتخاذ كل االحتياطات الضرورية، مع التحرك بسرعة البقاء هذا الزخم العالمي المعارض السرائي             
فالمعركـة فـي بـدايتها      . والمنتصر لدماء الشهداء مستمراً، من خالل خطوات عملية، علمية، مدروسة         
  .وهناك جوالت قادمة اكثر شراسة في الجمعية العامة ومجلس االمن الدولي

الكتلة العربية االسالمية هي قوة الدفع الحقيقية لتحقيق هذا االنجاز، جنباً الى جنب مع مؤسسات المجتمع                
الدولي ومنظمات حقوق االنسان، ولذلك من الحكمة تأجيل االحتفاالت، وتشكيل هيئة عالمية مـن كبـار                
المحامين الدوليين، والشخصيات البارزة في منظمات حقوق االنسان لقيادة المواجهـات فـي الجـوالت               

  .المقبلة
 الجرارة، يستحقون ان يهنـأوا  شهداء غزة الذين حققوا هذا االنجاز الكبير الذي لم تحققه الجيوش العربية          

في مثواهم االخير في جنة الخلد، فتضحياتهم واشقائهم لم تذهب سدى، فقد غيروا معادالت لم نكن نحلـم                  
  .مطلقاً بتغييرها، واثبتوا ان المفاوضات واالرتماء عند اقدام العدو ال تحقق غير الهوان والمزيد منه

سبب غرورها وغطرستها، واستئسادها على الضعفاء العـزل        اسرائيل باتت مكروهة، منبوذة، محتقرة، ب     
  .بطرق وحشية غير مسبوقة، ولذلك بدأ العد التنازلي النهيارها

  17/10/2009القدس العربي، 
  

  ورقة مصالحة أم فخ لحماس والقضية؟ .58
  ياسر الزعاترة

دة هي فخ حقيقي ، ليس      إذا كنا قد رأينا في ورقة المصالحة السابقة بعض اإليجابيات ، فإن الورقة الجدي             
لحماس فقط ، بل لسائر قوى المقاومة ، وللقضية برمتها أيضا ، األمر الذي نتج عن الشياطين الكثيـرة                   

  ).األصلية(التي جرى بثها في التفاصيل التي لم تكن موجودة في الورقة السابقة 
 التزامن بين انتخابات المجلس     قلنا أن الجانب اإليجابي األساسي في الورقة األولية يتمثل في الحديث عن           

التشريعي ورئاسة السلطة ، وبين انتخابات المجلس الوطني ، وبالطبع على أمل تشكيل قيـادة للـشعب                 
الفلسطيي في الداخل والخارج ، ولكن هذا الجانب اإليجابي ما لبث أن تالشى في ظل التفصيالت الكثيرة                 

  .، إضافة إلى البنود اإلشكالية الجديدة
الذي ال يماري فيه أي عاقل هو أن الهدف األساسي لكل لعبة المصالحة هو إخراج حماس مـن                  والحق  

الباب الذي دخلت منه ممثال في االنتخابات ، وبالطبع بعد أن جرى حشر الفلسطينيين في الزاوية والقول                 
تزويـر  لهم إنكم إذا صوتم لحماس من جديد ، فإن الحصار سيتواصل ، بينما يـدرك المنـصفون أن ال                  

سيكون مؤكدا ، ليس خوفا من نتيجة مفاجئة فحسب ، ولكن أيضا ألن المطلوب هـو خـسارة مدويـة                    
لحماس ، وليس أية خسارة ، وال قيمة هنا لحكاية المراقبة العربية والدولية ، تلك التي تابعنا لونا منهـا                    

عتراضات حماس التاليـة ، فلـن       في أفغانستان ، وهنا تحديدا سيتواطأ العالم كله لتمرير التزوير ، أما ا            
  .تؤثر بحال في ظل تأكيد المراقبين الدوليين على أن االنتخابات كانت نزيهة وشفافة

أما انتخابات المجلس الوطني ، فستخضع للمزاج الخارجي المناهض لحماس أيضا ، إذ أن النص علـى                 
غييب بعـدها اإليجـابي بالنـسبة       إجراء االنتخابات حيثما تكون ممكنة وترتيب الباقي بالتوافق سيعني ت         

للحركة تبعا لوضعها األفضل في الخارج قياسا بفتح ، والسبب أن األردن ودول الخليج والسعودية لـن                 
تسمح بها على األرجح ، وربما ال يتاح هذا األمر إال في سوريا ولبنان ، وفي كليهما يتساوى الطرفـان                    

 28ا ضمن مهلة الشهور الباقية حتى الموعد المقرر في          بهذا القدر أو ذاك ، مع أن ذلك مشكوك فيه أيض          
  .حزيران المقبل

أما الذي ال يقل أهمية فيتمثل في أن مرجعية اللجنة المشتركة لتنفيذ االتفاق هي الرئيس الفلسطيني ، بينما                  
ي  لفـتح والبـاق    4 لحمـاس ،     4( للجنة بطريقة ستجعل الغلبة فيها لفتح وحلفائها         16تتوزع المقاعد الـ    
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والمصيية أن اللجنة المذكورة هي التي ستشرف على تهيئة األجواء لالنتخابـات ،             ). للفصائل والمستقلين 
  .واإلشراف على قضايا المصالحة ، فضال عن متابعة عمليات إعادة اإلعمار لقطاع غزة

في الضفة ،   الجانب اإليجابي اآلخر لحماس سيتركز في مسألة المعتقلين واستعادة المؤسسات االجتماعية            
وكالهما إنجاز مؤقت لن يدوم طويال ، إذ ما إن يمسك فريق السلطة بالوضع من جديد حتى يعيـد كـل                     
شيء إلى سابق عهده ، أكان في سياق تصفية الحسباب ، أم التزاما بنصوص خريطة الطريق ، مع العلم                   

  .اعلية بين الناسأن العدو يتكفل عمليا باستهداف الحركة على نحو يضرب إمكانات تحركها بف
في قطاع غزة سيعود ثالثة آالف من عناصر فتح إلى األجهزة األمنية ، بينما لن يتغيـر شـيء علـى                     
األجهزة األمنية التي أشرف عليها الجنرال دايتون في الضفة ، واألسوأ أن الرئيس هو المرجع ها هنـا                  

  .ء وضع مؤقت في قطاع غزةأيضا ، ما يعني أن حماس ستفقد حضورها في قضايا األمن ، باستثا
األجنحـة  (ما ال يقل أهمية عن ذلك كله هو المتعلق ببند المقاومة ، إذ سـتحظر التـشكيالت المـسلحة                    

خارج سياق أجهزة األمن ، ما يعني تثبيت واقع السلطة ـ الدولة الذي ال يسمح بغير  ) العسكرية للفصائل
ستنتهي لصالح ترتيبات دولة مؤقتة أو سالم اقتـصادي  كما يقال ، والنتيجة أن المقاومة      " الشرعية"سالح  

، وهو البرنامج السياسي الوحيد المتاح إذا لم يجر التوصل إلى صفقة نهائية لن تختلف كثيرا سوى فـي                   
  .بعض التفصيالت المحدودة

ـ                    ل ،  من هنا ، فإن توقيع حماس على هكذا وثيقة سيكون أمرا بالغ السوء ، السيما إذا وقع تطبيقها بالفع
ولم تصطدم الحقا بالكثير من العوائق المتوقعة ، تلك التي دفعت القاهرة إلى جعل عباس مرجعية للجنة                 

  .المشتركة ، وبالطبع من أجل إلقاء مسؤولية أي تعطيل على كاهل حماس
خالصة القول هي ما بدأنا به هذا المقال ممثال في القول إن مخاطر هذه الوثيقة تتعدى حماس إلى قـوى                    

رضي راعي الحوار أم    : لمقاومة والقضية برمتها ، ما يفرض على عقالء حماس والجهاد أن يرفضوها           ا
  .غضب

بقيت اإلشارة إلى مرور تقرير جولدستون باألمس في مجلس حقوق اإلنسان ، والذي أكد ما قلنـاه عـن                
ر عن تراجع زخم    توفير شبكة أمان للرئيس الفلسطيني بعد اإلدانة التي تعرض لها ، وذلك بصرف النظ             

  .التقرير ومصيره في المرحلة الالحقة
  17/10/2009الدستور، 

  
  !هل صارت المصالحة الفلسطينية وهماً؟ .59

  محمد أبو رمان
إننا نوافق علـى    "، على الورقة المصرية بالقول      )وربما ساعات ( سترد حماس، على األغلب، خالل أيام       

ن تؤخذ بعين االعتبار، ومستجدات مرتبطـة بتقريـر      جزء كبير مما جاء فيها، لكن لنا مالحظات يجب أ         
  ".غولدستون

ستكون النتيجة إما حرد الطرف المصري أو جولة جديدة من المحادثات الشاقة التي يمارس فيهـا كـل                  
أمام الـرأي   " مسؤولية فشل المصالحة الفلسطينية   "مع الطرف اآلخر، ويحاول تحميله      " التُقية"طرف لعبة   

  . والعربي والعالميالعام الفلسطيني
العرب جميعاً والفلسطينيون، كذلك، يدركون تماماً أن مستقبل الفلسطينيين مرتبط بالمـصالحة الوطنيـة              

والسلطتين، لكن الشك في نوايا الطرف اآلخر والنفور المتبادل بين كل من فتح             " الدولتين"وإنهاء ظاهرة   
ر بالفلسطينيين إلى انهيارات لم تـشهدها القـضية         وحماس أصبح ثقباً أسود يبتلع كل تلك الجهود، ويسي        

  .الفلسطينية سابقاً
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الدقة مثقال ذرة، عندما وصـف مـشهد        ) في يديعوت أحرنوت  (لم يتجاوز الكاتب اإلسرائيلي غي بخور       
كيف سيحسم الفلسطينيون؟ الرأس يقول تصالحوا، والقلب ال يمكنه أن يقبل           "المصالحة الفلسطينية بالقول    

  ..".لة كبيرة، اإلغراء هائل، ولكن النفور المتبادل كذلكالمعض. ذلك
في أوساط قيادة حماس ثمة شعور بمحدودية الخيارات، فهم يدركون تماماً أنّهم يواجهون محيطاً عربيـاً                

  .ودولياً ال يريد لهم البقاء، وكذلك شريكا فلسطينيا مشكوكا جداً في مصداقيته ونواياه تجاه الحركة
ن الهدف الثاوي وراء جهود المصالحة يكمن بتحييد الحركة سياسياً وإضعافها، بعد أن             خشية حماس هي أ   

  .اإلسرائيلي في ذلك" الحل العسكري"فشل 
هدف الرئيس عباس، من المصالحة، يتمثل في جانبين أساسيين، األول انتخابات تمنح األغلبية لفتح، مع               

  .يجاد موطئ قدم لعباس في غزةعدم وجود أي ضمانات حقيقية لعدم التالعب بها، وإ
حتى لو سارت المصالحة كيلومترات قليلة في الطريق، فإنّها لن تكمل المسافة وفق الشروط الحالية، ولن                
تجد تطبيقاً على أرض الواقع، في ظل االستقطاب الداخلي واإلقليمي الحالي، واالحتقـان الكبيـر بـين                 

  .األطراف الفلسطينية
بتسليم غزة أمنياً للسلطة الفلسطينية، خوفاً من االنتقام أو تكرار التضييق علـى             إذا كانت حماس لن تقبل      

الحركة، كما حدث سابقاً؛ فإن الجانب األمني في الضفة الغربية لم يعد بيد عباس، بل في عهدة الجنـرال          
من خلفه سالم   األميركي دايتون، الذي علّم الشرطة على عقيدة مغايرة تماماً لميراث الكفاح الفلسطيني، و            

 أميركي  -، وفي الخلفية دعم دولي    (!)فياض ومشروعه في بناء مؤسسات الدولة، قامت التسوية أم قعدت         
  .غير محدود للرجل الذي استبدل عملياً بعباس

  .إذن، أين تقف الرهانات الحقيقية، غير المعلنة، للطرفين؟
الـسفير  (ء عرب له بتقديم كبش فداء       نصحه أصدقا (عباس أصبح بعد كارثة غولدستون ضعيفاً مهزوزاً        

،  يراهن على االنتخابات الفلسطينية، إذا لـم تـسر           )وتحميله القضية والتبرؤ منها   ) الفلسطيني في جنيف  
، لسحب بساط   )حتى لو منعتها حماس في غزة     (المصالحة، ويلوح بإجراء انتخابات في شهر شباط المقبل         

  .ة الشعبية، والتحدث باسم الفلسطينيين جميعاًالشرعية من حماس، واستعادة زمام المبادر
في المقابل، تؤكد أوساط قيادية في حماس أن الحركة تحتفظ بخياراتها، ولديها دراسة لالحتماالت كافـة،                

  .في حال قام عباس باالنتخابات، ورفعت مصر يدها عن جهود المصالحة
ط والطويل، أن يجعل مـن اسـتمرار        في خلفية ذلك، يراهن عباس على حصار غزة، في المدى المتوس          

بينما تراهن حماس على التفكك داخل حركة فتح وأزمة عباس وعلى شعبيتها فـي              . حماس فيها مستحيالً  
الضفة الغربية بأن يحِدث ذلك انفجاراً أو تغييراً في األوضاع، مع تحول في مزاج المجتمع الدولي نحـو          

  .الحركة
عبء كامالً على الطرف المصري، والتعذر بحساسيته من المداخالت         أردنياً، استمرار االستنكاف وترك ال    

فما يحدث في الضفة يمس، في الصميم، األمن الوطني األردني، وإبقاء الحجـر             . العربية، لم يعد مجدياً   
  !على أي حوار مع حماس لن يخدم مصالحنا االستراتيجية، ولم يعد له ما يبرره

  17/10/2009الغد، األردن، 
  

  لنعتمد الحرب القصيرة فقط ": غولدستون"ن الدرس م .60
   ناحوم برنياع

الجمع الفتاك بين تقرير غولدستون وبين األزمة مع تركيا دفعت رئيس الوزراء بنيـامين نتنيـاهو إلـى                  
كلما طالت الحرب   . إسرائيل يمكنها أن تسمح لنفسها فقط بحروب قصيرة، قصيرة جدا         : االستنتاج التالي 

  . المعركة على الزمن الطويل، على الرأي العام في العالم: يوم التالي أصعبستكون المعركة في ال
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يخيل أن نتنياهو ينسجم في الخـط مـع         . لهذا االستنتاج كفيل بأن تكون مضاعفات عسكرية بعيدة األثر        
 االنتقاد الذي يطلقه في المحافل المغلقة وزير الجيش ايهود باراك على قرارات الفريق الوزاري في فترة               

وكان في األقلية حيال اولمـرت ولفنـي        ". وقف نار إنساني  "فباراك سعى لما سمي     ". رصاص مصبوب "
ويدعي باراك على مسمع من نظرائه في أنهما لو كانا قبال رأيه            . اللذين حسما في صالح استمرار الحملة     

قرير غولدسـتون  ألعفيت إسرائيل من صور قاسية وكان أثر الحملة سرعان ما سيتبدد، وما كان سينشأ ت 
  .وما كان الرأي العام في تركيا وغيرها من الدول ليميل ضد إسرائيل

. في قضية العالقات مع تركيا تتوقع الحكومة تدخل اإلدارة األمريكية لكبح جمـاح حكومـة أردوغـان                
ـ       : إسرائيل تدفع ثمنا باهظا لقاء سياقات ال صلة لها بها          ات االتحاد األوروبي، بضغط من فرنسا، رد طلب

تركيا لالنخراط في أوروبا؛ اإلدارة األمريكية أظهرت ضعفا؛ في هذا الوضع اختـارت تركيـا وهـي                 
شعبية الحركة اإلسالمية في تراجع فـي كـل         . العضو المركزي في الناتو، االقتراب من سوريا وإيران       

، وليس بالنسبة لها    لما يحصل في تركيا يوجد معنى جسيم بالنسبة إلسرائيل        . دول المنطقة، باستثناء تركيا   
  . وحدها

في الماضي تـصدى رؤسـاء      .  يوما 34حرب لبنان الثانية استمرت     .  يوما 22الحملة في غزة استمرت     
الوزراء للضغط األمريكي إلنهاء خطوات عسكرية إسرائيلية بسرعة، قبل أن يبدأ الرأي العام في الدول               

ملتين تمتع بعالقات خاصة مـع الـرئيس بـوش          ولكن ايهود اولمرت، الذي قاد الح     . اإلسالمية بالثوران 
  . ما اعتبر كنعمة يعتبر اآلن نقمة. ترجمت إلى حرية عمل عسكرية لزمن طويل

وهـو  . على هذه الخلفية يرى نتنياهو بعين الخطورة انتقاد رئيسة المعارضة تسيبي لفني لسياسة حكومته             
يال حملة ضد إسرائيل، تركز على حملـة        يعتقد أن زعيمة كديما كان ينبغي لها أن تظهر وحدة وطنية ح           

وهو توقع من لفني أن تتصرف بمـسؤولية وباألسـاس أن تتـصرف             . قامت بها حكومة اولمرت ولفني    
  . بتواضع

فقـد تكبـدت    . نتنياهو يرد الزعم بأن إسرائيل تتعرض للهجوم في العالم بأنه ال توجد مسيرة سياسـية              
: هاي بسبب جدار الفصل عندما كانت هناك مـسيرة سياسـية          إسرائيل التنديد في المحكمة الدولية في ال      

فضال عن ذلـك،    . اللواء دورون الموغ كاد يعتقل في بريطانيا في الوقت الذي كانت فيه مسيرة سياسية             
  . فإن نتنياهو مقتنع بأن االتصاالت التي يديرها األمريكيون ستؤدي إلى بدء المفاوضات مع الفلسطينيين

ذا خسرت إسرائيل في المعركة على تقرير غولدستون فلن يكون بوسعها المخـاطرة             نتنياهو يؤمن بأنه إ   
  .االثنان ال يمكنهما أن يسيرا معا. إما غولدستون أو مسيرة سلمية: بتعبير آخر. بتنازالت للفلسطينيين

 أن  عندما قاد كديما الحكومة أقام استعداده لتقديم تنازالت علـى         . خط نتنياهو يعرض كنقيض لخط كديما     
إذا استأنف الفلسطينيون النار، فإن العالم سيقبل رد فعـل    . االنسحاب يعطي إسرائيل حرية عمل عسكرية     

  ". مجنونا"إسرائيلي قاس حتى لو كان رد الفعل 
الحكومة الحالية ستحرص على أن تـدرج       . برأي نتنياهو، تقرير غولدستون يثبت أن مفهوم كديما انهار        

مـن الجانـب الفلـسطيني      " العـدوان " تسمح للجيش اإلسرائيلي بالرد على       في كل اتفاق ترتيبات أمنية    
  .وستتضمن الترتيبات األمنية ضمانات دولية

  "يديعوت"
  17/10/2009صحيفة فلسطين، 

   
  ؟؟'الشرق األوسط الجديد'هل تصنع تركيا 

  إدريس الشامخ
 العدوان اإلسـرائيلي األخيـر      فاجأت تركيا محيطها اإلقليمي والدولي بمواقفها الشجاعة والمشرفة خالل        

على قطاع غزة نهاية العام المنصرم، إذ انحازت بالكامل، ودون مواربة للحـق الفلـسطيني، وأدانـت                 
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وبأقوى العبارات جرائم كيان االحتالل، واتهمته بممارسة إرهاب الدولة ضد شعب أعزل، وقـد شـكلت     
ي، حيث ذكرت العالم بأسره بالمـسؤولية       ثورة أردوغان الشهيرة في منتدى دافوس ذروة الموقف الترك        

  . التاريخية واألخالقية التي يستشعرها األتراك تجاه الشعب الفلسطيني
كل هذا، في مقابل سكوت مريب لمعظم األنظمة العربية، فسره البعض على أنه تواطؤ مكـشوف مـع                  

 الـذي أوجدتـه منـذ       العدوان، وتشجيع إلسرائيل للمضي قدما إلنهاء حالة حماس، والتخلص من العبئ          
، وكانت الجارة مصر هي عنوان هذا االتهام والتخوين، بسبب إعـالن            2006فوزها في انتخابات يناير     

ليفني الحرب على غزة من القاهرة، وإصرار مصر على إبقاء معبر رفح مغلقا أمام الفلسطينيين طيلـة                 
  . يها للجيش اإلسرائيليأيام العدوان، في مقابل تسهيل مرور الدعم اللوجستي من على أراض

ولم تتحرك الدبلوماسية المصرية إال بعد توسع االحتجاجات والمظاهرات ضد الموقف المصري المخزي             
على الصعيدين العربي واإلسالمي، في محاولة منها الحتواء الغضب الجمـاهيري العـارم، وتقـدمت               

ت تحظى بدعم عارم وسط الجمـاهير       حينها تدخلت تركيا، التي بات    . بمبادرة غير متوازنة لوقف الحرب    
العربية واإلسالمية، وقادت مساعي إقليمية ودولية، تمخضت عنها مبادرة تركية متوازنة إلنهاء العدوان             

  . على القطاع بشكل مشرف للمقاومة
لقد عدنا إلى التذكير بهذه التفاصيل، ألنها حقيقة شكلت نقطة البدأ في تحول الموقف التركي برمته، وألن                 

ثارها ال تزال مخيمة على العالقات التركية اإلسرائيلية إلى اليوم، وما إلغاء تركيا لمناوراتها العـسكرية             آ
قبل أيام قليلة، إال استمرارا لتأثر عالقة البلدين بالحرب         " نسر األناضول "المشتركة مع الجيش اإلسرائيلي     

إستراتيجية جديدة في المنطقة، قـد تحـدث        اإلسرائيلية األخيرة على غزة، بما ينبئ بقرب قيام تحالفات          
خلخلة في المسلمات القائمة في المنطقة، وتمهد الطريق أمام شرق أوسط جديد، تكون تركيا هـي رأس                 

  . ، كما تحاول أمريكا وأوروبا تكريس ذلك"إسرائيل"حربته الفعلية وليست 
إلى صحوة ضـمير    " إسرائيل"ي  هناك من المحللين من رد تحول الموقف التركي من الحليف اإلستراتيج          

المسؤولين األتراك، الذين ينحدر أغلبهم من حزب العدالة والتنمية اإلسالمي، وحنينهم إلى دولة الخالفـة               
اإلسالمية العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد، الذي رفض كل إغراءات وتهديدات الـصهاينة فـي                

هناك من بات يصف صناع القرار التركي الحـاليين         مقابل التنازل عن شبر واحد من فلسطين، حتى إن          
  ". العثمانيين الجدد"بـ

في حين ذهب محللون آخرون إلى ربط هذا التحول بتلكؤ اإلتحاد األوروبي في ضم تركيـا لعـضويته،                  
ليا لذراع أوروبا، وتحذيرا لها من عواقب التماطل فـي ضـم أنقـرة إلـى                " الصخب التركي "واعتبروا  

العشرين، وأن البديل الذي سيكون أمام تركيا هو المزيد من االرتماء فـي أحـضان               مجموعة الخمسة و  
العالم العربي واإلسالمي، ألم يقل بابا الفاتيكان بنديك السادس عشر إن تركيا بلد إسالمي، وينبغي لها أن                 

كيا داخل  تعيش داخل وسطها، في إشارة ضمنية، إلى رفض الفاتيكان أي ذوبان لبلد إسالمي كبير مثل تر               
بلدان أوربية مسيحية، فهاهي إذن تركيا تمارس واجبها كدولة إسالمية في التضامن والمناصرة مع شعب               

  . مسلم يرزح تحت أبشع احتالل في التاريخ
ربما تكون تركيا فعال قد ضاقت ذرعا بمماطلة األوربيين في ضمها إلى صفوفهم، وأرادت تغيير قواعد                

المزيـد مـن    ( ى الرجاء، والتجاوب مع المطالب األوربية التـي ال تنتهـي            اللعبة، واالنتقال من مستو   
الديمقراطية، تكريس حقوق اإلنسان، إصالح المنظومة التعليمية وإخفاء كـل مظـاهر التـدين منهـا،                

، إلى مستوى الضغط، والتلويح ببعض األوراق والمواقـف         ....)االعتراف بالجرائم المقترفة ضد األرمن    
  . ذا أمر مفهوم في معمعة السياسة الدولية القائمة على تبادل المصالح والضغوطاتهنا وهناك، وه

فإقليميـا  : وما يعزز هذا االتجاه، هو الخطوات األخيرة التي كثفتها تركيا على الصعيد اإلقليمي والدولي             
تمـاع  صارت تركيا أكثر قربا من إيران، من أي وقت مضى، حتى إن أردوغان أقر في كلمته أمام االج                 

األخير للجمعية العامة بأحقية إيران في امتالك السالح النووي، مادامت إسرائيل تمتلكه، وهو موقف لـم                
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تجرؤ على التلفظ به أي دولة عربية أو إسالمية أخرى، وفي األيام القليلة الماضية، وقعت تركيا وسوريا                 
رفع تأشـيرة الـدخول بـين البلـدين،         اتفاقا إستراتيجيا للتعاون االقتصادي والسياسي والعسكري، كلل ب       

وباالتفاق على القيام بمناورات عسكرية مشتركة في القريب المنظور، ولنا أن نتخيل حجم تأثير مثل هذه                
  .. المناورات على إسرائيل التي الزال جرح إقصائها من مناورات نسر األناضول ينزف

ر طيب رجب أردوغان، تسمح بموجبها تركيا       ومع العراق، تم التوقيع على اتفاقية اقتصادية هامة بحضو        
بمرور أنابيب الغاز العراقي إلى أوربا عبر أراضيها، وهو ما سيكسب أنقرة ورقة قوة جديدة، يمكن أن                 

م، عندما أقفلت صنابيب الغـاز  2009تستخدمها ضد األوربيين عند الحاجة، كما فعلت اوكرانيا في شتاء         
  . لى امتيازات خاصةالروسي المتوجه إلى أوربا للحصول ع

هذا التحالف الثالثي التركي اإليراني السوري الذي بدأ في التبلور، سيسهم ال محالة في تغيير الكثير من                 
الترتيبات القائمة في المنطقة، وسيكون له انعكاس مباشر على سياسة الدول الكبرى تجاه قضايا منطقـة                

، ومن الصراع العربي اإلسرائيلي، ومـن قـوى         الشرق األوسط، كالموقف من الملف النووي اإليراني      
  . الممانعة في فلسطين ولبنان

أما دوليا، فقد سارعت تركيا إلى التوقيع على اتفاقية لتطبيع العالقة مع جارتها أرمينيا وإنهاء عقد مـن                  
العداوة بينهما بسبب مخلفات الحرب العالمية األولى، لتسحب بذلك أهم ورقـة ضـغط بيـد األوربيـين             

فـي أوربـا    " لوبياتها"إلسرائيليين على حد سواء، فكلنا نعلم كم من مرة هددت إسرائيل تركيا بتحريك              وا
وأمريكا لتأليب الرأي العام الغربي ضدها بخصوص جرائمها المزعومة ضد األرمن، كما أن أوربا مـا                

  . تكبة ضد األرمنالمر" المجازر"فتئت تعزو تماطلها في ضم تركيا إليها إلى عدم اعتراف األخيرة بـ
إن موقف تركيا اليوم يؤهلها لتكون القوة اإلقليمية الرئيسة في المنطقة، وللعب أدوار حيويـة فـي كـل                   

، وطبعا لن يكون هذا المد التركي إال علـى حـساب            "لوبياتها"الملفات المطروحة، رغم أنف إسرائيل و     
 لم تعد الدول الكبرى تقيم وزنا ألي        الدور العربي الخافت، وخاصة على حساب دور مصر التاريخي، إذ         

  .من الدول العربية، بقدر ما أصبحت تخطب ود تركيا، وتتمنى عليها التدخل لدى هذا الطرف أو ذاك
  16/10/2009مجلة العصر 
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  17/10/2009، األردن، السبيل


