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   في العالم"لجان الزكاة" تطلق حملة لمواجهة تمويل حماس تستهدف باألساس "إسرائيل" .1

ألمنية اإلسرائيلية، األوساط ا أن ، كفاح زبون عنرام اهللا من 30/9/2009 الشرق األوسط، ذكرت
أطلقت مرة أخرى، مع شركائها في العالم، خطة لمواجهة تدفق األموال إلى حركة حماس، وخاصة تلك 

 .التي تأتي من خالل لجان الزكاة المنتشرة في معظم أنحاء العالم
 وتدرس الحكومة اإلسرائيلية، بموازاة ذلك، إطالق حملة توعية لتسليط الضوء على الصلة بين هذه

اللجان، وجماعة اإلخوان المسلمين، وحركة حماس، وستتحدث الحملة عن الفرق بين جمع األموال 
  .إلعانة الفلسطينيين، وبين تمويل اإلرهاب

وتقول أجهزة األمن اإلسرائيلية إنه يتم إدخال ماليين الدوالرات من خالل لجان الزكاة إلى الفلسطينيين، 
  . إلى حركة حماسويصل الجزء األكبر من هذه األموال

وتستند أجهزة المخابرات اإلسرائيلية، في كثير من معلوماتها إلى نشطاء بارزين في حماس، اعتقلوا وتم 
التحقيق معهم، واعترفوا بأنهم عملوا لحساب جمعيات خيرية تابعة لحماس، وأيضا لجناحها العسكري، 

  ".إرهابية"وأن األموال كانت تستخدم ألغراض خيرية وأخرى 
اإلسرائيلية إن ارتباط حماس بحركة اإلخوان المسلمين العالمية، هو الذي يوفر " هآرتس"قالت صحيفة و

دعما كبيرا ومتواصال لها، من خالل وجود الكثير من المنظمات والمؤسسات التابعة لحركة اإلخوان 
  .المسلمين في الدول العربية والدول األوروبية

ية إنها تملك بيانات مفصلة عن لجان ومنظمات الزكاة في العالم، ومدى وتقول األجهزة األمنية اإلسرائيل
  .ارتباطها بحركة اإلخوان المسلمين، وبالتالي مع حماس

كيف تجمع األموال ألغراض إنسانية، ومن ثم تستخدم لتمويل "وستركز إسرائيل في حملتها الدعائية على 
  )".اإلرهاب(

أشارت إلى إن التقديرات اإلسرائيلية ترجح إن يتم        " هآرتس"صحيفة   أن   30/9/2009 الدستور،   وأضافت
تحويل ماليين الدوالرات إلى فلسطين من خالل لجان الزكاة، حيث سيصل القسم األكبر منها إلى حماس                
بحجة صرفها على العائالت الفقيرة والمحتاجة، إلى جانب بناء المدارس ورياض األطفال، وان تقديرات              

ترجح إن يجري تحويلها إلى كتائب عز الدين القسام، وبالتالي تسليح وتدريب            " الشاباك"جهاز األمن العام    
  .هذا الجهاز وكذلك ضم عناصر جديدة من خالل استمرار وصول أموال الزكاة إلى حركة حماس

  
  لقاء لم يتحدد بعدال موعد يؤكد أندحالن الشهر المقبل و منتصف المصالحة إبرامتوقع ي هنية .2

أن الطريق للتوقيـع علـي      " هنية رئيس الوزراء المقال في تصريحات لقناة العربية          إسماعيلعلن  أ :غزة
 النـاظم   اإلطـار  تـشكل    ألنهـا اتفاق المصالحة قصير وأن موقف حركته من الورقة المصرية ايجابي           

عرب هنية عن اعتقاده بان الورقة المصرية أصبحت جاهزة للتوقيع عليهـا بعـد              أو ".للمصالحة الوطنية 
 االنقسام فور التوقيع والتفرغ للقضايا الوطنيـة        إنهاءانه من الوارد جدا     "بلورتها من قبل مصر موضحا      

 حسب االتفاق فان االنتخابات ستجري في الوقت الذي يتم االتفـاق            األمور جرت   إذا" ضافأو " .الكبرى
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 وقيادة  واحداً نكون شعباً نأ الحالة غير الطبيعية فالوضع الطبيعي       إنهاءنحن في خطوة هامة و هي       "عليه  
   ."موحدة ونحن جادون في التوصل لذلك

 أكتوبر القادم وإنه يتوقـع أن  /وقال إن حماس ستجتمع مع حركة فتح المنافسة في منتصف تشرين األول        
  .تصدق الحركتان على اتفاق للمصالحة تم التوصل إليه بوساطة مصرية

 حماس تؤيد المبادرة العربية للسالم رغـم وجـود بعـض            إن"وحول المبادرة العربية للسالم قال هنية       
  ". الجهد العربي المؤيد للحقوق الفلسطينيةأمام تقف أنالتحفظات عليها وال يمكنها 

وقـال   .لكن محمد دحالن المسؤول بحركة فتح قال إنه لم يتأكد بعد من عقد أي اجتماع بين الفـصيلين                 
وقال دحالن إن التوصل التفاق بـشأن        .ستبحث ذلك الليلة  دحالن إن موعد االجتماع لم يتحدد وإن فتح         

  األمن واالنتخابات مسألة ضرورية من أجل التوصل التفاق
  30/9/2009 ،وكالة سما

  
   أمريكية مقابل وعود"االستيطان"وافق على التخلي عن مطلب تجميد يعباس : "آرتسه" .3

 الصادر أمس الثالثاء أن رئيس السلطة العبرية في عددها" هآرتس"ذكرت صحيفة :  عال عطا اهللا–غزة 
قبل بدء المفاوضات، مقابل " االستيطان"الفلسطينية محمود عباس؛ وافق على التخلي عن مطلب تجميد 

حصوله على تعهد من الرئيس األمريكي باراك أوباما؛ بأن تأخذ اإلدارة األمريكية بعين االعتبار مطالب 
 .ئيسية كإطار للمفاوضاتالفلسطينيين المتعلقة بالمبادئ الر

 30/9/2009السبيل، األردن، 
  

  "يدخل في إطار العالقات العامة والغموض فقط" حديث نتنياهو عن استئناف المفاوضات :السلطة .4
 حديث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أناعتبرت السلطة الفلسطينية، أمس، : )ا.ب. د-إفي (

  ".في إطار العالقات العامة والغموض فقطيدخل "عن استئناف المفاوضات 
ودعا صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان، عقب لقائه 

 طرح منظومة االلتزامات التي إلىمع القنصل األمريكي العام دانيال روبنشتاين، اإلدارة األمريكية 
  . ولى من خارطة الطريقترتبت على كافة األطراف من المرحلة األ

  30/9/2009الخليج، 
  

 ال يمكن السماح بتجاوزه ألي كان" خط أحمر"القدس والمسجد األقصى :  هنيةحكومة .5
خط أحمر "أكدت حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة أن المسجد األقصى ومدينة القدس المحتلة : غزة

في تصريح صدر عن الناطق باسمها طاهر النونو وحذرت الحكومة  ".ال يمكن السماح بتجاوزه ألي كان
أي مساس بالمسجد األقصى "في مدينة غزة من أن ) 29/9(في ختام اجتماعها األسبوعي مساء الثالثاء 

الدول المحبة لألمن "، داعية "ومدينة القدس من قبل دولة االحتالل قد يجلب ردات فعل غير مسبوقة
اسات اإلسرائيلية العدوانية تجاههما؛ وإال فإن على االحتالل أن واالستقرار التدخل العاجل لوقف السي

المقالة حكومة الودعت  .، كما قالت"يتحمل نتائج أفعاله إذا ما ارتكبت أي حماقة تجاه مقدسات األمة
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وقادة األمة وشعوبها إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المخاطر 

  .المسجد األقصىالمحدقة ب
كما نددت الحكومة باستمرار االحتالل بعمليات مصادرة األراضي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، 
معتبرة أن االستمرار في هذا المنهج في ظل تواصل اللقاءات على مستويات قيادية بين سلطة رام اهللا 

ل ضد الشعب الفلسطيني ويصب مما يعطي غطاء شرعيا لالستيطان ولجرائم االحتال"وقادة االحتالل 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1567:         العدد       30/9/2009األربعاء  :التاريخ

وترى الحكومة أن اللقاء الثالثي الذي جرى في الواليات ". يتطلب وقف هذا النهج العبثي بشكل فوري
  ". أضر بالقضية الفلسطينية ولم يخدم سوى نتنياهو وحكومته المتطرفة"المتحدة 

لجهود المصرية المبذولة إن حكومة هنية تابعت ما يجري من تطورات على صعيد ا"وقال النونو 
والمشكورة إلنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية وتؤكد دعمها لهذه الجهود وصوال إلى المصالحة 
الحقيقية وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية، ودعت 

روح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا واالنطالق األطراف المختلفة في الساحة الفلسطينية إلى التحلي ب
، معتبرة أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق هذه "نحو الوحدة الحقيقية التي يطمح إليها الشعب الفلسطيني

  .األهداف ال يجب أن تضيع أو تذهب ضحية المواقف الحزبية
لضفة الغربية والتي ال تنبي في ا" الفئوية"ونددت الحكومة باستمرار بعض اإلجراءات التي وصفتها بـ

عن روح تصالحية وخاصة عمليات االعتقال التي تجري ضد مؤيدي وعناصر حركتي حماس والجهاد 
  .اإلسالمي وفصل الموظفين من عملهم

  30/9/2009 قدس برس،
  

   التي تتعامل مع القدس كموضوع خارج المفاوضات"إسرائيل"نرفض ممارسات : فياض .6
 سالم فياض الدول العربية واألجنبية بالقيام بخطوات عملية وسـريعة           .وزراء د طالب رئيس ال  : رام اهللا 

 بوقف انتهاكاتها في القدس المحتلة ومقدساتها، والتقيد بقواعد القـانون الـدولي             "إسرائيل"من اجل إلزام    
وقال فياض، خالل االجتماع مع قناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسـية المعتمـدين لـدى               .كقوة احتالل 

ما يجري في القـدس مـن اعتـداءات         "السلطة، والذي عقد في مقر رئاسة الوزراء في رام اهللا، أمس،            
 إللزامإسرائيلية مخالف للقانون الدولي، ويجب اتخاذ مواقف واضحة من قبل كل الدول العربية واألجنبية               

لقدس على أساس أنهـا     إن إسرائيل تتعامل مع مدينة ا     : وقال فياض  ".إسرائيل بوقف ممارساتها التعسفية   
وهذا األمر مرفوض من قبلنا ويجب أن يتم رفضه من المجتمـع            . خارج المفاوضات، وخارج الحسابات   

الدولي صراحة، فالقدس الشرقية مدينة محتلة كسائر األراضي الفلسطينية المحتلة وينطبق عليها القـانون       
  . أنها أرض محتلةأساسالدولي على 

 30/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  نتنياهو وليبرمان بالتخطيط الرتكاب مجازر بحق المقدسيين ويتهم أبو شريف يدعو النتفاضة جديدة .7
اتهم مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، بسام أبو شريف، أمس، رئيس الوزراء اإلسرائيلي  :رام اهللا

يدة بحق الفلسطينيين في دور ليبرمان، بالتخطيط الرتكاب مجازر جدجفيأبنيامين نتنياهو ووزير خارجيته 
تستهدف " إسرائيل"وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا، أن . القدس المحتلة لترحيل المقدسيين

أحياء الشيخ جراح والبلدة القديمة وجبل المكبر وأجزاء من المسجد األقصى إلقامة هيكل صغير عليها، 
نتنياهو وليبرمان يخططان "وأضاف أن . لميت السيطرة على أراضي األغوار وشاطئ البحر اإلىإضافة 

 إلىودعا السلطة ". لجر المنطقة نحو بحر من الدماء لن تطول الفلسطينيين وحدهم بل اإلسرائيليين أيضاً
  ".الحرية واالستقالل"الرد على االحتالل والتحضير ألوسع انتفاضة شعبية تحت شعار 

  30/9/2009الخليج، 
  

   في الضفةنشر أجهزتها لمنع أي تحركات جماهيرية لنصرة لألقصىت سلطةال ":صحيفة فلسطين" .8
نشرت سلطة رام اهللا عناصر أجهزتها األمنية في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة  :الضفة الغربية

الليلة قبل الماضية، وأعلنت حالة االستنفار في المواقع التي يوجد بها نقاط تماس مباشرة مع االحتالل 
  .لي؛ لمنع أي تحركات جماهيرية لنصرة المسجد األقصى المبارك عقب األحداث األخيرةاإلسرائي
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أمس، بأن سلطة رام اهللا أصدرت قرارات مشددة ألجهزتها األمنية بمنع أي ، وأفادت مصادر مطلعة
  . تحركات شعبية مناصرة للمسجد األقصى تحت حجج واهية

  29/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  سعى إلقامة مكاتب خارج غزة للتواصل مع العالمي" التشريعي": بحر .9
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي عن نية المجلس إقامـة            . أعلن د  :تسنيم الزيان  - غزة

وذكـر بحـر فـي حـديث        . مكاتب للمجلس خارج قطاع غزة للتواصل مع البرلمانات العربية والدولية         
 للمجلس التشريعي خارج فلسطين هو التواصـل مـع العـالم            أن الهدف الرئيس لفتح مكتب    " فلسطين"لـ

حتى اللحظة لم تنفذ هذه الخطوة على أرض الواقـع          " :وقال .الخارجي، وتوصيل حالة البرلمان السياسية    
والتي ستسعى إلى شرح القضية الفلسطينية وأبعادها، وإطالعهم في الخارج على المجلـس التـشريعي               

نهدف من وراء هذه الخطوة أيضاً إلى شـرح قـضية           : "وأضاف ".سطينيةوعلى ما يدور في الساحة الفل     
، مشيراً إلـى أن     "النواب المختطفين، والذي يخالف كل األعراف والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة          

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت كنتيجة للحصار المفروض علـى           .دورها سيكون فعاالً على المدى البعيد     
  ".األمر الذي منع سفر العديد من النواب ألداء واجباتهم في الخارج"ذ ثالث سنوات، قطاع غزة من

أن الخطاب اإليجابي لخالد مشعل يدل على المرونة والحكمة البالغة لـدى حركـة              "من جهة أخرى، أكد     
ال أعني بالمرونـة التنـازل عـن        : "مضيفاً". حماس، وحرصها على المصالحة ووحدة الصف الوطني      

  ".ت، وإنما المرونة مع الحفاظ على الثوابت الفلسطينيةالثواب
ودعا  األطراف جميعاً للتوحد على حماية مشروع المقاومة وحق العودة وغيرها من القضايا من أجـل                 

  .الوقوف صفاً واحداً للتصدي لما يدور في القدس
  30/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  راري في منصبيخالفاتي مع القيادة الفلسطينية منعت استم: عمرو .10

إنه لم يعد بإمكانه " المستقيل من منصبه"قال السفير الفلسطيني بالقاهرة نبيل عمرو : أحمد ربيع-القاهرة
  .االستمرار في منصبه بسبب الخالفات مع األداء السياسي للقيادة، واعتراضه عليه

وداع له مع وزير  قال في تصريحات خاصة عقب لقاء ،وفيما رفض عمرو اإلفصاح عن هذه الخالفات
 الفلسطينية، جعلته القيادةالخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس الثالثاء إن هذه الخالفات بينه وبين 

وأكد أن اعتراضه على األداء السياسي . غير قادر على االستمرار في منصبه كسفير لفلسطين بالقاهرة
أكثر جدية ويتناسب مع التحديات التي تواجه  الفلسطينية من منطلق ضرورة أن يكون هذا األداء ةللقياد

  . القضية الفلسطينية، الفتا إلى أنه يتوقع المزيد من الصعوبات خالل الفترة القادمة
كد أن الخالفات لن تؤثر على الحوار الفلسطيني وال تتصل به، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى منظمة وأ

  . لراحل ياسر عرفات، ويواصلها اآلن الرئيس عباسالتحرير ويؤمن بالسالم الذي قاد مسيرته الرئيس ا
 اعتبر عمرو أن هذا الموقف ،وحول ما ذكره خالد مشعل حول الورقة المصرية المطروحة للحوار

 .مشجع
 30/9/2009الشرق، قطر، 

  
  "دايتونلخطة أهم ضمانات نجاح المصالحة وقف التنسيق األمني ووضع حد : "الرشق .11

و المكتب السياسي لحركة حماس أن المسؤولين المـصريين طرحـوا           كشف عزت الرشق عض   : دمشق
مواعيد تتعلق بتوقيع المصالحة الفلسطينية الشهر المقبل، واعتبر أن أهم ضمانٍ الستمرار المصالحة هو              
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وضع حد للجنرال دايتون الذي يدرب ميليشيا عباس في الضفة الغربية وفقًا لعقيدته األمنية التي تعتبـر                 
  .عدوا" حماس" الصهيوني جارا ودودا وحركة الكيان

): 9-29(الفضائية اليوم الثالثاء    " الجزيرة مباشر "الذي تعرضه قناة    " مباشر مع "وقال الرشق في برنامج     
طرح المسؤولون في مصر مجموعة من المواعيد المتعلقة باالتفاق واالنتخابات، وهذه المواعيـد هـم               "

القـادم  ) 10-18(، موضحا ّأن الميعاد األولي الذي طرحتـه مـصر هـو      "االمعنيون بتثبيتها أو تغييره   
يكون موعـدا لتوقيـع االتفـاق       ) 10- 20 أو   19(الجتماعٍ فلسطيني شامٍل بحضور األمناء العامين، و      

  ".بحضور الفصائل ووزراء خارجية عرب
اب االنقـسام، واسـتمراره فـي       كانت سببا رئيسا من أسب    "إلى ذلك أكد الرشق أن خطة دايتون األمنية         

ممارسة دوره في تدريب األجهزة األمنية الفلسطينية، ومالحقة المقاومة واستمرار التنسيق األمنـي مـع               
أهـم  "، معتبـرا أن     "االحتالل؛ تضع عالمة استفهام على إمكانية نجاح المصالحة الفلسطينية واستمرارها         

  ".ووضع حد للمجرم دايتون وخطته األمنيةضمانات نجاح المصالحة هو وقف التنسيق األمني 
تجاوبنا فـي كـل     : "وفي معرض حديثه عن المرونة التي أبدتها حركته في جوالت الحوار، قال الرشق            

الجوالت، وباألخص في الزيارة األخيرة التي قام بها األخ خالد مشعل إلى القاهرة؛ حتى ننهي االنقـسام                 
  .والجدار واالحتالل" االستيطان"في إشارة إلى التهويد و" جهناونتفرغ للتحديات الكبرى التي توا

ـ      التقدم الذي حصل على صعيد المصالحة إلى المرونة التـي          " حماس"هذا وعزا عضو الكتب السياسي ل
تعمل على إنجاح جهود الوساطة المصرية دفاعا عن الحقوق         ) حماس: "(، وقال "حماس"تحلت بها حركة    

  ."أيضا بذلك" فتح"المصلحة الوطنية العليا على مصالحنا الحزبية، ونرجو أن تقوم نحن غلبنا .. الوطنية
  29/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ن يريدون البدء من نقطة الصفر وفي المقابل يريدون التزاما كامال باألمنواإلسرائيلي: شعث .12

الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة أكد  :رام اهللا ـ من خالد األصمعي ـ عواصم ـ وكاالت األنباء
المركزية لحركة فتح أن الجانب الفلسطيني يريد بدء المفاوضات مع إسرائيل من النقطة التي انتهت 

  .عندها إلي جانب بحث مشكلة االستيطان
وقال ـ في حديث لراديو سوا األمريكي ـ إن اإلسرائيليين يريدون البدء من نقطة الصفر وفي المقابل 

وتساءل شعث في نهاية المطاف هل ستنتهي هذه المفاوضات فعال ،  التزاما كامال باألمنيريدون منا
كما ذكر الرئيس أوباما في خطابه في األمم المتحدة أم أن ، 67بدولة فلسطينية مستقلة علي حدود

مما يجعل المسألة في غاية ، وال علي الالجئين، اإلسرائيليين ال يريدون التفاوض ال علي القدس
  .لصعوبةا

  30/9/2009األهرام، 
  

  تصريحات مشعل إيجابية ومصر تضع الترتيبات الستئناف الحوار: شعث .13
وصف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل : محمد جمال-القدس المحتلة-د ب ا-قدس برس-القاهرة

 في مصر شعث اليوم الثالثاء تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل التي أدلى بها
المحلية ، إن اللجنة المركزية " صفا"وقال شعث ، في تصريحات لوكالة ". إيجابية بشكل عام"أمس بأنها

لفتح ستجتمع مساء اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث تصريحات مشعل على أن يعلن موقف 
  . حركته في نهاية االجتماع

إلضافة عليها فهي نتجت عن مواكبة لما يقرب الورقة المصرية واضحة وال داعي ل" وأضاف شعث أن 
من سنة من المفاوضات وأرجو أن تدعى كل الفصائل اآلن لالجتماعات القادمة حتى يتم الوصول التفاق 

إذا كانت حماس تقبل بالورقة المصرية دون تحفظات وإذا كانت "وتابع ". شامل يوافق عليه كل األطراف
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يب العاجل ومستعدة إلجراء انتخابات بتأجيل محدود أعتقد أننا ترغب في الوصول إلى اتفاق في القر
 ". نكون قد اقتربنا بشكل كبير من الوفاق

 30/9/2009الشرق، قطر، 
  

  عبد القادر يدعو لوقف المفاوضات والتنسيق األمنيحاتم  .14
تنـسيق  دعا مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر السلطة الفلسطينية لوقف المفاوضات وال              

ال يستطيع تصور وجود تنسيق مع مـن يهِـود المقدسـات            "األمني مع الحكومة اإلسرائيلية، مضيفًا أنه       
  ".الفلسطينية

وطالب عبد القادر خالل مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام اهللا االثنين العالم العربي بتبنـي إسـتراتيجية                  
  . يتهدده الخطر من كل جانبجديدة للتصدي ألي اعتداءات على المسجد األقصى الذي بات

  29/9/2009 ،وكالة سما
  

 ال مصالحة بدون إنهاء احتالل غزة: عبد الرحمنأحمد  .15
طالب القيادي في حركة فتح أحمد عبد الرحمن حماس بإنهاء احتاللها لقطاع غزة، : جدة ـ فهيم الحامد

فلسطيني، وتعيد الوحدة إذا رغبت في الوصول إلى مصالحة فلسطينية حقيقية تنهي حالة االنقسام ال
 .الوطنية إلى مسارها الصحيح

، في معرض تعليقه على التصريحات التي أطلقها رئيس الحركة، خالد "عكاظ"وأفاد عبد الرحمن لـ 
ال يمكن الحديث عن "مشعل، والتي دعا فيها حركة فتح إلى فتح صفحة جديدة وإنهاء االنقسامات، 

لى السلطة الوطنية الشرعية في قطاع غزة، مطالبا الحمساويين مصالحة حقيقية مادام هناك انقالب ع
 ".باإلعالن عن التراجع عن االنفصال، واالنضمام إلى ركب الشرعية الفلسطينية برئاسة أبو مازن

وتابع قائال، إن فتح ستشارك في مؤتمر المصالحة المرتقب عقده في األسبوع األول من أكتوبر في 
 .يةالقاهرة بروح سياسية عال

 .، في أيدي جهات خارجية لم يسمها"أحجار شطرنج"ودعا قيادات حركة حماس بأن ال يكونوا 
  30/9/2009عكاظ، 

  
  ال جديد في تصريحات مشعل ونأمل أن ال تكون تكتيكا لكسب الوقت: األحمد .16

ـ     "اعتبر القيادي في حركة فتح عزام األحمد أن         :  نادية سعد الدين   -عمان   يس ال جديد في تصريحات رئ
إن لغة أكثر ايجابية سادت مقارنـة       : ، لكنه قال  "المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أول من أمس        

  .بالسابق
موقف حماس الذي عرفناه لم يتغير إطالقاً، حيث لم يعلن مشعل موافقته على الورقة وإنما               " وأضاف أن   

ما يعني التعامل اإليجابي مع الورقة      تحدث عن روح الورقة المصرية وإمكانية البناء على ما جاء فيها،            
  ".وليس الموافقة
بقاء حماس جزءاً من الحركة الوطنية تجند طاقاتها وإمكاناتها في اطار جهـد فلـسطيني               "وأكد ضرورة   

موحد مع بقية الفصائل، وفي مقدمتها حركة فتح، لمجابهة االحتالل وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في               
  ."الحرية وتقرير المصير

ال تكون بعض المواقف والتصريحات اإليجابية الصادرة عن حمـاس مجـرد            "وأعرب عن أمله في أن      
  ".تكتيك لكسب الوقت وإنما تنم عن موقف حقيقي باتجاه انهاء االنقسام

  30/9/2009الغد، األردن، 
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 المصالحة الوطنية هي الرد على الهجمة اإلسرائيلية الشرسة في القدس: سعدات .17
طالب األمين العام للجبهة الشعبية القائد الوطني أحمد سعدات في تصريحات له حركتي : نيرأفت الكيال

فتح وحماس باالستجابة لنداء الشعب الفلسطيني وقواه الحية وتقديم المصلحة الوطنية العليا إلنهاء كافة 
 التي تتكاثف وتتوافق العراقيل والعقبات فوراً ودون تردد او مماطلة، ودعم الجهود المصرية والفلسطينية

إلنجاح المصالحة بشكل كامل ونهائي باعتبارها شرط أساسي لمقاومة تحديات المرحلة القادمة والتي 
 ملف االنقسام احد الركائز واشتراطاتها خاصة مع تدهور األوضاع الداخلية على الساحة إغالقيعتبر 

  .الفلسطينية واتساع نطاق الهجمة التي يقوم بها االحتالل
وشدد سعدات على ضرورة أن تكون جولة الحوار القادمة التي طال انتظار المجتمع الفلسطيني لها 
الحاسمة واألخيرة في هذا المسلسل الذي يجب ان تكون نهايته تعبير عن الوفاء لالنتفاضة وتضحيات 

صها على إنهاء الفلسطينيين وتوفير كل المقومات التي تدعم دور الشقيقة جمهورية مصر العربية في حر
 .االنقسام واستعادة الوحدة ودعم نضال الشعب الفلسطيني

ووجه انتقادات حادة للقاءات واجتماع الفريق التفاوضي الفلسطيني االسرائيلي على هامش اجتماعات 
االمم المتحدة، واصفاً اياها أنها ال تعكس جدية في الموقف الفلسطيني العام وتستغلها دولة االحتالل 

ر سياساتها المعادية للشعب الفلسطيني الذي دعاه للتحرك بكل قوة وفي جميع االتجاهات للدفاع عن لتمري
ارضه ووحدته وحقه وتشكيل أدوات ضغط على الوفود الفلسطينية المتحاورة لعدم العودة من القاهرة 

 .دون اتفاق 
 خصيصاً للنظر في قرار إن محكمة اوهليكدار التي عقدت"وفيما يتعلف باستمرار عزلة قال سعدات 

كما وتطرق ، " شهور قررت تجديد عزله وتأجيل الجلسة حتى مطلع الشهر القادم6عزله المستمر منذ 
 شهور، 3لألوضاع الصعبة في عزل ريمون وقيام سلطات االحتالل بمنع زوجته من زيارته لمدة 

 .أشكال العقاب بحقهمضيفا أن اإلدارة تزوده ببعض الصحف مرة أو مرتين في األسبوع كأحد 
  29/9/2009، 48عرب

  
  " دخول الشيطان في التفاصيل"الجهاد تخشى : حوار القاهرة .18

ابدى نائب االمين العام لحركة الجهاد االسالمي زياد نخالة تفاؤال حذرا بامكانيـة   :دمشق ـ كامل صقر 
دخول الشيطان فـي    "ة  توقيع اتفاق مصالحة ينهي حالة الصراع بين فتح وحماس بسبب ما اسماها امكاني            

كالصالحيات االمنية وغيرها من التفاصيل الخالفية، رغم تأكيده على وجـود رغبـة لـدى               " التفاصيل
الحركتين سيما وانهما ذاهبتان الى تقاسم السلطة في االراضي الفلسطينية كفصيلين همـا االكبـر علـى                 

  .الساحة الفلسطينية حسب تعبيره
ـ   ن هذا الوقت يدعو للتفاؤل اكثر من اي وقت اخر، لكنه لم يخف تشاؤمه              ا" القدس العربي "وقال نخالة ل

  .من مفاجأة تأتي من فتح او حماس تمنع توقيع اتفاق المصالحة
واضاف نخالة ان حركة الجهاد غير معنية بموضوع االنتخابات الفلسطينية، في تأجيلها او اجرائهـا اال                

 وشدد على ان رد حركته على الورقة المصرية االخيـرة           .من باب المصلحة الوطنية والوفاق الفلسطيني     
ركز على فصل االنتخابات التشريعية التي هي خارجها عن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المعنية              
بها كبقية الفلسطينيين في كل مكان، وان يتم تعديل البند المتعلق باالفراج عن معتقلي حماس في الورقـة                  

  .باالفراج عن جميع المعتقلين بمن فيهم معتقلو حركة الجهادالمصرية ببند يطالب 
  30/9/2009القدس العربي، 
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  تحالف القوى اجتمعت بحضور مشعل ووضعت مالحظاتها على الورقة المصرية": النضال" .19
ـ          " تحـالف القـوى   "ان فصائل   " القدس العربي "قال خالد عبد المجيد امين عام جبهة النضال الفلسطينية ل

يني بدمشق اجتمعت بحضور خالد مشعل ووضعت مالحظاتها على الورقة المصرية حملها مشعل             الفلسط
الى القاهرة والتي تركزت على ضرورة تأجيل االنتخابات لتوفير المناخات التوافقيـة المناسـبة وربـط                

لـسطينية،  المصالحة باالفراج عن المعتقلين وااللتزام باعادة تشكيل المجلس الوطني ومنظمة التحرير الف           
وأقر بوجود خالفات   . مبينا ان حديث خالد مشعل مرتبط بمدى تجاوب الطرف االخر في مختلف الملفات            

بين الفصائل الفلسطينية حول ملف االنتخابات وبأن هناك من يرى ضرورة تأجيلها، وهناك مـن يـرى                 
  .اجراءها في موعدها المحدد كالجبهة الشعبية مثال

اوب المصريين وحركة فتح، لكنه اضاف ان االوضاع االقليمية ال زالت غير            وربط توقيع المصالحة بتج   
واعتبر عبد المجيد ان الموقف السوري من المصالحة كان متوازنا مع كل االطراف بما فيهـا                . ناضجة

فتح ويدفع باتجاه المصالحة، ولكن مع التمسك بالثوابت الفلسطينية حسب تعبيره، مضيفا ان توافقا سوريا               
ا سيساعد على اتمام المصالحة والى تباينات سورية مصرية في عدة ملفات ابرزهـا الفلـسطيني،       مصري

مستشهدا بالتوافق السوري السعودي الذي اثمر في لبنان وان كان قد تم تعطيله سـابقا بجهـد مـصري                   
  .وامريكي حسب قوله

ية وقطر واالردن وسـورية     وانتقد انفراد مصر بالملف الفلسطيني، وطالب بجهود موازية اخرى للسعود         
وكشف ان الفصائل الفلسطينية ستجتمع مع مشعل بعد عودته للبحث في           . والجامعة العربية في هذا الملف    

وختم بأن الفصائل الفلسطينية ليست مع مـصالحة        . مجمل القضايا والمواقف على ضوء زيارته للقاهرة      
 .تحت شعار حل الدولتينـ اسرائيلية  لتغطية تحرك امريكي ما ومفاوضات فلسطينية

  30/9/2009القدس العربي، 
  

  الفصائل ترحب بتصريحات مشعل حول المصالحة وتدعو إلى ترجمتها أفعاال .20
أجمعت الفصائل الفلسطينية على أن ما جاء في الخطاب الذي ألقاه رئـيس             ): د ب ا  (،   حامد جاد  -غزة  

 القاهرة حمـل أجـواء ايجابيـة، إذ         المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مساء أول من أمس في          
رحبت حركة فتح بتصريحات مشعل فيما اعتبرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية أن هذه التـصريحات              

  .حملت مناخات ايجابية تستوجب ترجمتها إلى أفعال
خاللها تقييمات القوى والفصائل الفلسطينية قـال عـضو اللجنـة           " الغد"وفي أحاديث منفصلة استطلعت     

خطاب مشعل حمل اجواء ايجابية عكست التفاهم الذي دار في          "إن  : ركزية للجبهة الشعبية كايد الغول    الم
الحوار بين مشعل والوزير عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية خاصـة فـي ملفـي االنتخابـات                 

  ". والمعتقلين السياسيين لدى الطرفين
الرئاسية والتشريعية وكذلك االتفاق على إنهـاء       "امة  واعتبر الغول أن االتفاق على تأجيل االنتخابات الع       

ملف المعتقلين لدى الحكومتين في الضفة وغزة وفقا لآللية التي عرضتها القاهرة من شأنه أن ال يطيـل                  
أمد االنقسام في الساحة الفلسطينية محذرا في هذا السياق من خطورة التباطؤ في اجراء االنتخابات العامة                

  ".ثه من تجاذبات بين حركتي فتح وحماسلما هو متوقع حدو
وأكد الغول أهمية أن تأخذ القاهرة في االعتبار لدى إعدادها للصيغة النهائية بالتوافقات والتفاهمات التـي                
توصلت اليها الفصائل الفلسطينية خالل جوالت الحوار السابقة التي افشلها تمـسك الحـركتين بـالحوار     

  .الثنائي والمحاصصة
ف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صالح ناصر ما جاء في خطاب مشعل مـن               من جهته وص  

تصريحات ومواقف تؤكد حرص حماس على إنهاء االنقسام باإليجابية التي يفترض ترجمتها على ارض              
  .الواقع واالستفادة منها عبر خطوات عملية تكفل فعليا انهاء االنقسام
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ن المهم ان ترتبط باألفعال وليس االقوال فلقد شاركنا فـي جـوالت             التصريحات كثيرة ولك  "وقال ناصر   
الحوار السابقة وشكلنا خمس لجان وتوصلنا لتفاهمات حول العديد من القضايا الخالفية بين حركتي فـتح                

  "وحماس ولكن الحوار الثنائي بين الحركتين افشل هذه التفاهمات
ح الفئوية الضيقة وااللتفات إلى المصلحة الوطنية       وطالب ناصر حركتي فتح وحماس بالتخلي عن المصال       

  .العليا للشعب الفلسطيني واالستجابة للجهود المصرية بأفعال تكفل تحقيق المصالحة وانهاء االنقسام
ورحب القيادي في حركة فتح عبداهللا أبو سمهدانة بخطاب مشعل وبأي خطوة من شأنها أن تـسهم فـي                   

يعيد اللحمة والوحدة للفلسطينيين وينهي حالة االنقسام، مشددا بقولـه          تسريع التوصل إلى اتفاق مصالحة      
ال بد أن تقترن األقوال باألفعال وان تتوج هذه التصريحات بخطوات عملية على األرض وان تـصدق                 "

  ".النوايا هذه المرة
ة التي عبر   من جهته رحب النائب بسام الصالحي األمين العام لحزب الشعب الفلسطيني باألجواء اإليجابي            

عنها مشعل في مؤتمره الصحافي الذي عقده في أعقاب لقائه مع الوزير عمر سـليمان لبحـث الرؤيـة                   
  .المصرية للمصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام

واعتبر الصالحي أن ما جاء على لسان مشعل من تأكيد على موقف حركة حماس على التعاطي اإليجابي                 
ه االستعداد الكامل للتجاوب معها، يخلـق أرضـية صـالحة للمـصالحة             على الورقة المصرية، وإعالن   

  .الوطنية، ويؤسس لفتح صفحة جديدة من العالقات الوطنية الداخلية
  30/9/2009الغد، األردن، 

  
  حماس تتهم السلطة باعتقال أحد قادتها في الضفة .21

ة بمدينـة جنـين شـمال       اتهمت حركة حماس امس أجهزة األمن الفلسطيني      ): د ب ا  (،   حامد جاد  -غزة  
: وقالت الحركة، في بيان صـحافي      .الضفة الغربية باعتقال الشيخ عبد الباسط الحاج أحد قادتها البارزين         

تصرفا فتحاويا  "إن اعتقال الحاج جاء بعد فترة وجيزة من اإلفراج عنه من سجون إسرائيل، معتبرةً ذلك                
وارات القاهرة ال تعني بأي شكل من األشكال أنها         المرونة التي أبدتها حماس في ح     "وأضافت أن    ".مشينا

تنازلت عن أولوية تهيئة البيئة المناسبة باإلفراج عن كل معتقليها الذين يعـذبون فـي سـجون أجهـزة                   
  ".عباس منذ أشهر عديدة) الرئيس الفلسطيني محمود(

  30/9/2009الغد، األردن، 
  

  دمة من كتلة عون بشأن اآلثار إعمار البارد سيستأنف بعد سحب الشكوى المق: فصائل .22
يقول قياديون في الفصائل الفلسطينية إنهم تبلغوا من لجنة التيار الوطني الحر المكلفة دراسة ملف نهـر                 
البادر أنه ال مانع من المباشرة بإعادة اإلعمار في المخيم، وأنه قد يصار الى سحب الشكوى المقدمة من                  

كمـا  .  ويفترض أن يعقد خالل وقت قريب اجتماع بين الطرفين    .التيار بخصوص ردم اآلثار في المنطقة     
  .سيعقد اجتماع مماثل بين الوفد الفلسطيني وقيادة حزب اهللا لمناقشة الموضوع نفسه

  30/9/2009األخبار، 
 

 تتعلق بعموم الحالة الفلسطينية في لبنان عمار الباردمسألة إ: الديموقراطية .23
خيم شاتيال، لقاء شعبياً ناقش أوضاع مخيم نهر البارد وقضية أقامت لجنة مهجري نهر البارد، في م

 .اإلعمار
وتحدث فيه عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان، علي 
فيصل، الذي اعتبر أن مسألة اإلعمار في مخيم البارد ليست مشكلة أبناء المخيم ونازحيه، بل تتعلق 
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الفلسطينية في لبنان، إنطالقاً من أهمية المخيم باعتباره أحد األسس التي يرتكز عليها حق بعموم الحالة 
 ".التزام الحكومة اللبنانية بإنجاز اإلعمار وإعادة أبناء المخيم إلى مخيمهم"وجدد التأكيد على . العودة

 30/9/2009السفير، 
  

  ريباً للمصادقة عليهأكبر مشروع بناء استيطاني شرقي القدس سيطرح ق: "عاريفم" .24
النقاب على صدر صفحتها األولى اليوم األربعاء، عن أن مشروعاً لبناء مـا ال  " معاريف"كشفت صحيفة   

 ألف وحدة استيطانية في منطقة قرية ولجة الكائنة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة سيطرح               14يقّل عن   
اللوائي فـي وزارة الداخليـة وسـلطات التنظـيم     خالل األسابيع القليلة القادمة على مائدة مكتب التنظيم         

إن الحديث يدور عن أكبر مشروع بنـاء        ":" معاريف"وتقول   .والتخطيط في بلدية القدس للمصادقة عليه     
  ".هار حوما"و" بسغات زئيف"و" غيلو"من نوعه في شرقي القدس منذ إقامة األحياء العمالقة 

 دونم، ومن المقرر أن تتسع السـتيعاب مـا ال    3000 - حسب التقديرات    -وستبلغ مساحة الحي الجديد     
 . ألفاً من السكان اليهود40يقّل عن 

  30/9/2009وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية، 
  

  ألمانيامن " دولفين" تتسلم غواصتين من طراز "إسرائيل" .25
را الى  اكد ناطق عسكري اسرائيلي ان غواصتين من طراز دولفين سلمتا مؤخ          :  ا ف ب   -القدس المحتلة   

تسلمنا غواصتين من نوع دولفين مصنوعتين في احواض السفن         "وقال هذا الناطق     . البحرية االسرائيلية 
 التي يبلغ شـعاع     212"يو  "واصبحت اسرائيل تملك بذلك خمس من هذه الغواصات المتطورة          ". االلمانية
  .الق صواريخ برأس نووي كيلومتر ، وقالت وسائل االعالم االجنبية انها قادرة على اط4500عملها 

وذكرت وسائل االعالم االسرائيلية ان واحدة من هذه الغواصات االسرائيلية تتمركز بـشكل دائـم فـي                 
  .الخليج والثانية في المتوسط والثالثة قبالة سواحل الدولة العبرية

ن عادت الى    وكانت االذاعة العامة االسرائيلية ذكرت مطلع تموز ان غواصة اسرائيلية من طراز دولفي            
وقالـت  . المتوسط عبر قناة السويس التي عبرتها في االونة االخيرة الجراء مناورات في البحر االحمر             

يجب ان يفهم كرسالة موجهـة الـى       "االذاعة ان عبور مثل هذه الغواصة لقناة السويس الذي ال سابق له             
  ".ايران

  30/9/2009الدستور، 
  

  فوق على جيش االحتالل في حرب لبنان الثانيةضباط وجنراالت يؤكدون ان حزب اهللا ت .26
 الثالثاء النقاب عن    أمسالعبرية في عددها الصادر     ' معاريف'كشفت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  

 يعتقدون ان حـزب اهللا تفـوق علـى الجـيش            اإلسرائيليان العديد من الضباط والجنراالت في الجيش        
  . كان اقل درجة من مقاتلي حزب اهللا اللبنانياإلسرائيلي  الحرب، وان الجيشأيام خالل اإلسرائيلي

روبـي سـاندمان،    .  العميد د  بإعداده بوحبوط، انه في مقال قام       أميروقال المراسل العسكري للصحيفة،     
 ضابطا رفيعـي المـستوى ان       24رئيس قسم التطبيق والتنفيذ في سالح البحرية االسرائيلية، طُلب من           

الجيش االسرائيلي خالل حرب لبنان الثانية، باالضافة الى توزيع النقاط على اداء            يوزعوا العالمات ألداء    
  .مقاتلي حزب اهللا في عدد من القضايا

ان الضباط منحوا نقاطا اكثر ألداء حـزب اهللا         ' معرخوت'وجاء في المقال الذي نشر في صحيفة الجيش         
ب، ولفت المراسل الى ان المقال قد حـصل         اللبناني في مجاالت االستخبارات، االستراتيجية، علوم الحر      

على جائزة من رئيس هيئة االركان العامة، الجنرال غابي اشكنازي في موضوع الكتابة حـول االمـور            
  .واألمنيةالعسكرية 
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ويتبين من االجابات التي حصل عليها العميد ساندمان من قبل الضباط والجنراالت ان الجيش االسرائيلي               
دا على االعداء في مجال نوعية االسلحة والتنظيم، ولكنه يعاني من قـصور وعـدم               يتمتع بتفوق كبير ج   

االستراتيجية، علم الحرب، قيـادة والولـوج الـى         : اهلية المطلوبة من اجل تحقيق الحسم العسكري مثل       
تحقيق الحسم، وجاء في المقال ايضا انه بدون تفوق في مجال تحضير القتال وادارة المعارك، ال يمكـن                  

  .ي حال من االحوال الوصول الى الحسم العسكري قبالة حزب اهللابا
واضاف المراسل االسرائيلي قائال ان العميد ساندمان توصل الى قناعة بان النموذج الذي يعتمـد عليـه                 
الجيش االسرائيلي، ال يتناسب بالضبط مع الواقع المتغير في ساحة المعركة، ولكنه يتغير فقط في قضايا                

هجوم متـشابك   : س اساسية، ويورد العميد نموذجا لكيفية فتح المعركة القادمة مع حزب اهللا           هامشية، ولي 
  .ومختلط على الحدود، وداخل اراضي العدو وهجوم مكثف من الجو

  30/9/2009القدس العربي، 
  

   مع السويدوتعترف بخطئهاتؤجج العالقات الدبلوماسية مع النرويج " إسرائيل" .27
افيغدور ليبرمان التوتر في العالقات الدبلوماسية بين " اإلسرائيلي"لخارجية أجج وزير ا: يو بي آي

  .والنرويج بعدما هاجم سياستها بشدة خالل لقائه مع نظيره النرويجي يوناس جارشتوبار" إسرائيل"
، أمس، أن ليبرمان التقى نظيره النرويجي األسبوع الماضي في "اإلسرائيلي"وذكرت إذاعة الجيش 

وبعدم مغادرة مندوبيها " حماس"العامة لألمم المتحدة واتهم النرويج بأنها تجري محادثات مع الجمعية 
  .قاعة الجمعية العامة خالل خطاب الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد

وانتقد ليبرمان قرار وزارة الثقافة النرويجية بإحياء ذكرى األديب كنوت هامستون بادعاء أنه كان 
  .للنظام النازي في ألمانيامعروفا بتأييده 

بخطئها عندما أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن السويد تحاول إجراء " إسرائيل"بالمقابل، اعترفت 
  .، وأنه استند في أقواله إلى معلومات خاطئة"حماس"اتصاالت مع 

رفيعي المستوى " يينإسرائيل"، أمس، عن مسؤولين سياسيين "اإلسرائيلية"اليومية " هآرتس"ونقلت صحيفة 
قولهم إنه في أعقاب نفي شديد من جانب وزارة الخارجية السويدية ومطالبتها بإيضاحات حول تصريح 

  ". إسرائيل"نتنياهو تقرر إجراء تدقيق حول مدى صحة المعلومات التي وصلت إلى 
  30/9/2009الخليج، 

  
  حملة إسرائيلية ضد يهود تحولوا لإلسالم .28

دأت الحكومة اإلسرائيلية حملة لمنع اليهود الذين يعيشون خارج اسرائيل مـن الـزواج       ب:  بترا –رام اهللا   
  .بغير اليهوديات لتأثرهم بزوجاتهم ثم تغيير ديانتهم

وترى إسرائيل والوكالة اليهودية المسؤولة عن أوضاع اليهود في الخارج أن أكثر من خمسين بالمائة من                
وقالـت صـحيفة    .ليهودية بعد أن يتزوجوا من غيـر يهوديـات        الشبان اليهود فى الخارج يتخلون عن ا      

العبرية الواسعة االنتشار فيعددها الصادر امس ان اسرائيل تسعى وبطريقـة غيـر             " يديعوت أحرونوت "
اخالقية للحصول على أسماء الشبان اليهود الذين يعيشون فى الخارج لمطالبتهم بعدم الزواج من شـابات                

بعض النخب اإلسرائيلية انتقادات حادة لهذه الحملة على اعتبار أنها شـكل            غير يهوديات ، فيما وجهت      
  .من اشكال العنصرية

وكانت مصادر صحافية عبرية كشفت النقاب عن أن مئات اليهود في إسرائيل يشهرون إسالمهم كل عام                
ن سـنويا   أن مئات اليهود فى إسرائيل يتوجهو     " معاريف"وذكرت صحيفة   . وأن أعدادهم في ازدياد مطرد    

بطلبات لمكتب وزارة العدل لترك ديانتهم واعتناق الدين اإلسالمي ، مشيرة الى أن الناشـطين اليهـود                 
  .الذين يحاربون هذه الظاهرة يحذرون من أن العديد يعلنون إسالمهم دون إبالغ الوزارة بذلك
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زارة العـدل    يهوديا تقدموا خالل العـامين الماضـيين بطلبـات لـو           250وأوضحت الصحيفة أن نحو     
 شهد ارتفاعا ملحوظا فى نسبة اليهود الذين تقـدموا          2008اإلسرائيلية إلعالن إسالمهم ، مؤكدة أن عام        

 وأشارت إلى أن لديها عدة معطيات وأرقـام         142،بطلبات لتغيير دينهم إلى اإلسالم ، حيث بلغ عددهم          
  .ت فى السنوات الخمس األخيرةتدل على أن المئات من اليهود أعلنوا إسالمهم وهذه الظاهرة تنام

  30/9/2009الدستور، 
  

  فلسطينب اإلنسانية النواة االولى للجيش ارتكب جرائم ضد "هاشومير "تنظيم: إسرائيلي بحث .29
كشف باحث اسرائيلي من جامعة حيفا الجمعـة النقـاب عـن ان تنظـيم                :زهير اندراوس  -الناصرة  

بل مائة عام، وهـو يعتبـر النـواة االولـى للجـيش             ، اي الحارس بالعربية، والذي اسس ق      )هاشومير(
االسرائيلي مارس ضد الفلسطينيين قبل اقامة الدولة العبرية اعمال االرهاب والقتل والبطش، كمـا قـام                

  .من المزارعين الفلسطينيين) الخاوة(افراده بجباية اموال 
زال سائدا بان هذا التنظـيم كـان        غور الروئي، انّه خالفا لالعتقاد الذي كان وما         . ويقول معد البحث، د   

على عالقة حسنة مع المزارعين الفلسطينيين، فان الوثائق التي حصل عليها من االرشيف تثبت عكـس                
     كل          ) هاشومير(ذلك وتؤكد على ان استعمل االساليب الوحشية ضد المزارعين الفلسطينيين، الفتا الى ان

 الرواية الشفهية، بيد ان بحثه يعتمد على وثـائق تكـشف            ما نشر حتى اليوم عن هذا التنظيم اعتمد على        
  .للمرة االولى، خصوصا وان ارشيف التنظيم اختفى بشكل غريب، على حد قوله

  30/9/2009القدس العربي، 
  

   مقدسياً 50عتقل أكثر من ي االحتالل .30
الل اعتقلت حتى قال رئيس نادي األسير في القدس ناصر قوس إن سلطات االحت:  محمد يونس-رام اهللا 

وأشار إلى أنها أحالت عدداً من المعتقلين على المحاكمة .  في القدسأكثر من خمسين فلسطينياًأمس ظهر 
بتهمة إلقاء حجارة وأجسام صلبة على أفراد الشرطة أثناء التظاهرات التي شهدها المسجد األقصى األحد 

  .  . هودالماضي احتجاجاً على محاوالت اقتحامه من قبل متطرفين ي
30/9/2009الحياة،   

  
   الطبي اإلهمالبأمراض مزمنة بسبب إسرائيلي  في سجن فلسطينيا 40أكثر من  إصابة .31

 حالةً مرضيةً مزمنة 47أظهر تقرير صادر عن نادي األسير الفلسطيني، وجود :  كمال زكارنة-عمان 
 ادارات السجون بحق األسرى ، نتيجة سياسة اإلهمال الطبي المتبعة من قبل"أوهلي كيدار"داخل سجن 
  .الفلسطينيين

30/9/2009الدستور،   
  

  محاولة انتحار في الضفة منذ بداية العام 300أكثر من : إحصائية .32
كشفت إحصائية صادرة عن إدارة التخطيط والبحوث في الشرطة الفلسطينية، أمس، أن نسبة  :رام اهللا

 .ملحوظا منذ بداية العام الحاليمحاوالت االنتحار في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا 
 قضية محاولة انتحار، نتج عنها 312وحسب التقرير الرسمي، بلغ عدد القضايا المسجلة لدى الشرطة، 

، الذي سجلت الشرطة 2008وتعد هذه النسبة عالية، إذا ما قورنت بالفترة نفسها من عام .  حاالت8وفاة 
وقال التقرير إن محاوالت االنتحار من قبل اإلناث، . الة ح12 محاوالت انتحار نتج عنها وفاة 204فيه 

 .كانت أعلى من الذكور
30/9/2009الشرق األوسط،    
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  ألف فلسطيني متعاط للمخدرات في القدس20: خبير مقدسي .33

 ألف 20كشف خبير مقدسي معني بمجال مكافحة المخدرات ومعالجة المدمنين عن وجود : )أ ش ا(
ين صفوف شباب القدس المحتلة، متهما سلطات االحتالل اإلسرائيلية بإغراق متعاط للمواد المخدرة ب

 .المدينة بشتى أنواع المخدرات
 عصام جويحان إنه يوجد "مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع"وقال مدير الدائرة االجتماعية في 

 فإن االحتالل يشن حربا بالتوازي مع الحرب الشرسة،"، وأضاف أنه "آالف في حالة إدمان كامل"أيضا 
من نوع آخر يستهدف من خاللها اإلنسان الفلسطيني من خالل إغراق السوق الفلسطينية، وخاصة في 
القدس المحتلة بكل أصناف المخدرات وتعزيز تفشيها بين فئة الشباب ودعم تجارتها، وذلك في محاولة 

 "لتحطيمه وليكون هو واألرض لقمة سائغة لالحتالل
 .المدمن يحصل على مبلغ شهري من سلطات االحتالل"أن كما أوضح 

30/9/2009السفير،   
  

  امرأة 460 طفالً و1923  شهيداً بينهم7699أسقطت  انتفاضة األقصى: تقرير .34
 7699أعلنت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان أمس، أن أكثر من :  أحمد رمضان-رام اهللا 

سبتمبر عام / أيلول28 فيإلسرائيلي منذ اندالع انتفاضة األقصى شهيداً سقطوا على يد قوات االحتالل ا
 18 شهيداً من األطفال الذين تقل أعمارهم عن 1923الجاري، بينهم ) سبتمبر( وحتى نهاية أيلول 2000

ووزعت المؤسسة في تقريرها الشهداء حسب  .460عاماً، فى حين وصل عدد الشهداء من النساء إلى 
  :سع الماضية كما يليسنوات االنتفاضة الت

 113 شهيداً منهم 321 نحو2000 بلغ عدد الذين استشهدوا منذ اندالع االنتفاضة وحتى نهاية سنة -
  . من النساء11طفالً و

  . من النساء23 طفالً و235 شهيداً منهم 580: 2001 الشهداء في -
  . من النساء104 طفالً و235 شهيداً منهم 1121: 2002 الشهداء في -
  . من النساء31 طفالً و159 شهداء منهم 706: 2003شهداء في  ال-
  . من النساء38 طفالً و262 شهيداً منهم 959: 2004 الشهداء في -
  . من النساء12 طفال و 87 شهيدا منهم 294: 2005 الشهداء في -
  . من النساء79 طفالً و161 شهيداً منهم 759: 2006 الشهداء في -
  . نساء9 طفالً و57شهيداً منهم  465: 2007 الشهداء في -
  . من النساء153 طفالً و614 منهم 2494: 2009 و2008 الشهداء في عامي -

وقد كان للحرب التي شنتها دولة االحتالل على غزه اثر كبير في ارتفاع أعداد الشهداء حيث استشهد 
وخالل  . النساء من116 طفالً و437 مواطناً منهم 1460خالل الحرب األخيرة فقط ما يزيد عن 
 عنصراً 11كما استشهد .  مسعفا12ً صحافيين و5 مسناً و115العدوان اإلسرائيلي على القطاع استشهد 

 منهم أطباء باإلضافة إلى 3 من كوادر الخدمات الطبية العسكرية، 9من العاملين في الدفاع المدني، و
  . من عناصر شرطة الحكومة المقالة230ممرضين، كما استشهد 

30/9/2009ستقبل، الم  
 

  الحركة اإلسالمية وأهل القدس في رباط دائم باألقصى : الشيخ كمال الخطيب .35
أكد الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية، أن المسجد األقصى  :رنا الشرافي - غزة

األعياد المبارك ال يزال يواجه خطر االقتحام من قبل المتطرفين اليهود في أي لحظة، خاصة في ظل 
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لم يبق مرابط في األقصى سوى أهل القدس، وأنني لم أتمكن من  ":فلسطين"اليهودية، وقال في حديث لـ 
، بحجة ما "48"الوصول للمسجد، بسبب عدم وجود وسائل نقل متحركة داخل األراضي المحتلة عام 

  ".حسب المعتقدات اليهودية) الغفران(يسمى بـ
ة وأهنا في القدس في حالة رباط دائم، وهناك عشرات الحافالت التي نحن في الحركة اإلسالمي:" قالو

  ".تقل أهلنا في الداخل المحتل للرباط في المسجد األقصى بصورة مستمرة
30/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
   شجرة زيتون في الضفة  150مستوطنون يقطعون  .36

لس، إن مستوطنين قدموا من قال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغ: نابلس
 شجرة زيتون من أحد الحقول التابعة لقرية بورين جنوب نابلس في 150، قطعوا نحو "يتسهار"مستوطنة 

  .الضفة الغربية
29/9/2009قدس برس،   

  
  االحتالل يعتمد سياسة تقاسم األقصى مع اليهود": الهيئة اإلسالمية المسيحية" .37

، أن العدوان  صحفي، في مؤتمر"المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اإلسالميةالهيئة " رأت :رام اهللا
االحتالل "، مؤكدة أن "أصبح عدواناً شامالً من تحت األرض ومن فوق األرض"على المسجد األقصى 

اليوم أصبح ينفذ فعلياً سياسة تقاسم األقصى مع المسلمين، وذلك من خالل الشروع في ربط االعياد 
تكريس هذه السياسة الخطيرة يهدد هوية األقصى برمتها، " وحذرت الهيئة من أن ".اليهودية باألقصى

  ".وينذر بسلبه تماماً من أيدي أصحابه المسلمين
29/9/2009قدس برس،   

  
  تحذر من تستر االحتالل بالمفاوضات لالعتداء على األقصىمؤسسات فلسطينية : اأوروب .38

أوروبيون "ألمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، وتجمع  مركز العودة الفلسطيني، وااستنكر :بروكسيل
ونبه البيان . الماضي للمسجد األقصى ، يوم األحد اإلسرائيلي، في بيان مشترك ، االقتحام "ألجل القدس

 د مجيء هذه الهجمة الجديدة على القدس ومقدساتها، مباشرة عقب االجتماع الثالثي بين "إلى أنمجر
اإلسرائيلي وقيادة السلطة الفلسطينية والرئيس األمريكي؛ إنما يبرهن بما ال يدع مجاالً رئيس الوزراء 

للشك على أن القيادة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة، ليست جادة في أي توجه نحو السالم الحقيقي، وغير 
وتابع البيان ". لة للتصرفمعنية باالمتثال لمطلب إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه غير القاب

اتضح بشكل جلي كيف أن حكومة االحتالل هذه كما سابقاتها؛ إنما تستخدم شعار المفاوضات ومثل هذه "
اللقاءات كستار للتغطية على سياساتها العدوانية المتواصلة بال هوادة، وللتعمية على انتهاكاتها الجسيمة 

  ".أرضه ودياره ومقدساتهالتي لم تتوقّف يوماً بحقّ هذا الشعب و
30/9/2009قدس برس،   

  
  وفد من فلسطينيي العراق يبحث قضاياهم في اجتماع مع مفوضية الالجئين .39

التابعة التقى وفد من رابطة فلسطينيي العراق، مسؤولي مكتب المفوضية العليا لشؤون الالجئين : دمشق
قدس "وحسب ما أفادت به رابطة فلسطينيي العراق وكالة  .في العاصمة السورية دمشقلألمم المتحدة 

العديد من النقاط المتعلقة بقضية النازحين الفلسطينيين  تم االثنين، ؛ فقد نوقشت خالل اللقاء الذي"برس
من العراق في المخيمات الصحراوية وكذلك الموجودين داخل سورية، حيث تم التركيز على تحسين 

ية الخدماتية والنفسية والصحية واالجتماعية، وترتيب الوضع القانوني أوضاع الالجئين من الناح
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تم التجاوب من قبل المسؤول في المفوضية، "وأوضحت الرابطة أنه . للفلسطينيين العراقيين داخل سورية
  ".ووعد بالعمل على معالجة هذه القضايا بالتعاون مع رابطة فلسطينيي العراق

29/9/2009قدس برس،   
  

 نمسؤولية تراجع المستوى التعليمي للطلبة الفلسطينيي" األونروا"يحمل " أشد": لبنان .40
مسؤولية التراجع "في لبنان " االونروا" في بيان، وكالة "أشد" الفلسطيني الديمقراطيحمل اتحاد الشباب 

 التي الحاصل في المستوى التعليمي للطلبة الفلسطينيين، بسبب سياسة التباطؤ في معالجة كل المشكالت
تعانيها مدارس الوكالة في مختلف المراحل التعليمية، حيث استمرت سياسة الترفيع اآللي ومشكلة ازدحام 
الصفوف في العديد من المدارس وسياسة المناقالت العشوائية للمعلمين، وسياسة التقشف في توفير 

قدان المدارس ألبسط احتياجاتها، الكوادر التعليمية التي تتناسب وإعداد الطلبة، باإلضافة إلى استمرار ف
 ."السيما المختبرات العلمية وازدياد نسبة الطلبة المتسربين، وخصوصا في المرحلة الثانوية

ببناء مدارس جديدة، وحل مشكلة ازدحام الصفوف، وتحسين واقع األبنية المدرسية، "وطالب االتحاد 
لعمل داخل المدرسة والعمل على وقف سياسة والمواءمة مع الدولة اللبنانية المضيفة لتحسين ظروف ا
 ."التسريب القسري المتبعة، خصوصا في المرحلة الثانوية

30/9/2009السفير،   
  

  جامعية في العالمطب طفلة فلسطينية تصبح أصغر طالبة  .41
أصبحت الطفلة الفلسطينية لبنانية المولد إقبال محمود األسعد أصغر طالبة طب في العالم وفق ما سجلته 

لألرقام القياسية، إثر التحاقها بكلية طب وايل كورييل في قطر حسب ما ذكرت " جينيس"وسوعة م
ويتوج هذا اإلنجاز تفوق الطفلة الفلسطينية على مدى مراحلها الدراسية  .القطرية" الوطن"صحيفة 

والثانوية في السابقة، إذ درست المرحلة االبتدائية بسنواتها الست في ثالث فقط، وكالً من اإلعدادية 
وتدرس إقبال في قطر بعدما تبنتها الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة  .عامين 

  .قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 
30/9/2009الخليج،   

  
  توقيع برنامج ثقافي بين األردن والسلطة  .42

سهام البرغوثي برنامجا تنفيذيا للتعاون  صبري الربيحات ونظيرته الفلسطينية  الثقافيوقع وزير الثقافة
الثقافي بين حكومتي األردن والسلطة الوطنية الفلسطينية؛ جاء تجديدا التفاقية أبرمت بين الحكومتين عام 

   .خمسة وتسعين من القرن الماضي
المكتبات والوثائق والمخطوطات، : واشتملت االتفاقية على خمس وثالثين مادة أطرتها عناوين

مرات والمحاضرات والندوات الثقافية، والمسرح والسينما والموسيقى والفنون الشعبية، وحفاوة والمؤت
في ) 2011-2009(وفصلت االتفاقية في دورتها الجديدة  .2009األردن بالقدس عاصمة الثقافة العربية 

لندوات والدورات التنسيق المكتبي والوثائقي لغايات البحث العلمي والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات وا
التدريبية المصاحبة، وصون الوثيقة وترميمها، والتنسيق الفهرسي واألرشفي التصنيفي، وتبادل المطبوع 
والمنشور والمؤلف أو الدوري من الثقافي والعلمي، وصيانة التراث الشعبي، وإقامة معارض تراثية 

 .اث والذخيرة العربيةتصاحبها صور فوتوغرافية، وتهيئة وسيلة االتصال في مجال التر
30/9/2009الرأي، األردن،   
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  خطاب أوباما تاريخي فيه ضمانات للفلسطينيين ونعتبره مرجعية للسالم:  خارجية البحرينوزير .43
أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن خطاب الرئيس :  راغدة درغام-نيويورك 

ة العامة لألمم المتحدة يعد مرجعية لعملية السالم، ويحوي ضمانات األميركي باراك أوباما أمام الجمعي
لتشجيع جهود أوباما في حال » ألف خطوة وخطوة«للفلسطينيين، مشيراً الى أن البحرين مستعدة للقيام بـ

، مشدداً »من أول الذي يخطون إن بدأت عملية سالم حقيقية«وقال إن المنامة ستكون . وقف االستيطان
  . صف المسؤولية في ذلك يقع على عاتق العربعلى أن ن

يطلب منكم الرئيس األميركي ووزيرة الخارجية أن تلعبوا دوراً في ترغيب اإلسرائيليين في التقدم أو > 
ماذا لديكم أنتم كبحرين من خطوات تقومون بها لتشجيع الرئيس . التجاوب أو عبر حلول وسط

  األميركي؟ 
ول وأكرر اننا سنكون من أول الذي يخطون إن بدأت عملية سالم وأق.  لدينا ألف خطوة وخطوة-

هذا غير . أما أن نتخذ خطوات من أجل وقف بناء المستوطنات ثالثة أو ستة أو تسعة أشهر، فال. حقيقية
هذه . االستيطان مسألة معروفة، يجب أن يتوقف قبل أن نخطو أي خطوة ألنها أرض محتلة. مقبول

. إذا لم يقف االستيطان، فليس هناك أي خطوة. ى أرض وشعب طُرد من أرضهالمسألة مسألة خالف عل
  .يجب أن يتوقف األستيطان أوالً

نريد استئناف «: لكن الرئيس األميركي قال. تتحدث عن شرط مسبق الستئناف المفاوضات> 
  كيف تفسر ذلك؟. كان يتوجه للطرف العربي بهذا الموقف. »المفاوضات من دون شروط مسبقة

إذا استؤنفت عملية المفاوضات، فمتى؟ ألن .  نعم أكيد، لكن نريد أن نرى صورة واضحة لعملية السالم-
يضعوا نوعاً من الصورة الواضحة بحسب مرجعية خطاب الرئيس األميركي؟ لنرى جدوالً، ويبدأ 

  . سنسكت ونصمت وبعدها سترون ألف خطوة وخطوة. ولن تكون هناك شروط. العمل
ى خطاب الرئيس األميركي أمام الجمعية العامة على أنه عبارة عن ضمانات للطرف هل تنظر ال> 

  الفلسطيني؟
 أرى أن خطاب الرئيس اإلميركي مدون في السجل أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة وفيه ما يكفي -

ا يعتبر عندما اجتمعنا مع وزيرة الخارجية، أكدت ذلك وقالت إن خطاب الرئيس أوبام. من الضمانات
  . مرجعية إلطالق مفاوضات السالم في المنطقة

  30/9/2009الحياة، 
  

  على األقصى" إسرائيل" سيل االستنكارات العتداءات استمرار .44
، من القاهرة عبر مراسلها حسام ابوطالب، أن جبهة علماء 30/9/2009 القدس العربي، ذكرت صحيفة

إلى الدعوة العاجلة لمؤتمر عربي إسالمي؛ يحدد خطة األزهر دعت حكام األنظمة العربية واإلسالمية 
شاملة األبعاد السياسية واالقتصادية واإلعالمية والعسكرية لردع العدو الصهيوني؛ على خلفية االعتداء 

  . الصهيوني المسلح الغاشم على المسجد األقصى منذ أيام
، والتوقف الكامل عن ممارسة أي وطالبت الجبهة في بيان صدر أمس بإلغاء اتفاقية السالم مع العدو

شكل من أشكال التطبيع الظاهر أو المستتر معه، وتوظيف اإلمكانات العربية واإلسالمية، واستثمار 
العالقات مع دول العالم المختلفة؛ للضغط على الكيان الغاصب لنصرة قضية األقصى وفلسطين، ودعم 

، وتثبيت قوتها، وتسهيل التواصل الرسمي والشعبي مع جهاد المقاومة الفلسطينية ماديا ومعنويا وإعالميا
  .المقاومة؛ حتى ال تظل وحيدة في ميدان المعركة

كما ادانت نقابة أطباء مصر محاولة الكيان الصهيوني اقتحام المسجد األقصى ظهر أمس، مؤكدة أن 
  .سي الشريف؛ جريمةسماح سلطات االحتالل لقطعان المغتصبين بالدخول للصالة بالقوة داخل الحرم القد
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، من رام اهللا، القاهرة، أن المؤتمر القومي اإلسالمي دعا إلى 30/9/2009الخليج، وأضافت صحيفة 
مواقف عربية عملية للرد على اعتداءات االحتالل ومخططاته، بعيداً عن عقد االجتماعات واللقاءات 

  .العربية والدولية وبيانات الشجب واالستنكار
توقع سياسيون ومحللون مصريون وفلسطينيون اندالع انتفاضة ثالثة في األراضي العربية وفي القاهرة، و
عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام إن االقتحامات . المحتلة، وقال د

 ياسين أن فيما رأى المفكر الفلسطيني عبدالقادر. المتكررة لألقصى يمكن أن تؤدي إلى انتفاضة جديدة
إن الشعب " الخليج"وقال ل . األوضاع الداخلية للشعب الفلسطيني غير مهيأة للقيام بانتفاضة ثالثة

الفلسطيني الذي عانى كثيرا من الحصار لم يعد بمقدوره في الظرف الراهن أن يصمد عند قيام انتفاضة 
  .جديدة

إن تلك االقتحامات " الخليج"محمد حبيب ل . وقال النائب األول للمرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين د
ودعا حبيب الشعوب العربية . قد تفجر لدى سكان الضفة والقطاع غضبا يسفر عن انتفاضة ثالثة

  .واإلسالمية لالنتفاض
باالعتداءات الصهيونية على المسجد األقصى، ودعا " الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني"وندد 

لمسلمة وكل أنصار الحضارة في العالم إلى االلتفاف حول بيت المقدس حماية له، الشعوب العربية وا
جاءت لتؤكد أن مسيرة السالم التي يروج لها بعض المتخلفين "وأضاف في بيان إن اعتداءات السبت، 

  ".عن سفينة المقاومة الفلسطينية الباسلة تتحطم كل يوم على مذبح االعتداء الصهيوني
  

  "إسرائيل" لنووي عربي لمواجهة إيران و موسى يدعوعمرو .45
لمح األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لضرورة إطالق العرب، :  أحمد علي-القاهرة 

 وأكد أنه ال يمكن قيام  .برامجهما النووية" إسرائيل"وخاصة مصر، برنامجاً نووياً إذا واصلت إيران و 
كان من المسؤولية أن يقوم أي جانب  ن، معربا عن تساؤله إذا مفاوضات سالم جادة بدون وقف االستيطا

أجندة التفاوض، والمستوطنات يتم مواصلة بنائها  إذ لم تكن القدس على " إسرائيل"عربي بمفاوضات مع 
   .بإمكانية بدء المفاوضات في األراضي الفلسطينية بشكل ال يسمح 

  30/9/2009العرب، قطر، 
 

 تفاق بغضها الطرف عن مقاتالت إسرائيلية تنوي ضرب إيران تكذب أنباء االسعودية .46
كذبت السعودية، أمس، على لسان مصدر مسؤول، األنباء التي تحدثت عن أن المملكة قررت غض : جدة

الطرف في حال قيام الطيران اإلسرائيلي بالتحليق فوق األراضي السعودية، لضرب المنشأة النووية 
لمصدر المسؤول القائمين على الصحيفة البريطانية بتكذيب الخبر الذي ال وطالب ا.  اإليرانية الجديدة

 .أساس له من الصحة التزاماً بالمصداقية الصحافية
  30/9/2009الشرق األوسط، 

  
 "غولدستون"و " حقوق اإلنسان" تدعم توصيات تقريري قطر .47

 االنسان المتعلق بتنفيذ قرار أعربت دولة قطر عن ترحيبها بتقرير المفوضة السامية لحقوق:  قنا–جنيف 
مجلس حقوق االنسان الدورة االستثنائية بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان في االرض الفلسطينية 
. المحتلة وخاصة االنتهاكات الناشئة عن الهجمات العسكرية االسرائيلية االخيرة على قطاع غزة المحتل

ة تقصي الحقائق برئاسة السيد ريشارد غولدستون على وأبدت دولة قطر ترحيبها ايضا بتقرير بعث
 .التقرير المهني والموضوعي الذي تم تقديمه للمجلس

  30/9/2009الوطن، قطر، 



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1567:         العدد       30/9/2009األربعاء  :التاريخ

 
   عربية أمام األمم المتحدة تدعو للسالم العادل والشاملدول .48

ه االستراتيجي، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن السالم العادل والشامل خيار بالد: آي.بي.يو
 ومرجعية مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم 338 و242على أساس تنفيذ القرارين 

وقال المعلم في كلمة بالده في الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة أول أمس . العربية
لوضع حد للصراع في " إرادة سياسية حقيقة"إلى االثنين، إن السالم واالحتالل ال يمكن أن يتعايشا، داعياً 

تفرض على غزة حصاراً خانقاً، يجافي البديهيات " إسرائيل"ما زالت "وأضاف . الشرق األوسط
اإلنسانية، وينتهك القانون الدولي اإلنساني، وترفض وقف االستيطان، رغم كونه غير شرعي، ويشكل 

القانون الدولي، وتستمر في مصادرة األراضي الفلسطينية، انتهاكاً لاللتزامات المفروضة عليها بموجب 
وبناء جدار الفصل العنصري، وتعمل بشكل مكثف على تهويد القدس، وطرد الناس من بيوتهم، وإحالل 

  ".مستوطنين محلهم، وغير هذا كثير
قتناص ا"إلى " إسرائيل"من جهته، دعا وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد اهللا 

الفرصة التاريخية لتحقيق سالم عادل وشامل في الشرق األوسط الذي من شأنه أن يحقق األمن والتعايش 
خسارة كبرى "وحذر من أن إضاعة هذه الفرصة ستشكل ". السلمي بين الدول والشعوب في المنطقة

يساعد على تحقيق وأكد أن قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة س". للشعب اإلسرائيلي
  .والدول العربية وتعزيز النمو في المنطقة" إسرائيل"التعايش السلمي بين 

وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد إن النزاع ما زال مستمراً في الشرق األوسط بسبب 
وأشار .  للتطبيق، فضالً عن غياب اآللية الملزمة"غياب المنهجية القائمة على السالم العادل والمتوازن"

إلى أن الجانب العربي أوضح موقفه من السالم وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في الضغط على 
  .لتجميد االستيطان وتفكيك المستوطنات" إسرائيل"

  30/9/2009الخليج، 
  

   يمنع صحافياً سويدياً من دخول البالدالمصرياألمن  .49
س، صحافياً سويدياً من الدخول إلى مصر بعيد وصوله من منعت سلطات األمن المصرية أم: آي.بي.يو

وقال مسؤولون في مطار القاهرة إن ضباط األمن اخبروا بير بجور كلوناد بأنه ممنوع من دخول . براج
مصر بقرار من جهاز مباحث امن الدولة، وأبلغوه بأنه سيرحل إلى براج على أول طائرة مغادرة إلى 

وأضاف المسؤولون أن الصحافي أبلغ بأن اسمه موضوع على قوائم .  منهاالعاصمة التشيكية التي وصل
  .المنع في المطار وانه لن يسمح له بالدخول إلى البالد

 30/9/2009الخليج، 
  

   مرجعية للتفاوض1967 وثيقة أميركية تشدد على اعتماد حدود الـ :"معاريف" .50
 أمس أن اإلدارة األميركية السابقة سـلمت        اإلسرائيلية"معاريف"كشفت صحيفة   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

الماضي، وثيقة تـضمنت شـروط التـسوية        ) يناير(اإلدارة الجديدة مع تسلمها مهماتها في كانون الثاني         
 أساساً للتـسوية وحـل كـل قـضايا          1967الدائمة في الشرق األوسط، وفي مقدمها اعتماد حدود العام          

  . ضافة إلى قضيتي المياه والحدودالصراع، خصوصاً قضيتا القدس والالجئين، إ
 التـي   "إسرائيل"ـاألميركية ل "رسالة الضمانات "وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس أكيداً أن الوثيقة تضمنت          

 لرئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق أريئل شـارون،        2004سلمها الرئيس السابق جورج بوش في العام        
لمتحدة المطلب اإلسرائيلي القائل انه في إطار أي تسوية         ، بأن تدعم الواليات ا    "إسرائيل"وقضت، بحسب   

التي حصلت في األراضي الفلسطينية المحتلـة،        "التغييرات الديموغرافية "دائمة يجب األخذ في االعتبار      
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 بضمها إليها   "إسرائيل"أي الكتل االستيطانية الكبرى في محيط القدس وغرب الضفة الغربية التي تطالب             
ن الرئيس باراك أوبامـا يتبنـى عمليـاً         أونقل عن مسؤول أميركي كبير قوله       . ق دائم في إطار أي اتفا   

مضمون الوثيقة التي سلمتها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس لخليفتها هيالري كلينتون، مع تسلم            
  .األخيرة مهماتها

30/9/2009الحياة،   
  

  غولدستون ينتقد غياب العدالة في حرب غزة  .51
 رئيس لجنة تقصي الحقـائق       أن رويترزو أ ب،    ، نقالً عن وكالة   جنيف من   30/9/2009ياة،  الح ذكرت

من أن عدم مـساءلة مرتكبـي       ،   أمس ، قد حذر  التابعة لألمم المتحدة في حرب غزة ريتشارد غولدستون       
  ويقوض أي أمل في إقرار السالم في المنطقة "حد األزمة"جرائم الحرب في الشرق األوسط وصل إلى 

بإجراء تحقيقات شفافة ذات صدقية في االنتهاكات        "حماس" وحركة   "إسرائيل"لب غولدستون، كالً من     وطا
الماضـي وكـانون الثـاني      ) ديسمبر(التي ارتكبت في الحرب التي استمرت بينهما خالل كانون األول           

انة في المنطقـة    ثقافة الحص "وقال أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف إن            ). يناير(
  ."استمرت أطول مما يجب

 "لوابل من االنتقـاد   "وشدد غولدستون، على رفضه االتهامات اإلسرائيلية لهم، مشيراً إلى إنهم تعرضوا            
حركتنـا  ": وقال. بسبب النتائج التي خلصت إليها اللجنة، مؤكداً أن التحقيق لم تكن له أي دوافع سياسية              

  ."ذى بالمدنيين من الجانبين، في انتهاك للقانون الدوليالرغبة في محاسبة من ألحقوا األ
 أن إحالة هذا التقرير إلى مدعي       غولدستون اعتبر  ، أن لندن من    30/9/2009الشرق األوسط،    وأضافت

، ستساهم في وضع حد     "جرائم محتملة ضد اإلنسانية   "و"جرائم حرب "المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في      
اإلفالت من العقاب فـي     "وأضاف القاضي الجنوب أفريقي أن       .في المنطقة " العقاب ثقافة اإلفالت من  "لـ
وحث غولدستون مجلس حقوق     ."جرائم حرب وجرائم محتملة ضد اإلنسانية بلغ درجة حساسة        ) ارتكاب(

 دولة على إحالة المزاعم إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهـاي، إذا تقاعـست               47اإلنسان الذي يضم    
 أو السلطات الفلسطينية عن التحقيق ومحاكمة المشتبه بارتكابهم مثل هذه الجرائم خـالل سـتة                "ئيلإسرا"

 .أشهر
  

  أوروبا وأمريكا تشنان هجوماً على تقرير غولدستون  .52
  ،  غولدستونشنت دول أوروبية والواليات المتحدة هجوماً على تقرير:  أ ب، رويترز-جنيف 

عضاء في المجلس أبدت ترحيباً حذراً بالتقرير، فإنها حرصت علـى           وعلى رغم أن الدول األوروبية األ     
كذلك، انتقدت الواليات المتحدة التـي شـاركت        . تأكيد أنها ال تدعم كل خالصاته وانتقدت طريقة إعداده        

وقال مساعد وزيرة الخارجية األميركيـة مايكـل        . للمرة األولى كعضو في اجتماعات المجلس، التقرير      
ورفض . "معيب للغاية "تلف في شدة مع كثير من تقديرات التقرير وتوصياته ونعتقد إنه            نحن نخ ": بوسنر

إذا طبق هذا المعيار على كل نزاع في العالم، فإن دور مجلس حقـوق              ": إحالته على مجلس األمن، قائالً    
  ."اإلنسان سيختلف دراماتيكياً

، الدولة الديموقراطية التي   "إسرائيل" بين   المساواة على الصعيد األخالقي   "ودان موقف غولدستون، رافضاً     
 من غزة بترهيب المدنيين     "إسرائيل"من حقها الدفاع عن نفسها، وحركة حماس التي ردت على انسحاب            

نطلب من أعضاء المجلس العمل معنا للتوصل إلى قرار يتم التفـاهم فـي              ": وقال. ""إسرائيل"في جنوب   
ويدعو الفلسطينيين إلى البدء بتحقيقات     ... تعامل مع هذه المزاعم    على التحقيق وال   "إسرائيل"شأنه ويشجع   
  ."ذات صدقية
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 بإجراء تحقيقات ذات صدقية في االتهامات بارتكابها جرائم حرب          "إسرائيل"على أن بوسنر عاد وطالب      
قـادة  "مـسؤولية "في غزة، مشيراً إلى أنها قد تساعد جهود السالم في الشرق األوسط، كما أشـار إلـى                  

للتحقيق في استهداف المدنيين اإلسرائيليين ووقفه، وكذلك في اتهام الحركـة باسـتخدام مـدنيين               "اسحم"
  .فلسطينيين دروعاً بشرية، وهو االتهام الذي نفاه التقرير

30/9/2009لحياة، ا  
  

  "مهمته لها طابع عالقات دولية"باراك يفلت من االعتقال في لندن بحجة  .53
ن محكمـة   أ ،مـس الثالثـاء   أ ،حدث باسم وزارة الخارجية البريطانيـة     كد مت  أ :زهير اندراوس  - لندن

وستمنستر في لندن تلقت طلبا الصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع االسرائيلي ايهود بـاراك الـذي                 
محامون بريطانيون يمثلون عائالت فلـسطينية مقيمـة فـي المملكـة       قدمه   ،يزور المملكة المتحدة حاليا   

نه يتمتع بحصانة كونه    أصدار مذكرة االعتقال، وقالت     إمس رفضت المحكمة    أالحق  وفي وقت    .المتحدة
  .يزور بريطانيا في مهمة لها عالقة بالعالقات الدولية

30/9/2009القدس العربي،   
  

      مظاهرة ببريطانيا احتجاجاً على استقبال باراك  .54
ق غراوند بمدينة برايتون جنـوبي      تظاهر متضامنون مع الشعب الفلسطيني أمام فند      : مدين ديرية  -لندن  

بريطانيا احتجاجا على استقبال وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك وإلقائه كلمة في مؤتمر حزب العمال               
   .كما رفعوا الفتات تطالب بمحاكمته الحاكم،

30/9/2009نت، .الجزيرة  
  

 باتن ينتقد الخضوع األوروبي لسياسة البطش اإلسرائيلية .55
اكم بريطاني لهونـغ  وجه مفوض العالقات الخارجية األوروبي السابق وآخر ح     : الوكاالت -عهود مكرم   

ن، انتقادات حادة لعدد من خيارات التحرك األوروبي فـي مجـال الـسياسة الخارجيـة               كونغ كريس بات  
 من  وأبدى باتان استغرابه  . األوروبية، وفي مقدمتها تعامل الدول األوروبية مع سياسة البطش اإلسرائيلية         

 حق الفيتو لتحديد السياسة     "إسرائيل"موقف بعض الحكومات األوروبية والتي تعطي االنطباع بأنها منحت          
  . األوروبية

30/9/2009عكاظ،   
  

  ال يمكن تأجيل الدولة الفلسطينية إلى األبد: موراتينوس .56
ـ         : )أ.ب. د -إفي( ، أمـس،   "ئيلإسـرا "ـجدد وزير الخارجية االسباني، ميجل أنخل موراتينوس النداء ل

بضرورة وقف أنشطتها االستيطانية في األراضي الفلسطينية، كما طالب بتسريع جهـود إقامـة الدولـة                
ال بد من إنجـاز هـذا       : "وأضاف موراتينوس ". ال يمكن تأجيلها الى األبد    .. ال يمكن : "الفلسطينية مشدداً 

  ".األمر على وجه السرعة
30/9/2009الخليج،   

  
  يدين اقتحام المسجد األقصى ويدعو لتحرك في أوروبا" لسطينيالمنتدى الف: "هولندا .57

في هولندا عن إدانته الشديدة واستنكاره لقيام قوات        " المنتدى الفلسطيني للحقوق والتضامن   "عبر  : روتردام
االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد األقصى المبارك، واالعتداء علـى            

وقال . فيه، بإطالق الغازات المسيلة للدموع واألعيرة المطاطية، مما أسفر عن إصابة عدد منهم            المصلين  
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: نسخة منـه  " قدس برس "ناصر النجار، رئيس المنتدى الفلسطيني، في تصريح صحفي له اليوم، وصل            
ن لـم   ينذر بما هو أخطر في المرحلة القادمـة، إ        ) 27/9(إن ما جرى بحق المسجد األقصى يوم األحد         "

  .يتحرك المسلمون في أنحاء العالم ضد هذا العدوان
  29/9/2009قدس برس، 

  
  حملة دولية تندد بتمديد االحتالل اإلسرائيلي اعتقال نائبين فلسطينيين  .58

أوروبيـون  " قال مركز العودة الفلسطيني، واألمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، وتجمـع             :بروكسيل
لقد صدمتنا عمليات االقتحام اإلسرائيلية الجديدة للمـسجد        "شترك صادر عنها،    ، في بيان م   "ألجل القدس 

  ".2009) سبتمبر( أيلول 27األقصى المبارك، يوم األحد 
هذا التهديد الجسيم ليس مجرد عـدوان علـى مدينـة           "، أن   "قدس برس "وجاء في البيان الذي أرسل إلى       

طيني برمته، كما أنه انتهاك لألمة بأسرها كونه يمـس          القدس والمقدسيين وحسب؛ بل وعلى الشعب الفلس      
  ."بمشاعر المسلمين في مشارق األرض ومغاربها

وطالبت البيان األطراف الدولية، وباألخص منها االتحاد األوروبي والحكومات األوروبية كافة؛ بضرورة            
تها بما تستأهله من العقوبات     موقف واضح وصريح إزاء هذه التعديات اإلسرائيلية الخطيرة، ومقابل        "اتخاذ  

  ."واإلجراءات الرادعة
  29/9/2009قدس برس، 

  
 استهداف األقصى والقدس في ظل برنامج دايتون .59

 ياسر الزعاترة
تابعنا يوم األحد الماضي هجمة الصهاينة الجديدة على المسجد األقصى، والتي تشكل جزءاً من 

 متابعتها، هي التي تحتاج إلى رصد يومي، مخططات وممارسات ضد القدس وأقصاها ليس من السهل
األمر الذي يتكفل به الشيخ رائد صالح وإخوانه الذين كانوا وال يزالون شوكة في حلوق الغزاة، لكنهم 
وحدهم ال يبدون قادرين على وقف العدوان، السيما ذلك المتعلق باالستيطان في القدس، فضال عن هدم 

 . من التهويد، وإن كان جهدهم مميزا في حماية األقصىالمنازل واستهداف المدينة بالمزيد
يتصاعد مسلسل االستهداف ضد المدينة » شاس«مع مجيء نتنياهو وإلى جانبه ليبرمان ومتطرفي 

المقدسة وأقصاها، وبالطبع في سياق خلق المزيد من الوقائع التي ثبت أن الطرف الفلسطيني الرسمي 
، ومن أعلن الموافقة على مبدأ تبادل األراضي وما ينطوي !)طبعه؟أليس واقعيا ب(غالبا ما يعترف بها 

عليه من موافقة على بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، تلك التي تسرق أهم األراضي 
وأكثرها أهمية من حيث مصادر المياه، من يفعل ذلك يمكنه التعامل مع المعطيات الجديدة في القدس، 

ر في المطالبة بحصة هامشية في الجانب الشرقي منها تمنحه فرصة تسويق اتفاقه على حتى لو استم
 ).في الداخل طبعاً، ألن أهل الشتات خارج اللعبة(الفلسطينيين 

أياً يكن الجديد في ملف استهداف المدينة باالستيطان ومسجدها بالتهويد، فإن المسلسل ليس في وارد 
. »عنى إلسرائيل من دون القدس، وال معنى للقدس من دون الهيكلال م«التوقف، وبحسب بن غوريون 

جبل «والنتيجة هي أن اإلسرائيليين بعلمانييهم ويسارييهم ويمينييهم وحاخاماتهم يتوحدون خلف ملف 
اإلسرائيلي المعروف، وصاحب وثيقة جنيف » حمامة السالم«، وعندما يرى يوسي بيلين، »الهيكل

بالنسبة لليهود، جميع اليهود، هو بمثابة مكة أو الكعبة بالنسبة للمسلمين، فذلك الشهيرة، أن جبل الهيكل 
 .يعني أن أحدا ليس في وارد التنازل في هذا الملف، مع فارق في التفاصيل بين هذا الفريق وذاك

ي هو أن المرحلة األهم في التاريخ الفلسطين» الحياة مفاوضات«ما نتذكره دائما، وينساه أصحاب نظرية 
، وكانت انطالقتها ردا مباشرا على زيارة شارون للمسجد تأكيدا 28/9/2000هي انتفاضة األقصى 
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، )، لكن شارونا آخر لم يأت في اليوم التالي27/9تكرر األمر يوم األحد الماضي (على حق اليهود فيه 
حة المفاوضات وإن كانت الظروف الموضوعية األخرى هي التي وفرت إمكانية استمرارها، السيما فضي

في كامب ديفيد صيف ذلك العام، حين طالب اإلسرائيليون بجزء من الشق العلوي للمسجد، مع سيادة 
كاملة على شقة السفلي، وبالطبع من أجل استمرار البحث عن الهيكل الذي يزعمون وجوده تحت 

، انتفاضة أبو غنيم، انتفاضة البراق(كما نتذكر انتفاضات أخرى سبقتها من أجل القدس أيضا . المسجد
 ).96ردا على مستوطنة أبو غنيم في القدس التي أعلنها نتنياهو نفسه عام 

إن أي حديث عن مواجهة المخططات الصهيونية بالصراخ والمفاوضات ومطالبة المجتمع لدولي بالتدخل 
يد، أكان خالل لن يكون ذا قيمة، وقد ثبت أن مراحل المفاوضات هي األكثر ازدحاما باالستيطان والتهو

أوسلو، أم خالل مرحلة القادة الجدد الذين ورثوا ياسر عرفات، السيما بعد أنابوليس، واآلن في ظل سالم 
 .أوباما الموعود

ال مجال لمواجهة تلك المخططات سوى بوحدة على قاعدة المقاومة الشاملة بعنوان واضح هو دحر 
عدة التهدئة وأنابوليس وخريطة الطريق فمعروفة االحتالل من دون قيد أو شرط، أما الوحدة على قا

النتائج، بل يعلم العقالء أنها نتائج لن تصل بحال من األحوال سقف ما عرض في قمة كامب ديفيد صيف 
 .، فيما يتواصل على األرض برنامج التهويد2000العام 

لمسجد سوى الشيخ رائد اليوم يبدو المشهد بائساً، ففي ظل حكومة دايتون في الضفة الغربية، ليس ل
وأنصاره، أما قادة تلك الحكومة، فهم مشغولون بمطاردة من يمكن أن يحموه، أعني رجال المقاومة من 
حماس وسواها، إلى جانب انشغالهم بترتيب أوضاع االستثمار ألبنائهم وأصدقائهم، وكذلك لدولة األمر 

 ذاتها الدولة المؤقتة على نصف الضفة الواقع التي ستقوم بعد عامين بحسب سالم فياض، والتي هي
  .الغربية التي ستغدو دائمة مع تغييرات طفيفة بعد عشرة أعوام أو أكثر

 30/9/2009العرب، قطر، 
  

 الحجارة واألحذية هى الحل .60
  فهمي هويدي 

» بغضب شديد وقلق كبير العدوان الصارخ والمبيت على المسجد األقصى«الجامعة العربية تابعت 
، واستدعت القائم باألعمال اإلسرائيلي في عمان »أدانت بشدة وشجبت واستنكرت«األردنية والحكومة 

وغاية ما ذهب إليه بيان جامعة . مصر سكتت ولم تقل شيئا. وطلبت إليه نقل االحتجاج إلى حكومته
ل الفوري بالتدخ«الدول العربية أنه طالب مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة والرباعية الدولية 

هذه أهم األصداء التي اعقبت محاولة اقتحام . »لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيرة للمسجد األقصى
التي ) يوم كيبور( من المتطرفين اإلسرائيليين، عشية عيد الغفران 150المسجد األقصى من جانب 

اقتحام رئيس الوزراء وهي التي اعقبت . 2000تزامنت مع ذكرى اندالع انتفاضة األقصى في سنة 
  .األسبق آريل شارون للمسجد وسط حراسة مشددة
حموا المسجد بأجسادهم وهاجموا المتطرفين اليهود . المقدسيون العزل هم الذين أوقفوا االقتحام األخير

لم ينتظروا تدخال من األمم المتحدة أو . كما ذكرت التقارير الصحفية. بالحجارة واألحذية والكراسي
ة الدولية، ولم يعلقوا أمال على أي موقف عربي، خرجوا منذ الصباح الباكر لحماية المسجد، الرباعي

رشقهم الفلسطينيون بكل ما طالته . بعدما دخل المتطرفون اليهود إلى باحته متنكرين على هيئة سياح
لرصاص أيديهم حتى صدوهم وردوهم على أعقابهم، وأمطرتهم الشرطة التي كانت تحمي المستوطنين با

 فلسطينيا، منهم اثنان في حالة خطرة، إضافة إلى تسعة من رجال 40ما أدى إلى إصابة . المطاطي
 .الشرطة اإلسرائيليين
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ما حدث للمسجد األقصى جزء من حملة تهويد مدينة القدس التي تدعي إسرائيل أنها خارج المناقشة وال 
ات أنه حتى بداية القرن السابع عشر الميالدي لم وهي المدينة التي أثبتت الدراس. مجال للتفاوض بشأنها

ومن وجد منهم بها كان مستأجرا فقط، سواء للدور أو الدكاكين، حتى . يكن اليهود يملكون شبرا فيها
إن نسيتك يا أورشليم «وللعلم، فإن شعار . مقابر اليهود كانت مؤجرة لهم من دائرة األوقاف اإلسالمية

ات الصليبية التي أطلقها حاكم عكا الفرنجي قبل رحيله، ولكن الحركة هو من العبار» فلتشل يميني
  .الصهيونية اختطفتها وزيفتها لصالح مشروعها في فلسطين

وحصار الحرم بمائة كنيس . إن عملية الحفر التي تهدد أساسات المسجد األقصى مستمرة على قدم وساق
يئة المسرح لبناء ما يسمونه هيكل سليمان ومنتزهات من كل صوب يسهم في ته» توراتية«وسبع حدائق 

أما عمليات االستيالء على بيوت الفلسطينيين وهدم ما . الذي فشلوا في العثور على أي دليل أو أثر له
في . بني منها فهي من تجليات التطهير العرقي الذي يمارس في المدينة على مرأى ومسمع من الجميع

هذا » هاآرتس«ستوطنة في قلب البلدة القديمة تحدثت عنها صحيفة ذات الوقت تستمر إسرائيل في إقامة م
وهذا التسارع والتصميم على تهويد القدس هو إحدى حلقات تصفية القضية التي تتابع أمام . األسبوع

 .أعيننا، دون أن يستثير غضب السلطة الفلسطينية أو يحرك شيئا لدى النظم العربية أو اإلسالمية
نة بالمجتمع الدولي والرباعية سيئة الذكر هو في حقيقة األمر ضوء أخضر إن استمرار االستعا

مستعدة لغض الطرف عما يجري، » السلطة«لإلسرائيليين لكي يستمروا في مخططاتهم، ألنه يعني أن 
وان األنظمة العربية انسحبت من الموضوع ولم تعد مستعدة لفعل أي شيء، حتى على المستوى 

 .ني، رغم أنها تملك الكثير على هذين الصعيدينالدبلوماسي أو القانو
، مما 69في زمن النخوة قامت الدنيا ولم تقعد حين جرت محاولة إحراق منبر المسجد األقصى في سنة 

وبمضي الوقت ثبت . استدعى عقد القمة اإلسالمية وإنشاء منظمة المؤتمر اإلسالمي وتشكيل لجنة القدس
ولذلك لم يكن غريبا أن . و إرادة الدفاع عن القضية وعن أمن األمةأن الشيء الذي لم يعد متوافرا ه

  .يهب الفلسطينيون للدفاع عن المسجد األقصى بأجسادهم، وبالحجارة واألحذية والكراسي
إن األنظمة العربية لم تعد مؤتمنة على قضايا المصير، ولم يعد أمام شعوبنا العزالء التي لم تهزم بعد 

  .أجسادها وصدورها العارية، على األقل حتى يأذن اهللا بفرج من عندهسوى أن تدافع عنها ب
 30/9/2009السبيل، األردن، 

  
  مأزق السياسة والخيارات.. فتح وحماس .61

  مؤمن بسيسو
–ثمة مجال خصب للتفاؤل هذه المرة بقرب انحسار األزمة الفلسطينية الداخلية، وبلوغ مقاربات وطنيـة   

قد تفضي إلى إنهاء حال االنقسام الفلسطيني تـدريجيا وصـوال إلـى              -وإن كانت محدودة وغير عميقة    
  .منتصف العام المقبل وفق الورقة المصرية التي تم توزيعها على الفصائل الفلسطينية مؤخرا
فتح وحماس  : يستوي هامش التفاؤل المتصاعد على سوق األزمة المتفاقمة التي تعصف بكل من حركتي            

طن الفلسطيني، وشح الخيارات التي يمتلكها الطرفان على أعتاب ميقـات           اللتين تتحكمان في شطري الو    
  .كانون الثاني المقبل/االستحقاق االنتخابي الهام في الخامس والعشرين من يناير

ولئن بدا في تفاصيل المكنة اإلعالمية لكال الحركتين ترفع عن االعتراف بخطورة الواقع الـراهن فـإن                 
فل بنقاشات جدية تدرك عمق األزمة الوطنية، وضرورة استنقاذ األوضاع مـن            األروقة الداخلية فيهما تح   

الغرق في مستنقع االنقسام التام قبل فوات األوان، وتبدي جانبا من المرونة الكفيلة بإيقاف كـرة الـثلج                  
المتدحرجة بقوة، وتجميد االنحدار إلى حافة الهاوية التي تستجلب مزيدا من المآسـي، وتتمثّـل آليـات                 

  .لقطيعة الكاملة واالنقسام التام بين الطرفينا
  المأزق والخيارات.. فتح
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استطاعت فتح لم شعثها وتجميع شتاتها المبعثر عبر نجاحها التنظيمي في عقد المؤتمر العـام الـسادس                 
للحركة مؤخرا رغم ما اكتنف ترتيباته ومداوالته من خروق إدارية وتنظيمية وأخالقية ال تخفـى علـى                 

نها لم تستطع أن تقدم رؤية سياسية وسطية تؤسس لتفاهمات سياسية تستقطب شـتات الـسياسة                أحد، لك 
 باتجـاه توليـف     -حتى اللحظة –الفلسطينية الفصائلية التي يغلب عليها التضارب والتناقضات، ولم تدفع          

الملفـات   لتفكيك   -ولو بالحد األدنى  –مواقف وطنية تحسم جذر الخالف الداخلي، وتضع اآلليات الالزمة          
  .العالقة التي ينذر إهمالها بانفجارات خطيرة ونهايات بائسة تنال الوضع الفلسطيني برمته

ما زالت العصبية الحزبية تحرك العقل الفتحاوي إزاء اتجاهات السياسة الوطنية الجامعة التي يفترض أن               
رات الخارجية تفعل فعلهـا     تمثل القواسم المشتركة ومساحة التوافق الوطني، وما زالت التدخالت والمؤث         

األكيد في تقرير المسار السياسي الفتحاوي والوضع الفلسطيني الداخلي، مما يضع عقبات جدية في وجه               
تخليق سياسة وطنية فلسطينية مشتركة قادرة على نزع فتيل االحتقان الداخلي، وتخفيـف حـدة وثقـل                 

  .األزمات التي يئن تحت وطأتها المجتمع الفلسطيني
ار المرحلة المنصرمة التي أعقبت تأسيس السلطة الفلسطينية تحملت فتح مسؤولية أولى في بنـاء        على مد 

، لكنها أخفقـت إخفاقـا   )الكيان السياسي الوطني(سياسة وطنية توافقية كونها تبنت مشروع إقامة السلطة    
ا تترى فيمـا    ذريعا على إيقاع رغبتها في احتواء وتدجين حماس وقوى المعارضة، واستمرت محاوالته           

  .2000بعد في ظل انتفاضة األقصى عام 
، 2006بيد أن األمور أخذت منحى بالغ الحدة في مرحلة ما بعد إجراء االنتخابات التشريعية مطلع عـام     

مما استلزم سياسة فتحاوية أكثر صرامة تجاه حماس ارتكزت على ضرورات االحتواء والتطويع بـأي               
 مرارة االنقسام السياسي والجغرافي، وحرم الفلسطينيين من أمل تنسم          ثمن، وهو ما قاد الحقا إلى تجرع      

  .عبير تجليات الشراكة السياسية ذات األصول الوطنية الراسخة ألول مرة في تاريخهم المعاصر
اإلشكالية األكثر إزعاجا التي تنتصب في سياقات تحليل الموقـف والـسياسة الفتحاويـة أن االنغـالق                 

نية تدشين سياسة وطنية توافقية بات أمرا خارج البحث أو النقاش، فجـّل هـم فـتح                 الفتحاوي على إمكا  
ينصب على استدراج حماس وقوى المقاومة لمربعها السياسي رغم فشل برنامجها السياسي القائم علـى               

 االنتحار الـسياسي الـذي ال       -دون شك –اجتراح تسوية مطلقة ومفاوضات بال حدود، وهو أمر يرادف          
  . في دائرة الحسابات الحمساوية أيا كانت الظروف-لقامط–يدخل 

في ضوء انعدام الفرص الموجبة لتكريس سياسة الحد األدنى وطنيا، وتمنّع حماس عن االنـسياق وراء                
الضغوط ومحاوالت االبتزاز الفتحاوية، تبدو الخيارات التي تمتلكها فتح هذه األيـام محـدودة للغايـة،                

  . واألثمان الوطنية الباهظةودونها الكثير من المغارم
تكمن المشكلة الجلل أمام فتح في متوالية خساراتها لرهاناتها المختلفة التي عقدت عليها آمالها طيلة الفترة                
الماضية، بدءا برهانها الخاسر على فشل حكومة حماس العاشرة وتهاويها في أسـابيعها األولـى تحـت                 

ورا بسقوط رهانها على انكسار تجربة حماس في غـزة      ضغط الحصار االقتصادي والعزل السياسي، مر     
في مرحلة ما بعد الحسم العسكري، وصوال إلى تطاير رهانها على انتهاء حكم حماس وذهـاب ريحهـا                  
إبان الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، وغيرها من الرهانات التي تبخرت على قاعدة صمود حماس               

  .وجلدها أمام النوائب والشدائد
ان الوحيد الذي تؤمن فتح بفاعليته حاليا في الضغط على حماس يكمن في بلوغ موعـد االنتخابـات               الره

، ونزع الشرعية القانونية والدستورية عن المجلس التـشريعي، وإظهـار   25/1/2010التشريعية بتاريخ   
دولي علـى   حماس بمظهر المغتصب للسلطة والمتنكّر للقانون الفلسطيني، وتحريض المحيط اإلقليمي وال          

  .في غزة حسب المفهوم الفتحاوي" المتمردة"مقاطعتها بشكل تام، وتحشيد حالة عدائية تتصدى للحالة 
النزول على نهج المصالحة الوطنية، والقبول      : يتأسس على هذا الرهان خياران اثنان ال ثالث لهما، األول         

 فلـسطينية كثيـرة رغـم بعـض         بالورقة المصرية التي تشكل تسوية مقبولة إلى حد كبير لدى أطراف          
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التحفظات، فيما يكمن الخيار الثاني في زرع األلغام والعراقيل في وجه الورقة المصرية عبر اإلصـرار                
على إنفاذ التحفظات واالعتراضات، وخصوصا فيما يتعلق بالموقف من بعـض اآلليـات ذات العالقـة                

ة وغزة، والتي قـد يـدخل الـشيطان فـي           بالملف األمني ولجنة التنسيق المقترح إدارتها لشؤون الضف       
  .تفاصيلها المختلفة

خالصة الموقف الفتحاوي الراهن تميل بوضوح إلى القبول بالورقة المصرية وتوقيع اتفاق المصالحة مع              
حماس تمهيدا لبلوغها عتبة االنتخابات التشريعية التي تعول عليها فتح السترداد مجدها الضائع ونفوذهـا               

ضة في القول إن هدف فتح من بلوغ المصالحة هو التمـاس إجـراء االنتخابـات أوال             الزائل، وال غضا  
  .وأخيرا

لكن اإلنشداد إلى المصالحة ال يعني استبعاد الفشل واالنجرار إلى الخيار الثاني الذي تقود مضامينه إلـى             
قضاء على أمل   تعميق جذور االنقسام، وإدخال الوضع الفلسطيني برمته في نفق كارثة وطنية تستدعي ال            

وروح الوحدة والتوافق الوطني، وترك القضية الفلسطينية نهبا لمخططـات التـصفية والتـذويب التـي                
تستحثها اإلدارة األميركية وحكومة االحتالل، وتجذير أشكال المعاناة والبؤس والقهر التي يعـاني منهـا               

  .أهل غزة بشكل غير مسبوق
  المأزق والخيارات.. حماس

حماس في برنامجها أو نهجها الوطني، فهذا أمر ال يختلف فيه اثنان أو ينتطح عنزان كمـا                 ال تبدو أزمة    
  .يقال، وإنما في تفكيرها السياسي واجتهاداتها السياسية التي تخضع لقانون المرحلة وظروف الواقع

برة حماس حركة ذات عمر قصير نسبيا قضت جّل وقتها في مقاومة االحتالل، واكتسبت في إطار ذلك خ                
 ال تملك تجربة سياسية ثرية تمكنها من معالجة الواقـع الـسياسي،             -في المقابل –كفاحية معتبرة، لكنها    

المنحرف والمأزوم، عربيا ودوليا، واجتراح األساليب السياسية السائدة كالمداراة وااللتفاف والمنـاورة،            
  .يمية والدوليةومجاراة المخططات والمكائد السياسية التي تبدع فيها البيئة اإلقل

قد تكون حماس امتلكت تجربة سياسية جيدة نسبيا، وخصوصا في األعوام األخيرة، إال أن هذه التجربـة                 
ال ترتقي إلى مستوى النضج المطلوب الذي يؤهلها لمواجهة تحديات السياسة العربية والدولية الطافحـة               

عبة السياسية الدوليـة التـي تـتحكم فـي          باألالعيب واأللغام، وتبقى قاصرة عن استيعاب وفهم أبعاد الل        
  .مجريات الواقع السياسي في المنطقة والعالم

وال ريب فإن ما عايشته حماس من تجربة الحصار والعزل السياسي طيلة األعوام الماضية، وانخراطها               
محـن  العملي في معمعان الحياة السياسية بكل تقلباتها وأزماتها وإشكالياتها، وما واجهته خاللهـا مـن                

وتحديات ال تحصى، كفيل بتطوير تجربة الحركة سياسيا، ومنحها فرصة حقيقيـة الستكـشاف حقيقـة                
  .السياسة اإلقليمية والدولية دون مواربة

في ثنايا تجربتها السياسية، وخاصة في أعوامها األخيرة التي تقلدت فيها زمام الحكم عقب فوزهـا فـي                  
ادات خاطئة أسهمت في إطباق الحـصار حولهـا، ومنحـت           االنتخابات التشريعية، مارست حماس اجته    

حكومة االحتالل الذريعة لخنق غزة وشن حرب مجنونة بحقها هي األكثر عنفا وشراسة منذ نكبة سقوط                
  . على اإلطالق1948فلسطين في عام 

في البداية خاضت حماس االنتخابات بدون رؤية مستقبلية أو حساب للنتائج، ومن ثم شـكلت الحكومـة                 
لعاشرة منفردة بعد فوزها المدوي، لتنطلق بعدها في مسار حسم عسكري اكتسب طابعا عفويـا بـدون                 ا

ـ             ، وما استتبعه ذلك    "الجيتو"تخطيط وتم إلباسه رداء سياسيا تخلله فرض وقائع سياسية جعلت منه أشبه ب
ة لشن حـرب    من فرض حصار ال إنساني بالغ الشراسة، ومقارفة أخطاء عسكرية ميدانية منحت الذريع            

  .صهيونية طاحنة أتت على األخضر واليابس، وراكمت فوق صدور الناس جباال من الهموم والمعاناة
حدث ذلك في ظل تقديرات سياسية وميدانية جانبت أفضل الصواب، ويرجع مردها أساسا إلـى ضـعف       

يمية والدوليـة، وعـدم     الخبرة والحنكة السياسية، واالفتقار إلى إدراك مدى قذارة وانحطاط السياسة اإلقل          
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حيازة رصيد عملي في إطار التماس واالحتكاك مع البيئة اإلقليمية والدولية وتوجهاتها المعادية لكل مـا                
  .هو إسالمي

لم تدرك الحركة وقتها أن االعتصام بالحق واللوذ بالصواب ال يكفي للنجاة من براثن التحديات العاصفة                
اومتهم من كل حدب وصوب، وأن الحركة ملزمة في كل أوقاتهـا            التي تحيط بالفلسطينيين وقضيتهم ومق    

بالمفاضلة بين خيارات واجتهادات وقرارات قد تكون كلها صحيحة وصائبة، وأن عليها انتقاء األفـضل               
  .واألصوب واألقل ضررا دون نقاش

ة، يمكن  ولدى تقييم المعالجات ذات الصلة بالتفكير السياسي لدى حماس في ظل سيطرة الحركة على غز              
الحديث عن تغير واضح في مسار الرؤية والمعالجة الخاصة بالمرحلة السابقة للحرب عن المرحلة التي               
  .تلتها إزاء العالقة مع االحتالل، والمحيط العربي والدولي، وسبل التعاطي مع األزمة الداخلية الفلسطينية

عد الحرب أنها أصبحت أكثر براغماتية في       فما يمكن استشفافه من إدارة الحركة لهذه الملفات في مرحلة ب          
فهم تعقيدات الواقع، وأن تشددها الواضح ومواقفها الصارمة التي سبقت الحرب قد آل إلى تعـاط أكثـر                  
مرونة في معالجة األحداث والقضايا السياسية والداخلية، وأكثر تقبال للعمل السياسي الحرفي الذي يموج              

  . وأساليب المكر والدهاءبألوان المناورة والنفس الطويل،
تبعا لذلك تبدلت أولويات األجندة الحمساوية، وتغيـرت خياراتهـا الـسياسية فـي ضـوء المعطيـات                  

  .والمستجدات التي أفرزتها الحرب، والمرحلة التي تلتها بكل ما تحوي من تطورات وتعقيدات
 الحرب لـم تكـن تـستبطن        وكي ال نغمط الحركة حقها فإن اإلنصاف يقتضي التأكيد أن مرحلة ما قبل            

إصرارا من طرف حماس على نفي خيار الوحدة الوطنية واختزال القضية الفلسطينية في شـريط غـزة                 
الجغرافي فحسب، بل كانت تحمل إصرارا على التشدد في تحقيق الوحدة على أساس معايير التوازن التام                

ي التعامل العسكري اإلسـرائيلي مـع   والعدالة الكاملة، وسط سيادة تقديرات تتحدث عن مستوى معتدل ف       
غزة، قد يبلغ في أسوأ األحوال حد االغتيال واالجتياحات المناطقية الموسعة ولـيس الحـرب الـشاملة                 

  .المجنونة واالستباحة الهائلة لكل شيء
ومما يبدو فإن هامش الخيارات بدأ يضيق تدريجيا أمام حماس في اآلونة األخيرة، وأخذ الواقع الـراهن                 

حكوم بالحصار الشرس وسبل الخروج من أزماته يحتل حيزا واسعا في إطار بحث الحركـة آلفـاق                 الم
خياراتها السياسية واتجاهاتها الوطنية، وخصوصا في ظل اقتـراب موعـد نهايـة الواليـة القانونيـة                 

القانوني كانون الثاني المقبل، وما يتهدده ذلك من نزع الغطاء          /والدستورية للمجلس التشريعي شهر يناير    
والشرعية الدستورية عن الحركة التي تفاخر بالتصاقها التام بنصوص ومـضامين القـانون والدسـتور               

  .الفلسطيني
ويتمثل الخيار األول في المضي قدما في       . وال مفر للحركة اليوم من المفاضلة بين خيارين اثنين ال غير          

مع آلياتها المقترحة لتحقيق الحد األدنـى       التعاطي مع الورقة المصرية رغم بعض التحفظات، والتجاوب         
من التوافق الوطني، وصوال إلى موعد االنتخابات الذي سيتم التوافق عليه الحقا، والعمل علـى تحـشيد                 

  .الشارع الفلسطيني من جديد خلف سياستها ومواقفها
شرط لتحقيـق   أما الخيار الثاني فيصر على إنفاذ تحفظات واعتراضات الحركة على الورقة المصرية ك            

المصالحة، مما يتوقع أن يقود إلى فشل الحوار مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية للغايـة علـى                    
  .الواقع الفلسطيني الداخلي ومستقبل العالقات الوطنية الفلسطينية

وفي كال الحالتين فإن صفقة تبادل األسرى تشكل ورقة رابحة لدى حماس مستقبال بحيث يمكن توظيفهـا            
  . في بازار الوضع الداخلي-و تمتل–

ففي حال نجاح مساعي المصالحة فإن الحركة ستعمد إلى استغالل الحدث بشكل كبير للتغطية على اآلالم                
والجراح، ومحاولة رفع أسهمها الشعبية التي تضررت جراء الحصار الوحشي طيلة الـسنوات األربـع               

لتي تتضمن في ثناياها فتح المعابر التجارية بين غـزة          الماضية، فيما ستلجأ لالستفادة من صفقة التبادل ا       
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وإسرائيل للتخفيف من معاناة الناس واستجالب تعاطفهم رغم الشكوك التي تحيط بإمكانية التزام االحتالل              
  .بفتح المعابر لفترة طويلة

تجاه إنجاحـه،   قناعتنا المؤكدة أن خيار التوافق والمصالحة يمثل الخيار الذي تعول عليه حماس، وتدفع با             
متسلحة في سبيل ذلك بمرونة فائقة واستعداد هادئ لنقاش كافة التفاصيل بعيدا عن المنطق الحزبي، أمال                
في تغيير الواقع الراهن إلى ما هو أفضل، والعمل على بلوغ خالصـات سياسـية تـستدرك األخطـاء                   

  .جديدالسابقة، وتسهم في إعادة الروح لمفهوم المقاومة وللوطن والقضية من 
  خالصة

ال شك أن الخيارات المتاحة أمام كل من فتح وحماس ضيقة بل محدودة للغاية، وأن خيـار المـصالحة                   
يبقى الخيار األكثر سالمة وأمانا لنزع فتيل األزمة الداخلية، ومعالجة كثير من أشكال البالء التي نزلـت                 

  .ظفر بالنجاحبساحة الفلسطينيين، واالتجاه األكثر ترجيحا لنيل التوفيق وال
ذلك أمر يمكن التغلب عليه بقليل من النوايا الصادقة والجهود المخلصة، والتأسيس عليه لبناء إجـراءات                
وإنهاء أخرى، لكن مفتاح حل األزمة يكمن في إعادة صياغة التفكير السياسي الفلسطيني بمـا يـضمن                 

        الحزبي والشطط السياسي والتدخل الخارجي، وتشر به الكامل لمفاهيم التعاون الـوطني      صيانته من الغلو
والشراكة السياسية وتداول السلطة وفقا للقيم الوطنية ومبادئ القانون والدستور الفلسطيني، وهو أمر مـا               

  .زال بعيد المنال ودونه الكثير من العمل والجهد والتضحيات
األمور لدى البعض بعقليـة     باختصار ال يمكن أن تقوم للوطن الفلسطيني قائمة في الوقت الذي تدار فيه              

اإلقصاء واالستباحة واالستئصال، ولن تتذوق الساحة الفلسطينية طعم الراحة بمعزل عن تالق سياسـي              
  .تام على أرضية القواسم المشتركة وبرنامج الحد األدنى بين مختلف األطراف الفلسطينية
  29/9/2009نت، .الجزيرة

  
  فةواالحتمال في الض الكالم هنا.. التوطين .62

  أنيس محسن
كانت الفتة الحملة األخيرة التي أطلقت في لبنان إعالمياً للتحذير من خطر التوطين من بوابة اتهام جهات                 

  .حزبية لمنافسين سياسيين بالتآمر لفرضه وتغيير الواقع الديموغرافي والسياسي الذي بني البلد عليه
يين الحزبيين اللبنانيين وجهات أمنية باالتـصال       لكن األخطر ما لم يقل في اإلعالم، إذ بادر بعض السياس          

بجهات فلسطينية للتحذير من مخطط يشارك فيه المنافسون أنفسهم، يهدف الى تفجير الجبهة الفلـسطينية               
  .الساكنة في لبنان من خالل زرع خاليا إرهابية في بعض المخيمات، خصوصاً مخيم البداوي

خالد عارف المنتخب حديثاً، والـذي حـذر        " فتح"لحركة  ترافق ذلك مع تصريح لعضو المجلس الثوري        
بدوره من تفجير محتمل للوضع في المخيمات ومن دخول أصولي إرهابي على هذا الخط، ما أغـضب                 
قيادة الحركة، وفق مصادر واسعة االطالع، ودفع عضو اللجنة المركزية المنتخب خالل المؤتمر األخير              

طان ابو العينين الى إطالق سلسلة تصريحات تؤكد أن المخيمات لن           أيضاً ومسؤول ساحة لبنان سابقاً سل     
تكون قطعاً خارج الشرعية اللبنانية، وأنها خاضعة تماماً لحكم القانون اللبناني والسيادة اللبنانيـة، وأن ال                

  .خطر إرهابياً فيها أو حولها
ان الى الضفة الغربية، تحديداً الـى     الى ما تقدم، يلفت ما يشاع عن تهيئة لنقل عدد كبير من فلسطينيي لبن             

منطقة بين نابلس ورام اهللا، شُيدت فيها مئات المباني السكنية التجارية ولم تسكن بسبب الوضع الذي نشأ                 
 واجتياح جيشه الضفة الغربية وتقويض اإلدارة       2001عقب تولي ارييل شارون رئاسة الوزارة في العام         

سلطة الفلسطينية تقوم حالياً بشراء هذه المباني الخالية من السكان،          وتقول مصادر إن ال   . الفلسطينية هناك 
مشتبهة بأن الموقع المشار اليه إنما هو جزء من خطة إلعادة توطين جزء على األقل من فلسطينيي لبنان                  

  .في الضفة الغربية
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" فـتح "د مؤتمر   ويتساءل قيادي فلسطيني عن السهولة التي رافقت تأمين تصاريح الدخول اإلسرائيلية لعق           
في بيت لحم وعن الرفض غير المقنع أبداً لكل من األردن ومصر لعقد المؤتمر في أي منهما، ومن ثـم                    
عقد سلسلة مؤتمرات قطاعية ومهنية في الضفة بمشاركة أعضاء من مختلف فصائل المنظمة من خارج               

  وبسهولة فائقة كذلك؟) من سوريا ولبنان تحديداً(األراضي الفلسطينية 
ضع المسؤول الفلسطيني ذلك في سياق مخطط محتمل إلعادة توطين الالجئين، خصوصاً الموجـودين              ي

في لبنان، وبتؤدة من دون لفت نظر، وجعل األمر مقياساً لردود الفعل، فإذا كانت غير ذات قيمة، جرى                  
 باراك أوباما وإن    تفعيل المخطط توازياً مع التقدم في عملية التسوية، التي يصر عليها الرئيس األميركي            

كان ال يزال بعيداً عن فرض الوقائع عبر الضغط المباشر على إسرائيل والقيادة الفلسطينية علـى حـد                  
  .سواء

يمكن ايجاد رابط، في هذا السياق، بين الحملة التهويلية غير المسبوقة من التـوطين فـي لبنـان وإزاء                   
 أن يصبح سجن رومية جنة إرهابيـة مثـل          المخيمات والتي بلغت حد تحذير ورد في مقال صحافي من         

مخيم عين الحلوة، فضالً عن تصريحات أطلقها سياسيون يومياً وعلى مدى أيام الحملـة، التـي خفتـت                  
  .أخيراً، حول استعدادات إرهابية في المخيمات

ي تؤكد  ويمكن ايجاد رابط بين عرقلة البناء في مخيم نهر البارد بذريعة وجود أطالل لمدينة ارطوزيا، الت               
األبحاث والدراسات االيكولوجية أنها موجودة جنوب النهر، علماً أن المخيم يقع كـامالً شـماله، اي أن                 

  .المدينة، ووفق دراسة فرنسية، تقع خارج المخيم
وإذا كانت الحملة، التي قيل في المجالس الخاصة، إنها تشن على المنافسين الـسياسيين تحـت عنـوان                  

  من يدير الحملة ولماذا؟: والتوطين، فإن السؤال ه
الترهيب والتخويف في المخيم ومنه، ومنع اإلعمار بشتى الذرائع،         : ثمة خيط يربط بين كل تلك العناصر      

للمخيمات، والتهيئة الميدانية في الضفة الغربية، وتـسريب الكثيـر مـن        " الفلكلوري"واستمرار الحصار   
 الذي يدعو الى عودة الالجئـين الـى منـازلهم           194الدراسات واآلراء التي تتحدث عن القرار الدولي        
 الضفة الغربية مـع التعـويض، ورفـض األردن          إلىوالتعويض عليهم، معدالً بحيث يلحظ العودة لكن        

وفوق كل ذلك الحديث عـن بـوح        . المطلق للتوطين، علماً أن الفلسطينيين يمثلون أغلب سكان المملكة        
اهو للواليات المتحدة بعدم اعتراضه على إخالء مستوطنات تعتبر         رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتني    

في المنطق اإلسرائيلي، لكن شرط اإلبقاء على المساكن وعدم تدميرها وبيعها للفلسطينيين مـن              " شرعية"
  .خالل ممولين دوليين

قة المرهبـة   من هو المايسترو الذي يقود الجو     : الخيط الناظم لتلك األحداث والمواقف يطرح أيضاً سؤاالً       
والمخوفة من التوطين ومن المخيمات في لبنان، والممهدون والمهللون في الضفة الغربية لشراء المساكن              

  .ووضع عربة الدولة قبل حصانها من خالل مشروع بناء مؤسسات الدولة قبل الدولة
  30/9/2009المستقبل، 

  
  فلسطيني ال-ما ينبغي التفاوض عليه أوالً هو ثمن السالم اإلسرائيلي  .63

  *روبيرت مالي
فعلى سبيل . ثمة ما هو أخطر من تبدد األمل في حل المسألة الفلسطينية، وهو تبدد االهتمام بالنزاع كله

، مقترحاته في 2008المثل، عندما أعلن إيهود أولمرت، رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، في أواخر 
واألرجح أن مثل هذه المقترحات، . م تقدمهاشأن تنشيط عملية السالم، استقبلت بصمت مطبق على رغ

. لو صيغت من قبل، لبعثت مناقشة وردوداً، ويبدو اليوم أن األمور تدور في فراغ وال مباالة عامة
. والحال هذه، على أوباما، ربما قبل أي أمر آخر، النفخ في الرماد، وإحياء جذوة الحماسة والتعبئة

وهذا يفوق أهمية روحات وجيئات جورج ميتشل . سؤولين يبادرونفالناس يتعلقون باألمل حين يرون الم
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، كانت )يونيو( حزيران 4المكوكية، والباعثة على التشكك، وال ريب في أن خطبة أوباما بالقاهرة، في 
  .عالمة فارقة، ولما لم تعقبه مبادرة، ترك انطباعاً بأنه يشبه خطوات سبقته، ولم ينجم عنها شيء

وال تخلو الخطة من . ما تقتضي اجراء أولياً هو تجميد المستوطنات اإلسرائيليةوالحق أن خطة أوبا
. فافتراض حكومة اسرائيلية، يمينية كانت أم يسارية، تُجمد المستوطنات، هو ضرب من الوهم. عيوب

وإصرار أوباما عليه، في ما هو ليس في . فمثل اإلجراء هذا ال يعود على اإلسرائيليين بأي مكسب
وحين يعد اسرائيل، لقاء تجميد المستوطنات، بتطبيع . له، لن يعود على البلدان العربية إال بالخيبةمتناو

فالبلدان العربية لن تقدم على التطبيع في مقابل ما تراه . عالقاتها بالبلدان العربية، فهو يبالغ في التفاؤل
  .مراوحة في المحل نفسه، وليس خطوة الى أمام

مفاوضين األميركيين التصدي مباشرة الى مسائل يتقدم خطرها مسألة تجميد وأنا أرى أن على ال
المستوطنات، مثل تقديم ثمن سالم فعلي بين العرب واإلسرائيليين، وسؤال اإلسرائيليين عما يسعهم 

وال مناص من توجه أوباما . والسؤال نفسه تنبغي مناقشته مع الفلسطينيين. تسديده عن هذا الثمن
لى الطرفين، والتطرق مباشرة الى المسائل الجوهرية والحاسمة، والخوض في مناقشة بالمخاطبة ا

وهذه عوامل أقوى حسماً من تجميد المستوطنات، وفرصة تستدعي مـن كال الفلـسطـينيين . تاريخية
  .واإلسـرائـيلـيين الكـشـف عـن أوراقـهـم

ير هذه الوحدة يبقى السكان في معزل فمن غ. واستئناف عملية سالم مستحيل من غير وحدة فلسطينية
عن العملية السياسية، وإذا لم تبعث حركة وطنية فلسطينية، فقد يوقع اتفاق سالم من العسير تطبيقه 

فالحركة الوطنية الفلسطينية المتجددة هي شرط اتفاق سالم يضرب بجذوره في األرض، . والعمل به
  . »سحما«ويقتضي هذا محاورة . ويقاوم امتحان الزمن

ولعل في رأس أخطاء عملية السالم التاريخية النكوص عن بذل الجهد مع أقدر طرفين على عرقلة 
اليمين المتطرف اإلسرائيلي والمستوطنون، من جهة، : العملية، وحرفها عن طريقها، والطرفان هما

 السالم، والطرفان يستحيل اقناعهما باالنخراط في عملية. ، من جهة أخرى»حماس«واإلسالميون و 
  .وال بد من اعتبار المصالح التي يمثلها الطرفان. ويستحيل كذلك تجاهلهما

فالالجئون هم أصل الحركة الوطنية الفلسطينية، . ومسألة الالجئين جوهرية، وال يجوز حلها بثمن بخس
ويقال ان . هوينبغي أن تكون المسألة مشروعة، ويقر بها اقراراً ال لبس في. وقلبها الخفاق في السبعينات

وأرى ان . المسألة هذه قد تقايض بمسألة القدس الشرقية واالعتراف بها عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة
  .وينبغي التطرق الى كل ملف من الملفات على حدة. المعالجة هذه سيئة

  .ش.، إعداد و23/9/2009الفرنسية، » ليبراسيون«مستشار سابق لبيل كلينتون، عن * 
  30/9/2009الحياة، 
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  29/9/2009أمية جحا، 

  
  

    


