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  ولدستون بضغط إسرائيلي وأمريكيجقرير تلعم ادال السلطة تسحب مشروع قرارها ":هآرتس" .1

 صحيفة هآرتس اإلسرائيلية ذكرت مساء الخميس  أنالقدس المحتلةمن  2/10/2009 ،سمانشرت وكالة 
ولدستون األممية بما يتعلق ج السلطة الفلسطينية قررت اليوم سحب مشروع قرار يدعم تقرير لجنة أن

ن المقرر التصويت عليه يوم غد الجمعة في مقر هيئة بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة والذي كان م
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسئول قوله إن السلطة الفلسطينية  .لجنة حقوق اإلنسان في جنيف

، األمر الذي قد يؤجل التصويت لصالح ستعلن قرارها هذا خالل جلسة استماع من المتوقع أن تعقد غداً
  .مارس المقبل/ راعتماد التقرير حتى شهر آذا
إن قرار السلطة الفلسطينية بسحب تأييدها العتماد التقرير جاء بعد "وقال المصدر اإلسرائيلي 

الضغوطات التي تعرضت لها من قبل ممثل الواليات المتحدة األمريكية في جنيف باإلضافة إلى تنسيق 
  ".مباشر ما بين واشنطن ورام اهللا

ولديستون من شانه أن جوضح للسلطة الفلسطينية أن اعتماد تقرير وكان ممثل الواليات المتحدة قد أ
  .يوقف جميع مساع السالم ومن شانه أن يؤثر سلبا على استئناف مفاوضات التسوية السلمية

  .فإن الموقف األمريكي كان بالتنسيق مع حكومة االحتالل" هآرتس" ووفق 
 قررت سحب دعمها للتقرير، يظهر بأنها تفهمت السلطة الفلسطينية: " وأضاف المصدر اإلسرائيلي قائال

الخطوة التي اتخذتها السلطة "وقال ". بان اعتماد مثل هذا التقرير من شانه أن يؤدي إلى نتائج سيئة للغاية
ولديستون باإلضافة إلى جالفلسطينية تؤكد أن إسرائيل كانت على حق عندما قررت عدم التعاون مع لجنة 

  ".ولديستون كان سياسيا ومدعوما من قبل جهات دبلوماسيةج ذلك هذا يثبت أن تقرير
مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس عباس كشفت للجزيرة نت أن  2/10/2009نت، .الجزيرةوأضافت 

وقالت المصادر إن عباس  .ولدستونجأن السلطة ستسحب اليوم الجمعة اعترافها وإقرارها بتقرير 
صريف األعمال سالم فياض لدفعه للموافقة على سحب تعرض لضغوط شديدة من رئيس حكومة ت

  .اإلقرار الفلسطيني الذي يعني اعتماد التقرير وبدء اإلجراءات العملية لتنفيذ توصياته
وذكرت المصادر أن فياض تذرع بالوضع االقتصادي وإمكانية عرقلة عمل الشركة الجديدة واستغالل 

لسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على  واإلدارة األميركية للموافقة الف"إسرائيل"
ألننا "وبينت أن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ،  .تسوية سلمية للصراع

 .، كما نقل المصدر عن فياض"ال نستطيع الوقوف بوجه أميركا وإسرائيل
لرئيس عباس تلقى خالل اليومين األخيرين اتصالين  إن ا،وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها

من وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون التي دعته لعدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى 
  . مع اإلسرائيليينأنه سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخراً
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 عريقات في تصريحات نقلتها ونفى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب
الجزيرة أن تكون السلطة طلبت سحب القرار الخاص بتبني مجلس حقوق اإلنسان التوصيات التي 

  .ولدستونجتضمنها تقرير القاضي 
السلطة قال إن  بلوماسياً أمريكياًدأن  ،.)ب.أ(ن وكالة نقالً ع 2/10/2009الجارديان، لندن،  جاء فيو

أن السلطة اعتبرت أن الوقت غير إلى  الدبلوماسي راش وأ.ها لتقرير جولدستونالفلسطينية قد سحبت دعم
  .دماً في هذه الخطوةمناسب للمضي قُ

مندوب تل أبيب لدى المؤسسات األممية   إلى أنالناصرةمن  2/10/2009 قدس برس،وكالة وأشارت 
م الجمعة أن الخطوة في جنيف روني ليشنو ياعار، اعتبر في حديثه لإلذاعة العبرية صباح اليو

تسهم في دفع عملية السالم إلى األمام، كما أنها  ")سحب مشروع يدعم تقرير لجنة جولدستون(الفلسطينية
  .، على حد تعبيره"جولدستونتدل على نجاح تعامل إسرائيل مع تقرير 

  
   " العدوان اإلسرائيلي على غزةدراسات في: ""الزيتونة" لـجديدكتاب  .2

كتاباً جديداً بعنوان ، مؤخراً، في بيروت" الزيتونة للدراسات واالستشارات "أصدر مركز :بيروت
ويقع  )".معركة الفرقان/ عملية الرصاص المصبوب" (دراسات في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة"

 صفحة من القطع المتوسط، وقد حرره عبد الحميد الكيالي، وشارك في كتابة فصوله 318الكتاب في 
  .نخبةٌ من الباحثين والمختصين في الشأن الفلسطيني، شراألحد ع

األداء السياسي والعسكري واإلعالمي اإلسرائيلي خالل ، ويتناول الكتاب في فصوله الثالثة األولى
ويقدم في المقابل، في الفصلين الرابع والخامس، تقييماً لألداء السياسي والعسكري ، العدوان وتداعياته

  .ئل المقاومة الفلسطينيةوفصا" حماس"لحركة 
من العدوان، ثم " فتح"كما يعرض في الفصل السادس موقف السلطة الفلسطينية في رام اهللا وحركة 

  .يتناول في الفصول التالية المواقف العربية واإلسالمية والدولية من العدوان
 العداون على غزة، ويتناول وقد أفرد الكتاب فصالً تحليلياً قانونياً حول جرائم الحرب اإلسرائيلية جراء

  .في فصله األخير االقتصاد السياسي لمشروع إعادة إعمار القطاع
2/10/2009صحيفة فلسطين،   

  
  ينفي إصدار فتاوى تسمح لعباس بإصدار مراسيم انتخابية" الفتوى والتشريع: "غزة .3

 أي آراء أو فتاوى نفى المستشار محمد عابد رئيس ديوان الفتوى والتشريع في حكومة غزة صدور: غزة
قانونية بشأن االنتخابات التشريعية والرئاسية الثالثة، أو ما قيل أنه تطبيقٌ ألحكام القانون األساسي يطالب 

بإصدار مراسيم رئاسية للدعوة إلجراء االنتخابات التشريعية أو " منتهي الوالية"من خالله رئيس السلطة 
  .الرئاسية

د تناولت خبراً مفاده قيام ديوان الفتوى والتشريع بإبداء رأي قانوني وكانت بعض المواقع اإلخبارية ق
  .بشأن االنتخابات التشريعية والرئاسية الثالثة في فلسطين منسوباً لديوان الفتوى والتشريع

إن هذا الرأي فضالً عن أنه ال يستند ألي أساس قانوني معتبر، فإن : "وقال عابد في تصريح مكتوب
لتشريع ال يمكن أن يكون في خندق االنشقاق واالنقسام الوطني، ويصدر فتاوى تساعد ديوان الفتوى وا

على االنقسام، وتخالف ما اتفقت عليه المكونات السياسية واالجتماعية من إجراء انتخابات متزامنة لكل 
ود من المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي ورئاسة السلطة معاً، أو تعطل أو تعيق الجه

  ".العربية المخلصة المبذولة إلنهاء االنقسام
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إن الرأي القانوني المجوز لرئيس السلطة ال يستند ألي أساس دستوري أو قانوني معتبر، أو : "وأضاف
  ". إلجراء االنتخابات مبرر واقعي فضالً عن تخلف الصفة الدستورية التي تخوله إصدار مراسيم للدعوة

  1/10/2009قدس برس، 
  

 ولدستون سيمهد لحرب جديدة في المنطقة بغطاء دوليجتجاهل األمم المتحدة تقرير : مة هنيةحكو .4
 حذرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة من أن تجاهل األمم المتحدة تقرير لجنة تقصي :غزة

يدة في سيشكل تمهيداً لحرب جد"ولدستون وعدم القيام بأي فعل بناء عليه؛ جالحقائق برئاسة ريتشارد 
المنطقة بغطاء دولي ترتكب فيها قوات االحتالل جرائم أكثر فظاعة من تلك التي ارتكبت في حرب غزة 

وصرح الناطق باسم الحكومة طاهر النونو أن حكومته تتابع  ".مطلع العام الحالي ونهاية العام الماضي
ولدستون بهدف التهرب من جرير عن كثب الجهود اإلسرائيلية الرامية إلى دفع األمم المتحدة لتجاهل تق

وطالب المجتمع الدولي  .المالحقة القانونية للجرائم التي ارتكبت ضد السكان المدنيين في قطاع غزة
بوقف سياسة االزدواج في المعايير التي يقوم بها لصالح إسرائيل والتعامل معها خارج إطار ونطاق "

  ".يلزمها باحترام هذه القوانين وتطبيقهاالقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني بشكل 
واعتبر أن نجاح جهود تحقيق األمن واالستقرار والسالم في المنطقة يتطلب وقف الغرور والعدوان 
اإلسرائيلي الدائم على الشعب الفلسطيني ومنع اعتداءاته الحالية والمستقبلية واتخاذ إجراءات عقابية ضد 

  .سانية وبحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت االحتاللأي خروقات وجرائم ترتكب بحق اإلن
ودعا الناطق باسم حكومة هنية جامعة الدولة العربية إلى القيام بدور فاعل لحصار المحاوالت 
اإلسرائيلية للتهرب من هذا التقرير ونتائجه، مؤكدا أن قيام حملة دولية فاعلة اآلن تدفع إلى محاكمة 

  .ل أمر ملح يجب القيام به وعلى كل المستوياتمجرمي الحرب من قادة االحتال
  2/10/2009قدس برس، 

  
   قلق من إمكانية نجاح صفقة شاليطعباس: حتياط اإلسرائيلياالضابط في جيش  .5

أكد العميد شلومو بروم الضابط في احتياط جيش االحتالل اإلسرائيلي والباحث الرفيع في معهد : وكاالت
 يشعر بقلق بالغ ألنه يظن )محمود عباس(لسلطة الفلسطينية أبو مازناألمن القومي لألبحاث أن رئيس ا

أن نجاح حركة حماس في إتمام صفقة تبادل األسرى سيؤدي لزيادة شعبيتها وسط الشعب الفلسطيني 
وشدد العميد بروم على أن قلق أبو مازن غير مبرر ألن هناك أمور أكثر  .وسيؤثر سلبا على موقفه
 مشيرا إلى أن ،وضع السياسي الفلسطيني الداخلي أكثر من صفقة تبادل األسرىجوهرية ومؤثرة على ال

  .تأثير الصفقة سيكون لفترة زمنية قصيرة ثم سينتهي
وفي ذات السياق قال الضابط اإلسرائيلي إن موافقة حماس على صفقة شريط الفيديو تشير إلى وجود 

ة بناء ثقة بين الطرفين تمهيدا لصفقة شاملة  كما تعتبر خطو،مفاوضات أكثر جدية وفعالية من ذي قبل
أنا ال اعتقد أن موقف حماس تغير فمصلحتها تتجسد في إتمام صفقة "وأضاف بروم  .واكبر في المستقبل

 وفيما لو تلقت عرضا ، وهي تحاول أن تثبت أنها ثابتة على مطالبها،تخدم مصالحها و حاجاتها السياسية
  ".ها حماس فإنها ستوافق على ذلكلصفقة بالمقاييس التي تطالب في

  1/10/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

  الوقف التام لالستيطان وتحديد مرجعيات السالم شرطان أساسيان إلنجاح المفاوضات: عبد الرحيم .6
، في كلمة باإلنابة عن الرئيس  الفلسطينيةقال الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة :كتب سائد أبو فرحة

إن القيادة الفلسطينية، :  أمين عام جبهة النضال الشعبي،سمير غوشة. حفل تأبين دخالل محمود عباس 
 عباس، متمسكون بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وبالشرعية الدولية  محمودوعلى رأسها الرئيس
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فنا من مسألة وقراراتها ذات الصلة، وإننا مصممون على تحقيق المشروع الوطني، ولن نتراجع عن مواق
المفاوضات، ألننا نعرف أن التراجع ال يؤدي إلى مفاوضات ناجحة، بل سيؤدي إلى كارثة سياسية، وإلى 

نريد أن تكون األمور واضحة، ألننا ال نريد أن نسير من فشل إلى فشل أكبر، وإن : وقال .فشل ذريع
قى االحتالل على حاله، وكي يقطع حكومة االحتالل هي التي تسعى إلى إفشال العملية السياسية، كي يب

أوصال الضفة، ويفرض نظام الكانتونات، ولهذا فإننا ومن أجل نجاح المفاوضات نصر على نقطتين 
جورج ميتشل لتحقيق هذين ) المبعوث األميركي(يجب االتفاق عليهما مسبقاً، مرحبين باستمرار مساعي 

، وتحديد واضح "النمو الطبيعي"بما فيها ما يسمى الهدفين، وهما الوقف التام لالستيطان بكل أشكاله، 
، حسب نص خطة خارطة 1967لمرجعيات عملية السالم، وفي مقدمتها إنهاء االحتالل الذي بدأ العام 

  .الطريق
وبالنسبة إلى الحوار الوطني، شدد على أن الرئيس واللجنة التنفيذية للمنظمة يبذالن كافة المساعي من 

  .ة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسامأجل إنجاحه، واستعاد
 2/10/2009األيام، فلسطين، 

  
 السلطة تبعث أسماء مفاوضيها لواشنطن .7

 إلى "إسرائيل"أرسلت السلطة الفلسطينية أسماء طاقم المفاوضين مع : عبد الجبار أبو غربية -عمان 
وكان  .لطة الفلسطينيةواشنطن، ويحمل األسماء تشكيلة المفاوضين حسبما أفادت مصادر مقربة من الس

ج ميتشل طلب من قيادة السلطة اإلسراع في تشكيل طاقم التفاوض رالمبعوث األمريكي للسالم جو
 .وإطالعه عليه ليجري التعامل معه

 المقدسية عن مصدر فلسطيني مطلع قوله، إن مشادة حادة وقعت بين اثنين من أعضاء "المنار"ونقلت 
 بزيارة إلى نيويورك للمشاركة في القمة الثالثية التي جمعت بين الرئيس اًالوفد الفلسطيني الذي قام أخير

 . بنيامين نتنياهو"إسرائيل"باراك أوباما والرئيس محمود عباس ورئيس وزراء 
  2/10/2009عكاظ، 

  
  أبو شريف يدعو إلى مؤتمر دولي لتنفيذ مقررات السالم .8

ة األميركية لترتيب عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات  دعا القيادي الفلسطيني بسام أبو شريف اإلدار:عمان
. الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بديالً عن مفاوضات قريبة لن تحقق تقدماً في عملية السالم

المفاوضات الثنائية غير المباشرة في نيويورك المقرر انطالقها الشهر "وقال في بيان أصدره أمس إن 
 ستحدث على وقع قيام حكومة ألنها في تاريخ القضية الفلسطينية، واألسوأديمة الجدوى المقبل، ستكون ع

 الفلسطينية وتهويد القدس واالستمرار في سياسة األراضينتنياهو ليبرمان العنصرية بمصادرة 
مما  ممارسات قوات االحتالل وانتهاكاته، إزاءالصمت الفلسطيني المطبق "وانتقد أبو شريف  ".الترانسفير

يدلل على عالمة ضعف تعشعش في عقول بعض القادة الفلسطينيين، بينما الشعب قادر على الخروج في 
  ".شوارع رام اهللا وجنين ونابلس، في مظاهرات شعبية تحت الفتة الحرية واالستقالل

حركتي فتح وحماس بان يكونا بحجم تضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني الذي يبحث عن حريته "وطالب 
 الخيار إلىواستقالله، وان تهمش الحركتان مصالحهما الشخصية لصالح القضية الفلسطينية، وان تعودا 

  " .الديمقراطي وصندوق االنتخابات كحل حضاري لحل الخالفات الداخلية
  2/10/2009الغد، األردن، 
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  األقصى لتغيير الواقع القائم في إسرائيليةشير إلى مساعي يرئيس وحدة القدس  .9
، "الخليج"ـكشف رئيس وحدة القدس في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، المحامي، أحمد الرويضي ل :ام اهللار

أن الرئيس محمود عباس أبلغ العديد من المسؤولين الدوليين بأن أية محاوالت إسرائيلية للمساس بالمسجد 
لق كبير لدى السلطة  وجود قإلىوأشار الرويضي . األقصى سوف تدخل المنطقة برمتها في نفق مظلم

إزاء ما يمكن أن تصل إليه األمور في حال حاول إرهابيون يهود المساس باألقصى، موضحا أن 
 تغيير الواقع القائم في إلى مساعي سلطات االحتالل والجماعات اليهودية إلىالمعلومات المتوفرة تشير 

  .المسجد
 الفلسطينية حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن وفي هذا اإلطار حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

هذا التدهور الخطير ونتائجه على الوضع في مدينة القدس وعلى نطاق شامل معبرة عن إدانتها الشديدة 
  .لعدوان المستوطنين تحت حماية جنود االحتالل على المسجد األقصى

  2/10/2009الخليج، 
  

  2009 قانون الموازنة العامة االستثنائية لسنة المجلس التشريعي يقر بالقراءة الثانية .10
بالقراءة الثانية الموازنة العامة االستثنائية ) 1/10(أقر المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الخميس : غزة

جاء ذلك خالل الدورة العادية في جلسة خاصة عقدها . 2009للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 
ره بمدينة غزة بحضور نواب كتلة التغير واإلصالح التابعة لحركة حماس من التشريعي اليوم في مق

  .خالل توكيالت النواب األسرى
  1/10/2009قدس برس، 

  
 مساعدات اسبانية للسلطة الفلسطينية .11

 سالم فياض والقنصل االسباني العام في القدس . وقع رئيس الوزراء الفلسطيني د:)بترا (- رام اهللا
 مليون 25  اتفاقية لدعم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين والعسكريين بقيمةسأمرامون انسوان 

  ).بيغاس( األوروبية -يورو، ويحول هذا المبلغ من خالل اآللية الفلسطينية 
  2/10/2009الرأي، األردن، 

  
   الجاري22القاهرة ستدعو لتوقيع اتفاق المصالحة يوم : الرجوبجبريل  .12

 عضو اللجنة المركزية لفتح، ونائب أمين السر المصالحة ان األجواء والمؤشـرات             قال جبريل الرجوب  
تشير إلى عقد اجتماع في القاهرة يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة بحضور عربـي،                 

القيادة المصرية ستدعو حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلـسطينية لتوقيـع اتفـاق              'وقال الرجوب   
  .' من الشهر الجاري إلنهاء االنقسام22الحة الفلسطينية في المص

وذكر الرجوب أن ممثلي الفصائل سيصلون القاهرة يوم العشرين من هذا الشهر، لعقد اجتماعات تـسبق                
توقيع اتفاق المصالحة، موضحاً أن مصر ستوزع على الفصائل خالل األسبوع القادم صـيغة مـشروع                

  .د كافة الفضائل الفلسطينية على ورقتها التي طرحتها لحل الخالفالمصالحة بعد أن وصلتها ردو
وأوضح الرجوب أن مصر ستدعو الى حفل توقيع االتفاق كال من األمين العام للجامعـة العربيـة إلـى                   

  .جانب السعودية واألردن وسورية واليمن
ـ       اق مصالحة مع حماس،    ، من أجل الوصول إلى اتف     'مرونة كبيرة 'وأكد الرجوب أن حركة فتح ستتعامل ب

  .الفتاً إلى أن فتح لديها إجماع على أن االنتخابات الفلسطينية هي الطريقة األمثل لحل الخالف الداخلي
وفي تفاصيل الحل ذكر الرجوب أن المسؤولين المصريين أبلغوا فتح أن حماس وافقـت علـى إجـراء                  

  .القادم) يونيو(متزامن في حزيران انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، بشكل 
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أن حماس وافقت على دمج ثالثة آالف عنصر فـي          ' القدس العربي 'وكشف المسؤول البارز في فتح لـ       
األجهزة األمنية في قطاع غزة من عناصر األمن السابقين، المتواجدين في غزة على أن تتم االسـتعانة                 

  .بطواقم عربية لمساعدة األجهزة األمنية في غزة
كذلك كشف أنه تم االتفاق على أن تكون مرجعية اللجنة الفصائلية التي تعمل في غزة هي الرئيس عباس                  

  .وان تستمر حكومة سالم فياض بالعمل في الضفة الغربية
  2/10/2009القدس العربي، 

  
  حول المصالحة" اتفاق شبه نهائي"وفد حماس برئاسة مشعل إلى القاهرة وصل إلى : ارهالز .13

ان وفـد   ' األقصى' في مقابلة بثتها فضائية       القيادي في حماس    الزهار  محمود قال :رف الهور ـ أش  غزة
حركته برئاسة خالد مشعل الذي أجرى مباحثات مع الوزير عمر سليمان مدير المخـابرات المـصرية                 

 إلـى   ، لكثير من قضايا المصالحة، الفتاً     'اتفاق شبه نهائي  'مطلع األسبوع الجاري في القاهرة وصل إلى        
  .بقاء عدد من القضايا بحاجة إلى اتفاق

في قضية االنتخابات كانت هناك أربع نقاط للنقاش هي اللجنة المركزيـة لالنتخابـات              'وقال الزهار انه    
، الفتا إلى أن وفد حماس اتفق على        'والمحكمة الخاصة، والموعد، والقانون الذي ستجري عليه االنتخابات       

  .'عطلت كل شيء'قانون االنتخابات، التي قال انها ثالث نقاط، وأنه بقيت نقطة 
ترسخ مفهـوم   '، كونها   'الكثير من التنازالت حتى يتجاوز هذه األزمة      'وأوضح الزهار أن وفد حماس قدم       

  .'تقترب أكثر مما كانت عليه'الفتاً إلى أن األمور في هذا اإلطار بدأت ' الفصل بين غزة والضفة
، وقال  'متشعبة ومتعددة 'ق مسيرة الحوار كانت القضايا المتعلقة بالمواضيع        وأشار إلى أنه في بداية انطال     

هذه القضايا عندما تم طرحها من كافة األطراف بدأت تتضح حقيقتها والكثير من المطالب التي طلبتهـا                 '
  .'فتح كانت غير واقعية وال يمكن تنفيذها

 بوفد رفيع حمل معه خمسة ملفات إلـى         وأشار الزهار إلى أن حماس هي الحركة الوحيدة التي شاركت         
، الفتاً إلى أنه فـي حـال        'تجيب عن كل األسئلة والتي تعد أوراقا وطنية أكثر منها فصائلية          'القاهرة لـ   

 من الشهر الجاري ان تصل وفود       18وافقت الحركة على رؤية القاهرة للمصالحة، فمن المتوقع في يوم           
نقاش إلكمال صياغة االتفاق السابق والحالي، ثم في يوم العشرين          الفصائل لمصر، ليكون في اليوم التالي       
  .من ذات الشهر توقيع االتفاق النهائي

وذكر المسؤول الرفيع في حماس أن اللواء سليمان أبلغ قادة حماس أن مصر ستدعو يوم توقيع االتفـاق                  
  أكبر عدد من وزراء الخارجية العرب ليكونوا شهوداً على الحدث،

هذا ما ظهر لنـا     '، وقال   'مطالب غير واقعية  ' في ذات الوقت اتهم فتح بأنها كانت تطالب بـ           لكن الزهار 
، مشيراً إلى وجود من يصف فـي        'في الجولة السادسة، وثبت لنا في المحصلة بعد انتخابات فتح األخيرة          

  .'قمامة'فتح الورقة المصرية بأنها 
يل بعض نقاط الحوار إلى ما بعد فقدان حماس لشرعية          تريد تأج 'وقال ان هناك قيادات في فتح لم يذكرها         

  .'المجلس التشريعي كما يقولون وبالتالي اللعب في دائرة الالمشروع ألجندات أجنبية وخاصة إسرائيلية
هذه الشخصيات معروفة وهي التي يراهن عليها قادة الجانب األمريكي في بعض القضايا والتي              'وأضاف  

  .'مشروعتريد أن تلعب في ساحة الال
وحول تأثير الوضع األمني في الضفة الغربية على المصالحة، أكد الزهار أن استمرار ما يحـدث فـي                  

  .'ال يبشر بخير في إنهاء االنقسام'الضفة من مالحقات واعتقاالت وتنسيق أمني 
  2/10/2009القدس العربي، 
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  قة المصرية للحوارعباس يجتمع مع عمر سليمان في عمان لناقشة الور":  العربيالقدس" .14
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع خالل أيام مع اللواء عمـر سـليمان              ' القدس العربي 'علمت  

مدير المخابرات المصرية لبحث آخر مستجدات موضوع المصالحة، في وقت كشف فيه الدكتور محمود              
ب أن جلسة الحوار القادمة ستكون      ، وأعلن جبريل الرجو   'شبه نهائي 'الزهار أن التوقيع على االتفاق بات       

  . من الشهر الجاري22في القاهرة يوم 
أن الرئيس عباس سيعقد اجتماعـا مـع وزيـر          ' القدس العربي 'وبحسب مسؤول في حركة فتح فقد أبلغ        

الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان يوم الخامس من هذا الشهر               
  .ردنية عمانفي العاصمة األ

وبين المسؤول أن عقد االجتماع في األردن بدل مصر جاء بسبب ارتباطات الرئيس عبـاس بمواعيـد                 
لزيارات خارجية معدة مسبقاً، منها إيطاليا وعدد من الدول العربية، ولفت إلى أنه تم التنـسيق إلـى أن                   

  . المسؤولين المصريينيكون هذا االجتماع في اليمن، غير أنه استبدل باألردن بسبب ارتباطات
وذكر أن االجتماع سيناقش آخر مستجدات الورقة المصرية عقب المالحظات التي قدمتها حماس علـى               
هذه الورقة قبل أيام، الفتاً إلى أن المجتمعين سيبحثون في كيفية تقريب وجهات النظر بين فتح وحمـاس                  

لحوار القادمة في القاهرة، من شأنها أن       حول ملفات الخالف العالقة، وكذلك وضع ترتيبات تسبق جلسة ا         
  .'أكثر إيجابية'تدفع باتجاه تعزيز الثقة، وتوحي بمناخ 

أن جولة الرئيس عباس ستشمل عدة بلدان بينها إيطاليا واألردن والـيمن            ' القدس العربي 'وأبلغ المسؤول   
  .والسودان لبحث موضوع المصالحة الداخلية

  2/10/2009القدس العربي، 
  

  غزة يرفضون عرضا من حماس بتفكيك جماعاتهم مقابل العفوبالسلفيون ": األوسط الشرق" .15
أكدت مصادر مطلعة وقريبة من الجماعات السلفية الجهادية في قطاع غزة، أن :  كفاح زبون- رام اهللا

حركة حماس فشلت أخيرا، بفرض اتفاق على الجماعات السلفية كانت تسعى من خالله لتفكيك هذه 
  .مقابل إصدار عفو شامل عنهم، وإلحاق من يشاء منهم بالحركةالجماعات، 

 من أبرز قادة الجماعات السلفية، رفضوا شروط حماس، بعد 3إن » الشرق األوسط«وقالت المصادر لـ
  .»التعجيزية«عدة جلسات، بسبب ما وصفوها بـ

ومن يرعاها، وبحسب المصادر، فقد طلبت حماس، تفاصيل دقيقة عن مصادر تمويل هذه الجماعات 
ومن يقف خلفها، ومن ثم العمل على تفكيكها، بما يشمل التوقف عن تجنيد أي أشخاص لها، وخصوصا 
إذا كانوا من حماس، ووقف أي نشاطات عسكرية لهم، سواء ضد االحتالل، أو داخليا، على غرار 

   .التفجيرات التي طالت محالت ومؤسسات في القطاع
 ستعطي األمان لمنتسبي هذه الجماعات، وستصدر عفوا عن قادتهم، كما ومقابل ذلك، قالت حماس، إنها

  .عرضت استقبال أي من السلفيين في صفوفها
لكن قادة التيار السلفي، رفضوا بشكل أساسي تفكيك أي من هذه الجماعات، وأبلغوا قادة حماس أنهم 

 عناصرهم من سجون حماس لالحتالل، واشترطوا اإلفراج عن كافة» مقاوما«سيظلون تيارا إسالميا 
 .وإعادة األسلحة التي صادرتها الحركة، مقابل وقف التفجيرات الداخلية وحسب

 2/10/2009الشرق األوسط، 
  

  الجهاد تتهم الحكومة المقالة بالبحث عن الصواريخ":  األوسطالشرق" .16
المقالة باعتقال اتهمت مصادر في حركة الجهاد اإلسالمي، عناصر من األمن الداخلي التابع للحكومة 

. بعد أن أصيب في عملية اغتيال شرق غزة يوم الجمعة الماضي والتحقيق مع عنصر من سرايا القدس
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وقالت المصادر إن عناصر من األمن الداخلي اعتدت بالضرب على عنصر السرايا قرب مكان القصف 
ها القوات اإلسرائيلية، لكنه الذي استهدف ثالثة من عناصر السرايا، إذ كان ضمن المجموعة التي استهدفت

  .نجا بينما قضى الثالثة اآلخرون
وأوضحت المصادر أنه تم اقتياد ناشط السرايا إلى نقطة عسكرية في حي التفاح تابعة ألمن حماس 
وقامت بالتحقيق معه وسألته حول المجموعة العسكرية، ومن أين جاءوا بالصواريخ وأين هي أماكن 

 .ا، ومن ثم سمحت له بالعالج على أن يعود خالل أيام الستكمال التحقيق معهالصواريخ التابعة للسراي
إن حماس تريد أن تحكم القطاع بقبضة حديدية، تحدد متى وكيف وأين يمكن أن              «وتقول مصادر الجهاد    

  . »تطلق صواريخ أو ال، وهي ال تريد معارضين لحكمها
 2/10/2009الشرق األوسط، 

  
  بدل ُأخرى ُأطلقَ سراحها" العشرين أسيرة" ضمن صفقة  تُدخل األسيرة روضةحماس .17

عاش الفلسطينيون في قطاع غزة أمس أجواء من الفرحة لم يعهدوها منذ سنوات :  فتحي صباح-غزة 
عدة، عندما سرت معلومات، تبين الحقاً أنها إشاعات، أن سلطات االحتالل االسرائيلي أطلقت أسيرتين 

وستطلق سلطات االحتالل األسيرتين فاطمة الزق  .قهن اليوم الجمعةمن قطاع غزة كانت قررت إطال
) مايو(في أيار » ايرز«ورضيعها، وابنة شقيقها روضة حبيب اللتين اعتقلتا على معبر بيت حانون 

  .شاليتل، مقابل شريط مصور 2007
 المنوي ولم تكن األسيرة حبيب ضمن صفقة العشرين أسيرة، لكن إطالق إحدى األسيرات من الئحة

تطالب » حماس«، من قبل سلطات االحتالل أول من أمس جعل ) عاما15ً(إطالقهن، وهي براءة ملكي 
  .باستبدالها، األمر الذي تم باألسيرة حبيب

انطلقوا ظهر أمس في مسيرات » حماس«وكان مئات المواطنين من أقارب األسيرتين وأنصار حركة 
، ) شهرا18ً(الستقبال األسيرة الزق وطفلها يوسف » ايرز«حاشدة من غزة إلى معبر بيت حانون 

وجرت استعدادات كبيرة لتنظيم احتفاالت في مدينة غزة مسقط رأس األسيرتين، . واألسيرة روضة
وكذلك استقبال رسمي من قبل رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية الذي قرر أن يعقد مؤتمراً صحافياً 

  .لهذه المناسبة
  2/10/2009الحياة، 

  
   وزعماء بيروت يدعمون بقاء زكي سفيراً..ترتيبات جديدة في فتح":  العربيالقدس" .18

  الحركي لفتح بعد مرحلة المـؤتمر      اإلطاربدأت استحقاقات التركيبة الجديدة في       :بسام البدارين   -عمان  
ات وطنيـة    القيادية في الحركة، فيما تدخلت زعام      لألطرالسادس في فرض نفسها على الواقع التنظيمي        

الفلسطيني في بيروت عباس زكي في موقعه بعد محاولة لتعيين سـفير جديـد               لبنانية لصالح بقاء السفير   
  .بدال منه تطبيقا لمقررات اللجنة المركزية لحركة فتح واللوائح التي قررها المؤتمر

و اللجنـة   وتزايدت احتماالت بقاء السفير عباس زكي في منصبه بالرغم من وجود نص يمنع تسلم عض              
المركزية الي مهام وظيفية في مؤسسات السلطة اثر دعوة الرئيس محمود عباس لالستفادة من ملحق في                

  .نصوص اللوائح الداخلية يتيح تجاوز بعض التعليمات والنصوص في حاالت الضرورة القصوى
 سـفيرا فـي     وكانت معلومات قد تسربت عن ترشيح بعض الدوائر الفلسطينية للقيادي عبداهللا افرنجـي            

  .بيروت بدال من زكي اذا ما طبقت لوائح المؤتمر السادس، وهو خيار تردد ان الحكومة اللبنانية رفضته
وفي غضون الحراك النخبوي الفتحاوي بعد المؤتمر السادس ما زال الجدل قائما حول الـسفير الجديـد                 

بيل عمرو علـى االسـتقالة مـن        المفترض او المتوقع لفلسطين في القاهرة بعدما اصر السفير السابق ن          
  .منصبه ووافق الرئيس محمود عباس على ذلك
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ويتردد اسم رشيد ابو شباك بقوة حاليا لخالفة نبيل عمرو في الساحة المصرية، لكن يبـدو ان الـرئيس                   
عباس لم يحسم االمر بعد، علما بان القيادي البارز وعضو اللجنة المركزية محمد دحالن يدعم بقوة خيار                 

شباك سفيرا في القاهرة بعد ان أصبح األخير مقيما دائما في مصر إثرسيطرة حمـاس علـى         ابو ترشيح
  .قطاع غزة

وفي غضون ذلك سعى القيادي الفتحاوي يحيى يخلف المكلف رسميا بادارة شؤون فضائية الحركة خلفـا     
حيـى يخلـف    للسفير عمرو الى اصدار قرار من الرئيس عباس يجعل الرئيس شخصيا ممثال لمرجعية ي             

  .فيما يتعلق بشؤون المحطة الفضائية
وحصل يخلف فيما يبدو على مراده خشية الصدام الحقا بعضو المركزية محمد دحالن الذي تسلم رسميا                

  .وبقرار من اللجنة المركزية مسؤولية ملف االعالم في الحركة
ا يتعلق بـشؤون الفـضائية      ومن الواضح في السياق ان يخلف يميل الى االفالت من التبعية لدحالن فيم            

الفتحاوية بعدما تسلم الثاني مسؤولية الملف االعالمي االمر الذي يرشحه للتدخل بالفـضائية واالشـراف      
  .عليها

ويعني ذلك حسب ابناء الحركة بان يخلف يفضل بان ال يكون دحالن هو مرجعيته في العمل وهو أمـر                   
ان المرجعية ليحيى يخلف والفضائية، دون ان يعنـي         اتاحه له الرئيس عباس عندما ابلغ الجميع شخصيا         

  .ذلك نهاية لتوقعات الصدام اوالتجاذب الحقا تحت عنوان الفضائية بين القطبين يخلف ودحالن
وكان اطار توزيع المهام و تقاسم االدوار والملفات في بنية اللجنة المركزية كرس وقائع علـى االرض                 

  .ز واالجنحةبخصوص االدوار المفترضة لبعض الرمو
وفي السياق سيرث عضوا المركزية جمال المحيسن ومحمد المدني المقعد القديم لشؤون التعبئة والتنظيم              
الحركي الذي جلس عليه لفترات طويلة الرجل الثاني في الحركة ابو ماهر غنيم بمشاركة الخاسر االكبر                

  .في االنتخابات االخيرة احمد قريع
ل شعث سيحافظ على المساحة المختص بها بعدما سلمته المركزيـة ملـف             ومن الواضح ان الدكتور نبي    

العالقات الخارجية، فيما بقي توفيق الطيراوي في المربع االمني مسؤوال عن ملف االمـن فـي اللجنـة                
  .المركزية

وتكرس موازين القوى داخل مطبخ المركزية اقصاء احمد قريع كالعب اساسي خسر االنتخابات، ولجـأ               
عيد الخطابي قبل عودته للهدوء وقبوله ما تيسر تحت عنوان مسؤوليته عن ملف القـدس فـي                 الى التص 

  .اللجنة التنفيذية وليس المركزية
وكرست كل هذه التفاعالت واالجتماعات غنيم رجال ثانيا بال منازع في حركة فتح بعدما اصـبح نائبـا                  

فاروق القدومي عن موقـع الرجـل الثـاني         لرئيس الحركة وامينا لسرها، االمر الذي يبعد القطب المهم          
تماما، خاصة بعد صدور قرار من الرئيس عباس يحتفظ فيه لنفسه بصالحيات رئيس الدائرة الـسياسية                

وفي اروقة الرئاسة في رام اهللا تم ابالغ الجميع بان مكاتب الدائرة السياسية في تونس اصـبح                 . للمنظمة
  .تنفيذية فقطاسمها مكتب فاروق القدومي عضو اللجنة ال

وفي االثناء يبدو ان اقامة مكتب ومقر للجنرال سلطان ابو العينين في رام اهللا مقدمة لضمان اقامة الرجل                  
الدائمة هناك بعدما حصل على الرقم الوطني والهوية، االمر الذي قد يسبب حسب خبراء فـي الحركـة                  

 في الساحة اللبنانية التي تشهد بدورها       صراعا في جناح اخر حول تسمية خليفة البو العينين كأمين للسر          
صراعا من طراز مختلف له صلة بالعالقة المتوترة والخالفات في المرجعية والرأي والتصرف بين ابو               

  .العينين والسفير عباس زكي
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ويقال في السياق ان ابو العينين يفضل البقاء متجوال ما بين رام اهللا وبيروت لالحتفاظ بامتيازاتـه فـي                   
ين، لكنه يفضل االقامة في رام اهللا اذا ما انتهى الجدل الدائم في الكواليس باخراج السفير زكي من                   الجهت

 .بيروت واختيار خليفة له من االسماء التي يفضلها ابو العينين
  2/10/2009القدس العربي، 

  
 فتح تنتظر موافقة نظام دمشق للعودة إلى األراضي السورية  .19

اللجنة المركزية لورشة عمل في مخيمات  -"فتح"ات عن توجه حركة تحدثت بعض المعلوم :بيروت
 .لبنان من أجل ترتيب أوضاعها بما يتالءم مع ما أنتجه مؤتمرها األخير الذي عقد في الضفة الغربية

 كما أنها بعثت ،وأفادت المعلومات بان الحركة بصدد إجراء تغييرات ملموسة في األداء والبنية التنظيمية
 لمعرفة مدى إمكانية أن تفتح الحركة مكاتب لها في دمشق للمرة األولى ،تطالعية إلى سوريةرسائل اس
 عندما وقع الخالف بين سورية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات 1983منذ العام 

ته على  حيث استولت حرك،وحصل انقالب داخل الحركة بقيادة العقيد أبو موسى بدعم مباشر من دمشق
 .في سورية وكذلك في مخيمات شمال لبنان والبقاع" فتح"مكاتب 

تميل إلى اإليجابية " فتح"وأشارت بعض المعلومات إلى أن األجواء السائدة حالياً بين دمشق وحركة 
 وتكاد تكون من دون بنية تنظيمية بعد أن ،بقيادة أبو موسى" االنتفاضة - فتح"خصوصاً بعد أن ترهلت 

 وأقصي الرجل الثاني فيها أبو خالد العملة ،موسى نفسه غير قادر على إدارة شؤون حركتهبات أبو 
في " فتح اإلسالم" بعيد نشوء حركة ،واعتقلته السلطات السورية فترة قبل أن تضعه في اإلقامة الجبرية

لعبسي لبنان بزعامة شاكر العبسي الذي كان من المحسوبين على العملة حتى أن مسؤولية انقالب ا
-فتح"بعد أن كان أعطى أوامر شفهية لقياديين في ، وإرساله إلى لبنان جرى تحميلها إلى العملة نفسه

 .لتسهيل مهمته وتقديم الدعم له" االنتفاضة
ويبدو أن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زعيم حركة فتح الرئيس الفلسطيني محمود 

 السوريين برغبته إعادة نشاط الحركة إلى مخيمات سورية تحت إشراف عباس كان فاتح المسؤولين
التي " حماس"إال أن المسؤولين السوريين استمهلوا الرد مراعاة لموقف ودور حركة ، السلطات السورية

 .تتخذ قيادتها السياسية من دمشق مقراً لها ويقيم فيها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل
 ،مات إلى أن عباس لم يسمع من المسؤولين السوريين رفضاً لمطلبه وإنما تأجيل للبت بهوأشارت المعلو

ولهذا تم تعيين سلطان ، وهو ما شجعه على إطالق االستعدادات الحتمال أن يأتي الجواب اإليجابي قريباً
ل هذا التعيين  وهي المرة األولى التي يحصل فيها مث،أبو العينين مسؤوالً عن الحركة في لبنان وسورية

 . وحتى اليوم1983اللجنة المركزية منذ العام -الذي يشمل سورية في فتح
 حتى ،"حماس"و" فتح"وبحسب المعلومات أيضاً فإن دمشق تنتظر حصول المصالحة الفلسطينية بين 

ميل  لكنها ت،"حماس"تباشر بدراسة الطلب المقدم إليها من الرئيس عباس وذلك تفادياً إلحراج نفسها مع 
 .إلى الموافقة على الطلب في التوقيت الذي يسمح لها بذلك

  2/10/2009السياسة، الكويت، 
  

  جولدستوننتنياهو يدعو األمم المتحدة إلى عدم المصادقة على تقرير لجنة  .20
دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي مندوبي الدول فـي مقـر األمـم               : أشرف الهور  - غزة

 األممية حول حـرب إسـرائيل       جولدستونف أمس إلى عدم المصادقة على تقرير لجنة         المتحدة في جني  
مجـازر  '، الذي أشار إلى ارتكاب الجـيش اإلسـرائيلي          'الرصاص المصبوب 'األخيرة ضد قطاع غزة     

وزعم نتنياهو خالل    .، في وقت رحبت فيه منظمة التحرير بالتقرير وطالبت بمحاكمة قادة تل أبيب            'حرب
ستمس الدول الديمقراطية المعنية    'لى بها مع بدء جلسة لحكومته أن المصادقة على التقرير           تصريحات أد 
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بمحاربة اإلرهاب وتشرعن اإلرهابيين الذين يتسترون وراء السكان العزل وتقوم بتفريغ األمم المتحـدة              
  .'من أي مضمون

كانـت   'جولدستونا متطرفا ان    قال وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي يرأس حزبا يميني         و
لـيس  '، وطالب بعدم إيالء تقريره أي أهمية كبرى، زاعماً بان هذا التقريـر              'له نوايا مبيتة ضد إسرائيل    

  .'مهما عالميا
  2/10/2009القدس العربي، 

  
  على ركبتيها" إسرائيل"حماس أنزلت ": يديعوت" .21

بصفقة التبادل المبرمة بين حركة " اإلسرائيلية "اليومية" يديعوت"نددت صحيفة  ":الخليج "-القدس المحتلة
قبل أن نرى "بأكملها على ركبتيها، " دولة"أنزلت " حماس"واعتبرت في افتتاحيتها أن " إسرائيل"و" حماس"

المسؤول عن ملف (، ها نحن نقدم االحترام للمصريين، لأللمان، والتهاني لحجاي هداس )الفيديو(شريط 
  ". سجينة أخرى20، سنبتز لتحرير "إسرائيل" لحكومة ، والمديح)صفقة التبادل

لم يتمكنوا " اإلسرائيلية"واعتبرت الصحيفة أن شريط الفيديو يؤكد فقط أن المخابرات وباقي محافل األمن 
جندي "من جلب معلومة تسمح بإنقاذ شاليت، مشيرة إلى أن ثمن الشريط مبالغ فيه، ومنتقدة مفاوضات 

ودعت بالمقابل إلى مفاوضات ". خرقة مهترئة"إلى " إسرائيل"التي حولت " اءواحد مقابل مئات السجن
وأكدت بالمقابل أن العوائق أمام صفقة إطالق شاليت بقيت على ". واحد مقابل واحد"مستقبلية على أساس 

  .إبعادهم متواصلة" إسرائيل"حالها والمفاوضات  التفصيلية حول األسرى التي تطلب 
  2/10/2009الخليج، 

  
  "مضيعة للوقت"جنيف بين القوى الست الكبرى وإيران بالمحادثات : سيلفان شالوم .22

وصف سيلفان شالوم، نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أمس المحادثات التي بدأت في جنيف : تل أبيب
طلقا عن المساعي ، مؤكدا أن طهران لن تتخلى م"مضيعة للوقت"بين القوى الست الكبرى وإيران بأنها 

 .عليها" عقوبات حقيقية"المنسوبة إليها للحصول على أسلحة نووية، داعيا إلى فرض 
اإليرانيون لن يتخلوا أبدا عن خططهم بأن يصبحوا دولة .. مضيعة للوقت"وقال شالوم إن المحادثات 

ر مجلس األمن وأضاف شالوم حسب وكالة الصحافة الفرنسية أن محاولة فرض عقوبات في إطا". نووية
ألنه من غير المرجح أن تؤيد الصين وروسيا مثل هذه " مضيعة للوقت"الدولي على إيران هي كذلك 

 .الخطوة
ما يجب القيام به هو فرض عقوبات على إيران من قبل "وقال شالوم قبل اجتماع الحكومة اإلسرائيلية 

 بالمائة من التجارة 60ن، التي تمثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وكذلك أستراليا واليابا
 ".اإليرانية

 2/10/2009الشرق األوسط، 
 

 مقتل شرطي إسرائيلي بسالح شرطي آخر وانتحار ضابط بإطالق النار على رأسه .23
داخل ( الجمعة، بنيران زميل له في مدينة كرميئيل -قتل شرطي إسرائيلي، ليل الخميس: الناصرة

، وذلك بعد يوم واحد من اإلعالن عن قيام ضابط في الشرطة )1948ة األراضي الفلسطينية المحتلة سن
  .باالنتحار

وقال اإلذاعة العبرية نقالً عن مصدر شرطي قوله إن شرطياً لقي مصرعه في مركز الشرطة في 
الليلة الماضية إثر إصابته برصاص انفلت من سالح شرطي آخر، حيث تم فتح تحقيق في " كرمئيل"

  .الحادث
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 العبرية أن ضابطًا في الشرطة اإلسرائيلية وجد ميتًا "يديعوت أحرنوت"خرى؛ ذكرت صحيفة من جهة أ
  . في أحد مراكز الشرطة في مدينه بئر السبع

المسؤول في الشرطة عن األحداث في مدينة بئر )  عاما28ً" (ليون بسين"وأضافت الصحيفة أن الضابط 
وتحقق الشرطة في أسباب . ل إطالقه النار على رأسهالسبع يتوقَّع أنه أقدم على االنتحار من خال

  . االنتحار، وتم نقل جثة الشرطي إلى معهد التشريح للتثبت من سبب وفاته
 2/10/2009 قدس برس

  
  الحصار فاقم الوضع االقتصادي المتدهور في غزة : "االونروا" .24

 الحصار فاقم الوضع أنجنج في قطاع غزة جون " االونروا"اكد مدير عمليات وكالة ): وكاالت( –غزة 
 . أضعاف3االقتصادي المتدهور أصال في قطاع غزة وزاد عدد المحتاجين لمساعدات االونروا إلى 

 ازداد عددهم الى ألف 100 عدد المحتاجين كان أن أمس جنج في مؤتمر صحافي في غزة وأوضح
 من مهمتها في مساعدة  االونروا وزادأعباء مواطن خالل الحصار والحرب ، ما زاد من ألف 200

  . هم بحاجة لمساعدات في ظل الحصارالجئ ألف 400المحتاجين والذين قال أن 
 عائلة ألف 80 تتدهور بصورة مستمرة خاصة الفقراء الالجئين ، وان هناك اإلنسانية األوضاعوأكد أن 

  .ونروا ما تقدمه االإلى إضافة إضافية طلبوا مساعدات الجئ ألف 400الجئة أي ما تعداده 
2/10/2009الدستور،   

  
  

  األقصى داخل إسرائيلية يحذر من مجزرة التميمي .25
حذر الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة ): وكاالت (- حسن مواسي - القدس المحتلة

 قوات االحتالل إقدام من أمسفلسطين رئيس الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات 
  .اليهود المتطرفون على ارتكاب مجزرة داخل المسجد األقصى واإلسرائيلي

وجاء تحذير قاضي القضاة بعد دعوة الجماعات اليهودية المتطرفة أنصارها القتحام األقصى بشكل 
وجدد الشيخ التميمي دعوته  .لدى اليهود الذي يبدأ األحد المقبل" عيد العرش"جماعي بمناسبة ما يسمى 
 لمواصلة النفير العام، وتكثيف الحضور في المسجد 1948اء القدس وأراضي للفلسطينيين خصوصا أبن

 كل أنوقال . األقصى والرباط فيه لحمايته والدفاع عنه والتصدي لمحاوالت اقتحامه طيلة أيام األسبوع
  .من يستطيع الوصول إلى القدس ويتقاعس عن ذلك فهو آثم

2/10/2009الدستور،   
  

  األقصى في ذكرى هبة 48 ضي الـأرا في  عام وإضرابمظاهرة .26
 ومعهم مئات من المحسوبين على القوى 1948 ألفاً من فلسطينيي العام 30شارك أكثر من : الناصرة

لجنة المتابعة العليا للجماهير "اليسارية اليهودية في تظاهرة كبرى نظمتها أمس في قرية عرابة الجليلية 
اسعة لهبة الجماهير الفلسطينية في الداخل تضامناً مع  في إسرائيل في الذكرى السنوية الت"العربية

 شاباً عربياً من الداخل برصاص قوات األمن اإلسرائيلية التي 13االنتفاضة، وهي أيضاً ذكرى استشهاد 
قمعت التظاهرات التضامنية، بأوامر مباشرة من رئيس الحكومة في حينه إيهود باراك، بالرصاص 

  . الحي
بعة التظاهرة واإلضراب العام الذي عم أنحاء البلدات العربية، خصوصاً المحال واعتبرت لجنة المتا

التجارية والمدارس والمؤسسات األهلية، مناسبة إلطالق صرخة المواطنين ضد استشراء العنصرية 
ونجحت ضغوط . الرسمية ضدهم التي تمثلت، ضمن أشياء أخرى، في سن عدد من القوانين العنصرية
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رة التي مارستها الحكومة اإلسرائيلية على سفراء دول أجنبية في تل أبيب في منع اللحظة األخي
  .مشاركتهم المقررة في التظاهرة االحتجاجية

2/10/2009الحياة،   
 

   خمسة عمال فلسطينيين بعد مطاردتهم من قوات االحتاللاستشهاد .27
ة الماضية، إثر انقالب السيارة  آخرون، الليل18استشهد خمسة عمال فلسطينيين وأصيب : ةالقدس المحتل

وقال شهود  .غرب القدس المحتلة' موديعين'قرب مستوطنة  "443" التي كانت تقلهم على شارع رقم
 عامال، ما أدى إلى انقالبها واستشهاد 23عيان بمراسلنا، بأن شرطة االحتالل طاردت سيارة كانت تقل 

طيرة، وأضاف الشهود أن العمال من  آخرين بجروح وصفت بعضها بالخ18خمسة عمال وإصابة 
  .جنين، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية: محافظات

هذا واستنكر حيدر ابراهيم االمين العام لعمال فلسطين الحادث الذي تعرض له العمال واصفا ما حدث 
  بحق العمال وذلك من خالل مطاردتهم من قبل قوات االحتالل ومحاربتهم في قوتاإلسرائيليةبالجريمة 

وطالب ابراهيم المجتمع الدولي بالعمل على توفير االمن والحماية لعمال فلسطين الذين لم  .يومهم 
  .يرتكبوا اي خطأ سوى البحث عن قوت اطفالهم 

اعتبرت جبهة النضال الشعبي هذه الجريمة مدبرة وتستهدف العمال الفلسطينيين، وأضافت ان  بينما،
نا، والتي ترتكب بدم بارد مؤشرا خطيرا على مخطط تسعى حكومة جرائم قوات االحتالل بحق أبناء شعب

االحتالل لتنفيذه بحق أبناء شعبنا، يترافق مع  هجمة مسعورة باتجاه مصادرة االراضي والبناء 
  .االستيطاني

  2/10/2009فلسطين اآلن، 
  

  أوضاع الالجئين في لبنان تتدهور يوما بعد يوم":  اإلنسانيةالتنمية" .28
 في بيان أصدره أن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان تتدهور يوماً "التنمية اإلنسانيةمركز "أعلن 

مشكلة الكهرباء في مخيم شاتيال "بعد يوم، وتتنوع المشاكل من دون إيجاد الحلول المناسبة لها، وقال إن 
وبرج بقيت عشرات السنوات من دون حل، كذلك أزمة شبكات الصرف الصحي في مخيمي شاتيال 

البراجنة، باإلضافة إلى مماطلة األونروا في إطالق مشاريع تأهيل البنية التحتية بحجة عدم وفاء االتحاد 
 .»األوروبي بوعود التمويل، خاصة لمخيم البرج، األمر الذي أدى إلى إغراق بيوت المخيم بالمياه اآلسنة

سواء في «من مسؤوليات األونروا، أن هناك تآكال في الخدمات الصحية التي تدخل ض وأوضح البيان 
عدم دعم العمليات الجراحية أو توفير أدوية السرطان وغسل الكلى والبروستات، ومحدودية الدفع لليالي 
السريرية المرضية، وإلغاء عالج المسنين الذين تجاوزوا الستين من عمرهم، وعدم صرف دواء الضغط 

 ."والسكري لشهرين
لدول المانحة بتوفير الدعم المناسب لرفع مستوى الخدمات االجتماعية األونروا وا"وطالب المركز 

البدء الفوري "، كما طالب األونروا واالتحاد األوروبي بـ"والصحية والتربوية تجنباً لكارثة إنسانية
 ."بإنجاز مشاريع البنية التحتية، وإزالة األسباب المعيقة لتأخير إطالقها، خاصة في مخيم البرج
2/10/2009السفير،   

  
  إعاقات يعانين أخرى 792 وتركت امرأة 120 أرواححرب غزة حصدت : دراسة .29

 على غزة األخيرة الحرب أن ومعلومات المرأة في قطاع غزة إعالماظهرت دراسة اعدها مركز : غزة
  .اخرى معظمهن يعانين من إعاقات )792 (وأصيبت امراة 120راح ضحيتها 
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نفالت االمنى وفوضى السالح وغياب تطبيق القانون إلى زيادة وحسب الدراسة فقد أدت ظاهرة اال
فتاة ) 58(ظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة التي أكدت الدراسة انه راح ضحيتها 

  .وامرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
 اضطرت 2008م من النساء في عينة عشوائية لدراسة اجريت عا% 28.2واقتصاديا قالت الدراسة ان 

وإن نسبة ، أسرهن إلى تزويج إحدى بناتها في سن مبكر وعدم إكمال تعليمها بسبب الظرف االقتصادي 
كما أشارت نسبة ، من العينة اضطر فيها أحد شباب األسرة إلى تأجيل زواجه بسبب الحصار % 49

وحول ، خل أسرهن  أراؤهن إلى حدوث حاالت طالق بسبب الحصار داالمستطلعةمن النساء  % 25.5
من النساء عن اعتقادهن أن معدل العنف ضد  % 61أعربت ، تأثير الحصار على الوضع النفسي للمرأة 

أكدن إن مستوى العصبية والتوتر داخل % 85.2المرأة داخل األسرة قد أزداد في فترة الحصار وأن 
  .األسرة قد ازداد فترة الحصار

2/10/2009 ،وكالة سما  
  

   بانهيار نفق في رفحوفاة فلسطيني .30
منطقة  في قُتل شاب فلسطيني صباح أمس جراء صعقة كهربائية داخل نفق تهريب  ):أ ف ب (–غزة 

  . الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر
2/10/2009الحياة،   

  
  غارة إسرائيلية على رفح .31

وب القطاع حيث  أغار الطيران الحربي اإلسرائيلي فجر أمس على في مدينة رفح جن):أ ف ب( –غزة 
  . تنتشر مئات األنفاق، من دون أن يسفر القصف عن إصابات

من جهة أخرى، أفاد مصدر طبي فلسطيني أن طفلين أصيبا أمس في انفجار غامض في مخيم البريج 
  .جنوب مدينة غزة

2/10/2009الحياة،   
  

  االحتالل يطلق سراح أسيرة فلسطينية ضمن الصفقة .32
بالمراوغة في صفقة العشرين " إسرائيل"اتهم مركز األسرى للدراسات  :)أ ب د (– فلسطين المحتلة

أسيرة، مطالباً فصائل المقاومة بإدراج اسم أسيرة جديدة بعدما جددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري 
وكانت سلطات . لستة شهور إضافية لألسيرة رجاء نظمي الغول التي كان موعد اإلفراج عنها أول أمس

  .آذار الماضي/ مارس31من مخيم جنين )  عاما40( اعتقلت األسيرة رجاء االحتالل
 العشرين، األسيرات، التي كان اسمها ضمن قائمة ) عاما15( سراح براءة ملكي ت إسرائيلأطلقكما 

  . بقرار من محكمة لالحتالل في تل ابيب قضى بإطالق سراحها فوراً بسبب صغر عمرها
2/10/2009الخليج،   

  
  أيامتسعة يفرض طوقاً أمنياً شامالً على األراضي الفلسطينية لمدة االحتالل .33

، طوقاً أمنياً شامالً على )1/10(فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اعتبار من ليل الخميس : الناصرة
األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بدعوى حلول أحد األعياد عند اليهود، على أن يستمر هذا الطوق 

  .عة أيام على أقل تقديرلمدة تس
1/10/2009قدس برس،   
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  االحتالل يسلم إخطارات هدم ويشن حملة اعتقاالت في الضفة .34
إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي سلّمت مواطنين الفلسطينية شار المكتب اإلعالمي للشرطة أ :جنين

 كما اعتقلت  .ونماً د42بمصادرة تقضي في قرية طورة الغربية جنوب غرب مدينة جنين، إخطارات 
  تسعة فلسطينيين في أنحاء متفرقة في الضفة

1/10/2009قدس برس،   
  

  توثيق عشرات التوغالت واالعتقاالت في الضفة خالل أسبوعين .35
المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، في تقرير توثيقي جديد أصدره اليوم الخميس، أن قوات أشار : رام اهللا

تها تلك خمسة وأربعين مواطناً فلسطينياً، من بينهم ستة أطفال خالل االحتالل اختطفت خالل توغال
  .المنصرم) سبتمبر(النصف الثاني من شهر أيلول 

1/10/2009قدس برس،   
  

   آالف وحدة سكنية سنويا10ًقطاع غزة بحاجة لبناء : وزير الدولة الفلسطيني .36
 10 من الوحدات السكنية تقدر بنحو أكد ماهر غنيم، وزير الدولة أن احتياجات قطاع غزة :حامد جاد

آالف وحدة سكنية كل عام، وذلك لتلبية احتياجات النمو السكاني في القطاع، الفتاً إلى أنه خالل األعوام 
الثالثة الماضية لم يتم بناء وحدات سكنية جديدة إثر الحصار المفروض إضافة إلى االحتياجات السكنية 

تم تدميره من آالف الوحدات السكنية، ما يجعل قطاع غزة بحاجة إلى المترتبة على الحرب األخيرة وما 
  . ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجاته اإلسكانية50ما ال يقل عن 

2/10/2009األيام، فلسطين،   
  

   359ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .37
  . غزة مريض من سكان البريج وسط قطاع مريضاً بعد وفاة طفل359ارتفع عدد ضحايا الحصار إلى 

2/10/2009الخليج،   
  

   نهب مبرمج للمكتبات الفلسطينية إلى يشير إسرائيليبحث  .38
 شلحت الى ندرة أنطوان اإلسرائيلية الباحث المتخصص في الدراسات أشار:  زاهي رجا-الزرقاء 
 األرشيفمؤكدا صعوبة الوصول الى .. لحقه الصهاينة بالناحية الثقافيةأ التي تتحدث عما األبحاث

تناول " جشعميد" انه صدر مؤخرا بحث لطالب اسرائيلي هو إال من قبل الباحثين الفلسطينيين رائيلياإلس
كيفية تعامل الحركة الصهيونية مع المكتبات الفلسطينية حيث اشار الباحث الى ان الحركة الصهيونية 

  .اهتمت بنهب المكتبات الفلسطينية وان هذا النهب كان مبرمجا وممنهجا
 الف كتاب من دار الكتب الوطنية في القدس كما 12البحث اشار الى وثيقة دلت على نهب  ان وأوضح

بين البحث ابرز المكتبات التي سطا عليها الصهاينة والتي ابرزها مكتبة عجاج نويهض ومكتبة خليل 
 بيدس وجورج سعيد وسليمان سعد وعارف النشاشيبي وخليل السكاكيني وهنري قطان وفؤاد ابو رحمة و

  .غيرها
2/10/2009الدستور،   

  
   لتغيير موقع المفاعل النووي في العقبة إسرائيليا ينفي طلبا األردن .39

نفى وزير الدولة لشؤون االعالم واالتصال الدكتور نبيل الشريف تلقي الحكومة :  عمر محارمة-عمان 
  .ة لتغيير الموقع المقترح لبناء المفاعل النووي في منطقة العقبإسرائيلياطلبا 
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وقال الشريف ردا على ما نقلته وكاالت انباء عن صحف اسرائيلية ان االردن لم يتلق اي مخاطبات بهذا 
ان الحكومة مطمئنة للموقع الذي وقع عليه االختيار والذي اختير "الخصوص من اي جهة كانت ، مضيفا 

  ".وفق دراسات معمقة وموثوقة
الت في عددها الصادر امس ان إسرائيل عبرت عن  قاإلسرائيلية" يديعوت أحرونوت"وكانت صحيفة 

 االمتناع عن ذلك كون األردن طلبت رسميا من وأنهاتخوفها من إقامة مفاعل نووي في منطقة العقبة، 
  .  المعرض لهزات أرضيةاألفريقيالمفاعل سيقام قرب الفالق السوري 

2/10/2009الدستور،   
  

  راكحزب اهللا ينتقد بريطانيا لمنعها محاكمة با .40
إننا نشعر "نوار الساحلي في تصريح له، أمس، في كتلة حزب اهللا البرلمانية قال النائب : )آي بي يو(

ومنعها ) باراك(باألسى الشديد والصدمة من موقف الحكومة البريطانية لتغطيتها على مجرم الحرب 
النحياز الى جانب الجالد القضاء البريطاني أن يأخذ مجراه تحت حجج واهية، تبرز ازدواجية المعايير وا

كما أدان الحزب استدعاء الشرطة اإلسرائيلية رئيس الهيئة  ".على حساب الضحايا في جنوب لبنان وغزة
   .اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري والتحقيق معه

2/10/2009الخليج،   
  

  بارديؤكد على ضرورة إعمار ال" لقاء األحزاب اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية" .41
 الكبيرة التي تتعرض لها مدينة اإلخطارعند "  اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينيةاألحزابلقاء "توقف 

 أهلها ومقدساتها والنيل من صمود أرضهاالقدس المحتلة، نتيجة الهجمة االستيطانية التي تستهدف تهويد 
  ".عربي واقع على الشعب الفلسطيني والعالم الأمر محو عروبتها وفرض ألجل

ان هذه الهجمة بلغت مراحل متقدمة يؤشر اليها حفر االنفاق "، أمسورأى في بيان اثر اجتماع عقده 
 ومحاولة المتطرفين الصهاينة اقتحام باحات االقصى بدعم ومؤازرة من جنود األقصىتحت المسجد 

  ".قصى بفعل التصدي البطولي الذي ابداه المدافعون عن االإحباطهااالحتالل، والتي تم 
 القصوى والعمل على وضع حد لسياسة األهميةايالء ملف اعمار مخيم نهر البارد " الى المسئولينودعا 

  ". متوافرةأصبحت المطلوبة للبدء باالعمار األموالتجاهل معاناة سكانه، خصوصا ان 
2/10/2009النهار،   

  
  المؤتمر القومي العربي يدين جريمة اقتحام المسجد األقصى .42

علن الناطق الرسمي باسم المؤتمر القومي العربي دولة الرئيس الدكتور سليم الحص ادانة المؤتمر أ: لندن
القدس "لجريمة اقتحام المسجد االقصى من قبل قطعان المستوطنيين، وجاء في بيان للمؤتمر، وصلت 

 التي أقدم عليها إن المؤتمر القومي العربي، إذ يستنكر بحدة هذه الجريمة النكراء"نسخة منه، " العربي
العدو في حق المقدسات الفلسطينية والعربية واإلسالمية، يدعو إلى إطالق أوسع حملة احتجاج عليها في 
الوطن العربي والعالم اإلسالمي، ويدعو أطراف الساحة الوطنية الفلسطينية إلى إنهاء خالفاتها والتمسك 

الصهيونية للحقوق والمقدسات، مثلما يدعو الدول بالوحدة الوطنية سالحاً أمضى في مواجهة االنتهاكات 
العربية إلى عقد قمة طارئة لتدارس الموقف واتخاذ اإلجراءات الرادعة لالستهتار الصهيوني، ويحمل 
األمم المتحدة مسؤوليتها السياسية واألخالقية في وضع حد لهذا التطاول الصهيوني المتمادي على القانون 

  ".دس الشريف أرض محتلةالدولي الذي يقر بأن الق
  2/10/2009القدس العربي، 
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  فتوى تاريخية لدار اإلفتاء المصرية تتوعد الحكام بالخذالن إذا لم ينصروا األقصى وأهله .43
فاجأت دار اإلفتاء المصرية الرأي العام بإطالق فتوى تتوعد حكام العرب :  حسام أبو طالب-القاهرة 

 مقدسات األمة بالخذالن والعقاب إذا ما لم يدافعوا عن مقدسات والمسلمين إذا ما قصروا في الزود عن
. أن الجهاد فريضة ال يملك أحد تعطيله وال منعه" دار اإلفتاء"وأكدت . األمة وفي مقدمتها األقصى وأهله

على أبناء هذا البلد الذي " فرض عين"وشددت على أن الدفاع عن ديار المسلمين في مواجهة األعداء 
  .تداء ولغيرهم يعد فرض كفايةيتعرض لالع

  2/10/2009القدس العربي، 
  

  جولدستونتتهم واشنطن وأوروبا بتقويض العدالة لرفضهما تقرير " رايتس ووتش" .44
الواليات المتحدة ) هيومن رايتس ووتش(اتهمت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان :  وكاالت-واشنطن 

رة على قطاع غزة، واعتبرت أن عدم تصديقهما واالتحاد األوروبي بتقويض العدالة في الحرب األخي
 يظهر أن انتهاكات قوانين الحرب جولدستونعلى تقرير بعثة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد 

  . الجسيمة تُعامل بال حزم حين يرتكبها طرف حليف
ون أن تعرض وقالت المنظمة إن الواليات المتحدة وصفت التقرير بأنه غير متوازن ومعيب للغاية من د

وأضافت . حقائق فعلية تدعم هذه التأكيدات، كما أن دول االتحاد األوروبي ما زالت صامتة إزاء التقرير
مايكل بوسنر مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان : رايتس ووتش

بنزاهة ومقاضاة عناصر قواتها الطويل في اإلخفاق في التزام التحقيق ) إسرائيل(والعمل تجاهل تاريخ 
األمنية الذين يثبت ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 

إن اعتقاد الواليات المتحدة : "وقالت مديرة مكتب المنظمة بجنيف جولييت دي ريفيرو ".اإلنساني الدولي
أخطائها يعكس رفضا مؤسفا لمواجهة الواقع، ويجعلها للتحقيق بجدية في ) إسرائيل(المعلن باستعداد 

تفلت بما ارتكبت، وكذلك حركة المقاومة اإلسالمية ) إسرائيل(تفوت على نفسها فرصة مهمة بتركها 
  . ، حسب قولها)"حماس(

2/10/2009صحيفة فلسطين،   
  

  من اليهود األمريكيين يعارضون موقف أوباما من االستيطان% 51 .45
) أيلول( أن نتائج استطالع رأي جديد أجرته في سبتمبر "لجنة يهود الواليات المتحدة" أعلنت: تل أبيب

الماضي تدل على انقالب في صفوف اليهود األميركيين إزاء الرئيس باراك أوباما، ينعكس في معارضة 
 .عدد من مواقفه األساسية تجاه إسرائيل وأعدائها
من أصواتهم للرئيس أوباما في االنتخابات % 82 منحوا وتقول اللجنة، إن اليهود األميركيين الذين

فقد دلت نتائج . األخيرة يعربون عن خيبة أملهم من سياسته كما تجلت في األشهر التسعة األخيرة
من اليهود األميركيين يعارضون اليوم موقف أوباما المطالب بتجميد % 51االستطالع، على أن 

إنهم % 58وقال . يؤيدون موقفه بشكل عام% 41سالم مقابل االستيطان كشرط الستئناف مفاوضات ال
يعارضون انسحاب إسرائيل من القدس الشرقية المحتلة ويرون أنها يجب أن تبقى عاصمة موحدة 

. إنه يجب تقسيمها بين إسرائيل وفلسطين% 37فيما قال . إلسرائيل تقع بالكامل تحت السيادة اإلسرائيلية
كيين موقف نتنياهو، المطالب باالعتراف بإسرائيل دولة يهودية كشرط من اليهود األمير% 94وأيد 

إن رفض الفلسطينيين لهذا المطلب يدل على أنهم % 75وقال . للتسوية الدائمة في الشرق األوسط
 .يريدون إبادة إسرائيل، وليس الوصول إلى سالم معها

2/10/2009الشرق األوسط،   
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  "سسفارتين في القد"ميليباند يتعهد بـ .46
تعهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، أمس، بأن تكون بريطانيا أول بلد يفتتح ): آي.بي. يو(

اليهودية " إسرائيل"و" فلسطين الديمقراطية"سفارتين في القدس، والتي قال إنها ستكون عاصمة مشتركة لـ
لعمال الحاكم بمدينة برايتون وأشار ميليباند، في كلمة أمام المؤتمر السنوي لحزب ا .الديمقراطية

، "ستعيشان بسالم جنباً إلى جانب وتتقاسمان القدس كعاصمة مشتركة"الساحلية، إلى أن هاتين الدولتين 
أملنا منذ سنوات طويلة أن يكون هناك رئيس في الواليات المتحدة يكرس نفسه وإدارته ومنذ األيام "وقال 

، ولكن إن لم يتمكن المجتمع الدولي من تحديد وتطوير "اسرائيل"األولى إلنشاء دولة فلسطينية إلى جانب 
  ".وتسليم اتفاق سالم، فسندفع عندها الثمن قتالً ودماراً لسنوات طويلة مقبلة

2/10/2009الخليج،   
  

  إيطاليا تدعو إلى تواز بين وقف االستيطان وخطوات التطبيع .47
) أكي(ن وخطوات التطبيع، ونقلت وكالة دعت إيطاليا إلى تواز بين وقف االستيطا): آي.بي. يو(

مواقف "اإليطالية لألنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليطالية ماوريتسيو ماساري قوله إن 
إيطاليا واضحة جداً فنحن في عملية االنتقال من عملية السالم إلى حل لمسألة الدولة الفلسطينية على 

  ".  أساس مبدأ الدولتين
2/10/2009الخليج،   

 
  

  نصف مليون يورو من اليونان لدعم الشرطة الفلسطينية وسداد المرتبات .48
أعلنت الحكومة اليونانية عن تقديم نصف مليون يورو دعما للسلطة الوطنية الفلسطينية : إيناس نور

وذكرت المفوضية األوروبية أن المنحة . لتعزيز القطاع الخاص في مجاالت األمن وتطبيق القانون
 ألف يورو لشراء مركبات للشرطة والزي 200 من اليونان سيتم تخصيص الدفعة األولي بقيمة المقدمة

الخاص بها، كذلك تستخدم المنح المقدمة لسداد مرتبات والمعاشات والمساعدات االجتماعية ربع السنوية 
  .لألسر األكثر احتياجاً وتوفير وقود توليد الطاقة في قطاع غزة

2/10/2009األهرام،   
  

  في سورية" األونروا"واشنطن تدعم مشاريع  .49
نسخة منه أن اإلدارة " القدس العربي"قال بيان للسفارة األمريكية بدمشق تلقت :  كامل صقر-دمشق 

األمريكية ملتزمة بتقديم المساعدات لتحقيق احتياجات الالجئين الفلسطينيين في المنطقة وأن الرئيس 
على أساس الدولتين في اإلطار األوسع لسالم دائم وشامل في باراك أوباما يعمل لتحقيق حل يعتمد 

  .المنطقة حسبما جاء في البيان
هنتر شارك هذا األسبوع ) تشاك(وأضاف البيان أن القائم بأعمال السفارة األمريكية في دمشق تشارلز 

الجئين في افتتاح مشروعين لألنروا في سورية بدعم من الحكومة األمريكية هما مخيم عين التل ل
  .بلد الشيخ في مخيم السبينة بدمشق/ الفلسطينيين في حلب ومدرسة الصالحية

2/10/2009القدس العربي،   
 

 2008 مليار دوالر في 300أغنى أغنياء أميركا خسروا : "فوربس" .50
األميركية ألغنى األغنياء في أميركا، أن أكثر األثرياء يفقدون » فوربس«أظهر التصنيف السنوي لمجلة 

 2008 مليار دوالر من صافي أموالهم في العام 300 أميركي 400اتهم، بعد أن خسر أغنى ثرو
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 10 ماثيو ميللر، أن أغنى "فوربس"وشرح معد قائمة  .الماضي، بسبب تراجع أسواق المال والعقارات
ن من  لتدمير ثروة األميركيي"حمام دم" مليار دوالر، واصفا الخسارة بـ40أميركيين خسروا معا حوالى 

 التي صدرت أمس األول، أن "فوربس"وذكرت قائمة  .أغنى األغنياء ومن األغنياء على حد سواء
 مليارات دوالر نتيجة هبوط أسهم 10المستثمر الشهير وارن بافيت، كان من أكبر الخاسرين، حيث فقد 

 .»بيركشاير هاثاواي«شركته 
، حيث بقي مؤسس شركة 2007 مع قائمة الـ أميركيين الجديدة لم تتغير مقارنة10لكن قائمة أغنى 

 7 مليار دوالر، على الرغم من انه خسر 50بيل غيتس متصدرا القائمة بثروة بلغت » مايكروسوفت«
 .مليارات دوالر

 مليار دوالر، يليه مؤسس 40ثم جاء المستثمر بافيت رغم خسارته أيضا في المركز الثاني، بثروة بلغت 
 أشخاص في أميركا الذي لم تتأثّر 10سون، العضو الوحيد في قائمة أغنى  لورنس ايل"اوراكل"شركة 

 في 19 أميركي بنسبة 400وهبطت القيمة الصافية لخسائر أغنى  . مليار دوالر27ثروته التي بلغت 
واستندت تقديرات الثروة إلى قيمة  . تريليون دوالر1.57 تريليون دوالر من 1.27المئة، أي إلى 

 .2009يلول  أ10األصول في 
2/10/2009السفير،   

 
  أي مشروع نهائي يريده اللواء عمر سليمان للفلسطينيين؟  .51

  عماد صالح الدين
 عقـب لقائـه بالمـسؤولين       2009-9-28تحدث السيد خالد مشعل في مؤتمر صحفي بالقاهرة بتاريخ          

قاومـة اإلسـالمية    المصريين، وتحديدا مع مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، بأن حركة الم           
 قبلت بورقة المقترح المصري الجديد للحوار الفلسطيني التي قدمتها مصر منذ أسبوعين تقريبـا،             ،حماس

  .كقاعدة وكأرضية صالحة للحوار والمصالحة مع حركة فتح
وقد أشار السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، إلى أن هناك روحية مقبولة مما جاء في تلك                  

ة المصرية، إلى أن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، قد استمع له جيدا، وتفهـم مواقـف                 الورق
حركة حماس من مجمل الحوار الفلسطيني، وفي الختام أكد السيد خالد مشعل بأن عمر سـليمان أخبـره                  
 بأنه بصدد اإلعكاف على الصياغة النهائية لمشروع المصالحة بين فتح وحماس، وبـأن األمـر سـيتم                

في كل حـال، فـي      ،االنتهاء منه في قادم األيام القليلة القريبة، بحيث ستتوج هذه الصياغة بالتوقيع عليها            
  .أكتوبر المقبل/ شهر تشرين الثاني

وعلى األرض، وبعيدا عن كل كالم يتعلق بالتنظير السياسي لحلول المصالحة الفلسطينية، التـي كثـرت        
وات طويلة على مسألة االصطراع بين خط محمود عباس في          منذ سنوات، وهي على كل حال سابقة بسن       

 قبل أوسـلو    ،1990فتح وبين حركة حماس، بل هي منذ أيام عرفات قبيل مشروع مؤتمر مدريد للسالم               
 وكانـت تلـك     ، في جوالت اللقاء بين فتح عرفات في حينها وما بين حماس بقيادة الشيخ ياسـين               ،وبعده

 بشأن إدخال حماس إلى منظمـة التحريـر         ،رها من العواصم العربية   اللقاءات قد جرت في السودان وغي     
  .الفلسطينية

 ،نجد أن محاوالت التقريب بين حركة فتح وحماس على المستوى السياسي أوال وثانياً في السياق األمني               
 وينـصرف  ، كلها محاوالت باءت بالفشل،)إسرائيل(بعد قبول قيادة فتح المشاركة في مشروع تسوية مع  

وضوع في انكشاف بداية دورة الفشل المتكررة دائما بسبب الحالة األمنية التي تفرضها فلسفة السلطة               الم
 لم يكن االلتقاء ممكنا بسبب هـذا        ،)إسرائيل(ووجودها القائمة أساسا على فكرة االلتزامات األمنية تجاه         

 سياسية وأمنيـة تكتيكيـة      الجانب بين فتح وحماس أيام الراحل عرفات، كان من الممكن صياغة توافقات           
ومؤقتة بين الطرفين، لكن من الصعب الحصول على توليفة سياسية وأمنية جامعة تهم المشترك الوطني               
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الفلسطيني، ألن معنى هذا في حقيقة األمر إما أن تتنازل حماس عن تمسكها بتحرير فلسطين من البحـر                  
ود فتح إلى األساس الذي انطلقت منه بتحرير كامـل          إلى النهر وفقا ألدبياتها الدينية والسياسية، أو أن تع        

  .فلسطين وعبر الكفاح المسلح
 وفي ظل الخطة السياسية واألمنية      ،المسألة اليوم وفي سياق الحديث عن عقد المصالحة بين فتح وحماس          

التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعبر المساعدة األمنية األمريكيـة فـي الـضفة الغربيـة                 
 ومن خالل النظر إلى الواقع الجديد       ،الذي تفرضه خارطة الطريق   ) إسرائيل(وجود التنسيق األمني مع     وب

، فإن قضية التوصل إلـى      2007الذي يحياه قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه حركة حماس في حزيران             
ظر لماهية  اتفاق مصالحة، سياسياً وأمنياً على أرض الواقع هو ضرب من العبث والخيال من منظور الن              

  .مشروع الطرفين األساسيين في المعادلة الفلسطينية برمتها
هل من الممكن أن يتوقف مشروع كيث دايتون في الضفة الغربية القائم على تصفية كل المنظومة األمنية                 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاومة الفلسطينية بشكل عام وحماس على وجه الخصوص ؟ من الممكن أن              

عتقاالت السياسية تكتيكيا من أجل االتفاق النظري التصالحي مع حماس، وربما حتى النجـاح              تتوقف اال 
في االنتخابات القادمة بالنسبة لخط الرئيس محمود عباس، بالمختصر الشديد ال يمكن أن تقبل أمريكا وال                

 السلطة في الـسياق      وهما من تتحكمان بوجود السلطة فعليا، بأن تتغير البنية التوجيهية لعمل           ،)إسرائيل(
 رأينـا االجتيـاح     ، لما حاول الراحل عرفات أن يفعل غير ذلك مع بدايـة انتفاضـة األقـصى               ،األمني

  . من خالل ما عرف وقتها بعملية السور الواقي2002اإلسرائيلي في حينها عام 
 ،حريـر وهو أيضا ما ال يقبله خط الرئيس محمود عباس المسيطر على السلطة وحركة فتح ومنظمة الت               

 على الـرغم مـن أن       ،ألنه يعتبر بنظرهم تدميراً وإنهاء لمشروع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية          
  .السلطة الفلسطينية برمتها منذ إنشائها كانت وما زالت عبئا على الفلسطينيين

وحماس هي األخرى حتى على صعيد الترتيب األمني المدني األهلي والكفاحي الخارجي فـي مواجهـة                
 هل تقبل هي األخرى نسقاً أمنياً       ، ورغم الحصار المطبق على قطاع غزة وما لحقه من دمار          ،)إسرائيل(

 حتى لو جاءت نتيجة االنتخابات موافقة لرغبة الخط الفتحاوي          ،من نوع ما هو موجود في الضفة الغربية       
  .الذي يقوده  الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟

بتوفيقات أو حتى الوصول إلى اتفاقات سياسية وأمنيـة ضـمن المـشترك             المسألة في النهاية ال تتعلق        
 بل األمر يتعلق بوجود سلطة فيها منطلق أمني مفروض فرضا بشرط إقامتها أساسا من قبـل                 ،المفترض

 فالحالة في هذه فالمسألة ليست متروكة لخيار ما من قبل رئيس السلطة محمود              ،األمريكيين واإلسرائيليين 
  .قبل اللواء عمر سليمان أو حتى لرئيس المكتب السياسي لحماس السيد خالد مشعلعباس أو من 

 ،المعادلة هي قبول بشروط سياسية وأمنية وتمويلية في السياق األمريكي  واإلسرائيلي وحتى األوروبـي              
لـة   عدم القبول يعني المواجهة وربما إزالة السلطة من الوجـود عبـر اآل  ،تبقى السلطة الفلسطينية قائمة  

  . إذا وجدت من القائمين عليها فلسطينيا مثل هذا الموقف،العسكرية اإلسرائيلية
 ، وال يدري المراقب ما ستؤول إليه األمور مـستقبال         ،وعلى هذا تكمن معضلة الحوار بين فتح وحماس       

هل هي جوالت إسرائيلية جديدة على حماس في غزة كما توقع بذلك مساعد رئيس هيئة أركـان جـيش                   
الل اإلسرائيلي  الجنرال دان هاريل في تصريحات له على التلفزيون اإلسـرائيلي القنـاة الثانيـة                 االحت

، أم هي جوالت صراع جديد بين فتح وحماس بعد توريط جديد لقبـول لعبـة                 )2009-9-27هآرتس  (
  انتخابات تُجرى تحت حراب االحتالل في قادم األشهر المقبلة؟   

  2/10/2009صحيفة فلسطين، 
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  استهداف األقصى والقدس في ظل برنامج دايتون  .52
  ياسر الزعاترة

 والتـي تـشكل جـزءا مـن         ،تابعنا يوم األحد الماضي هجمة الصهاينة الجديدة على المسجد األقـصى          
 ، هي التي تحتاج إلى رصد يـومي       ،مخططات وممارسات ضد القدس وأقصاها ليس من السهل متابعتها        

 لكـنهم   ، صالح وإخوانه الذين كانوا وال يزالون شوكة في حلوق الغزاة          األمر الذي يتكفل به الشيخ رائد     
 فضال عن هدم    ، ال سيما ذلك المتعلق باالستيطان في القدس       ،وحدهم ال يبدون قادرين على وقف العدوان      
  . وإن كان جهدهم مميزا في حماية األقصى،المنازل واستهداف المدينة بالمزيد من التهويد

لى جانبه ليبرمان ومتطرفي شاس يتصاعد مسلسل االستهداف ضد المدينة المقدسـة            مع مجيء نتنياهو وإ   
 وبالطبع في سياق خلق المزيد من الوقائع التي ثبت أن الطرف الفلسطيني الرسمي غالبـا مـا                  ،وأقصاها

 ومن أعلن الموافقة على مبدأ تبادل األراضي وما ينطوي عليه مـن             ،)أليس واقعيا بطبعه؟،  (يعترف بها   
 تلك التي تسرق أهم األراضـي وأكثرهـا         ،افقة على بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية        مو

 حتـى لـو     ، من يفعل ذلك يمكنه التعامل مع المعطيات الجديدة في القدس          ،أهمية من حيث مصادر المياه    
ه على الفلسطينيين   استمر في المطالبة بحصة هامشية في الجانب الشرقي منها تمنحه فرصة تسويق اتفاق            

  ). ألن أهل الشتات خارج اللعبة،في الداخل طبعا(
 فإن المسلسل لـيس فـي وارد        ،أيا يكن الجديد في ملف استهداف المدينة باالستيطان ومسجدها بالتهويد         

".  وال معنى للقدس من دون الهيكـل       ،ال معنى إلسرائيل من دون القدس     " وبحسب بن غوريون     ،التوقف
جبـل  " اإلسرائيليين بعلمانييهم ويسارييهم ويمينييهم وحاخاماتهم يتوحدون خلـف ملـف            والنتيجة هي أن  

 ، وصاحب وثيقة جنيف الشهيرة    ،اإلسرائيلي المعروف " حمامة السالم  "، وعندما يرى يوسي بيلين    ،"الهيكل
ذلك يعنـي أن     ف ، هو بمثابة مكة أو الكعبة بالنسبة للمسلمين       ، جميع اليهود  ،أن جبل الهيكل بالنسبة لليهود    

  . مع فارق في التفاصيل بين هذا الفريق وذاك،أحدا ليس في وارد التنازل في هذا الملف
هو أن المرحلة األهم في التاريخ الفلـسطيني        " الحياة مفاوضات " وينساه أصحاب نظرية     ،ما نتذكره دائما  

شـارون للمـسجد    وكانت انطالقتها ردا مباشرا على زيارة ،2000 ـ  9 ـ  28هي انتفاضة األقصى 
 لكن شارونا آخر لم يأت في اليوم ،9 ـ  27تكرر األمر يوم األحد الماضي (تأكيدا على حق اليهود فيه 

 السـيما فـضيحة     ، وإن كانت الظروف الموضوعية األخرى هي التي وفرت إمكانية استمرارها          ،)التالي
 ،زء من الشق العلوي للمـسجد      حين طالب اإلسرائيليون بج    ،المفاوضات في كامب ديفيد صيف ذلك العام      

 وبالطبع من أجل استمرار البحث عن الهيكل الذي يزعمـون وجـوده             ،مع سيادة كاملة على شقة السفلي     
 انتفاضـة أبـو     ،انتفاضة البراق (كما نتذكر انتفاضات أخرى سبقتها من أجل القدس أيضا          . تحت المسجد 

  ).96نتنياهو نفسه عام  ردا على مستوطنة أبو غنيم في القدس التي أعلنها ،غنيم
إن أي حديث عن مواجهة المخططات الصهيونية بالصراخ والمفاوضات ومطالبة المجتمع لدولي بالتدخل             

 أكان خـالل    ، وقد ثبت أن مراحل المفاوضات هي األكثر ازدحاما االستيطان والتهويد          ،لن يكون ذا قيمة   
 واآلن فـي ظـل      ، ال سيما بعد أنابوليس    ،فات أم خالل مرحلة القادة الجدد الذين ورثوا ياسر عر         ،أوسلو

  .سالم أوباما الموعود
ال مجال لمواجهة تلك المخططات سوى بوحدة على قاعدة المقاومة الشاملة بعنوان واضـح هـو دحـر                  

 أما الوحدة علـى قاعـدة التهدئـة وأنـابوليس           ،االحتالل من دون قيد أو شرط كمقدمة للتحرير الشامل        
 بل يعلم العقالء أنها لن تصل بحال من األحوال سقف ما عرض فـي               ،النتائجوخريطة الطريق فمعروفة    

بحـسب تـصنيف    ) ب(و  ) أ( أو تكريس الدولة المؤقتة على مناطق        2000قمة كامب ديفيد صيف العام      
 فيما يتواصل على األرض برنامج االستيطان ومسار التهويد للمدينة المقدسة والتهديـد المباشـر               ،أوسلو

  .لمقدساتها
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 ليس للمسجد سـوى الـشيخ رائـد         ، ففي ظل حكومة دايتون في الضفة الغربية       ،اليوم يبدو المشهد بائسا   
 أعني رجال المقاومة مـن      ، فهم مشغولون بمطاردة من يمكن أن يحموه       ، أما قادة تلك الحكومة    ،وأنصاره

التي هي ذاتهـا     و ، وكذلك لدولة األمر الواقع التي ستقوم بعد عامين بحسب سالم فياض           ،حماس وسواها 
  .الدولة المؤقتة على نصف الضفة الغربية التي ستغدو دائمة مع تغييرات طفيفة بعد عشرة أعوام أو أكثر

  2/10/2009الدستور، 
  

  اللعبة المزدوجة ألبو مازن .53
  افرايم هاليفي

 إن  ونجولدستسفير السلطة الفلسطينية إلى مؤسسات األمم المتحدة في جنيف قال هذا األسبوع عن تقرير               
لن يغفر لمجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان إذا سـمح          ) الفلسطيني(الشعب  . التقرير مهني وموضوعي  "

  ".بهذه الجرائم أن تفر من العقاب
من هم األشخاص الذين يصفهم ممثل رئيس السلطة أبو مازن بالمجرمين؟ أوال وقبل كل شـيء وزيـر                  

، رئـيس   "رصـاص مـصهور   " التخاذ القرار بشن حملة      الجيش إيهود باراك الذي قاد الحكومة السابقة      
األركان غابي اشكنازي، الذي قاد الحملة، ورئيس المخابرات يوفال ديسكين الذي لعب دورا أساسيا فـي                

  .ضمان نتائج الحملة
من هم األشخاص الذين بفضلهم ينجح أبو مازن في البقاء في مقر حكمه في المقاطعـة ليقـود خطـوة                    

عيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية؟ أوال وقبل كل شيء، وزيـر الجـيش إيهـود               تحسين الظروف الم  
باراك الذي يحث بثبات خطوات التعاون مع السلطة الفلسطينية ويـدفع الحكومـة إلـى الـشروع فـي                   
مفاوضات على التسويات الدائمة مع هذا الشريك االستراتيجي؛ رئيس األركان الـذي يقـود الوحـدات                

جيش اإلسرائيلي، دوفدوفان لواء كفير وغيره والتي تقضي الليل بالنهار للقـضاء علـى              المختارة من ال  
أعداء أبو مازن من الضفة الغربية؛ ويوفال ديسكين الذي يعمق التعاون مع محافل األمـن الفلـسطينية،                 

ـ      و مـازن،  التي حسب أنباء لم يتم نفيها، ينفذ تعليمات القيادة السياسية بتوفير حراسة زرقاء بيـضاء الب
  .والتي تعني تعريض حياة إسرائيليين للخطر لغرض حماية رئيس السلطة الفلسطينية

رئـيس  " رصاص مصهور "حذرنا من المستقبل حين هرع في ذروة حملة         . سلوك أبو مازن ليس مفاجئا    
بارتكاب جرائم حرب في    ) إسرائيل(السلطة أبو مازن إلى مجلس األمن في األمم المتحدة واتهم شخصيا            

بعد ذلك بعث بوزير العدل لديه إلى لقاءات ال حصر لها مع زمالئه فـي أرجـاء المعمـورة                   . المعركة
لتشجيعهم على استصدار قرار مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة الـذي أدى إلـى تـشكيل طـاقم               

خـرى   والذي نتصدى نحن اليوم لنتائج عمله في لندن وغدا أو بعد غد في عواصم أ               جولدستونالقاضي  
  .في دول مختلفة

 دون  – حماس   –وحسم عدوه   " رصاص مصهور "على تصعيد حملة    ) إسرائيل(حقيقة أن أبو مازن حث      
رحمة هي سر مكشوف منذ زمن بعيد، وحسنا فعل وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي عبـر عنـه                  

و مازن عمليـة وصـم      سخرية القدر هي أن حماس تفرك يديها متعة حين يقود عدوها اللدود، أب            . رسميا
  .من على كل منصة دولية) إسرائيل(

قاعدة كبيرة في اإلستراتيجية هي انه في كل معركة يجب البحث عن نقاط ضعف الخصم وتركيز الـرد                  
في ميدان القانون الدولي، بقيادة أبو مازن، يجمـل         ) إسرائيل(وبينما يبحث العدو عن كيفية مناكفة       . فيها
  .ة أليمة لحكم السلطة الفلسطينيةأن ترد بضرب) إسرائيل(بـ

أن تكف عن كل النشاطات األمنية، االقتصادية والسياسية، التي عـززت الحكـم             ) إسرائيل(عمليا، على   
بشكل محدد، يجب تجميد كل االتصاالت األمنية مع محافـل الـسلطة            . الواهن على أي حال البو مازن     

يلي ليساعدوا الفلسطينيين في حيـاتهم اليوميـة   خشية أن ينشأ وضع يجلس فيه ضباط من الجيش اإلسرائ    
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بينما رفاقهم في السالح يطاردون كمجرمي حرب في خارج البالد بسبب نشاط مبعوثي الجنراالت مـن                
وزير الجيش قال أول من أمس انه يجب وضع حد لمسرح العبث هذا وليس هناك من هو أكثر                  . رام اهللا 
  .  الذي ينبغي إستدال الستار عليهكل ما تبقى هو وصف مسرح العبث. محقا منه

، يجب مهاجمة كل المنظومة التـي أثـارت    جولدستونالذي يدعى   " الوحش"بدال من تركيز الجهود على      
  .العاصفة التي أنبتت هذه النبتة البرية

  "يديعوت"
  2/10/2009صحيفة فلسطين، 

  
  !مهترئة" خرقة"اعتدنا أن نكون " : الشريط"صفقة  .54

  اليكس فيشمان
ر شريطاً، وها نحن نقدم االحترام للمصريين، لاللمان، والتهاني لحجاي هـداس والمـديح لحكومـة               لم ن 

تـصفيق  :  سجينة اخرى، وعنـدنا    20تُنزل دولة بأكملها على ركبتيها، تبتزنا لتحرير        " حماس. "اسرائيل
  .!عاصف

اوضات ال تزال علـى     ال نرى حتى االن تحرير جلعاد شاليت، المشاكل االساس في المف          . انتظروا لحظة 
وينبغـي بـذل   . قلوبنا مع عائلة شـاليت . في ميدان المدينة" يحيى الشريط"حالها، ومع ذلك فاننا نرقص  

ناهيـك  . ولكن صفقات محرجة من هذا النوع من االفضل أن تتم بهدوء، دون ضـجيج             . الجهود العادته 
، وتـم  "حمـاس "ر مـشابهة مـع   لقد حصلت في الماضي أمو    . لم تكن أبداً شركة تأمين    " حماس"عن أن   

  .إذاً، قبل كل شيء، هيا ننتظر. الحديث عن خطوات بناء ثقة لم تخرج الى حيز التنفيذ
ولكـن كأمـة،    . إذا وصل الى هنا حقا شريط يظهر فيه شاليت حياً ومعافى سننفعل وسنفرح مع العائلة              

باقي محافل االمن لم يتمكنـوا      محظور علينا أن ننسى بان هذا الشريط يثبت فقط حقيقة أن المخابرات و            
كم عن البيت، وال يملك أحد منـا أي         10ثالث سنوات،   . من جلب معلومة تسمح بانقاذ جلعاد من االسر       

لمـاذا  . الجميل للمبعوث االلماني وتطلق شريطاً بثمن مبالغ فيـه        " حماس"فكرة عن وضعه، الى أن تقدم       
ت السجناء ينبغي لنا أن ندفع الفائدة مـسبقاً كـي           عندما ندير مفاوضات على تلقي جندي واحد مقابل مئا        

  .اعتدنا على أن نكون خرقاً مهترئة. نتلقى اشارة حياة؟ هذا منطق مريض
) بعد شاليت (لجنة شمغار، التي عينها وزير الدفاع كي تفحص سلوك اسرائيل في المفاوضات المستقبلية              

من شـأنها   . هذه االستنتاجات النها محرجة   ال تنشر   . لتحرير جنود مخطوفين، توصلت الى االستنتاجات     
بقدر ما هو معروف تتحدث اللجنـة       . أن تعرض صفقة شاليت كاشكالية جدا بل ولعلها تعرقلها جماهيريا         

أن يختار الطرف االخر ما يريد أن يتلقاه بالمقابـل، ولكـن            . عن مفاوضات مستقبلية بواحد مقابل واحد     
ة اسرائيل من أن تصمد عند هذا الشرط، ولكن على االقل تقرر            يحتمل أال تتمكن دول   . واحد مقابل واحد  

  .مقابل جندي واحد" المخربين"لنفسها سقفا قيميا تبدأ منه المفاوضات في المستقبل وليس مئات 
فهو في واقع الحال نظف الطاولة مـن  . المبعوث االلماني أدخل أسلوباً آخر الى المفاوضات حول شاليت     

مباشرة بالصفقة، مثل رغبة المصريين في ربط الصفقة بمنظومة العالقات بـين            كل عراقيل ال صلة لها      
كمـا  . سجناء مقابل شـاليت   : يتحدث االلمان عن صفقة صافية    . والتسهيالت في المعابر  " فتح"و" حماس"

وبالفعل، بعد فتـرة  . نجح أيضا في إبقاء المحادثات طي الكتمان، بحيث يكون المشاركون في السر قالئل      
اسرائيل ستحصل علـى    :  من الجمود نجح المبعوث االلماني في خلق خطوة تعتبر بادرة نية طيبة            طويلة

من يريد يمكنه أن يقرأ هذه الخطوة بأنهـا         . برهان بأن شاليت حي، وستدفع لقاء ذلك بتحرير السجينات        
 ال مزيـد مـن      .نحن نريد أن نغلق االمر ومستعدون لدفع الـثمن        : ؛ الطرفان يأتيان ليقوال   "ثمن الجدية "

  .المناورات
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المرشحين " المخربين"المداوالت التفصيلية حول    . ولكن في هذه االثناء بقيت العوائق االساس على حالها        
لكل واحـد مـنهم تكـون       " بدلة ابعاد "ويمرون هناك عن كل اسم في محاولة لتفصيل         . لالبعاد متواصلة 

ة بناء ثقة متبادلة، بالفعـل تـدل علـى نوايـا            إذا كانت الخطوة الحالية، خطو    . مقبولة من كل االطراف   
  .وربما ال .الطرفين، فلعل صفقة تحرير شاليت ستوقع بسرعة أكبر

  "يديعوت"
  2/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  :كاريكاتير .55

  

  
  2/10/2009الشرق، قطر،   


