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   ليطاشل  مقابل شريط فيديوأسيرة 20االحتالل يفرج عن : كتائب القسام .1

 حدوث اختراق في    أمسل يوم   جس، أنه   اشرف الهور من  غزة   عن،  1/10/2009القدس العربي،   ذكرت  
صفقة تبادل االسرى بين حماس واسرائيل يعد االول من نوعه بعد ان وافقت اسرائيل على اطالق سراح                 

 وقت علمت فيه     اسيرة فلسطينية مقابل الحصول على شريط مصور للجندي االسير غلعاد شليط، في            20
ان تحركات الوسطاء المصريين شهدت مؤخرا نشاطا كبيرا التمام الصفقة عقب تـدخل             " القدس العربي "

  .الوسيط االلماني
واعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس ان االتفاق تم برعاية مـصرية وبجهـود مـن الوسـيط                  

  .االلماني
 ينتمين  4مر صحافي عقه بمدينة غزة ان من بين االسيرات          في مؤت " القسام"وقال ابو عبيدة الناطق باسم      

 للجهاد االسالمي، واسيرة من الجبهة الـشعبية لتحريـر فلـسطين،            3 لحركة فتح، و   5لحركة حماس، و  
  . اسيرات اخريات مستقالت7اضافة الى 

ة مـن    من بيت لحم، واسـير     3 من رام اهللا، و    4 من نابلس، و   8 منهن يقطن مدينة الخليل، و     3وبين ان   
  .جنين، واسيرة وطفلها من غزة

واشار ابو عبيدة الى ان هذه الخطوة تؤكد ثبات موقف الفصائل اآلسرة، وجدد موقف حماس الـرافض                 
نأمل ان تـتم    "، وقال   "مقدمة للصفقة الشاملة  "لتقديم اي تنازالت في صفقة التبادل، مؤكدا ان هذه الصفقة           

  ".رةصفقة شاملة لتكتمل بها شروط الفصائل اآلس
نسخة منه ان شمول االسـيرات لمختلـف الفـصائل          " القدس العربي "وقالت حركة حماس في بيان تلقت       

الفلسطينية لدرجة ان عدد المفرج عنهم من حركة فتح اكبر من عدد المفرج عنهم من حركـة حمـاس                   
نية بعيـدا   يؤكد مصداقية حماس والتزامها الديني واالخالقي والوطني بانهاء قضية االسرى كقضية وط           "

  ".عن الحسابات الحزبية الضيقة
ـ         لهذا فاننا نشير   "، وقالت   "افضل واسرع ما يمكن   "واكدت حماس انها حريصة على انجاز صفقة التبادل ب

، الفتة الـى ان مـا       "الى ان االتصاالت والمفاوضات بهذا الشأن مستمرة ومتواصلة وبشكل يومي احيانا          
وثمنـت  ". تعنت وبعض العثرات التي يضعها االحتالل الـصهيوني       ال"يؤخر التعجيل في ابرام اتفاق هو       

  ".الذي مكن من تحقيق انجاز هذه الخطوة"الدور المصري ودور الوسيط االلماني الفاعل 
 اسيرة فلسطينية من عدة مناطق فلسطينية في الـضفة          20واعلنت اسرائيل انها ستفرج يوم الجمعة عن        

  .بت ان الجندي شليط سالم معافى وال زال على قيد الحياةوغزة، مقابل تسليمها شريط فيديو يث
ورحب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي بهذا االتفاق مؤكدا اهمية اطالع الجميع على اوضـاع               

  .الجندي شليط، وحمل في ذات الوقت حركة حماس المسؤولية عن حياته
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خطوة لبناء الثقة تمهد للمراحـل      "هذا االتفاق كـ    واشار نتنياهو الى ان الوسطاء المصريين بادروا الى         
  ".الحاسمة من عملية التفاوض الستعادة الجندي شليط

ورحبت السلطة الفلسطينية بالصفقة، وقال وزير شؤون االسرى في السلطة الفلسطينية عيـسى قراقـع               
ـ              " راح اي اسـير    رغم اننا لسنا جزءا من هذه الصفقة، نرحب باطالق سراح االسيرات ونعتبر اطالق س

واكد قراقع ان وزارة شـؤون االسـرى بـدأت ترتيباتهـا            ". فلسطيني من سجون االحتالل بمثابة نجاح     
  .الستقبال المعتقالت الجمعة المقبل في الضفة الغربية

بحسب مصدر مطلع ان جولة جديدة من المباحثات السرية بين حماس واسرائيل            " القدس العربي "وعلمت  
الماني ستنطلق خالل ايام، وقالت انها على االغلب ستتم في القاهرة االسـبوع             برعاية مصرية وحضور    

  .المقبل، عقب وصول شريط الفيديو السرائيل، بهدف بحث التطورات الجديدة على صفقة التبادل
وبحسب ما توفر من معلومات فان مسؤولين كبارا في جهاز المخابرات المـصرية اجـروا اتـصاالت                 

 كبار من حماس، بينهم مسؤولون في الجهاز العسكري للحركة، حيث سـبق وان              ولقاءات مع مسؤولين  
تحدثت تقارير عن مغادرة احمد الجعبري مسؤول كتائب القسام قطاع غزة الى القاهرة لبحث موضـوع                

  .صفقة التبادل
ـ   ان المسؤولين المصريين بحثوا صيغ صـفقة التبـادل، وموضـوع           " القدس العربي "واكدت المصادر ل

 الفيديو واطالق سراح االسيرات الفلسطينيات مع خالد مشعل رئيس المكتب الـسياسي لحمـاس،               شريط
  .ووفد الحركة الذي زار القاهرة خالل االسابيع الماضية عدة مرات

" الحياة"المصادر الفلسطينية أكدت لـ  ، أن غزة من فتحي صباح عن، 1/10/2009 الحياة، وأضافت
ي شهدت تسجيل االختراق المهم والتوصل إلى هذه الصفقة الجزئية جرت في المفاوضات الرئيسة الت"إن 

الوسيط األلماني أجرى مفاوضات مكثفة خالل األسابيع القليلة الماضية، "وأضافت أن ". مدينة غزة أخيراً
  ".خصوصاً في غزة، مع قياديين من حماس، كانت آخر جوالتها قبل ثالثة أيام

من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، لكن " ط واألسماء في مدينة غزة أمستم تسليم الشري"وكشفت أنه 
 أسيرة 48ويأتي اطالق األسيرات العشرين، من أصل . يعتقد بأن الوسيط األلماني هو من تسلم الشريط

  . في السجون اإلسرائيلية
كيد أن شاليت على قيد تأ"وأثنى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو على جهود هداس، معتبراً أن 

وأشار إلى أن ". الحياة سيكون بمثابة رسالة إلى العالم أن حماس هي المسؤولة عن حياته بعد ذلك
الوسطاء المصريين بادروا إلى هذا االتفاق كخطوة لبناء الثقة تمهد للمراحل الحاسمة من عملية "

هذه "سة الحكومة االسرائيلية قال الحقاً إن لكن مسؤوالً في ديوان رئا". التفاوض الستعادة الجندي األسير
  ".الصفقة ال تعني قرب إنجاز صفقة شاليت، إذ أن المفاوضات في شأنها ستكون طويلة وشاقة

أي إشارة تؤكد وجود شاليت على قيد الحياة تشكل خطوة "واعتبر الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أن 
  ". مهمة نحو إطالق سراحه

العدو اإلسرائيلي سيفرج الجمعة المقبلة "أن " لجان المقاومة الشعبية"الناطق باسم " جاهدأبو م"بدوره، أكد 
شريط فيديو لمدة دقيقة واحدة عن ... عن عشرين أسيرة فلسطينية مقابل معرفة حال الجندي شاليت

  ". أسيرة فلسطينية20الجندي شاليت مقابل اإلفراج عن 
  

  ته إلنهاء االنقسام ويسعى لدورة بثلثي األعضاء الوطني الفلسطيني يؤجل مبادرالمجلس .2
أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن تأجيل مبادرة : نادية سعد الدين –عمان 

المجلس إلنهاء االنقسام، في ظل جهود مصرية مبذولة حالياً لتوقيع اتفاق مصالحة فلسطينية الشهر 
لعقد دورة للمجلس الوطني بثلثي األعضاء على األقل، باعتبارها أحد الترتيب راهناً "فيما يجري  .المقبل

وأضاف خالل اجتماع المجلس الوطني أمس في عمان إن  .، بحسب قول الزعنون"أبرز األهداف القائمة
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المجلس فضل التريث في طرح المبادرة بعدما أعد الترتيبات واالتصاالت الالزمة لاللتقاء مع رئيس "
ي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق، إضافة إلى الفصائل الفلسطينية ومجلس الشعب المكتب السياس

تحقيق الوحدة "، مؤكداً أهمية "المجلس سيطرح مبادرته في الوقت المناسب"وأوضح بأن  ".السوري
  ".الوطنية وإنهاء االنقسام للتصدي للممارسات العدوانية المتصاعدة لالحتالل اإلسرائيلي

المجلس سبق وأن طرح مبادرته أمام نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خالل "وأشار إلى إن 
 مارس في عمان، ومن ثم أعاد طرحها أمام مشعل خالل تأدية واجب العزاء /مؤتمر عقد في شهر آذار

  ".بوفاة والده في األراضي األردنية
اثل حصة فتح داخل صفوفه وتقوم المبادرة على تخصيص عدد مقاعد لحماس في المجلس الوطني تم

 مقعداً 74 مقعداً، في وقت يتجاوز فيه تمثيلهم في المجلس التشريعي، وبالتالي الوطني، 49والبالغة 
 120 – 110إضافة إلى المقاعد المحسوبة عليهم من األنصار والمقربين منهم مما يوصل العدد إلى نحو 

  .مقعداً
ية منا ولكننا مصممين على انجاز الوحدة الوطنية، وقد هذا المقترح يعتبر تضح"واعتبر الزعنون أن 

، قبل زيارة غزة "جرى االتفاق مع مشعل حينها على بحث المبادرة خالل زيارتي ولقاءي معه في دمشق
   .لنفس الغرض

  1/10/2009الغد، األردن، 
  

   إلى إنهاء األجندات اإلسرائيلية من الشأن الداخلي الفلسطيني يدعوالدويك .3
مؤتمر  في  عزيز الدويك خالل كلمته.دعا رئيس المجلس التشريعي د:  عيسى الشرباتي-لمحتلة القدس ا

الذي نظمه مركز الديمقراطية "  الدولةإمكانيةالمستقبل الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل وتآكل "
 من سرائيليةاإل األجندات إنهاء  إلى في جامعة القدس بأبوديس،أمس أعمالهوتنمية المجتمع، وانطلقت 

الشأن الداخلي الفلسطيني، وقال في كلمته التي القت تشويشات ومقاطعات مستمرة من قبل بعض 
 االنتخابات في العالم وهناك أنزه من أنها نجحنا باالنتخابات والتي قال عنها كارتر أنمنذ "الحضور 

لبعض من خالله استهداف حالة من الحصار غير المسبوق، وحالة من الخداع والتضليل الذي يحاول ا
 نقول الحقيقة مهما كلف الثمن، لقد اعتقلت ثالث أنيجب  " وأضاف".القضية الفلسطينية وحرف مسارها

 بإطالق المطالبة األجدر، ألم يكن أولمرتسنوات وبينما كنت مكبل اليدين والقدمين كان يتم الجلوس مع 
  ".أولمرتالجلوس مع سراح رئيس المجلس التشريعي وان يكون ذلك شرطا قبل 

 إغالق انه تم إال في المجلس، األولى كلمته إلقاء على أصر سراحه إطالق انه وبعد إلى"ولفت الدويك 
 اإلفراج مازن بعد أبولقد اجتمعت مع الرئيس " لمنعه من التحدث من داخله، وقال الدويك أمامه أبوابه

 عزيز انك شخصية هامة .جتماع يا د صائب عريقات، لقد قال عريقات في االعني وكان حاضراً
 تقدير، وها هي مرت أقصى ساعة على 48 أو ساعة 24وسنوفر لك الحراسة ونوفر لك سيارتك خالل 

  ". قطع غيارإلى بحاجة إنها، وعندما سأل المصريون عن سيارتي قالوا لهم إخوةثالثة شهور يا 
ين شطري الوطن سيعتزل ويتوجه للعمل  اللحمة بوإعادةانه وبعد انتهاء االنقسام " الدويك وأكد

 ومن المضايقات، تصوروا بعد االتفاق مع كل الكتل على اإلعاقاتلقد مللت من "، وقال األكاديمي
 بعد ساعة لينكر االتفاق ويرفض باسم فتح األحمدعودتي للعمل كرئيس للمجلس التشريعي يخرج عزام 
لنرويج على حماس ويقول لها انه لن يقوم بزيارة عودتي لهذا الموقع، فيما وزير آخر يحرض حكومة ا

  .حسب قوله". النرويج بسبب دعوتها لوزير من حماس لزيارتها
 االتفاق الوطني بين فتح وحماس، بإبرام األخيرة تتوج الجهود المصرية أن في أمله الدويك عن وأعرب

  .األخيرةمشيدا بتصريحات خالد مشعل وجبريل الرجوب 
 1/10/2009الحياة الجديدة، 
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  67 تقّر بكامل أراضي أن "إسرائيل" شيء منطقي ومقبول لكن على األراضيتبادل : عريقات .4

قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية وكبير المفاوضين :  عيسى الشرباتي-القدس المحتلة 
 القدس خارج إبقاءن خطاب نتنياهو واضح جدا، وهو التنكر للحقوق الفلسطينية من خالل إ"الفلسطينيين 

 األراضي دولة منزوعة السالح ودون سيادة ومبعثرة في وإقامةالسياق ورفض عودة الالجئين، 
 نعترف بيهودية الدولة، ثم يزعم انه أنورغم كل ذلك يصر نتنياهو على "ضاف عريقات أو ".الفلسطينية

  ".ماض في طريق السالم مع الفلسطينيين
 إمكانيةالمستقبل الفلسطيني في ظل استمرار االحتالل وتآكل  "وقال عريقات خالل كلمة له في مؤتمر

:  في جامعة القدس بأبوديسأمس أعمالهالذي نظمه مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع، وانطلقت  "الدولة
 مقبول كما يحدث في األراضيال نريد البدء من جديد، ولن نقبل بأقل مما طرح علينا، ومنطق تبادل "

، قبل البحث في 67 تقر بكامل مناطق أن إسرائيل العالم، لكن قبل كل شيء على أطرافكثير من 
  ".األخرىموضوع التبادل، ثم نبحث القضية 

 1/10/2009الحياة الجديدة، 
  

   صفقة األسيرات إنجاز للمقاومة وفشل لالحتالل:بحر .5
تمسك الفصائل اآلسرة  أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ب. أشاد د:غزة

للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط بشروطها، واعتبر االتفاق على اإلفراج عن عشرين أسيرة فلسطينية لقاء 
 ".أولى مراحل التبادل وبداية خضوع االحتالل لمطالب المقاومة الفلسطينية"بث شريط فيديو لشاليط، هو 

حاول في السنوات السابقة " االحتالل اإلسرائيلي وأكّد بحر في تصريح له في غزة يوم األربعاء، أن
، "استغالل آلته العسكرية واالستخباراية للبحث عن مكان الجندي شاليط، ولكنه فشل في الوصول إليه

نجاح يحسب للمقاومة الفلسطينية في االحتفاظ بالجندي اإلسرائيلي للوصول إلى صفقة "معتبراً ذلك بمثابة 
  ".تبادل مشرفة

 بحر بالدور المصري المبذول وبمشاركة الوسيط األلماني، مطالباً االحتالل باالستجابة لكافة ورحب
  ".ال حّل لعودة شاليط إلى بيته إالّ بشروط المقاومة"مطالب المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أنه 

  30/9/2009 قدس برس،
  

 "نتصار لنهج المقاومةا" أسيرة فلسطينية 20إطالق سراح  موافقة االحتالل على : الغول  .6
ون األسرى والمحررين في حكومة غزة المستشار محمد فرج الغول موافقة ؤاعتبر وزير ش: غزة

  أسيرة فلسطينية مقابل معلومات عن شاليط هو انتصار لنهج المقاومة،20االحتالل على إطالق سراح 
 الغول في تصريح قالو .حيث يمثل هذا العدد ثلث عدد األسيرات المحتجزات في سجون االحتالل

إن صبر الفصائل الفلسطينية وثباتها على مواقفها، وإصرارها : "نسخة منه" قدس برس"مكتوب، وصل 
على إتمام الصفقة بعيداً على شروط االحتالل ومعاييره، بدأ يؤتى ثماره، وهذه العملية هي أولى 

ا القدامى وأصحاب المحكوميات العالية بشرياته، وستشهد األيام القادمة إن شاء اهللا خروج كافة أسران
  ".والذين طالبت الفصائل بإطالق سراحهم مقابل إطالق سراح شاليط

وثمن الغول موقف الفصائل الفلسطينية التي لم تفرق بين األسيرات حسب االنتماء السياسي، حيث تشمل 
ت لالحتالل تشمل أسرى من الصفقة أسيرات من كافة األطياف السياسية، وكذلك قائمة األسماء التي قدم

  .كافة التنظيمات الفلسطينية
  30/9/2009 قدس برس،
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   وحدة سكنيةألف 60 من ألكثر القطاع بحاجة أن في غزة تؤكد اإلسكانوزارة  .7
 في الحكومة المقالة التي تديرها حركة واإلسكان األشغال يوسف المنسي وزير أكد:  اشرف الهور-غزة 

كد المنسي أو . وحدة سكنية لسد احتياجات السكانألف 60 من ألكثرجة  قطاع غزة بحاأن أمسحماس 
 أدت على القطاع،  مؤخراً"إسرائيل" الحرب التي شنتها أن نسخة منه "القدس العربي"في تصريح تلقت 

  .  بال مأوىوأصبحوالتشريد اآلالف من العائالت التي دمرت منازلهم، 
لحكومة المقالة مواصلتها العمل في مشروع تسوية  وزارة الزراعة في اأعلنتوفي سياق قريب 

 الوزارة انها ستعمل على تسوية آالف  وأكدت.األخيرة الزراعية التي دمرت خالل الحرب األراضي
 دونم من 400 سوت أنها الزراعية خصوصا في المناطق الحدودية، وبينت األراضيالدونمات من 

 . الزراعية شرق مدينة خانيونساألراضي
  1/10/2009 العربي، القدس

  
 "البعث" و"القومي"النشاشيبي يبحث االعتداءات اإلسرائيلية مع حزب اهللا و .8

زار عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية محمد زهدي النشاشيبي، مقر المجلس السياسي 
وتناول  . حمودفي حزب اهللا حيث التقى مسؤول الملف الفلسطيني حسن حدرج ومعاونه الشيخ عطا اهللا

االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة على المسجد األقصى، ومؤامرة تصفية القضية الفلسطينية التي "البحث 
نتنياهو في ظل رهان فريق ) بنيامين(أوباما عبر إظهار خالف وهمي مع حكومة ) باراك(تتوالها إدارة 

التي هي السبيل الوحيد "دعمه للمقاومة وأكد النشاشيبي  ."التسوية العربي على وعود السالم الزائف
 .، داعياً إلى تعميم ثقافة المقاومة في العالمين العربي واإلسالمي"لتحرير األرض واإلنسان

كما زار رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان بحضور عميد اإلذاعة واإلعالم 
االنفتاح على كل حوار داخلي يهدف "د النشاشيبي وأك .جمال فاخوري ومعتمد فلسطين هملقارت عطايا

 ."اتجاه لتشكيل أطر تدعم عمل المقاومة في كل الميادين"، لفت إلى "إلى تعزيز اللحمة الفلسطينية
قضية " أن أكد القطري لحزب البعث العربي االشتراكي فايز شكر، الذي األمينكما زار النشاشيبي 
اك حزبنا، ونحن نطالب الدولة اللبنانية والسلطات المعنية بضرورة  محور تحركنا وحرفلسطين هي دائماً

توفير الخدمات االجتماعية للفلسطينيين المتواجدين على االراضي اللبنانية، مع التأكيد أنهم ضيوف 
 ."اعزاء، ولن يقبل اي لبناني بتوطينهم بحسب ما يروج ويعمل له في الخفاء

 . بهية الحريريللبنانية اكما زار النشاشيبي وزيرة التربية
 1/10/2009السفير، 

  
  في ذكرى تحرير القدس  صرح صالح الدين بدمشق من أمام خطاباً سياسياً مشعل يلقي .9

أن رئيس المكتب السياسي للحركة   ،"قدس برس"أكدت مصادر قيادية في حركة حماس، لوكالة : دمشق
تستعد الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة خالد مشعل سيلقي كلمة سياسية في المهرجان الكبير الذي 

  .للثقافة العربية إلقامته، يوم الجمعة المقبل، إحياء لذكرى تحرير صالح الدين للقدس
، وطلبت االحتفاظ باسمها، أن خالد "قدس برس"التي تحدثت لـ " حماس"وأوضحت المصادر القيادية في 

" حماس"صرح صالح الدين، تتضمن رؤية  قرب منمشعل سيلقي كلمة في قلعة دمشق للمشاركين بال
  . للوضع السياسي واألمني بشكل عام في المنطقة

  30/9/2009قدس برس، 
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  "أن ال شيء بالمجان"خطوة الشريط رسالة لالحتالل بـ: الزهار .10
كشف القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس محمود الزهار أن مفاوضـي صـفقة تبـادل                : غزة

يخوضون مفاوضات يومية تـستمر لعـدة   "لفلسطينيين بالجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط    األسرى ا 
  ".الصعبة والشاقة والمرهقة"، واصفا إياها ب"ساعات

وأوضح الزهار أن المفاوضين الفلسطينيين يخوضون مفاوضات يومية تستغرق سـاعات طويلـة يـتم               
 مؤكًدا أن حركة حماس تبذل قصارى جهدها مـن أجـل   خاللها مناقشة التفاصيل الدقيقة وكل اسم أسير،  

  .يفرج من خاللها عن شخصيات هامة جًدا" مشرفة"الوصول إلى صفقة تبادل 
القضايا التي تطرح في صفقة التبادل تبدو للوهلـة         "وأضاف في لقاء مع فضائية األقصى مساء األربعاء         

  ".األولى غير ممكنة، لكن ليس هناك شيء صعب
على أن حركة حماس تضع في حسبانها أسرى الداخل والقدس والعرب، مـشيًرا إلـى أن                وشدد الزهار   

من خالل تسليمها شريط مصور قصير مقابل اإلفراج عـن          " إسرائيل"حركته أرادت إيصال رسالة إلى      
  . أسيرة فلسطينية بأنه ال شيء مجانًا20

ى أن باقي األسيرات المعـتقالت      وأكد الزهار أن حماس قدمت ملف األسيرات على كل شيء، مشدًدا عل           
  .هو في أولويات المفاوض حول صفقة التبادل

ـ        ـ      20وحول آلية االتفاق على قائمة أسماء األسيرات ال عبـر  " إسـرائيل "، أوضح الزهار أنهم قدموا لـ
  .الوسيط قوائم األسيرات لتختار هي من تريد قائمة التي سيتم اإلفراج عنهن مقابل الشريط
  1/10/2009 ،وكالة سما

  
  اللجنة المركزية لفتح ترفض التفاوض قبل وقف االستيطان وتحديد المرجعية: دحالن .11

وضعت "محمد دحالن أن اللجنة " فتح"كشف عضو اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس-رام اهللا 
أمس إن اللجنة قررت في اجتماع " الحياة"وقال لـ. الستئناف المفاوضات مع إسرائيل" خطين أحمرين

ال مفاوضات من دون تحديد مرجعيات عملية السالم التي يحاول رئيس الوزراء "الليلة قبل الماضية أن 
لم يعد لدى فتح طاقة : "وأضاف دحالن".  بنيامين نتانياهو تغييرها، ومن دون وقف االستيطاناإلسرائيلي

الت والمقاهي، وال يمكننا لمواصة التفاوض في ظل االستيطان، فاالستيطان إرهاب مثله مثل تفجير الحاف
  ".االستيطان والمفاوضات خطان متوازيان ال يمكن أن يلتقيا. أن تفاوض في ظل االستيطان

واتهم اإلدارة األميركية بالتراجع عن مواقفها من المفاوضات، مشيراً إلى تغيير الرئيس باراك أوباما 
تيطان، ومطالبته الرئيس محمود عباس موقفه من المطالبة بوقف االستيطان إلى المطالبة بلجم االس
تفاءلنا خيراً بخطاب الرئيس : "وأضاف. بالعودة إلى المفاوضات، حتى في حال عدم وقف االستيطان

  ".األميركي في القاهرة، لكن حدث تراجع غير منظم عن مواقفه بعد ذلك
ال يبشر "أوباما ونتانياهو الذي عقد في نيويورك وجمع عباس و" البروتوكولي"واعتبر أن اللقاء الثالثي 

وقال إن ثمانية أشهر من ". بالخير بسبب هذا التراجع، لذلك ال أتوقع عودة قريبة إلى المفاوضات
لم تسفر عن تقدم "المفاوضات بين المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل والحكومة اإلسرائيلية 

ى الضغط على الجانب الفلسطيني ألنه الطرف جوهري في وقف االستيطان، فلجأ الجانب األميركي إل
  ".األضعف

اذا : "موقفاً إيجابياً من الورقة المصرية، قال دحالن" حماس"وعن فرص المصالحة الوطنية بعد إعالن 
لكن هل هذا كاف لحل كل . سألتني عن فرصة المصالحة هل هي اآلن أكبر أم أصغر؟ أقول إنها أكبر

  ".ستجيب عليه األسابيع المقبلةالقضايا العالقة بيننا؟ هذا 
األولى إعادة بناء أجهزة األمن في غزة على أسس "وحدد قضيتين خالفيتين تتوقف عليهما المصالحة، 

عوامل عدة تدفع باتجاه المصالحة، "وقال إن ". مهنية غير حزبية، والثانية تحديد موعد لالنتخابات العامة
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ستعين " فتح"وكشف أن ". حماس الفاشلة في القطاعأهمها جنون االستيطان وحصار غزة وتجربة 
  ".جميعهم من الوجوه الشابة يتحدثون مختلف اللغات"مجموعة من الناطقين باسمها قريباً 

  1/10/2009الحياة، 
  

   تطالب بريطانيا بتقديم اعتذار للشعب الفلسطينيحماس .12
للـشعب الفلـسطيني،    " اعتذار"طالبت حركة حماس امس حكومة بريطانيا بتقديم        : ـ اشرف الهور   غزة

  .وحملتها ماساة الفلسطينيين، وما لحق بهم من ويالت وحروب وعمليات قتل ارتكبتها اسرائيل
وجاء طلب حماس على لسان حسام احمد رئيس دائرة الالجئين في الحركة، ردا على تصريحات وزيـر                 

 فيها الفلسطينيين بتقديم تنازالت فـي       الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند حول قضية الالجئين، التي طالب        
وقال احمد ان بريطانيا هي من تتحمل المسؤولية عن ظهور هذه المشكلة، مشددا مـن                .قضية الالجئين 

  .رفض حماس لهذه التصريحات
  1/10/2009القدس العربي، 

  
  االحتالل يستغل الوضع اإلقليمي ويحضر لهجوم كبير على قطاع غزة: يالهند محمد .13

 20 الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي أن اإلفـراج عـن                أكد: غزة
أسيرة مقابل معلومات عن حياة الجندي شاليط المأسور لدى فصائل المقاومة انجاز للـشعب الفلـسطيني                

ويظهر للعالم  ان الكيان اإلسرائيلي يريد أن يستغل الوضع اإلقليمي          :" الهندي وقال. وللمقاومة الفلسطينية   
ان غزة جزء من محور الشر بسبب وجود أسلحة فيها وانه يريد الهجوم عليها محذرا من شـن اعتـداء                    

واوضح ان السلطة الفلسطينية تشارك في التـصعيد اإلسـرائيلي    . واسع على القطاع بسبب هذه الذرائع    
الل بحيث أن هناك المئـات      عبر ضرب المقاومة واعتقال المقاومين من خالل التنسيق األمني مع االحت          

  . من المعتقلين في سجون السلطة كما أن هناك اآلالف من المعتقلين في سجون االحتالل
وأضاف أن هناك أيضا تصعيدا في القدس بحيث شهدنا مؤخرا اعتداءات الصهاينة على المسجد األقصى               

  . المبارك كما أن هناك عمليات متسارعة في تهويد القدس
تب السياسي عن إدانته للمفاوضات األخيرة التي جرت بين السلطة والكيان االسـرائيلي  وعبر عضو المك  

إن الكيان اإلسرائيلي يستغل هذه المفاوضات التهام اكبر مـساحة          :" بمشاركة أميركية في واشنطن قائال      
  . من الضفة الغربية وتهويد القدس 

 1/10/2009 ،وكالة سما
  

  يوجهون مذكرة إلى اللجنة المركزية يطالبون بإنصافهم فتح المقيمون في األردن كوادر .14
وجه كوادر وضباط حركة فتح المقيمون في األردن مذكرة أمس إلى : عمان ـ عبد الجبار أبو غربية

أعضاء اللجنة المركزية للحركة، يطالبون فيها بإنصافهم لجهة حقوقهم المادية والمعنوية، ويطالبون 
 .لجنة المركزية، والمجلس الثوري لبحث هذه المسألةبتشكيل لجنة من بين أعضاء ال

  1/10/2009عكاظ، 
  

  يطالب فتح وحماس باغتنام الفرصة األخيرة للمصالحة الفلسطينيةالسراج .15
رحب الدكتور إياد السراج، أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية، بالتصريحات األخيرة لخالد : غزة

عكست أجواًء ايجابية تجاه اقتراب "بالقاهرة، وقال إنها " حماس "مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة
  ".موعد تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام السياسي والجغرافي الذي عصف بالحالة الوطنية
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إن ردود الفعل االيجابية من قبل : "نسخة منه" قدس برس"وقال السراج في تصريح مكتوب له، وصل 
تجاه التصريحات الصادرة عن السيد خالد مشعل، تصب هي األخرى في " فتح "أوساط رسمية من حركة

باتخاذ إجراءات منها اإلفراج عن كافة المعتقلين " فتح"و" حماس"وطالب السراج حركتي  ".دائرة التفاؤل
السياسيين، ووقف التحريض اإلعالمي، وإعادة افتتاح مقرات المنظمات األهلية والمقرات النقابية 

  .قة، وزيادة مساحة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلميالمغل
 30/9/2009قدس برس، 

  
  "ولكن"تصريحات مشعل تضمنت عناوين إيجابية للمصالحة لكنها حملت كلمة : زياد أبو عين .16

" : قدس برس"زياد أبو عين في تصريحات خاصة لـ " فتح" عضو اللجنة المركزية لحركة قال: رام اهللا
اب مشعل يحمل عناوين إيجابية تجاه المصالحة، لكنه حمل أيضا كلمة ولكن، التي يمكن ما جاء في خط"

أن تنسف الحوار بالكامل، فنحن ال نريد كالما ناعما وإنما نريد نوايا صادقة تلبي مطلب الشعب 
كلمة الفلسطيني والرأي العام العربي إلنهاء االنقسام وتحقيق الوفاق الوطني، ونحن نتمنى أن ال تنسف 

  ".ولكن التي تضمنها خطاب مشعل كل الجهود والمبادرات إلنهاء االنقسام
 30/9/2009قدس برس، 

  
  استئناف المفاوضات شرعنة االستيطان ومساعدة االحتالل لإلفالت من العقاب: حماس .17

اعتبرت حركة حماس أن استئناف المفاوضات بين السلطة واالحتالل والذي تزامن مع تقديم : غزة
تون تقريره الخاص بجرائم الحرب اإلسرائيلية في غزة للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة جولدس

  .بمثابة شرعنه للعدوان واالستيطان، ومساعدة لالحتالل لإلفالت من العقاب
وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح مكتوب على ضرورة البدء الفوري في إجراءات 

  . لمحاكمة القيادات اإلسرائيلية في محاكم الجنايات الدولية كمجرمي حربعملية وفعلية
العبث بمستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل "وطالب السلطة برئاسة محمود عباس الكف عما أسماه 

  ".القضية الفلسطينية ووقف كافة أشكال التطبيع والتنسيق والتفاوض مع العدو الصهيوني
  30/9/2009قدس برس، 

   
   غولدستون كارثة على السالمتقرير: نياهونت .18

هاجم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة، أمس، التقرير الذي أصـدرته لجنـة              : علي حيدر 
تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، والتي اتهمت دولة االحـتالل              

كارثـة علـى    «ووصف نتنياهو خالصات التقرير بأنها      . على غزة بارتكاب جرائم حرب خالل عدوانها      
كل الوسائل من أجل ضمان حقنا في الدفاع عـن          «، مجدداً حق استخدام     »السالم والنضال ضد اإلرهاب   

  .»النفس
، الـذي يـصادف األسـبوع    »عيد العرش«وأكد نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغَّر سيعقد جلسة بعد       

 تقرير غولدستون والملفات المرافقة له، على خلفية تقديم منظمات حقـوق إنـسان              المقبل، بهدف مناقشة  
دعاوى قضائية إلى محكمة بريطانية تطالب بإصدار أمر اعتقال بحق وزير الدفاع إيهود بـاراك الـذي                 

  .يزور بريطانيا
نفّـذها  لكن مصادر في مكتب رئيس الوزراء كشفت أن موضوع التحقيق في العمليات العسكرية التـي                

، لم تُطرح خالل جلسة المجلس الوزاري أمس،        »الرصاص المصهور «الجيش اإلسرائيلي، خالل عدوان     
  .»لن تُطرح أبداً«وأنها 

  1/10/2009األخبار، 
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  االنسحاب من غزة" تصحيح خطأ"نتنياهو يريد  .19

االنسحاب "ا سمي م" تصحيح خطأ"بنيامين نتنياهو اعتزامه " اإلسرائيلي"أكد رئيس الوزراء : آي.بي.يو
مهاجمة قطاع غزة، في إشارة إلى " شرعية"ما اسماها " إسرائيل"من قطاع غزة، ألنه لم يمنح " األحادي

  .تقرير ريتشارد جولدستون حول المحرقة
كانت "، إنه "المصغّر"عن نتنياهو قوله، خالل اجتماع مجلس الحرب " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم 

لك االنسحاب، األولى هي أن االنسحاب سيدفع السالم ويوقف الهجمات هناك نظريتان دعمتا ذ
الصاروخية من قطاع غزة، والنظرية الثانية قالت إنه حتى لو لم تتوقف الهجمات الصاروخية والهجوم 

فإنه ستكون هناك شرعية دولية كاملة للرد بكل قوة ضد العدوانية، ويجب القول باستقامة " إسرائيل"على 
منطق هذه النظريات انهار حتى أساسه واليوم نحن مطالبون "وتابع أن ". النظريتين انهارتاإن كلتا 

   .بتصحيح األخطاء
  1/10/2009الخليج، 

  
   من أراضيها بعد أن قام بجمع المعلومات والتجسس"سرائيلإ" روسيا تطرد قنصل ":معاريف" .20

رد قنصل اسرائيل في موسكو المسؤول      أفادت صحيفة معاريف اليوم ان روسيا قامت بط       : القدس المحتلة 
عن ملف قدوم اليهود من روسيا الى البالد بداعي قيامه بالتجسس وبجمع معلومـات بخـالف القـانون                  

واضافت الصحيفة ان السلطات الروسية كانت قد طلبت من شموئيل بوليشوك البـالغ             . لصالح تل ابيب    
 أيـام   3وقد عاد بوليشوك الى البالد قبـل        . يها  من العمر ثمانية وخمسين عاما قبل أسبوع مغادر أراض        

وجاء من وزارة الخارجية في القدس ان هذه        . علما بانه لم يتم االعالن عنه شخصية غير مرغوب فيها           
  .  القضية ما زالت مدار بحث بين دولتين صديقتين 

  1/10/2009 ،وكالة سما
 

  رائم الحرب تستعد لمواجهة مالحقات قضائية دولية بتهمة ج"إسرائيل" .21
 لمواجهة موجة من المالحقات القضائية ومذكرات       إسرائيل يستعد المستوى السياسي في      - بترا   -عمان  

االعتقال الدولية بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين االسرائيليين بتهمة ارتكاب جـرائم حـرب              
 . لجنة امميةخالل العدوان االخير على قطاع غزة وتقرير غزة الذي صدر اخيرا عن 

وذكرت االذاعة العسكرية االسرائيلية التي ارودت النبأ امس ان وزير الحرب ايهود باراك توجه امـس                
الى رئيس المحكمة العليا السابق في اسرائيل اهارون باراك وطلب منه تركيـز الجهـود االسـرائيلية                 

وقالت . االممي) غولدستون( لمواجهة اي مالحقات قضائية دولية محتملة في اعقاب حرب غزة وتقرير 
االذاعة ان باراك طلب من القاضي اهارون باراك الضليع في القضاء الدولي ان يترأس لجنة اسـرائيلية                 
تعمل على مواجهة االنتقادات القضائية الدولية ضد كبار المسؤولين والضباط االسرائيليين بتهمة ارتكاب             

 . جرائم حرب
  1/10/2009الرأي، األردن، 

 
   يوافق على طلبٍ فرنسي لترميم مستشفى في غزةاهونتني .22

موافقتها على طلبٍ تقدم بـه الـرئيس        ، أمس" بينامين نتنياهو "أعلنت الحكومة اإلسرائيلية برئاسة      :غزة
وقالـت صـحيفة     .الفرنسي نيكوال ساركوزي األسبوع الماضي إلعادة إنشاء مستشفًى في قطاع غـزة           

ستوافق للمرة األولى منذ انتهاء الحرب اإلسـرائيلية علـى          ) إسرائيل(إن  :" العبرية" يديعوت أحرونوت "
وأشارت  ".القطاع أواخر ديسمبر الماضي على دخول اإلسمنت ومواد البناء لغرض إعادة بناء المستشفى            
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من نيويـورك تـم دراسـة       ) إسرائيل(الصحيفة في عددها الصادر أمس، إلى أنه بعد عودة نتنياهو إلى            
ساط األمنية اإلسرائيلية والتي وصلت لنتيجة بإعطاء الموافقة للقطـريين والفرنـسيين            الموضوع مع األو  

  ".بإعادة بناء المستشفى
  1/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  لزيادة النفقات العسكرية.. تقليص الميزانية: "إسرائيل" .23

 مليار شيكل، 2,2  إلى2تبحث الحكومة اإلسرائيلية اليوم الخميس، في تقليص الميزانية العامة بحوالي 
غير أن وزارة الدفاع ستكون الوزارة الوحيدة . تقتطع بشكل أفقي من ميزانية كل واحدة من الوزارات

 . مليار شيكل1,5المستفيدة من هذا التقليص العام، الذي يأتي أساسا لتغطية نفقات إضافية فيها بقيمة 
ات داخل االئتالف الحكومي من جهة، وزيادة وتتوقع محافل مختلفة أن يسهم هذا التقليص في إثارة خالف
ورغم األحاديث التي سبقت أوانها عن سرعة . العبء المفروض على الطبقات الفقيرة من جهة أخرى

خروج االقتصاد اإلسرائيلي من األزمة، فإن الخبراء يقدرون أن إسرائيل بحاجة إلى إقرار تقليص أكبر 
 .2010في ميزانية العام 
الحكومية اإلسرائيلية التقليص األولي في الميزانية، بأنه يأتي لتغطية تكاليف االستعداد وبررت المحافل 

.  مليار شيكل1,5ونفقات أمنية إضافية بقيمة )  مليون شيكل500حوالي (لمواجهة انفلونزا الخنازير 
لتقليصات ومن المتوقع أن تتأثر الوزارات ذات الصلة بالخدمات االجتماعية أكثر من غيرها، نظرا ل

والوزارات األشد تضررا من هذا التقليص هي . الكثيرة التي أدخلت على ميزانياتها في األعوام األخيرة
وهذا يعني أن الشرائح األضعف في المجتمع اإلسرائيلي . وزارات التعليم، والصحة، والرفاه االجتماعي

 .عبء الضريبيباتت تواجه عبئا إضافيا يتمثل في تقليص اإلعانات بعد أن زيد ال
  1/10/2009السفير، 

 
  سلطة تهويد الجليل تكثف نشاطاتها لتعزيز االستيطان في الجليل .24

 270أنه تم االتفاق مـع      " ، موشي دافيدوفيتش  " سلطة تطوير الجليل والنقب   "أعلن المدير العام لما يسمى      
 آالف عائلة أخـرى     3هناك  عائلة يهودية من مركز البالد على االنتقال للسكن في الجليل ، وبحسبه فإن              

  .أبدت اهتماما باالنتقال للسكن في الجليل
ليس إال عملية تهويد ، قال دافيدوفيتش في مـؤتمر          " تطوير الجليل "وفيما يؤكد مرة أخرى أن ما يسمى        

ـ      عائلة معنية بتغييـر مكـان       270الذي سيعقد الشهر القادم ، إن       " مؤتمر الجليل "صحفي ، عقد تمهيدا ل
وأشار في هذا السياق إلى أن األشغال في الجليـل          . النتقال من المركز المزدحم إلى الضواحي     سكناها وا 

صغيرة ومتوسطة ، وأنه من المهم تقديم المساعدة للمصالح القائمة لكي تتطور وتـوفير أمـاكن عمـل                  
  .جديدة

  1/10/2009الدستور، 
 

  اإلسرائيلية السفارات أمامم اعتصامات يتنظل األوروبيةشبكة لجان التضامن يدعو : زحالقة .25
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمـع الـوطني الـديمقراطي،          . بعث النائب د  :  زهير اندراوس  -الناصرة  

دعوات الى لجان التضامن االوروبية مع الشعب الفلسطيني لمساندة ودعم اضراب المواطنين العرب في              
اتصاالت جرت فـي االسـابيع االخيـرة،        وبعد  . اسرائيل في ذكرى هبة القدس واالقصى اليوم الخميس       

اقرت شبكة لجان التضامن االوروبية سلسلة فعاليات تزامنا مع االضراب أبرزها تنظيم اعتصامات فـي               
  . السفارات االسرائيلية في اوروبا اليوم الخميسأمامساعات محددة 
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نضمام الى النـشاطات    واعلنت حركات ولجان اخرى في بريطانيا مثل لجان المقاطعة البريطانية عن اال           
  . المساندة لالضراب في المدن االوروبية

  1/10/2009القدس العربي، 
  

   جنين دهسا فيوثالث فلسطينيين بانهيار نفق في رفح  استشهاد .26
 وأصيب سبعة آخرون، جراء انهيار نفق فلسطينياناستشهد أمس،  :)وكاالت( –الضفة الغربية  - غزة

 فتى  الفلسطينية المصرية في رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهدتعرض لقصف إسرائيلي على الحدود
  . جراء دهسه من قبل دورية عسكرية إسرائيلية في بلدة يعبد بمحافظة جنينفلسطيني

1/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

  القادم  يهودية تدعو أنصارها إلى اقتحام األقصى األسبوعجماعات .27
ية متطرفة، اليوم، أنصارها إلى المشاركة في اقتحام  دعت جماعات يهود): سما (- القدس المحتلة

 وذلك األسبوع "حلول عيد العرش العبري"جماعي للمسجد األقصى المبارك، لمناسبة ما يسمى بـ 
كما دعت هذه  .9/10/2009وحتى يوم الخميس القادم 4/10/2009القادم، ابتداًء من يوم األحد الموافق 
جد األقصى وإقامة شعائر وطقوس تلمودية تتعلق بخرافة الهيكل الجماعات إلى اقتحام جماعي للمس

  ."تخليصه من يد األشرار"المزعوم و
من جهتها، حذّرت مؤسسة األقصى من هذا المخطط الذي تنوي الجماعات اليهودية تنفيذه مدعومة 

 المسجد بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، ودعت، في نفس الوقت، إلى الرباط الدائم والباكر في
  .األقصى كل وقت وحين، وخاصة في مواعيد ما يسمى باألعياد التلمودية

1/10/2009 ،وكالة سما  
  

 تتوقع افتتاح إسرائيلي رسمي لشبكة أنفاق جديدة أسفل حي السلوان"  األقصىمؤسسة" .28
 نسخة "الشرق األوسط"في بيان لها، تلقت " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"قالت : كفاح زبون: رام اهللا

منه، إن شخصية إسرائيلية بارزة قد تفتتح رسميا في موعد قريب شبكة األنفاق الجديدة أسفل حي سلوان 
 متر 100 متر مرورا بحي وادي حلوة وصوال إلى بعد نحو 600في القدس الشرقية، الممتدة على طول 
يس الحكومة وترجح المؤسسة أن تكون هذه الشخصية رئ. عن جنوبي المسجد األقصى المبارك

ونقلت المؤسسة عن شهود عيان من سلوان . اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أو الرئيس شيمعون بيريس
الحديث عن تحركات غريبة بالذات في منطقة وادي حلوة عند مداخل أحد األنفاق، وذلك بهدف تحديد 

قع أن يتصادف مع عيد مسار ومخطط زيارة الشخصية البارزة التي ستشارك في حفل االفتتاح، المتو
 . عبري

 1/10/2009الشرق األوسط، 
  

  "حق العودة في ظل المتغيرات الدولية"بعنوان " ثابت" لـندوة .29
ندوة .  صباح أمسفي بيروت" البريستول" لحق العودة في فندق "ثابت"أقامت منظمة : جهينة خالدية

   "دعوات االتحاد األوروبي إلى التوطينقضية الالجئين وحق العودة في ظل المتغيرات الدولية و"بعنوان 
وافتتحت الندوة، التي رعاها الرئيس سليم الحص، بكلمة للمدير العام للمنظمة علي هويدي، أشار فيها 

الحراك الدولي الذي يهدف إلى إنهاء قضية أكثر من ستة ماليين الجئ فلسطيني وشطب حق العودة "إلى 
قلنا ان هناك حراكاً عربياً وفلسطينياً ال يقل أهمية عن الحراك الدولي وال نبالغ إذا . من األجندة السياسية
 ."لتحقيق الهدف نفسه
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ترى هل يستطيع المجتمع الدولي أن يفرض إرادته على الدول المضيفة لتوطين الالجئين؟ ": وتساءل
ين حل القضية وهل يحق لمجلس األمن االنعقاد التخاذ قرار يلزم الدول العربية رعاية الالجئين إلى ح

 ."الفلسطينية؟
الموقف األوروبي ما زال مرتبطاً " لندن، ماجد الزير، أن -ورأى المدير العام لمركز العودة الفلسطيني 

والعدو الصهيوني أكد أنه ال يلتقي مع حق العودة، ومن هنا بدأت المشاريع . بالمشروع الصهيوني
. "هي إال عبارة عن مشروع إسرائيلي يغزو أوروباتطرح، ودعوات االتحاد األوروبي إلى التوطين ما 

عن " السفير"وتحدث الزير، الذي جال على معظم مخيمات اللجوء في العالم العربي وقبرص، لـ 
تقصير الكثير من الدول العربية في إعطاء الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين، وفي لبنان مثالً أعطي "

ل كما في سوريا حيث تمت مساواته بالمواطن السوري، هذا باإلضافة الالجئ حق اإلقامة لكنه لم يعام
 ."إلى تقصير بلدان عربية أخرى

إذا . ال غلو في القول إن حق العودة يكاد يختصر كل قضية فلسطين"أما الرئيس الحص، فاعتبر أنه 
. " الديار التي هجر منهاحفظ حق العودة لالجئين الفلسطينيين كامالً ال يعود الالجئ الجئاً، فإنه يعود إلى

وكثيراً ما يقترن رفض توطين الالجئين الفلسطينيين . الشائع في لبنان هو رفض التوطين"ورأى أن 
إال أن الحقيقة أن الرفض هو الوجه اآلخر . بالخوف على التوازن الفئوي، الطائفي والمذهبي في لبنان

حقوق اإلنسان العربي في فلسطين وليس ألنه ونحن نتمسك بحق العودة لكونه من . للتمسك بحق العودة
 ."يحول دون اإلخالل بالتوازن الفئوي في لبنان

، وان 1916المشروع األوروبي اآلن هو نفسه الذي وقع في العام "بدوره ذكر النائب مروان فارس أن 
ن هو طريق لذلك فالطريق الوحيد الستعادة فلسطي. األوروبيين كلهم سواسية واالستعماريين هم أنفسهم

، داللة على أن العدو الصهيوني يمكن 2006المقاومة، وما حصل في غزة أخيراً، وفي لبنان في العام 
 ."أن يهزم

دعوات توطين الالجئين الفلسطينيين حاجة دولية للسالم أم "األولى بعنوان : وتضمنت الندوة جلستين
الالعبون األساسيون في تطبيق "نية بعنوان ، والثا"خدمة للمشروع األميركية واإلسرائيلي في المنطقة؟

 ."حق عودة الالجئين على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية
 حاجة دولية؟

محسن صالح، .  للدراسات واالستشارات، د"مركز الزيتونة"ترأس الجلسة األولى المدير العام لـ 
ذي ركز على البعد القانوني لحق العودة، وتحدث فيها أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري، ال

 أن كل "السفير"وذكر المصري لـ . مفصالً بدقة النصوص والنقاط المختلف عليها في القرارات الدولية
هذه القرارات الدولية التي أكدت حق العودة، باقية، وهي تشكل المرجعية الدائمة في القوانين الدولية، 

 الذي في هذه الحالة يمنع التوطين بأي شكل من األشكال، لكن "القانونيالنظام العالمي "وتشكل ما يسمى
هناك نظاما آخر يحكم العالقات الدولية وهو النظام السياسي العسكري االقتصادي الذي يمثل موازين 

وعقب على . "القوى والمصالح العالمية، ويستطيع لألسف أن يفرض نفسه بصرف النظر عن القانون
المسكوت عنه في "ساري حنفي، فتناول . المداخلة أستاذ العلوم االجتماعية في الجامعة األميركية، د

، وتحدث عن األبعاد الجغرافية واالجتماعية واإلعالمية لقضية حق العودة ومنع "قضية حق العودة
 الفلسطينيين في لبنان من عدم الربط بين حرمان"، ركز حنفي على "السفير"وفي حديثه لـ . التوطين

الحقوق المدنية أوالً، الحقوق المدنية ثانياً، : حقوقهم المدنية وبين فزاعة التوطين، مؤكداً على مقولة
 ."الحقوق المدنية ثالثاً، وحق العودة رابعاً

 العبون أساسيون
ني صالح صالح، فقد أما الجلسة الثانية، التي ترأسها رئيس لجنة الالجئين في المجلس الوطني الفلسطي

لعودة "واعتبر سكرية أن .  النائب وليد سكرية"ملتقى حق العودة ورفض التوطين"تحدث فيها رئيس 
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وهو يتعلق بعدد . الالجئين الفلسطينيين أبعاداً سياسية كبيرة على الوضع داخل فلسطين وكامل المنطقة
فحق العودة وتحقيقه، ليسا حالً . وطالعائدين، وإلى أي منطقة أو كيان سياسي في فلسطين، وبأي شر

لمشكلة إنسانية، يعانيها الالجئون، بل إعادة صياغة للوضع الديموغرافي والسياسي للكيانات على أرض 
فلسطين، وأثرها الكبير في إعادة رسم الوضع السياسي في كامل منطقة الشرق األوسط، ومنه الشرق 

رأفت مرة، على كلمة النائب سكرية، مركزاً على خمس وعقّب اإلعالمي الفلسطيني . "األوسط الكبير
ركائز لحفظ حق العودة ومنع التوطين، وهي تمسك الشعب الفلسطيني بحقه، واستمرار المقاومة، ونضال 
القوى الحية في األمة، وعمل المنظمات غير الحكومية، ودور مراكز حق العودة ولجانها التي نشأت في 

 .فلسطين وبالد اللجوء
1/10/2009سفير، ال  

  
  استيطانية جديدة في نابلسوحدة 25 .30

 25 عن طرح عطاء جديد لبناء أمس المختصة اإلسرائيلية سلطات االحتالل أعلنت): بترا( –رام اهللا 
 . وحدة سكنية في مستوطنة براخا جنوب مدينة نابلس

1/10/2009الرأي، األردن،   
  

  كندا من فلسطينيي العراق تغادر لإلقامة في مجموعة .31
راق في مدينة الحسكة عاألربعاء، المجموعة األولى من الجئي مخيم الهول لفلسطينيي ال غادرت: دمشق

 وجاءت مغادرة مجموعة   الجئاً فلسطينياً عبر مطار دمشق الدولي إلى كندا،29السورية، والتي تضم
ت وسط ظروف إنسانية الالجئين الفلسطينيين بعد قضائهم في صحراء مخيم الهول أكثر من ثالث سنوا

  .متدهورة
30/9/2009قدس برس،   

  
   نصف المسنين في األراضي الفلسطينية تحت خط الفقر":اإلحصاء الفلسطيني"تقرير لـ .32

أظهر تقرير أصدره اإلحصاء الفلسطيني، أمس، عشية اليوم العالمي للمسن الذي يصادف اليوم،  :رام اهللا
  .ة هم من المسنين، ونصفهم يعيش تحت خط الفقرمن السكان في األراضي الفلسطيني% 4.4أن 

من المسنين يشاركون في القوى % 13.7إلى أن ، نسخة عنه" فلسطين"وأشار التقرير الذي وصل لـ
وأوضح التقرير أن األراضي . العاملة، وأكثر من نصف العاملين منهم يعملون لحسابهم الخاص

حيث ارتفعت ، اء على قيد  الحياة منذ بداية العقد الماضيالفلسطينية تشهد تحسناً ملحوظاً في معدالت البق
 سنوات خالل العقد ونصف العقد الماضيين، إذ ارتفع 6-5معدالت توقع البقاء على قيد الحياة بمقدار 

 عاماً لإلناث 73.2 عاماً للذكور و 70.5 إلى 1992 عاما لكل من الذكور واإلناث عام 67.0من نحو 
 عاماً 72.0التوقع بارتفاع هذا المعدل خالل السنوات القادمة ليصل إلى نحو  مع 2009منتصف العام 

  .2015 عاماً لإلناث في العام 75.0للذكور، و
أن المجتمع الفلسطيني يمتاز بأنه مجتمع فتي، حيث تشكل فئة صغار السن حوالي نصف :" وقال التقرير

ففي منتصف . نسبة ضئيلة من حجم السكانالمجتمع في حين ال تشكل فئة كبار السن أو المسنين سوى 
من مجمل السكان في األراضي % 4.4)  سنة فأكثر60األفراد ( بلغت نسبة كبار السن 2009العام 

  ".في قطاع غزة% 3.7في الضفة الغربية و% 4.9بواقع (الفلسطينية 
% 3.8 حوالي 2009  سنة فأكثر في األراضي الفلسطينية لعام60وبين التقرير أن نسبة األفراد الذكور 

وتشير البيانات إلى أن متوسط حجم .  أنثى100 ذكر لكل 78.3لإلناث، بنسبة مقدارها % 5.1مقابل 
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األسر التي يرأسها مسن تكون في العادة صغيرة نسبيا إذ بلغ متوسط حجم األسرة التي يرأسها مسن في 
  .ير مسن أفراد لألسر التي يرأسها غ5.8 أفراد مقابل 3.9الضفة الغربية 

1/10/2009صحيفة فلسطين،   
 

   فلسطينيا في الخليل17 يعتقل االحتالل .33
اعتقلت قوات االحتالل سبعة عشر مواطنا في محافظات الضفة الغربية  :)وكاالت( –الضفة الغربية 

  .المحتلة، واعتدت بالضرب على مواطن في بلدة دورا قضاء مدينة الخليل
1/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
  قرب حائط البراق" الهيكل الثاني" يزعم الكشف عن حوض من أيام االحتالل .34

" حائط المبكى" مترا عما يسمى 20 أنه تم الكشف عن قاعة جديدة ، تبعد اإلسرائيليةادعت سلطة اآلثار 
كما ادعت أن القاعة واحدة من ثالث . ، وذلك خالل الحفريات التي تجري في المكان)حائط البراق(

وبحسب سلطة اآلثار فإن القاعة كانت  ".الهيكل الثاني" قد أقيمت منذ فترة ما يسمى بـقاعات فخمة كانت
، ثم جرى تحويلها إلى حوض لالغتسال يمكن " مجلس السنهدرين"تستخدم بداية من قبل ما يسمى بـ

  . درجة11الوصول إليها بعد هبوط 
1/10/2009الدستور،   

  
   خالل آب الماضيةيني انتهاكا للحريات اإلعالمية الفلسط20 رصد .35

للحريات الفلسطينية  انتهاكا 20 المنصرم نحو 2009رصد التجمع اإلعالمي الفلسطيني خالل شهر آب 
وسجل تقرير حالة الحريات اعتقال خمسة  . انتهاكا احتالليا11على األقل كانت ظاهرة ومعلنة ، بينها 

  .اإلسرائيليصحفيين بأيدي جيش االحتالل 
1/10/2009الدستور،   

  
   دعم نفسي ألطفال غزة جلسات .36

 320  استفاد منهانفذت جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي سلسلة من جلسات الدعم النفسي لألطفال: غزة
 اطفل وطفلة وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم النفسي وينفذ المشروع في المناطق األكثر احتكاك

جمعية بالشراكة الوالذي ) Muslim aid(سسة  للهجمات اإلسرائيلية من مدينة غزة، ويموله مؤةوعرض
  .مع المركز الفلسطيني للصدمات

30/9/2009قدس برس،   
  

   الخنازير من عسل النحلألنفلونزاطبيب فلسطيني يكتشف دواء  .37
 النقاب عن اكتشافه عالج 48كشف البروفيسور هاني يونس من قرية عارة في المثلث في فلسطين 

سل النحل العكبر المشتق من منتوجات النحل مشيراً إلي أن العكبر وهو لمرض أنفلونزا الخنازير من ع
  .مادة قاتلة لجميع أنواع الفيروسات 

إن أنفلونزا الخنازير هو فيروس عادي يتمتع بخصائص وعوارض طبيعية وليس هنالك أي : وقال يونس
ي أنه فيروس ضعيف جداً إثبات أنه يهاجم جهاز األعصاب أو أي جهاز آخر في جسم اإلنسان مشيراً إل

بدليل أن شركات األدوية تتحدث عن إنتاج لقاح ضده وهذا يعني أن وجود مناعة جيدة في الجسم من 
  .شأنها أن تتصدي لهذا الفيروس

واتهم شركات األدوية بافتعال ضجة غير مبررة حول الفيروس ألهداف ربحية مشيراً إلي أن جهات 
إن الفيروسات الطبيعة لها دواء، : وقال. كبري في هذه الضجةوأمريكية لها مصلحة ) إسرائيلية(
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ما أنزل اهللا من داء إال : وعالجها موجود في الطبيعة ويؤكد هذا قول الرسول صلي اهللا عليه وسلم 
  .وأنزل له دواء 

ويذكر أن بروفيسور يونس، حاصل علي دكتوراه في الكيمياء الطبية من الجامعة العبرية في القدس، 
توراه في األعشاب الطبية من الواليات المتحدة وهو مدير مستشفي الحكمة ويعمل في الطب البديل ودك

  .والطب اإلسالمي
30/9/2009المصريون،   

  
  جراء نفاد محاليل غسيل الكلى في غزة تحذر من كارثة "  الصحةوزارة" .38

ليل غسيل الكلى بالكامل حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من حدوث كارثة حقيقية جراء نفاد محا :غزة
من مخازنها واضطرارها الستخدام معقمات األجهزة المنتهية الصالحية في حال عدم دخول محاليل 

  . األمر الذي قد يعرض حياة المئات من المرضى لخطر الموت في أي لحظة"غسيل الكلى إلى غزة
اهللا تماطل هذا العام في توريد وأكد مدير عام الصيدلة بالوزارة الدكتور منير البرش أن حكومة رام 

 إضافة إلى أنها قلصت حصة العام الماضي إلى النصف، "حصة القطاع من األدوية والمهمات الطبية
  .موضحا أنها كانت السبب الرئيس في تفاقم معاناة المرضى الذين يتعرضون لحصار قاس

1/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

 بغزةواحد مستشفى  ولو  الدولي عن إعادة بناءتستهجن عجز المجتمع"  األوروبيةالحملة" .39
بشدة عجز المجتمع الدولي عن إعادة " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة"استهجنت : بروكسيل

واعتبرت الحملة، التي تتخذ من   بناء ولو مستشفى فلسطيني واحد في قطاع غزة، منذ العدوان األخير
نسخة منه، أن استغراق دولتين أشهراً " قدس برس"ليوم، وصل بروكسيل مقراً لها، في تصريح صحفي ا

ألخذ الموافقة من الجانب اإلسرائيلي على إعادة ترميم أحد المستشفيات في قطاع غزة، التي دمرت خالل 
، "يدعو للخجل، ويشير إلى عجز وشلل في قدرة المجتمع الدولي واألوروبيين تحديداً"الحرب األخيرة 
  .على حد تعبيرها

وكانت مصادر صحفية قد ذكرت أن مشروع إعادة بناء مستشفى القدس في قطاع غزة، وهو مشروع 
مشترك بين فرنسا وقطر، استغرق أشهراً حتى وافقت تل أبيب على تنفيذه، دون أن يتم اإلعالن عن 

  .موعد بدء التنفيذ
30/9/2009قدس برس،   

  
  385 ضحايا الحصار إلى ارتفاع .40

 وزارة الصحة في الحكومة المقالة إن عدد ضحايا الحصار المفروض على غزة قالت :غزة رائد الفي
  .، بعد وفاة طفل من سكان مدينة غزة358ارتفع إلى 

1/10/2009الخليج،   
  

        يمنع مسيرة تضامن مع األقصى  األردن .41
لعاصمة محافظ ا "أنااللكتروني  نشرته على موقع" جبهة العمل اإلسالمي"حزب لأوضح بيان : )أ ب د(

انتصاراً للقدس والمسجد "سمير المبيضين رفض الموافقة على تنظيم مسيرة غداً الجمعة األردنية 
  ".األقصى إزاء األخطار المحدقة بهما

1/10/2009الخليج،   
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  تحتج على استيراد الحديد اإلسرائيلي" نقابة المهندسين األردنيين" .42
ن في قطاع اإلنشاءات من استخدام حديد تسليح إسرائيلي ، العامليأمسحذرت نقابة المهندسين األردنيين، 

وقال نقيب المهندسين عبد اهللا عبيدات في بيان إن كميات من حديد التسليح تم  .مستورد لألسواق األردنية
 عدد منتسبي تجدر اإلشارة إلى أناستيرادها مؤخرا من قبل مستوردين محليين ومعروضة في السوق، 

  . ألف شخص69النقابة 
1/10/2009الخليج،   

  
 إلغاء تدريجي للتصاريح: "الباردنهر "وفد عسكري لبناني يطمئن األهالي في  .43

عسكري لبناني تطمينات إلى أبناء مخيم نهر البارد تتعلق  - حمل وفد أمني: عمر ابراهيم -البارد 
 الداخلي األمن  قوىإلىبتخفيف اإلجراءات األمنية على حواجز الجيش اللبناني ونقل المهام تدريجاً 

 العموم لتنشيط الحركة االقتصادية وعودة أمام التصاريح المعمول بها، وفتح المخيم إللغاءتمهيداً 
 .التواصل مع الجوار اللبناني

 إبراهيم، نائب مدير المخابرات اللبنانية العقيد عباس األولىوضم الوفد الذي يزور مخيم البارد للمرة 
 .لشمال العقيد عامر الحسن مع وفد من الضباط ومسؤول مخابرات الجيش في ا

وعقد الوفد لقاء موسعاً ضم ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وفعاليات ورجال دين، جرى 
 البارد، السيما قضية التصاريح المعمول بها أبناءخالله البحث في مجمل القضايا والمشاكل التي تواجه 

 التواصل والتشاور في المسائل كافة، أهمية، على إبراهيمكيد من العقيد على حواجز الجيش، حيث كان تأ
 أبناء بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وضرورة توطيد العالقة بين اإلستراتيجيةوكان عرض للعالقة 

 .المخيم والجيش
 أمامجال  اعمار المخيم وفتح المإعادة، تأكيده حرص قيادة الجيش على إبراهيمونقل المجتمعون عن 

إقرار  مع وأفرادا الجيش اللبناني قيادة أنالجميع للدخول والخروج منه واليه، كما سمعوا منه كالماً عن 
  .الحقوق الفلسطينية حتى تحقيق العودة

1/10/2009السفير،   
  

  في األقصى" إسرائيل"أبوالغيط يحذر من مخاطر ممارسات  .44
رة من عواقب ومغبة استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية من حذّرت القاه:  أحمد ربيع، مراد فتحي-القاهرة 

جانب المتطرفين اليهود لحرمة المسجد األقصى المبارك، وذلك في رسالة عاجلة وجهها أمس وزير 
 االتحاد -الواليات المتحدة (الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية 

تتعلق بالمواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل ) لمتحدة األمم ا- روسيا -األوروبي 
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة . اإلسرائيلي في القدس، حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

الخارجية أن أبوالغيط حذر من تداعيات ذلك ومنبهاً إلى ضرورة قيام أعضاء اللجنة الرباعية، وفي 
يات المتحدة، بالتدخل العاجل من أجل السيطرة على األوضاع والحيلولة دون تدهورها مقدمتهم الوال
  .بشكل متزايد

  1/10/2009الشرق، قطر، 
 

 األسابيع القادمة حاسمة لمستقبل القضية الفلسطينية كلها: وزير خارجية مصر .45
في   أمس في القاهرة، أبو الغيط مساءقال وزير الخارجية المصري أحمد:  محمد عبد الرازق-القاهرة 

إن العالم العربي سيجد أن القدرة "مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي رادوسالف سيكورسكي، 
وأضاف ". قلهما على القرار السياسي العربيالنووية اإليرانية، والقدرة النووية اإلسرائيلية تفرضان ث
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.. ائيل وإقناعها بالتخلي عن السالح النوويوبالتالي فلنسعى لتجريد إسر.. سيجد العرب أنفسهم عرايا"
نظر المصرية وهذه هي وجهة ال.. ولتتوقف الشقيقة إيران عن السعي للحصول على هذا السالح النووي

 ."بأكبر قدر من الوضوح
 لمستقبل القضية الفلسطينية إن األسابيع القادمة حاسمة"لقضية الفلسطينية قال أبو الغيط وفيما يتعلق با

 وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان بدء مفاوضات غير رسمية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،"كلها
ال توجد مفاوضات غير رسمية "ن يشكل تراجعا في الموقف العربي بدون تعهد إسرائيلي بوقف االستيطا

نطن بين وفد من بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ولكن توجد لقاءات أميركية فلسطينية ستتم اليوم في واش
السلطة الفلسطينية ومسؤولين من اإلدارة األميركية، يعقبها غدا لقاء بين وفد إسرائيلي واإلدارة األميركية 

 ".ضاتمكن أن تؤدي إلى بداية المفاولبحث عناصر ي
  1/10/2009الشرق األوسط، 

  
  لتدمير التعليم في القدس" إسرائيلية" العربية تحذر من حملة الجامعة .46

 تشن حملة لتدمير النظام التعليمي في مدينة إسرائيل"أن كشف تقرير لجامعة الدول العربية : هرةالقا
 ألف طالب فلسطيني من حقه في التعليم المجاني 35هذه الحملة حرمت "، مشيرا إلى أن "القدس المحتلة

   ".لباهظة ألف طالب للجوء إلى التعليم الخاص ذي الرسوم والنفقات ا30،  واضطرار "2009في 
حسن خاطر حذر من سياسة . القدس دووفقا لتقرير الجامعة فإن األمين العام للهيئة اإلسالمية لنصرة

 تعمل على إلزام الطالب في الصف الدراسي الرابع وإلى التاسع بدراسة التراث اليهودي إسرائيلية
وما تسمى وثيقة " يلياإلسرائ"والصهيوني متضمنا السبت والصلوات واألعياد اليهودية والنشيد 

ودراسة تاريخ الشخصيات اليهودية " إسرائيل"ـوالعلم والحنين لصهيون والقدس كعاصمة ل" االستقالل"
   .والصهيونية وعسكرة التعليم وتهويد الثقافة

وذكر التقرير أن سلطات االحتالل تستهدف المدرسين والطالب باالغتيال أو االعتقال وتعرقل الوصول 
، كما تعتدي على المؤسسات التعليمية من منشآت ومدارس وتدميرها أو إلحاق األضرار إلى المدارس
تشجع ظاهرة " إسرائيل"وأوضح قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة أن ". البالغة بها

 2330ثالث مدارس في بيت صفافا جنوب القدس تضم "وأكد أن ". التسرب من المدارس في المدينة
 اضطرت إلى إغالق أبوابها في اليوم الدراسي األول بسبب انعدام الحد األدنى للشروط الصحية طالباً

  ".واألمان
 1/10/2009الخليج، 

  
  التحرآات العربية لمواجهة العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى غير آافية:  موسىعمرو .47

ربية عمرو موسى أن التحركات العربية قال األمين العام لجامعة الدول الع:  احمد القاعود-القاهرة 
لمواجهة العدوان اإلسرائيلي على المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي غير كافية، وان ما تقوم به 
إسرائيل من عدوان على األقصى وتدنيس المقدسات هو استفزاز غير مسبوق وخروج على القوانين 

أمس األربعاء ونقلتها وكالة أنباء الشرق  في تصريحات له -وطالب . الدولية وخروج عن المألوف
 منظمة المؤتمر اإلسالمي التي أنشئت بعد حريق المسجد األقصى بأن تتحرك وتقوم بجهود -األوسط 

  . في هذا الشأن
  1/10/2009 القدس العربي، 
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  الكيان الصهيوني يسعى إلى منع وصول أي أموال إلى حركة حماس : مصرإخوان .48
ة اإلخوان المسلمين بمصر إن الكيان الصهيوني يسعى إلى منع وصول أي أموال قالت جماع: القاهرة

إلى حركة حماس واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة، حتى يظل الشعب الفلسطيني يعاني من 
عدم وصول الغذاء والدواء، فضالً عن منع أي فرصة إلعادة اإلعمار وذلك بعد فشل آلته العسكرية وما 

سلحة محرمة دوليا في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وعزله عن قيادته، وتعجيز روح استخدمته من أ
   .المقاومة

وقال النائب األول للمرشد العام لجماعة اإلخوان الدكتور محمد حبيب إن الجماعة تدعم أهالي قطاع غزة 
، وإنما يقوم به الشعب معنوياً وإعالمياً وسياسياً، وإنها ال تقوم بهذا العمل وحدها كما رددت الصحيفة

  . المصري واألمة اإلسالمية والعربية كلها، بمختلف أطيافها واتجاهاتها
  1/10/2009الخليج، 

  
 البرلمانيون اإلسالميون يدينون االعتداء على األقصى .49

أدان المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين، االعتداء على المسجد األقصى، :  حسين بوجمعة-الجزائر 
ذرا من السكوت الرسمي والتواطؤ الدولي على محاوالت المحتل اإلسرائيلي على تهويد القدس مح

كما دعا الدول العربية واإلسالمية وهيئاتها الوطنية واإلقليمية إلى الوقوف معا ضد . وتقسيم األقصى
ن، في إلسالمييوطالب المنتدى العالمي للبرلمانيين ا .االحتالل وحماية مدينة القدس والمسجد األقصى

صرة األقصى وفضح مخططات إلى التحرك الميداني للتعبير عن ن"بيان تلقت العرب نسخة منه 
   ."الصهاينة

  1/10/2009العرب، قطر، 
  

 69 تفوق حريق عام جريمة تدنيس األقصى: القرضاوي .50
وتدنيس، اعتبر فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، ان ما يحدث في المسجد األقصى من عدوان : الدوحة

، مشيرا الى ان الحريق ادى حين ذلك 1969يفوق في خطره الحريق الذي تعرض له المسجد في العام 
ودعا القرضاوي قادة االمة  .الى حدوث انتفاضة في العالم االسالمي وانشاء منظمة المؤتمر االسالمي

ة اآلن الى ما يتعرض له يجب ان تنتبه االم: االسالمية للتحرك من اجل انقاذ المسجد االقصى، قائال
اذا كانت االمة االسالمية : واضاف. االقصى على ايدي الصهاينة والتنبه لما يبيتونه لهذا المسجد العظيم

قامت عن بكرة ابيها الحتراق جزء من منبر صالح الدين وأجبرت االمة قادتها على ان يجتمعوا في قمة 
 نجد القادة يقدمون على امر ذي بال من اجل الحفاظ من اجل المسجد، فلماذا ال نجد االمة تتحرك وال

 .على القدس الشريف
  1/10/2009السبيل، األردن، 

  
 هيئة علماء فلسطين في الخارج تدعو إلى جعل غدا الجمعة يوما لنصرة االقصى .51

في بيان لمكتبها التنفيذي بالدوحة الى عقد قمة عربية  دعت هيئة علماء فلسطين في الخارج: الدوحة
المية طارئة التخاذ خطوات عملية في دعم صمود المقدسيين وحمايتهم من التهجير والطرد الذي اس

يتعرضون له، وحماية المسجد األقصى وتعزيز طواقم الحراسة له، اضافة الى الطلب من الدول العربية 
  .قطع كافة أشكال العالقة مع االحتالل، وطرد السفراء الصهاينة من عواصم الدول العربية

  1/10/2009السبيل، األردن، 
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  المؤتمر العام لألحزاب العربية يدعو الى اعتبار غد الجمعة يوم غضب للقدس  .52
دعت االمانة العامة لمؤتمر االحزاب العربية الى اعتبار يوم غد الجمعة يوم غضب نصرة : عمان

، صى وفي رحابه الطاهرة أبواب األقلألقصى وتضامناً مع القدس وسكانها المرابطين على تراثها وعلى
ممكنة تحمل وذلك من خالل القيام بالتظاهرات واالعتصامات وخطب المساجد وأية فعاليات أخرى 

  .، وتعبر عن تمسكها بالقدس واألقصى والمقدساتصوت األمة إلى العالم
 1/10/2009الدستور، 

  
    مراكش بمنع مهرجان خطابي تضامني مع فلسطين .53

السلطات المغربية مناهضي التطبيع بالمغرب من تنظيم مهرجان خطابي عت من: الحسن سرات -الرباط 
  .تضامني مع فلسطين يوم السبت الماضي مما خلف استياء كبيرا لدى الهيئات المنظمة

وفي الوقت الذي اعتبر عضو الهيئات المنظمة للمهرجان عبد الصمد بلكبير هذا المنع سابقة هي األولى 
لسفياني للجزيرة نت أن مناهضي التطبيع سيعيدون الكرة السبت المقبل لتنظيم من نوعها بمراكش، أكد ا

المهرجان بكل إصرار رغم المنع السابق، معربا عن أمله بأن تتراجع السلطات المغربية عن قرار المنع 
  .وال تقف بوجه مشاعر ماليين المغاربة المتعاطفين مع إخوانهم الفلسطينيين

رجان الممنوع أكدت في بالغ استنكاري عزمها رفع دعوى قضائية ضد المجموعات المنظمة للمه
الصادر عن "، كما لم يستبعد البالغ أن يكون قرار منع "غير القانوني لرئاسة مجلس المدينة"الموقف 

  .له صلة باحتمال حضور الوفد الصهيوني للمؤتمر العالمي للسكن المنعقد بمراكش" السلطات المحلية
 30/9/2009نت، .الجزيرة

  
       عوة شيوعية إلعالن الدولة الفلسطينية  د: مشقد .54

 دولة دعم الشعب الفلسطيني 43 حزبا شيوعيا وعماليا من 52أعلن ممثلو :  محمد الخضر-دمشق 
لإلعالن من طرف واحد عن دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وطالبوا في ختام اجتماع 

 من الشهر 29 و28وعقد االجتماع يومي . المتحدة باالعتراف بتلك الدولة ئي عقد بدمشق األمماستثنا
، ودعا المشاركون في بيانهم "التضامن مع فلسطين والقضايا العربية"الجاري في دمشق تحت عنوان 

الختامي إلنشاء تجمع من المحامين لتسليم من وصفوهم بمجرمي الحرب اإلسرائيليين إلى المحكمة 
  .ة، كما أكدوا على تنفيذ فعاليات تدعم تحرير الجوالن واألراضي اللبنانية المحتلةالجنائية الدولي

  30/9/2009نت، .الجزيرة
  

  تطلق حملة لدعم التعليم العالي في فلسطين" أمريكية الشارقة" .55
عقدت الجامعة األمريكية في الشارقة صباح أمس مؤتمراً صحافياً بقاعة : الشارقة عايدة عبد الحميد

رات بالجامعة، أعلنت خالله عن حملة تبرع أطلقتها لدعم الجامعات والتعليم العالي في فلسطين، المؤتم
  .بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر بالدولة

  1/10/2009الخليج، 
  

  هدف مفاوضات السالم دولتان تعيشان جنباً إلى جنب: الخارجية األمريكية .56
استئناف " أن واشنطن تريد "الحياة"ألميركية لـ أكد مسؤول في الخارجية ا:  جويس كرم-واشنطن 

دولتان تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسالم، دولة "، وأن الهدف هو "المفاوضات في أسرع وقت ممكن
إسرائيلية يهودية آمنة لكل اإلسرائيليين، ودولة فلسطينية مستقلة ذات حدود متعاضدة وتنهي احتالل العام 

  . "لفلسطيني وتلبي تطلعات الشعب ا1967
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، وأكد أن ال "مفاوضات الحل النهائي يجب أن تبدأ حاالً وفي إطار يمنحها الفرصة للنجاح"وأضاف أن 
تغيير في موقف واشنطن إزاء االستيطان ولجهة عدم االعتراف بشرعية المستوطنات أو توسيعها، لكن 

  .وقفه ليس شرطاً لبدء التفاوض
1/10/2009الحياة،   

  
  انتفاضة فلسطينية ثالثة جراء الممارسات اإلسرائيليةأبو زيد تحذر من .57

 "أونروا"حذرت المفوضة العامة لهيئة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين :  محمد الخضر-دمشق 
كارين أبو زيد، في مؤتمر صحافي في دمشق، من انتفاضة فلسطينية ثالثة جراء االعتداءات اإلسرائيلية 

وقالت في المؤتمر أن تقرير مصير الالجئين يعود لهم، إن كانوا . المتكررة على المسجد األقصى
يريدون العودة إلى ديارهم أو التوطين أو التعويض وأوضحت أن المشكلة موجودة منذ ستة عقود وهي 

وأكدت أبو زيد أن مسألة نقص التمويل من أكبر المشكالت التي تعانيها . تشكل معاناة حقيقية لالجئين
  . إلى سعيها لتأمين األموال الالزمة لدعم الالجئين وتحسين ظروفهم مشيرة"أنروا"

1/10/2009العرب، قطر،   
  

      تجمع حقوقي بباريس لدعم الفلسطينيين   .58
تجمع عشرات الحقوقيين الفرنسيين مساء الثالثاء في باريس، فـي سـاحة            :  عبد اهللا بن عالي    -باريس  

من خالل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها        " نيينإنصاف الفلسطي "األوبرا، مطالبين بما أسموه     
كـانون  /كانون األول ويناير  /جيش االحتالل اإلسرائيلي أثناء عدوانه على قطاع غزة في شهري ديسمبر          

وطالب المشاركون في التجمع الذي دعا إليه الفرع الفرنسي لمنظمة العفـو الدوليـة،              . الثاني الماضيين 
 تل أبيب لجبر الضرر الذي أحدثته آلتها العسكرية في القطاع وإرغامها علـى رفـع                الدول الغربية بدفع  

  .الحصار عنه
30/9/2009نت، .الجزيرة  

  
  خلفيات الحراك السياسي لجماعات اإلخوان المسلمين في مصر واألردن  .59

لخصوص بدأت منطقة شرق المتوسط تشهد حراكاً متزايداً لحركة اإلخوان المسلمين وعلى وجه ا            : الجمل
في مصر واألردن، وعلى ما يبدو فإن العديد من العوامل الداخلية واإلقليمية والدولية تقف وراء محفزات                

  فهل من سيناريو سياسي إسالمي جديد قادم في الساحتين المصرية واألردنية؟: هذا الحراك
  :أبرز التطورات الجارية* 

م حالياً باعتقال العشرات مـن عناصـر جماعـة          تقول المعلومات والتقارير بأن السلطات المصرية تقو      
اإلخوان المسلمين من أبرزهم مرشد الحركة عبد المنعم أبو الفتوح الذي ما زالت أجهزة األمن المصرية                

  :تعتقله متذرعة بأن سبب حمالتها تلك تتمثل في سببين
  .ية سادسة جديدةمعارضة الحركة المتزايدة لتجديد والية الرئيس المصري محمد حسني مبارك لوال• 
لرئاسة مصر خلفاً لوالـده فـي   ) ابن الرئيس مبارك (معارضة الحركة المتزايدة لتنصيب جمال مبارك       • 

  .2011العام 
أما بالنسبة للساحة األردنية فتقول المعلومات والتقارير أن السلطات األردنية دخلت في مرحلة المواجهة              

  :ية وفي هذا الخصوص نشير إلى اآلتيالسياسية مع حركة اإلخوان المسلمين األردن
الذي يسيطر عليه   (استقالة ثالثة من كبار زعماء الحركة في األردن من المكتب التنفيذي بسبب قراره              • 

  ).الذي يسيطر عليه المعتدلون(القاضي بحل المكتب السياسي ) المتشددون



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1568:         العدد       1/10/2009الخميس  :التاريخ

طينية بما أدى إلى تعزيـز موقـف        تزايد ارتباط حركة اإلخوان المسلمين األردنية بحركة حماس الفلس        • 
  .المتشددين المناوئين لمهادنة للنظام األردني وإضعاف موقف المعتدلين المهادنين للنظام األردني

برغم أن سلطات النظام الملكي األردني لم تطلق يد أجهزة أمنها لجهة القيام بتوجيه الـضربات األمنيـة                  
نية فإن المواجهة قادمة ال محالة طالما أن صـعود قـوة            الوقائية ضد جناح المتشددين في الحركة األرد      

  .المتشددين داخل الحركة سيشكل تهديداً ومصدراً لتهديد استقرار النظام األردني
  :تأثير عامل الخطاب السياسي الجهادي الجديد* 

عدالة تشير التطورات السياسية الجارية إلى أن نجاح نظام البشير اإلسالمي في السودان وصعود حزب ال              
والتنمية إلى السلطة في تركيا إضافة لصعود نظام قوة الثورة اإلسالمية في إيران واشـتداد الحركـات                 
اإلسالمية المسلحة كحزب اهللا وحركة حماس وحركة الجهاد الفلـسطيني إضـافة لحركـات المقاومـة                

 إلـى تهديـد خـصوم       اإلسالمية في العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها، أدت تداعياتها المباشرة ليس         
الحركات اإلسالمية وحسب، وإنما إلى دفع الحركات اإلسالمية نفسها وفي مقدمتها اإلخـوان المـسلمين               
المصرية وحركة اإلخوان المسلمين األردنية إلى االنتفاض من سباتها العميق والسعي نحو تجديد خطابها              

  .السياسي الجهادي في المنطقة
األكثر تأثيراً على صعود حركة اإلسالم السياسي في المنطقة وذلك بسبب           تعتبر حركة حماس الفلسطينية     

انفرادها بين جميع الحركات الفلسطينية بتصعيد  المواجهات اليومية الدامية في مواجهة إسرائيل وعلـى               
  :هذه الخلفية فقد أتاح ذلك لحركة حماس القيام باآلتي

مين المصرية وحركة اإلخوان المسلمين األردنية وعلى       التأثير على تنشيط وتفعيل حركة اإلخوان المسل      • 
  .وجه الخصوص على خلفية مواجهات قطاع غزة ضد اإلسرائيليين

فحركة حماس بـرغم توجهاتهـا      . القدرة على ربط األطراف السياسية اإلسالمية الموجودة في المنطقة        • 
 –غم تـوتر العالقـات الـسعودية        اإلسالمية السنية تتميز بالقدرة على التعامل مع الرياض وطهران بر         

  .اإليرانية، وبالقدرة على التعامل مع حزب اهللا الشيعي رغم سنية الحركة
اكتساب قيادة حركة حماس لقوة رمزية متزايدة في المنطقة بسبب حيوية زعيمها خالد مـشعل الـذي                 • 

  .أصبح يتميز بحضور قوي في أنقرة وطهران وكافة العواصم العربية واإلسالمية
اكتساب حركة حماس للمصداقية في أوساط الرأي العام اإلسالمي بسبب تعاونها وتنسيقها مع حـزب               • 

  . الشيعية–اهللا دون التقيد بالخالفات السنية 
وتشير المعلومات إلى أن تأثير عامل حركة حماس امتد باتجاه بناء المزيد من التفاهمـات بـين حركـة               

 اللبناني وطهران وقد بدا التأثير واضحاً من خالل ردود األفعـال    اإلخوان المسلمين المصرية وحزب اهللا    
  :اآلتية

  .موقف حركة اإلخوان المصرية الرافض لتورط النظام المصري في مخطط استهداف طهران• 
  .موقف حركة اإلخوان المصرية الرافض لحملة النظام المصري ضد حزب اهللا في الساحة المصرية• 
صرية الرافض لموقف النظام المصري إزاء العدوان اإلسرائيلي ضد لبنـان           موقف حركة اإلخوان الم   • 

  .2006في حرب صيف العام 
أما بالنسبة للساحة األردنية وبرغم تشابه خلفيات صعود حركة اإلخوان المصرية مع رصيفتها األردنيـة         

داد قوتها  يوماً بعد     فإنه توجد المزيد من الخالفات النوعية بين الحركتين، في مصر الحركة مستقرة وتز            
  :يوم في أوساط الرأي العام المصري، أما الحركة في األردن فهي

  .غير مستقرة داخلياً بسبب الصراع بين تيار المناوئين لتوجهات النظام الملكي وتيار المهادنين للنظام• 
  .الفلسطينيةتزايد ارتباطها القوي مع الحركات اإلسالمية السنة العراقية والحركات اإلسالمية • 

بكلمات أخرى تنقسم حركة اإلخوان المسلمين األردنية إلى تيار الصقور وتيار الحمائم، وبسبب سـخونة               
 –األوضاع في الشرق األوسط وسلبية تعامل النظام األردني التي تصل حد التواطؤ مع محور تل أبيب                 
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 صعوداً لتيار الصقور وانحساراً لتيـار  واشنطن فإن الحياة الداخلية للتنظيم بدأت تشهد في اآلونة األخيرة        
  .الحمائم الذي دخل مرحلة التآكل السياسي والتنظيمي

عموماً، يتميز صعود حركة اإلخوان المسلمين في الساحتين المصرية والفلسطينية هذه المرة بوجوده قوة              
 –لفلـسطيني   دفع المحفزات الخارجية وتحديداً اإلقليمية والدولية فتزايـد سـخونة مـسرح الـصراع ا              

 األمريكـي ومـسرح     – األمريكي ومسرح الصراع األفغـاني       –اإلسرائيلي ومسرح الصراع العراقي     
 األمريكي أدت إلى إشعال طموحات حركة اإلخوان المسلمين في مـصر واألردن             –الصراع الباكستاني   

ائي التحتي مـن    إضافة إلى قدرة الحركة في مصر واألردن على التقدم من خالل العمل الجماهيري البن             
أجل ملء فراغ النفوذ السياسي الذي حدث بسبب الغضب والسخط الجماهيري المتزايد ضد مواقف نظام               

  .الرئيس مبارك والعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني إزاء ملفات الصراع في المنطقة
  30/9/2009موقع الجمل 

  
  المصالحة المستحيلة في الوقت الراهن .60

  ياسر الزعاترة
نا ندري من أين جاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتفاؤله بإنجاز المصالحة خالل هذا الشهر                لس

  .، ال سيما أننا لم نسمع من المصريين ، وال من طرف السلطة شيئا سوى الترحيب الحذر بتصريحاته
ها القاهرة خـالل    ال شك أن الورقة المصرية الجديدة هي األكثر توازنا بين مختلف المقترحات التي تبنت             

العامين الماضيين ، والسبب ال صلة له البتة بالتعاطف مع حركة حماس ، إذ أن نوايـا الـتخلص مـن                     
في القطاع لم ولن تغادر العقل السياسي الرسمي المصري ، بقدر صـلته بمخـاوف               " إمارتها اإلسالمية "

ة في موعدها مطلع العـام القـادم ،         جدية من نوايا الرئيس الفلسطيني الدعوة النتخابات رئاسية وتشريعي        
بصرف النظر عن موقف حماس ومشاركة القطاع ، ما يعني ترك هذا األخير كرة ملتهبة فـي حـضن                   

  .المصريين ، إضافة إلى تهديد هيمنتهم التقليدية على الملف الفلسطيني
ع إلى مربع البرنامج    السلطة بدورها ال تريد من المصالحة ، إذا كان ال بد منها بالطبع ، سوى ضم القطا                

، مـع اسـتمرار المفاوضـات       " المؤقتة"السياسي الوحيد الذي تؤمن به ، أي برنامج دولة األمر الواقع            
بصرف النظر عن مداها الزمني ، األمر الذي سيتحقق من خالل انتخابات تفوز فيها حركة فتح وتمـنح                  

من فتح إلى المنظمـة إلـى       ": لديمقراطيةا"من خاللها الرئاسة لمحمود عباس لتكتمل له حلقات الزعامة          
  .السلطة،،

وفيما تدرك حماس أنه ليس أمامها سوى القبول باستحقاق االنتخابات ما دامت قد تورطت فيها في المرة                 
الماضية ، فإن المتاح أمامها هو ذلك األفق الذي فتحته الورقة المصرية ممثال في انتخابـات متزامنـة                  

 ، واألهم للمجلس الوطني الفلسطيني كمرجعية للفلـسطينيين فـي الـداخل             للمجلس التشريعي وللرئاسة  
  .والخارج ، على اعتبار أن التشريعي ال يمثل غير الفلسطينيين في الضفة والقطاع

هنا يطل الشيطان برأسه من التفاصيل ، والتفاصيل هنا كثيرة ، أولها نسبة تمثيل الـداخل والخـارج ،                   
جئين على إجراء االنتخابات ، كيفية التوافق على التمثيل فـي حـال تعـذر               موافقة الدول المستضيفة لال   

االنتخابات في هذه الدولة أو تلك ، دور المستقلين وحضورهم ، حصة فلسطينيي األراضي المحتلة عـام                
  .إلخ..  ، آليات القرار في المنظمة بعد ذلك48

         حماس والجهاد ومن حولهما سيتركز علـى        وإذا كانت قيادة السلطة معنية بالمجلس التشريعي ، فإن هم 
منظمة التحرير كمرجعية للداخل والخارج ، وفي هذه األجواء والتفاصيل جميعا سيكون مـن الـصعب                
التوصل إلى اتفاق حقيقي في غضون شهر أو أشهر ، فضال عن أن تكون هناك انتخابات متزامنة فـي                   

  .غضون ثمانية شهور أو أكثر
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جلس الوطني تعيد تشكيل المنظمة وقيادتها وتمثيلها لكل الفلسطينيين هي المـسار            ال شك أن انتخابات للم    
األفضل ، وبالطبع لوقف اختطاف القضية من قبل حفنة من الناس ، السيما أن أمرا كهذا قـد يـستقطب                    
رموزا من حركة فتح نفسها لصالح برنامج المقاومة ورفض استمرار المفاوضات العبثية وبرنامج الدولة              

لمؤقتة ، لكن الذين سيطروا على فتح والمنظمة بتلك الطريقة الكاريكاتورية في بيت لحم ورام اهللا ، لن                  ا
يقبلوا بحال أن يلجم سيطرتهم أي أحد ، وسيضعون كل إمكاناتهم في مواجهة أي تغيير في صيغة القيادة                  

  .متهم بشكل واضحللشعب الفلسطيني ، ال سيما أن ميزان القوى العربي والدولي سيكون في خد
هذه الفئة لها برنامج واضح ، ومن أراد أن يتأكد من رؤيتها من جديد فليعد إلى مقابلة الرئيس الفلسطيني                   

 ، والتي يعترف فيها بأن ما يريده اإلسرائيليون هو الدولة المؤقتة 9 ـ  24مع جريدة الحياة اللندنية يوم 
هـي ذات  (لنسبة إليه لن يعني سوى مواصلة بناء الدولة ، لكن الفشل با ) نص عليها في خريطة الطريق    (

تحدث عن أفق زمنـي     (، مع استمرار الحديث إلى اإلسرائيليين مهما طال الزمن          ) الدولة المؤقتة بالطبع  
  ).مفتوح وعدم وجود خيارات أخرى

وسـلو ،  لذلك كله قلنا وسنظل نقول إنه ال حل أمام حماس سوى االعتراف بخطأ دخول انتخابات سلطة أ 
وقلب الطاولة في وجه مسار التفاوض العبثي والسلطة المصممة لخدمة االحتالل ، وتاليا الدولة المؤقتـة                
أو حل الدولتين التصفوي ، وذلك بعرض إدارة بالتوافق للقطاع ومقاومة بكل الوسائل في كـل األرض                 

ل األخرى ، إضافة إلى استمرار      الفلسطينية مع الجهاد والتيار الغاضب في فتح ومن يؤيد ذلك من الفصائ           
  .العمل على إجراء انتخابات في الداخل والخارج للمجلس الوطني لتشكيل مرجعية لكل الشعب الفلسطيني

  1/10/2009الدستور، 
  

  أوهام أوسلو وما فعلته بالفلسطينيين .61
  ماجد كيالي

صح األوهام التـي عقـدت       عاما؟ وماذا عن اآلمال أو باأل      16ما الذي تبقى من اتفاق أوسلو بعد مسيرة         
عليه؟ وما الذي فعله هذا االتفاق بالفلسطينيين؟ تلك فقط عينة من األسئلة التي تطرح نفسها بإلحاح فـي                  

أيلـول  /  سـبتمبر  13(كل عام، وبمناسبة الذكرى السنوية لعقد هذا االتفاق في البيت األبيض األميركي             
1993.(  

  محصلة التجربة
ن واقع تجربة أوسلو ذاتها التي أكدت أن محصلة هذا االتفاق لم تكن لصالح              وتنبع شرعية هذه األسئلة م    

فبعـد أن  . شعب فلسطين وقضيته، فها هي المستوطنات تنتشر كالفطر في األراضي الفلسطينية المحتلـة    
 ألفا، وصـل اآلن إلـى   180يبلغ ) بما فيها القدس  (كان عدد المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية        

ي خمسمائة ألف، مع كل ما يستتبع ذلك من قضم لألراضي، ألغراض البنـي التحتيـة والطـرق                  حوال
االلتفافية، كما لالعتبارات األمنية والمائية، ومع كل ما يستتبع ذلك من تضييق على حيـاة الفلـسطينيين                 

  .وقطع التواصل بين تجمعاتهم، وتصعيب إمكان قيام دولة لهم
معضلة الجدار الفاصل الذي تواصـل إسـرائيل بنـاءه فـي أراضـي              وقد أضيف لمعضلة االستيطان     

الفلسطينيين، والذي يحصر التجمعات الفلسطينية في دوائر شبه مغلقة، ويتغلغل في أراضـيهم، ويقطـع               
  .التواصل الطبيعي بينهم

فوق ذلك فإن مكانة إسرائيل كدولة تمارس االحتالل، ومكانة الضفة والقطاع كأراض محتلة، تـشوشت               
في العالم، بحيث تحررت إسرائيل، بمعنى ما، من صورتها كدولة محتلـة، ومـن مـسؤولياتها كدولـة                  

  .احتالل، من دون أن تنتزع سيطرتها االستعمارية في هذه األراضي
فيبدو وكأنه بمثابة دولة، مـع وجـود رئاسـة          ) المنقسم بين الضفة والقطاع حاليا    (أما الكيان الفلسطيني    
يعي، ومع علم ونشيد وفضائية ورقم دولي، ومع انتخابات وموازنات وأجهزة أمن            وحكومة ومجلس تشر  
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؛ وهو واقع مخادع يغطي على خضوع الفلسطينيين لالحتالل، ويحجب واقع           (!)وموظفين وشرطة مرور  
  .سيطرة إسرائيل على حياتهم

  ممر أم خيار؟
لقيادة الفلسطينية، بل إنه كان خيـارا       إضافة إلى ذلك يمكن القول بأن طريق أوسلو لم يكن ممرا إجباريا ل            

سياسيا لها، اتخذته بدراية أو من دونها، بناء على أوهام عشعشت في أذهانها عن إمكـان قيـام دولـة                    
  .فلسطينية، في غضون سنوات معدودات

 كما أنها اتخذت هذا الخيار لتعويم مكانتها المتآكلة، بحكم التغيرات الدولية واإلقليميـة العاصـفة، التـي                
حدثت في مطلع التسعينيات، وتمثلت بالتداعيات الناجمة عن انهيار االتحاد السوفياتي الـسابق، وحـرب               

  .الخليج الثانية
، )وليس ضـدها (والقصد القول هنا بأن الفلسطينيين كانوا يمتلكون خيارا آخر، للتكيف مع عملية التسوية    

، )حيدر عبد الشافي رحمـه اهللا     . أسه حينها د  الذي كان يتر  (من مثل ترك األمور لوفد فلسطينيي الداخل        
وتجنيب قيادة المنظمة، التي تمثل كل الفلسطينيين وكل قضية فلسطين، عبء هذه المغامرة وتبعاتها غير               
المأمونة والخطيرة؛ وشاهدنا على ذلك أن القيادة فرطت بالمنظمة، ولم تستطع بناء كيان السلطة بـشكل                

  .ات اإلسرائيلية في عملية التسويةناجز، بحكم القيودات والتملص
وربما أن وفد الداخل كان يمكن أن يحصل أكثر من وفد المنظمة في المفاوضات، لتحـرره مـن أيـة                    

وبفرض عدم تمكنه من ذلك، فإن أي اتفاق مجحف كان يمكـن يعقـده فلـسطينيو                . ضغوطات خارجية 
يبقي األفق السياسي مفتوحا أمامهـا، لتحـصيل        الداخل، ما كان ليشكل التزاما بالنسبة لقيادة المنظمة، ما          

  .المزيد من الحقوق
  الثمن الباهظ لالتفاق

أيضا، ثمة معطيات تفيد بأن الفلسطينيين كان يمكن أن يحصلوا على أكثر مما حصلوا عليه، نتيجة تسرع              
دها؛ وكان  قيادتهم، ومراهناتها الخاسرة، بسبب سعيها تعويم وضعها، في وجه محاوالت تهميشها واستبعا           

  .الثمن لذلك باهظا وعلى حساب شعب فلسطين وقضيته، وعلى حساب مكانة المنظمة، التمثيلية والرمزية
ويستنتج من ذلك أن القيادة الفلسطينية كانت تملك الفرصة لتقليص اإلجحافـات والثغـرات والمخـاطر                

فهذا االتفاق،  .  وملتبسة المتضمنة في اتفاق أوسلو، الذي جاء على شكل مجموعة نقاط مطاطة وغامضة           
مثال، لم يبتّ بعدم شرعية االستيطان في األراضي المحتلة، ولم يعرف أراضي الفلسطينيين في الـضفة                
والقطاع باعتبارها أراضي محتلة، ولم يصدر عنه شيء يوضح ماهية التسوية أو المآل النهائي لها، ولم                

  .يستند إلى أية مرجعية دولية أو قانونية
  

ومـدتها خمـسة   (انتقاليـة  : ل ذلك فقد جرى في هذا االتفاق مرحلة عملية التسوية إلى مرحلتين           وفوق ك 
وهي (إلقامة حكم ذاتي انتقالي، والثانية نهائية، يتم فيها التفاوض على القضايا األساسية للصراع              ) أعوام

بمعنى أن هذا االتفاق    ). ةتتعلق بمستقبل قضايا الالجئين والقدس والحدود والمستوطنات والترتيبات األمني        
  .، لصالح مجرد إقامة كيان انتقالي)وهذه ثغرة أساسية(أجل القضايا األساسية 

، وكل ذلك   (!)وبناء على هذا االتفاق جرى أيضا تقسيم األراضي الفلسطينية المحتلة إلى مناطق أ، ب، ج              
  .صيله المتعرجة والملتبسةيثبت أن القيادة الفلسطينية تورطت وورطت شعبها في هذا االتفاق وتفا

وبديهي أن القيادة الفلسطينية فعلت ذلك بناء على وهم مفاده أن الحكم الذاتي االنتقـالي سيفـضي، بعـد                   
عاصـمتها  ) في الضفة والقطـاع   (مرحلة انتقالية قدرها خمس سنوات، إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة           

ع إمكان إنشاء نوع من عالقات التعاون االقتصادي        القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية الالجئين، م       
التي تساهم في تحقيق االستقرار واالزدهار االقتصادي بين إسرائيل ودول المنطقة، عموما، إلى الدرجة              
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فـي  " هونغ كونغ "أو  " سنغافورة"التي تمكّن، وبمساعدة الدول المانحة، من تحويل األراضي المحتلة إلى           
  !الشرق األوسط

 يحدث أي من هذه األمور، وقد تكشفت هذه الطروحات عن أضغاث أحالم وعن تهويمـات أو                 طبعا، لم 
فبعد ستة عشر عاما، على اتفاق أوسلو، ليس ثمة سـيطرة           . رغبات ذاتية، تعشعش في رؤوس أصحابها     

مـن أراضـي    % 40فلسطينية تامة في الضفة والقطاع، وفقط فإن إسرائيل انسحبت من ما مجموعـه              
  .اطة بالمستوطنات وقوات الجيش وبأطواق أمنيةالضفة، المح

والنتيجة أن الفلسطينيين لم يحصدوا سوى خيبات األمل، وأن األوهام التي داعبتهم لم تكن إال أضـغاث                 
أحالم، وها هم بعد هذه السنوات الطويلة لم يتمكنوا حتى من تحقيق الحكم الـذاتي النـاجز، كمـا لـم                     

  .يستطيعوا مجرد تجميد االستيطان
  ما فعله االتفاق بالفلسطينيين

وفي الواقع فإن اتفاق أوسلو فعل كثيرا بالفلسطينيين، فهو غير حركتهم السياسية، ونظـامهم الـسياسي،                
وشوش طابع قضيتهم، وأدخلهم في ملهاة السلطة وصراعاتها، وحملهم مسؤوليات االحـتالل، وقـوض              

  .شرعية مقاومتهم
سطينية من حيز الصراع مع إسرائيل إلى حيز التعايش معها، ومن هدف            هكذا انتقلت الحركة الوطنية الفل    

التحرير إلى هدف إقامة دولة مستقلة في الضفة والقطاع، ومن حيز الكفاح المسلح الستعادة الحقوق إلى                
  .حيز المفاوضات ألجل ذلك

يخ لمرحلة جديـدة    ، وإقامة السلطة في الضفة والقطاع، بات يمكن التأر        )1993(ومع توقيع اتفاق أوسلو     
في مسيرة النظام الفلسطيني، بعد المرحلة السابقة التي تمثلت بإقامة منظمة التحرير، ككيان معنوي موحد               

وفي هذه المرحلة ازداد ثقل الداخل على حساب الخارج، وأدى ذلك إلى تراجـع دور               . للشعب الفلسطيني 
  .خلالمنظمة وتآكل مكانتها التمثيلية، لحساب السلطة في الدا

وقد فاقم من ذلك وجود قيادة المنظمة في الداخل وتحولها إلى قيادة للسلطة؛ فـالرئيس الراحـل ياسـر                   
وبالمحصلة فـإن تـورط قيـادة       . هو رئيس المنظمة والسلطة وقائد فتح     ) وبعده محمود عباس  (عرفات  

ـ               ئة فـي كنـف     المنظمة باتفاق أوسلو أدى إلى تهميش المنظمة بل وتغييبها، لصالح مجرد سـلطة ناش
االحتالل، حيث خسرت الساحة الفلسطينية األولى ولم تنجح في الثانية، ولو بالحد األدنـى، كونهـا لـم                  

، وبين الحفاظ على الكيـان القـديم        )السلطة(تستطع إحداث التوازن المناسب بين متطلبات الكيان الجديد         
الذي دفعوا مـن دمهـم      ( من الالجئين    ، وال بين تمثيلها لفلسطينيي الداخل وفلسطينيي الخارج       )المنظمة(

، السيما أن كل ذلك يحصل قبل إنجاز هدف التحرر          )وعمرهم ثمن النهوض الوطني الفلسطيني المعاصر     
  .الوطني، أو قبل اليقين من إنجازه

أي بثقل الفلسطينيين في الخارج     (وفي كل ذلك بدت القيادة وكأنها فرطت بجزء كبير من مواردها وقواها             
تقوم بهـدر مواردهـا بطريقـة مزاجيـة     " عالم ثالثية"، بشكل مجاني، كمثل أي قيادة    ) السياسي وبمغزاه
ويمكن التأكد من ذلك ليس بالشعارات االستهالكية والترويجية وإنما من واقـع انعـدام الـصلة                . وعبثية

لـسياسية، فـي    العملية بين المنظمة والفلسطينيين في مناطق اللجوء والشتات، وتغييبهم عن المعادالت ا           
  .ساحة فصائلية تفتقد ألصول المشاركة السياسية الفعلية، من حيث المبنى والمعنى

إضافة إلى كل ما تقدم فقد تحرر النظام السياسي الفلسطيني من شروط وقيود النظام الرسـمي العربـي،       
ادية الكيان الفلسطيني   لكنه في المقابل وقع في إسار الشروط والمحددات اإلسرائيلية، والدولية، بواقع اعتم           

  .الناشئ على الموارد الخارجية التي تأتيه من الدول المانحة
، عديـد مـن     "األسـلوية "نتيجة لكل تلك المحددات والتحوالت فقد اعتورت النظام الفلسطيني في حقبته            

لتفاوضـي  الثغرات والسلبيات، من مثل افتقاد القيادة الفلسطينية ألي هامش مرونة في إدارتها لصراعها ا             
مع إسرائيل؛ فهذه القيادة لم تعد تستطيع الذهاب بعيدا في صراعها ضد إسرائيل بالعودة إلى حيث كانت،                 



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1568:         العدد       1/10/2009الخميس  :التاريخ

وهو ما حصل إبان مواجهات السنوات الثماني       (أي إلى زمان الكفاح المسلح، ألن ثمن ذلك سيكون باهظا           
 اإلسرائيلية، ألن ذلـك سـيقوض       ، وهي أيضا ال تستطيع الولوغ كثيرا في مسايرة اإلمالءات         )الماضية

  .شرعيتها في الشارع الفلسطيني
وفي تلك المرحلة تنامى نوع من التخوف في أوساط الالجئين الفلسطينيين على حقوقهم التاريخية، وعلى               
مكانتهم في العمل الفلسطيني، فمنظمة التحرير التي تعبر عنهم وتوحدهم وتشكل هويتهم تكاد تدخل فـي                

شروع التسوية، في شروطه ومعطياته السائدة، ال يأخـذ حقـوقهم وأوضـاعهم بعـين               طي النسيان، وم  
  .االعتبار، األمر الذي عزز، أيضا، من مخاوف الفلسطينيين على وحدتهم ومستقبلهم كشعب

ويمكن أن نضيف إلى كل ما تقدم انقسام الساحة الفلسطينية، في حقبة أوسلو، بـين تيـارين وقيـادتين                   
وهـو الـذي تمظهـر      ( األولى من حول حركة فتح والثانية من حول حركة حماس            ومرجعيتين تتمحور 

  ).مؤخرا بانقسام النظام الفلسطيني بين حكومتي الضفة وغزة
  استنتاجات

بالمحصلة فقد أدت كل هذه المحددات والتطورات إلى خلق ممهدات تحول جديد في النظام الفلـسطيني،                
ور حركة فتح في العمل الوطني، وانحسار مكانتها فـي المجتمـع            أوال، تراجع د  : تتميز بالسمات التالية  

الفلسطيني، على خلفية إخفاق مشروعها في التسوية واالنتفاضة، وما شاب صورتها كسلطة، وهو ما تم               
لصالح حركة حماس، وانهيار وضعها فـي قطـاع        ) 2006(التعبير عنه بخسارتها االنتخابات التشريعية      

  ).2007(ه بالقوة غزة بعد هيمنة حماس علي
ثانيا، انقسام النظام السياسي الفلسطيني، بين حركتي فتح وحماس، ونشوء نوع من كيانين متـصارعين               

  ).في الضفة بقيادة فتح وفي غزة بقيادة حماس(ومتناحرين 
وقد استنتجت فـتح    . ثالثا، تحول حركة فتح إلى حركة سلطة، على حساب طابعها كحركة تحرر وطني            

كمـا جـاء    (ها السابقة للمزاوجة بين المقاومة والمفاوضة لم تفلح، ولذلك فهي وطّنت نفسها             بأن محاوالت 
السـتعادة الحقـوق الوطنيـة بالمفاوضـات        ) على لسان محمود عباس قائدها ورئيس السلطة والمنظمة       

  .باعتبارها الطريق الوحيد لذلك
مفادها القبول  ) بعد التجربة السابقة  (ة  إلى مقاربة واحد  ) فتح وحماس (رابعا، وصول الحركتين الرئيستين     

بدولة فلسطينية في الضفة والقطاع، والتحول نحو التهدئة مع إسرائيل؛ وإذا كان هذا األمر ليس جديـدا                 
  .على فتح، فهو جديد على حركة حماس، التي نمت شعبيتها على أساس برنامج التحرير ونهج المقاومة

 التفاوضي الذي شقته القيادة الفلسطينية، باإلجحافات المتـضمنة         من كل ذلك يمكن االستنتاج بأن الطريق      
فيه، وبطريقة إدارته، جلب الكثير من الكوارث على شعب فلسطين، وضيع صدقية قضيته، وأضعف من               

  .حركته الوطنية
 30/9/2009نت، .الجزيرة
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  :كاريكاتير .62
  

  
  21/9/2009أمية جحا،   


