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  والتطبيع مقابل التفاوض االستيطانتوافق وقلقون من معادلة تجميد ال إال بانتخابات ال :مشعل .1

خالد مشعل عن قلقه من أن " حماس"رئيس المكتب السياسي لحركة  أعرب: جيهان الحسيني -القاهرة 
مفادها تعليق موقت تركيب معادلة جديدة "تكون محصلة الحراك األميركي في عهد الرئيس باراك أوباما 

  ".  إسرائيلي- اإلسرائيلية وتطبيع عربي - أشهر يقابله استئناف للمفاوضات الفلسطينية 9لالستيطان مدة 
وحذر مشعل في مؤتمر صحافي عقده مع األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب لقائهما أمس 

ة خطيرة جداً، وال يجوز اختزال القضية من أن هذه المعادل"في أحد الفنادق الكبرى شرق القاهرة، 
وأشار إلى ". الفلسطينية في مسألة االستيطان، خصوصاً أن هناك التفافاً إسرائيلياً على المطلب األميركي

تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ومشاريعه العملية في بناء مئات وآالف الوحدات 
 في القدس من تهويد ومصادرة لألراضي وهدم المنازل وتهجير سكانها، السكنية االستيطانية وما يجري

  .معتبراً أن هذا األمر بالغ الخطورة
كما حذر مشعل من اختزال القضية الفلسطينية في الضفة الغربية وشطب الخارج وقطاع غزة، منبهاً إلى 

تائج زيارته للقاهرة لما لقيه وأعرب عن سعادته لن. أن ذلك سيكون مدمراً للحاضر والمستقبل الفلسطيني
من موقف مصري واضح بضرورة المضي في خيار المصالحة والذهاب بعد ذلك إلى االنتخابات بعد 

  .استقرار أجواء المصالحة وعدم استثناء أي جزء من الوطن الفلسطيني من هذه االنتخابات
رية الوزير عمر سليمان، وقال مشعل إنه التقى في شكل مطول رئيس جهاز المخابرات العامة المص

للقاهرة تأتي لبحث موضوعين محددين، األول هو المصالحة " حماس"مشيراً إلى أن زيارة وفد 
الفلسطينية، مؤكداً ضرورة المضي في خيار المصالحة باعتباره الطريق الوحيد، وال يمكن أن تجري 

ورفض أي أفكار إلجراء . يةانتخابات رئاسية وتشريعية إال في ظل التوافق والمصالحة الفلسطين
. انتخابات بسياسة األمر الواقع التي ستقود عملياً إلى استثناء غزة وحصر االنتخابات في الضفة الغربية

 -  اإلسرائيلي والوضع الفلسطيني -وأوضح أنه تمت خالل محادثاته في القاهرة مناقشة الصراع العربي 
  .اإلسرائيلي

ورة بلورة موقف عربي يضع القضية الفلسطينية في سياقها ضر"وأكد أن لقاءه موسى تمخض عن 
وال بد ) يونيو(الطبيعي، وهو أن هناك أرضاً محتلة، وال بد من االنسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 

وأوضح أن هذا هو مفهوم ". من التسليم بالحقوق الفلسطينية في األرض وفي القدس وفي حق العودة
أي حديث عن التسوية ال يكون مجرد خطوة شكلية الستئناف المفاوضات القضية الفلسطينية، وأن 

وإعطاء اإلسرائيليين جائزة بالتطبيع العربي في مقابل خطوة محدودة موقتة إسرائيلية، معتبراً أن كل 
  ".سياق خدمة األجندة األميركية في المنطقة"ذلك سيأتي في 

ورة لتشكيل موقف موحد في مواجهة التحديات من جانبه، أكد موسى أن توحيد الصف الفلسطيني ضر
الحالية، خصوصاً أمام اإلصرار اإلسرائيلي المتعنت الرافض للتعاون والذي لن يؤدي إلى أي تقدم في 

وأشار إلى إصرار إسرائيل على موقفها المتعنت وغير المتعاون الذي ال يمكن أن يؤدي . عملية السالم
  . هذه هي األمور التي بحثت مع مشعلإلى أي تقدم في عملية السالم وأن 
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ورداً على سؤال عن موقف الجامعة العربية من تطبيع دول عربية والسماح بدخول الطائرات اإلسرائيلية 
ال يوجد تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، وال توجد مثل هذه القرارات في : "عبر أجوائها، قال موسى

ال ...  حكومة عربية تقدم تطبيعاً إلسرائيل على طبق من فضة الجامعة العربية، وال أعتقد أن هناك
داعي للحديث عن تطبيع أو أي خطوة تطبيعية في وقت يرفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي اتخاذ أي 

أما إذا فوجئنا "، مشدداً على ضرورة إغالق هذا الملف التطبيعي "خطوة ذات معنى تجاه عملية السالم
ة بتقديم تطبيع من دون إحراز أي تقدم من جانب إسرائيل، فأعتقد أن رد الفعل بقيام بعض الدول العربي

  ".العربي سيكون عنيفاً
ورداً على سؤال عن اقتراحات الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر بأن الحل يتجه نحو الدولة 

 رؤية حماس هي أن ليس لدينا فائض وقت للحديث عن إقامة دولة أو دولتين، وإنما: "الواحدة، قال مشعل
هناك أرضاً فلسطينية أخذتها إسرائيل بطريقة غير مشروعة، والحل في وجهة نظرنا هو االنتهاء من 
االحتالل، أما موضوع عقد اجتماعات لالتحاد من أجل المتوسط بمشاركة إسرائيل أو استيعاب لها، فهو 

أراض وارتكاب مجازر، وال يجوز أمر مرفوض بالنسبة الينا، فهي تمثل دولة محتلة تقوم بمصادرة 
  ". مكافأتها على مجازرها

المقبل ) يناير(وعن رهان السلطة الفلسطينية على عقد االنتخابات التشريعية والرئاسية في كانون الثاني 
، 2006حماس عندما شاركت في االنتخابات عام : "من هذه االنتخابات، قال مشعل" حماس"وموقف 

ت هذه العملية عبر آلية متفق عليها، ونحن نحترم القانون واالحتكام لموقف كانت تحترم القانون وتم
هذا كالم غير : "وقال". كيف ستستمر هذه االنتخابات وهناك آالف من المعتقلين؟: "، وتساءل"االنتخابات

منطقي، والحل في رأينا هو أن نذهب الى االنتخابات بتوافق وبمصالحة، وليس كما تريد السلطة 
طينية أن تكون من دون مصالحة، وهذا ليس حالً في أن تكون حماس في الخارج وإنما هو أن نقبل الفلس

  ". اآلخر بطريقة ديموقراطية ألن ما تقوم به السلطة غير مقبول
الجانب : "وعن مسألة المصالحة الفلسطينية، أكد مشعل جدية الحركة في ما يتعلق بتحقيقها، وقال

، مؤكداً استعداد الحركة "ن إنهاء المصالحة الفلسطينية خالل األيام المقبلةالمصري سيقدم ورقة في شأ
. للتجاوب مع هذه المقترحات المصرية للوصول لخطوة حقيقية إلنهاء االنقسام في أسرع وقت ممكن

متفقة على معظم ملفات المصالحة الفلسطينية، نافياً في الوقت نفسه مسؤولية " حماس"وأضاف أن 
نحن : "وفي شأن اإلعالن عمن يعطل ملف المصالحة، قال مشعل. تعطيل تحقيق المصالحةالحركة عن 

على استعداد للمصالحة بروح إيجابية، ونعمل على تهيئة األجواء، لكن اسألوا األخوة في مصر عمن 
  ".يعطل

أميركياً وفي ما يتعلق بمسألة التطبيع، حذر مشعل من االستعجال العربي في التعامل مع ما هو مطروح 
أعلنا ترحيبنا باللغة األميركية الجديدة إلدارة الرئيس باراك أوباما، : "وإسرائيلياً في هذا الصدد، وقال

" األوراق المتواضعة"ودعا العرب إلى أن يدخروا ". لكننا سنختبر الموقف من خالل األفعال ال األقوال
  .التي بقيت بين أيديهم إلدارة الموضوع

  ة في بدايتهاالوساطة االلماني
غلعاد شاليت، أشار مشعل إلى حدوث تطور من " حماس"وعن مسألة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى 

وأوضح أن الموضوع . خالل دخول الوساطة األلمانية وبعلم اإلخوة في مصر وبالتنسيق المشترك معهم
 منوهاً إلى أن هذه القضية في ال يزال في بداياته ولم يتم التطرق للتفاصيل بعد أو الحديث عن األسماء،

  .حاجة إلى بعض التأني
  7/9/2009الحياة، 
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   تفعيل المنظمةأولوياتها على رأس ...لمنظمة تعكف على وضع خطة عملهااتنفيذية : حنا عميرة .2
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب ةكد حنا عمير أ: وليد عوض-رام اهللا 
حزب الشعب الفلسطيني، أن اللجنة التنفيذية تعكف هذه األيام على وضع خطة لعملها خالل السياسي ل

الفترة القادمة، ويأتي ذلك بعد انعقاد الجلسة الخاصة للمجلس الوطني وملء الشواغر في اللجنة التنفيذية 
ت اللجنة لى أن أولوياإحد  األ"القدس العربي" لـأرسل في تصريح صحافي ةوأشار عمير .للمنظمة

 في وضع اآلليات المناسبة لتفعيل منظمة التحرير وسبل استنهاض دوائرها التنفيذية تتمثل أوالً
ومؤسساتها، مما يكرس الشراكة الحقيقية بين قواها، ويعزز قيام اللجنة التنفيذية بدورها كمرجعية عليا 

  .ات المراحل النهائيةوقيادة لشعبنا في الوطن والشتات خاصة في ظل تصاعد الحديث عن مفاوض
 على أهمية التكامل والتفاعل مع السلطة الوطنية ووزاراتها المختلفة كون المنظمة هي ةوشدد عمير

  .المرجعية العليا للسلطة
 على أن اللجنة  فتتمثل في كيفية التعامل مع حالة االنقسام، مشدداًة الثانية حسبما حددها عميراألولويةأما 

 الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر، والدفع باتجاه نجاحه بما يضمن ستعمل على دعم مسيرة
إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وضمان الوصول إلى انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية 

  .، وحسبما تم االتفاق عليه في حوار القاهرة25/1/2010وللمجلس الوطني في موعدها الدستوري 
ألولوية الثالثة أمام اللجنة التنفيذية تتمثل في كيفية التعامل مع الحراك السياسي الذي تشهده وأكد على أن ا

المنطقة والعالم لتحريك عملية السالم، وفي إطاره كيفية التعامل مع مسيرة المفاوضات المتوقفة بفعل 
 .السياسية العدوانية لحكومة نتنياهو

  7/9/2009القدس العربي، 
  

  شدد على تجديد جهود السالم وتفلسطينية تبحث تطورات القضية الفلسطينية -قمة سعودية  .3
العزيز  اهللا بن عبد  فلسطينية بين الملك عبد-عقدت في جدة أمس قمة سعودية : اهللا الزبيدي  عبد–جدة 
الرئيس محمود عباس بحثت في آفاق التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، كما بحثت في مجمل األحداث و

. دات على الساحات العربية واإلقليمية والدولية، وتطورات القضية الفلسطينية وملفاتها الملحةوالمستج
وأطلع الرئيس الفلسطيني خادم الحرمين على أهم نتائج جولته التي شملت عدداً من الدول العربية 

 الشعب واألوروبية، فيما شدد الجانبان على ضرورة وقف الممارسات اإلسرائيلية العدوانية ضد
  .الفلسطيني وتجديد جهود عملية السالم

  7/9/2009الحياة، 
  

  تضع أوباما على المحك" إسرائيل"سياسة : عريقات .4
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون  ":الخليج"رام اهللا، القاهرة 

  تبدأ، موضحاًأنتائج المفاوضات قبل تحاول الحصول على ن" إسرائيل"المفاوضات، صائب عريقات أن 
ورأى عريقات أن مصداقية الرئيس . أن مواقفها تثبت اختيارها طريق االستيطان وتحدي اإلرادة الدولية

لن نقايض حقاً "وختم بالقول .  باتت على المحك في ظل هذا التحدي اإلسرائيليأوبامااألمريكي باراك 
  ".اإلسرائيلية"لفلسطيني في مواجهة المخططات ، مشددا على وجوب توحيد الموقف ا"بحق

 اجتماع وزراء أنرياض المالكي،  .وأكد وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية االنتقالية، د
 من الشهر الحالي، سوف يناقش عدداً من القضايا التي تتطلب 10 و9الخارجية العرب في القاهرة يومي 

قبل انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة، مشددا على أن موقف السلطة بعدم موقفاً عربياً موحداً تجاهها 
  .عقد أي لقاء مع نتنياهو حتى اإلعالن عن وقف االستيطان، يحظى بدعم وإجماع عربي

  7/9/2009الخليج، 
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  استئناف المفاوضات مرهون بوقف االستيطان: شعث .5

 استئناف إن المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعت عضو اللجنة. قال د : وليد عوض-رام اهللا 
 رغبت بعملية إذا "سرائيلإ" أنكد أو . مرهون بوقف االستيطاناإلسرائيليالمفاوضات مع الجانب 

، يتعلقان بالوقف أوباما برئاسة األمريكية اإلدارة اعترفت بها أن شرطين دوليين سبق أمامهاالسالم، فان 
، 67 جانب االعتراف الكامل والواضح بدولة فلسطينية على حدود إلى، الشامل والمطلق لالستيطان

 على التصريحات الصادرة  شعت تعقيباًأقوالوجاءت . لبدء عملية المفاوضاتأساسيانوهذان الشرطان 
 . وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية2500عن نتنياهو بشأن المصادقة على بناء 

  7/9/2009القدس العربي، 
  

   لتصفية بلديات الضفة التي تقودها حماسيقود مخططاًالسلطة  وزير في ":طيني لإلعالمالفلس" .6
قالت مصادر في عدد من البلديات التي تسيطر عليها حماس في الضفة أن : المركز الفلسطيني لإلعالم

ض،  يحاك في الظالم بتواطؤ من وزير الحكم المحلي في حكومة فيا تصفوياً بأن مخططاًهناك شعوراً
وذكرت المصادر أن . خالد القواسمي، من أجل إعادة سيطرة فتح على هذه البلديات حتى نهاية العام

القواسمي أمر موظفين في وزارة الحكم المحلي بتشديد الخناق على المجالس البلدية التي تسيطر عليها 
تسيطر عليها فتح، وأن هؤالء حماس من خالل تدقيق مالي إستثنائي ال يطبق على المجالس البلدية التي 

الموظفين يتعاملون وكأنهم محققو أجهزة أمنية وبسلوك مناف لألعراف المتبعة في هذا المجال في كثير 
            . من األحيان

  5/9/2009، 1758 ،التقرير المعلوماتي
  

  رفح لدخول األطباء المصريين إلى القطاعمعبر زير صحة غزة يطالب مصر بفتح و .7
الحكومة المصرية   باسم نعيم وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة،.دطالب  :غزة

بفتح معبر رفح البري وتسهيل عملية دخول وخروج األطباء العرب واألجانب إلى القطاع من أجل 
ال جاء ذلك خالل االحتف .عمليات في غزة ومعاينة المرضى وتقديم المعرفة لألطباء الفلسطينيين إجراء 

وبالتعاون مع  اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة بغزة) 5/9(الذي نظمته أمس السبت 
في مدينة غزة بمناسبة اختتام الدورة األولى " لجنة اإلغاثة والطوارئ"مكتب اتحاد األطباء العرب 

  ).الفيديو كونفرانس ( لبرنامج التعليم عن بعد 
  6/9/2009 قدس برس،

  
  االحتالل يواصل منع إدخال المواد المدرسية والقرطاسية إلى غزة: ة هنيةحكوم .8

أن سلطات االحتالل تواصل منع القرطاسية   أكدت حكومة الوحدة الوطنية المقالة في غزة،:غزة
وقال حاتم عويضة مدير مكتب وزير االقتصاد في غزة  .إلى قطاع غزة واألدوات المدرسية من الدخول

التي وجهت من قبل المؤسسات التعليمية التي تعاني من أزمة  الل لم تستجب للمناشداتأن سلطات االحت
  .الدراسي مع بداية العام

  6/9/2009 قدس برس،
  

 النائب األسير نايف الرجوب يثني على مقاومة أهالي بلعين ونعلين ويطالب بدعمها .9
 الصمود األسطوري ألهالي بلعين  قال النائب األسير عن حركة حماس نايف الرجوب إن:الضفة الغربية

 .ونعلين والمعصرة في مواجهة جدار الفصل العنصري، يجب أن يستمر ويتم دعمه على كافة المستويات
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وأشار في رسالة له سربت من سجنه، إن إصرار أهالي هذه القرى على مقاومة التهام األرض 
 ملل أنموذج فريد يقدمه هؤالء األبطال واستمرارهم بالمسيرات واالعتصامات واإلفطارات بال كلل وال

وأضافت  ."عن تمسك شعبنا بأرضه ورفضه ألي حلول منقوصة تبتز شعبنا وتلزمه بالتنازل عن ثوابته
إن المقاومة الشعبية الجماعية والمدروسة شكٌل مهم من أشكال المقاومة، ويجب علينا أن ندعم ": الرسالة

 ."هم بكل أشكال الدعم المادي واإلعالمي والفعليأهالي بلعين ونعلين والمعصرة وغير
 7/9/2009السبيل، األردن، 

  
   قضية خالل النصف األول من العام الجاري8500الشرطة عالجت : تقرير .10

 قضية خالل النصف األول من 8500ذكرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها عالجت نحو  :غزة
وأفادت إدارة الشرطة، في بيان  .آلداب العامة والنظام واألمن تتراوح بين قضايا مخلة با2009العام 

 قضية، 4180نسخة عنه، أن نسبة القضايا في محافظة غزة كانت األكبر إذ بلغت " فلسطين"أمس، تلقت 
 في المحافظة الوسطى، 952 على التوالي، و1269،  1598وفي محافظتي رفح وخان يونس بلغ عددها 

وأوضحت إدارة التخطيط والدراسات في إدارة الشرطة أن بياناتها التي  .لية في المحافظة الشما447و
، أظهرت تدنياً في مستوى جرائم القتل 2009استخلصت من التقرير اإلحصائي نصف السنوي للعام 

بفضل الحملة األمنية المتتالية التي شنتها الشرطة  "2008والسيما في النزاعات العائلية مقارنة بالعام 
  ".خارجين على القانونضد ال

  7/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  عن رسول اهللا في تالوة القرآن" السند المتصل"هنية يحصل على  .11
 على السند المتصل عن الرسول محمد صلى اهللا عليه ،حصل رئيس الوزراء إسماعيل هنية مؤخراً :غزة

  . القرآن الكريم والسنة رئيس دار، عبد الرحمن الجمل.وسلم في تالوة القرآن الكريم على يد د
  7/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ألن كل يوم تأجيل هو تعذيب للشعب الفلسطيني" البارد"استئناف إعادة إعمار زكي يدعو إلى  .12

استئناف عملية إعادة إعمار مخيم "دعا السفير الفلسطيني في لبنان، عباس زكي، في حوار تلفزيوني إلى 
لسطينيين من التجاذبات اللبنانية ألن كل يوم تأجيل هو تعذيب للشعب ، مطالباً بإخراج الف"نهر البارد
  .الفلسطيني

 الفلسطيني السفير خليل مكاوي أن عملية بناء المخيم -وبدوره، أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني 
 .ستستكمل مع المحافظة على اآلثار التي عثر عليها في المنطقة

  7/9/2009األخبار، 
  

   لحل القضايا العالقة للحوار الفلسطيني ستعرض مقترحاًمصر: خليل الحية .13
كشف القيادي البارز في حركة حماس خليل الحية النقاب عن مقترح ستقدمه القيـادة              :  حامد جاد  -غزة  

المصرية قريبا لحل كل القضايا العالقة في الحوار بين حركتي فتح وحماس، مشيراً إلى أن التوافق على                 
  .عوة كافة الفصائل الفلسطينية مطلع الشهر المقبل لحوار جدي في القاهرةهذا المقترح سيعقبه د

وأوضح انه تم خالل المباحثات التي جرت بين القيادة المصرية ووفد حماس برئاسـة رئـيس مكتبهـا                  
السياسي خالد مشعل أول من أمس التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل قبل االنتخابات القادمة،                
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االنتخابات في جو طبيعي وفي جو من النزاهة والشفافية  وإمكانية مشاركة الكل الفلسطيني              حتى تجرى   
  ".بحيث يتم حل جميع القضايا العالقة، وخاصة موضوع المعتقلين السياسيين"دون معوقات 

ـ                    ق ولم يشر الحية إلى تفاصيل المقترح المصري المرتقب، إال انه أكد أنه سيتم البناء على ما تـم التواف
  ".ما بقي من قضايا عالقة سنرى ماذا سيقدم لنا األخوة المصريون"عليه في الجوالت الماضية، وقال 

  7/9/2009الغد، األردن، 
  

  وفد فتحاوي برئاسة األحمد سيتوجه إلى القاهرة لبحث الحوار الوطني":  العربيالقدس" .14
حركة، علـى االغلـب سـيكون       قال مسؤول في حركة فتح ان وفدا قياديا من ال          :ـ اشرف الهور   غزة

برئاسة عزام االحمد عضو اللجنة المركزية سيتوجه الى القاهرة في غضون ايام، للتشاور مع المسؤولين               
  .المصريين حول سبل دفع جهود المصالحة الداخلية

 القاهرة عقـب انتهـاء      إلىان وفد فتح سيتوجه     ' القدس العربي 'وبحسب المسؤول في فتح فقد اوضح لـ        
اللجنة المركزية للحركة، التي يتم خاللها توزيع المهام الحركية، ووضـع خطـط اسـتراتيجية               جلسات  

  .للحركة في المرحلة المقبلة، من بينها المصالحة مع حماس
وبحسب المسؤول فانه في حال وافقت حركتا فتح وحماس على المقترح المصري، فانه سيجرى عقـب                

خاصمتين مع باقي الفـصائل الفلـسطينية للتوقيـع علـى اتفـاق          انتهاء اجازة العيد دعوة الحركتين المت     
  .المصالحة النهائي في القاهرة

واكد المسؤول الفتحاوي ان هناك اشارات ارسلتها مصر خالل جولة وفدها االمني االخيرة التي شـملت                
طرحهـا  رام اهللا ودمشق، تؤكد ان المسؤولين المصريين لن يسمحوا هذه المرة بمماطلة الموافقة علـى                

للحل من اي طرف فلسطيني، وانها ستعمل الجبار الطرفين على القبول بهذه المقترحات، دون تعديالت               
  .من شانها ان تؤجل تاريخ التوقيع الى شهور قادمة، او ان تعيد االمور الى ما كانت عليه

 نسبي،  75'لط،  وتوقع ان تنص الورقة المصرية في موضوع االنتخابات، على اجرائها وفق النظام المخت            
 3000 دوائر، وان يصار مع بدء تنفيذ التوافق الفلسطيني على تشكيل قوة امنية مشتركة تبدأ بنحو                 25و

  .عنصر امن بينهم من كانوا يعملون في القوات االمنية قبل سيطرة حماس على القطاع
  7/9/2009القدس العربي، 

  
  النقسام وتحقيق المصالحةاالنتخابات غير ممكنة إال بعد إنهاء ا:  األحمدعزام .15

أوضح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن فتح عزام األحمد في تصريحات خاصـة لــ               : رام اهللا 
المقبـل،  ) ينـاير (أن الحديث عن إجراء االنتخابات في موعدها المقرر أي في كانون ثاني             " قدس برس "

ئيس محمود عباس لـم يقـل بـأن         الر: "يأتي في سياق الحرص على التعجيل بالمصالحة ال غير، وقال         
االنتخابات ستجري في الضفة دون القطاع، ونحن نعتقد أنه ال توجد أي امكانية إلجـراء أي انتخابـات                  
دون إنهاء االنقسام، والكل يتحدث عن االنتخابات من باب الحرص على التعجيل بالمصالحة، لذلك ال بد                

  ".من المصالحة أوال ثم االنتخابات
  .بعرقلة جهود المصالحة" حماس"واتهم األحمد 

كشف األحمد النقاب عن أن القاهرة بصدد وضع اللمسات األخيرة على ورقة عمل سـتقدم للفـصائل                 و
مصر هي التي تتولى رعاية عملية الحوار الوطني الفلـسطيني نيابـة   : "الفلسطينية إلنهاء االنقسام، وقال 

 خالل أسبوع بشأن رؤيتها إلنهاء االنقسام، ونأمل        عن العرب، وهي ستسلم ورقة إلى الفصائل الفلسطينية       
  .، على حد تعبيره"أن تكون هذه الورقة قادرة على إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة المطلوبة

 6/9/2009قدس برس، 
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   كشفت بنية عسكرية لحماس في الخليل"إسرائيل":  بوستجيروزاليم .16
 بوست اإلسرائيلية، في عددها الـصادر أمـس أن          ذكرت صحيفة جيروزاليم  :   يوسف الشايب   –رام اهللا   

، اشتملت  )الخليل(قوات الجيش اإلسرائيلي اكتشفت مؤخراً بنية تحتية لحركة حماس في صحراء الضفة             "
وقالـت الـصحيفة إن      ".على سلسلة كهوف وأنفاق استخدمت لتدريب عناصر الحركة في الضفة الغربية          

وف واألنفاق قبل حوالي شـهرين، بعـد أن حـصلت علـى             قوات الجيش اإلسرائيلي داهمت هذه الكه     "
فـي  " ضابط كبيـر "ونقلت األنباء ذاتها عن  ".معلومات استخبارية حول نشاطات حماس في تلك المنطقة     

إن ما تم اكتشافه يشابه البنية التحتية لتنظيم القاعدة في منطقـة تـورا              "جيش االحتالل اإلسرائيلي، قوله     
  ".بورا بأفغانستان

  7/9/2009األردن، الغد، 
  

   االنتخابات العامة إلجراء بالموعد الدستوري تتمسكفتح  .17
قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الحركة والسلطة الفلـسطينية             :  د ب أ   -رام اهللا   

حتـى لـو اسـتمرت      " كانون ثان المقبل إلجراء االنتخابات       25المقرر في    تتمسكان بالتاريخ الدستوري  
  ". في رفض إجراء االنتخابات ومنعت إجرائها في القطاع بقوة السالححماس

في إجراء االنتخابات الرئاسـية والتـشريعية       " الحق الدستوري "وأضاف محيسن أن فتح لن تتنازل عن        
بشكل غير قابل للتأجيـل     "العامة في موعدها المقرر كاستحقاق دستوري وفق النظام األساسي الفلسطيني           

  ".أو المساومة
ألن النظام النـسبي    "ورأى أن هذا النظام سوف يقطع الطريق على حماس في تعطيل إجراء االنتخابات              

الكامل يوفر فرصة التمثيل لكافة المحافظات بنواب كل تنظيم سياسي من كافة محافظات الوطن وبالتالي               
  ".غزة تكون حاضرة وبقوة

  7/9/2009الدستور، 
  

  بينها أسلمة المجتمعمن ماس وحكومتها الجهاد ترفض ممارسات ح": الحياة" .18
في " الجهاد اإلسالمي"أن لدى حركة " الحياة"كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ :  فتحي صباح-غزة 

والحكومة المقالة التي تقودها في " حماس"حركة " مالحظات كثيرة على ممارسات وسلوكيات"فلسطين 
" حماس"تمتنع عن توجيه انتقادات علنية لـ " الجهاد"لكن المصادر نفسها أشارت الى أن . قطاع غزة
  .في الضفة الغربية وتستخدمها ضدها" فتح"السلطة الفلسطينية وحركة " تستغلها"خشية أن 

الجهاد ترفض الكثير من ممارسات حماس وحكومتها وأجهزتها األمنية والمدنية "وقالت المصادر إن 
ة المجتمع وفرض الحجاب على طالبات المدارس والمحاميات المتعلقة بالشأن الداخلي، ومن بينها أسلم

ترى أن الوقت غير مناسب لممارسة مثل هذه الممارسات، وأن هذه "، و "وغيرها من القضايا االجتماعية
تعتبر أن هذه "، كما "ليست معركة الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركته مع االحتالل اإلسرائيلي

  ".، وأنها تفسخ المجتمع في ظل مرحلة التحرر الوطني ومواجهة االحتاللالممارسات والقضايا مفتعلة
الجهاد لديها انتقادات كثيرة على األداء األمني لحكومة في غزة، ومن بينها طريقة التعامل "وأوضحت أن 

ل إن واستدركت بالقو". اخيراً مع اعالن اإلمارة اإلسالمية في مدينة رفح وأعداد القتلى الذين سقطوا فيها
 ". الجهاد ترفض أن توجه انتقادات علنية في هذا الشأن ايضاً"

  7/9/2009الحياة، 
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  االنتخابات الشاملة طريق القتالع االنقسام من جذوره: قراطيةوالديم .19
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطي زيـاد جرغـون مبـدأ            رفض:  حسن – الحياة الجديدة    -غزة

وسياسة التهويد التي تمارسها إسرائيل بشكل مبرمج في الـضفة والقـدس            مفاوضات في ظل االستيطان     
العربية، وفي ظل الحصار والعدوان على غزة، مطالباً باعادة إجراء المفاوضات على أسـاس قـرارات             
الشرعية الدولية بما يفتح أفق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ويأمن عـودة                

  .194فق للقرار الالجئين و
واعتبر جرغون ان استمرار االنقسام الداخلي يضعف مكانة القضية الوطنية إقليميا ودولياً وال يمكن من               

  .تعزيز وحدة شعبنا وصموده في وجه االحتالل واالستيطان والحصار الظالم
ورة واكـد ضـر   ،  وشدد جرغون على أن المخرج من االنقسام لن يتم إال من خالل حوار وطني شامل              

تشكيل حكومة توافق وطني تحضر إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري وفقـاً              
 .لمبدأ التمثيل النسبي الكامل

 7/9/2009الحياة الجديدة، 
  

   األسرى صفقة تبادل إلتمامألمانيا قدمت خطة :  يهود فرنساموقع .20
رير عن جهات إسرائيلية أن مفاوضـات مكثفـة         اورد موقع يهود فرنسا في تق     :  نضال حمادة  - باريس

تجري عبر ألمانيا إلطالق سراح جلعاد شاليط الجندي اإلسرائيلي الحامل للجنسية الفرنسية مقابل مئـات               
وقال الموقع في تقريره ، أن ألمانيا التي تلعب دور الوسيط في هذه القضية، قدمت                .األسرى الفلسطينيين 

أن ألمانيا تسعى منـذ     ) اورغ.جويف(وأردف تقرير موقع    . و إسرائيل خطة تبادل لكل من حركة حماس       
  .عدة أسابيع للوصول إلى عملية تبادل بين حماس وإسرائيل عبر تكثيف االتصاالت في القاهرة
  7/9/2009الدستور، 

  
   بطريقها للحل بوسائل دبلوماسيةباإلماراتأزمة الفلسطينيين : حماس .21

أن قيادة الحركة ' القدس العربي' لـاألحدر مطلعة في حركة حماس  مصادأكدت: رام اهللا ـ وليد عوض 
وجهت تعميما للمسؤولين في الحركة بالتوقف عن االدالء بأيـة تـصريحات صـحافية حـول ازمـة                  

  .الفلسطينيين باالمارات الن القضية في طريقها للحل بطرق دبلوماسية 
ض افرادها ابلغت من جهات امنية اماراتية       وحسب المصادر فان عائالت فلسطينية في االمارات رحل بع        

خالل اليومين الماضيين أن بامكان ابنائهم المرحلين العودة لالمارات، على حد قـول المـصادر التـي                 
  .فضلت عدم الكشف عن اسمها

ومن جهتها اكدت مصادر في حركة فتح بأن المرحلين الفلسطينيين من االمارات هـم اشـخاص كـانوا         
 االمارات لصالح الشعب الفلسطيني واهالي غزة على وجه التحديد في حين كانـت              يجمعون االموال في  

  .المسيطرين على القطاع' خزينة حماس وجيوب قادتها'تلك االموال تذهب الى 
  7/9/2009القدس العربي، 

  
  ويتوعدها بالقصاص بإحباط محاولتين الغتيال كارتر وبليرحماسيتهم   بغزة السلفيةزعيم .22

ربما بات محمود طالب، القيادي السابق في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، : كفاح زبون
المطلوب األول لهذه الحركة، وتضيق الخناق عليه وتالحقه من بيت لبيت، بعد ان اصبح أحد أبرز قادة 

تيش وأكدت عدة مصادر في غزة أن أمن حماس يشن حملة تف. الجماعة السلفية الجهادية في قطاع غزة
واسعة العتقال طالب، واعتقلت عددا كبيرا من المقربين منه، بينما تقوم من آن آلخر بالتحقيق مع ذويه 

  .حول مكان وجوده
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واشتدت المالحقة بعد التفجيرات األخيرة في غزة، التي طالت مقرات أمنية لحماس، ردا على أحداث 
سب مصادر سلفية، فإن حكومة حماس تعتقد وبح. رفح التي قتلت فيها حماس أحد أبرز زعامات السلفية

  .أن طالب يقف خلفها
بعد أسبوعين من محاولة الوصول إليه، أن الجماعات السلفية في غزة، " الشرق األوسط"وكشف طالب لـ

تخطط لمبايعة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن، وال ينفي أن جماعته تنوي القصاص من حماس بعد 
  ".قامة اإلمارة اإلسالمية وعد من اهللاإ"أحداث رفح، معتبرا 

وفي الحديث كشف طالب أن جماعته حاولت اغتيال الرئيس األميركي السابق جيمي كارتر، في غزة، 
 .ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير، لكن حماس أحبطت المحاولتين

  6/9/2009الشرق األوسط، 
  

 ما وفشله في عملية التسويةاستمرار بناء المستوطنات دليل على عجز أوبا: حماس .23
أكدت حركة حماس أن استمرار سياسة االحتالل اإلسرائيلي في بناء المستوطنات اليهودية : غزة

وتخصيص األموال لبنائها، يدل على فشل اإلدارة األمريكية برئاسة باراك أوباما وعجزها عن إلجام 
  .منطقةبال" عملية التسوية"االحتالل، وعلى افتقاده المصداقية في 

إن على ): "6/9(في تصريح مكتوب له اليوم األحد " حماس"وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم 
المراهنين على سياسة التسوية تقييم مواقفهم؛ فاالحتالل يرفض تجميد البناء في المغتصبات، فهل سينجح 

  !".في إقامة دولة فلسطينية كما يزعم؟
 6/9/2009قدس برس، 

  
 مع االحتالل" التواطؤ" أجهزة عباس بحماية المستوطنين أكبر مثال لعملية قيام: أبو زهري .24

جناح (استنكر سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية : غزة
بحماية مستوطنين يهود، تسللوا إلى المدن الفلسطينية، وإعادتهم إلى قوات االحتالل ) الضفة الغربية

في تصريح صحفي له أن ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في رام " حماس"وأكد القيادي في  .ائيلياإلسر
أكبر مثال لعملية "اهللا من إعادة تسليم المستوطنين الذين يدخلون مدن الضفة الغربية إلى االحتالل هو 

  .، على حد تعبيره"التنسيق والتواطؤ األمني
 6/9/2009قدس برس، 

  
  الستنهاض أوسع حملة شعبية ودولية لمجابهة االستيطانأبو ظريفة يدعو  .25

 طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طـالل أبـو ظريفـة الـرئيس               : حسن دوحان  - غزة
االميركي باراك اوباما بتحقيق وعوداته وأقواله وتحويلها الى افعال من خالل الضغط علـى إسـرائيل                 

د هناك استيطان شرعي واخذ غيـر شـرعي، ألن كـل أشـكال              لوقف واالستيطان، مؤكدا أنه ال يوج     
 أبو ظريفة  الستنهاض أوسع حملة شعبية فلـسطينية واقليميـة             ودعا .االستيطان والعدوان غير شرعية   

ودولية لمجابهة االستيطان وبناء الجدار العازل في الضفة والقدس المحتلة بما فيها سياسة هدم المنـازل                
  .وطرد سكانها

 7/9/2009ديدة، الحياة الج
  

  في الضفةتتهم أجهزة أمن السلطة باعتقال ستة من أنصارها حماس .26
تواصل شن ) جناح الضفة الغربية(قالت حركة حماس إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية : طولكرم

حمالت اعتقال في صفوف أنصار الحركة في الضفة، حيث اعتقلت ستة منهم خالل اليومين السابقين في 
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لكرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين صحفي وأسير محرر من كل من طو
  .سجون االحتالل

 6/9/2009قدس برس، 
  

  علن عن خطط بناء مئات الوحدات االستيطانية في الضفة الغربيةت حكومة نتنياهو .27
الحكومة العبرية بزعامة   ، أن   وكاالت نقالً عن  ال    القدس المحتلة  من   7/9/2009صحيفة فلسطين،    ذكرت

في مستوطنات الـضفة الغربيـة المحتلـة    " مئات المساكن"أكدت أمس، عزمها على بناء   بنيامين نتنياهو 
   .بالرغم من سيل االنتقادات التي أثارها هذا المشروع في العالم
سيعلن " نتانياهو   أن رئيس الوزراء بنيامين   :" وأعلن وزير النقل اإلسرائيلي إسرائيل كاتز لإلذاعة العامة         

في األيام القليلة المقبلة عن بناء مئات المساكن اإلضافية والمبـاني العامـة مثـل المـدارس والكـنس                   
  ".والمستوصفات في الضفة الغربية

 مـسكن فـي     500وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن نتنياهو يعتزم السماح ببناء مائة مبنى تـضم              
  . ألف إسرائيلي300الغربية حيث يقيم أصالً المستوطنات اليهودية في الضفة 

إلى ذلك أكد كاتز أن نتنياهو عازم على السماح بمواصلة االستيطان في نحو اثني عشر حياً إسرائيلياً في                  
 مسكن ال تزال ورشها قائمة حالياً في الضفة         2500القدس الشرقية حيث يقيم مائتا ألف إسرائيلي وانجاز         

ويرفض نتانياهو بحسب إذاعة الجيش اإلسـرائيلي مبـدأ         ".  نتحدث عن تجميد   ال"وأوضح كاتز    .الغربية
االستيطان في الضفة الغربية والقدس الذي دعا إليه الرئيس األميركي بـاراك أوبامـا ويفـضل                " تجميد"

  .وتيرته" إبطاء"التحدث عن 
" مبـادرات "ل على   إن الرئيس أوباما لم يتمكن من الحصو      : وبرر كاتز موقف رئيس الوزراء هذا بقوله      

  .إسرائيلية بشأن االستيطان" تنازالت"من جانب الدول العربية مقابل 
الرئيس األمريكي لم ينجح في اقناع الدول العربية بالقيـام بمبـادرات لتـشجيع اسـتئناف                : "وقال كاتز   
الهـا  وقد رفضت المملكة العربية السعودية السماح لطائرات إسرائيلية بـالتحليق فـي مج            . المفاوضات

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية على موقعها االلكتروني أن نتنياهو أبلغ وزراء تابعين لحـزب               ".الجوي
  . الليكود الذي يتزعمه بأنه سينتهي من إعداد اتفاق بشأن المستوطنات مع واشنطن خالل زيارة ميتشل

وزارة الحرب   أن   ،يسيبرهوم جرا من الناصرة، نقالً عن مراسلها،       7/9/2009الغد، األردن،   وأضافت  
 بيـت   500اإلسرائيلية أعلنت مساء أمس، أن وزيرها إيهود باراك، وقع مساء أمس، على مصادقة لبناء               

استيطاني في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وحسب مصادر في وزارة الحرب، فـإن البنـاء                 
  .سيتم في ست إلى سبع مستوطنات، تقع ضمن الكتل االستيطانية

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ان األخير يـرفض اسـتخدام                و
لمشاريع االستيطان، على   " تقليص مؤقت "، وأن كل ما سيعلن عنه الحقا، هو         "تجميد االستيطان "مصطلح  

  أن تتواصل في القدس المحتلة والكتل االستيطانية، 
المزعوم سيدخل حيز التنفيذ في مطلـع       " التجميد"سرائيلية أمس، إن    اإل" يديعوت أحرنوت "وقالت صحيفة   

المقبل، ولكن ما يزال هناك خالف حول مدة التجميد المؤقت، بين الحكومة            ) أكتوبر(شهر تشرين األول    
اإلسرائيلية واإلدارة األميركية، وتتوقع مصادر إسرائيلية رسمية أن يتم التوصل إلى تفاهمات حول هـذا               

الل زيارة المبعوث األميركي للشرق األوسط، جورج ميتشل، الذي سيصل إلى إسـرائيل يـوم               الشأن خ 
  .الخميس القريب

في محيط وزير الحرب إيهود باراك، قولهم، إن األجهزة         " كبار"عن مسؤولين   " يديعوت أحرنوت "ونقلت  
 وبموجبهـا، سـتتم     األمنية ستصادق على الخطة التي أعلن عنها نتنياهو في نهاية األسبوع الماضـي،            

 بيت استيطاني في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وهذا عدا عن            700 إلى   500المصادقة على ما بين     
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 بيت استيطاني هي طور البناء، وكل هـذا ال يتعلـق بمدينـة القـدس                2500استمرار البناء في حوالي     
المزعـوم  " التجميـد " حديث عن    المحتلة، التي تصر سلطات االحتالل اإلسرائيلي على بقائها خارج أي         

  .لالستيطان
الـسالم  "وفي هذا اإلطار، فإن جرافات االحتالل لم تنتظر حتى صدور قرار رسمي، فقد كشفت حركـة         

اإلسرائيلية، التي تالحق االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، أن جرافات االحتالل بدأت األسبوع             " اآلن
غور األردن، كان قد صادق عليها وزير الحرب باراك قبل نحـو            الماضي في إقامة مستوطنة جديدة في       

  .ثالثة أشهر
ويقضي المشروع االستيطاني بتحويل معسكر لجيش االحتالل، مهجور منذ فترة، إلى مستوطنة يطلـق              

التي تم إخالؤها في قطاع غزة قبل       " سيرات هيام "، لتستوعب مستوطني مستوطنة     "مشيخوت"عليها اسم   
 بيتا، ولكن المرحلة األخيرة تتحـدث عـن         20، وستضم المرحلة األولى من المشروع       نحو أربع سنوات  

  .مئات البيوت وبناء مرافق عامة للمستوطنين
 األمين العام لحركة السالم اآلن المناهـضة لالسـتيطان          أنالقدس المحتلة    7/9/2009الخليج،   وأوردت

انه تجميد افتراضي، فالبناء في الـضفة والقـدس         "وأكد لإلذاعة   . ندد بمشاريع نتنياهو   يعاريف اوبنهايمر 
واعتبر المعلقون السياسيون أمس األحد أن برفضه التجميد الكامل لالسـتيطان،  ". الشرقية سيتواصل بقوة 

  .يسعى نتنياهو الى لجم أي رغبة في التمرد داخل حزبه الليكود قد تهدد الغالبية التي يحظى بها
  

  األغوار جديدة في منطقة  مستوطنةإقامة تقرر "إسرائيل" .28
االسرائيلية انه سـيقام اليـوم االثنـين فـي          ' يديعوت احرنوت 'ذكرت صحيفة    : وليد عوض  -رام اهللا   

شرق القدس احتفال رمزي لوضع حجر االساس لحي استيطاني جديـد يـسمى             ' معالي ادميم 'مستوطنة  
  .ستقام فيه ثالثة االف وحدة استيطانية' مبسرت ادميم'

ان الحديث عن تجميد مؤقت للبناء هو بمثابـة ذر          'ال رئيس مجلس المستوطنات داني ويان       ومن جهته ق  
الرماد في العيون واذا لم نستطع االن الوقوف امام االمريكيين من يضمن اننا سنقف امامهم بعد عام من                  

ذلك وربمـا   عملية وقف البناء لها مغزى سياسي كبير وعلينا ان نكون حذرين من             '، مشيرا الى ان     'االن
  .'يؤدي بنا االمر في نهاية المطاف الى االنسحاب من الضفة الغربية وتقسيم القدس

وفي ظل اصرار واشنطن على تجميد االستيطان االسرائيلي اكدت مصادر اسرائيلية االحد بأن نتنيـاهو               
 ايلـول   23يعتزم االعالن في خطابه في اجتماعات الجمعية العمومية لالمم المتحدة التـي سـتبدأ فـي                 

الجاري، عن تقليص االستيطان وليس تجميده بشكل تام، ابتـداء مـن مطلـع تـشرين االول                 ) سبتمبر(
   .المقبل، فيما اكد وزير الداخلية االسرائيلي ايلي يشاي، ان اسرائيل ستواصل البناء في القدس) اكتوبر(

من شأنه ان يفتح الطريـق امـام        واشارت المصادر االسرائيلية الى ان اعالن نتنياهو تقليص االستيطان          
عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحضور امريكي كخطوة اولى نحو انطـالق مفاوضـات                

  .فلسطينية ـ اسرائيلية للوصول لسالم بين الجانبين
  7/9/2009القدس العربي، 

  
   مليون دوالر في آب المنصرم535عجز الموازنة سجل : "إسرائيل" .29

 مليار شيقل 2.016وزارة المالية االسرائيلية يوم االحد ان عجز ميزانية اسرائيل بلغ  قالت -تل أبيب 
 الى 2009في أغسطس اب ليصل اجمالي العجز في االشهر الثمانية االولى من )  مليون دوالر535(

  . مليار شيقل19.37
  . مليار شيقل18.274 مليار شيقل في أغسطس واالنفاق 16.714وسجلت االيرادات 
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 في المئة عنها في 5.4 مليار شيقل في أغسطس بانخفاض 14.46بلغت حصيلة الضرائب وحدها و
 في المئة عن 11.2 2009وتراجعت عائدات الضرائب في االشهر الثمانية االولى من . 2008أغسطس 

  .العام السابق في ظل تباطوء اقتصادي
 بينما كان المستهدف 2008لي االجمالي عام  في المئة من الناتج المح2.1كان عجز ميزانية اسرائيل بلغ 

والعجز المتوقع هذا العام ستة بالمئة من .  في يوليو تموز2010 و2009وأقرت ميزانيتا  . في المئة1.6
  .الناتج المحلي االجمالي

  ) شيقل3.77الدوالر يساوي (
 6/9/2009وكالة رويترز، 

  
  حتملة مقابر جماعية تحسبا لكوارث مثماني تقيم "اسرائيل" .30

كشفت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر امس عن خطة اسـرائيلية            :  بترا –القدس المحتلة   
القامة ثماني مقابر جماعية مؤقتة استعدادا الي كوارث طبيعية او انسانية قد تواجههـا خـالل الفتـرة                  

  .المقبلة
رائيل سيصادق غدا على خطـة      وذكرت معاريف ان ما يسمى بالمجلس القطري للتخطيط والبناء في اس          

القامة ثماني مقابر جماعية في اماكن مختلفة من اسرائيل تمتد من اقصى الشمال وحتى الجنوب بحيـث                 
تستوعب كل مقبرة منها نحو ثالثة االف ميت في حال تعرضت اسرائيل الى كارثة جماعية طبيعية مثل                 

تجة عن تسرب مواد خطرة او تفشي وباء        حدوث زلزال قوي او تعرضت لهجوم نووي او كارثة بيئية نا          
  .قاتل

واشارت معاريف الى ان المخاوف االساسية داخل اسرائيل االن على المدى القريب تكمن في الخـشية                
من حدوث هزة ارضية قوية حيث تشير معطيات وزارة الداخلية االسرائيلية الى احتمال تعرض اسرائيل               

يكون مركزه في منطقة بيسان االمر الذي من شـانه ايقـاع             درجة على مقياس ريختر      7,5لزلزال بقوة   
  . الف قتيل اسرائيلي19نحو 

  7/9/2009الدستور، 
  

  استخبارات العدو تتحدث عن وفاة أراد ونتنياهو يعتبره حياً .31
" يديعوت أحرونوت"بنيامين نتنياهو، أمس، على تقرير صحيفة " اإلسرائيلي"عقب مكتب رئيس الوزراء 

وقالت فيه إن لجنة سرية تابعة لشعبة االستخبارات العسكرية توصلت الستنتاج بأن " ائيليةاإلسر"اليومية 
  .الطيار رون اراد ميت، بالقول إنه يعتبر أن أراد ما زال حياً طالما لم يثبت العكس

طالما لم يثبت غير ذلك، فإن الفرضية األساسية هي "عن تعقيب لمكتب نتنياهو يقول " يو بي آي"ونقلت 
  ".ن رون أراد موجود على قيد الحياة ونعمل على إعادته إلى الوطنأ

  7/9/2009الخليج، 
  

   ضد غزةاألخيرة تحقق في قتل مدنيين خالل الحرب اإلسرائيلية الشرطة .32
قالت مراكز حقوقية في غزة امس ان الشرطة العـسكرية االسـرائيلية شـرعت               :اشرف الهور  -غزة  

مدنيين فلسطينيين بنيران جنود اسرائيليين خالل الحرب االخيرة رغـم          باجراء تحقيقاتها في قضية مقتل      
  .رفعهم الرايات البيضاء

ان التحقيق االسرائيلي جاء في اعقاب مطالبـة        ' الحق'و' الميزان'و' عدالة'وذكرت المراكز الحقوقية وهي   
 الشرطة العـسكرية    قدمت للنائب العام العسكري االسرائيلي، حيث تمت االربعاء الماضي مقابلة اجرتها          
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الفراد من عائلة خالد عبد ربه القاطنة في عزبة عبد ربه شرق بلدة جباليا شمال القطاع بعد فتح تحقيـق                    
  .في الشكوى المقدمة من المراكز الحقوقية الثالثة

ووفق ما قدم للنائب العسكري، فان جنودا اسرائيليين اطلقوا النيران بشكل مباشر ومتعمد على افراد من                
  .ئلة عبد ربه خالل خروجها من منزلها من شدة الهجمات، وهم يرفعون الرايات البيضاءعا

وخالل عملية اطالق النار كانت من مسافة قريبة على مجموعة من عائلة عبد ربه، قتلت ابنتـي خالـد                   
  .وجرحت ابنته الثالثة بجروح بالغة، خالل خروجهم من منزلهم بأوامر من الجنود االسرائيليين

اولت الشكوى قتل ادهم خميس نصير، البالغ من العمر سبعة وثالثين عامـا، بينمـا كـان يحـاول                   وتن
المساعدة في اخالء المواطنة سعاد عبد ربه في نفس الحادثة التي ارتكبت في السابع من شـهر كـانون                   

  .الماضي) يناير(الثاني 
  7/9/2009القدس العربي، 

 
  ومة العنصريةالمجتمع اإلسرائيلي مصاب بجرث: الطيبي .33

اعتبر النائب العربي في الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، إن المجتمع اإلسرائيلي :  عبد القادر فارس-غزة
جاء ذلك خالل جلسة استثنائية عقدها البرلمان اإلسرائيلي، للتداول في . مصاب بجرثومة العنصرية

ية المتطرفة في مناهج التعليم موضوع العنف المتفشي في المجتمع اإلسرائيلي، والمضامين القوم
وألقى الطيبي كلمة في الجلسة تحدث فيها عن العنصرية الممارسة ضد األقليات . وموضوع العنصرية

األخرى في المجتمع كالمواطنين العرب، بقوله إن المجتمع اإلسرائيلي مصاب بلوثة عنصرية، والعرب 
 .هم ضحية الغالبية العنصرية

  7/9/2009عكاظ، 
  

   ومقدرته على التأثير على صادراتهاأوروبا في اإلسالمي تشتكي من اللوبي "يلإسرائ" .34
 من القوة التي بات يتمتع بها اللوبي االسالمي في اوروبا ومقدرته            إسرائيلاشتكت   : وليد عوض  -رام اهللا 

يـة  واوضحت اذاعة الجيش االسرائيلي االحد بان القـوة المتنام         .على التصدي لها ومحاربتها اقتصاديا    
واشـارت اذاعـة     .للوبي االسالمي في اوروبا باتت تشكل خطرا على االستثمار االسرائيلي في اوروبا           

الجيش االسرائيلي الى ان اللوبي االسالمي هو من دفع النرويج لالعالن عن وقف اسـتثماراتها وبيـع                 
ـ      .المتعاونة مع اسرائيل  ' البيت'اسهمها في شركة     المي فـي اوروبـا     واوضحت االذاعة ان اللوبي االس

وبدعم وتعاون من احزاب اليسار في اوروبا قاد مبادرة لفرض الحظر على استيراد المنتجات االسرائيلية               
ان خسائر اسرائيل المالية بسبب الحظر      'رئيس معهد التصدير في اسرائيل      ' دفيد ارتسي 'ومن جهته ذكر    .

ان اسـرائيل   'واضاف  .'ات الماليين سنويا  و المقاطعة االقتصادية المفروضة على منتجاتها تصل الى مئ        
 .'تحاول مواجهة ظاهرة الحظر والمقاطعة عن طريق قنصلياتها الموجودة في تلك البلدان

 7/9/2009القدس العربي، 
 

  حرب فتاوى بين علماء المسلمين وحاخامات اليهود بشأن تملك العقارات في القدس .35
 حرب الفتاوى بين علماء المـسلمين وحاخامـات         تصاعدت مؤخرا : القدس  من عبد الرؤوف أرناؤوط       

اليهود بشأن تملك شقق في القدس الشرقية، والمستوطنات االسرائيلية المقامة على اراضي المدينة، وفي              
حين جدد علماء الدين المسلمين التأكيد على فتوى تحرم بيع عقارات في القدس العربية لليهود، فقد سارع                 

  . تأكيد حرمة بيع عقارات في المستوطنات للعربحاخامات ومتدينون يهود الى
تأكيد الفتوى االسالمية جاء بعد مؤشرات على استمرار الجماعات اليهودية في محاولة امتالك عقـارات               
عربية في القدس الشرقية، وتحديدا في احياء سلوان والشيخ جراح وبلدة القدس القديمة، في حين جـاءت                 
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رات على زيادة التواجد العربي في مستوطنات مقامـة علـى اراضـي             الفتوى اليهودية في اعقاب مؤش    
  ).بسجات زئيف، التلة الفرنسية والنبي يعقوب(القدس الشرقية، وهي تحديدا 

وفي حين يسعى الفلسطينيون المتالك او استئجار عقارات في المستوطنات الثالث هربـا مـن غـالء                 
رها اصال لندرة رخص البناء في القدس الشرقية، فـان  العقارات العربية في القدس الشرقية، في حال توف     

اليهود يسعون المتالك عقارات لهم في القدس الشرقية بهدف منع اي حل مستقبلي يقضي بتقسيم القـدس                 
  .الى عاصمتين فلسطينية في القدس الشرقية واسرائيلية في القدس الغربية

 الف  200الهيئة االسالمية العليا، الى نحو      في خطبة الجمعة االخيرة توجه الشيخ عكرمة صبري، رئيس          
فلسطيني احتشدوا في ساحات المسجد االقصى المبارك، بالتأكيد على فتوى كان جددها لدى توليه منصب               

وكان الشيخ صبري ومعه الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة         ،  مفتي القدس والديار الفلسطينية قبل سنوات     
: العلماء المسلمين الذين اصدروا العام الماضي فتوى جاء في نصها         اإلسالمية في الداخل، من بين مئات       

إن اتخاذ أية مواقف أو إجراءات تتيح لليهود السيطرة على القدس أو تهويدها، مثـل بيـع األراضـي                   "
  ".والمنازل أو مبادلتها أو تأجيرها لليهود بشكل مباشر أو غير مباشر، أمر محرم شرعا

ان : "من الحاخامات اليهود يوم االثنين الماضي فتوى جـاء فـي نـصها            بالمقابل فقد اصدرت مجموعة     
اليهودي الذي يبيع ارضا للعرب في اسرائيل يجب عدم السماح له بقيادة الصلوات في الكنس، ويجب اال                 
يحظى بحق المباركة خالل قراءة التوراة، وال ينبغي ان يحسب ضمن النصاب القانوني الالزم للصلوات               

  ".بر مناصرا ألعداء اسرائيلالعامة، ويعت
ويقول فلسطينيون من سكان المدينة ان صفقات البيع عادة ما تتم بمبالغ طائلة في ظل اجراءات تـشمل                  

اجـراءات  " ضـحية "لحفظ ماء الوجه بين جيرانه واظهاره وكأنـه         " صوريا"طرد البائع من بيته بالقوة      
  .تنفذ اال بعد موت البائعالتهويد االسرائيلية، فيما تتم ايضا عمليات بيع ال 

 7/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  مفتى القدس يحذر من تسرب المستوطنون لداخل األقصى عبر األنفاق .36
حذّر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين من خطورة الحفريات اإلسـرائيلية              : أ ش أ  

الحفريات تشكل خطرا حقيقيا على جـدران        "إن: في محيط المسجد األقصى المبارك على أساساته، وقال       
ولفت إلى وجود نفق أسفل الجـدار الغربـي    ".ومنشآت المسجد األقصى وعلى كل العقارات المحيطة به       

 متر يمر أسفل العقارات اإلسالمية وهي كلها مبان حضارية وأثريـة تعـود   500للمسجد األقصى طوله  
  .وأن كثيرا من هذه األبنية تصدع وتشقق بسبب هذه الحفريات ..لفترات األيوبيين والمماليك والعثمانيين

 إلى وجـود    - في حوار بمكتبه في المسجد األقصى مع وكالة أنباء الشرق األوسط             -ونبه مفتى القدس    
معربا عن خشيته مـن أن يتـسرب   .. أنفاق كثيرة تصل كلها إلى حدود جدران المسجد األقصى المبارك   

  .من خالل هذه األنفاق إلى داخل األقصىالمستوطنون في يوم ما 
ولم ينس الشيخ محمد حسين اإلشارة إلى أن سلطات االحتالل طلبت منه أكثر مرة إخـالء مكتبـه فـي                    

 عام، لكنه أشار    3500المسجد ولم ينكر مفتي القدس والديار الفلسطينية أن اليهود عبروا على القدس منذ              
مؤكدا أن األصل العربي في المدينـة       ..  سنة ثم انقسموا وانتهوا    70إلى أنهم بقوا فيها مدة ال تزيد على         

  . سنة1400 آالف سنة واستمر الوجود العربي إلى اآلن وتعزز بالوجود اإلسالمي من 7يعود إلى 
  7/9/2009اإلسالم اليوم، 

  
  المطران حنا يحّرم هجرة المسيحيين من فلسطين .37

دعا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس المطران عطااهللا حنا الـشبان            : من محمد هواش   –رام اهللا   
الهجرة المـسيحية   "، معتبرا ان    "الصمود والبقاء في هذه االرض    "المسيحيين في االراضي المقدسة، الى      
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حرام عليهم، وهي مرفوضة ألن المسيحي الفلسطيني مدعو الى ان يبقى ويصمد في وطنه رغـم كـل                  
وقال في عظة قداس داخل القبر المقدس        ".هم في تحرير الوطن واالنسان وبناء الدولة      الظروف، وان يسا  

نحن لسنا طائفة ونـرفض     : "في كنيسة القيامة بمدينة القدس امام حجاج ومصلين ورجال دين ارثوذكس          
ـ                 ات من يتحدثون بلغة طائفية، وان كانت لنا خصوصيتنا الدينية والتراثية، اال اننا جزء اساسي من مكون

حذار مـن   : ان رسالتنا الى الشباب المسيحي في بالدنا      . نسيج هذا الوطن وهذا الشعب العربي الفلسطيني      
التقوقع واالنعزالية الن االنسان المتقوقع والمنعزل لربما يأتي يوم يشعر فيه بالغربة ويبدأ بالتفكير فـي                

مسيحيين ال يتجـاوز ثمانيـة آالف       يقلقني جدا أن من بقي في القدس من ال        : "واضاف ".الهجرة من وطنه  
واجبكم البقاء في هذا الـوطن      "وشدد على ان     ".شخص، وهذا تحد كبير أمامنا ككنائس ومؤسسات وافراد       

  .وخدمة الحضور المسيحي فيه، والوقوف الى جانب قضية شعبكم العادلة
كمـا  . ة االولى ان مواجهة العنصرية والوقوف في وجهها مسؤولية وواجب كل مسيحي في الدرج           "واكد  

  .انه من واجب المسيحيين ايضا ان يتوحدوا في دفاعهم عن فلسطين وشعبها المظلوم
  7/9/2009النهار، 

  
   االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيلية المشتركة لن تجتمع ما لم يستجب لمطالبنا:خوري .38

جتماعـات للجنـة    باسم خوري أنه لن يكون هنـاك أيـة ا         . أعلن وزير االقتصاد الوطني د     :حامد جاد 
االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيلية المشتركة ما لم يستجب الجانب اإلسرائيلي لما جاء من مطالـب فـي                

وأوضح خوري، في حـديث      .ورقة الموقف التي عرضتها السلطة على اجتماع اللجنة األربعاء الماضي         
ام الحالي ثالثة اجتماعات، إال أن أيـاً        أنه من المفترض أن تعقد اللجنة المشتركة حتى نهاية الع         ": األيام"ل

من هذه االجتماعات لن يعقد طالما لم يتحرك الجانب اإلسرائيلي باتجاه تلبية المطالب التي تم عرضـها                 
وأعرب عن استهجانه لما أعقب اجتماع اللجنة المشتركة مـن انتقـادات،             .خالل االجتماع األخير للجنة   

س وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنيـة مـن انتقـادات لهـذا             وذلك في إشارة منه إلى ما وجهه رئي       
االجتماع، الذي اعتبره بمثابة تشريع لسياسة تهويد القدس وعزلها وبداية لمفاوضات تجريها السلطة مـع               

واعتبر خوري أن من الخطأ أن يطلق البعض االتهامات واالنتقـادات دون أن يكـون                .حكومة االحتالل 
ص عليه بروتوكول باريس االقتصادي، مشدداً على أن اللقاء المـذكور ليـست لـه               لديهم المعرفة بما ين   

عالقة بالمفاوضات التي ما زالت مجمدة مع حكومة االحتالل ما لم تقـم األخيـرة بتجميـد االسـتيطان                   
  .وتعترف بحقوق الشعب في إقامة دولته

  القضايا التي بحثت في االجتماع
ت خالل اللقاء المذكور على معالجة جملة من القضايا والمشاكل التي           وأشار إلى أن اللجنة المشتركة ركز     

يفرضها االحتالل وتمس بشكل مباشر األوضاع المعيشية واالقتصادية للمواطنين، حيث تم التركيز على             
 التداعيات المترتبة على مواصلة االحتالل منع توريد األغنام واللحـوم الحيـة لألراضـي الفلـسطينية،                

ري القضايا األخرى التي تم بحثها خالل لقائه مـع سـالفان شـالوم وزيـر التطـوير                  واستعرض خو 
اإلسرائيلي، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى قضية إدخال المنتجات الوطنية إلى أسواق القدس، كمـا تـم                  

جها بحث قضية الشركة الوطنية لالتصاالت التي ما زال االحتالل يضع العراقيل أمام الترددات التي يحتا              
  .عمل الشركة، مشدداً على أن كل هذه الممارسات اإلسرائيلية تتناقض وما ينص عليه بروتوكول باريس

وأضاف إنه تم بحث الكثير من القضايا األخرى، ومنها قضية العالج فـي الخـارج وإقـدام الجانـب                   
ل على اقتطـاع    اإلسرائيلي على وضع أسعار غير معقولة مقابل خدمات العالج، إذ تعمل حكومة االحتال            

  قيمة هذه النفقات من عائدات المقاصة،
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 كما بحثت اللجنة قضية اإلغالق المفروض على القطاع ومواصلة منع إدخال بعض المـواد الكيماويـة                
  .واألجهزة التي تحتاجها المصانع بذريعة أن لهذه المواد واألجهزة استخدامات أخرى

  7/9/2009األيام، فلسطين، 
  

 مون آلة ميكانيكية لتصنيع السماد العضويمهندسو غزة يصم .39
تمكن مهندسون زراعيون في وزارة الزراعة من تصميم آلة ميكانيكية حديثة :  ضياء الكحلوت-غزة 

، وذلك لالستعاضة عن عدم توفر مستلزمات القطاع )الكومبست(اإلعداد وتصنيع السماد العضوي 
 .الزراعي؛ نتيجة الحصار المفروض علي قطاع غزة

إن قصة نجاح تصميم اآللة بدأت بعد توجيهات ": ال مدير التخطيط والسياسات بالوزارة نزار الوحيديوق
من وزير الزراعة محمد األغا بحل أعقد مشكلة يواجهها المزارع في إعداد سماد الكومبست في ظل 

ة الزراعة، وأضاف في تقرير نشرته وزار ."الحصار ومنع دخول كافة مستلزمات اإلنتاج لفترة طويلة
بعد طرح الفكرة أمام مهندسين هما شاهر الريفي ومحمد المزين ":  نسخة منه أمس"العرب"وتسلمت 

 ."بدأت رحلة التصميم والتجهيز وإنتاج اآللة واستخداماتها وتقييم نتائجها
موذجاً إننا اعتمدنا في البداية على نماذج من اإلنترنت ثم طورنا منه ن": وأوضح المهندس محمد المزين

من ساعات العمل المجهد % 90بسيطاً يساعد المزارع كفئة مستهدفة وبسعر بسيط نسبياً يوفر علية 
وعن األجهزة واألدوات التي تم استخدامها في تصميم اآللة، أشار إلى أنه تم  ."والمضني والمكلف مادياً

 األخيرة علي قطاع غزة من أخذها من جبل حديدي من السيارات واآلليات المحطمة التي خلفتها الحرب
وأكد أن استخدام اآللة في عملية التقليب ال تكلف المزارع أكثر  .تدمير مباني وورشات وزارة الزراعة

 دوالر تقريباً كأجرة 500 متراً تكلف المزارع 50 دوالرا تقريباً، في حين أن الكومة بطول 90من 
 . دوالرات في اليوم5حد منهم للعاملين في تقليبها بواقع عشرة عمال يتقاضي الوا

  7/9/2009العرب، قطر، 
 

  دعوة فلسطينية لمقاطعة مهرجان تورنتو السينمائي .40
دعت جماعة السينما الفلسطينية أمس منظمي مهرجان تورنتو السينمائي الذي يفتتح الخميس المقبل إلى 

أن يستبدل بمدينة القدس و) تل أبيب" (إسرائيل"الخاص بعاصمة " من مدينة إلى مدينة"إلغاء برنامج 
وأثارت الدورة الرابعة والثالثون للمهرجان جدال واسعا بسبب هذا  .2009عاصمة الثقافة العربية 

  .البرنامج الذي ستقدم من خالله عشرة أفالم تسلط الضوء على تل أبيب
 في المهرجان إلى وحثت جماعة السينما الفلسطينية في البيان السينمائيين الفلسطينيين والعرب المشاركين

والمشاركة بفعالية في حملة المقاطعة العالمية لما يشكله ذلك من دعم واضح وصريح لعدالة "مقاطعته 
تندد جماعة "وقال البيان الصادر  ".قضيتنا الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في التحرر واالستقالل

ن تورنتو السينمائي لتل أبيب لالحتفاء بها السينما الفلسطينية في رام اهللا وبشدة اختيار إدارة مهرجا
  ".سينمائيا

  7/9/2009الخليج، 
  

  تواجهون أخطر التحديات:  اهللا يلتقي وفداً من حركة حماسفضل .41
المرجع السيد محمد حسين فضل اهللا، أكّد أن التّحديات التـي يواجههـا             أن    7/9/2009 السفير،   ذكرت

بكثيرٍ مما واجهوه منذ اغتصاب فلـسطين، مالحظـاً تركيـز           الفلسطينيون في هذه المرحلة، هي أخطر       
  . المحاور الدولية على تعيين الوقت لمهرجان جماعي تشيع فيه القضية الفلسطينية إلى المثوى األخير
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، ضم المسؤول السياسي علي بركة، مسؤول العالقات اللّبنانية         "حماس"واستقبل فضل اهللا وفداً من حركة       
، وجرى بحثٌ في الوضع الفلـسطيني والحـصار         "رأبو العبد مشهو  "عضو القيادة السياسية    رأفت مرة و  

اخليالد ة، وآفاق الحوار الفلسطينيالمتواصل لقطاع غز .  
، وسار في الخط الموازي لهـا،       "فتح"والحظ فضل اهللا ان التطورات األخيرة التي واكبها مؤتمر حركة           

دار الفلسطيني الداخلي ينفذ من خالله الوسطاء الدوليون لدفع الفلـسطينيين           أريد لها أن تفتح ثغرةً في الج      
إلى التّسليم بمنطق المفاوضات كسبيٍل وحيد في التّعاطي مع قضية التّحرير، ومـن ثـم إقنـاع العـرب      

  . باالنضمام إلى هذا الخطّ من بوابة التطبيع
ن العدو إلحداث تغييـرات خطيـرة داخـل الـضفّة           عملت بالتنسيق مع كيا   "ورأى أن الواليات المتّحدة     

الغربية، ينخرط ـ من خاللها ـ األمن الفلسطيني في الوجهة التي حددها العدو لحماية أمنه االحتاللـي    
وأكّد أن المسؤولية تقع على عاتق الفصائل الفلـسطينية         . واالستيطاني على حساب األمن الفلسطيني كلّه     

تفعيل المقاومة داخل فلسطين المحتلّة، والعمل إلعطاء القـضية       : لالنطالق في خطّين  المجاهدة والمقاومة   
  . مزيداً من االمتداد في الشّارع العربي واإلسالمي

أكّدنا حرصنا على الحوار وضرورة سعينا إلنهاء حال االنقسام ورفع الحصار عـن قطـاع               : وقال بركة 
كذلك شددنا  . ق المدنية واإلنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان      وطلبنا منه المساعدة على إقرار الحقو     . غزة

على سماحته التدخّل من أجل استئناف إعمار مخيم نهر البارد، خصوصاً بعد قرار مجلس شورى الدولة                
بتجميد اإلعمار، وأكّدنا أن إعمار المخيم هو عنوان لقضية الالجئين، وأن الشعب الفلسطيني فـي لبنـان                

  . حقّ العودةمتمسك ب
القيام بحملة إعالمية سياسية تشترك فيهـا كـل         "  أن فضل اهللا دعا إلى        7/9/2009المستقبل،  وأضافت  

الحركات الوطنية والعروبية واإلسالمية من أجل التذكير باألخطار المحدقة بالقضية الفلـسطينية، ومـن              
  .أجل نصرة القدس والمسجد األقصى والشعب الفلسطيني

  
   أمام خيارين اإلفالس أو القبول بالتوطين ؟هل نحن: عون .42

النائب العماد ميشال عون في مقاله األسبوعي الذي ينشره الموقـع           " التغيير واالصالح "تمنى رئيس تكتل    
ـ  يثار الجدل والنقاش حول مخطط مواجهة الدين العام المتزايـد          "أن  ": التيار الوطني الحر  "االلكتروني ل

فما قالـه بـاألمس     . ن مواجهة التوطين الفلسطيني في لبنان بدل أن نرضخ له         الى ما ال نهاية، لنتمكن م     
رئيس الحكومة المستقيلة حول التوطين، ان مواجهة مشروع توطين الالجئين الفلـسطينيين فـي لبنـان                

النائب " التغيير واالصالح "وسأل رئيس تكتل    . صعبة وقاسية وهناك من يتصرف على أنه واقع ال محال         
اإلفالس أو القبول بالتوطين، أم أننا نستطيع       : هل نحن فعالً أمام خيارين ال ثالث لهما       "ال عون   العماد ميش 

تغيير المخطط بخيار ثالث يتجنّد فيه اللبنانيون لوقف هذا المخطط الرهيب، وإعادة المركبة الى مسارها                
  ".الصحيح، فينقَذ الوطن شعباً وأرضاً واستقالالً واستقراراً؟

7/9/2009النهار،   
 

  أبلغنا رئيس المكتب السياسي لحماس أن فك الحصار مرهون بتسليم شاليط: مصدر مصري .43
قال مصدر مصري مطلع إن بالده أبلغت رئيس المكتب :  صالح جمعة، يسري محمد-القاهرة، رفح 

السياسي لحركة حماس خالد مشعل، إن فك الحصار عن قطاع غزة الذي تهيمن عليه الحركة مرهون 
م الجندي اإلسرائيلي األسير لدى المقاومة الفلسطينية، جلعاد شاليط، وأضاف هذا المصدر بتسلي
، أن هذا جاء ضمن اللقاء الذي جمع مشعل، الليلة قبل الماضية، برئيس المخابرات "الشرق األوسط"لـ

  .المصرية عمر سليمان
  7/9/2009الشرق األوسط، 
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  مؤامرات تهويد القدسسياسيون ينتقدون العجز العربي عن مواجهة  .44

قال سياسيون مصريون وفلسطينيون إن هناك مخططات صهيونية تنفذ على :  غريب الدماطي-القاهرة 
مدار الساعة لتهويد القدس ومحو ذاكرتها العربية واإلسالمية، وانتقدوا حالة العجز العربي والتواطؤ 

  . في المدينة" إسرائيل"الدولي، إزاء ممارسات التغيير الديموغرافي التي تقوم بها 
وقال األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير محمد صبيح في االحتفالية التي نظمتها نقابة 
الصحافيين المصريين لمناسبة اختيار القدس عاصمة للثقافة العربية، أمس األول، إن القدس لم تتعرض 

ى أن هناك مخططات صهيونية تنفذ على مدار عبر تاريخها إلى مخاطر كما تتعرض اآلن، الفتا إل
الساعة لتهويدها ومحو ذاكراتها العربية واإلسالمية، وأضاف أن تلك المخططات استهدفت أيضا اقتالع 
اإلنسان الفلسطيني من القدس، مشيرا إلى أن قوات االحتالل أزالت خالل الفترة الماضية ما يقرب من 

 ألف منزل 20 ألف إنذار بإزالة 20نات بديال لها، فيما أرسلت  منزل لفلسطينيين وحلت المستوط8500
 كيلومترا من شأنه عزل أحياء وقرى 127في القدس أيضا وأقامت جدار فصل جديداً داخل القدس بطول 

 ألف مستوطن صهيوني بدال عنهم، مشددا على 200 ألف فلسطيني وسهلت دخول 200فلسطينية يسكنها 
أيضا إحداث تغيير ديموغرافي بالقدس وذلك بدعم من الحركة الصهيونية أن تلك المخططات تستهدف 

  .العالمية وبتواطؤ دولي كبير وبعجز عربي
وقال المفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين إن العدو الصهيوني ينفق على تهويد القدس موازنة سنوية ال 

دم للقدس والفلسطينيين بها ما ال يزيد  مليار دوالر، في حين أن الدول العربية مجتمعة تق100.1تقل عن 
 مليون دوالر، 38 ماليين دوالر، مشيرا إلى أن أحد الصهاينة يقدم لمستوطنة واحدة ما قيمته 4على 

وأضاف ياسين أن القدس التهمتها العصابات الصهيونية الحاكمة، بينما الحكومات العربية تقف موقف 
جب، منتقداً في ذات الوقت الحكومات العربية التي تتسول المشاهد والمتفرج من دون أن تقدم مجرد ش

  .سالماً لن يتحقق
  7/9/2009الخليج، 

  
  مصر واليابان تؤكدان ضرورة وقف االستيطان اإلسرائيلي لبدء مفاوضات السالم .45

، أكدت مصر واليابان ضرورة وقف االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس
جاء ذلك خالل لقاء السيد أحمد أبو .  اإلسرائيلية-اح جهود استئناف المباحثات الفلسطينية وذلك إلنج

وصرح . الغيط وزير الخارجية مع السيد يوتوكايمور المبعوث الياباني الجديد لمنطقة الشرق األوسط
لياباني ركزا السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، بأن أبو الغيط والمبعوث ا

خالل محادثاتهما علي عملية السالم في الشرق األوسط، وسبل دفعها لألمام في ظل العقبات التي تعتريها 
  .أخيرا

  7/9/2009األهرام، 
  

  توقيف عصابة يتزعمها يهودي تتاجر بأعضاء أطفال الجزائر .46
 األطفال، التي أعلن مسؤول صحي جزائري توقيف العصابة الدولية للمتاجرة باألعضاء واختطاف

من طرف شرطة مدينة نيويورك مؤخرا، مشيرا إلى أن هذه " ليفي إسحاق روزمبوم"يقودها اليهودي 
العصابة تعمد إلى خطف أطفال الجزائر، وتجري لهم عمليات استئصال أعضاء في المغرب، يتم 

  . والواليات المتحدة" إسرائيل"تصديرها لبيعها في 
" الخبر"الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي لصحيفة وقال رئيس الهيئة الوطنية 

المحلية عبر موقعها على شبكة اإلنترنت، إن هذه العصابة كانت تزود األطباء فيها بالتجهيزات الالزمة 
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وذكر خياطي أن تحقيقات ". إسرائيل"إلجراء العمليات الجراحية وتهريب األعضاء نحو نيويورك و
بينت أن أطفاال جزائريين اختطفوا من مدن غرب الجزائر وحولوا إلى " إنتربول"ية الشرطة الدول

.  ألف دوالر للكلية الواحدة100 ألفا و20وأمريكا لبيعها ما بين " إسرائيل"المغرب، لتهريب كالهم إلى 
ما سعر بين)  آالف دوالر5أكثر من ( ألف دينار 400وذكر أن الطفل الجزائري المختطف يباع بحوالي 

إن توقيف الشبكة التي يقودها "وقال خياطي .  ألف دوالر أمريكي100 ألفا و20الكلى يتراوح ما بين 
اليهودي ال يعني أن الخطر قد زال، ولكن األخصائيين والمتتبعين للملف يؤكدون بأن هناك عصابات 

  ".أخرى يهودية ال تزال تنشط في عدة بلدان عربية
  7/9/2009الخليج، 

  
 "نجمة داوود"ميدان عام يحوي تشكيالً هندسياً على شكل : تالكوي .47

كشف تقرير صحفي نشر في الكويت مؤخرا، عن أن أحد الميادين العامة، في منطقة الجهراء،  :الكويت
، المقدسة "نجمة داوود" كيلومترا عن شمال العاصمة، يحوي تشكيال هندسيا على شكل 50التي تبعد نحو 

وبحسب ما نشرته صحيفة  .كل جزءا من شكل علم دولة االحتالل اإلسرائيليلدى اليهود، والتي تش
في الجهراء، تبين " المخفر الشمالي"اليومية، فإن مواطنا تمكن من التقاط صورة من الجو لميدان " الوطن"

وعلى اإلثر، قام عضو المجلس البلدي  ".نجمة داوود"أن التشكيالت الزراعية في هذا الميدان تمثل 
طقة الجهراء عبداهللا العنزي، بالمطالبة بضرورة سرعة إزالة أو تعديل الشكل الهندسي، مؤكدا أن من لمن
من قام برسم هذا الشكل، قام بعمل استفزازي، معتقدا أن هذا األمر يعد شكال هندسيا مميزا، ولكن قد "

  ".أوقع نفسه بحرج شرعي و أخالقي شعر بذلك أم لم يشعر
  6/9/2009قدس برس، 

 
   وحدة سكنية جديدة500احتجاجاً على خطة نتنياهو لبناء " إسرائيل"ميتشل يلغي زيارته إلى  .48

ألغى المبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل األحد زيارة :  أحمد القاعود-القاهرة 
ياهو للمصادقة احتجاجا على خطة رئيس وزرائها بنيامين نتن"  إسرائيل"كانت مقررة الخميس المقبل إلى 

على تنفيذ أعمال بناء واسعة في مستوطنات الضفة الغربية، وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي 
بأنها ألغت زيارة ميتشل في أعقاب اإلعالن عن خطة "  إسرائيل"مساء امس أن الواليات المتحدة أبلغت 

اراك عليها، في الوقت الذي تطالب فيه  وحدة سكنية جديدة، وذلك قبل مصادقة ب500نتنياهو لبناء 
  .بتجميد البناء في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية"  إسرائيل"الواليات المتحدة 

تلقت بالغا بأن ميتشل أرجأ "  إسرائيل"ونقلت القناة التلفزيونية عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن 
  .زيارته لمدة يومين فقط

7/9/2009القدس العربي،   
  

  "حل الدولتين"بإجهاض " إسرائيل"ارتر ينتقد االستيطان ويتهم قادة ك .49
  انتقد الرئيس األميركي االسبق جيمي كارتر التوسع اإلستيطاني االسرائيلي في الضفة             : بترا -واشنطن  

الغربية واتهم قادة االحتالل بـالرغبة في استعمار الضفة الغربية بما في ذلك القدس الـشرقية وصـوال                 
وقال كارتر في مقال له بـصحيفة       .  حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس مبدأ الدولتين        إلجهاض

أن التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية يمضي قدما ويجور على بلـدات             " واشنطن بوست "
 .محاصر" جيتو"وقرى وحقول وتالل فلسطينية فيما يتحول قطاع غزة إلى 

دولـة  ) حل(ته ان غالبية من المسؤولين الفلسطينيين الذين التقيتهم يدرسون بجدية           وكتب كارتر في مقال   
وتابع بتخليهم عن حلم إقامة دولة فلـسطينية مـستقلة، فـانهم            . واحدة بين نهر األردن والبحر المتوسط     
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 اطار  سيصبحون شركاء في المواطنة لجيرانهم االسرائيليين وسيطالبون بالتالي بالمساواة في الحقوق في           
وكتب انه في هذه المعركة الالعنفية من اجل الحقوق المدنية، فأنهم سوف يتبعـون مثـل                . ديموقراطية

وذكر الرئيس االميركي الـسابق ان قـرارا كهـذا سـيأخذ            . غاندي ومارتن لوثر كينغ ونلسون مانديال     
 السكان غير اليهود بـاتوا       واشار كارتر في هذا السياق الى ان       .باالعتبار المعطيات الديموغرافية الحالية   

  .يشكلون غالبية طفيفة في المنطقة وبعد بضع سنوات سيشكل العرب غالبية واضحة
7/9/2009الرأي، األردن،   

  
  "إسرائيل"وزير خارجية السويد يلغي زيارة مقررة إلى ": هآرتس" .50

، أمس، أن رفيع المستوى" إسرائيلي"عن مصدر سياسي " هآرتس"نقلت صحيفة ): آي.ب، يو بي.ف.أ(
وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الذي تتولى بالده حالياً الرئاسية الدورية لالتحاد األوروبي ألغى 

يغال بالمور لـ " اإلسرائيلية"وقال المتحدث باسم الخارجية . الجمعة المقبل" إسرائيل"زيارة مقررة الى 
ب متعلقة بجدول أعماله متذرعاً بمحادثات إن الوزير السويدي أعلن إلغاء زيارته ألسبا" "فرانس برس"

  .، من دون أن يعطي مزيدا من التوضيحات"والواليات المتحدة" إسرائيل"جارية بين 
، أمس، أن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت ألغى زيارته ل "إسرائيلية"وذكرت تقارير صحافية 

". تجارة األعضاء"لى خلفية أزمة تقرير بسبب رفض رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لقاءه ع" إسرائيل"
وأن وزير " إسرائيل"لكن وزارة الخارجية السويدية أوضحت أن موعد زيارة بيلت لم تعلن سوى من قبل 

  .بشأن عملية السالم للتوجه الى المنطقة" ظروفاً أكثر إيجابية"الخارجية ينتظر 
7/9/2009الخليج،   

  
  يدية كاذب ويحمل في طياته معاداة للساميةتقرير الصحيفة السو: اللوبي الصهيوني .51

قام اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة االمريكية بجمع تواقيع عدد من :  زهير اندراوس-الناصرة 
اعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس على رسالة تدعو الحكومة السويدية الى ادانة تقرير الصحيفة 

قة االعضاء الداخلية لشهداء فلسطينيين الذي وصفته بانه السويدية الذي يتهم الجيش االسرائيلي بسر
  .كاذب وفرية دم، ويحمل في طياته معاداة للسامية

7/9/2009القدس العربي،   
  

  ما زالوا على مواقفهم الرافضة لعملية السالمأطراف المقاومة: تقرير أمريكي .52
أطراف أن تقرير أعده ديفيد بولوك  معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى في  بين: عماد الدبك–السبيل 

محور الرفض أو المقاومة، والذين يتمثلون في إيران وسوريا وحزب اهللا وحماس يتشبثون بمواقفهم 
 " إسرائيل"الواليات المتحدة و(وفى المقابل، فإن األطراف األخرى المعتدلة . أكثرحيال عملية السالم 

 .تها السلميةمستمرة في مباحثا) والسلطة الفلسطينية ومصر
7/9/2009السبيل، األردن،   

  
  اليابان تشدد على حل الدولتين ووقف االستيطان .53

" خريطة الطريق"أكدت اليابان ضرورة تحقيق حل الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية وتنفيذ : القاهرة
  .والفلسطينيين" إسرائيل"واستئناف المفاوضات بين 

7/9/2009الحياة،   
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   المال والتأمين في ثالثة أيامحين سقط عمالقة .54

 قبل عام انفجرت دعائم المالية األميركية، حين أسفرت أزمة القروض العقارية : أ ف ب-نيويورك 
، "ميريل لينش" و "ليمان براذرز"المشكوك في تحصيلها بانهيار مؤسسات كبرى في مستوى مصرفي 

بقى ماثلة في أذهان العالم صورة انهيار وست .ولجوء اإلدارة في شكل طارئ إلى عمليات تأميم فعلية
  . بعدما طبع األسواق العالمية على نموذجه2008) سبتمبر(البناء المالي مثل قصر من ورق في أيلول 

 بل "لم يكن هناك دافع محدد" كاري ليهي، "ديسيجن ايكونوميكس"وقال الخبير االقتصادي في شركة 
  ."موجة ذعر كبيرة"

 قبل اندالع األزمة إقباالً أميركياً هائالً على القروض العقارية المشكوك في وشهدت السنوات األخيرة
تحصيلها، نظراً إلى ما يمكن أن تنطوي عليه من مردود كبير، ما أدى إلى انهيار قطاع المال في أعقاب 

فتين  غير المعرو"فاني ماي" و "فريدي ماك"وفي السابع من أيلول وضعت شركتا  .انهيار قطاع العقارات
كثيراً من الجمهور العريض، واللتان كانتا تؤمنان القسم األكبر من إعادة تمويل مؤسسات تمنح قروضاً 

  . بليون دوالر، فكانت البداية200عقارية، في إشراف الدولة التي ضخت فيهما 
ليمان "ويذكر استاذ االقتصاد في جامعة كولومبيا جيفري ساكس انه في غضون ثالثة أيام اعلنت 

بنك " عمالق التأمين واشترى "ايه آي جي" إفالسها وسيطرت الحكومة األميركية على مجموعة "براذرز
 في صفقة فاوضت عليها واشنطن "وول ستريت" أحد ابرز مؤسسات "ميريل لينش" مصرف "أوف اميركا

  .ومولتها
 عن وضعهما، "انليمورغان ست" و "غولدمان ساكس"وبعد أيام تخلى آخر مصرفي أعمال أميركيين، هما 

وتحوال إلى مجرد شركة قابضة مصرفية، ووضعا إدارتيهما في إشراف السلطات المالية للحصول على 
 اكبر مصرف ودائع "واشنطن ميوتشوال" شراء مصرف "جي بي مورغان"وأعاد مصرف  .تمويل عام

  .يسجل إفالساً في تاريخ الواليات المتحدة
من في األوساط المصرفية العالمية منذ عقد، بات معزوالً  يهي"سيتي غروب"وبعدما كان مصرف 

ومحاصراً في مأزق بسبب توظيفه مئات باليين الدوالرات في استثمارات محفوفة باألخطار سقطت 
  .قيمتها في شكل مفاجئ

 خالل األشهر التالية، فخضع لعمليات إعادة رسملة متتالية نفذتها الدولة، "سيتي غروب"وحسم مصير 
 في المئة من 36 بليون دوالر لقاء حصولها على 300ولت أيضاً ضمان أصوله الهالكة البالغة التي ت

  .رأس مال المصرف ما منحها السيطرة عليه
 7/9/2009الحياة، 

  
  عنز حماس .55

  داود الشريان
أثناء مثولهن أمام ) الجلباب والمنديل( قرار إلزام المحاميات ارتداء الزي الشرعي "حماس"ألغت حركة 

المحاكم النظامية في قطاع غزة، وبررت الحركة القرار بعدم التزام بعض المحاميات زي المحامين، لكن 
تهديد نقابة المحامين الفلسطينيين باإلضراب العام واتخاذ إجراءات تصعيدية بمقاطعة المحاكم التي 

، اجبر الحركة على تديرها الحكومة المقالة، في حال طبق قرار فرض ارتداء الحجاب على المحاميات
  . التراجع عنه، معللة تراجعها بزوال مسببات صدوره

، فحركة "الناس بالناس والعنز بالنفاس"حين يفرغ اإلنسان من قراءة هذا الخبر يتذكر المثل الشعبي 
 تجاهلت آثار الحرب على غزة التي خلفت آالف القتلى والجرحى والمعوقين والمشردين، "حماس"

جاعة الذي يهدد أهالي قطاع غزة بموت محقق مع بداية الشتاء، ولم تكترث بتدهور وتناست شبح الم
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الخدمات الصحية والتعليمية وتدمير المدارس والمستشفيات، لتنشغل بقضايا خالفية، وتضيق على 
  . المجتمع، على حساب حياة البشر

، بعد الغزو الروسي "بانطال" على نحو أسوأ، ومثلما تجاهل قادة "طالبان"حماس تعيد سيرة حركة 
ألفغانستان، اإلبادة الجماعية وانتشار األمراض واألوبئة وتهجير ماليين البشر من بيوتهم الى العراء 
ومواجهة آثار الحرب الروسية البشعة، وتفرغوا لمالحقة من يطيل شعر رأسه، أو يستخدم جهاز 

 تمارس التدين والجهاد المغشوشين ذاتهما، "حماس"تلفزيون، أو يسمع أغنية، و يلبس زياً غربياً، فإن 
  . وزادت من هموم المواطن الفلسطيني، وتغييب قضيته األساسية بممارسات تثير الحيرة والغضب

عمر بن الخطاب أوقف حد السرقة في عام الرمادة، والمسلمون الجدد يساوون بين قضية الحجاب 
 االشكاالت السياسية التي أوصلت منطقة غزة الى والنقاب، وبين حياة البشر، ومواجهة االحتالل، وحل

 بهذه القرارات تشكك بنمط الحياة المحافظة التي يعيشها "حماس"العزلة والحرمان، فضالً عن ان 
المواطن الفلسطيني، وكأنها تقول للفلسطينيين ان اهللا سلط عليكم إسرائيل الن بناتكم يجلسن على 

  . المحاماة"روب"تزمن لبس الشواطئ، والن بعض المحاميات لم يل
 من تضييق على الناس جرى في السودان، ويجري في غير بلد عربي، ويبدو ان "حماس"ما تقوم به 

لكن، إذا كان الصبر ممكناً . النظام العربي انتقل من التضييق المعنوي على الناس الى التضييق المادي
ن ويلبسون وكيف يفكرون، فإنه يصعب على تصرفات بعض الدول التي تفرض على الناس ماذا يأكلو

  .الصبر على هذا السلوك في مجتمع يعيش تحت االحتالل، ويعاني التشرد والجوع
  7/9/2009الحياة، 

  
   طريق أميركي ال نهاية له  .56

   نقوال ناصر
إذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد وضعت كل بيضها السياسي في السلة األميركية لتـرتهن نفـسها                 

طن كوسيط وحيد أوحد في عملية سالم ممتدة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، فإن الطرف اآلخر في                لواشن
االنقسام الوطني الفلسطيني الراهن يترك بابه مواربا أمام خيار فتح قنوات بـين حمـاس وبـين اإلدارة                  

 المتعاقبة من الناحيـة     األميركية الجديدة التي تشير كل الدالئل إلى أنها تسير على نهج اإلدارات السابقة            
  .االستراتيجية وال تختلف عنها إال في مقاربتها المخملية سعيا وراء األهداف نفسها

فرئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في غزة اسماعيل هنية، على سبيل المثال، لم يكن دقيقا في األسـبوع                 
 التـي   --بوش تلك   . جورج دبليو ، ألن إدارة    "اإلدارة السابقة كانت وصمة عار    "الماضي عندما قال إن     

حقا بغزوها ثم احتاللها    " العار"والتي ارتكبت   " رؤية حل الدولتين  "كانت أول إدارة اميركية تتبنى رسميا       
 لم تتميز فلسطينيا بعار اقتصر عليها فقط عندما عززت تحالفهـا االسـتراتيجي مـع دولـة        --للعراق  

ها المعلنة للشعب الفلسطيني، ووفـرت مظلـة سياسـية          االحتالل اإلسرائيلي، وفشلت في الوفاء بوعود     
، ولمواصلة االستعمار االستيطاني اليهـودي لألراضـي        1967لالحتالل اإلسرائيلي المتواصل منذ عام      

الفلسطينية، وأقامت درعا دبلوماسية منيعة لمنع المجتمع العالمي من إنشاء محكمة دوليـة تحقـق فـي                 
في تصفية الرمز الوطني للشعب الفلسطيني ياسر عرفات بينما         " المعلنة " األميركية –الشراكة اإلسرائيلية   

المحاكم الدولية تتكاثر كالفطر لهذا السبب أو ذاك، إذ ال يمكن تبرئة كل اإلدارات السابقة من هذا العـار                   
  .ةالذي مارسته جميعها، بينما إدارة باراك أوباما الالحقة لها على المحك اآلن لكي تثبت أنها مختلف

، فلغتها هي   "تتحدث اآلن بلغة جديدة وخطاب جديد     "ولم يكن هنية دقيقا عندما قال إن إدارة أوباما الجديدة           
إياها، وخطة أوباما المرتقبة هـي      " خريطة الطريق "، وخطابها هو خطاب     "رؤية حل الدولتين  "نفسها لغة   

مـسار  " أن خطة أوباما ما هي إال        ذاتها خطة سلفه بوش، ال بل إن مسؤولي هذه اإلدارة الجديدة يؤكدون           
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يحاول الوفاء بوعود الخطة القديمة بدل المسار الثنائي الفلـسطيني اإلسـرائيلي            ) عربي جماعي " (جديد
  .القديم الذي فشل في تحقيقها

إدارة أوبامـا ولـيس   " أفعال"لكن هنية لم يكن دقيقا بخاصة عندما قال إن الشعب الفلسطيني سيحكم على      
متجاهال أنها تردد كالببغاء أقوال إدارة بوش السابقة وبالتالي فإن األفعال التي تخطط لهـا               " أقوالها"على  

هي نفسها التي اعتقد سلفه بوش بان الطريق الفلسطيني كان قد أصبح ممهدا لها بعـد جريمـة تـصفية                    
التي تقودهـا   فلسطينية جديدة تحول دونها تتمثل في المقاومة        " عقبة"عرفات قبل أن يكتشف فجأة ظهور       

فنجح في محاصـرتها داخـل      " إزالتها"إسرائيلية جديدة ل  –حركة حماس والتي بدأ بوش شراكة اميركية        
نهاية واليته الثانية بنهاية عسكرية لها تمهد الطريـق لخلفـه لكـي             " تتويج"قطاع غزة لكنه لم يفرح ب     

  .يواصل مسيرة أقواله وأفعاله نفسها
في حال استمرت تتعامـل     " لن يكتب لهذه اإلدارة النجاح    "عندما قال إنه    ولم يكن هنية دقيقا بخاصة كذلك       

، فتقاطع المصالع اإلسرائيلية األميركية     "مع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من منطلق الرؤية الصهيونية       "
لم يعد يخف حقيقة أن اإلدارات األميركية المتعاقبة إنما تتعامل مع الصراع العربي اإلسـرائيلي وفـق                 

ؤية أميركية إقليمية خالصة تتعاطى مع هذا الصراع سلبا أو إيجابا بقدر ما يخدم ذلـك اسـتراتيجيتها                  ر
اإلقليمية بعامة، وفي الوقت الراهن بقدر ما يخدم حروبها الثالثة في العـراق وأفغانـستان وباكـستان،                 

  .هوالحرب في البلد األخير هي براءة اختراع سجلها التاريخ باسم أوباما وإدارت
أميركية لحل الـصراع العربـي      " خطة"فمنذ طرح وزير الخارجية األميركي األسبق وليم روجرز أول          

 الذي قاد إلى احتالل أراض مصرية وأردنيـة وسـورية           1967اإلسرائيلي بعد العدوان اإلسرائيلي عام      
فـسها، فهـي أوال     األميركية لحل هذا الصراع تستند إلى المرتكزات ن       " الخطط"ولبنانية وفلسطينية كانت    

استهدفت ترتيب األوضاع في الوطن العربي ومحيطه الشرق أوسطي لخدمة االسـتراتيجية األميركيـة              
  .اإلقليمية

واستهدفت ثانيا انتزاع اعتراف عربي وفلسطيني بدولة المشروع الصهيوني في فلسطين، واستهدفت ثالثا             
كزت رابعا على مقاربة أمنية عمادها ضمان       فرض هذه الدولة كجزء ال يتجزأ من أي نظام إقليمي، وارت          

أمن دولة االحتالل اإلسرائيلي، وارتكزت خامسا على حلول خارج إطـار األمـم المتحـدة وشـرعيتها           
 1948 ال عام النكبة فـي سـنة         1967وقراراتها الخاصة بالصراع، وارتكزت سادسا على اعتماد عام         

الصراع ووقع العرب في هذا الفخ الدبلوماسـي        " ذاه"كسنة األساس لبدء الصراع وبالتالي كأساس لحل        
أي " تؤجـل "، وارتكزت بالتالي على حلـول للـصراع         "إزالة آثار العدوان  "األميركي منذ رفعوا شعار     

 وفي رأسها قضية الالجئين الفلـسطينيين       1948تفاوض حول حل أي من القضايا الناجمة عن نكبة عام           
الصراع وبالتالي على تصفية تلك القضايا وفـي رأسـها          " إنهاء"ى  تمهيدا للتوقيع الفلسطيني والعربي عل    

قضية الالجئين، وارتكزت سابعا على حصر أي وساطة دولية لحل الصراع بالوساطة األميركية وإلحاق              
  .فقط" ثنائية"أي جهود وساطة أخرى بها، وارتكزت ثامنا على التوصل إلى حلول عبر مفاوضات 

 رهينة لدى دولة االحتالل لمبادلتها      1967ء األراضي العربية المحتلة عام      وهي ارتكزت تاسعا على إبقا    
بمعاهدات صلح ثنائية تم إبرام بعضها فعال ويجري التخطيط إلبرام مثيالت لها بالـشروط اإلسـرائيلية                
األميركية مما حول الواليات المتحدة عمليا إلى شريك في االحتالل فأطال أمد هذا االحتالل ووفـر لـه                  

وقت الكافي للتحول من مجرد احتالل عسكري إلى استعمار استيطاني تحول بدوره إلى مكاسب إقليمية               ال
حازتها دولة المشروع الصهيوني بالقوة المسلحة في انتهاك فاضح لميثاق األمم المتحدة والقانون الـدولي   

لة، إما إلـى أداة ضـغط       لتتحول هذه المكاسب اإلقليمية بدورها، وبخاصة في األراضي الفلسطينية المحت         
تفاوضية بيد االحتالل أو إلى حقائق مادية على األرض يطلب حاليا من المفاوض الفلسطيني االعتـراف                
بها كأمر واقع تمهيدا لضمها إلى دولة االحتالل أو وفي أحسن األحوال مبادلة االستراتيجي منها بأرض                
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 وما زال هذا الطريق األميركي مفتوحا إلى مـا ال  تساويها في المساحة ال توجد أي قيمة استراتيجية لها،        
  .نهاية

في إطار الحرب الباردة بين القطبين العالميين األميركي والسوفياتي قبـل    " خطة روجرز "ومثلما طرحت   
انهيار االتحاد السوفياتي السابق لخدمة االستراتيجية األميركية في تلك الحرب، كذلك انعقد مؤتمر مدريد              

 الحرب األميركية األولى على العراق في تلك السنة نفسها، ومثل ذلك طرحـت اإلدارة                غداة 1991عام  
لنزع فتيل أي انفجار للصراع العربـي اإلسـرائيلي عـشية الغـزو             " خطة خريطة الطريق  "األميركية  

 الذي كان رأس الحربة العسكرية للحرب األميركية الثانية على العراق المـستمرة             2003األميركي عام   
في السياق نفسه، وهي الرؤية التي استفاقت متأخرة علـى         " رؤية بوش لحل الدولتين   " اآلن، وجاءت    حتى

 التي كانت قد حثت عليها في األصل قبل أن تهملها لمدة ست سـنوات               2002مبادرة السالم العربية لعام     
ن نزهة وأن التعاطي    حتى اكتشفت إدارة بوش في اواخر واليتها الثانية أن غزو العراق وأفغانستان لم يك             

مع المبادرة بعد إفراغها من مضمونها األصلي أصبح ضرورة لالستقواء بالدعم العربـي فـي العـراق       
  .وافغانستان وفي مواجهة إيران

اآلن في إطار استراتيجي إقليمي مماثل عشية توسيع الحرب األفغانية إلى باكـستان             " خطة أوباما "وتأتي  
ولم يعد يوجد أي شـك      .  العراق وحول برنامجها النووي على حد سواء       وتصاعد المواجهة مع إيران في    

لدى أي مبتدئ في التاريخ األميركي الحديث للتعاطي مع الصراع العربي اإلسرائيلي فـي أن الخطـط                 
األميركية التي تطرح بشان هذا الصراع إنما تستهدف إدارته ال حله وأنها جميعها مجرد خطط جديـدة                 

لضمان سير العرب وفي مقدمتهم الفلسطينيون في هذا الطريق األميركـي الـذي ال              إلحياء خطط قديمة    
  .نهاية له

وقد آن األوان لوقف الدوران العربي في هذه الحلقة األميركية المفرغـة، لكـن مـن اختـارت اإلدارة                   
ون بشرعيتهم كمفاوض يمثل الشعب الفلسطيني ما زالـوا يـوفر         " تعترف"األميركية بصورة انتقائية أن     

قميص عثمان فلسطيني للعجز العربي عن الخروج من هذه الدوامة، وما زال المفاوض الفلسطيني يقيـد                
نفسه طوعا وخالفا لكل منطق وحكمة بالمزيد من السالسل التي تجعل انفكاكه عن القطار األميركي الذي                

اجعاته المتكررة بعجزه   بالكاد يجرجر عجالته على سكة هذا الطريق الذي ال محطة نهائية له، ليسوغ تر             
عن مقاومة الضغوط الدولية التي تحاصره بحيث ال تترك له أي خيار آخر غيـر التراجـع وبـالعجز                   
العربي الذي يطيل أمده بتوفير الغطاء الفلسطيني له، غير أن المفاوض الفلسطيني ال يريد أن يعترف بأن                 

ذاتي ال خارجي، ألنه عندما اختـار أن        عن مقاومة هذه الضغوط جميعها ناجم أصال عن عامل          " عجزه"
، ثم اختار أن يعفـي      "الوسيط األميركي فقط  "واختار أن يرتهن نفسه لل    " التفاوض فقط "يرتهن نفسه لخيار    

اتفاقياتـه  "الدول العربية الشقيقة من أي مسؤوليات قومية تجاه القضية الفلـسطينية بفـرض خياراتـه و               
مها غير التعاطي معها سوى الدخول في مواجهة مع أصحابها مـن            عليها كأمر واقع ال بديل أما     " الموقعة

الفلسطيني هذا فتكرر القول إنها ال يمكن أن تكون         " قميص عثمان "الفلسطينيين، لتسوغ بدورها عجزها ب    
ذلك إنما كان يحكم علـى      " اختار"إن المفاوض الفلسطيني عندما     . .فلسطينية أكثر من الفلسطينيين أنفسهم    

ويتخلى طوعا عن أوراق قوة له، وهنا مكمن السر في تحول التراجع إلـى نمـط سـلوك                  نفسه بالعجز   
سياسي ألنه لم يترك للمفاوض أي خيارات أخرى يتراجع إليها سوى التراجع نفسه، وهو نمط جعل هذا                 

  .المفاوض يفقد صدقيته لدى شعبه ولدى دولة االحتالل وحليفها األميركي على حد سواء
 لم يصدر عن الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا حتى اآلن ما ينفي نفيا جازمـا وقاطعـا                  فعلى سبيل المثال  

التصريحات الرسمية األميركية واإلسرائيلية عن اجتماع قمة يجمع بين محمود عباس وبين رئيس وزراء              
ري، ال بل   دولة االحتالل بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس األميركي أوباما في نيويورك أواخر الشهر الجا            

إن كل الدالئل تشير إلى أن مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية الذي أدمن التفاوض بقـدر مـا أدمـن                   
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التراجع عن مواقفه المعلنة لن يحترم مجددا الشروط المسبقة التي أعلنها هو نفسه للموافقة على عقد هذه                 
  ".عملية السالم"القمة كمقدمة الستئناف فصل جديد في مسرح العبث السياسي المسمى 

وإذا ما انعقدت هذه القمة فإنها ستؤكد ما يذهب إليه كثير من المحللين بأن المشروع الذي أعلنه رئـيس                   
وزراء سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في رام اهللا سالم فياض الستكمال بناء مؤسسة حكم لدولة فلسطينية                

قفه الزمني مع السقف الزمني الـذي تقـول         بال أرض خالل عامين إنما كان مشروعا أميركيا يتزامن س         
حـل  " اإلسرائيلية على    –قد حددته الستكمال المفاوضات الفلسطينية      " خطة أوباما "تقارير إدارة أوباما إن     

، بقدر ما يؤكد االجتماع بين وزير االقتصاد الفلسطيني باسم خوري ووزيـر التنميـة اإلقليميـة                 "نهائي
الشهر الجاري أن المفاوض الفلسطيني قد بدأ يتعاطى فعال، في تراجـع            اإلسرائيلي سيلفان شالوم أوائل     

لعملية السالم الثنائيـة، بينمـا يؤكـد        " رؤية نتنياهو "جديد عن مواقفه المعلنة، مع المقاربة االقتصادية ل       
 نتنياهو بحجة أن موافقة األخيـر       –الضغط األميركي على المفاوض الفلسطيني للموافقة على قمة عباس          

له " جزئي"وعلى تجميد   ) لمدة ستة أشهر دون أي ضمانات بعدم استئنافه       (لالستيطان  " مؤقت"تجميد  على  
 أن المفاوض   --إنما يلبي الشرط الفلسطيني المسبق المعلن الستئناف عملية التفاوض          ) ال يشمل القدس  (

  .ذي ال نهاية لهالفلسطيني والوسيط األميركي معا مصران على مواصلة السير في الطريق األميركي ال
 نتنياهو فإنها سوف تتزامن مع اإلضراب العـام والـشامل الـذي قررتـه               –وإذا ما انعقدت قمة عباس      

باإلجماع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في دولة االحتالل اإلسرائيلي يوم األربعاء الماضي، وإذا              
الت تنظيمه بهدف تخليـد الـذكرى الـسنوية         لم يكن هذا اإلضراب احتجاجا على القمة المرتقبة فإن دال         

 –التاسعة النتفاضة األقصى ال يمكن إال أن تكون أيضا احتجاجا على القمـة ألن التغييـر األميركـي                   
اإلسرائيلي للنظام السياسي الفلسطيني من نظام عرفات إلى نظام عباس كان يستهدف أصال شـطب أي                

دول أعمال أي مفاوضات مستانفة وألن تغيير النظـام         استثمار سياسي لتضحيات انتفاضة األقصى من ج      
السياسي الفلسطيني ال يمكن تفسيره إال بكونه انقالبا عليها، وألن هذا اإلضراب منظم أصال كاحتجـاج                
على نتنياهو وحكومته وسياساتهما وبالتالي فإنه ال يمكن إال أن يكون احتجاجـا أيـضا علـى أي قمـة                    

 الذي شارك في صنع قرار لجنة المتابعة العليا         -- ما كتب عدنان بكرية      معه واحتجاجا على  " فلسطينية"
، "الرقم المجهول في معادلة الصراع العربي اإلسـرائيلي       " بأنه تجاهل المفاوض العربي والفلسطيني ل      –

وألن " جزء ال يتجزأ مـن عناصـر الـصراع        . .تدويل وتعريب قضيتنا ألنها   "لكن بكرية الذي طالب ب    
قـد فاتـه أن     " دائرة الحلول والمقايضات والتبادل السكاني كمقدمة للترحيـل       "في  "  تقحمنا بدأت"إسرائيل  

  .1948قضية عرب فلسطين األسرى في إسرائيل منذ عام " فلسطنة"يطالب أوال ب
وإذا كان هذا اإلجماع الفلسطيني على عدم استعداء القوة العالمية األميركية العظمى يمثل سياسة واقعيـة                

 في إطار تجربة االستجابة الفلسطينية الطويلة لكل مـا  --حيث المبدأ فإنه من الناحية العملية      حكيمة من   
صدر عن الواليات المتحدة من مبادرات وخطط لحل الصراع دون أن يتمخض عن ذلك ال حل للصراع                 

موقـف  وال أي تأثير على ازدواجية المعايير األميركية بين طرفيه وال أي مؤشـر إلـى أن إيجابيـة ال                  
الفلسطيني من الواليات المتحدة ومبادراتها كان له أي تأثير في تفريقها بين حماية دولة االحـتالل منـذ                  

 قد تحول إلى انتحار ذاتي قاد فعـال إلـى     --قيامها قبل أكثر من ستين عاما وبين حماية االحتالل نفسه           
تيجية ليتآكل مركزها السياسي حد     انقسام حركة التحرر الفلسطيني وفرق صفوفها وشوش أهدافها االسترا        

تشكيك العدو والصديق معا في أهلية قياداتها كممثلة لشعبها، دون أن يلوح في األفق حتى اآلن أي دليـل       
ملموس على توقع حدوث أي تغيير نوعي في الموقفين األميركي والفلسطيني على حد سواء يدعو إلـى                 

  .ية له يمكن أن يقود إلى أي انفراج في األمد المنظورالتفاؤل بأن هذا الطريق األميركي الذي ال نها
  7/9/2009المستقبل العربي، 
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  شرط التوحيد الفلسطيني .57
  عبد الحليم قنديل

 لجوالت الحوار الفلسطيني المؤجلة والمعجلة في القـاهرة،         - كبيرة أو صغيرة     -ربما ال تكون من قيمة      
 التداول عقيمة، والفرز متصل إلى جنـاحين         هي هي، وموضوعات   - كما مواقف فتح     -فمواقف حماس   

  .ال يكاد يفرق بينهما غير الوالء القبلي لعباس أو لقيادة حماس
عباس ضمن قيادة موالية في لجنة فتح المركزية، وسد الثقوب في إطار تذكاري متآكل لمنظمة التحرير،                

 لمنظمـة التحريـر، وطـوى       وعقد مجلسا وطنيا شكالنيا انتهى إلى استكمال عضوية اللجنة التنفيذيـة          
معارضة فاروق القدومي بالضغط المالي واإلداري، بينما تستند حماس إلى ثقلها الذاتي، وحكمها المنفرد              

التي تقيم أغلب قياداتها    ' تحالف القوى الفلسطينية  'لغزة، وتحالفها الثابت مع حركة الجهاد اإلسالمي، ومع         
  .في دمشق

يمة، فقد يستطيع عباس تجاهل ما يجري كله، واالسـتناد إلـى دعـم    وكال الطرفين في أزمة مقيمة ومخ   
محسوس من األمريكيين واإلسرائيليين واللجنة الرباعية الدولية، والمجازفة بتجاهل وجود حمـاس مـن              
أصله، والدعوة النتخابات رئاسية وتشريعية تجرى مبكرة في أواخر العام الحالي، أو في أوائـل العـام                 

 من يقاطع، ويحصر سلطته في حكم إداري محدود بنفوذ رام اهللا، ويـسقط غـزة مـن                  المقبل، واليعنيه 
الحساب، فهو يعرف أنه ال فرصة إلجراء اإلنتخابات في غزة دون موافقة حماس، واألخيرة تملك ورقة                
اإلعاقة، وتنسج خيوط تواصل تخصها مع األطراف المعنية، وتدير مفاوضات غير مباشرة مع نتنيـاهو               

فاوضات عباس المباشرة، ومن حول موضوعات تملك حماس وحدها فرصة البـت فيهـا دون               مقابل م 
عباس، ومن نوع الوضع في غزة، وقصص المعابر، وملف جلعاد شـاليط الـذي دخلـت المخـابرات                  
األلمانية على خط التفاوض فيه، وبعد تعثر وساطات القاهرة المأزومة داخليا، والمشغولة بأولوية خدمـة               

 مع تسهيل سيناريو توريث الرئاسة البـن مبـارك، أو           - لدى واشنطن    -لى سبيل المقايضة    إسرائيل ع 
  .تجديد بطاقة االعتماد لألب الموغل في عقده التاسع

أن انسدادا انتهت إليه مفاوضات عباس وحماس، وربما لم تتبق غير المناكفات، ومن نـوع               : والمحصلة
ة غزة، وتبادل االتهامات حـول االعتقـاالت واالحتجـازات،          تأكيد السيطرة على إمارة رام اهللا أو إمار       

 بأنـه ال فرصـة   - األكيـد  -والسباق إلى إثبات جدارة التفاوض مع اإلسرائيليين، ومع علم الطـرفين       
لتسويات ذات بال، فالوسيط األمريكي بلغ حد اإلنهاك، وباراك أوباما ينزل من فوق الشجرة، ويطـوي                 

  .ن لوقف االستيطانملف الضغط على اإلسرائيليي
ويتنازل عن فكرة تحقيق اختراق عاجل، ويترك الوقائع على األرض تجري على ما هي عليـه، ومـع                  

 -تدخل محدود بهدف التهدئة ال التسوية، والتحكم في رد الفعل الفلسطيني، وهكذا تظل إسرائيل تأكـل                 
والضغط علـى سـلطة عبـاس        ما تبقى من عروبة القدس، وبتوحش االستيطان في الضفة،           -بالتهويد  

لتحسين دورها كوكيل أمني، وإدارة عملية تفاوض لمجرد التفاوض وكسب الوقت، ولفت النظـر عمـا                
يجري في فلسطين بإشعال خطوط التماس مع حزب اهللا ومع إيران، بينما تتصل حلقـات خنـق غـزة،                   

أو هناك، وردم أنفـاق     وتظل نشرات األخبار على ما هي عليه، خبر عن قصف أو توغل إسرائيلي هنا               
الحياة، وفتح معبر رفح بالقطارة، وإدامة عذاب الشعب الفلسطيني في غزة، ودفعـه لمقارنـة وضـعه                 
المعيشي البائس مع يسر أحوال نسبي في الضفة الغربية، وبهدف تقويض سلطة حماس بالحصار بعد أن                

  .استعصي تقويضها بالحرب
التعاطف الخالص مع عباس أو مع حماس في هـذه اللحظـة             أن ال أحد بوسعه      - مرة ثانية    -المحصلة  

يعمل عباس وسلطته بتنسيق    . .على األقل، فقد ضاقت الفروق في الممارسة العلمية إلى حد التالشي، نعم           
 في الخطيئـة، وتبـدي صـالبة فـي          - بعد   -تام مع اإلسرائيليين واألمريكيين، فيما لم تتورط حماس         

لنقاء األخالقي لقياداتها ميزة عظيمة مقارنة بسوء سـيرة وذمـة رجـال             التفاوض غير المباشر، ثم أن ا     
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 أيـضا   -عباس، هذا كله صحيح، ويضيف مصداقية وإقناعية أكبر لصورة حماس العامة، لكن الصحيح              
 أن الصور اختلطت إلى حد بعيد، فقد تبدو الفروق ظاهرة في النظر عن قرب، فيما ال تبدو كذلك من                    -

  .ر التمييز في المدى الجماهيري العامبعيد، وإلى حد تعذ
تقاتل اإلسرائيليين، وال أحد يزعم أنها تفعل، وال حماس تفعل اآلن، بينما قتـال اإلسـرائيليين                ' فتح'فال  

وحده هو الذي يستعيد الحيوية للقضية الفلسطينية، وليس التفاوض بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة،                 
 الخنق والحصار، واالحتالل هو سلطة الزمن الممتد فـي الـضفة            فاالحتالل قائم نسبيا في غزة بوسائل     

والقدس وباقي فلسطين، وهذه هي الحقيقة الصلبة، والتي ال تفيد في مواجهتها مراوغات أو التفات عـن                 
الموضوع، وإرجاء المقاومة تهربا من واجب الوقت، أو االكتفاء بترديد مواقف مبدئيـة دون ممارسـة                

يكون خطاب كهذا مما يصح توجيهه لعباس، فموقف الرجل قاطع ضد المقاومـة             تشفع وتصدق، وقد ال     
جماعـة  ' أكبر وأعظم من أن تخضع لنفوذ        - في قواعدها بالذات     -بالسالح أو بالسياسة، وإن كانت فتح       

 ال تـصلح كمركـز قيـادة       - في ظرفها الملتبس الراهن      -في قيادتها، وقد نتفق على أن فتح        ' إسرائيل  
 لها أن تقوم بالدور، وربما ال يكون لها مـن  - فيما نظن -اء المقاومة وبعثه فعليا، لكن حماس لتجديد ند 

دور غيره يستحق األولوية، وربما تحتاجه لنفض الغبار عن صورتها، فقد كسبت حماس شرعية فعليـة                
  .بدواعي صمودها المجيد في حرب غزة األخيرة

ية التي تبدو بال قيمة، والتي تنتهي إلى سلطات وهمية هـي            وليس بدواعي االنتخابات الرئاسية والتشريع    
مجرد قبضة هواء، ولم تضف إلى قيمة حماس قدر ما أضاف إليها صمود جيشها وتـضحيات قياداتهـا                  

 مكمن قوة حماس الذي يعطيها جدارة واستحقاق الـدور،          - بالذات   -وعذاب أسراها ودم شهدائها، وهنا      
إلى وحدة سالح الفصائل في جيش حرب عصابات حقيقـي، بوسـع             أن تدعو    - اآلن   -فبوسع حماس   

محـدود  . .حماس أن تدعو إلى إطار تنظيمي يتجاوز منظمة التحرير المتهالكة وتحالف القوى الفلسطينية            
 إلى قيادة سياسية وعـسكرية مـشتركة، وأن   - دون استثناء فتح -األثر، بوسع حماس أن تدعو الجميع     

كمال تحرير غزة وإشعال انتفاضة ثالثة في الضفة والقدس، وال أحد يستهين            تصوغ هدفا مباشرا في است    
بالمصاعب الميدانية الراهنة في الضفة والقدس بالذات، وحيث تتعاون سلطة عباس مع سلطة االحـتالل               
في مطاردة واعتقال وتصفية المقاومين، لكن صياغة سلطة ميدانية النتفاضة ثالثـة، وتنويـع أسـاليب                

في الضفة والقدس، وإعطاء ثقل أكبر للتحركات الـسياسية والجماهيريـة، وإسـتعادة عظـات             المقاومة  
انتفاضة الحجارة األولى، ووضع الفصائل كلها أمام اختيار االنحياز لسلطة مقاومة على حساب سـلطات               

مـن  ' ةمرجعية أخالقي 'التفاوض البائس، وتعظيم االستفادة من فرصة إفالس خط التسوية، واالستناد إلى            
لـه أن    - وغيـره    -قيادات األسرى الفلسطينيين من كافة الفصائل في المعتقالت اإلسرائيلية، كل ذلك            
 ما  - إلى حد معقول     -يضيف لممكنات بعث مشروع مقاومة وانتفاضة مؤثرة تغير الموازين، ويعوض           

  .جرى من تفكيك وإنهاك للجهاز التنظيمي السري في الضفة والقدس بالذات
 أن األوراق اختلطت، وأن سبيل التوحيد الفلسطيني ليس بحوارات القـاهرة،            - مرة أخيرة    -ة  والمحصل

بل في بعث المقاومة واالنتفاض بالسالح وبالسياسة، وفي ميادين القتال الفعلي لالحـتالل علـى أرض                
  .فلسطين المقدسة

  7/9/2009القدس العربي، 
  

  ألوسطمحور لصراعات القوى في الشرق ا... شاليطصفقة  .58
  تسفي برئيل

مرت ثالث سنوات، ولكن المذيعين في محطات التلفاز والراديو العربية ال يزالون يترددون فـي كيفيـة                 
وهل يصفونه بالجنـدي المخطـوف، الجنـدي        . شاليط، جالعاد   شاليطجيلعد شليت، جلعاد    : قراءة اسمه 

داً في كل بيت عربي تلـتقط فيـه         اصبح مفهوماً سائ  " شاليط"ما هو واضح أن     . األسير، أم مجرد الجندي   
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 أكثر من مجـرد     شاليطفي السنوات الثالث، التي مرت منذ اختطافه، أصبح         . المحطات الفضائية العربية  
 اليوم ذخر نزاع بين أقطاب مختلفة في الشرق         شاليط. شخصية مأساوية أو بطل عملية لغرض المساومة      

  .االوسط
، وهـي   "حمـاس "المفاوضات الشاملة التي تديرها حيال       جزءا ال يتجزأ من      شاليطترى مصر في صفقة     

تتطلع الى إدراجها في اتفاق يحل أيضا إنهاء الحصار المفروض على غـزة والمـصالحة الفلـسطينية                 
كان يكفي االستماع بعناية الى أقوال الرئيس حسني مبارك في واشنطن كي            ". فتح"و" حماس"الداخلية بين   

مبارك، خالفا لالتفاقات التي كانت بين كل االطراف،        . في الساحة العربية   شاليطنفهم المكان الذي احتله     
ولكن يبدو انه خلـف  . قرر الكشف عن الدور االلماني في المفاوضات، بل وأثنى على التعاون مع المانيا   

االخـوان  "المقـرب مـن     " المـصريون "موقع االنترنت المصري    . الكواليس كانت تجرى دراما كبرى    
هي التي طلبت ضم الوسطاء االلمان، وان مبارك رفض هذا          " حماس"اد قبل بضعة ايام بأن      ، أف "المسلمين

، "حماس"اتصل مسؤول   . الطلب رفضا باتاً، بل وهدد باالنسحاب من المفاوضات إذا ضم محفل خارجي           
                   ـمخالد مشعل، حسب ذات التقرير، بمبارك وتعهد بأن شيئاً لن يؤثر على مكانة مصر كوسـيط اذا ض

  .وسيط ألماني
فـي مـسألة    " حزب اهللا "مع قيادة   " حماس"تشاور قادة   " فلسطين اليوم "حسب تقرير في الموقع الفلسطيني      

في صفقات تبادل االسرى مع اسـرائيل، وسـعت الـى           " حزب اهللا "الوساطة االلمانية على خلفية تجربة      
وهـذا  . اوضات مع اسـرائيل   في الماضي المف  " حزب اهللا "استخالص الدروس من الشكل الذي أدار فيه        

، ليس فقـط    شاليطأيضاً سبب غضب مصر التي تسعى الى االحتفاظ لنفسها باحتكار الوساطة في صفقة              
  .العتبار المكانة بل وايضا لصد قدر االمكان نفوذ سورية وايران في الساحة الفلسطينية

سعودية للمصالحة معه، وان كـان      مبارك، الذي ال يتبادل أية كلمة مع بشار االسد بل ورفض المبادرة ال            
قـال  " شاليطسورية لم تعرقل صفقة     "كلف نفسه عناء ازالة االشتباه علنا عن سورية قائال في المقابلة ان             

بمعنى ان الرابطة قائمة ومن له رابطة مع ايران لـه           ". عالقات حماس مع ايران معروفة ومتواصلة     "ان  
  .رابطة مع سورية ايضا
تخوف علنيين على سياسة االنفتاح الجديدة لواشنطن تجاه سورية وباالساس علـى            يطل مبارك باشتباه و   

وال سيما حين تكون قدرته على احداث حلول سياسية فـي           . الحوار المتوقع بين الواليات المتحدة وايران     
هكذا كـان عنـدما     .  االيرانية -الشرق االوسط قد تحطمت عدة مرات على صفقة المعارضة السورية           

 الى التدخل في حل االزمة في لبنان في السنة الماضية، وهكذا ايضا في المفاوضـات بـين                  سعت مصر 
  .، والتي تلعب فيها سورية دورا أساسيا"حماس"و" فتح"

وعليه، في كل مرة تطلب فيه اسرائيل من زعماء او مبعوثين من اوروبا، الواليات المتحدة، أو روسـيا                  
، يرى مبارك في ذلك تهديدا لكسر االحتكار المصري ونقل          طشاليالحديث الى قلب سورية في موضوع       
  .مركز الثقل السياسي الى سورية وايران

مشابه، هذه المرة من جهة قطر، حيث قالت على لسان خالد           " تهديد"عن  " الشروق الجديد "أفادت صحيفة   
مبـدئي أعلنـت    وبقـرار   .  مقابل المال  شاليط، إن قطر اقترحت شراء      "الجهاد االسالمي "البطش، رجل   

.  ليس للبيع، وانه لن يحرر اال مقابـل الـسجناء الفلـسطينيين            شاليطومنظمات اخرى عن أن     " حماس"
فقط وان  " حماس" ليس قرار    شاليطوبالمناسبة، من صيغة حديث البطش يفهم أن القرار في قضية صفقة            

  .ضافية في تنفيذ الصفقةباقي المنظمات الفلسطينية تساهم في رأيها وموقفها وهنا تكمن الصعوبة اال
ذلك بدالً عنهـا، ولكـن مجـرد        " حماس"لم تكن مصر مطالبة، إذاً، بوقف االقتراح القطري، فقد فعلت           

يدور بين مصر وقطر صراع مرير على نحو        . امكانية ان تحظى قطر بهذا الشرف يقض مضاجع مصر        
 في اتفاق الدوحة الذي حل      فقد نجحت قطر  . خاص بعد أن نجحت قطر في المكان الذي فشلت فيه مصر          

قبل سنة االزمة في لبنان، وهي تتدخل اآلن في النزاع العنيف في اليمين، وهي مقربة جداً مـن ايـران                    
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التي تحصل عليها اسرائيل إذا ما قررت تجميـد         " الهدية"وسورية، وفي الوقت نفسه مرشحة ألن تكون        
ا ستزيح مصر عن صدارتها كوسـيط فـي          فإنه شاليطوإذا نجحت قطر ايضا في تحرير       . المستوطنات

وهكذا ايضا رفضت مصر، بالكياسة المناسبة، اقتراح تركيا ان تكون وسيطا فـي             . الموضوع الفلسطيني 
  .الصفقة

فبعد عـودة   .  فقط بالعالقات بين مصر وسورية، ايران وقطر       شاليطال تتميز السياسة العربية في صفقة       
لوكالة االنباء الفلسطينية   " حماس" البرلمان الفلسطيني عن     مبارك من واشنطن قال مشير المصري، عضو      

 مثلمـا قـال     شاليطبالفعل كان هناك دور لمحافل من الخارج عملت على افشال صفقة            "إنه  " قدس برس "
هذه المحافل، على حد قول المصري، هي السلطة الفلسطينية واالدارة االميركية اللتـان             ". الرئيس مبارك 

وقدر المصري أيضا ان معارضـة عبـاس        ". حماس" انجازا سياسيا لـ     شاليطرير  تخشيان أن يعتبر تح   
من السجن سيؤدي الى اعادة تفعيل      " حماس"للصفقة تنبع من التخوف من أن تحرير اعضاء البرلمان عن           

  .البرلمان، االمر الذي من شأنه أيضاً أن يهدد شرعية حكم عباس
الساحة السياسية في الشرق االوسط، والمشجب الذي يمكـن      جزءا ال يتجزأ من      شاليطهكذا أصبح جلعاد    

 شـاليط أصبح  " حماس"من ورقة مساومة بين اسرائيل و     . الطراف عديدة ان تعلق عليه مكانتها السياسية      
وهكذا، كلما طالت مسيرة المساومة، فإن المزيـد        . بؤرة تدور حولها صراعات قوى بين أقطاب إقليمية       

 مصدراً للسيطرة والكبرياء لدرجة أنه لم يعد يـدور الحـديث            شاليط صفقة   فالمزيد من المحافل ترى في    
فقط عن مسألة من يربح ومن يخسر في الصفقة نفسها، بل كيف يمكن للصفقة ان تكون رافعة لـسياقات                   

  .اضافية ما كانت لها منذ البداية أن تكون مرتبطة بها
  "هآرتس"
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