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  نتنياهو يصادق على بناء مئات البيوت االستيطانية قبل التجميد .1
 نتنيـاهو رسـميا، أمـس        رئيس الحكومة اإلسرائيلية   أعلن مكتب :  وكاالت جرايسي، برهوم   –الناصرة  

 2500الجمعة، أن نتنياهو سيقر بناء مئات البيوت االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إضـافة إلـى              
د البناء، وأنه ال حديث عن أي تجميد في القدس المحتلة، في حـين نـشر أمـس، أن المبعـوث                     بيت قي 

األميركي للشرق األوسط جورج ميتشل، أبلغ مسؤولين إسرائيليين بعدم موافقة واشـنطن علـى تحييـد                
  .القدس من تجميد االستيطان

مسؤول " بيانا صادرا عن     وكانت الصحف ومختلف وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قد صدرت ونشرت أمس،         
في مكتب رئيس الحكومة، وهي إحدى كنايات رئيس الحكومة، يقول، إن رئيس الحكومة بنيـامين               " كبير

نتنياهو سيقر قريبا مشاريع استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تشمل بناء مئات البيـوت            
  .االستيطانية
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 بيت استيطاني في طور البناء، كما       2500من البيوت، هو عدا عن      وأكد البيان اإلسرائيلي، أن هذا الكم       
أن هذه المشاريع ال تشمل القدس المحتلة، التي أصال لن توافق إسرائيل على أي تجميد للبناء فيهـا، وأن               

  .جميع المشاريع فيها متواصلة
 عنها، فإنه سيكون مـستعدا      إنه بعد أن يقر نتنياهو مشاريع البناء التي يجري الحديث         "وتابع البيان قائال،    

ـ  لعدة أشهر، وحتـى  ) الضفة الغربية المحتلة(لبناء إضافي في يهودا والسامرة " التأجيل المؤقت "للتفكير ب
، وتزعم إسرائيل   "أن شرط هذا التأجيل، هو وجود ظروف مالئمة، تشمل خطوات تطبيع من دول عربية             

  .رئيس األميركي باراك أوباماأن خطوات كهذه من شأنها أن تدفع مبادرة السالم لل
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية أمس، أن قرار نتنياهو هذا تم عرضه على المسؤولين األميـركيين، مـن                 
خالل مستشار نتنياهو المحامي يتسحاق مولخو، ومستشار وزير الحرب إيهود بـاراك، العميـد مايـك                

 جورج ميتشل، في واشـنطن يـوم األربعـاء    هيرتسوغ، اللذين التقيا المبعوث األميركي للشرق األوسط   
  .األخير

اإلسرائيلية، إن نتنيـاهو دأب فـي     " يديعوت أحرنوت "على االنترنت، التابع لصحيفة     " واينت"وقال موقع   
األيام األخيرة على تهدئة قادة المستوطنين، مبلغا إياهم بأنهم سيتفاجأون إيجابا من طبيعة التفاهمات مـع                

تي يجري بلورتها، وقال نتنياهو لمقربيه، إن من شأن زيارة ميتشل إلى إسرائيل فـي          اإلدارة األميركية ال  
العاشر من الشهر الحالي أن تسد الفجوات الصغيرة التي ما زالت قائمة بين الحكومة اإلسرائيلية واإلدارة                

  .األميركية
ح لمستشاري نتنياهو   اإلسرائيلية ذكرت في عددها الصادر أمس، أن ميتشل أوض        " هآرتس"إال أن صحيفة    

وباراك، أنه ال توجد مصادقة أميركية للبناء في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وأن ميتشل أبلغ                
المسؤولين اإلسرائيليين، أن الواليات المتحدة لن تتساهل في مسألة تجميد البناء، وأنها تتلقى برضا تعهد               

وأكدت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المختلفة مجددا، أن       . حيفةإسرائيل بتجميد البناء، حسب ما أوردته الص      
إلسرائيل فـي   " بادرات طيبة "في الحصول على تعهدات من دول عربية بتقديم         " نجحت"الواليات المتحدة   

  .حال جمدت االستيطان
تح ، إن الحديث مع دول عربية يدور حول السماح بإجراء لقاءات دبلوماسية وف            "هآرتس" وقالت صحيفة   

خطوط هاتفية مباشرة، والسماح بتحليق الطائرات اإلسرائيلية من والى الشرق األقصى، وأن دوال عربية              
  .وأكثر" المبادرات"وافقت على واحدة من هذه 

" بـادرات "إال أنه حسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن إسرائيل ما تزال تصر على أن تقدم الـسعودية                 
ي هذا االتجاه يعطي دفعا للعملية التفاوضية، ولكن إصرار إسرائيل يتعلق           كهذه، بزعم أن قرارا سعوديا ف     

باألساس في الطلب من السعودية بأن تسمح للطائرات اإلسرائيلية المدنية بالتحليق في أجوائها وهو االمر               
  .الذي ترفضه السعودية في ظل التعنت االسرائيلي تجاة السالم في المنطقة

  5/9/2009الغد، األردن، 
  

   مع االحتالل تمنح غطاء للتهويد واالستيطان اللقاءات: هنية .2
استهجن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، اللقاء الذي جمع مؤخراً وزير فلسطيني من حكومة              :خان يونس 

لألسـف  : "وقـال  .رام اهللا بوزير إسرائيلي، محذراً أن تكون هذه اللقاءات مقدمة لجولة من المفاوضات            
في القدس المحتلة ثـم يقـال       " إسرائيليين"ني في حكومة غير شرعية يجتمع مع قادة         وزير اقتصاد فلسطي  

الـسياسة  " تـشرعن "، مشدداً على أن هـذه اللقـاءات         "نحن ال نريد مفاوضات، فبماذا نفسر ما يجري؟       
اإلسرائيلية في القدس المحتلة، وتمنح الغطاء للتهويد واالستيطان وعزل القدس عـن محيطهـا العربـي              

  .الميواإلس
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وأضاف هنية أن الفكرة اإلسرائيلية قد ضرِبت في أساسها، وأن فلسفة الوجود اإلسرائيلي فـي الحفـاظ                 
، مشدداً في الوقت ذاته علـى أن        "على بقائه على أرضنا قد فشلت، وال مستقبل لهم على أرض فلسطين           

  ". بيهودية الكيانفال نعترف"فلسطين لم تكن يوماً من األيام يهودية بل أرض ودولة إسالمية، 
وتابع رئيس الوزراء في كلمة له على هامش لقاء مع ذوي الشهداء واألسرى والوجهـاء فـي المـسجد                   

رغم كل الظروف التي تحيط بنا والصعاب التي تعتـرض طريقنـا،            " :الكبير في مدينة خانيونس مؤخراً    
ل على اهللا نستشعر بـأن المـستقبل       والعقبات التي يصنعها اآلخرون في طريقنا ومسيرتنا إال أننا وبالتوك         

  ".لنا، وأن االحتالل زائل ألنه باطل ونحن الحق
وحذر من أن القدس المحتلة تتعرض لهجمة عنيفة تحت األرض وفوقها، من خالل الحفريات التي تـتم                 
أمام شاشات التلفاز، ومن فوق األرض باالستيطان والتهويد وطرد الـسكان وسـحب الهويـات وبنـاء                 

إن الذي حرر غزة من دنس المحتلين وطرد المستوطنين لقادر علـى تحريـر              :"وقال هنية  .اتالمستوطن
إن قـانون االحـتالل لـيس القـبالت         :" ، مضيفاً   "بقية األرض بإذن اهللا، هذا قانون ال يتغير وال يتبدل         

  ".واألحضان، إنما الطلقة والمقاومة، طالما هناك احتالل من حق الشعوب أن تقاتله
  5/9/2009سطين، صحيفة فل

  
  ال مفاوضات قبل تجميد االستيطان: عباس .3

أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس جولتـه األوروبيـة فـي    : باريس ـ مراد مراد والوكاالت 
باريس حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي شدد فيها الطرفان على أن تجميـد                

الفلسطينية هو المفتـاح األساسـي السـتئناف المفاوضـات بـين            االستيطان اإلسرائيلي في األراضي     
وأعلن قصر األليزيه في بيان رسمي عقب اللقـاء أن الرئيـسين الفرنـسي               . الفلسطينيين واإلسرائيليين 

ناقشا باستفاضة الجهود المبذولة إلحياء عملية السالم والوضع في األراضـي الفلـسطينية             "والفلسطيني  
  ".والقضايا االقليمية

واستهل عباس في مؤتمر صحافي عقده بعد اللقاء بالتعليق على األنباء الواردة من إسرائيل التي قالت إن                 
كي يتمكن من إنجـاز     (رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بتسريع عمليات البناء واالستيطان           

غير مفيد  "فوصف عباس الخبر بأنه     ،  )ما يمكن إنجازه قبل أن يقدم أي التزام بتجميد التوسع االستيطاني          
باستمرار البناء واستمرار العطاءات، وبعد ذلك يمكن أن يفكـروا بإيقـاف            ) اإلسرئيليون(ألنهم صرحوا   

نحن نطالب اإلسرائيليين بتجميد االستيطان     . هذه أفكار غير مقبولة إطالقاً بالنسبة الينا      . موقت لالستيطان 
وتحدثنا أيضاً عن أحوالنا الداخلية الفلسطينية ونجاح مؤتمر فتح         . ئيةوالذهاب الى مفاوضات المرحلة النها    

  ". حماس وما هي آفاق نجاحه) حركة(ومنظمة التحرير والحوار الذي سيتم الشهر المقبل مع 
ورداً على سؤال بخصوص اقتراح الرئيس األميركي باراك أوباما لعقد اجتمـاع ثالثـي فلـسطيني ـ     

إن هذا االجتماع متوقف على الخطوات التي تـسبقه وهـي تجميـد    " عباس إسرائيلي ـ أميركي، أجاب 
  ". االستيطان

أنا ال أريد هنا القول إن شريك أمـس لـيس           "وعن رأيه في شخص نتنياهو كشريك للسالم، قال عباس          
نحن نتعامل معه بصفته رئيس وزراء إسرائيل ونتعامل مع إسرائيل على أنها دولـة تريـد أن                 . شريكاً

ى السالم، ونحن مستعدون لكي نكون شركاء حقيقيين للسالم إذا حصل الشعب الفلسطيني علـى               تصل ال 
  ". حقوقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً الى جنب مع دولة إسرائيل

وأكد عباس ثبات الموقف الفلسطيني حول تجميد االستيطان كمفتاح الستئناف عملية السالم عندما أجـاب      
ا كانت السلطة الفلسطينية ستغير رأيها في حال تنازلت واشنطن لتل أبيب عن إصـرارها               على سؤال إذ  

  ".مواقفنا ثابتة ولن تتغير. ال"على تجميد االستيطان قائالً 
  5/9/2009المستقبل، 
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  القرار بشأن المفاوضات سيتخذ بالتنسيق الوثيق مع الدول العربية": منظمة التحرير" .4

ـ  أكد مسؤول فلسطي  : القدس أن أي قرار من منظمة التحريـر الفلـسطينية باسـتئناف           " األيام"ني كبير ل
نريد وقفاً  : وقال الـمسؤول الفلسطيني   الـمفاوضات أو عدم استئنافها سيتخذ بالتشاور الوثيق مع العرب،        

 كامالً وشامالً لالستيطان، ولكن بصراحة فإن ما يتردد، حالياً، عن الـمواقف اإلسـرائيلية التـي تقـال                
لألميركيين ال يشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية مستعدة لوقف االستيطان بشكل كامل وإنما هـي صـيغ                 

في اللحظة التي يعلن فيها نتنياهو اسـتعداده وقـف االسـتيطان            : "وأضاف .تحتمل الكثير من التالعب   
ناف الــمفاوضات   بالكامل وقبوله حل الدولتين فإنه لن يكون هناك مانع من عقد لقاء معه وحتى اسـتئ               

  ".السياسية
: وقال" القرار بالعودة للـمفاوضات من عدمه سيتخذ بالتشاور الكامل مع األشقاء العرب          "وشدد على أن    

تجري حالياً اتصاالت مع األشقاء العرب وستكون هناك اتصاالت قبل التوجه إلى اجتماعات الجمعيـة               "
 سواء بالذهاب إلى الـمفاوضات فـي حـال تلبيـة           العمومية في نيويورك وخاللها، وسيتم اتخاذ القرار      

  ".مطالب معينة، هي أيضاً مطالب دولية، أو عدم الذهاب إلى الـمفاوضات في حال عدم تلبيتها
وأشار الـمسؤول الفلسطيني إلى أن األمور ستتضح في ختام الزيارة الـمقرر أن يقوم بها الــمبعوث                

يتشل إلى الـمنطقة بعد عدة أيـام والتـي سـيلتقي خاللهـا             األميركي لعملية السالم السيناتور جورج م     
الـمسؤولين الفلسطينيين واإلسرائيليين لبلورة منظومة التزامات على األطراف بما يشمل التوصل إلـى             

  .صيغة بشأن وقف االستيطان
 /وبحسب مصادر مطلعة فإنه في حال التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع فإن قمة ثالثية فلـسطينية                  

 .أميركية ستعقد على األرجح يوم الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين من الشهر الجـاري             / إسرائيلية  
اتـصاالت ولـيس    "وتقول مصادر فلسطينية مطلعة إنه في حال عقد االجتماع فإنـه سـيكون بمثابـة                

  ".مفاوضات
 5/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  ء القدومي من منصبه  السياسية في منظمة التحرير تنفي إعفاالدائرة .5

نفى متحدث فلسطيني، أمس، أن يكون رئيس الدائرة الـسياسية لمنظمـة التحريـر               : روتيرز - رام اهللا 
الفلسطينية فاروق القدومي قد أعفي من مهامه في الدائرة على خلفية اتهامات وجهها للـرئيس محمـود                 

لمتحـدث الرسـمي باسـم الـدائرة        وقال ا  .عباس بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات       
ـ     إن اإلشاعات التي روجتها بعض المواقع اإلعالميـة        : " نسخة عنه " رويترز"السياسية في بيان وصل ل

  ".حول إعفاء فاروق القدومي من مهامه في الدائرة السياسية للمنظمة ال أساس لها من الصحة 
  5/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ال نرى في إيران خطراً: عريقات .6

يكـف عـن   "اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس، ان علـى الغـرب ان         : أ ف ب  
، مـشددا   »ال ترى فيها خطـرا    "بشأن إيران التي تختلف السلطة الفلسطينية معها لكنها         » تصدير الخوف "

ليـة فـي    وخالل نقاش في المعهد الفرنسي للعالقات الدو      . على أن الحرب يجب أن ال تكون خياراً البتة        
وتابع . »ايران قوة إقليمية لكن ال يجب تقديم الدعم لفصائل على حساب أخرى           "باريس، قال عريقات إن     

  .»ال أريد ان أسمع إيران تتحدث عن تدمير إسرائيل، بل عن إضافة فلسطين إلى الخريطة"
  5/9/2009السفير، 
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  48سرى من مناطق الـ باطالق سراح اال"سرائيلإ"حماس تملك فرصة سانحة اللزام : قراقع .7
نفى عيسى قراقع، وزير االسرى والمحررين فـي الحكومـة الفلـسطينية    ' :الناصرة ـ زهير اندراوس 

المزاعم االسـرائيلية التـي قالـت ان الـسلطة          ' القدس العربي 'برئاسة سالم فياض في حديث خص به        
 االسرى، مشيرا الى انّه لم يصدر       الفلسطينية مستاءة من ان تقوم اسرائيل بابرام صفقة مع حماس لتبادل          

اي تصريح رسمي عن مسؤول فلسطيني في هذا السياق، وزاد قائال ان حركة حمـاس تملـك فرصـة                   
ـ         ، مشيرا الى ان هذه االمكانية لن تتـاح         48سانحة اللزام اسرائيل باطالق سراح االسرى من مناطق ال

  .في المستقبل
انّها سيئة للغاية وكرامتهم مستباحة، واسـرائيل تـستخدم         وحول وضع االسرى في سجون االحتالل قال        

 عاما كانت   15وعن المفاوضات مع االسرائيليين قال انّها منذ        . الجوانب االنسانية في محاولة البتزازهم    
عبثية، ووظفتها الدولة العبرية لتعميق وتكريس االحتالل، واضاف ان االستيطان خصوصا في القـدس              

  .متسارع بشكل خطير
  5/9/2009لقدس العربي، ا

  
   وعشراوي يدعوان إلى مقاومة شعبية لوقف تهويد القدسالبرغوثي .8

هناك “قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي           : منتصر حمدان  - رام اهللا 
ا، األمر الذي   لتهويد المدينة المقدسة وتهجير أكبر عدد ممكن من سكانه        ” إسرائيل“تسارع محموم من قبل     

يتطلب التحرك الفلسطيني العاجل والتوجه لألمم المتحدة التي أصدرت العديد مـن القـرارات المتعلقـة                
اآلن بخرقها وانتهاكها، وأضافت ان هذا التوجه ال بد أن يترافق مـع موقـف               ” إسرائيل“بالقدس وتقوم   

ما لـم يلتـزم     ” اإلسرائيلي“ع الجانب   فلسطيني ثابت بعدم العودة الى المفاوضات أو إجراء أية لقاءات م          
، ”بوقف االستيطان وقفاً شامالً، ووقف االنتهاكات وعمليات التهويد وسياسة هدم المنازل وتهجير السكان            

مؤكدة ضرورة تكريس  المواجهة الفلسطينية من خالل وضع خطة متكاملة لـدعم صـمود المقدسـيين                 
  .ناهضة لجرائم االحتاللبطريقة مدروسة، وتصعيد الفعاليات الشعبية الم

مصطفى البرغوثي مع عشراوي على أهمية تكـريس الفعاليـات          . ويتفق أمين عام المبادرة الفلسطينية د     
من تهجير وتـشريد لعـشرات      ” إسرائيل“الشعبية وتفعيلها داخل القدس المحتلة، موضحاً أن ما تمارسه          
 يجعل المواجهة الشعبية حتمية وانـدالعها       العائالت حالياً يأتي ضمن مخطط يستهدف آالف المقدسيين ما        

بشكل واسع ما هي إال مسألة وقت، وأكد أن أفضل السبل في مواجهة سياسة االحتالل في القدس تكـون                   
على أرضها، إضافة الى توسيعها في جميع مدن الضفة، وشدد على أهمية تحريم المفاوضات الـسياسية                

ة بالكامل، داعياً الى إنهاء االنقسام السياسي وتـشكيل قيـادة           نشاطاتها االستيطاني ” إسرائيل“ما لم توقف    
  .وطنية موحدة على برنامج نضالي مقاوم يستهدف إنهاء االحتالل

  5/9/2009الخليج، 
  

   تنفي تحضير لقاء عباس مشعل في القاهرةحماس .9
كان جمع  محمد نصر ما تردد عن إم     " حماس"نفى عضو المكتب السياسي في      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

لم نطلـب   ": "الحياة"عباس، وقال لـ    رئيس السلطة محمود    مشعل و رئيس المكتب السياسي لحماس خالد      
القـاهرة  " حمـاس "وأوضح أن زيارة وفـد      ". اللقاء ولم يبلغنا أحد به، وسنصل الى القاهرة بعد مغادرته         

إلى األمام من أجـل إنهـاء       ستتناول القضايا المختلفة، وعلى رأسها سبل دعم الجهود المصرية ودفعها           "
االنقسام والتوصل إلى مصالحة، وكذلك األوضاع في الضفة الغربية وممارسات السلطة القمعيـة بحـق               

اإلشكاالت التي تحدث في الضفة تعيد األمور إلـى الخلـف وال تـساعد علـى                "، معتبراً أن    "المقاومين
  ". اإلطالق في التوجه نحو المصالحة
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، وضرب مثالً بتجميد االسـتيطان      "لة تتعلق بالرؤية الحالية للقضية الفلسطينية     هناك مشك "ورأى نصر أن    
ال أحد يستطيع أن يفرض على إسرائيل تجميد االستيطان، مجرد التجميد الموقت لالستيطان أخـذ             : "قائالً

تى هذا الكم من الجدل رغم تدخل الواليات المتحدة، فكيف الحال عندما نتحدث عن تفكيك المستوطنات ح               
عام ) يونيو(تكون هناك فرصة للبحث في إقامة الدولة الفلسطينية على األراضي التي احتلت في حزيران               

  ".، إضافة إلى القضايا الجوهرية مثل القدس والالجئين؟1967
  5/9/2009الحياة، 

  
  البرغوثي اول المحررين وألف اسير مقابل شاليط والتبادل في سبتمبر:  فلسطينيةمصادر .10

 بين حمـاس وسـلطات      صفقة تبادل االسرى   أفادت مصادر فلسطينية متابعة لملف       :دينة فارس ر -غزة  
  .االحتالل اإلسرائيلي

ووفقا لتلك المصادر فإنه خالل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اإلسـرائيلي المـصغر للـشؤون األمنيـة                 
ن البرغـوثي ضـمن     األربعاء الماضي، قرر وزراء المجلس اإلفراج عن مـروا        » الكابنيت"والسياسية  

 أسيرا مـن    550 أسيرا لحماس و     450الصفقة الثانية من ضمن الصفقة الكلية بحيث يجري اإلفراج عن           
وحسب المصدر فقد أعطي رئيس الوزراء اإلسرائيلي       . منظمات أخرى، وعلى رأسهم مروان البرغوثي     

تب سالم فياض لعقد لقاء بينهما      نتنياهو تعليماته لوزير الدفاع ايهود باراك للبدء بإجراء اتصاالت مع مك          
إلطالع فياض على قرار الحكومة اإلسرائيلية باإلفراج عن البرغوثي لصالح السلطة الفلسطينية ولـيس              

 سـبتمبر خـالل     23وأن نتنياهو سيطلع أبو مازن عن قراره بإنهاء صفقة شاليط بتاريخ            . لصالح حماس 
يكي بارك أوباما على هـامش انعقـاد اجتمـاع          اجتماعهما المرتقب في نيويورك بحضور الرئيس األمر      

  .الجمعية العمومية
ووفقا للمصادر الفلسطينية، فإن دعوة المصريين لرئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس خالـد مـشعل         
لزيارة القاهرة جرت بناء لطلب رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان ورئيس الوفد األلمـاني               

 .»أورال"
  5/9/2009عكاظ 

  
   من حماس يزور وزير اإلعالم اللبناني ويبحث قضية إعمار البادر وشؤون الالجئينوفد .11

 من حركة حماس ضم المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة والمسؤول السياسي فـي                زار وفد 
بعد اللقاء قال بركة انه اطلع وزيـر اإلعـالم          . طارق متري  اللبناني   وزير اإلعالم    بيروت رأفت مرة  

 الفلسطيني، وأكدنا حرصـنا  -على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وخصوصا الحوار الفلسطيني        "
على إنجاح هذا الحوار، لكن هناك عقبات تعيق تحقيـق المـصالحة الفلـسطينية خـصوصا اسـتمرار                  
اإلعتقاالت ضد حركة حماس في الضفة الغربية والتدخل األميركي الذي يعيـق التوصـل الـى اتفـاق                  

كذلك وضعناه بما يجري في مدينة القدس لجهة اسـتمرار سياسـة تهويـد المدينـة                . فلسطيني فلسطيني 
وقد طالبناه بحكم موقعه كوزير لالعـالم بـأن         . واإلعتداءات التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك      

  ".وقد وعد خيرا في هذا المجال. يكون له دور في إبراز معاناة اهلنا في مدينة القدس
. استعرضنا ايضا الوضع الفلسطيني في لبنان خصوصا قضية إعمار مخيم نهر البـارد            : "وأضاف بركة 

وأكد لنا الوزير متري أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بقضية إعمار هذا المخيم وستكون هنـاك خطـوات                 
نية لالجئـين   كذلك طالبناه بالتدخل من أجل إقرار الحقـوق المدنيـة واإلنـسا           . عملية قريبا بهذا الصدد   

وقد أكدنا له ان الشعب الفلسطيني في لبنان يرفض التوطين ويتمسك بحق العـودة وكـذلك                . الفلسطينيين
  ". يرفض التهجير

  5/9/2009المستقبل، 
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  " كوكتيل مولوتوف"بشتى الوسائل بما فيها " دولة الصهاينة"محاربة :  ديفيسأوري .12

ديفيس الذي قيل إنه يعرف نفسه بأنه فلسطيني يهودي         انتخب أعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح أوري        
  .ليكون عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح

الروسية إنه ال يعرف نفسه بأنـه إسـرائيلي         " فريميا نوفوستيه "وقال اوري ديفيس في مقابلة مع صحيفة        
ألصل، فهو مـسلم    رغم أنه يحمل الجنسية اإلسرائيلية كما ال يعرف نفسه بأنه يهودي وإن كان يهودي ا              

  .يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الصراع الذي بدأته الحركة االستيطانية الصهيونية
وأكد أنه يعتبر ما هو حاصل في الشرق األوسط صراعا بين العرب الفلسطينيين والمستعمرين الصهاينة               

  .وليس بين العرب واليهود
لليهود ولكنه يناهض الدولة الصهيونية، ويرى ضـرورة محاربـة          وأشار إلى أنه ال يناوئ وجود الدولة        

  .بحسب ما تقرره قيادة حركة فتح" كوكتيل مولوتوف"بشتى الوسائل بما فيها " دولة الصهاينة"
ويرى اوري ديفيس ضرورة إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية اإلسرائيلية يتفق وقرارات األمم المتحدة بغض              

ائع جديدة، مشيرا إلى أن قرار تقسيم فلسطين الصادر عن األمم المتحـدة فـي   النظر عما تم خلقه من وق  
  . لم يعلن، مثال، مدينة القدس عاصمة للدولة اليهودية1947عام 

 عاما ولكنه لم يأخذ طريقه نحـو        60وأردف اوري ديفيس قائال إن حل الدولتين للشعبين تم طرحه قبل            
لبحث وتبني حل آخر يتضمن إمكانية قيـام دولـة فلـسطينية    التطبيق حتى اآلن ولذلك ربما حان الوقت   

  .إسرائيلية تعتمد النظام الفدرالي
ويرى  ديفيس أنه من الضروري فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إسرائيل ومقاطعة مؤسسات التعليم               

 حل االرتبـاط    العالي اإلسرائيلية وحتى اللجوء إلى المقاومة المسلحة حتى تنبذ إسرائيل الصهيونية وتقبل           
  .الفدرالي بين اليهود والعرب

  3/9/2009 نوفوستي،وكالة 
    

  القضية الفلسطينية من قاموس وزارته طالما حل النزاع غير منظور" شطب" يقرر ليبرمان .13
كـرر وزيـر الخارجيـة      ،   أسـعد تلحمـي    نقالً عن مراسـلها   الناصرة  من   5/9/2009 الحياة،   ذكرت

اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان انتقاداته للحكومات الـسابقة        » بيتناإسرائيل  "اإلسرائيلي، زعيم حزب    
القـضية  » يـشطب "في المفاوضات مع الفلسطينيين، وهو ما حدا به إلـى أن            » أهدرت وقتاً ثميناً  "التي  

بالواليات المتحدة، مبرراً بـذلك إيـالءه       » تعلق إسرائيل المطلق  "وانتقد  . الفلسطينية من قاموس وزارته   
وتباهى ليبرمان في مقابلة مطولـة       . خاصة لتطوير العالقات مع دول في أفريقيا وأميركا الالتينية         أهمية

أمس، هي األولى التي يوافق على إجرائها مع صحيفة عبرية بداعي أن            » يديعوت أحرونوت "مع صحيفة   
مواقف المتـشددة   ، بال »ألنني أيضاً من المهاجرين الروس    "اإلعالم العبري يناصبه العداء ويشوه صورته       

التي أطلقها في المعركة االنتخابية وبعد تعيينه وزيراً للخارجية على رغم أنها أثارت حفيظـة أوسـاط                 
  .»لم ُأنتخَب كي أكون لطيفاً مع أي كان... آسف ": واسعة، وقال

 اإلسرائيلي، قال إنه ال يؤمن بأن الحـل ممكـن فـي المـستقبل            -وعن تصوره لحل النزاع الفلسطيني      
ألنه مـن غيـر     "من قاموس وزارة الخارجية     » شطب القضية الفلسطينية  "المنظور، وإنه ألجل ذلك قرر      

واعتبر أن معادلة   . »المعقول أن تتحول الوزارة إلى وزارة للشؤون الفلسطينية كما في السنوات األخيرة           
حتى الميليمتر  "بنان  ليست واقعية بداعي أن إسرائيل انسحبت من غزة ومن ل         » األرض في مقابل السالم   "

  . من دون أن يحقق ذلك السالم» األخير
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عرفات وعـصابته مـن تـونس إلـى المنـاطق      ) الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر(أحضرنا  ": وأضاف
افتراضنا أيضاً بأن حل الدولتين سيضع حداً للصراع        ... وهذا أيضاً لم يحقق السالم      ) الفلسطينية المحتلة (

  .» حتى الميليمتر األخير، فإن السالم لن يتحقق1967نا إلى حدود العام حتى إن عد. ليس صحيحاً
أن نـشرح لهـم     ": ، فأجاب »إذاً ما هي البشرى التي يمكن أن تزفها لمواطني إسرائيل؟         ": وسئل ليبرمان 

ال جدوى من   . الحقيقة وهي أنه إذا بقينا أسرى األوهام وخداع النفس والخيالية، فسيخيب أملنا مرة أخرى             
لـم  ) إلنهـاء المفاوضـات   (في كل مرة عدنا وحددنا تاريخاً جديداً        . ليس كل النزاعات يمكن حله    . كذل

بـوش  ) الرئيس الـسابق جـورج    (كلينتون ورؤية   ) الرئيس االميركي السابق بيل   (خطة  . يحصل شيء 
 ؟ فأنـا،  )منذ اتفاقـات أوسـلو    ( عاماً   16لماذا لم يحصل شيء خالل      . وجداول زمنية، ولم يحصل شيء    

لن يعطي أحد للفلسطينيين أكثـر ممـا أعطـاه رئـيس            . لم أكن شريكاً  ) بنظر اإلعالم (الشرير ليبرمان   
  . »الحكومة اإلسرائيلية السابق ايهود أولمرت، وعلى رغم ذلك لم يحصل شيء

لألسف، كـل   ": ورأى ليبرمان أنه ينبغي اإلقرار بواقع أنه لن يحصل أي تقدم في العملية السلمية، وقال              
وعلى عملية سلمية حيـة     ) مع الفلسطينيين (يجب اإلبقاء على قنوات مفتوحة      . عاتي التشاؤمية أصابت  توق

والشيء األهم هو ليس تحقيق حل، إنما أن نتعلم كيف نعـيش            . لكن يجب التعود على العيش بال حل      ... 
الناس تعلموا  . وضعوالجميع يتعايش مع هذا ال    . في العالم ثمة نزاعات كثيرة لم تنته      . من دون حل شامل   

ما لم يحققه العقل قد     . كيف يتعايشون مع النزاعات، من دون عنف وبال إرهاب ومن دون إنهاء الصراع            
الهـدف يجـب أال يكـون حـل         . هذه هي المقاربة الواقعية تجاه الموضوع الفلسطيني      ... يحققه الزمن   

  . »النزاع
رير الصحافي عن شبهات بقيام جنود االحتالل       وبرر ليبرمان هجومه العنيف على السويد في أعقاب التق        

باالتجار بأعضاء بشرية لفلسطينيين، كما هجومه العنيف على المواطنين العرب في إسرائيل، بالقول ان              
بـل  "السياسة اإلسرائيلية يجب أن ترتكز إلى عدم التنازل في أي من القضايا وعدم إبداء ضبط نفـس،                  

إذا واصلنا التوسل للعرب، فلن     . العزة الوطنية ذخر  ...  ال نتنازل    علينا أن نصارع في كل الجبهات، أن      
  .»نحصل على مكانة محترمة في الشرق األوسط

علينـا أن نؤسـس لتكـون       " األميركية، قال ليبرمان إنها على رغم أهميتها         -وعن العالقات اإلسرائيلية    
ا تكمن في أننا نحتاج فـي شـكل         مشكلتن. ال يمكن إلسرائيل أن تبقى معزولة     . حولنا دول أخرى داعمة   
ال يوجد خيار آخر لعالقاتنا مع الواليات المتحدة، لكن علينا أن نـضيف إليهـا           . مطلق لإلدارة األميركية  

لـذا باشـرتُ    . ال يمكن أن نواصل على هذا النحو      . مجموعة من الدول لنكون نحن جزءاً ال يتجزأ منها        
  .»تينيةتطوير عالقات مع دول في أفريقيا وأميركا الال

 كذلك أعلن ليبرمان أنه لم يتخل عـن         :برهوم جرايسي  -الناصرة    5/9/2009 الغد، األردن،    وأضافت
فكرته التي أطلقها قبل أكثر من عام، من أجل تحرير جندي االحتالل األسير في قطاع غزة، وقال، يجب                  

احد من إسماعيل هنيـة     رأس و " ساعة فقط لتحرير غلعاد شليط، وإال فلن يكون          12إمهال حركة حماس    
  .لالغتيال، وقال إن هذا المبدأ صحيح أيضا في التعامل مع حزب اهللا اللبناني" وغيره إال ويكون هدفا

  
   االحتالل متخوفة من تدهور األوضاع األمنية مع القطاعسلطات .14

يين متخوفان  إن جيش االحتالل وجهاز المخابرات اإلسرائيل     : قالت مصادر أمنية إسرائيلية    :القدس المحتلة 
من تدهور األوضاع األمنية مع قطاع غزة، في ظل إطالق الصواريخ والقذائف منه، والرد اإلسـرائيلي                

وقد أعلن ضابط إسرائيلي رفيع المستوى أن النصف األخير من العام الجـاري شـهد ارتفاعـا                  .عليها
ود مع القطاع، مقارنة بالفترة     ملحوظا في عدد العبوات الناسفة التي زرعت للقوات اإلسرائيلية على الحد          

  .نفسها من العام السابق، قبل عملية الرصاص المصبوب
  5/9/2009صحيفة فلسطين،  
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  سورية تستعد للحرب:  إسرائيليجنرال .15

 أعلن قائد القوات البرية في الجيش اإلسرائيلي الجنرال آفـي مزراحـي، أن              :عبد القادر فارس   -غزة  
مارس فيه أساليب حرب العصابات، إلى جانب أسـاليب الحـرب           سورية تستعد لحرب من نوع خاص ت      

مشيرا أنه ال يوجد حل لدى القوات اإلسرائيلية        . التقليدية في إطار المعارك المحتملة في المستقبل القريب       
وأشار إلى أن هذا األمر يجد تعبيرا له في تزويـد شـاحنات بمنـصات إلطـالق                 . لمثل هذا السيناريو  

  . بعض القرى السوريةالصواريخ ونصبها في
وقال إن المعارك المستقبلية لن تحسم عن طريق االعتماد على التفوق الجوي وإنه في نهاية األمـر لـن              

 .يكون هناك مفر من السيطرة على أراض إلى أن يجري التوصل إلى حل سياسي
  5/9/2009عكاظ 

  
  ى  ألف مصًل يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في المسجد األقص200 نحو .16

 ألف مصًل أغلبهم من أهالي مدينة القدس وفلسطينيي الـداخل ومـن اسـتطاع               200أدى قرابة    :القدس
، صالة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد األقصى المبارك         ، أمس، الوصول من الضفة الغربية   

  .رغم اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية المشددة حول المدنية المقدسة ومحيط األقصى
رضت قوات االحتالل منذ قبل صالة فجر الجمعة حصارا مشددا على المسجد األقصى ومدينة القدس،               وف

 45 سنة من الرجال و    50خاصة في البلدة القديمة، ومنعت سكان الضفة الغربية الذين تقل أعمارهم عن             
  .سنة من النساء من الوصول إلى المسجد

 حافلة مـن جميـع      160أكثر من   ، إنها سيرت أمس  ": "ىمؤسسة البيارق إلحياء المسجد األقص    : "وقالت
لنقل المصلين ألداء الصلوات في المسجد األقـصى        " مسيرة البيارق "قرى ومدن الداخل الفلسطيني عبر      

  .آالف وجبات اإلفطار للصائمين هناك" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"، فيما قدمت "المبارك
 –، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المـسجد األقـصى         ألقى الدكتور الشيخ عكرمة صبري    ، بدوره

خطبة الجمعة، حيث أثنى على جمهور المصلين الذين توافدوا إلى المسجد األقصى مـن جميـع أنحـاء                  
  .فلسطين

المستوطنات قائمة، وهي مستمرة،    "، موضحا أن    "يهودية الدولة "وتطرق الشيخ صبري إلى المستوطنات و     
الستكمال المشاريع االستيطانية،   )  ماليين دوالر  6( خمسة وعشرون مليون شيقل      حيث رصد لها مؤخرا   

ولمصادرة ما تبقى من األراضي، وذلك باإلضافة إلى المليار ومـائتي مليـون دوالر ميزانيـة القـدس      
، ويتجاهلون المستوطنات، وهي جميعها غير شرعية وغيـر         "نريد تجميد االستيطان  : "للتهويد، ثم يقولون  

 ".نيةقانو
  5/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الطلبة المقدسيين» تجهيل«االحتالل يعمل على :  مقدسيةمؤسسات .17

 اتهمت مؤسسات فلسطينية مقدسية بلدية القدس االسرائيلية التي تشرف علـى            : ا ف ب   -القدس المحتلة   
ـ                تيعابهم فـي   المدارس الحكومية بانها تعمل على تجهيل ابناء القدس الشرقية العرب من خالل عـدم اس

  .المدارس
 تلميذ من الصف االول وحتى      5500وقال رئيس لجنة اولياء االمور في القدس، راسم عبيدات يوجد نحو            

  .هم عرضة للضياع والتجهيل، وهذه الماساة تتكرر سنويا. الثاني عشر بدون مدارس
الف تلميذ مقدسي هم    ولكن مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية قدر ان هناك اكثر من عشرة ا            

  .االن دون اي اطار تعليمي
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وحذر المركز الذي يؤكد ان هذا الرقم يستند الى معطياته المسجلة، في بيان وزعه امـس مـن انهيـار                    
وشيك لقطاع التعليم الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة على ضوء الضائقة الصعبة من حيث الـنقص                

وحمل المركز المسؤولية الكبرى لبلدية القـدس ووزارة         .روريةالحاد في المدارس وغرف التدريس الض     
  .المعارف االسرائيلية

 على ذلك بقوله انه في جهاز التربيـة والتعلـيم فـي             نللصحافييوعلق مكتب الناطق بلسان بلدية القدس       
 الف طالب من جيل الروضة وحتى الصف        40البلدي ما يقرب من     -شرقي القدس يلتحق بالتعليم الرسمي    

 غرفة تعليميـة والمـشاريع   248واضاف تقوم بلدية القدس في هذه االيام بالعمل على بناء          .لثاني عشر ا
 . موجودة في مراحل تخطيط وتنفيذ

  5/9/2009الرأي، األردن، 
  

   يواصل عبرنة أسماء شوارع وأحياء القدس المحتلةاالحتالل .18
يرا يؤكد أن بلدية االحتالل في القـدس        اإلسرائيلية أمس الجمعة، تقر   " هآرتس" نشرت صحيفة    :الناصرة

المحتلة أقرت في األيام األخيرة تغيير أسماء ثالثة شوارع في قلب األحياء العربية في المدينة، ألسـماء                 
، أن  "الغـد "يهودية، في حين أكد الخبير الفلسطيني في شؤون االستيطان، خليل التفكجي، في حديث لـ               

 إلى سلخ الهوية العربية عن المدينة، واخـتالق تـاريخ وهويـة             هذه عملية مستمرة منذ سنوات، تهدف     
  .يهودية لها

وقالت هآرتس، إن أحد هذه الشوارع الثالثة يقع في البؤرة االستيطانية في قلب حي جبل المكبر، الـذي                  
، وقررت بلدية االحتالل إطالق اسم الممثل اإلسرائيلي الراحـل          "نوف تسيون "يطلق عليه االحتالل اسم     

كا أوفير، وهو ما أثار حفيظة عائلته، التي تم إبالغها سابقا أن االسم سيطلق على شارع يقـع فـي                    شاي
إحدى مناطق التماس بين القدس الشرقية والغربية، ولكنها الحقا تبين لها أن االسم سيقع في تلك البـؤرة                  

  .االستيطانية
غاي بن  " السلطان وحي سلون، ليصبح      الموصل بين بركة  " والدي الربابة "كذلك سيتم استبدال اسم شارع      

  ".معاليه هنتسيف"، وشارع آخر في جبل المكبر سيطلق عليه اسم "هينوم
  5/9/2009الغد، األردن، 

  
   أغسطس  / آب وتيرة الهدم ومصادرة العقارات وانتهاك حريات المقدسيين فيارتفاع .19

لتوثيق في مركز القدس للحقـوق      رصد تقرير أصدرته وحدة البحث وا     :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 
االجتماعية واالقتصادية تصعيدا في االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المقدسيين وانتهاكـا متزايـدا لحقـوقهم              
خالل أغسطس الماضي، خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل واالستيالء على العقارات، وتكثيـف عمليـات               

  .مؤسسات ومنع النشاطات الجماهيريةاالستيطان في القدس ومحيطها، إضافة إلى إغالق ال
وأكد التقرير استمرار بلدية القدس الغربية في سياسة إرغام المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم، بموجب               

ووفقا للتقرير ذاته فقد سـجل أغـسطس        . قرارات صادرة عن البلدية تحت طائلة الغرامة المالية العالية        
باالستيالء على عقارات المقدسيين في حي الشيخ جراح شمال البلـدة           تصعيدا إسرائيليا نوعيا فيما يتعلق      

القديمة من القدس، وذلك بقيام قوات من الشرطة وحرس الحدود فجر الثاني من أغسطس بإخالء عائلتي                
 نفرا من منزليهما في الحي منهية بذلك صراعا         70ماهر حنون وعبد الفتاح الغاوي البالغ عدد أفرادهما         

كما رصـدت وحـدة      .  منهما عدة عائالت للمستوطنين    عائلتين امتد لعدة عقود، ووطنت بدال     مع هاتين ال  
البحث والتوثيق في مركز القدس مزيدا من انتهاكات حرية العبادة واالعتداء على المسجد األقصى مـن                

 . قبل مستوطنين وعناصر من الشرطة اإلسرائيلية بلغت ذروتها الجمعة األولى من رمضان
  5/9/2009السعودية، الوطن، 
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   خمسة مواطنين بجروح في مسيرتي بلعين ونعلين األسبوعيتين إصابة .20

أصيب، أمس، ثالثة أشخاص بجروح متوسطة إضافة إلى العشرات باالختناق بالغـاز بيـنهم      :محافظات
متضامنون دوليون ودعاة سالم خالل مسيرة بلدة نعلين األسبوعية المناهضة لجدار الفـصل العنـصري           

  .االستيطان غرب رام اهللا بالضفة الغربية المحتلةو
وأطلقت قوات االحتالل الرصاص الحي وعشرات قنابل الغاز ورشت المتظاهرين بالمياه القذرة ما أدى              

  .الى إصابة ثالثة بجراح بينهم مصورون صحفيون
ة في المقاومة الشعبية    وأكد القيادي في المبادرة الوطنية صالح الخواجا على أن هذه االستراتيجية الوطني           

يجب أن توضع كأولولية في النضال الوطني، مناشداً كافة القوى والمؤسسات واللجان بتفعيـل وتـدعيم                
  .وإسناد المقاومة الشعبية وتطويرها

وفي ذات السياق، أصيب مواطنان، أمس، إضافة إلى إصابة العشرات بحاالت االختناق إثر إطالق قوات               
  . والغاز على المواطنين خالل مسيرة بلعين األسبوعية المناهضة للجداراالحتالل قنابل الصوت

إلى ذلك، أصيب مزارع فلسطيني بنيران قوات االحتالل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بعـد أن                  
  .فتح الجنود المتمركزون على أطراف البلدة نيران رشاشاتهم تجاه المزارعين الفلسطينيين

ت عدة آليات إسرائيلية ظهر أمس، شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنـوب              وفي سياق متصل، توغل   
  .قطاع غزة، وشرعت في أعمال تمشيط وتجريف

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين وأصابت آخر برضوض في أنحاء مختلفة مـن                
  .جسده خالل اقتحامها  لعدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة الشمالية

  5/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  في المعصرة" الجـدار" االحتالل تعتدي على تظاهرة ضـد قوات .21
نددت فعـاليات مقاومة الجدار والتوسع االستيطاني ونـشطاء أجانـب مـن ايطاليـا      :حسن عبد الجواد  

 علـى   وفرنسا بالمجازر التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، و باعتداءات المستوطنين           
  . الزراعية، واالستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات األراضي

نظمتها اللجنـة الـشعبية لمقاومـة الجـدار والتوسـع           " الجدار"جاء ذلك خالل تظاهرة جماهيرية ضد       
، بمناسبة ذكرى مجازر االحتالل بحـق أبنـاء         أمساالستيطاني في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم،        

خيمي صبرا وشاتيال خالل غزوها للبنان، وخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان           الشعب الفلسطيني في م   
   .1882في العام 

ان قوات االحتالل المدججة باألسلحة وقنابل الـصوت والغـاز المـسيلة            : "وقال مشاركون في المسيرة     
ا المشاركين فيها   للدموع والهروات أوقفوا المسيرة المناهضة للجدار ، عند مدخل القرية الرئيسي، ومنعو           

الواقعة الى الجنوب من بيت     " افرات"من مواصلة طريقهم باتجاه األراضي المصادرة المحاذية لمستوطنة         
 ..لحم 

 5/9/2009األيام، فلسطين، 
  

     جريمة تنكيل بفلسطيني في القدس  ع متدين يكشف عن وقائيهودي .22
ة حول جريمة التنكيل بـسائق سـيارة   كشف يهودي متدين عن تفاصيل مرعب :منتصر حمدان -رام اهللا  

االستيطاني في القدس المحتلـة التـي يقطنهـا         ” غيؤال“أجرة فلسطيني قبل بضعة أيام أثناء دخوله حي         
المستوطنون األكثر تطرفاً، حيث أكد مشاهدته لعشرات المستوطنين الذين انهالوا على السائق الفلسطيني             

، ”إسـرائيلية “إلذاعة جيش االحتالل تناقلته وسائل إعالم       وقال الشاهد موشه غرينت، في حديث       . ضرباً
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 شخصا كانوا شهودا على عملية التنكيل ولم يهب         150وأشار الى أن اكثر من       .”أخجل من كوني يهودياً   “
لنجدة الفلسطيني سوى نفر قليل منهم، فيما فضل اآلخرون البقاء على مقاعد المتفرجين، كمـا رفـضت                 

” السبت“موضحاً أنه كان ضيفا على أحد أصدقائه الذي يطل منزله على ميدان             شرطة االحتالل التدخل،    
  .وسط الحي، حيث وقعت عملية التنكيل التي شاهدها وصور بعض ما جرى فيها

  5/9/2009الخليج، 
  

   استهدف نفقاً جنوب قطاع غزةإسرائيلية غارة .23
 -يران االسرائيلي شن ليل الخميس       متطابقة بأن الط   وإسرائيليةأفادت مصادر فلسطينية    :  ا ف ب   -غزة  

واكد مسؤولون امنيون فلسطينيون حصول     . الجمعة غارة جوية على جنوب قطاع غزة قرب خان يونس         
وبحسب ناطق باسم الجيش االسرائيلي، فإن هذه الغـارة          .الغارة، مشيرين الى انها لم تسفر عن ضحايا       

لقطاع على اسرائيل، استهدفت نفقاً قـرب       التي حصلت بعيد ساعات من اطالق خمس قذائف هاون من ا          
  .الحزام األمني الفاصل بين القطاع واسرائيل

  5/9/2009الحياة، 
  

   يهاجمون بؤرة استيطانية في الضفة الغربية فلسطينيون .24
 بؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية وهاجموها       إلى فلسطيني   200تسلل نحو   :  وكاالت االنباء  -رام اهللا   

وذكر شهود عيان ان الفلسطينيين قدموا من قرية مجـاورة لموقـع البـؤرة              .  وفؤوسا مستخدمين عصيا 
المقامة على ارض قرية المغير بالقرب مـن رام اهللا و           " االستيطاني العشوائي " نوفيه ياردين "االستيطانية  

 بفـض   إسـرائيلية وقامـت قـوات     . األمن النار في بعض المباني الخشبية قبل استدعاء قوات          أضرموا
 وكان عدد من قطعان المستوطنيين من البؤرة المذكورة قد اجتثـوا عـدد            . االشتباك وتفريق المتظاهرين  

  . كبيرا من اشجار الزيتون في وقت سابق امس
  5/9/2009الدستور، 

  
  ال وساطة بين عباس ونتنياهو: األردن .25

لس األمـن القـومي    تطورت مضاعفات الزيارة التي أجراها رئيس مج:عمان ـ عبد الجبار أبو غربية 
اإلسرائيلي عوزي آراد إلى األردن األحد الماضي، إذ أكدت مصادر أردنية رسمية رفيعة المستوى فـي                

" يـديعوت أحرونـوت   "البارحة أن الزيارة التي كشفت عنها صحيفة        " العرب اليوم "تصريحات لصحيفة   
  .العبرية جاءت بناء على طلب من الخارجية األردنية

طلب من المـسؤولين األردنيـين   " آراد"سمية بشدة ما ذكرته الصحيفة العبرية من أن         ونفت المصادر الر  
الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للموافقة على لقاء رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي                

كما أكدت المصادر أن عوزي آراد لم يلتق مسؤوال أردنيا آخر غير وزيـر الخارجيـة                 .بنيامين نتنياهو 
دني ناصر جودة وأن مباحثات الطرفين لم تتطرق إلى مسألة الضغط على عباس مـن أجـل لقـاء                   األر

وحول الموقف اإلسرائيلي تجاه األردن أبدى آراد، المعروف بمواقفه المعادية لألردن والداعيـة              .نتنياهو
 .نإلى إقامة وطن بديل للفلسطينيين على أراضيه، التزام حكومته بمعاهدة السالم مع األرد

  5/9/2009عكاظ 
  

  فكّر شامير لدقيقة وقال اقتلوه:  اغتيال األمين العام األسبق لحزب اهللاسرارأ .26
كيف اتّخذ اإلسرائيليون قرار اغتيال األمين العام األسـبق لحـزب اهللا، عبـاس    : حيفا ـ فراس خطيب 

عـن  »  االختطـاف  جمع معلومات قبـل   «الموسوي؟ تفيد المعلومات أنّ الهدف المقرر من العملية كان          
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 محلّـل الـشؤون     وكشف. »هجوم«، إلّا أنّ هذه اإلجراءات انتهت إلى        »ثالث شخصيات في حزب اهللا    «
، رونين برغمان، عن مجريات األحداث داخل غرفـة العمليـات،           »يديعوت أحرونوت «االستخبارية في   

  .ويكشف أنّ قرار الهجوم اتخذ دون االستعداد لليوم الذي يلي العملية
 المعلومات كان موضوع الطيار اإلسرائيلي المفقود، رون أراد، قد بحث فـي إحـدى الجلـسات                 بحسب

اقترح . 1991ـ آب من عام      ، في تموز  »أمان«المهمة التي عقدتها القيادة العليا لالستخبارات العسكرية        
ـ    مـن خـالل    » أوراق مساومة «كان المقصود الحصول على     . »كاسر التعادل «أحد المشاركين القيام ب

 5فـي   . طُرحت في الجلسة ثالثة أسماء، ذكر التقرير واحداً منهم، هو الموسوي          . االختطاف، ثم التبادل  
، الجنرال أوري ساغي،    »أمان«، طرحت األسماء الثالثة لدى رئيس االستخبارات العسكرية،         1991آب  

  .الذي طلب تفعيل عملية جمع المعلومات
حكومة في حينه عليها، إسحاق شامير، الذي لم يسمع بالعملية إال في            وبقيت العملية دون تصديق رئيس ال     

وأرفق كلمته هذه   » فليقتلوه«: ويشير التقرير إلى استغراق شامير لدقيقة واحدة قبل أن يقرر، وقال          . يومها
  .بحركة من يده

  5/9/2009األخبار، 
  

   ظبي تنفي ترحيلها فلسطينيين من أصول غزية أبو .27
 مسؤولون في محادثات هاتفية أجريت مع إدارة الجنسية و االقامـة فـي دبـي أن                  نفى : رويترز –غزة  

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية في أبوظبي انه ال علـم لـه بهـذا               . فلسطينيين طلب منهم مغادرة البالد    
العريدي السفير الفلـسطيني    في رام اهللا عن خيري      " وفا"ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية      . االمر

لكنه قال أن فلسطينيين وأجانب من جنسيات       . إلى اإلمارات الخميس نفيه وجود أي سياسة عمدية لإلبعاد        
أخرى فقدوا وظائفهم كمدرسين في إطار عملية إحالل تقوم بها الحكومة اإلماراتية إلبـدال المدرسـين                

ليقات نقلتها العناوين الرئيسية للـصحف اإلماراتيـة،        وقال العريدي في تع   . الوافدين بمواطنين إماراتيين  
ولـم يـذكر العريـدي عـدد        . الصادرة أمس، أن السياسة الكريمة لإلمارات تجاه الفلسطينيين لم تتغير         

  .الفلسطينيين الذين غادروا اإلمارات وال إلى أين ذهبوا
5/9/2009الرأي، األردن،   

  
   تسمح بتمرير مساعدات غذائية إلى غزةمصر .28

 أطنان من المواد الغذائية المقدمة من الهـالل األحمـر           209سمحت السلطات المصرية بدخول      :لقاهرةا
وقال األمين العـام المـساعد لمحافظـة        . المصري إلى قطاع غزة عن طريق معبر العوجة وسط سيناء         

 194عن  شمال سيناء، رئيس فرع الهالل األحمر المصري في العريش أحمد كامل إن هذه الكمية عبارة                
 أطنان من السكر، وهي ضمن المـساعدات العاجلـة المقـرر            4 طناً من الرز، و    11طناً من الدقيق، و   

 طن من المواد الغذائية لمناسبة      3000تقديمها للفلسطينيين طبقاً لتوجيهات السيدة سوزان مبارك بإجمالي         
  . شهر رمضان

5/9/2009الحياة،   
 

   أبيب أبلغتنا بنيتها تقييد االستيطان أي توسع وتلبشرعيةلن نعترف : واشنطن .29
 "الموافقـة " إسرائيل"أسفه للتقارير عن عزم     "أعلن البيت األبيض في بيان عن       :  جويس كرم  -واشنطن  

استمرار توسيع  "على توسيع النشاط االستيطاني قبل أي تجميد محتمل تطالب به واشنطن، مشيرا الى أن               
كمـا قـال   "وشدد على أنـه  . "ضمن خريطة الطريق" إسرائيل "النشاط االستيطاني يتناقض مع التزامات 
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. "سابقاً، لن تعترف الواليات المتحدة بالتوسيع االستيطاني المستمر، ونحض على وقفـه           ) اوباما(الرئيس  
، مضيفا أن المفاوضـات ستـستمر   "وضع قيود على النشاط االستيطاني" إسرائيل"تقديره نية "مشيرا الى   

الطريـق  "، معتبرا أن    "إسرائيل"وكرر البيان التزام الواليات المتحدة أمن       . " وتحديدها لتعريف هذه القيود  "
ملتزم بقـوة   "وأضاف أن أوباما    . "األمثل لتحقيقه هو من خالل السالم الشامل في المنطقة وحل الدولتين          

فاوضـات  م"وختم البيان باالشارة الى أن واشنطن تريـد         . "على الصعيد الشخصي والسياسي هذا الهدف     
اإلسرائيليين (مع األطراف جميعاً    "، وأنها تعمل    ")السالم الشامل (جدية في أسرع وقت باتجاه هذا الهدف        

اتخاذها لتحقيق هـذا    ) هذه األطراف (في شأن الخطوات التي يجب عليها       ) والفلسطينيين والدول العربية  
  ."الهدف

5/9/2009الحياة،   
 

  والدولة الفلسطينية تشكل أفضل ضمانة لهذا األمن" يلإسرائ"لن نتخلى أبداً عن أمن : فرنسا .30
أصدرت الرئاسة الفرنسية بياناً دعت فيه إلى وقف االسـتيطان، بمـا يتـيح              :  رندة تقي الدين   -باريس  

السبيل الوحيد إلعادة ثقة الفلـسطينيين      "وأشار البيان إلى أن ساركوزي اعتبر أن        . استئناف المفاوضات 
وشـدد علـى أن     . " مسار سلمي حقيقي في أسرع وقت لتحقيق نتائج ملموسـة          بالسالم هو إعادة إطالق   

. "ضرورية ولها أسس معروفة تقضي بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديموقراطية قابلة للحياة           "المفاوضات  
. "، والدولة الفلسطينية تشكل أفضل ضمانة لهذا األمـن        "إسرائيل"فرنسا لن تتخلى أبداً عن أمن       "وأكد أن   

وحدة القيادة الفلسطينية مهمة جداً، وتأييد الشعب لهذه        "ت مصادر مطلعة إن ساركوزي شدد على أن         وقال
  ".القيادة مهم أيضاً

 مـع التعهـدات     "يتعارض"من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن مشروع تسريع االستيطان           
 "موقفنا واضح، ونحن ندين   " شوفالييه إن    وقال الناطق باسم الوزارة إريك    . اإلسرائيلية ومع عملية السالم   

 "لقاء من أجل اللقـاء    "وشدد على أن أي اجتماع بين عباس ونتانياهو، ال ينبغي أن يكون             . هذا المشروع 
  ."لقاء في إطار بناء عملية السالم"بل أن يكون 

5/9/2009الحياة،   
  

  كل االستيطان يجب أن يتوقف: سوالنا .31
. ”كل أنشطة االستيطان  "تحاد األوروبي الخارجية خافيير سوالنا إلى وقف        دعا الممثل األعلى لسياسة اال    

موقـف االتحـاد    “وقال للصحافيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية األوروبيين في سـتوكهولم أن             
  ".كل أنشطة االستيطان يجب أن تتوقف. األوروبي معروف جيداً

5/9/2009الخليج،   
  

  س غير الرسمية بالزي الديني تقيد الحريات الشخصيةأوامر حما":  رايتس ووتشهيومن" .32
الدولية لحقوق اإلنسان، ومقرها نيويورك، الجمعة سـلطات        " هيومن رايتس ووتش  "طالبت منظمة   : لندن

حركة حماس في غزة أن توقف العمل بموجب جميع أوامرها التي تنتهك الحريات الشخـصية، ومنهـا                 
أنها تلقت تقارير من سـكان      ' هيومن رايتس ووتش  ' وأكدت   .فرض قواعد للزي الشرعي على الطالبات     

، راحت إدارات المدارس تبعد الطالبـات       )أغسطس(غزة تفيد بأنه منذ بدء العام المدرسي في أواخر آب           
الالتي ال يرتدين الحجاب أو الرداء التقليدي، بناء على أوامر جديدة غير رسمية صادرة للمدارس مـن                 

  .ظمة الدولية ان األوامر الجديدة يبدو أنها صادرة بال أي سند قانونيوتضيف المن. سلطات حماس
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هيـومن رايـتس    "وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة المعنية بالشرق األوسط وشمال أفريقيـا فـي               
يجب أال يجبر أي أحد على ارتداء زي ديني معين، بما في ذلك الحجـاب، مقابـل أن يتلقـى                    "،  "ووتش
  ".التعليم

5/9/2009دس العربي، الق  
 

      على عباس للقاء نتنياهو  أمريكا تضغط ":  نتالجزيرة" .33
علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية واسعة االطالع، أن الجانب األميركي يضغط علـى الـرئيس                
الفلسطيني محمود عباس بشكل كبير لدفعه للموافقة على عقد لقاء ثالثي اقترحه الرئيس األميركي باراك               

اما لجمعه مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمـم               أوب
  . المتحدة، لكن محمود عباس يحاول التهرب من الدعوة ويشترط وقف االستيطان أوالً

المبدأ، وبينت المصادر أن الرئيس الفلسطيني أبلغ اإلدارة األميركية أنه ال مشكلة في التفاوض من حيث                
التي تستمر في االستيطان وتهويد األراضـي الفلـسطينية         " إسرائيل"لكن المشكلة في كيفية التفاوض مع       

  .بالضفة الغربية والقدس الشرقية
بوقـف  " إسـرائيل "وقالت المصادر إن البيت األبيض أبلغ محمود عباس أن محاوالت أميركية إلقنـاع              

مباشرة والحـديث مـع     " إسرائيل"ى محاولة التواصل مع     مرحلي لالستيطان فشلت وأنه ليس أمامه سو      
  .نتنياهو

4/9/2009نت، .الجزيرة   
  

  رسالة من ساركوزي الى عائلة شاليت .34
، أمس، رسالة من الرئيس نيكوال سـاركوزي الـى          "إسرائيل"سلم سفير فرنسا في     ): ب. ف. أ (–هيال  

زي في الرسالة عفيفة ونوام شاليت الـى        ويطمئن ساركو . عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شاليت     
  .  لتحرير شاليت"تعمل بال كلل" أبناءها وستظل "ال تنسى"ان فرنسا 

5/9/2009الحياة،   
  

   إسرائيلي يحتج على صحيفة إسبانية تقابل مؤرخ بريطاني ينكر المحرقة اليهوديةسفير .35
اإلسبانية بمقابلة مـع    " الموندو"حيفة  احتج السفير االسرائيلي في مدريد، رفائيل شولتز على قيام ص         :لندن

المؤرخ البريطاني ديفيد ارفينج الذي يتهم بانكار الهولوكوست او المحرقة اليهودية اثناء الحرب العالمية              
دافعت عن المقابلة   ' الموندو'ولكن صحيفة   . متهما الصحيفة بانها رجحت كفة حرية التعبير على األخالق        

ة ان ارفينج هو واحد من سلسلة باحثين وخبراء قابلتهم الحياء ذكرى مرور             التي ستنشر اليوم السبت قائل    
سبعين عاما على اعالن الحرب العالمية الثانية، وان السلسلة هي محاولة لمساءلة مواقفهم من عدة اسئلة                

  .مثيرة للجدل ظلت بعد الحرب العالمية الثانية
5/9/2009القدس العربي،   

  
   "سرائيلإ" يشعلون حرب مقاطعة جديدة ضد  المطافئ في بريطانيارجال .36

يطالب اتحاد رجال المطافئ في بريطانيا بإعادة النظر في عالقة االتحـاد باتحـاد              :  هيام حسان  -لندن  
العمال اإلسرائيلي المعروف باسم الهستدروت، إضافةً إلى فرض حظر علـى اسـتيراد البـضائع مـن                 

ة البضائع اإلسرائيلية التي تسوقها شـركات ذات عالقـة          المستوطنات االسرائيلية غير الشرعية ومقاطع    
  .باالحتالل
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ـ         عن خيبة أمله من المقترح، معتبراً       "إسرائيل"وأعرب ستيف سكوت مدير االتحادات العمالية المساندة ل
أنه يأتي مناقضاً للجهود التي تبذلها اتحادات العمال االسرائيلية والفلسطينية في الوقت الراهن من أجـل                

 في التحرك من    "إسرائيل"رتقاء بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما، وعلى ما يبدو فقد بدأ مناصرو             اال
وفي خطورة مقترح المقاطعة كتب الصحافي البريطاني اريك        . أجل الطريق على دعوة المقاطعة الجديدة     

ود بعيدة جداً، معتبراً    لي في الصحيفة ذاتها الجمعة محذراً من عواقب االمر التي يمكن أن تصل الى حد              
  . من قبل االمم المتحدة"إسرائيل"أن من شأن المقترح أن يعطي دفعة لألمام باتجاه فرض عقوبات على 

5/9/2009القدس العربي،   
  

  "إسرائيل"احتفال آبارثيد يهدف إلى تلميع صورة : فنانون يقاطعون مهرجان تورنتو لألفالم .37
اديميين ومنتجي األفالم من دول العالم مقاطعتهم مهرجان األفـالم          أعلن عشرات الفنانين واألك   : الناصرة

الدولي في تورنتو الذي يفتتح األسبوع المقبل احتجاجاً على مشاركة عشرة أفالم إسرائيلية في المهرجان،               
غداة إعالن النروج سحب استثمارات بماليين الدوالرات في شركة إسرائيلية لضلوعها ببنـاء الجـدار               

واتهـم المقـاطعون إدارة     .  الضفة الغربية الذي اعتبره المجتمع الدولي منافياً للقانون الدولي         الفاصل في 
ووقع خمسون فناناً وأكاديمياً على عريضة رفعوهـا        . "ماكينة الدعاية اإلسرائيلية  "المهرجان بالتعاون مع    

ينيين الذين يعيشون فـي     الى إدارة المهرجان، مضيفين ان برنامج المهرجان يتجاهل معاناة آالف الفلسط          
واتهم الموقعون على العريضة إدارة المهرجان بأنها تجاوبت        . األراضي الفلسطينية المحتلة وفي الشتات    

  ". إسرائيل"مع الحملة اإلسرائيلية الدعائية لتلميع صورة 
5/9/2009الحياة،   

 
     ضد الفلسطينيين  "إسرائيل"معرض صور في كوبنهاغن يعرض فظاعات  .38

يشهد معرض صور تـروي ممارسـات الجنـود اإلسـرائيليين ضـد             :  نضال أبو عريف   -ن  كوبنهاغ
الفلسطينيين بمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة إقباال جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه األسبوع الماضي بأكبر              

ويحتوي المعرض على صور التقطهـا الجنـود        . صاالت العرض وسط العاصمة الدانماركية كوبنهاغن     
 أثناء خدمتهم العسكرية في الضفة والقطاع تكشف النقاب عن ممارسـات غيـر إنـسانية بحـق                  أنفسهم

الفلسطينيين، إضافة إلى مقاطع فيديو لشهادات بعض الجنود الذين شاركوا في الحرب اإلسرائيلية علـى               
  .وستستمر فعاليات المعرض حتى منتصف الشهر الجاري. قطاع غزة

يهودا شاؤول، وهو جندي سابق في      " كسر الصمت " مؤسسي جمعية    وعن الهدف من المعرض، قال أحد     
الفكرة هي إطالع الناس على الحياة تحـت االحـتالل لكـي يتفهمـوا              "الجيش اإلسرائيلي للجزيرة نت،     

  ".الضريبة األخالقية التي ندفعها مقابل االحتالل
 من أجل التحقيق فـي مـا        من جانبها طالبت عضو البرلمان األوروبي، ماغيريته أوكن بمواصلة العمل         

المسؤولية عنه، كما شـددت علـى ضـرورة إجبـار           " إسرائيل"حدث أثناء الحرب على غزة وتحميل       
  .على دفع تعويضات عن األضرار المادية التي ألحقتها بالممتلكات الفلسطينية" إسرائيل"

4/9/2009نت، .الجزيرة  
 

  "تدمير االستيطان"تنكفئ الى دعوات والخطة األميركية ...  تكتفي بإدارة الصراع"إسرائيل" .39
  جوهـر التدخل األميركي

كانت ذكرى مرور أربع سنوات على تطبيق خطة االنفصال اإلسرائيلية عن قطاع غزة             : أنطوان شلحت 
، والتي صادفت حديثاً، مناسبة كـي يعلـن         2005وبعض أجزاء من شمال الضفة الغربية خالل صيف         

ين نتانياهو، أن تفكيك مستوطنات إسرائيلية من جانب واحد هو خطـأ            رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيام   
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: مع الطرف الفلسطيني يقوم على شـرطين      » اتفاق"مريع ولن يتكرر، وكي يؤكد مرة أخرى تمسكه بـ          
 اعتماد تدابير أمنيـة يمكـن       -، الثاني )اليهودية طبعاً ( اعتراف فلسطيني ال يرد بدولة إسرائيل        -األول  

ريتها وفرضها من خالل نزع حقيقي للسالح في األراضي التي تنسحب إسـرائيل منهـا               ضمان استمرا 
  .2009) أغسطس( آب 9تصريحاته خالل جلسة الحكومة اإلسرائيلية في (

غير أن اعتبار تفكيك مستوطنات غزة من جانب واحد هو الخطأ بعينه، لـيس رأي رئـيس الحكومـة                   
 نتانياهو السالفة أعلن أحد أقطاب حزب العمل، بنيامين بن          وحزب الليكود فقط، فبالتزامن مع تصريحات     

أدلى بها فـي يـوم   (إليعازار، الوزير في الحكومة الحالية ووزير الدفاع األسبق، في سياق مقابلة إذاعية         
، أن االنفصال عن غزة من جانب واحد، والذي أيده حزبه، كان خطأ فادحاً ينبغي عـدم                 )2009 آب   14

تظـاهر إسـرائيل    " الفشل في إيجاد أنموذج يمكن أن يغري اآلخرين عن طريـق             تكراره، وذلك بسبب  
  .»باستعدادها ألن تهدم مستوطنات بنتها بنفسها
ال إعالن دفنها، ذلك    » االنسحابات اإلسرائيلية األحادية الجانب   "إن الجديد في هذه التصريحات هو تخطئة        

  . 2006ان في صيف أن عملية الدفن هذه سبق أن حدثت عقب الحرب على لبن
، والتي استمرت خـالل     )بحسب اسمها اإلسرائيلي  » حرب لبنان الثانية  "(ومن المعروف أن تلك الحرب      

خطـة  "، أدت من جملة أشياء أخرى، إلى طـي صفحة 2006 آب 14حتى  ) يوليو( تموز   12الفترة من   
دية الجانـب مـن أســاسها،       وإلى القضاء على فكرة االنسحابات األحا     ) أو خطة التجـميع  (» االنطواء

  ! »كونها لم تحقق األمن إلسرائيل"
تنص على االنسحاب من معظم أجزاء الضفة الغربية، وإخـالء المـستوطنات            » خطة االنطواء "وكانت  

بموجب هذه الخطة كان من المفترض أن تقـوم الحكومـة اإلسـرائيلية،             (الواقعة شرقي الجدار العازل     
 المستوطنين اليهود المنتشرين في المستوطنات القائمة في قلـب الـضفة            بصورة أحادية الجانب، بتجميع   

الغربية ونقلهم الى المستوطنات القائمة داخل الكتل االستيطانية المنتشرة في مناطق أقرب الى حدود مـا                
وقد جرى الحديث على كتل معاليه أدوميم وأريئيل وغـوش          . ، وفقاً لمسار الجدار العازل    1967قبل عام   
  .نعتصيو

في حينه إلى أن هذا التجميع لن يشمل مستوطنة كريـات أربـع             » يديعوت أحرونوت "وأشارت صحيفة   
وبناء على الخطة تواصـل إسـرائيل       . والبؤرة االستيطانية في الخليل، على رغم كونهما خارج الجدار        

ئيلية السابق،  وقد أسقطها رئيس الحكومة اإلسرا    . السيطرة على سبعة في المئة من أراضي الضفة الغربية        
  .إيهود أولمرت، من جدول األعمال بعد الحرب

  »إدارة الصراع"االنفصال في سياق 
، وهي السياسة التي بدأتها     »سياسة إدارة الصراع  "شكلت خطة االنفصال، في حينه، نقطة مهمة في سياق          

كامـب  " فشل قمة    ، عقب 2000إسرائيل في انتهاجها منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية في خريف           
» ال يوجد شريك فلـسطيني    "وإعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية في ذلك الوقت، إيهود باراك، أنه           » ديفيد

ويمكن القول إن هذه العملية بدأت بالتزامن مع اتفاقات أوسلو في بداية التسعينات من              . في عملية التسوية  
دف عموماً التوصل إلى حل وسط بين الطـرفين،         وفيما كانت هذه العملية األخيرة تسته     . القرن العشرين 

بغض النظر عن تفصيالته، فإن إدارة الصراع تُعتبر بمثابة خيار افتراضي، اضطراري، طالما أنـه ال                
أو حتى وضع حد له، لضمان استئناف       » الحد من العنف  "وهي عملية تهدف باألساس إلى      . يمكن تسويته 

  .العملية السياسية
  :إلى بضع فرضيات إسرائيلية أساسية أهمها» االنفصال من جانب واحدرؤية "وقد استندت 

اإلقليمي والسياسي والعسكري سوى فـي مقابـل        ) الستاتيكو(عدم إمكان المحافظة على الوضع القائم       > 
  .ثمن باهظ للغاية
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أن يشكل خطراً علـى إسـرائيل كدولـة     » التهديد الديموغرافي"من دون فصل وفك ارتباط يمكن لـ       > 
  .يهودية، كما أن من شأن االنفصال أن يؤدي إلى الحد من العنف

يحتمـل أن تـشكل     ) بما في ذلك خريطة الطريق    (من دون مبادرة إسرائيلية ستظهر مبادرات سياسية        > 
  .خطراً على إسرائيل

) يوليو( تموز   28في  » يديعوت أحرونوت "وفي مقالة حديثة نُشرت في الموقع اإللكتروني التابع لصحيفة          
السابق وأحد مهندسي اتفاق أوسلو، أنه بادر       » ميرتس"، كشف يوسي بيلين، الرئيس السابق لحزب        2009

 إلى عقد لقاء خاص مع الرئيس األسبق للحكومة اإلسرائيلية، أريئيل شـارون،             2005) مارس(في آذار   
باس، الذي كـان    مع الرئيس الفلسطيني محمود ع    » االنسحاب من غزة بواسطة اتفاق    "من أجل إقناعه بـ     

قال إنه ال يؤمن بالسالم مع العرب، وإنه ال يرى فارقـاً            "غير أن شارون    . قد انتخب حديثاً لهذا المنصب    
جوهرياً بين فتح وحماس، ألنهما وجهان لعملة واحدة وغاية كل منهما هي القضاء على دولة إسـرائيل،                 

  .»حل للمشكلة الديموغرافيةوإن أقصى ما يهدف إليه من وراء االنفصال عن غزة هو إيجاد 
  »إدارة الصراع"نتانياهو وباراك لم يتجاوزا غاية 

ليس من المبالغة القول إن تفكير نتانـــياهو ووزير دفاعه باراك ال ينأى عن تفكير شارون بــشأن                
  . »عدم اإليمان بالسالم مع العرب"إدارة الصراع، وربما بشأن 

، الذي التأم   »فتح"ة فعلهما على قرارات المؤتمر السادس لحركة        ولعل آخر برهان على ذلك يتمثل في رد       
فقد شن باراك، كما معظم الوزراء في حكومة نتانياهو، هجوماً حاداً على المواقـف              . في بيت لحم أخيراً   

  .التي عبر عنها المشاركون في هذا المؤتمر
تم التعبير عنهـا خطـرة وغيـر        الخطابات التي أسمعت في مؤتمر فتح والمواقف التي         "وقال باراك إن    

مع ذلك يجب أن نعي أنه ليس هناك حل في الشرق األوسط إال في إطـار تـسوية                  ": وأضاف .»مقبولة
محمـود عبـاس    ) الـرئيس الفلـسطيني   (أنـصح   ": وتابع. »شاملة وواسعة، تشملنا وتشمل الفلسطينيين    

باراك أوباما أن يعمل علـى      ) يركياألم(باالستعداد للدخول إلى عملية تسوية، وباألساس أنصح الرئيس         
، عكيفا  »هآرتس"ورداً على ذلك تساءل المحلل السياسي في صحيفة          .»دفع تسوية شاملة في المنطقة قدماً     

، مـثالً، أن القـدس      »فتح"ما هي المواقف التي توقعها باراك؟ هل توقع أن تعلن           ): 10/8/2009(إلدار  
أنه كان سيكتفي بموافقة الرئيس عباس على االستمرار فـي          الموحدة ستبقى عاصمة إسرائيل األبدية؟ أم       

  .توسيع البؤر االستيطانية غير القانونية؟
برنامجاً سياسياً يدعو إلى دفع حل الدولتين بطـرق         » فتح"لقد تبنى المؤتمر السادس لحركة      ": وتابع يقول 

 أنه حدد ذلك فـي نطـاق        وعلى الرغم من أن البرنامج أبقى ثغرة للكفاح ضد المستوطنات، إال          . سلمية
ويعتبر هذا البرنـامج    . عصيان مدني شرعي، على غرار المظاهرات ضد جدار الفصل في منطقة بلعين           

وأيـديولوجيتها  » حمـاس "طالقها البائن مـن حركـة       » فتح"على وجه الخصوص بمثابة إعالن حركة       
  . »المتطرفة
لهجومه هذا، كما ورد مثالً في تقويمات       » يةمهن"بطبيعة الحال في إمكان باراك أن يجد أسانيد         ": وأضاف

، الذي يستمد معطياته من وحدة األبحاث في شـعبة       »مركز المعلومات حول االستخبارات واإلرهاب    "لـ  
، وأكـدت أن المـؤتمر يتميـز        »فتح"، جرى تعميمها على أعتاب مؤتمر       )أمان(االستخبارات العسكرية   

  .»بمواقف متطرفة إزاء النزاع مع إسرائيل
، الذي صـدر فـي أول أيـام         »الكتاب األبيض "وقال إلدار إن إسرائيل تنفض، على ما يبدو، الغبار عن           

االنتفاضة الفلسطينية الثانية بإيعاز من رئيس الحكومة اإلسرائيلية في ذلك الوقت، إيهود باراك، من أجل               
وكشف أنه تـم،    . مرحلة، وذلك كي تعود إلى تلك ال      )فلسطيني(» عدم وجود شريك  "تعميم نظريته بشأن    

حديثاً، تجنيد مؤلف هذا الكتاب، وهو العقيد عيران ليرمان، الذي كان من كبار المسؤولين فـي شـعبة                  
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االستخبارات العسكرية، للعمل في ديوان رئيس الحكومة إلى جانب مستشار األمن القومي اإلسـرائيلي،              
  .عوزي أراد

 متكأ ألقطاب الحكومة من أجل تفسير عدم إمكـان          تشكّل» عدم وجود شريك  "بكلمات أخرى فإن ذريعة     
  . التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي
على وجوب عدم التعلق بأهداب اتفاق أو حـل دائـم فـي             » برهاناً"كما أنها تشكّل، بالنسبة الى آخرين،       

 الواضح  وبحسب ما يؤكد دوف فايسغالس، المدير العام لديوان شارون، فإن االستنتاج          . المرحلة الراهنة 
هو أن قيادة  هذه الحركة ال تملك الجرأة واالستقامة لمصارحة شـعبها، كمـا               » فتح"من قرارات مؤتمر    

 الفلسطيني يتطلب القيام    -فإن السالم اإلسرائيلي  . يستلزم الجهد الصادق إلحراز تسوية دائمة مع إسرائيل       
ومن هـذه التنـازالت     . ينيين أيضاً بتنازالت مؤلمة، ال من جانب إسرائيل فحسب وإنما من جانب الفلسط          

إبقاء الكتل االستيطانية الكبرى في يد إسرائيل؛ التنازل عن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى داخـل               : مثالً
وبناء على ذلك يجب على اإلسرائيليين والفلسطينيين أن يعملوا علـى           . إسرائيل، تسوية موضوع القدس   

ويمكن أن يعتبر عمالً من هذا القبيل غاية سياسية بحـد           . لحل الدائم تحسين الواقع، ال أن يتعلقوا بأوهام ا      
ذاتها تحرر القيادتين اإلسرائيلية والفلسطينية، في المرحلة الحالية، من وطأة اتخاذ قـرارات لـيس فـي                 

  ).10/8/2009، »يديعوت أحرونوت"(إمكانهما حسمها 
في جامعة تل أبيب، وهـو ديبلوماسـي        » يمعهد دراسات األمن القوم   "عوديد عيران، رئيس    . ويؤكد د 

، والـذي  2009إسرائيلي سابق، في أحدث تقدير موقف بالنسبة الى بيئة إسرائيل اإلستراتيجية في عـام           
صدر عن هذا المعهد في تموز الفائت، أن من الصعب االفتراض بأن تتبنى الحكومة اإلسرائيلية الحالية                

 توصل إليها المفاوضون من الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني خالل         بقيادة نتانياهو وباراك التفاهمات التي    
 وهي تفاهمات تصب كلها في هدف التوصل إلى اتفاق على حل دائم وفقاً لمبدأ دولتين                -األعوام الفائتة   

 وذلك في ضوء الفشل الذريع الذي منيت به ثالث جوالت شهدتها هذه المفاوضات حتى اآلن،                -لشعبين  
 وعقـب   2001 و 2000 وفي أثناء قمة كامب ديفيد وبعدها في عامي          1993لو في عام    عقب عملية أوس  

  . 2008 وصوالً إلى نهاية عام 2007مؤتمر أنابوليس في عام 
كما أنه يتعين، في رأيه، حتى على اإلدارة األميركية الحالية برئاسة باراك أوباما، والتي تئن تحت وطأة                 

مروراً بالعراق وانتهاء بإيران، أن تمتنع عن اإلصرار على االستناد          مشكالت أخرى بدءاً من أفغانستان و     
وفي حال حدوث ذلك يتوجب على هذه اإلدارة، التي تعهدت بأن تبدي اهتماماً علـى               . إلى هذه التفاهمات  

 الفلسطيني، أن تدرس إمكان إيجاد منحى بديل يسفر عن تحقيق تقـدم             -نحو مكثف بالصراع اإلسرائيلي   
  .ب حل دائم يستند إلى مبدأ الدولتينتدريجي صو

 الفلسطيني، كمـا يـشير   -ويبدو أن مثل هذا المنحى ربما يكون متيسراً في ما يتعلق بالمسار اإلسرائيلي       
 السوري، ذلك أن تأثير إيران في هذا المسار         -عيران، غير أنه ليس كذلك فيما يتعلق بالمسار اإلسرائيلي        

  .  الفلسطيني هو أقل بكثير-ي حين أن تأثيرها في المسار اإلسرائيلياألخير هو تأثير بالغ األهمية، ف
وينوه، في هذا السياق، إلى أن تأثير إيران، خصوصاً في ما يتعلق بعملية السالم اإلقليمية، غير ناجم عن                  
تداعيات الملف النووي فحسب، وذلك ألن المساعدات التي تمنحها إيران إلى منظمات تقيم دولة داخـل                

وحزب اهللا، هي أمر يسفر عن نشوء عالقات، ذات طبيعة تناقضية،           » حماس"ة في المنطقة، وخاصة     دول
  .بين إسرائيل وبين دول أخرى في المنطقة تتخوف من الظاهرة اإليرانية

  :ويخلص الكاتب إلى االستنتاجات التالية
  . التأثير اإليراني السورية قبل طي صفحة- ال يمكن استئناف المفاوضات اإلسرائيلية -أوالً 
 يجب على إسرائيل والواليات المتحدة أن تتوصال، في أسرع وقت ممكن، إلى تفاهمات رئيـسية                -ثانياً  

 الفلسطيني، وخاصة في موضوع االستيطان في الضفة الغربية ومسألة دفع           -تتعلق بالمسار اإلسرائيلي    
  .التطور االقتصادي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
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 إيجاد سبيل يكفل استئناف عمل الطواقم اإلقليمية المشتركة التي أعلن عن إنـشائها فـي مـؤتمر                  -الثاً  ث
ومـن  . 2002، وهو ما يتسق مع أحد عناصر المبادرة العربية للسالم عام            1991مدريد للسالم في عام     

تئناف عمل هذه الطـواقم     لكنه يشير إلى أن اس    . شأن هذه الطواقم أن تشكل وزناً مضاداً للتأثير اإليراني        
سيكون محفوفاً بإشكاليات كثيرة، في مقدمها أن إسرائيل لم تعلن حتى اآلن قبولهـا عناصـر المبـادرة                  

  . العربية كلها
من جهة أخرى ستعتبر الدول العربية ستعتبر استئناف عمل الطواقم اإلقليمية شكالً من أشكال التطبيع مع                

، وإيجـاد حـل     1967بانسحاب إسرائيل إلى حدود     ) التطبيع(طوة  إسرائيل، وقد سبق أن رهنت هذه الخ      
  .عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين، وإقامة عاصمة الدولة الفلسطينية في شرقي القدس

لكن يبقى استنتاجه األهم هو أن  الظروف السياسية الراهنة لدى كل من إسرائيل والفلسطينيين لن تمكِّن                 
ولذا فهو يقترح االستمرار في إدارة      .  دائم بين الجانبين في الفترة المقبلة      من التوصل إلى اتفاق على حل     

إلـى حـين تـصبح      » اتفاقيات جزئية أو مرحليـة    "الصراع والتوصل، في أثناء ذلك، إلى ما يصفه بـ          
  . الظروف مؤاتية للتوصل إلى اتفاق دائم

 اإلسـرائيلي لـدى االتحـاد       يشار إلى أن عيران شغل مناصب دبلوماسية عديدة بينها منصب الـسفير           
األوروبي ومنصب السفير اإلسرائيلي في األردن، كما عمل في السفارتين اإلسرائيليتين فـي واشـنطن               

وقـد أدار  . ولندن، وتولى منصب نائب المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية للـشؤون االقتـصادية           
وهو اآلن مستشار للجان سرية متفرعة عن       . ليةالمفاوضات مع الفلسطينيين حول تطبيق االتفاقيات المرح      

  .لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست
  5/9/2009الحياة، 

  
   الفلسطيني يتراجع مجدداً المفاوض .40

  نقوال ناصر 
لم يصدر عن الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا حتى اآلن ما ينفي نفياً جازماً وقاطعاً التصريحات الرسمية                 

رائيلية عن اجتماع قمة يجمع بين محمود عباس وبين رئـيس وزراء دولـة االحـتالل                األميركية واإلس 
بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس األميركي باراك أوباما في نيويورك أواخر الشهر الجاري، ال بل إن كل                

 عـن   الدالئل تشير إلى أن مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية الذي أدمن التفاوض بقدر ما أدمن التراجع              
مواقفه المعلنة لن يحترم مجدداً الشروط المسبقة التي أعلنها هو نفسه للموافقة على عقد هذه القمة كمقدمة                 

  ". عملية السالم"الستئناف فصل جديد في مسرح العبث السياسي المسمى 
نياهو  نت –فالراعي األميركي لهذه العملية يضغط اآلن على المفاوض الفلسطيني للموافقة على قمة عباس              

بحجة أن األخير قد وافق بعد اجتماعه مؤخراً مع المبعوث الرئاسي األميركي جورج ميتشل فـي لنـدن                  
" مؤقـت " وعلـى تجميـد      2010على عدم إصدار أي عطاءات جديدة لبناء مستوطنات جديدة حتى عام            

ـ      ) لمدة ستة أشهر دون أي ضمانات بعدم استئنافه       (لالستيطان   ات البنـاء   ال يشمل وقف العمل في عملي
باعتبـار هـذه    ) ال يشمل القدس رأس حربة مشروع االستيطان بكاملـه        " (جزئي"الجارية وعلى تجميد    

الموافقة تلبية للشرط الفلسطيني المسبق، وبحجة أن واشنطن دفعت ثمناً النتزاع موافقة نتنياهو تمثل فـي    
التجميـد الموقـت والجزئـي      االستجابة لطلب إسرائيلي رئيسي بالتشدد في موقفها من إيـران مقابـل             

الفلسطيني والعربي سيحول دون أوباما واإلعالن عن عقد مـؤتمر          " التعاون"لالستيطان، وبحجة أن عدم     
للسالم إما في الدورة العشرين للجمعية العامة لآلمم المتحدة التي تبدأ في الثالث والعشرين مـن الـشهر                  

  . ين التاليين في بيتسبورغالحالي أو في قمة العشرين التي تنعقد خالل اليوم
ويكاد يكون شبه مؤكد اآلن أن ميتشل على وشك أن يسجل أول نجاح له فـي المهمـة المكلـف بهـا                      

" عمليـة الـسالم   "الستئناف عملية التفاوض بانعقاد هذه القمة، ويكاد نتنياهو ينجح في فرض رؤيتـه ل             
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 ويكاد يكـون شـبه مؤكـد كـذلك أن           ومرجعياتها على شريكيه األميركي والفلسطيني في هذه العملية،       
الذي يتبناه باعتبـاره    " حل الدولتين "على  " إجماع دولي "المفاوض الفلسطيني قرر أال يخسر ما يقول إنه         

الفلسطينية التي يقودها ولذلك فإنه اختار مجدداً مواصلة الرهـان          " التفاوض"لمنظمة  " المشروع الوطني "
الـدولي والرضـوخ    " اإلجمـاع "ا الحل الذي يقود أيـضاً ذاك        وبالتالي االرتهان للراعي األميركي لهذ    

التجميـد الكامـل لالسـتيطان      (بالتراجع عن شرطيه المسبقين المعلنين الستئناف التفاوض        " نصائحه"ل
للقبول بحل وسط يتمثل في التراجع عن شرطيه الستئناف         ) اليهودي وقبول حكومة نتنياهو بحل الدولتين     

  . ما من قضايا الوضع النهائي طبقاً لالتفاقيات الموقعة بين الطرفينالتفاوض عليهما باعتباره
ومن الواضح أنه ال جديد لم يكن متوقعاً في انسجام المفاوض الفلسطيني مع سجله التاريخي في التراجع                 

 كشروط مسبقة عشية كـل جولـة        -- لالستهالك الوطني والعربي     --عن مواقفه التي اعتاد أن يعلنها       
إلـى  " التراجـع "سلسل عملية السالم قبل ان يتراجع عنها عندما يحين موعد الجولة، ليتحول             جديدة في م  

نمط في سلوكه السياسي أصبح صفة مميزة له لم يعد قادرا على التخلص منها أو ال يريد أصـال حتـى                     
 عدم  مجرد التفكير في التخلص منها ألن التفاوض قد تحول إلى المسوغ الوحيد لوجوده السياسي وتحول              

الذي نـشره   " الحياة مفاوضات "التفاوض إلى بداية النهاية لحياته السياسية وهو الموقف الذي أكده كتاب            
صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة التي لم يعد لها أي مهمة سوى التفاوض قبل                 

أيضاً عـضواً   " ينتخب"بل أن   التي تقود المنظمة وق   " فتح"عضوا في اللجنة المركزية لحركة      " ينتخب"أن  
في اللجنة التنفيذية للمنظمة ليتأهل بذلك لمنصب كبير المفاوضين الفلسطينيين خلفاً ألحمد قريع الذي فقد               
أهليته لالستمرار في هذا المنصب بعد تصريحاته حول عدم جدوى االستمرار في عملية التفاوض وعدم               

  ". ة الواحدةالدول"وتلميحه إلى بديل " حل الدولتين"جدوى 
سـقف  "إن تراجع المفاوض الفلسطيني عن شروطه المسبقة حول االستيطان اليهودي وضرورة تحديـد              

دولية اللتزام دولة االحتالل اإلسرائيلي وغير ذلـك ممـا      " ضمانات"للمفاوضات وضرورة توفير    " زمني
ة في ذاكرة سوريا التي    ربما ما زال سابقة حديثة حي      2007اشترطه لحضور مؤتمر أنابوليس أواخر عام       

استجابت في حينه للمناشدة الفلسطينية والعربية والدولية لحضور المؤتمر لكي يتساءل وزير خارجيتهـا              
وليد المعلم عما حدث للشروط الفلسطينية المعلنة الستئناف المفاوضات مثل تجميد االسـتيطان ووقـف               

بعـد  " سـانا "تها وكالة األنباء الرسـمية      تهويد القدس ورفع الحصار عن قطاع غزة، في تصريحات نقل         
استقبال الرئيس بشار األسد للمنسق األعلى للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي في الثالثين من الـشهر               

 نتنياهو برعاية أوباما على هامش اجتماعات الجمعية        -الماضي الذي ذهب إلى دمشق لتسويق قمةعباس        
ومن المؤكد أن المعلم كان يعلم تماماً بأن هذه هـي أيـضا             . لجاريالعامة لألمم المتحدة أواخر الشهر ا     

األسئلة االستنكارية نفسها التي ما زال شبه إجماع فلسطيني يكررها قبل وبعد كل جولـة جديـدة فـي                   
  . مسلسل التفاوض العقيم

 بحيث  والمفاوض الفلسطيني يسوغ تراجعاته المتكررة بعجزه عن مقاومة الضغوط الدولية التي تحاصره           
التي تمثلت  " الدولية"ال تترك له أي خيار آخر غير التراجع، وهو ال يتردد في اإلعالن عن هذه الضغوط                 

 نتنيـاهو   –يوم اإلثنين الماضي بزيارة سوالنا لرام اهللا في سياق جولة إقليمية لتـسويق لقـاء عبـاس                  
 به االتحاد األوروبي للبـضاعة      المرتقب، وهي جولة تندرج كذلك في سياق دور البائع الجوال الذي يقوم           

 الناجمة فـي    --" العربية"السياسية األميركية التي أثبتت فسادها عبر السنين، لكنه يصمت عن الضغوط            
 التي تمثلت باستقبال نتنياهو ووزرائه علناً في عاصمتين عـربيتين           --معظمها عن الضغوط األميركية     

طالب بعزله ومقاطعة حكومته بينمـا كانـت التقـارير          في نفس الوقت الذي كانت الرئاسة الفلسطينية ت       
اإلخبارية التي تحدثت عن زيارة قام بها رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي عـوزي آراد لـألردن                 

  . مماثلة" سرية" نتنياهو مثاالً لدبلوماسية –األسبوع الماضي للفوز بموافقة عمان على قمة عباس 
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عن مقاومة هذه الضغوط ناجم أصالً عـن        " عجزه"يد أن يعترف بأن     غير أن المفاوض الفلسطيني ال ير     
واختار أن يرتهن نفـسه     " التفاوض فقط "عامل ذاتي ال خارجي، ألنه عندما اختار أن يرتهن نفسه لخيار            

، ثم اختار أن يعفي الدول العربية الشقيقة من أي مسؤوليات قومية تجاه القضية              "الوسيط األميركي فقط  "لل
عليها كأمر واقع ال بديل أمامها للتعـاطي معهـا سـوى            " اتفاقياته الموقعة "ة بفرض خياراته و   الفلسطيني

الفلـسطيني  " قميص عثمان "الدخول في مواجهة مع أصحابها من الفلسطينيين، لتسوغ بدورها عجزها ب          
ض الفلسطيني  إن المفاو .. هذا فتكرر القول إنها ال يمكن أن تكون فلسطينية أكثر من الفلسطينيين أنفسهم              

ذلك إنما كان يحكم على نفسه بالعجز ويتخلى طوعا عن أوراق قوة له، وهنا مكمن الـسر                 " اختار"عندما  
في تحول التراجع إلى نمط سلوك سياسي ألنه لم يترك للمفاوض أي خيارات أخرى يتراجع إليها سـوى           

ن مع أي شروط مسبقة يعلنها هذا       التراجع نفسه، وهو نمط جعل دولة االحتالل وحليفها األميركي يتعامال         
المفاوض باعتبارها وسائل تضليل لالستهالك المحلي ويتعامالن مع التراجع الفلسطيني المحتـوم عنهـا              
باعتباره أمراً مقررا مفروغاً منه، لتكون النتيجة الحتمية هي فقدان المفاوض لمصداقيته لدى شعبه ولدى               

  .  خصومه التفاوضيين على حد سواءراعي عملية السالم الذي يراهن عليه ولدى
  5/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  عن الجنرال ومخيم البارد والفلسطينيين في لبنان  .41

  فتحي كليب
وقيل أيضا ان أكثر الناس احساسا بالظلم هـو         . »فالظلم آخره يأتيك بالندم   / ال تظلمن إذا ما كنت مقتدرا     "

يكون سببا في ظلم اآلخرين؟ الحياة اليومية تحفل        من عايش مراراته، لكن هل يمكن لمن عاش ظالمة ان           
  . بعشرات القصص التي تؤكد امكانية ان يكون المرء ظالما ومظلوما في اآلن ذاته

، 1948ينقل عن العماد ميشال عون تأثره الشديد بموجة التهجير التي تعرض لها الشعب الفلسطيني العام            
وهذا أمر ليس بغريب على     . ة الالجئين الفلسطينيين ومحنتهم   وهو اليوم احد الذين يتألمون الستمرار معانا      

والعكس صحيح ايضا، فالفلسطينيون، في اوقات سـابقة،        . من عايش مرارة النفي لمدة خمسة عشر عاما       
تعاطفوا مع محنة الجنرال، وحين عاد إلى لبنان بقيت فئة كبيرة من فلسطينيي لبنان على تعاطفها، ادراكا                 

ء والتهجير اوال، وللمواقف السياسية التي اتخذها الجنرال عون من القضية الفلـسطينية             منهم لمعنى اللجو  
  . وقناعته بأن الخطر على لبنان وعلى المسيحيين في المنطقة يكمن في المشروع الصهيوني

صحيح أن مواقف العماد عون مـن       . الصورة اليوم تبدو مختلفة، سواء لدى الجنرال او لدى الفلسطينيين         
ية الفلسطينية ربما لم تتغير، لكن مواقفه الحادة من فلسطينيي لبنان تجعل الكثير مـن الفلـسطينيين                 القض

ولعل السؤال الذي يتردد على    . واللبنانيين قبلهم يطرحون عالمات استفهام حول هذا االنفصام في الموقف         
وهنا ال بـد لنـا مـن        . تالسنة الكثيرين هو حول اسباب هذه المواقف التي فاقت في حدتها كل التوقعا            

  :بعض المفاهيمتوضيح 
وما زال احـدى النقـاط      . شكل هذا العنوان محور الصراع الداخلي منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري          

والمفارقة ان حمالت التجني ضـد  . الخالفية حول موقع لبنان ودوره في الصراع العربي ـ االسرائيلي 
ف الذي يتبرع الدفاع عن العروبة، بحيث يصبح مفهوم العروبة          الفلسطينيين في لبنان تأتي من قبل الطر      

هذا ما توصل اليه النائب وليد جنبالط بمواقفـه النقديـة           . مفصال على مقاس هذا التيار السياسي او ذاك       
  .  آذار، ولعل بعض قوى المعارضة أحوج ما تكون الى مثل هذه المراجعة14لقوى 

هم قتلـوا   .  الفلسطيني وتمارس بحقه كل صنوف القهر البشري       يقتل: تختلف الظروف لكن الهدف واحد    
سابقا في الكويت وفي ليبيا واليوم يقتلون في العراق، يجوبون األرض إلى البرازيل وتـشيلي وغيرهـا،     

وفي لبنان حورب الفلسطيني وارتكبت بحقه أبشع المجـازر         . بحثا عن مأوى لهم هربا من أشقاء عرب       
، وهناك من اعتقد أن هناك شعبا زائدا وال بد من التخلص منه ولـو بقـوة                 »انيةالقومية اللبن "تحت ستار   
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وحين فشلت مؤامرات تهجير    .. السالح، ودائما للحفاظ على الكيانية اللبنانية في وجه التوطين الفلسطيني         
 الفلسطينيين في منافي األرض، كانت االستراتيجية البديلة بتكديسهم داخل مخيمـات ال تـصلح للحيـاة               

وهنا تصح مقولة الراحل شـفيق      . وكل ذلك تحت يافطة العناوين ذاتها     . اآلدمية، يمنع عنها الماء والهواء    
  . »مع فلسطين وضد الفلسطينيين": الحوت
  التوطين

ومعادلة التوطين تفترض نظريا موافقـة      . هو استبدال الوطن بوطن آخر بديل     . لهذا المفهوم معنى واحد   
كما تفترض قبول الالجئ الفلسطيني بتخليه عن حق العودة، وهذا          . فضه لبنان البلد المضيف، وهذا ما ير    

وما دام الطرفان، يرفضان التوطين، ويتمسكان بحق العودة، فـإن خطـر            . ما يرفضه جميع الفلسطينيين   
  . التوطين يفقد الكثير من تأثيره ويتحول الى مجرد مشاريع وسيناريوهات

 المشكلة؟ هي في طريقة تعاطي البعض مع ما يحدث مـن تطـورات     إذا كانت األمور كذلك، فأين تكمن     
فبعضهم يتحدث عن مشروع تفصيلي ومتكامل، مشيرا إلى اتفاقيـة جنيـف ـ    . خاصة بقضية الالجئين

البحر الميت، وبعضهم اآلخر يرسم سيناريوهات، مقسما الفلسطينيين في لبنان بـين عـسكر ومثقفـين                
 بأن اسرائيل قد ترفض اعادة العسكر والفقراء، وبالتالي سيجبر لبنـان            واغنياء وفقراء، سارحا في خياله    

وتمتد . وثالثهم يساهم متبرعا في اختيار الدول التي قد تقبل بالفلسطينيين بعد مغادرتهم لبنان            . على قبولهم 
طاحونة الخيال لتقدم مشاريع متكاملة وجاهزة لالستعمال بحيث يبدو للـسامع والمـشاهد بـان قـضية                 

  . جئين قد انتهت او شارفت على االنتهاءالال
صحيح ان الطرفين اللبناني والفلسطيني يرفضان التوطين، لكن الـصحيح ايـضا ان كالهمـا يـرفض                 

فبعض القوى اللبنانية ترفض التوطين انطالقا من عدم قدرة لبنان على تحمل هذا             . التوطين على طريقته  
واالسـاس فـي    . ثر على التركيبة اللبنانية شديدة الحساسية     العدد الكبير من الالجئين على ارضه وبما يؤ       

. مواقف هذه القوى انها ال تمانع في توطين الفلسطينيين من حيث المبدأ، شرط ان ال يكون خارج لبنـان                  
فيما وجهة النظر الفلسطينية تقول ان رفض التوطين يجب ان يقترن أوال بالتأكيد على حق العودة وفقـا                  

وان أي حـديث عـن      . أي حل توطيني سواء في لبنان او في أي مكان في العالم           ، ورفض   194للقرار  
  . رفض التوطين خارج اطار حق العودة يصبح مجرد كالم لالستهالك الداخلي

  إعمار مخيم نهر البارد 
منذ بداية أزمة مخيم نهر البارد، أبدى الفلسطينيون كل تعاون مع الحكومة والجـيش اللبنـاني فـأدانوا                  

وإذا كانت لدى الجنرال عون حـساسية       . ورفعوا الغطاء السياسي والشعبي عنها    » فتح اإلسالم " مجموعة
معينة لناحية استشهاد عدد كبير من افراد الجيش اللبناني، فقد عبر الفلسطينيون بمختلف انتماءاتهم عـن                

 زالت تـربطهم    تعاطفهم مع ذوي الشهداء واعتبروا ان شهداء الجيش هم شهداء الشعب الفلسطيني، وال            
وعبرت المؤسسة العسكرية عن هذا الموقف حين اعتبرت ان معركة نهر البارد            . بالجيش عالقات وطيدة  

  .. هي معركة اللبنانيين والفلسطينيين في مواجهة االرهاب الذي استهدف الطرفين معا
 العسكرية ان يـزج     رغم وضوح هذه الحقيقة، فقد حاول الجنرال عون، منذ اليوم االول النتهاء العمليات            

بأزمة مخيم نهر البارد في السجاالت الداخلية، وأعلن رفضه اعادة اعمار مخيم نهر البارد، بذريعة عدم                
وفي هذا خلط متعمد ومقصود بـين اعمـار القـرى           . سعي الدولة العادة المهجرين اللبنانيين الى الجبل      

جاذبات الداخلية على طرفي المواالة والمعارضة،      اللبنانية التي تعتبر شأنا داخليا لبنانيا خضع ويخضع للت        
تعهد » كل لبنان "واألهم من ذلك ان رئيس وزراء       . وبين مخيم دمر نتيجة أزمة ال عالقة للفلسطينيين بها        

  .. بشكل علني اعادة اعمار المخيم من جديد
عة الطعن التي   أضف الى ذلك تصدي كتلة التغيير واالصالح لحملة اعمار مخيم البارد، من خالل مراج             

وهل يدرك اصحاب هذه المراجعة ان حملـتهم هـذه تعنـي      . تقدمت به الكتلة امام مجلس شورى الدولة      
القطع الكامل مع الحالة الفلسطينية في لبنان؟ لذلك لم يكن مستغربا ان تطلـق الهتافـات المعاديـة مـن       
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ماره، خاصة بعد ان تردد فـي       مسيرات نظمت في العديد من المخيمات تضامنا مع مخيم نهر البارد واع           
المخيمات ان بعض نواب كتلة الجنرال سينفذون اعتصاما بالقرب او داخل مخيم البـارد كتأكيـد علـى                  
موقفهم الرافض العمار المخيم، وما هو النصر الذي قد يحققه الجنرال ببقاء اربعين الف مهجر خـارج                 

رغم ادراك الفلسطينيين لحساسية الموقـف      منازلهم؟ وما هو سر صمت حلفاء الجنرال في المعارضة، و         
حين دمر المخيم، لكن ما ليس مبررا ان تبقى المعارضة على صمتها حيال الجنرال وحملته ضد اعمار                 

  . مخيم البارد
  5/9/2009السفير، 

  
   "إسرائيل" الديمغرافي المزدوج في الهاجس .42

  برهوم جرايسي 
تشغل بال الحركة الصهيونية والمؤسـسة اإلسـرائيلية،        يشكل العامل الديمغرافي أحد أهم الهواجس التي        

وفي مثل هذه األيام، يطرح هذا الموضوع بقوة، مع اقتراب بـدء الـسنة العبريـة الجديـدة، وظهـور                    
  . اإلحصاءات الرسمية حول عدد سكان إسرائيل، والحديث عن نسب اليهود والعرب

 مـن   80%قل نسبة اليهود في إسرائيل عـن        فكما هو معروف، فإن الحركة الصهيونية تطمح إلى أال ت         
مجمل السكان في إسرائيل، وهي نسبة مثبتة، ولكن اإلحصاءات الرسمية بتفاصيلها الدقيقـة، تـدعي أن                

، أكثر من   48، وأن نسبة العرب، فلسطينيي      76%النسبة غير موجودة، إذ تدعي أن نسبة اليهود حوالي          
، وسوريي هضبة الجوالن السورية المحتلـة،       1967العام  ، بعد ضم فلسطينيي القدس المحتلة منذ        %20

 ألف يهودي ترفض المؤسـسة الدينيـة        250بفعل قانون الضم االحتاللي، وأيضا بسبب وجود أكثر من          
  .االعتراف بيهوديتهم

 كانت حتى نهاية العام الماضـي  48وبعد خصم فلسطينيي القدس وسوريي الجوالن، فإن نسبة فلسطينيي       
  .81%، بينما اليهود أكثر من 17.1%، حوالي 2008

وتسعى إسرائيل إلى تثبيت نسبة اليهود من خالل تشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، التـي تتراجـع                 
بشكل حاد في السنوات األخيرة، وذلك بعد أن أسهمت هذه الهجرة في سنوات التسعينيات إلـى تراجـع                  

  . من مجمل السكان48نسبة فلسطينيي 
 سنوات مشروعا يقضي بتأمين عدد مهـاجرين يهـود إلـى            3لة الصهيونية قبل حوالي     وطرحت الوكا 

 ويمنع زيادتهم، ولكن معطيات السنوات الثالث األخيـرة         48إسرائيل سنوياً، بشكل يجمد نسبة فلسطينيي       
تشير إلى تراجع حاد جدا في أعداد المهاجرين إلى إسرائيل، إلى درجـة اقتـراب عـددهم مـن عـدد                     

، ولـو   48ن عكسيا، بمعنى الذين يغادرون إسرائيل، وهذا ما أسهم في زيادة نسبة فلـسطينيي               المهاجري
، ارتفعت فـي نهايـة العـام        16.5% قرابة   2005بشكل بطيء سنويا، ففي حين كانت نسبتهم في العام          

  .17.1%الماضي إلى 
ل مصدر قلق ال أقـل      ولكن في اآلونة األخيرة بدأ الحديث أكثر وضوحا عن هاجس ديمغرافي آخر، يشك            

، الذي تم استعراض جوانب مـن       »الحريديم"من نسبة تزايد العرب، وهو التكاثر الحاد لليهود األصوليين          
  .قبل نحو أسبوعين» العرب"أزمة المؤسسة اإلسرائيلية معهم مستقبال، هنا في 

اإلسـرائيلي،  » طاوب"فبمناسبة افتتاح السنة الدراسية في إسرائيل، في مطلع الشهر الجاري، نشر معهد             
مسحا أظهر أن نسبة طالب المدارس من جمهور اليهود الحريديم، من مجمل طـالب المـدارس فـي                  

  .إسرائيل
، 2000 من مجمل الطالب في العام       15%، من أقل من     50%ازدادت في السنوات التسع األخيرة بنسبة       

 الطالب في إسـرائيل      من مجمل   في العام الجاري، في حين أن نسبة الطالب العرب         21%إلى أكثر من    
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 من مجمل الطالب اليهود، وهـذه       27%وهذا يعني أن الطالب الحريديم باتوا يشكلون         . 24%تجاوزت  
النسبة تدعمها إحصائية أخرى صدرت قبل أكثر من شهر عن قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي، قالت إن                

 من مجمـل الـشبان الـذين        25%ت إلى    سنوا 10 عاما ستصل بعد     18نسبة الشبان الحريديم في عمر      
يسري عليهم قانون التجنيد اإلجباري، بمعنى الشبان اليهود، وعبرت قيادة الجيش عن قلقهـا مـن هـذه          

  . النسبة، بسبب عدم تجند شبان الحريديم في الجيش من منطلقات دينية
جهة والحريـديم مـن     وتقرأ المؤسسة الرسمية والصهيونية هذه المعطيات بلغة أخرى، لكون العرب من            

جهة أخرى، يرفضون الصهيونية كٌل من منطلقاته، دون تحالف بينهم، ولهذا، فإن المؤسسة اإلسـرائيلية               
 من جمهور طلبة المدارس في إسرائيل هم خارج الدائرة الصهيونية، وهذا يـشكل              45%ترى اليوم أن    

  . من ناحيتهم مصدر قلق
 وأكثر،  50%أنه في غضون سنوات قليلة جدا سيصبح قرابة         ولكن ما يزيد قلق هذه المؤسسة، معرفتها        

من الجمهور في إسرائيل خارج الدائرة الصهيونية، وهذا حديث ظهر قبل سنوات، ولكن في حينه جرى                
، إال أن المعطيات 2025 وحتى العام 2020الحديث عن أن مشهدا كهذا في إسرائيل سيكون ما بين العام           

وهذا نابع من كثرة والدات الحريديم، ما       . قبلة على واقع كهذا قبل ذلك الموعد      الجديدة تقول إن إسرائيل م    
  . والدة لألم العربية، وحوالي والدتين لألم اليهودية العلمانية3.7 لألم الواحدة، مقابل 8 و7بين 

من المنظور الخارجي، يظهر وكأن الحريديم وسائر اليهود هم مجموعة واحدة، وهذا صحيح من ناحيـة                
اسية في هذه المرحلة، ولكن على المستوى الداخلي، خاصة في داخل المجتمع اليهـودي، فـإن هـذا                  سي

لـيس صـدفة أن معهـد        . بلية، داخل المجتمع اإلسـرائيلي    مصدر أزمات اجتماعية وحتى فكرية مستق     
 الذي أجرى المسح حول نسب طالب المدارس، دعا المؤسسة اإلسرائيلية في استنتاجاته، إلـى             » طاوب"

واالستنتاج ذاته كان لـدى   . أخذ هذه المعطيات على محمل الجد، واالستعداد لمواجهة التطورات الالحقة      
 سنوات، وهذا بحد ذاته يعكس حالة       10قيادة جيش االحتالل، حينما أعلنت عن نسبة الشبان الحريديم بعد           

ات داخلية في إسرائيل، تهدف     القلق اإلسرائيلي الداخلي، الذي سينعكس حتما خالل فترة قصيرة، في تغير          
 الحريـديم   المشروع الصهيوني، وستبادر إلى سلسلة من اإلجراءات الموجهـة لجمهـور          » تحصين"إلى  

فمن حيث اإلجراءات ضد العرب، ال حاجة لسرد توقعات، فهذا ما هو قائم              .وأخرى موجهة ضد العرب   
 اقتصاديا واجتماعيا، أما المثيـر       عاما، من سياسة تمييز عنصري لخلق مجتمع ضعيف        61منذ أكثر من    

فهو رؤية كيفية التعامل مع جمهور الحريديم، ألن محاوالت تدجينهم صهيونيا ستبوء بالفشل، وذلك ألن               
قبولهم بالفكرة الصهيونية يعني تخليهم عن شرائع ومعتقدات دينية راسخة لديهم، ويبنون علـى أساسـها                

  . مجتمعاتهم المنغلقة
  5/9/2009العرب، قطر، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1546:         العدد       5/9/2009الجمعة  :التاريخ

  
  :صورة .43

  

  
  5/9/2009السفير،                                        تزحف ممسكة بهويتها للعبور الى القدس فلسطينية 

  


