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   محادثات المصالحة الفلسطينية تتقدم باتجاه اتفاق نهاية هذا الشهر .1

، في إقليميالمصالحة الفلسطينية سجلت تقدماً في ظل حراك جهود  أن 4/10/2009 الحياة، نشرت
مقدمها الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق غداً االثنين، ومع محادثات يجريها في 

وقال  .عمان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس االستخبارات العامة اللواء عمر سليمان
 22كل األمور تدل على أن المصالحة ستوقع حتماً في القاهرة في «مشق إن مسؤول فلسطيني في د

 الشهر الجاري، وصوالً 18 القاهرة في إلى، إذ من المقرر أن يبدأ وصول قادة الفصائل »الشهر الجاري
 العامين للفصائل وعدد من وزراء خارجية الدول األمناء في شكل رسمي في حضور االتفاقإلى توقيع 

  .»التوقيع هو البداية وليس النهاية«لهذا االتفاق ألن » توفير الدعم العربي« لـالعربية
وقال زكي . وفي القاهرة، صدرت تصريحات مماثلة عن الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي

مصر تعكف حالياً على صوغ المشروع النهائي التفاق المصالحة، على أن «إن » فرانس برس«لوكالة 
 من األخيرميع المشاركين في الحوار الوطني الفلسطيني عليه، تمهيداً لتوقيعه في األسبوع يتم اطالع ج
سيكون خالل األسبوع «وأوضح أن تاريخ االتفاق لم يحدد بعد، لكنه . »أكتوبر الجاري/تشرين األول

 ألردنيا أن أبو الغيط وسليمان سيبحثان في عمان مع العاهل إلىوأشار . من الشهر الجاري» األخير
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 المصالحة إلتمامالوضع الفلسطيني وجهود مصر «اهللا الثاني والرئيس الفلسطيني في  الملك عبد
  .»الفلسطينية
ياسر .  برئاسة د  من الشخصيات الفلسطينية المستقلةاًوفد أن 4/10/2009الخليج، اإلمارات، وذكرت 
ا الخالف والترتيبات النهائية التفاق  مع المسؤولين المصريين في القاهرة لمناقشة قضاياجتمعالوادية 

وذكر الوادية رئيس الوفد في تصريح له، أمس، عقب اللقاء أن هناك تجاوباً مع  .المصالحة الفلسطينية
نحن “وأضاف . مقترحات القيادة المصرية مع تأكيد ضرورة وجود ضمانات لصمود اتفاق المصالحة

ار المصالحة سابقاً ونأمل أن تتوفر النوايا الحقيقية حريصون على تفادي كل العقبات التي اعترضت مشو
  )وكاالت. (”واإلرادة الصادقة لدى كل من فتح وحماس لتجاوز عقبة االنقسام

اتفاق  أن مصادر فلسطينية ذكرت أن  فهيم الحامدعن مراسلها في جدة 4/10/2009عكاظ، وأوردت 
 األوضاعن عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة المصالحة الفلسطينية المرتقب توقيعه في القاهرة، يتضم

 غزة بما فيها منفذ رفح و عودة في األمنية تولي المسؤوليات إلى قطاع غزة، وعودة قوات السلطة في
 على االنتخابات الرئاسية لإلشراف تشكيل لجنة عربية عليا إلى باإلضافة. إليه األوروبيينالمراقبين 

  .الوطنيوالتشريعية والمجلس 
  

   »غولدستون« واسعة لتأجيل النظر في تقرير إدانات .2
ردود الفعل المنددة بقرار تأجيل النظر في  توالي  فتحي صباحعن مراسلها، 4/10/2009 الحياة، نشرت

. تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون
قدت مؤتمرات صحافية غاضبة ومستنكرة القرار، واتهمت السلطة وصدرت تصريحات وبيانات وع

  . الفلسطينية بالوقوف وراءه
جريمة خطيرة في حق "تأجيل تقرير غولدستون وتجاهله » طلب السلطة«واعتبرت الحكومة المقالة 

ب وقال الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو خالل مؤتمر صحافي في مدينة غزة إن سح. "شعبنا
ليبرمان من أن قادة السلطة ألحوا وشددوا ) وزير الخارجية االسرائيلي أفيغدور(يؤكد ما قاله "القرار 

  ."على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب
العمل في شكل عاجل لتبني " والدول العربية قاطبة الى اإلسالميودعا النونو باكستان ومنظمة المؤتمر 

 األمراستعداد الحكومة المقالة للتعاون الكامل مع مقتضيات هذا "، معلناً "ألمنا مجلس إلىالتقرير ورفعه 
 لالحتالل للقيام بحرب عدوانية إيذاناًعدم تبني التقرير يعني "وحذر من أن . "من تشكيل لجان مختصة

  ."جديدة على القطاع
لتصويت على التقرير تأجيل ل» استهجانها ورفضها«عن » المبادرة الوطنية الفلسطينية«كما أعربت 

على رغم توفر ضمانات كاملة بوجود أغلبية داخل مجلس حقوق اإلنسان إلقرار هذا التقرير غير «
  .»المسبوق الذي يثبت ارتكاب اسرائيل جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني

الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبرت عن أن  4/10/2009وذكرت صحيفة فلسطين، 
تغرابها من قرار السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق اس

وقال ناطق رسمي باسم  .في قطاع غزة" اإلسرائيلية"التي شكلتها األمم المتحدة لتقصي جرائم الحرب 
لسلطة بطلب فجعنا بقرار ممثل ا"الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في تصريح صحفي مكتوب، وصل 

بارتكابها جرائم ) إسرائيل(تأجيل مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قدمه غولدستون، والذي يدين 
اتخاذ هذا القرار سيشجع مجرمي "واعتبر الناطق أن  ".حرب أثناء عدوانها على شعبنا في قطاع غزة

اإلجرامية واالستيطانية، وكما يمثل الحرب في الحكومة اإلسرائيلية على التمادي في استمرار ممارساتهم 
خذالنا لضحايانا األبرياء ولمن يقف معنا من األحرار والشرفاء في العالم، كما يمثل استجابة مع األسف 
 ".للتهديدات التي أطلقها مجرم الحرب نتنياهو وشريكه العنصري ليبرمان لوقف المفاوضات الوهمية
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حرير الفلسطينية إذ تعتبر قرار السلطة ال يمثل الشعب الفلسطيني؛ إن الدائرة السياسية لمنظمة الت: "وقال
تطلب فوراً من اللجنة التنفيذية أن تلغي هذا القرار لتقوم اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان بإحالته إلى مجلس 

  .، على حد تعبيره"العنصرية) إسرائيل(األمن التخاذ قرار بإدانة 
قد تطالب حين عودة الـرئيس وعقـد        للمنظمة   اللجنة التنفيذية    أن 4/10/2009األيام، فلسطين،   ونقلت  

 المطالبـة  إلـى اجتماع رسمي لها، بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في الظروف التي دفعت البعثةَ الفلسطينيةً         
  .بتأجيل التصويت على التقرير

  
  من تقرير غولدستون السلطة فتصاد الفلسطيني احتجاجاً على موقاستقالة وزير االق .3

 وزير االقتصاد الفلسطيني باسم خوري قدم استقالته أن:  أ ف ب-رام اهللا  4/10/2009الحياة، نشرت 
 لم يكن حازماً في شأن التقرير اإلنسان المتحدة لحقوق األممأمس، معتبراً أن الوفد الفلسطيني في مجلس 

  .إليه، كما صرح أحد القريبين إسرائيلالذي ينتقد 
باسم خوري قدم استقالته احتجاجاً على موافقة السلطة «باً عدم ذكر اسمه إن وقال هذا المسؤول طال

  .»الفلسطينية على تأجيل مناقشة تقرير غولدستون في األمم المتحدة
وزير االقتصاد الوطني الدكتور باسم خوري تاكيـد او نفـي            أن   4/10/2009األيام، فلسطين،   وذكرت  

لى خلفية تأجيل مناقـشة تقريـر غولدسـتون حـول العـدوان             ع" رفض نبأ تقديم استقالته من الحكومة     
  .اإلسرائيلي على غزة

سـالم فيـاض،    .  حول خبر استقالته من حكومة د      اإلعالم وسائل   أثارتهاواستهجن خوري الضجة التي     
وقال ليس مهماً الحديث عن استقالة وزير من عدمها ، اذا كان هناك استقالة فعال سيعلن عنها رسـمياً،                   

 محاوالت بعض الحكومات الغربية كالحكومة البريطانية التي تبحث عن وسائل           اإلعالم يتناول   أنالـمهم  
 على قطاع غزة، وتورط حكومات      األخيرة اإلسرائيليةغولدستون حول الحرب    ) ريتشارد(لضرب تقرير   

 ."وشركات باالستثمار بالـمستوطنات، كبنك ديسكتيا الـمملوك لحكومتي بلجيكا وفرنسا
  

  إسرائيل أمل فلسطينية من أوباما وال مفاوضات قريبة مع خيبة .4
محمد دحالن أن المفاوضات لن » فتح«أكد عضو اللجنة المركزية لحركة :  محمد يونس-رام اهللا 

اذا تحقق طلب «: وقال. يحدد مرجعيات لعملية السلميةتستأنف دون إعالن أميركي واضح وصريح 
أن المفاوضات قائمة على أساس حل الدولتين واالنسحاب من  األميركية اإلدارةواحد هو أن تعلن 

، نكون ضمنا حقوقنا في أن 1967عام ) يونيو( الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران األراضي
  .»)يونيو(يكون لدينا دولة على حدود الرابع من حزيران 

د مرجعيات العملية السلمية، لكن أن نتفاوض في وقت يستمر فيه االستيطان دون تحدي«: وأضاف دحالن
وقال إن األميركيين يتحدثون الينا في . »أو رؤية واضحة ومحددة لنهاية العملية السلمية، فهذا غير مكمن

، لكننا نريد أن يكون ذلك ملزماً إلسرائيل، سواء )يونيو(اللقاءات الخاصة عن حدود الرابع من حزيران 
ذهاب الى مجلس األمن، واستصدار قرار بحل الدولتين، من خالل ضمانات أميركية، أو من خالل ال

  .» وقف االستيطانإسرائيلوقرار يلزم 
وكشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى عن خيبة أمل فلسطينية عميقة من الرئيس األميركي أوباما 

ملية لتراجعه عن كل وعوده السابقة في شأن العمل على وقف االستيطان، وتحديد الهدف النهائي من الع
  .1967السلمية، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على االراضي المحتلة عام 

الرئيس باراك أوباما طلب من الرئيس محمود عباس في لقائهما األخير في «وقال هذا المسؤول إن 
وعندما طلب منه الرئيس محمود عباس .  في صورة فوريةإسرائيلنيويورك استنئاف المفاوضات مع 

  .»عية عملية السالم، والهدف النهائي منها، أجابه بأن خطابه في األمم المتحدة هو المرجعيةتحديد مرج
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ورأى هذا المسؤول أن الرئيس األميركي تراجع عن كل وعوده السابقة للفلسطينيين، عازياً ذلك إلى 
ية من فشله في التأثير في موقف حكومة نتانياهو لجهة وقف االستيطان، ولتعرضه إلى ضغوط داخل

  .اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة
  4/10/2009الحياة، 

  
   تقرير غولدستون النظر فيتأجيلفي غزة تجتمع بدعوة من الجهاد وتدين الفصائل  .5

خمسة فصائل اجتمعت في غزة بدعوة من نقالً عن الوكاالت أن  4/10/2009النهار، لبنان، ذكرت 
وشارك في االجتماع إلى الجهاد، حركة .  طة الفلسطينيةحركة الجهاد اإلسالمي ونددت بموقف السل

  . الشعبية والديموقراطية وحزب الشعبتانحماس والجبه
 الفصائل الفلسطينية ، أن حامد جاد،غزة نقالً عن مراسلها في 4/10/2009الغد، األردن، وأوضحت 

وتغطية لحرب قادمة ، ل وغير مسؤول يقدم خدمة مجانية لالحتال وانهزامياًرأت قرار السلطة مخجالً
  .على الشعب الفلسطيني

لقد تمخض االجتماع عن إدانة واضحة للسلطة الفلسطينية على : "وقال أيمن طه القيادي في حركة حماس
ما قامت به من سحب تقرير غولدستون ، إضافة إلى االتفاق على اتخاذ جملة من الفعاليات ضد قرار 

  ."السحب
لمتحدث باسم حركة الجهاد الى أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على اجتماع شار داوود شهاب اأمن جهته 

موسع يضمها والمؤسسات الحقوقية والشخصيات المستقلة والوجهاء وأساتذة الجامعات واألكاديميين 
  .لمناقشة تداعيات تعطيل تقرير غولدستون

  
  فتح تعارض تأجيل تقرير غولدستون وتطلب توضيحاً .6

 اللجنة المركزية لحركة فتح أعربت  أنوفانقالً عن رام اهللا  من 4/10/2009طين، األيام، فلسأفادت 
عن تقديرها لمواقف األغلبية الساحقة من الدول األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان المؤيدة لتقرير 

  .عن أسفها الشديد للتراجع الذي حدث بتأجيل اتخاذ اإلجراء حول القراروغولدستون ولمشروع القرار، 
مس، الدول األعضاء بضرورة العودة العتماد القرار في االجتماع أناشدت اللجنة في بيان صحافي، و

وطلبت من الجهات الفلسطينية المعنية استئناف العمل الجاد لمتابعة التوصيات التي  .القادم للمجلس
  .يقةتضمنها التقرير مع الهيئات الدولية المختلفة وبالتعاون مع الجهات العربية والصد

عالمي  المفوض اإل، محمد دحالن أنب.ف.ا نقالً عن رام اهللامن  4/10/2009الغد، األردن، وذكرت 
 ،مم المتحدة تأجيل عرض تقرير غولدستون على األن الحركة تعارض تماماًإقال ، للجنة المركزية

  .طلب هذا التأجيلسباب أوطلبت عقب اجتماع لها أمس، من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البحث في 
مم المتحدة، وفي نفس الوقت نحن ضد تأجيل عرض التقرير على األ ":وقال دحالن لوكالة فرانس برس
مم المتحدة، لكنا بحاجة لى تصريحات من ممثلي السلطة في األإاستمعنا . لسنا من يقود السلطة الفلسطينية

  ".سباب التأجيل وتفاصيلهاألى معرفة إ
 القيادي في حركة فتح غسان المصريأن نابلس  من 3/10/2009طيني لإلعالم، المركز الفلسوأورد 

غولدستون بأنه جريمة وطنية وأخالقية يجب الوقوف  وصف قرار سحب وتأجيل التصويت على تقرير
 . عندها بإصرار؛ ألنها جريمة خطيرة بحق الشعب الفلسطيني

أن حركة فتح اليوم يقودها ) 10-3(ت السب" القدس"وأضاف المصري في تصريحات صحفية لفضائية 
 أنهم في حالة انقالب على  هم من يقررون وبموقف شخصي منهم، دون الرجوع للغير، موضحاً،أفراد

  .حالة المساومة والتجاوزات والتنازالت لمسيرة العمل الوطني الفلسطيني
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 أخالقيموقف السلطة من تقرير غولدستون انهزامي وغير : حماس .7
محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة  أن دمشق من 3/10/2009 الفلسطيني لإلعالم، المركزأورد 

 إياه باالنهزامي وغير حماس دان موقف سلطة عباس المتمثِّل في إيقاف مناقشة تقرير غولدستون، واصفاً
 . األخالقي

الك أي عذر سياسي أو  على أنه ليس هنعني إماتته، مشدداًي أن تأجيل التقرير لمدة ستة أشهر نزالوأكد 
  .أخالقي لذلك

أيمن طه القيادي في حركة ، أن  حامد جاد،غزة عن مراسلها في 4/10/2009الغد، األردن، ونقلت 
حماس اتهم الرئيس عباس بالوقوف وراء سحب التقرير ما يؤكد بحسبه عدم أهليته لقيادة الشعب 

  . تقل عن جريمة الحرب اإلسرائيلية على غزةالفلسطيني، معتبراًَ أن ما قامت به السلطة هو جريمة ال
  

  "دعو للريبة والشكي"موقف السلطة من التصويت على تقرير غولدستون : الشعبية .8
رأى القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين الجمل أن طلب السلطة :  فتحي صباح-غزة 

واعتبر أن . " وراء الكواليسيؤكد وجود مفاوضات سرية"تأجيل التصويت حول تقرير غولدستون 
موقف السلطة يدعو للريبة والشك، وستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العالقة بين السلطة "

وفصائل العمل الوطني واإلسالمي، وربما يؤثر على مستقبل الحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي 
  ."يتوقع عقده الشهر الجاري

  4/10/2009الحياة، 
  

   يقدم خدمة مجانية لالحتاللتأجيل النظر في تقرير غولدستون: طيةالديموقرا .9
 واصفة ،قراطية طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستونوانتقدت الجبهة الديم:  حامد جاد-غزة 
 ويشجعها على ،لحكومة االحتالل" العدوانية"نه مخجل وغير مسؤول ويقدم خدمة مجانية للسياسة أذلك ب

  .لجرائم ضد الشعب الفلسطينيارتكاب مزيد من ا
إن تقرير لجنة غولدستون، يشكل منعطفاً قانونياً : "وقال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة

وموضوعياً إلدانة السلوك اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ويوفر الحماية القانونية للشعب الفلسطيني 
ان، ويرسي قاعدة لعدم إفالت إسرائيل من العقاب من ممارسات االحتالل بما فيها الحصار واالستيط

  ".الدولي التي دأبت للتخلص منه بحماية أميركية
ودعا ناصر لسحب طلب التأجيل والمضي بثبات قي إحالة التقرير إلى مجلس األمن الدولي لرفعه إلى 

ولية جراء ارتكابهم  وتقديمهم للعدالة الد،محكمة الجنايات الدولية لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين
  .جرائم حرب ضد اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني

  4/10/2009الغد، األردن، 
  

   تأجيل مناقشة تقرير غولدستونفدا تطالب بتوضيح الوقائع التي أدت إلى .10
القيادة الفلسطينية، بتوضيح ما جرى في اجتماع " فدا"طالب المكتب السياسي لالتحاد الديمقراطي : رام اهللا

ن اللغط الكبير في الساحة الفلسطينية يزيد شرخ أة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، معتبرة لجن
  .االنقسام ويشوه كل الكيانات السياسية

وطالب الجميع بوقف كل مظاهر التحريض على القيادة السياسية، لحين إظهار جميع الوقائع، التي أدت 
  .ياسية ضرورة كشف الحقيقة للشعب ألن الشفافية ضرورة وطنيةإلى تأجيله، مؤكداً أن على القيادة الس

  4/10/2009األيام، فلسطين، 
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 سلطة من تقرير غولدستون مشاركة لالحتالل في حربه على غزةالموقف : العامةالقيادة  .11
 القيادة العامة موقف السلطة الفلسطينية، الذي طالب –استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : دمشق

 النظر في تقرير غولدستون بشأن ارتكاب االحتالل جرائم حرب خالل عدوانه على غزة، معتبرة لتأجيب
  .، على حد تعبيرها"موقف سلطة أوسلو من التقرير مشاركة لالحتالل بحربه على غزة"أن 

حت موقف سلطة أوسلو شكل ضربة للجهود الدولية والعربية التي نج"وقالت الجبهة في بيان مكتوب، إن 
إننا في : "أضافت، و"في وضع قادة االحتالل وجنوده في الزاوية على طريق محاكمتهم كمجرمين حرب

 القوى الوطنية واالسالمية لوقفة جادة في وجه هذا   القيادة العامة ندعو–الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
 المنتهية واليته الموقف األخير، الذي يكشف مدى خطورة استمرار رضوخ سلطة أوسلو والرئيس

  ".محمود عباس للضغوط الصهيوأمريكية
  3/10/2009قدس برس، 

  
  صدمة للشعب الفلسطينيتأجيل مناقشة تقرير غولدستون : التحريرجبهة  .12

اعتبرت جبهة التحرير الفلسطينية، قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، صدمة وخيبة : رام اهللا
القرار شكل طوق نجاة لقيادة "ن أ المنظمات الحقوقية الدولية، مبينة أمل لدى الشعب الفلسطيني، وكافة

االحتالل، وساعد في إفالتهم من المالحقات القانونية وسوقهم الى المحاكم الدولية والوطنية جراء ما 
  ".ارتكبوه بحق أهلنا في قطاع غزة

  4/10/2009األيام، فلسطين، 
  

  قرير غولدستونمناقشة تتأجيل رفض تالنضال الشعبي جبهة  .13
من جهتها، أعربت جبهة النضال الشعبي، عن استهجانها ورفضها لما جرى من تأجيل : رام اهللا

سالمية، ودول عدم االنحياز التصويت على التقرير، بسبب تراجع عدد من دول المجموعة العربية واإل
  .عن تأييدهم لتقديم المشروع لمجلس حقوق االنسان

ورست على هذه الدول دفعتها للتراجع عن موقفها المؤيد، حيث بادرت وأوضحت أن الضغوط التي م
لى سحب مشروع القرار، مطالبة بعدم إضاعة الفرصة في ظل ما يقوم به االحتالل من إجراءات إ

  .خطيرة ضد الشعب الفلسطيني
  4/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  خالل أسابيعاستكمال صفقة األسرى  يتوقعالزهار .14

توقع محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، استكمال صفقة : نظير مجلي - تل أبيب
وأكثر من ألف أسير   التي يفرج بموجبها عن الجندي األسير جلعاد شاليط،"إسرائيل"تبادل األسرى مع 

نحن ":  األلمانية"دير شبيغل"وقال الزهار في تصريحات لمجلة . فلسطيني، في غضون أسابيع
إنها مسألة أسابيع، ": ، مضيفاً" نريد أن تنتهي المفاوضات بشكل جيد في أسرع وقتيين أيضاًالفلسطين

  ."وعلى األكثر بضعة أشهر
  4/10/2009الشرق األوسط، 

  
   والقدس يعيق إنجاز صفقة شاليط48الخالف حول أسرى  .15

فقة تبادل أسرى ذكرت مصادر مطلعة أن إحدى أهم القضايا التي تعيق إتمام ص: صالح النعامي - غزة
تكمن في الخالف في الموقف من أسرى القدس المحتلة وفلسطينيي " إسرائيل"شاملة بين حركة حماس و

األسرى، على اعتبار أن هؤالء وأشارت إلى أن حماس تشدد على ضرورة اإلفراج عن جميع . 48
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ي لحماس وأسهم في جزءا كبيرا منهم يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة، إضافة إلى أن معظمهم ينتم
في المقابل ترفض .  خالل انتفاضة األقصى"إسرائيل"إنجاح الكثير من العمليات التفجيرية داخل 

 بشدة اإلفراج عن أي منهم على اعتبار أنهم مواطنون يحملون الهوية اإلسرائيلية، وان إطالق "إسرائيل"
وحسب المصادر فإن الوسيط  .سراحهم يمثل سابقة خطيرة تشجع آخرين على سلوك الطريق نفسه

أشارت قد و. األلماني اقترح أن يتم استعاضة هؤالء األسرى بالمعتقلين العرب، وهو ما ترفضه حماس
 وافقت على إطالق سراح جميع المعتقلين الذين طالبت بهم حماس، من سكان "إسرائيل"المصادر إلى أن 

م، وأن يتم اإلفراج عنهم في المرحلة األولى من القسا الضفة الغربية وقطاع غزة، بمن فيهم قادة ونشطاء
 حماس وافقت على إبعاد عدد من المعتقلين إلى خارج  كما أن.الصفقة بالتزامن مع تسليم شاليط لمصر

حدود فلسطين، بعد أن أبدى عدد من الدول العربية االستعداد الستقبال المعتقلين المحررين، سيما سورية 
 الواليات المتحدة دورا في حث بعض الدول العربية على المساهمة ث لعبتحي. واليمن والسودان وقطر

  .في إنجاز اتفاق التبادل بسرعة
  4/10/2009الشرق األوسط، 

  
  إسناد خطة فياض بنضال سلميوتمسك بمطلب وقف االستيطان ل ل يدعوالبرغوثيمروان  .16

ن أ من ، المركزية لحركة فتححذر النائب مروان البرغوثي، عضو اللجنة :رناؤوطأكتب عبد الرؤوف 
ال أن البرغوثي أكد أن االنتفاضة ال إالظروف التي أدت الى اندالع انتفاضة االقصى ما زالت قائمة، 

رادة نما تأتي من رحم اإلإ و،و ذاكأو بقرار من هذا الفصيل أ ،تأتي بقرار من هذا المسؤول أو ذاك
  .الجماعية للشعب الفلسطيني
كي يمن المؤسف أن الموقف األمر": سئلة من الصحف الفلسطينيةأنزانته على وقال في إجابات من ز

، مؤكداً في الوقت "الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما ورحب به العرب والمسلمون والفلسطينيون بدأ يتبخر
ن موقف الرئيس محمود عباس القاضي برفض استئناف المفاوضات قبل وقف االستيطان أمر هام أذاته 

  .االستمرار في التمسك بهذا الموقفويجب 
 ، وهو األول له منذ انتخابه لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح،وشدد البرغوثي خالل هذا الحديث

سباب هزيمة السلطة في غزة  أو تسيب وضرورة مناقشةأمام أي حالة فساد أعلى وجوب الوقوف بحزم "
، "ج بعبر ودروس واستخالصات ومحاسبة المقصرينوهزيمة الحركة في االنتخابات التشريعية، والخرو

  .لى تقييم جميع هذه القضاياإداعياً المجلس الثوري للحركة 
كما أشاد البرغوثي بخطة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض لبناء مؤسسات الدولة في غضون عامين، 

نهاء االحتالل إ ربطت بين لقد قرأت الوثيقة كاملة أكثر من مرة وأعتقد أنها خطة جيدة كونها ":وقال
نهاء االحتالل هو شرط مسبق إلقامة الدولة، ولكن على منظمة التحرير وجميع إن أقامة الدولة، أي إو

  ".سنادها بخطة نضالية ذات بعد سلمي وشعبيإالفصائل استكمال هذه الخطة و
تم قبل نهاية الشهر ن تأنها يجب إوأكد دعمه للورقة المصرية بخصوص المصالحة الوطنية والتي قال 

 .الجاري
  4/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  الكالم على أخطار ومتطرفين في المخيمات من نسج الخيال: أبو العينين .17

) في لبنان(الحديث عن المخيمات "بو العينين أوصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سلطان : بيروت
، وقال بعد زيارته وزيرة التربية والتعليم "لوأخطار وجماعات متطرفة او شريرة أنه من نسج الخيا

قد يكون هناك أشخاص لديهم بعض األفكار، ولكن ال يجرؤن أحد من هؤالء أن ": العالي بهية الحريري
يظن أن هذه المخيمات تشكل له مالذاً ألي عمل أمني يستهدف استقرارنا االجتماعي والسياسي واألمني 
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هلي واالستقرار في لبنان، وال أعتقد أن أحداً في المخيمات أو يقوم بأي عمل يستهدف السلم األ
الفلسطينية يفكر بذلك ألن نار مخيم نهر البارد ال تزال تلهب عقلنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، وال يزال ما 

ن هناك قلقاً في هذا المخيم أو ذاك أعتقد إتعرض له أهلنا في مخيم نهر البارد درساً وعبرة، وأن القول 
  ."هام في غير مكانهأنه ات

االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة على القدس المحتلة والمسجد "بو العينيين مع الحريري في أوبحث 
األقصى والحوار الفلسطيني الداخلي، إضافة الى أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان والتخفيف من 

  ."معاناة أهلها
يلي من ممارسات واعتداءات بحق أهلنا ومقدساتنا في ما يرتكبه العدو اإلسرائ"ستنكرت الحريري او

بتحرك عربي وعلى "، وطالبت "نشطة احتفاليتها كعاصمة للثقافة العربيةأالقدس التي نحيي هذا العام 
هلها والنيل من ألى تهويدها وتفريغها من إالمستوى الدولي من أجل وضع حد لهذه الممارسات الهادفة 

  ."صىحرمة وخصوصية المسجد األق
  4/10/2009الحياة، 

  
   مع الوزير سالم"البارد"إعمار  تبحث الديموقراطيةالجبهة  .18

 من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين استقبل وزير الثقافة تمام سالم في مكتبه في الوزارة وفداً
  . وتسلم منه مذكرة عن الوضع الفلسطيني في لبنان،برئاسة علي فيصل

عمار مخيم نهر إعادة إجل أن اللقاء تركز على موضوع تسريع الخطى من إفي الواقع ": وقال فيصل
نسانية للشعب تقدمنا بمذكرة تخص الحقوق اإل ":ضافوأ. " لما التزمت به الحكومة اللبنانيةالبارد وفقاً

وراق الثبوتية بطاقات خاصة  منح فاقدي األيضاًأالفلسطيني في لبنان، حقه في العمل وفي التملك و
 آالف مواطن 4ن هناك مأساة طالت هوالء الذين يتجاوزون عاقات ألإية أم الحركة بحرية دون تخوله

  ."فلسطيني
  4/10/2009المستقبل، لبنان، 

  
 مسؤول أمني إسرائيلي يزعم معرفة مكان احتجاز شاليط .19

ركة زعمت شخصية إسرائيلية أمنية رفيعة أن إسرائيل تعرف بدقة أين تحتفظ ح :نظير مجلي: تل أبيب
حماس بالجندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد شاليط، وإنها تراقب المكان على مدار الساعة في اليوم ولو 

وما يمنعها من محاولة إطالق سراحه بالقوة العسكرية هو . أنها تريد المغامرة لكانت داهمت المكان
. تحريره من األسروإن حماس اتخذت احتياطاتها الحتمال هجوم عسكري ل .الخوف من أن يمسه سوء

 متر حول 500 – 400فأحاطت الموقع بحزام ضخم من المتفجرات ذي جودة تقنية عالية في محيط 
وجاءت هذه . وكلفت مقاتلين مدربين بقتل شاليط في حال تنفيذ هجوم إسرائيلي. المبنى الذي يوجد فيه

إسرائيل وحماس، التصريحات خالل نقاش غير رسمي حول صفقة تبادل األسرى المتوقعة بين 
 أسيرا يعتبرون 450المفترض أن يطلق بموجبها سراح شاليط مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني، بينهم 

 .نوعيين ويمضون أحكاما طويلة في السجن بعد إدانتهم بعمليات مسلحة خطيرة
كهذه يذكر أن هناك عددا غير قليل من كبار العسكريين السابقين في إسرائيل ممن يرفضون صفقة 

وفي تلك الجلسة، . ويعتبرونها خطأ استراتيجيا للسياسة اإلسرائيلية، يطرحون البديل العسكري باستمرار
نحن الذين عرفنا عن المفاعل النووي اإليراني السري في منطقة مدينة قم قبل «: تساءل أحدهم باحتجاج

ل يعقل أننا ال نعرف بعد أين يقبع ر الزور، هيالمخابرات الغربية، وكشفنا المفاعل النووي السوري في د
  .»وهل يعقل أن نظهر عجزنا اليوم عن تحريره بعد ثالث سنوات من أسره؟.. شاليط؟
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بل نعرف، وحماس تعرف أننا نعرف، ونحن ال نريد تكرار «: فأجاب المسؤول األمني المذكور بغضب
ختطفته خلية مسلحة تابعة المقصود الجندي اإلسرائيلي نحشون فاكسمان، الذي ا(» تجربة فاكسمان

فأمر  . عاما15لحماس من قرب بيته في القدس إلى بيت في قرية دير نيباال على حدود رام اهللا قبل 
وفشلت . رئيس الحكومة في حينها إسحق رابين بتحريره في عملية عسكرية بعد عدة ساعات من خطفه

اولت تحريره، نير فوراز، والمسلحون الذين العملية وقتل فيها فاكسمان وقائد القوة اإلسرائيلية التي ح
 ).خطفوه

 4/10/2009الشرق األوسط، 
  

   سلم القيادة الروسية قائمة أسماء لعلماء روس يساعدون إيراننتنياهو": التايمز" .20
اللندنية عبر موقعها االلكتروني الليلـةَ الماضـية أن رئـيس           " التايمز"أفادت صحيفة   : لندن ــ وكاالت  

ئيلي بنيامين نتنياهو سلم القيادة الروسية خالل زيارته السرية لموسـكو قائمـةً تتـضمن               الوزراء االسرا 
أسماء علماء روس يعتقد بأنهم يساعدون ايران على إنتاج قنبلة نووية، إضافةً الى أدلة تثبت ضـلوعهم                 

  .اإليرانيفي المشروع النووي العسكري 
 . القـومي عـوزي أراد     األمنقة مستشاره لشؤون     موسكو الشهر الماضي برف    إلىوكان نتنياهو قد توجه     

وأضافت الصحيفة البريطانية أن لهذا السبب تمت إحاطة زيارة نتنيـاهو لموسـكو بالكتمـان، إذ كـان                  
  . الالزمةاإلجراءات روسيا بل تشجيعها على اتخاذ إرباكالغرض منها عدم 

 . التعقيب على هذا النبأاإلسرائيليورفض ديوان رئيس الوزراء 
  4/10/2009يام، فلسطين، األ

  
   "غولدستون" تأجيل النظر في تقرير منظمات حقوقية وأهالي الضحايا يدينون قرار .21

منظمات حقوقية فلسطينية وصفت  أن غزة، مراسلها في  فتحي صباحعن 4/10/2009الحياة، نشرت 
وأفادت . "وقهمإهانة للضحايا وتنازل عن حق"قرار تأجيل النظر في تقرير لجنة غولدستون بأنها 

هذا "المؤسسات خالل مؤتمر صحافي عقدته أمام مجمع الوزارات المدمر غرب مدينة غزة أمس أن 
التأجيل ينكر حق الشعب الفلسطيني في إنصاف قضائي فاعل، والمساواة أمام القانون، ويشكل تغليباً 

مدير مركز الميزان لحقوق وتال  ."للسياسة على حقوق اإلنسان، وإهانة للضحايا وتنازالً عن حقوقهم
 مؤسسة من الضفة الغربية وقطاع غزة جاء فيه أن 15االنسان عصام يونس بياناً وقعت عليه 

إن االدعاء . التبريرات التي قدمتها القيادة الفلسطينية في ما يتعلق بقرار تأجيل التصويت غير مالئمة"
ال من األحوال، إذ أن اإلجماع ليس مطلوباً بعدم توفر اإلجماع لمصلحة القرار ال يمكن قبوله في أي ح

الى  ."لصدور القرار عن مجلس حقوق اإلنسان، حيث تعمل مؤسسات األمم المتحدة وفق مبدأ الغالبية
ذلك، اعتصم عشرات من أهالي ضحايا الحرب األخيرة على غزة في حي السالم شرق مخيم جباليا 

 مؤتمر صحافي في أعقاب االعتصام إنهم يتطلعون  خاللواوقال .لالجئين احتجاجاً على طلب تأجيل
  ."يحاكمون على الجرائم التي ارتكبوها امام المحاكم الدولية" "سرائيلإ"ليروا قادة 

دانت  "شاهد لحقوق اإلنسان"مؤسسة ، أن بيروت من 3/10/2009 المركز الفلسطيني لإلعالم، وذكر
ررات التي ساقتها السلطة الفلسطينية غير مقبولة ال تأجيل النظر في تقرير غولدستون، واعتبرت أن المب

واعتبرت أن قرار السلطة لم يكن عقالنيا وال موزونًا، بل كان قرارا خاطًئا جملةً . قانونيا وال أخالقيا
أن تسييس عمل مجلس حقوق اإلنسان لن يكون في مصلحة الفلسطينيين، وأن قرار  وأكدت .وتفصيالً

ة سوف يشجع االحتالل على المضي قدما بتجاوز القانون الدولي لحقوق اإلنسان السلطة الفلسطيني
  .والقانون الدولي اإلنساني
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 من غزة، أن اآلالف من الطالب الفلسطينيين تظاهروا في 3/10/2009  قدس برسوأضافت وكالة
 وقد جاءت المسيرات .مناطق متفرقة من قطاع غزة تنديدا بطلب السلطة تأجيل مناقشة تقرير غولدستون

بدعوة من الكتلة اإلسالمية، الذراع الطالبي لحركة حماس، حيث شارك فيها إلى جانب الطالب عدد من 
  .المسئولين الفلسطينيين

  
 جماعات يهودية تبدأ بحشد أنصارها القتحام المسجد األقصى  .22

نصارها في المستوطنات أكدت مصادر صحفية مقدسية أن جماعات يهودية بدأت بحشد أ :القدس المحتلة
القريبة من القدس والبؤر االستيطانية المحيطة بالمسجد األقصى تمهيدا القتحامه ابتداء من اليوم األحد 

في سياق متصل، دعا مسئول ملف  و.اليهودي" عيد العرش"حتى الخميس القادم بمناسبة ما يسمى بـ 
واإلسالمية في مدينة القدس المحتلة إلى اجتماع القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر الفصائل الوطنية 

طارئ من أجل التدارس وبحث التهديدات التي أطلقتها الجماعات اليهودية المتطرفة القتحام المسجد 
  . سلطات االحتالل التداعيات والنتائج المترتبة إذا ما قام المتطرفون باقتحام المسجدحمالً م.األقصى

  4/10/2009صحيفة فلسطين، 
  

  لطات االحتالل تعزز قواتها في القدس وتغلق المسجد األقصىس .23
أعلنت سلطات االحتالل االسرائيلية ، الليلة الماضية، إغالقها المـسجد األقـصى أمـام              ": وفا" -القدس  

شددت إجراءاتها فـي مدينـة القـدس         كما   .المصلين الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً اليوم األحد        
وأفاد شهود عيان بأن قوة من الوحدات الخاصة وشرطة االحتالل أخذت أمـاكن              .لقديمةالمحتلة وبلدتها ا  

ذكـر أحـد    قد  و .خاصة القتحام األقصى من عدة جهات بهدف إخراج عشرات المصلين المعتكفين فيه           
حراس المسجد األقصى، أن الشيخ محمد حسين مفتي القدس دخل إلى المسجد ويحـاول التعـاون مـع                  

من جهتهـا،    و .المية إليجاد مخرجٍ وتجنيب األقصى أي محاولة اقتحام لقوات االحتالل له          األوقاف اإلس 
دعت القيادات الوطنية واإلسالمية أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس المحتلة وداخل أراضـي              

  .، إلى شد الرحال والتواجد المكثف في المسجد األقصى صباح اليوم48العام 
  4/10/2009األيام، فلسطين، 

  
  المصلين بعد اعتقالهم في رام اهللا االحتالل عذب: مركز حقوقي .24

 والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث: ا ش ا
امس، شرطة االحتالل بممارسة الضرب والتعذيب بحق المصلين والشبان، الذين اعتقلتهم خالل اقتحامها 

  .للمسجد األقصى األحد الماضي
  4/10/2009المستقبل، لبنان، 

  
  حتالل في التفاقم بسبب تصاعد انتهاكات االآخذةمعاناة األسيرات  .25

كشفت أسيرات محررات ممن أطلقت سلطات االحتالل سراحهن، أول من أمس، عن انتهاكـات              : جنين
وقالت زهور حمدان، إن األسيرات يعشن ظروفاً صعبة         .خطيرة ترتكبها إدارات السجون بحق األسيرات     

 من عدة أمراض    ن عدداً من األسيرات يعانين     مبينة أ  . يتعرضن له على ايدي سلطات االحتالل      ماوقاسية  
وحالتهن الصحية آخذة في التدهور، فيما تتعرض أخريات للعقاب من قبل إدارة السجن، بما فـي ذلـك                  

ونقل مركز األسرى عـن أسـيرات        .فرض غرامات مالية باهظة عليهن وعزلهن في زنازين انفرادية        
ياجات الشخـصية،   ن نقص المالبس وغيرها من االحت     يعانين م محررات أخريات تأكيدهن أن األسيرات      
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إضافة إلى معاناتهن المتعلقة بنوعية وكمية الطعام الذي تخصصه إدارة السجن لهن وتـردي الخـدمات                
  .الطبية المقدمة لهن

  4/10/2009األيام، فلسطين، 
  

  معتقالً في األراضي الفلسطينية خالل الشهر الماضي 230 شهيدا و15: تقرير .26
في تقريرها الشهري أنه استشهد في األراضي الفلسطينية " ليمؤسسة التضامن الدو"ذكرت : رام اهللا

 مواطنًا فلسطينيا، كان من ضمنهم أربعة شهداء من الضفة 15سبتمبر المنصرم / خالل شهر أيلول
وفي شأن .  مواطنًا في قطاع غزة11في حين استشهد  .الغربية؛ منهم طفالن تحت الثامنة عشرة

 تميزت االعتقاالت حيث مواطنًا، 230 أكثر من ت االحتالل اعتقل قواتذكر التقرير أنالمعتقلين 
كان من بين من اعتقلتهم  و. طفال22ً والتي طالتبتصاعدها بحق األطفال تحت سن الثامنة عشرة؛ 

  .قوات االحتالل خمس فتيات جميعهن من الضفة الغربية
  3/10/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  أوروبية إلى غزة منتصف الشهر الجاريتمساعداتوقع وصول قافلة  .27

" أميال من االبتسامات"أن تدخل قافلة " الحملة الدولية للتضامن مع أطفال غزة"توقعت  :القاهرة
األوروبية، التي تضم أكثر من مائة حافلة وشاحنة صغيرة مليئة بالكراسي الطبية المتحركة، المخصصة 

زاهر بيراوي، الناطق باسم  وذكر .ة منتصف الشهر الجاريللمعاقين والمعدات الطبية، إلى قطاع غز
أنه تم، بناء على طلب من مؤسسات أهلية فلسطينية، تخصيص خمسين سيارة من القافلة لحمل  الحملة

المستلزمات المدرسية ولتستخدم في نقل الطالب في قطاع غزة، إضافة إلى خمسين جهاز حاسوب، 
  .قافلة، كهدية لمؤسسات المجتمع األهلي في القطاع المحاصرموضحاً أنه سيتم تقديم محتويات ال

  3/10/2009 قدس برس
  

   دون وقوع إصاباتغارات اسرائيلية على قطاع غزة .28
 أغار الطيران الحربي اإلسرائيلي فجر أمس، بصواريخ على الشريط : أ ف ب، رويترز-غزة 

 ورشة حدادة في مدينة غزة دون الحدودي مع مصر حيث تنتشر مئات األنفاق، وشن غارة أخرى على
وذكر ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أن العملية  .اإلشارة الى وقوع اصابات، بحسب شهود فلسطينيين

 في وقت متأخر من ليل أول من "سرائيلإ" على "مورتر"تأتي رداً على اطالق ناشطين صاروخاً وقذيفة 
صف الجوي استهدف نفقين، الفتاً الى أن حماس بأن الق صرح مسؤول أمني في حركةفي حين . أمس

  .المبنى المستهدف كان مصنعاً للرخام
  4/10/2009الحياة، 

  
  نظم اعتصاما نصرة للقدس والمسجد األقصىت  األردنيةجبهة العمل اإلسالمي .29

 نظم اإلسالميون أمس اعتصاما أمام مقر األمانة العامة لحزب جبهة العمل : محمد الكيالي-عمان 
، الذي يتعرض لمحاوالت "نصرة للقدس والمسجد األقصى"بمنطقة الشميساني في عمان اإلسالمي 

أعرب رئيس كتلة قد و .صهيونية متكررة لتدنيسه وتقويض بنيانه وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه
، 48جبهة النيابية النائب حمزة منصور، عن تقدير األردنيين جميعا للفلسطينيين في أراضي الـالحزب 

 أن طلب تأجيل مناقشة  من جهة أخرىاعتبر فيما .لذين أحيوا سنة شد الرحال إلى المسجد األقصىا
خدمة للعدو، وتساوق معه "تقرير مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، الذي أعده غولدستون 
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 ليتم فخ تورطت فيه أطراف فلسطينية وما تزال،"وأوضح أن المفاوضات هي  ".وتغطية على جرائمه
إيجاد واقع جديد، ال يبقى بعده قدس وال عودة وال دولة، وليتشتت الشعب الفلسطيني في أرجاء 

السياسات الظالمة والخاطئة " الحكومة الى التوقف عن ما أسماها  في سياق ذلك،دعا وقد ".المعمورة
  ".والتي تحرم الجميع من التظاهر والوقوف مع الفلسطينيين ضد العدو الصهيوني
  4/10/2009لغد، االردن، ا

  
  الصحفيين الدولي في عمان  اجتماع اتحاد أمامكأداء زيل عقبةت "إسرائيل"عضوية شطب  .30

 أن اتحاد الصحفيين الدولي، ألغى عضوية  األردنيةكشفت نقابة الصحفيين:  أشرف الراعي-عمان 
فق نائب نقيب الصحافيين  فيه، ما يزيل عقبة كأداء أمام اجتماع االتحاد في عمان غدا، و"إسرائيل"

، جاء ألن نشاطات االتحاد تواجه مشكالت في "إسرائيل"أوضح أن إلغاء عضوية ، الذي حكمت المومني
وذكر أن اتحاد  . عن تسديد اشتراكات عضويتها"إسرائيل"منطقة الشرق األوسط، فضال عن تخلف 

 في اجتماعات "إسرائيل" ما شاركت الصحفيين العرب، هدد بإلغاء اجتماعه الشهر المقبل في عمان، إذا
  .االتحاد الدولي

  4/10/2009الغد، االردن، 
 

   الفلسطينيات حافز كي تواصل المقاومة جهادهاالمعتقالتإطالق : حزب اهللا .31
 فلسطينية كن معتقالت في سجونها في مقابـل حـصولها           20 نحو   "سرائيلإ"اعتبر حزب اهللا ان اطالق      

حـافزا لتواصـل المقاومـة جهودهـا        " في صحة جيدة يشكل      األسير اهعلى شريط فيديو يثبت ان جندي     
أن التجربة أثبتـت  "ورأى  ".وجهادها لتحرير أكثر من عشرة آالف أسير ومعتقل في السجون اإلسرائيلية        

أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحقيق ذلك، في ظل غياب أي خطة عربية تدافع عـن حقـوق الـشعب                    
ن التواطؤ الذي حـصل  أ" واعتبر من جهة أخرى ". ألسراه ومعتقليه الحريةالفلسطيني ومصالحه وتعطي 

في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، بطلـب مـن اإلدارة األميركيـة، واسـتجابة ألطـراف                  
فلسطينيين وعرب ومسلمين ودوليين بتأجيل عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق في العدوان اإلسـرائيلي              

نع صدور قرار يتهم إسرائيل بجرائم ضد اإلنسانية، يشكل انتهاكـاً فاضـحاً للقـيم               على قطاع غزة، لم   
  ".اإلنسانية التي يزعمون التمسك بها والقوانين الدولية التي نصبوا أنفسهم قيمين عليها

  4/10/2009النهار، لبنان، 
  

   اللبنانيةنداء لقضية األقصى من دار الفتوى هناك: مفتي طرابلس .32
أن دار الفتوى بصدد الدعوة إلى لقاء، الخميس        "ابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار       أعلن مفتي طر  

  ."المقبل، من أجل إعالن موقف ونداء لقضية المسجد األقصى والقدس واألرض المقدسة
  4/10/2009المستقبل، لبنان، 

  
  مبارك يدعو إسرائيل إلى تقديم خطوات تدعو العرب إلى الثقة في نياتها  .33

لب الرئيس المصري حسني مبارك، إسرائيل بإعادة النظر في مجمل سياساتها وأسلوب تعاملها مع طا
إذا اختارت طريق السالم وتجاوبت بحسن نية مع استحقاقاته، فهذا من «: الفلسطينيين والعرب، وقال

 مبارك كالمه ووجه .»شأنه أن يشجع العرب على الثقة بنياتها، وذلك هو جوهر المبادرة العربية للسالم
قبل أن تضيع فرصة السالم مرة أخرى، أمامكم نموذج السالم مع مصر، وال «: إلى اإلسرائيليين، قائالً

بد أن يكون هذا النموذج ملهماً لساسة إسرائيل ومؤثراً في صوغ رؤيتهم للتعامل مع بقية األطراف 
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م، يصبح من الطبيعي أن تستمر العربية، وأما غير ذلك، فهو إضاعة للوقت وتبديد لألمل في السال
  .»المنطقة نهباً للتوتر وعدم االستقرار بالتداعيات الوخيمة

ما من زعيم فلسطيني أو عربي يمكنه التفريط في القدس الشرقية أو «وشدد الرئيس المصري على أنه 
س على حدود إن التفاوض ال بد أن يتأس) اإلسرائيليين(التنازل عن حق الالجئين في العودة، وقلت لهم 

، وإن المستوطنات تلتهم األراضي الفلسطينية وال بد أن تتوقف 1967عام ) يونيو(الرابع من حزيران 
على الفور وطوال مرحلة المفاوضات بما في ذلك الكتل االستيطانية في محيط القدس وداخلها، بعيداً عن 

  .»محاوالت تهويد المدينة المقدسة
عتراف بيهودية دولة إسرائيل يضع عقبة جديدة في طريق السالم، قلت لهم إن اشتراط اال«: وأضاف

؟، لدينا إذاً تصور نهاية الطريق ومعالم التسوية النهائية، 1948فماذا عن حق العودة؟ وماذا عن عرب 
ونحن ال نبدأ من فراغ وكنا على وشك االتفاق في طابا على قضايا الوضع النهائي في أواخر إدارة 

ويجب أن يفهم اإلسرائيليون أن الفلسطينيين إذا شعروا بعدم إمكان تحقيق . 2001 عام الرئيس كلينتون
السالم وتحقق حلمهم في إقامة الدولة المستقلة، فإن هذا يطلق العنان لليأس واإلحباط وحلقات ال تنتهي 

  .»من العنف والعنف المضاد
  4/10/2009الحياة، 

  
  طع غيار إسرائيليةبسبب ق الجزائر تلغي صفقة أسلحة فرنسية .34

إن إلغاء صفقة سالح جرى التفاوض حولها بين الجزائر         "عن مصدر جزائري قوله     " الخبر"نقلت صحيفة   
وفرنسا قرابة عام كامل يرجع إلى عدم التزام شركات صناعة السالح الفرنسية بشرط أن ال تتضمن أي                 

أن القصد مـن وراء إدراج      "يرا إلى   ، مش "نظم تسليح فرنسية أو غربية قطع غيار من خارج دولة المنشأ          
  ".هذا البند هو أال تدخل أي مكونات إسرائيلية في أي أسلحة تقتنيها الجزائر

أن وزارة الدفاع الجزائرية وضعت في دفاتر الشروط الخاصة بصفقة اقتنـاء سـفن              "وأضاف المصدر   
ن شركات السالح خدمات    حربية بحرية من بريطانيا وطائرات مروحية إيطالية، بندا ينص على أن تضم           

 سنوات، وتقديم قاعدة بيانات شاملة حول بلد منشأ كل قطعة غيـار أو سـالح،   5ما بعد البيع على مدى  
  ".والبدائل التي يمكن أن تتوفر في حالة عدم وجود هذا المكون ضمن السالح

ن قطـع غيـار     وفسر المصدر هذه الشروط بخطورة تباين مصادر اإللكترونيات والمكونات المختلفة م          
ومحركات وأسلحة تدخل ضمن النظم التسليحية، التي تنوي وزارة الدفاع الجزائرية اقتناءها، ومنها قطع              

  .حربية بحرية وطائرات هيلكوبتر هجومية وأخرى خاصة بقوات األمن
وأشار إلى أنه في الكثير من الحاالت تضطر الدولة، التي تقتني أسلحة مركبة مـن مكونـات متعـددة                   

نسيات للتعامل مع شركات موجودة في دول عدة لضمان الحـصول علـى قطـع الغيـار الالزمـة                   الج
ألسلحتها، ما يعني بالنتيجة تعامل وزارة الدفاع الجزائرية مع عدة شركات إسـرائيلية منتجـة للـسالح                 

ح تتعامل مع شركات فرنسية، إيطالية وألمانية وهندية، ويعني ذلك أن الجزائر ستصبح بعد صفقة سـال               
  .عرضة لالبتزاز السياسي اإلسرائيلي

وتحفظت شركات فرنسية عدة على هذا الشرط بحجة أن أي سالح في العالم ال يمكن لشركة منفـردة أن          
تصنعه، فكل شركات السالح في العادة هي مجرد ورشات لتركيب مختلف النظم الميكانيكية واإللكترونية              

 )ي اييو ب. (المعقدة المكونة للسالح في العادة
  4/10/2009المستقبل، لبنان، 

  
   وانهيار في الموقف العربي.. تأجيل تقرير غولدستون أصابني بالغثيان: موسى .35
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رفض األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، تأجيل تقرير غولدستون، واعتبره، في حديث 
   .»وقتفريطا غير مسب«، و»غاية في الخطورة والسلبية«، »الشرق األوسط«لـ

ورغم ذلك قال موسى انه تم االتفاق .  انهيار في الموقف العربيإلىمشيرا ،  بالغثيانأصيبوقال انه 
. أميركيا وفلسطينيا وكذلك أميركيا وإسرائيليا على استئناف بعض االتصاالت المتوازنة برعاية أميركية

ائج هذه االتصاالت، ولكن المتواتر تم خالل هذه األيام ولم يتم إخطار الجامعة العربية بعد بنت«وأضاف 
وأوضح موسى ان . »هو أن هناك ورقة أو اقتراحا أميركيا سوف يطرح خالل األسابيع الثالثة القادمة

الموقف العربي معروف وموثق بقرارات عربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية العرب وكافة «
  .»موقف العربيالمجالس المختصة ويجب احترامها عربيا وإال تفكك ال

  4/10/2009الشرق األوسط، 
  

 "غولدستون"من موقف السلطة الفلسطينية من تقرير " صدمتها" منظمة أوروبية تعّبر عن 40 .36
عبرت أربعون منظمة في أنحاء القارة األوروبية عن صدمتها الشديدة من موقف السلطة  :بروكسيل

 الحقائق األممي حول الحرب على قطاع غزة، الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، من تقرير لجنة تقصي
رغم ضمان غالبية األصوات المؤيدة "وطلبهم إرجاء بحث التقرير في مجلس حقوق اإلنسان الدولي، 

شكّل سابقة خطيرة وتنكراً لدماء الضحايا في "تقرير ال في بيان مشترك أن إرجاء بحث واورأ ".للتقرير
ربة في الصميم للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية  ضحية، وض1400غزة الذين تجاوز عددهم 

وللتحركات التي قامت بها مختلف منظمات حقوق اإلنسان لفضح جرائم االحتالل إلى ارتكابها ضد 
، "غولدستون"حملت المنظمات السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن عدم تمرير تقرير قد و ".اإلنسانية

موقف السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبب في تصعيد "حذّرت من أن  كما .هوطالبتها برفع يديها عن
العدوان بحق الشعب الفلسطيني، ال سيما وأن ما جرى منح الجانب اإلسرائيلي ضوء أخضر لالستمرار 

تقرير إلى مجلس الطالبت األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بإحالة  حيث ".في عدوان وتصعيده
  .اًاألمن فور

  3/10/2009 قدس برس
  

 الواليات المتحدة تحذّر رعاياها من زيارة البلدة القديمة في القدس:  بوستجيروزاليم .37
وزارة الخارجية األمريكية، حذرت رعاياها أن اإلسرائيلية  جيروزاليم بوست أوردت صحيفة :الناصرة

م االثنين المقبل، وذلك بسبب توقع ، من زيارة البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة يو"إسرائيل"في 
حدوث مواجهات في المناطق المالصقة للمسجد األقصى، ال سيما في ظل أنباء عن محاولة مستوطنين 

  .يهود اقتحام المسجد من جديد
  3/10/2009 قدس برس

  
 األقصى بين التقسيم والتهويد .38

 إدريسمحمد السعيد 
ن تأكيده على شرط االعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة عندما أعاد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيا

أي هذا مقابل ” مبدأ المقايضة“للقبول بفكرة الدولة الفلسطينية لم يكن يطرح حواراً حول ” اإلسرائيلية“
” إسرائيلياً“هو المدخل المقبول ” إسرائيل“ذاك، ولكن كان يؤكد على أن االعتراف الفلسطيني بيهودية 

 الدولة الفلسطينية وليس القبول المبدئي بها، بدليل أنه رفض كل الضغوط التي مارستها للبحث في مسألة
هذا التمسك . اإلدارة األمريكية لوقف سياسة التوسع االستيطاني أو حتى القبول بفكرة التجميد المؤقت

نية، ألن ما بسياسة التوسع االستيطاني ليس له غير معنى واحد هو تصفية كل أسس فكرة الدولة الفلسطي
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هو المساحات المطلوبة إلنشاء ”إسرائيل“بقي من أرض فلسطين في القدس والضفة الغربية لم يضم إلى 
  .التوسع االستيطاني فيها

نتنياهو أكد على ذلك في القمة الثالثية مع الرئيس األمريكي باراك أوباما رئيس السلطة الفلسطينية 
بما يريده نتنياهو وبدأ يركز اهتمامه على مسألة تطبيع محمود عباس، األول عبر عن ميل للقبول 

من دون ربط هذا التطبيع بتطور المفاوضات بين الفلسطينيين ” اإلسرائيلية“العالقات العربية  
، وعودة المبعوث األمريكي جورج ميتشل ستركز على هذا التوجه األمريكي الذي توافق ”اإلسرائيليين”و

ولهما تراجع الرئيس أوباما عن موقفه الذي يربط بين ملف أزمة البرنامج أ. وتزامن مع تطورين مهمين
فقد رفض نتنياهو . النووي اإليراني والملف الفلسطيني، وقبل بفكرة تفكيك الملفات التي يريدها نتنياهو

ل دعوة أوباما لتحقيق تقدم في الملف الفلسطيني وخاصة القبول بتجميد سياسة التوسع االستيطاني كي يقب
العرب المشاركة في ترتيبات قد تتخذها الواليات المتحدة ضد إيران سواء كانت على صعيد فرض 

 .عقوبات مشددة أو العودة إلى خيار الحرب
فقد وافق أوباما على الضغط على العرب بدالً من اغرائهم للقبول بسياساته نحو إيران من دون تقديم أي 

لعودة الحياء الخيار العسكري ضد إيران، وهو الخيار الذي ظل ، وتجاوز هذا كله با”إسرائيلي“تنازل 
  .يرفض الحديث عنه منذ فوزه في انتخابات الرئاسة األمريكية

التي خاضتها الواليات المتحدة بالتنسيق مع دول االتحاد األوروبي ” المعركة الهائلة“التطور الثاني فهو 
لثقافة فاروق حسني، تحت دعوى العداء للسامية وزير ا) اليونسكو(إلسقاط المرشح المصري لرئاسة 
  .”إسرائيل”ورفضه للتطبيع الثقافي بين مصر و

هذان التطوران يكشفان للعرب، وللعالم أجمع زيف الرهان على حدوث تحول إيجابي في اإلدراك 
ب الغربي عامة واألمريكي خاصة للعالقة بين الغرب والشرق، للعالقة مع العرب والمسلمين وأن خطا

أوباما للمسلمين الذي ألقاه من على منبر جامعة القاهرة كان مجرد خطاب عالقات عامة لم يستطع 
  الصمود أمام ضغوط اللوبيات اليهودية والمسيحية الصهيونية والمحافظين الجدد الذين

  .هالهم جميعاً خطاب التصالح مع اإلسالم والمسلمين
 هذا الزيف، وليؤكد أن التحالف الغربي  الصهيوني هو وجاء ما يحدث اآلن للمسجد األقصى ليفضح كل

  .األصل، وأن العرب عليهم فقط أن يقبلوا بما يملي عليهم من مطالب وشروط
دولة يهودية تحولت منذ سنوات إلى سياسة فعلية، تبدأ بالتوسع االستيطاني في ” إسرائيل“دعوة جعل 

يجري التوسع فيه من أرض، وفرض النزوح والهجرة القدس والضفة الغربية، ثم باالتجاه نحو تهويد ما 
 .على أبناء فلسطين الذين يقيمون في تلك األراضي

فمسلسل االقتحامات المتكررة من قبل المتطرفين اليهود بحماية من جيش االحتالل وقوات الشرطة 
يم األقصى يؤشر إلى وجود مشروع يجري تنفيذه على مرحلتين، األولى تبدأ بفرض تقس” اإلسرائيلية“

بين اليهود والمسلمين، والثانية تفرض التهويد الكامل على الحرم القدسي في تزامن كامل مع عملية 
  .عاصمة للدولة اليهودية في فلسطين” اليهودية”و” القدس الموحدة“فرض 

الذي تقسيم األقصى بدأت عملياته منذ فترة من خالل سيناريو تكرار تلك االقتحامات وهو ذات السيناريو 
استخدم مع الحرم اإلبراهيمي في مدينته الخليل، فقد أفضت تلك االقتحامات في نهاية األمر إلى تقسيم 

فقط من هذا الحرم، والباقي أضحى % 10الحرم االبراهيمي بين اليهود والمسلمين الذين لم يعد لهم غير 
 .تحت السيطرة اليهودية الكاملة

هذه االقتحامات ليست . د مكان داخل الحرم لصالة اليهود بشكل دائمالبداية هي االقتحامات من أجل ايجا
إال بالونات اختبار لرصد رد الفعل العربي واالسالمي لتنفيذ المرحلة األولى من المشروع هي مرحلة 

فاألقصى محاط اآلن . فرض تقسيم األقصى بين اليهود والمسلمين، إلى أن يأتي تنفيذ المرحلة الثانية
والخطير أن ” المدرسة التنكزية“الكنس اليهودية من بينها أكبر كنيس يهودي في العالم فوق بسلسلة من 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1571:         العدد       4/10/2009األحد  :التاريخ

يحدث هذا في الوقت الذي تقوم فيه السلطات . قبة هذا الكنيس ستعلو قبة الصخرة وتغطي عليها
رات تحت باب بهدم باب المغاربة تمهيداً لفتح الباب الثالثي، كما تعمل على بناء نفق للسيا” اإلسرائيلية“

الخليل، في حين يتم إنشاء نفق آخر تحت باب المغاربة باتجاه الباب الذي دخل فيه الرسول المصطفى 
  .محمد صلى اهللا عليه وعلى آله ليلة اإلسراء والمعراج

، وربما ”اإلسرائيلي“وتيرة االقتحامات تتزايد وبمشاركة مسؤولين أمنيين كبار على رأسهم وزير األمن 
كثيراً المرحلة الفاصلة بين فرض التقسيم رسمياً وإعالن بدء صالة اليهود في المسجد لن تطول 

األقصى، وبين فرض التهويد الكامل لألقصى وإقامة الهيكل مع استكمال تهويد المدينة المقدسة وطمس 
المسجد على نحو ما يحدث اآلن من سيطرة على كافة المقابر اإلسالمية المحيطة ب. كل أثر إسالمي فيها

 .”الحديقة األثرية“األقصى تمهيداً لما يسمى ب 
على ثرى القدس واألقصى، والعرب والمسلمون ” المدينة المقدسة“تهويد فلسطين ستكون ذروته إقامة 

أم إيران، بل والبحث عن ” إسرائيل“: مشغولون بالحوار مع إدارة أوباما واالنقسام حول مصادر التهديد
 .ليات التطبيعمبررات تسويغ تسريع عم

  4/10/2009الخليج، اإلمارات، 
  

 الحرب االستراتيجية؟) اوباما(هل يربح  .39
 أسعد عبد الرحمن. د

الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء ) باراك اوباما(عشية اللقاء الثالثي الذي جمع فيه الرئيس االميركي 
 األبيضك، رفض البيت ورغم ذل.  على تخفيض مستوى التوقعاتاألبيضاالسرائيلي، حرص البيت 

القول، بعد اللقاء، بأنها قمة التقاط صور وليس فيها مضمون بل على العكس اعتبرها نقطة انطالق مهمة 
هذا الكالم جاء .  المفاوضات الجوهريةإلى بسرعة كبيرة والتوجه اإلجرائية القضايا إنهاءاتفق فيها على 

، حيث قال )اوباما( المقرب من الرئيس األبيض البيت رئيس طاقم العاملين في) رام ايمانويل(على لسان 
 لم يغير رأيه في قضية األبيض البيت إن، األميركيةفي حديثه لمجموعة من الشخصيات اليهودية 

) جيفري فيلتمان (أعلنفي المقابل، . االستيطان ويعتبر االستمرار فيه استفزازا سلبيا لعملية السالم
 يشارك أن تريد األميركية الدبلوماسية أن األوسط لشؤون الشرق كيةاألميرمساعد وزيرة الخارجية 

حلفاء الواليات المتحدة العرب في المساعدة على تحريك المفاوضات السلمية، مع األمل بان تجد هذه 
 التفاوض، معربا عن أمله أيضا إلىوفريق عمله عندما يتوجهون ) عباس(الدول وسيلة لدعم الرئيس 

 . دولة فلسطينيةإقامةل مجلس التعاون الخليجي لجهود بدعم مالي من دو
فمثال، . على خطابه في األمم المتحدة) نتنياهو(بالمقابل، وجهت صحف إسرائيلية انتقادات شديدة إلى 

) اوباما(قطعا، كثيرون يدركون أن . أوردت افتتاحية صحيفة هآرتس أنه كان خطابا بائسا ومخيبا لآلمال
مثل قضية التأمين الصحي ) بوش( كبيرة داخلية وخارجية من مخلفات منشغل بقضايا وأزمات

ورغم ذلك، فهو يعلن .  وكوريا الشمالية وغيرهاوإيرانوالتعقيدات في العراق وأفغانستان وباكستان 
وتخلص هآرتس أن . باستمرار أنه سيمنح قضية السالم في الشرق األوسط كل ما تحتاجه من وقت وجهد

 على دولة صديقة إرادتهحة في أن تعرض اوباما كزعيم ضعيف ال ينجح في فرض  مصلإلسرائيلليس 
 إلسرائيل وهي السور الواقي اإليرانيالواليات المتحدة هي المفتاح لكبح جماح التهديد النووي . صغيرة

 اوباما لتفرغه من المشاغل الداخلية تهنئ أن إسرائيلعلى : وتختم. في وجه مبادرات سياسية مفروضة
 .األوسط نزاع الشرق إلنهاءلكثيرة التي تثقل عليه كي يظهر على المأل التزامه الشخصي بحث الخطى ا

 اليمينية الحالية وعدم ممارسة اإلسرائيلية المتذبذب من الحكومة األميركي الموقف أنيرى البعض 
لي لسياستها بالشرق غير قادرة حاليا على تغيير فع) أوباما(الضغط المؤثر عليها، نابع من كون إدارة 

فالمؤسسات الحاكمة في أمريكا ما زالت صاحبة الكلمة العليا، فضال عن أن إدارة أوباما لم تلجأ . األوسط
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: بقوله أوال) بيير رازوكس( متوفرة للضغط على حكومة إسرائيل، حيث يعددها إمكاناتبعد إلى استثمار 
كما . ة إسرائيل ما يضعها في عزلة سياسيةالتوقف عن استعمال حق الفيتو في مجلس األمن لمصلح

يمكن أن تصر الواليات المتحدة على انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية في االجتماع 
 .مايو القادم/ القادم المقترح عقده في أيار

قبل بأي هزيمة لربما سقط في امتحان القمة الثالثية تكتيكيا، لكنه لن ي) اوباما(كثيرون يعتقدون ان 
لحل الصراع في الشرق ) أوباما(فاإلدارة األمريكية قد نشطت لتحقيق رؤية ). نتنياهو(استراتيجية أمام 

 يحتاج إلى جهد مضن وليس ألشهر فقط، شريطة أن ال أمراألوسط كما وردت في خطاب القاهرة، وهو 
 .اإلسرائيليةعن حماسته ورؤيته أمام الممانعة ) اوباما(يتخلى 

  4/10/2009لرأي، األردن، ا
  

   واإلشارات الخطيرة التي يطرحهاغولدستونتقرير  .40
  بالل الحسن

سيصبح تقرير ريتشارد غولدستون، القاضي اليهودي من جنوب أفريقيا، الذي اختارته لجنة تقصي 
الحقائق التابعة لألمم المتحدة، من أجل وضع تقرير عن حرب إسرائيل ضد قطاع غزة المحاصر، 

وسيكون في الوقت . سياسية فارقة، على مستوى األمم المتحدة، وعلى مستوى السياسة الدوليةعالمة 
نفسه عالمة فارقة على مواقف الجهات المعنية به، من الواليات المتحدة األميركية إلى أوروبا إلى 

 عن السلطة الفلسطينية التي باتت سلطة من نوع خاص، مستعدة للعمل من أجل إجهاض تقرير يدافع
  .الشعب الذي تدعي أنها تمثله

لقد أصبحت المشكلة اآلن في اإلعالم العالمي هي مشكلة غولدستون، ومشكلة التقرير، ومشكلة الموقف 
بينما المشكلة الفعلية كامنة في الموقف األصل، أي مشكلة الحرب . األميركي والموقف الفلسطيني

  .المعركة السياسية الدائرةاإلسرائيلية ضد غزة، والتي تكاد تغيب في ثنايا 
حرب علنية كما لم تكن حرب علنية من قبل، حرب تلفزيونية من . وحرب غزة، حرب فريدة من نوعها

شاهدها العالم كله لحظة بلحظة، وقذيفة بقذيفة، وقنبلة فوسفورية بعد قنبلة فوسفورية، . الطراز األول
، ضد شعب محتل ومحاصر إلى حد الجوع، وال وضحية بعد ضحية، ارتكبها جيش فائق القدرة التدميرية

يملك سوى إرادة المواجهة لالحتالل الذي يعاني منه، وال يستطيع مواجهته بما هو أكثر من مدافع 
هذه هي الجريمة األصل التي جاء تقرير غولدستون . الهاون ومن صواريخ بدائية باعتراف الجميع
 ولكن ما إن صدر التقرير، ومن قبل جهة دولية يفترض .ليطلب المحاسبة على ما ارتكب فيها من جرائم

أنها تمثل الجميع، حتى قامت القيامة ضده، وأصبح هو القضية، وهو المشكلة، وتراجعت الحرب على 
  .غزة وشعبها إلى خلفية المشهد

  ما الذي جرى؟ وما الذي سيجري؟. المسألة إذاً تستدعي التساؤل والمساءلة
  :أمرينوال بد من أن نسجل هنا 

حملة بدأت في أوروبا أوال، . إنه نتيجة الحرب التلفزيونية، ثارت حملة قاسية ضد إسرائيل: األمر األول
التي تحرك شرفاؤها قبل غيرهم، ليستنكروا ما جرى وما شاهدوه بأعينهم، وليقولوا إن جيش إسرائيل 

وكان آخر مشهد في هذا . ريينأصبح منفلت العقال، وأنه يجب أن يحاسب عبر قادته السياسيين والعسك
المنحى، الدعوى التي واجهت وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في لندن قبل أيام، والتي كان من 

  .الممكن أن تؤدي إلى اعتقاله ومحاكمته أوروبيا، لوال إقدام الحكومة البريطانية على حمايته دبلوماسيا
أوروبا، ثارت كلها ضد التقرير، ورفضته، ساعية إلى حماية إن الدولة األميركية، ودول : األمر الثاني

التي جعلت من إسرائيل دولة فوق » ثقافة الحصانة«إسرائيل من المساءلة، والتي وصفها التقرير بأنها 
  .القانون
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، بينما كانت له سابقة 1948لقد حصل هذا التغيير الشعبي الغربي ضد إسرائيل ألول مرة منذ العام 
مة، حين أجرى االتحاد األوروبي قبل سنوات، قليلة، استقصاء للرأي عن الدول األكثر أوروبية ها

إن إسرائيل هي أكثر دولة عدوانية في % 58عدوانية في العالم، وقال الرأي العام األوروبي بنسبة 
 نحن إذاً أمام تحول غربي نوعي، وأوروبي بالذات، تجاه إسرائيل، تعارضه حكومات أوروبا. العالم

ويشير هذا التحول إلى أزمة داخلية في أوروبا التي شاهدت . المتحالفة مع الواليات المتحدة األميركية
حرب غزة عبر التلفزيون، بينما كان التلفزيون األميركي شحيحا في نقل الصور والمعلومات، بحيث لم 

أوروبيا بالدرجة وال شك أن هذه المسألة ستتفاعل . يستطع الجمهور األميركي أن يعرف ما جرى
األولى، وأميركيا بالدرجة الثانية، طارحة تساؤال حول معنى الشعارات التي تطرح حول اإلرهاب، 

  .وحول حقوق اإلنسان، وحول الديمقراطية، وحول ادعاءات الغرب بأنه يدافع عنها
دى أشهر قليلة، فعلى م. الجانب اآلخر في قضية التقرير يتعلق باإلدارة األميركية وعالقتها بإسرائيل

هزة دعوة . تعرضت اإلدارة األميركية برئاسة باراك أوباما، إلى هزتين كبيرتين جاءتا من إسرائيل
أوباما بقوة إلى ضرورة وقف االستيطان اإلسرائيلي ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفض إسرائيل، ثم هزة 

ن الدولة الكبرى األعظم في فهل يعقل أ. الوقوف ضد تقرير غولدستون وأيضا بسبب رفض إسرائيل له
العالم، الدولة التي تحمي إسرائيل سياسيا، والتي تمدها بالسالح المتفوق دوما، والتي تمولها بالقروض، 
والتي تضغط على دول العالم لشراء السالح منها لتؤمن لها دخال اقتصاديا، هل يعقل أن هذه الدولة ال 

ها دوما مضطرة للتراجع أمامها؟ ال أحد يصدق ذلك، تستطيع أن تضغط على إسرائيل، وتكون قيادت
  :وهناك تفسيران مطروحان أمام هذه العالقة الغريبة من نوعها

التفسير األول يقول إن اللوبي اإلسرائيلي المتحالف مع قوى أميركية داخلية فاعلة، كالحزب الجمهوري 
ولو بشكل مهين، اعتراضا على والجيش، يضغط على الرئيس أوباما، ويدفعه للتراجع عن مواقفه، 

فمن يريد أن يهدد إيران بقوة . وأن هناك أزمة حقيقية داخل الواليات المتحدة األميركية. سياسته كلها
  .الجيش اإلسرائيلي ال يجوز أن يضغط على إسرائيل ويضعف مكانتها، ويضعها في موضع المتهم

حداث تغيير في السياسة األميركية، بحيث يلغي إنه ليس صحيحا أن أوباما أراد إ: التفسير الثاني يقول
سياسة إدارة جورج بوش السابقة، وبخاصة في جانبها العسكري، بل إن العكس هو الصحيح، فهو 

حرب أفغانستان، وحرب باكستان، وحرب العراق، واألزمة مع إيران، : يواصل هذه السياسة، وعناوينها
، وضد الشعب الفلسطيني، تماما )عبر غواصات ألمانيا(ا ودعم إسرائيل المطلق عسكريا وسياسيا ونووي

ويستند أصحاب هذا الرأي لدعم موقفهم، باإلشارة إلى التواصل القائم بين . كما كان الحال عليه دائما
العهدين، من خالل وزير الدفاع األميركي، الذي جاء من اإلدارة السابقة ليبقى وزير دفاع في اإلدارة 

طبيق السياسات نفسها، هذه السياسات التي تستدعي رفض تقرير غولدستون، وحماية الحالية، مواصال ت
  .إسرائيل من نتائجه

التراجع عن ) تقرر(سياسة أميركا إذاً، من بوش إلى أوباما، هي التي تحمي إسرائيل، وهي التي 
 األمر قوة وليس. موضوع االستيطان، واإلعالن عن رفض تقرير يدين دولة إسرائيل وجيشها وقادتها

 .إسرائيلية ، أو شجاعة إسرائيلية، تقف متحدية اإلدارة األميركية
الجانب الثالث في هذه القضية، وكان من الممكن أن يكون األول، هو موقف السلطة الفلسطينية في رام 

، فهي طرف فلسطيني معني بالتقرير وما يؤدي إليه. الموقف الغريب والمستهجن والذي له ما بعده. اهللا
وإذا بها تتقدم في اللحظة الحرجة، لحظة التصويت على القرار، التصويت الذي ينقل المسألة إلى مجلس 

وقد قيل علنا إن هذا الموقف هو . األمن وإلى محكمة الجنايات الدولية، فتطالب بوقف التصويت وتأجيله
ى طلب أميركي، أو موقف أميركي ـ فلسطيني، أقدمت عليه السلطة ضد نفسها وضد شعبها بناء عل

وكرست هذه السلطة بذلك أنها ال تملك حرية حركة وال حرية تقرير، بل هي تنفذ . ضغط أميركي سيان
وستكون لهذا األمر بالتأكيد . إمالءات أميركا، حتى حين تكون هذه اإلمالءات لمصلحة إسرائيل بالكامل
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ية كبيرة ضد هذا الموقف، وهي تتحول نتائج حساسة في الوضع الفلسطيني الداخلي، حيث النقمة الشعب
بالتدريج إلى نقمة أكبر، وإلى نقمة تشمل قضايا فلسطينية أخرى، تضعف مكانة هذه السلطة التي تلقى 

  .دعما غربيا فريدا من نوعه لم يحدث من قبل
صعيد إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تسقط بهذا الموقف في أوساط شعبها أوال، ثم تسقط على 

مكانتها وسمعتها، حين تظهر كسلطة مطواعة أمام األوامر األميركية، حتى حين تكون هذه األوامر ضد 
  .مصلحة شعبها، ولصالح إسرائيل بالكامل

لن يصدق أحد بعد اآلن مواقف أو مطالب هذه السلطة، ولن يتجاوب أحد بعد اآلن مع طلباتها بالضغط 
لى التخلي عن أصدقائها من أجل حماية إسرائيل من نتائج تقرير على إسرائيل، بينما هي التي تقدم ع
  .دولي تم إعداده في إطار األمم المتحدة

  ماذا يعني هذا كله؟
يعني في النهاية، أن ما يحدث مع تقرير غولدستون، هو صورة عما سيجري مع الرعاية األميركية 

  .لتسوية السياسيةللمفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، ومع مشاريع أميركا ل
ولم يحدث أبدا أن الشعوب . وفي قضايا تتعلق بمصير الشعب. وسياسة رضوخ. إنها سياسة إمالءات

 .سكتت أمام قضاياها المصيرية
 4/10/2009الشرق األوسط، 

  
  الجدد على المناصب والنفوذ السياسي" فتح"صراعات رجاالت  .41

 هشام منور   
إلسرائيلية إجراءاتها العنصرية لتهويد مدينة القدس، وتدعم فيه في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة ا

قطعان المتطرفين الصهاينة لتنفيذ اقتحامات متواصلة لساحات المسجد األقصى وتصدي المقدسيين 
البطولي لتلك االستفزازات االختبارية، وبينما يسجل لفصائل المقاومة الفلسطينية انتصار تحرير 

كمقدمة لتحرير المزيد من األسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل، تبدو حركة األسيرات الفلسطينيات 
فتح بعد أن عقدت مؤتمرها العشرين واستكملت انتخابات قيادات لجانها وهيئاتها الجديدة منغمسة 

المناصب والنفوذ السياسي المترتبة على التعيينات الجديدة، سواء داخل حركة " كعكة"ومشغولة باقتسام 
  . أو لجان منظمة التحرير الفلسطينيةفتح

والحال أن االنتخابات األخيرة التي كان يعول عليها إنهاء االنقسام الداخلي وحالة الترهل التي أعطبت 
مسيرة نضال الحركة األقدم على الساحة الفلسطينية قد تحولت نتائجها إلى ساحة جديدة من االنقسامات 

فعلى الساحة اللبنانية، لم يفلح خيار تعيين كل من سلطان .  النفوذوالتجاذبات واستقطاب مراكز وكوادر
أبو العينين، أمين سر حركة فتح في لبنان، وعباس زكي، ممثل منظمة التحرير في لبنان، في اللجنة 
المركزية للحركة في إنهاء التجاذب والصراع القائم بينهما، إذ حملت زيارة سلطان أبو العينين مؤخراً 

 البداوي في لبنان دالالت ومؤشرات على أن الرجل ينوي استعادة نفوذه في أوساط الحركة في إلى مخيم
لبنان، بعد منافسة حادة شهدتها السنوات األخيرة بينه وبين ممثل عباس زكي، والتي انعكست أزمة داخل 

  . الحركة
لرشيدية قرب صور قبل أن وعقب عودته، عقد أبو العينين اجتماعاً موسعاً مع كوادر الحركة في مخيم ا

) عباس(باستئذان ) أبو العينين(وقام . يتوجه شماالً ويعقد اجتماعاً مع كوادر الحركة في مخيم البداوي
لعقد لقاءات عامة مع الكوادر في مخيمات ) محمد غنيم(ومسؤول وحدة التعبئة والتنظيم في الحركة 

، وهو األمر الذي ينسحب )أمين سر للحركة في لبنان (لبنان، ألنه لم يعد مخوالً بالتحرك بصفته السابقة
، بانتظار ما ستقرره اللجنة في غضون األسابيع المقبلة من تعيين بديلين لهما، )عباس زكي(على وضع 
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خالد : إضافة إلى تعيين بدالء للذين انتخبوا في عضوية المجلس الثوري عن إقليم الحركة في لبنان، وهم
  .ات، آمنة جبريل وأشرف دبورةعارف، فتحي أبو العرد

ويبدو الصراع محتدماً بين بعض األسماء المطروحة بقوة لخالفة كال الرجلين، فمن بين المرشحين 
ممثل السلطة الفلسطينية في ألمانيا، وسمير أبو غزالة ممثلها في ) عبد اهللا اإلفرنجي) (زكي(لمنصب 

، وإن )فتحي أبو العردات(عضو المجلس الثوري ) أبو العينين(اليونان، ومن أبرز المرشحين لمنصب 
كان من المرشح أن يكون ألبو العينين رأي مرجح في تعيين أمين سر للحركة خلفاً له، خاصة إذا ما تم 

، كما )وأضيف إليه سورية حسب مصادر فتحاوية(تعيينه مشرفاً على ملف الوجود الفلسطيني في لبنان 
 .هو متوقع

 
في موقعه بعد ) عباس زكي(طنية لبنانية لصالح بقاء السفير الفلسطيني في بيروت فيما تدخلت زعامات و

محاولة لتعيين سفير جديد بدالً منه؛ تطبيقاً لمقررات اللجنة المركزية لحركة فتح واللوائح التي قررها 
هام وتزايدت هذه االحتماالت بالرغم من وجود نص يمنع تسلم عضو اللجنة المركزية ألي م. المؤتمر

لالستفادة من ملحق في نصوص اللوائح الداخلية ) محمود عباس(وظيفية في مؤسسات السلطة، إثر دعوة 
  !.يتيح تجاوز بعض التعليمات والنصوص في حاالت الضرورة القصوى؟

المكلف بإدارة شؤون فضائية الحركة خلفاً للسفير عمرو، إلى إصدار ) يحيى يخلف(بالمقابل، يسعى 
ممثالً لمرجعيته فيما يتعلق بشؤون إدارة المحطة ) شخصياً(س عباس يجعل الرئيس قرار من الرئي

) محمد دحالن(قد حصل على مراده خشية الصدام الحقاً بعضو المركزية ) يخلف(ويبدو أن . الفضائية
) يخلف(ويحاول . الذي تسلم رسمياً وبقرار من اللجنة المركزية مسؤولية ملف اإلعالم في الحركة

ت من التبعية لدحالن، األمر الذي يرشحه للتدخل بالفضائية واإلشراف عليها، دون أن يعني ذلك اإلفال
  .نهاية الصدام أو التجاذب المتوقع

المقعد القديم لشؤون التعبئة ) محمد المدني(و) جمال المحيسن(وفي السياق ذاته، سيرث عضوا المركزية 
) نبيل شعث(فيما سيحافظ ). أحمد قريع(بمشاركة ) غنيمأبو ماهر (والتنظيم الحركي الذي كان يديره 

في المربع األمني مسؤوالً عن ملف األمن في ) توفيق الطيراوي(على ملف العالقات الخارجية، وبقي 
من نتائج ) قريع(غضب " احتواء"اللجنة المركزية، استكماالً لمشروع دايتون في الضفة الغربية، وتم 

  .مي من خالل تسليمه ملف القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريراالنتخابات وتصعيده اإلعال
واألمل أن تلتفت قيادات فتح الجديدة إلى التحديات التي تواجه حركتهم، والشعب الفلسطيني برمته، بعد 

 المناصب والنفوذ لهياكل" كعكة"السيد الفتحاوي الذي تقاطرت قياداته الجديدة القتسام " مولد"أن ينتهي 
 .، أو ما أشبه ذلك"سلطة"

  4/10/2009صحيفة فلسطين، 
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  4/10/2009الدستور، االردن، 


