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  رغم الحصار نشتري السالح ونصنع السالح ونهرب السالح:  من الخرطوممشعل .1
 رئـيس المكتـب الـسياسي       ، أن  ا ف ب    عن وكالة  الخرطوم من،  10/9/2009القدس العربي،   ذكرت  

نيين فـي غـزة     اكد في خطاب القاه امس االربعاء في الخرطوم ان الفلـسطي           لحركة حماس خالد مشعل   
  .يشترون ويصنعون ويهربون السالح رغم الحصار المفروض على القطاع

انـتم فـي    "وقال مشعل في خطاب امام المؤتمر العام لشباب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان               
السودان صنعتم معجزات بفضل اهللا، واخوانكم في فلسطين رغم الحصار واغالق المعـابر والتـضييق               

ة الكبيرة واساطيل الشرق والغرب التي تمنعنا من السالح، فنحن والحمد هللا نـشتري الـسالح                والمؤامر
ولم يوضح مشعل الذي وصل الى الخرطـوم مـساء           ".ونصنع السالح ونهرب السالح وهذا امر اهللا لنا       

  .الثالثاء، نوعية االسلحة التي يتحدث عنها وال مصدرها
 على ضرورة إنجـاح الجهـود       حركة حماس ل أكد حرص    مشع، أن   9/9/2009نت،  . الجزيرة وأضافت

فبعد لقائه الرئيس السوداني، قال مشعل إنه ال سبيل لتوحيد           .العربية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية    
  .الصف الفلسطيني إال عبر المصالحة والحوار

لمنطـق  الحريصة على بلورة موقف عربي وفلـسطيني ال يخـضع ل          "وجدد مشعل موقف حركة حماس      
اإلسرائيلي وال يقبل حصر القضية أو الجهود السياسية الراهنة في مجرد تجميد االستيطان، ثم ممارسـة                

  ".الضغوط على الجانب العربي للقبول بالتطبيع وتقديم التنازالت
وشدد على أن المسألة تتعلق أصال باحتالل إسرائيل لألراضي العربية مما يستدعي أوال االنسحاب منها               

  .سليم بحقوق الشعب الفلسطيني كمدخل أساسي للمفاوضاتوالت
  

  األسابيع المقبلة ستكون حاسمة للمفاوضات: السلطة .2
إعتبرت السلطة الفلسطينية أن األسابيع المقبلة ستكون حاسمة، على  :رام اهللا ـ وكاالت من وليد عوض 

سمي باسم الرئاسـة الفلـسطينية،      وقال الناطق الر   .صعيد العالقة مع إسرائيل وعملية السالم في المنطقة       
إما أن يقوم المجتمع الدولي واإلدارة األمريكية بالـضغط         'نبيل أبو ردينة، في تصريح له امس األربعاء         

على إسرائيل لاللتزام بالشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية ومبادرة الرئيس األمريكي باراك اوباما،             
وطالب اإلدارة األمريكية بالمحافظة على مـصداقيتها تجـاه          .'تقرارأو بقاء المنطقة في دوامة عدم االس      

، مـشدداً  'ذلك من خالل الضغط الفعلي على إسرائيل من أجل الخضوع للشرعية الدولية         'عملية السالم، و  
  .'ال بد أن يكون هناك قرار عربي ودولي محدد تجاه إسرائيل'على أنه إذا لم تلتزم، 

 المشكلة الحقيقية تتعلق باستمرار إسرائيل في تحـدي المجتمـع الـدولي             ورأى المسؤول الفلسطيني أن   
وتحدي الرئيس اوباما شخصيا، واالستخفاف بالموقف العربي والفلسطيني، من خـالل االسـتمرار فـي        

  .التوسع االستيطاني
لغاية اآلن لم يصلنا الرد الرسمي األمريكي، والذي سيكون مع وصول المبعـوث األمريكـي،               'وأضاف  

وأشار أبو ردينة إلى أنه سيكون هنـاك اجتمـاع           .'واللقاءات عشية انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة      
للجنة المتابعة العربية، وذلك بناء على طلب الرئيس محمود عبـاس، وذلـك إلطالعهـم علـى الـرد                   

  .األمريكي، وتنسيق الموقف العربية، وتحديد الموقف الفلسطيني
  10/9/2009القدس العربي، 

  
   يتسلّم الرؤية المصرية للمصالحةعباس .3

اعلن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة امس أن الرئيس محمود عباس تسلم الرؤية المصرية لتحقيق 
، إنه من )وفا(وقال أبو ردينة في تصريح بثته وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية .المصالحة الفلسطينية

وأضاف أن عباس يثمن الجهود المصرية  . على هذه الرؤية خالل يومينالمتوقع إعداد الرد الرسمي
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إلنجاح الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء االنقسام الداخلي من أجل الحفاظ على وحدة الوطن 
 .ومصالح الشعب الفلسطيني

  10/9/2009القدس، فلسطين، 
  

  التشريعي مستمر في عمله ما لم تَجر انتخابات موحدة: بحر .4
أن المجلس الحالي سيواصل عمله     ، أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر         :غزة

ما لم تجر انتخابات جديدة موحدة في الـضفة الغربيـة           ،  يناير المقبل  25بنفس الهمة والنشاط حتى بعد      
إن : " أمـس  ،نسخة عنـه  " فلسطين"وقال بحر في تصريح صحفي وصلت        .وقطاع غزة والقدس المحتلة   

إجراء االنتخابات العامة في ظل االنقسام الحالي يعد مجازفة سـتعمق الخالفـات وسترسـخ االنقـسام                 
واعتبر الحديث عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فـي         ". الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة     

رائيلية في الضغط على سلطة     قرار خطير ويلبي الرغبة األمريكية واإلس     "الضفة الغربية دون غزة بمثابة      
  .حسب رأيه، "رام اهللا لالستمرار في خطوات شكلية تتعلق بانتخابات صورية يتم تغييب قطاع غزة فيها

  10/9/2009صحيفة فلسطين،   
  

  الفلسطيني يشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزةالرئيس .5
الحصار عن قطاع غزة وفتح     شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس على ضرورة فك          :  بترا –غزة  

واكد الرئيس  . جميع المعابر من اجل أن ترفع الغمة عن أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في القطاع             
عباس خالل استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا وفدا من رجال اإلعمال في قطاع غـزة علـى ان                    

يع اإلمكانيات المتاحة من اجـل التخفيـف مـن          السلطة الوطنية الفلسطينية تقدم وستقدم لقطاع غزة جم       
ودعا القطاع الخاص الى دعم صمود      . األعباء الثقيلة التي تقع على عاتق المواطن الفلسطيني في القطاع         

 .أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمرون بها
  10/9/2009الرأي، األردن، 

  
   تسيير قوافل جديدة لكسر حصار غزةإلى األجانب المتضامنين الحكومة المقالة تدعو .6

دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة للحكومة المقالة فـي غـزة امـس     :غزة ـ اشرف الهور 
المتضامنين االجانب الى تسيير قوافل جديدة من البر والبحر لكسر الحصار التي تفرضه اسرائيل علـى                

ان 'نسخة منـه    ' القدس العربي 'مسؤول اللجنة في تصريح صحافي تلقت       وقال حمدي شعت     .قطاع غزة 
من شأن القوافل التضامنية التخفيف من العزلة السياسية على قطاع غزة والتخفيف من وطـأة الحـصار                 

وحذر شعث من تفاقم ازمة انسانية خطيرة اذا ما استمر الوضع في غزة كما هو عليه،                 .'المفروض عليه 
 .ذاته االمم المتحدة ومنظمات حقوق االنسان مسؤولية تفاقم الوضع االنساني في القطاع           محمال في الوقت    

الى ذلك، اشار شعث الى ان لجنته تجري اتصاالت دائمة مع متضامنين اجانب وعرب من اجل حـثهم                  
 .ةعلى تسيير قوافل مساعدات، الفتا الى ان هناك وعود من بعض الجهات لتسيير قوافل في االيام القادم                

  .واعرب شعث عن تقديره للمتضامين الرافضين للحصار المفروض على قطاع غزة
  10/9/2009القدس العربي، 

  
  اختارت طريق االستيطان بدال من السالم"إسرائيل": عريقات .7

أعلن رئيس دائرة المفاوضات فـي       :وائل بنات ،  عبدالرؤوف أرناؤوط  ، غزة -  القدس المحتلة  - رام اهللا 
 وحدة استيطانية فـي     3000الفلسطينية صائب عريقات أن إسرائيل تقوم ببناء أكثر من          منظمة التحرير   

األراضي الفلسطينية المحتلة، أي بمعدل أكثر مما كان عليه األعوام الماضية، ومشددا على أن الحكومـة       
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كون وأي حديث عن تجميد االستيطان سـي      ، اإلسرائيلية اختارت طريق االستيطان بدالً من طريق السالم       
وقال عريقات إن ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية على األرض هو استمرار سياسة تكثيـف            ، مجرد خداع 

مشيرا إلى أنه ال يوجد حلول وسط فيما يتعلق بموقف النشاطات           . االستيطان وفرض الحقائق واإلمالءات   
 . وفقا للقانون الدولياالستيطانية اإلسرائيلية، على اعتبارها أعماالً غير مشروعة والغية وباطلة

ودعا خالل لقائه مبعوث السكرتير العام لألمم المتحدة روبرت ساري والقنصل األمريكي العـام دانيـال                
روبنستاين والقنصل اليوناني العام سو تيريوس، أعضاء اللجنة الرباعية إلى بذل كل جهد ممكن إللـزام                

نية، ووقف االستيطان بما في ذلك ما يسمى بـالنمو          الحكومة اإلسرائيلية بالتراجع عن قراراتها االستيطا     
 .الطبيعي، إذا كانوا يريدون صناعة السالم في المنطقة

  10/9/2009الوطن، السعودية، 
 

   يلتقي لجنة الوفاق الوطني في قطاع غزة عبر نظام الفيديو كونفرنسفياض .8
الوفاق الوطني في قطـاع غـزة       سالم فياض أعضاء لجنة     .التقى رئيس الوزراء د   ": األيام"رام اهللا ــ    

والضفة الغربية عبر نظام الفيديو كونفرنس، والذي يأتي في إطار اهتمامه ومتابعته ألوضاع أبناء شعبنا               
وتمحور االجتماع على مناقشة أوضاع شعبنا في قطاع غزة، والـسبل الكفيلـة بـدعم                .في قطاع غزة  

ز ودعم الجهود الراميـة النجـاح الحـوار         صموده، ورفع الحصار االسرائيلي المفروض عليه، وتعزي      
الوطني، وتحقيق المصالحة وعودة الوحدة لشطري الوطن، باالضافة إلى وثيقة برنامج الحكومة الخاصة             

  .بانهاء االحتالل وإقامة الدولة
وأكد فياض أن استراتيجية عمل السلطة الوطنية يرتكز أساساً على تثبيت المواطن على األرض، وهـذا                

به الحكومة منذ عامين حيث أصبح واقعاً ملموساً تتمثل في عملية البناء المتواصلة للمؤسـسات               ما بدأت   
الفاعلة والقادرة على توفير الخدمات األساسية للمواطنين، وبما يمكن أبناء شعبنا من الـصمود والبقـاء                

  .على أرضهم
قامة الدولة الفلسطينية، حيث أشـار  كما ناقش االجتماع وثيقة برنامج الحكومة الخاصة بانهاء االحتالل وا 

فياض الى أن انجاز المشروع الوطني المتمثل في إنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة                 
وعاصمتها القدس، ال يمكن أن ينجز دون استعادة الوحدة الوطنية، فالدولـة ال تقـوم إال علـى كافـة                    

مج عمل الحكومة دعـم صـمود المـواطنين وتعزيـز           األراضي الفلسطينية، وأضاف، إن مرتكز برنا     
صمودهم وثباتهم على أرضهم، موضحاً أن هذا الجهد يشكل رافعة إضافية لتحقيق أهداف شـعبنا فـي                 

  .انهاء االحتالل
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة النهاء حالة االنقسام، وخاصة الجهـود المـصرية المبذولـة                

عياً إلى تكثيف هذه الجهود واالتصاالت للوصول إلى وضع حد لحالـة االنقـسام              والورقة التي قُدمت، دا   
  .واعادة الوحدة بين شطري الوطن

 10/9/2009األيام، فلسطين، 
 

  تمارس سياسة الباب الدوار في موضوع االستيطان" إسرائيل: "البرغوثي .9
كتور مصطفى البرغوثي إن مصادقة قال األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الد :رام اهللا

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء مئات الوحدات االستيطانية في األراضي الفلسطينية 
السترضاء األوساط اليمينية هو تأكيد على عدم رغبته في السالم وسعيه لفرض الوقائع على األرض 

المتطرفة، وهو تحد واستهتار بالمجتمع الدولي بأسره الذي بشكل ينيط اللثام عن الوجه الحقيقي لحكومته 
  . ال يستطيع أن يحافظ على هيبته ما لم يتم اتخاذ خطوات وإجراءات عقابية ضدها
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، إنه بات واضحا، أن السالم لم يعد له مكان "قدس برس"وأضاف البرغوثي في تصريحات خاصة لـ
عالها أنها حكومة غالة التطرف واالستيطان، مشيرا إلى أن على أجندة الحكومة اإلسرائيلية وأنها اثبت بأف

الحديث عن وقف مؤقت لالستيطان وإعطاء األوامر بالبناء في آن معا يكشف سياسة الباب الدوار التي 
تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية لخداع الرأي العام وتضليل المجتمع الدولي والحصول على التطبيع مع 

  . ثمن بخسالدول العربية مقابل 
وحذر البرغوثي من خطورة سعي إسرائيل إلى تجزئة تجميد االستيطان عبر الحديث عن تجميد شكلي 
في وقت يسمح فيه إلسرائيل باالستمرار في بناء آالف الوحدات االستيطانية، مشيرا إلى خطورة التعاطي 

د حقيقي إلى مجرد تجميد مع ما يطرحه نتنياهو وباراك للهروب من موضوع التجميد وتحويله من تجمي
  .شكلي في حين يستمر النشاط االستيطاني على األرض

 بما في ذلك القـدس      67ودعا إلى تجميد االستيطان بشكل كامل ومطلق في جميع األراضي المحتلة عام             
ومحيطها، مذكرا بأن تجميد االستيطان ليس سوى خطوة أولية بسيطة وأن المطلوب في نهاية المطـاف                

  . ستوطنات بشكل كاملإزالة الم
ودعا إلى مواجهة سياسة نتنياهو بمقاطعة شاملة واالمتناع عن عقد اللقاءات معه ومع حكومتـه، وعـدم         
الوقوع بشرك التطبيع مع حكومة تصر على االستيطان وترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلـسطيني،               

م السماح بأي خطوات تطبيعية فـي ظـل         مؤكدا أهمية التمسك بالمبادرة العربية وعدم الحياد عنها وعد        
  .االحتالل اإلسرائيلي

  9/9/2009، قدس برس
  

 ال تطبيع مقابل الوقف المؤقت لالستيطان ..سنرد إيجابا على الورقة المصرية: أبو مرزوق .10
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق في : القاهرة ـ أيمن جريس

أثناء زيارة وفد الحركة إلى القاهرة، أن الحركة سوف ترد بإيجابية على » عكاظ«حديث خاص لــ 
 .الورقة المصرية ومن ثم تقدمها القاهرة إلى الفصائل الفلسطينية خالل األيام المقبلة

وقال إن مباحثات القاهرة بين حماس والقيادة المصرية تركزت على ضرورة التوصل لمصالحة شاملة 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرا إلى معارضة حماس توجهات فتح والسلطة قبل التوجه إلى 

الفلسطينية الرامية إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية قبل التوصل إلى إنهاء جميع الملفات العالقة، 
 في غزة محذرا من أن ذلك يعني إجراء االنتخابات في الضفة الغربية فقط، وعدم مشاركة الفلسطينيين

 .وفي الخارج، وهو ما يكرس االنفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة
إننا قدمنا الكثير من : وحول جولة الحوار، شدد أبو مرزوق على جاهزية حماس إلنجاحها قائال

التنازالت من أجل إنجاح الحوار الفلسطيني، وعندما كانت تتعقد األوضاع في الحوار الفلسطيني كانت 
 . بدائل حتى يصل الحوار الفلسطيني إلى محطته األخيرةحماس تقدم

ودعا أبو مرزوق إلى بلورة موقف عربي موحد مقابل التشدد اإلسرائيلي في عملية السالم، الفتا إلى أن 
 .أي محاوالت للتطبيع مع إسرائيل ستضر بالقضية الفلسطينية ضررا بالغا

 هذا الملف هو دخول الوساطة األلمانية بجانب وفي ملف الجندي شاليط أفصح أن التطور الجديد في
الجهود المصرية إلنهاء ملف شاليط، لكن حتى اآلن لم يجر تناول المشكالت التي تتعلق باألسماء 

 .وغيرها من التفاصيل التي تحرص وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى تسريبها لوسائل اإلعالم
يع األطراف الدولية ما عدا إسرائيل، وأنها تشترط وأعرب عن رغبة حماس باالنفتاح والحوار مع جم

فقط أن تكون العالقات مع هذه الدول تأتي على قاعدة البحث عن حلول وليس وضع الشرط على حماس 
 .والشعب الفلسطيني

  10/9/2009عكاظ، 
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   67 دولة على حدود إقامة يؤكد اختالف الجهاد مع فتح وحماس ويرفض الهندي .11

اكد الدكتور محمد الهندي ابرز قادة حركة الجهاد االسالمي ان االجواء الفلسطينية             :ـ اشرف الهور   غزة
لغاية اللحظة النجاح الحوار الداخلي، ورأى ان تشكيل مرجعية واحدة لجميـع الفـصائل              " غير ناضجة "

يساهم في حل جميع الخالفات، وحذر الهندي من مؤامرات لتصفية قضية فلـسطين، وطالـب الـرئيس                 
  .باس بانهاء مسيرة التفاوض مع اسرائيلمحمود ع

وقال الهندي خالل لقاء جمعه عدد من الصحافيين ليل الثالثاء ان هناك تحديات امام حركة فتح خاصـة                  
بعد عقدها مؤتمرها في بيت لحم، وفرز قيادة جديدة، واشار الى ان هذه التحديات التي امام قـادة فـتح                    

  .اعادة اللحمة الفلسطينيةتتمثل في كونهم مفاوضين ومسؤولين عن 
واستبعد امكانية الوصول التفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية عقب عيد الفطر، وقال بادئا حديثه عن               

  ".الواضح ان االمور غير ناضجة النجاح الحوار"، واضاف "اقرأ المكتوب من عنوانه"المصالحة 
 وتأهيلها لتكون   2005 سليمة وفق اتفاق القاهرة      واكد ان اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على اسس        

مرجعية وطنية فلسطينية للكل الفلسطيني امر مقدم على اجراء انتخابات قبـل اتمـام عمليـة التوافـق                  
الى ذلك انتقد الهندي خالل حديثه مشروع الدكتور سالم فياض رئيس الـوزراء             . والمصالحة الفلسطينية 

لها عالقة باالمن وتخدم مشروعه     " ورأى ان الدولة التي يعد لها فياض         الفلسطيني القامة دولة فلسطينية،   
  ".الذي يتقاطع مع امريكا

وشدد الهندي على مشروع حركته الرافض الجتزاء قضية فلسطين في اقامة دولة علـى حـدود العـام                  
فـتح  ، مؤكدا ان حركته بذلك ال توافق على وجهتي نظـر            "فلسطين من النهر الى البحر    "، وقال   1967

 .وحماس لحل الصراع مع اسرائيل
  10/9/2009القدس العربي، 

  
  تعيين دحالن مسؤوالً إعالمياً مؤشر سلبي ال يخدم المصالحة : حماس .12

" فـتح "مشير المصري عن أسفه لقرار اللجنة المركزية لحركـة          " حماس"أعرب النائب عن حركة      :غزة
 المسؤولية عن اإلعالم، واعتبرت ذلك مؤشـراً        منح محمد دحالن مستشار األمن القومي السابق للرئيس،       

  .سلبياً من شأنه تعميق االنقسام وتعطيل جهود المصالحة الوطنية
  10/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  العدو سيعجز عن النيل من المقاومة والرد لن يكون بالكلمات بل بالنار: القسام .13

جناح العسكري لحماس في تصريح صحافي ال" القسام"قال ابو عبيدة الناطق باسم  :غزة ـ اشرف الهور 
 ".ان الرد على اي تصعيد صهيوني لن يكون بالكلمات بل بالنار والحديد، فالعدو ال يفهم اال لغة القـوة                  "

من يظـن بـأن هنـاك       "، واضاف   "سوى المقاومة والجهاد ضد هذا االحتالل البغيض      "واكد انه ال سبيل     
  ".عمىطريقة اخرى للتعامل مع العدو فهو واهم وا

وجاء تصريح الناطق باسم القسام في تعقيبه على توعد مسؤول عسكري اسرائيلي بعملية عسكرية قويـة         
وقال ابو عبيدة في تصريحه ان اي تصعيد صهيوني هو حلقة في منهج صـهيوني واضـح                  .ضد غزة، 

  .ومدروس قائم على اساس استمرار الحرب ضد شعبنا والتي بدأت منذ االحتالل
، مشيرا الى   "سيعجز عن النيل من المقاومة واستئصالها والقضاء عليها       " الجيش االسرائيلي    وشدد على ان  

ان الدليل على ذلك الحرب االخيرة على القطاع التي استخدمت فيها اسرائيل كـل الوسـائل واالسـلحة                  
  .ومارست االبادة واالرض المحروقة
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المناطق الزراعية المحاذية للسياج االمنـي      وفي اطار عودة جيش االحتالل لسياسة التوغل المحدود في          
العدوان المبرمج اوال، ثم تعبيـرا عـن        "اشار الناطق باسم القسام الى ان هذه التوغالت تأتي في سياق            

  ".الهوس االمني والعسكري
نحن من يحـدد    "واكد ابو عبيدة ان جيش االحتالل لن يستطيع استدراج المقاومة الى مربع معين، وقال               

، مشددا على ان االحتالل سـيعجز       "تخدام وسائل المقاومة المناسبة في الوقت والمكان المناسبين       طبيعة اس 
الى ذلك، حذر رئيس الهيئة السياسية واالمنية فـي وزارة الجـيش االسـرائيلي              . عن النيل من المقاومة   

تها الجنرال عاموس غلعاد حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة فـي غـزة مـن تطـوير قـدرا                 
واكد غلعاد ان بـالده ال تـستطيع تـدمير           . كيلومترا 60الصاروخية وامتالك صواريخ يبعد مداها عن       

حماس بالكامل، حال امتلكت هذه الصواريخ، غير انه اكد ان جيشه يستطيع ضرب جميـع مؤسـساتها                 
  .الخدماتية

  10/9/2009القدس العربي، 
  

   المين السر  للسر والرجوب نائباًناوأميماهر نائبا للقائد العام أبو : مركزية فتح .14
ـ         . د  أعلن :عبد الرؤوف أرناؤوط   ان " األيام"نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريح ل

عمال مكثفا يجري في اطار اللجنة التي اجتمعت مرتين على مدى الساعات االربع والعشرين الماضـية                
 توزيع العمل في المفوضيات باللجنة وترشـيح اعـضاء          برئاسة الرئيس محمود عباس بغية االتفاق على      

جدد لالنضمام الى اللجنة المركزية اضافة الى ترتيبات عقد المجلس الثوري للحركة واستكمال العضوية              
  .فيه

لجنة غزة ستقدم تقريرا يقتـرح اسـتراتيجية        : "شعث النقاب عن انه تم تشكيل لجنة لغزة وقال        .وكشف د 
نافيا ان يكون قد تحدد موعد لزيارة اعضاء من اللجنة المركزيـة            " م للغاية وخطة عمل وهو موضوع مه    

لم يتم تحديد موعد للزيارة الى غزة ولكن يجب ان يحدد الموعد قبل اسبوع على االقـل           : "الى غزة وقال  
من موعد الزيارة من اجل تحديد جدول اعمال الزيارة حتى تكون مخططة جيدا وتخرج بنتائج ايجابيـة                 

  ".وشعبنا في غزة وعلى مستوى العالقة مع حركة حماس) فتح(ستوى تنظيم على م
شعث انه طبقا لما تم االتفاق عليه في اطار اللجنة فإن عزام االحمد سيتولى مسؤولية العالقـات                 .واكد د 

الوطنية على ان يتولى هو مسؤولية العالقات الخارجية والنائب محمد دحالن مسؤولية االعالم، وعباس              
  .مسؤولية ملف العالقات العربيةزكي 

نائبا لرئيس الحركة وامينا    " ابو ماهر "وعلم ان اعضاء اللجنة المركزية اتفقوا على ان يكون محمد غنيم            
  .لسر اللجنة المركزية لحركة فتح على ان يكون اللواء جبريل الرجوب نائبا المين سر اللجنة المركزية

نظيم باشراف محمد غنيم وتضم خمسة اعـضاء فـي اللجنـة            تقرر تشكيل لجنة تعبئة وت    "انه  : واضاف
  ".المركزية هم محمود العالول وعثمان ابو غربية وسلطان ابو العينين وجمال محيسن وصخر بسيسو

هناك اتفاق حول توزيع العمل في المفوضيات واالمين العام وامين السر ونائـب امـين               : "شعث.وقال د 
 المرشحين للتعيين في اللجنة المركزية وبطبيعة الحال فإن تثبيت          السر وهناك حديث عن االعضاء الجدد     

عضويتهم يحتاج الى قرار من المجلس الثوري للحركة وهناك تحديد للجان العمل اذ هناك لجنـة لغـزة                  
  ".والحوار

 عـضوا لعـضوية     20ايضا فإن المجلس الثوري يحتاج ألن ترشح اللجنة المكزيـة           : "شعث.واضاف د 
ثم من المفترض ان يدعى المجلس الثوري من اجل اقرار هذه االسـماء ثـم ينتخـب                 المجلس الثوري   

  ".المجلس الثوري امانة السر
كل هذا يجب ان يتم للوصول عمليا الى انطالق العمل الذي نتج عن المـؤتمر العـام الـسادس                   : "وتابع

  ".لحركة فتح في بيت لحم
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لسالم والجولة التي قام بها الرئيس عباس في دول         هناك حديثا عن التطورات في عملية ا      "واشار الى ان    
كل هذه القـضايا    : "وقال" عربية واوروبية وما هو مرتقب من اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك          

  ".يجري نقاشها
 .الستكمال توزيع جميع المهام االخرى داخلها) الخميس(واوضح ان اللجنة المركزية ستجتمع اليوم 

  10/9/2009األيام، فلسطين، 
  

  " اإلسرائيلية" دليل إضافي على جرائم الحرب "بتسيلم"تقرير : حماس .15
سامي أبو زهري في بيان، أمس، التقرير الذي " حماس" على لسان "حماس"اعتبرت حركة : )يو بي آي(

الواسع على غزة أواخر العام الماضي " اإلسرائيلي"حول الهجوم " اإلسرائيلية" "بتسيلم"أصدرته منظمة 
جرائم حرب حقيقية في قطاع غزة " إسرائيل" يوماً، بأنه يمثّل دليالً إضافياً على ارتكاب 22واستمر 

تحمل مسؤولياته وتقديم قادة االحتالل إلى "وطالب البيان المجتمع الدولي ب . خالل الحرب األخيرة
  ".محاكمات دولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني

  10/9/2009الخليج، 
  

  فتح ترفض الحصول على إذن من حماس لزيارة غزة .16
أمس رفض الحركة الشتراط حركـة      " فتح" أعلن مسؤول في حركة      :وكاالت،   يوسف الشايب  -رام اهللا   

التي تسيطر على قطاع غزة إجراء تنسيق معها من أجل السماح بزيارة وفد من اللجنة المركزية                " حماس"
إن زيـارة   :" ضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، محمود العالول إلذاعة صوت فلسطين            وقال ع  .للقطاع

  ".وفد اللجنة إلى قطاع غزة األسبوع المقبل لن تتم بالحصول على إذن مسبق من أحد
جزء من الوطن وهو أحد المحطات الهامة التي ستشهد تحركا ميدانيا           "وشدد العالول على أن قطاع غزة       

إن عددا من أعضاء المركزية القادرين على المرور إلى قطاع غزة سيتوجهون في زيارة              ": وقال ".للجنة
، دون تحديد أسـماء أعـضاء الوفـد أو موعـد            "لهذا الجزء من الوطن ولن يحصلوا على إذن من أحد         

  .الزيارة
  10/9/2009الغد، األردن، 

  
  تحذر من مؤشرات ضد القضية الفلسطينيةالجهاد .17

 إفطارا في مخيم الجليل في مدينة بعلبك، ألقى فيه القيادي في الحركة علي أبو حركة الجهاد أقامت
وجود مؤشرات خطيرة حول مؤامرة تحاك ضد القضية الفلسطينية عبر "شاهين كلمة حذّر فيها من 

تمرير تسوية خطيرة متبناة بشكل كامل من اإلدارة األميركية ولصالح الكيان الصهيوني تحت حجة إنشاء 
مى دولة فلسطينية في الضفة مقابل شطب حق العودة وتهويد القدس وعملية تطبيع كامل مع ما يس

نتنياهو مع احد زعماء العرب من دولة غير ) بنيامين(األنظمة العربية وال سيما مع تسريب خبر لقاء 
علية في موقعة اي اتفاقية مع العدو الصهيوني وهذا ما يؤكد ان بعض الدول العربية متورطة وشريكة ف

 ".هذه الخطة وتعمل على الترويج لها
  10/9/2009السفير، 

  
  االهتمام بالمخيمات"األونروا" تناشد الديموقراطية .18

، في بيان أصدرته أمس وكالة األونروا إلى معالجة مشكالت البنى التحتية "الجبهة الديموقراطية"دعت 
ى أن المخيمات تعيش حالة مأساوية، وأشارت إل .في مخيمات شاتيال وبرج البراجنة وصبرا وضبية
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نتيجة سوء أوضاع البنية التحتية الهشة وشبكات الصرف الصحي وإنقطاع التيار الكهربائي بشكل دائم 
 .وعدم توافر مياه الشفة

 10/9/2009السفير، 
  

   وحدة بناء في القدس المحتلة486تعلن عن مناقصة لبناء " إسرائيل" .19
 486النقاب أمس عن أن سلطات االحتالل نشرت مجددا عطاء لبناء            كشف   :برهوم جرايسي  -الناصرة  

بيتا استيطانيا في شمال الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، في حي بسغات زئيـف االسـتيطاني،                 
اإلسـرائيلية،  " هآرتس"وقالت صحيفة    . دونما، على أن يتم زيادة المساحة الحقا       138وتمتد على مساحة    
، أن هـذا    "دائرة أراضـي إسـرائيل    " عطاء صغيرا، وتدعي ما يسمى بـ        25مه إلى   إن العطاء تم تقسي   

في المناقصة أدى إلـى     " خطأ فنيا "، إال أن    2008من العام   ) أكتوبر(العطاء نشر في شهر تشرين األول       
  .تجميده، وعليه جرى أعادة نشر العطاء مجددا

ء واإلسكان، وبقدر ما هو معروف ال حاجـة ألي  العطاء نشر بإقرار وزير البنا   "وتقول الدائرة ذاتها، إن     
  ".إقرار آخر من القيادة السياسية

اإلسرائيلية التـي تـدعو لجعـل المدينـة         ) مدينة شعبين " (عير عميم "من جهته فقد قال مؤسس جمعية       
عاصمتين، المحامي داني زايدمان، إنه ليس من المعقول أن يتم نشر عطاءات بهذا الحجم الواسـع دون                 

وحسب أقواله، فان هذا فصل آخر في عمليـة الخـداع لتثبيـت             . ة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو    مبارك
  .حقائق على األرض في المناطق تحت غطاء تجميد المستوطنات

  10/9/2009الغد، األردن، 
  

  في محافظة نابلس تأمر بهدم عشرات المنازل المحكمة اإلسرائيلية العليا .20
أمرت المحكمة اإلسـرائيلية العليـا أمـس        :  وكاالت األنباء  -لقدس المحتلة    ا - الدستور   -باقة الغربية   

السلطة التنفيذية بإعداد جدول مواعيد لهدم عشرات المنازل في قريتي يتما وساوية في محافظة نابلس في                
ويأتي هذا الحكـم ردا علـى       . الضفة الغربية بنيت بدون تراخيص من اإلدارة المدنية لسلطات االحتالل         

طالبت فيه باستصدار أوامر هدم للمنـازل الفلـسطينية         " رغفيم"ماس تقدمت به منظمة استيطانية باسم       الت
 منزال في القريتين تنتظر موعدا مـع الهـدم ، ومـع             50ويعني هذا القرار أن     . المشيدة بدون تراخيص  

 مئـات وربمـا     ستكون" سي"استمرار نشاطات الحركة وتوسعها إلى باقي القرى والمدن التابعة لمناطق           
آالف المباني المشيدة بدون تراخيص عرضة لخطر الهدم ، فيما ال تقوم سلطات االحتالل بتنفيذ قرارات                
الهدم في المستوطنات وتتحايل على قرارات المحكمة عن طريق التوصل إلـى حلـول واتفاقـات مـع                  

مباني غير المرخـصة فـي   كما أنها لم تعد توافق مؤخرا على استصدار أوامر هدم بحق ال    . المستوطنين
  .المستوطنات

سلطات االحتالل لم تقم بهدم سوى ثالثـة مبـاني فـي            "لكون  " استهجانهم"وأعرب قضاة المحكمة عن     
كما انتقد القـضاة مـا      .  مبنى شيدت بدون تراخيص    50، بينما هناك    " القريتين خالل أربعة عشر عاما    

  .باني غير المرخصة التي يشيدها العربفي تعامل السلطات مع الم" اختالل التوازن"اعتبروه 
تشكل الجانب المعاكس لنشاطات حركات حقوقية      ") الحركة للحفاظ على أراضي الوطن    " ("رغافيم"منظمة  

وتطالب بالتعامـل   . تراقب وتتابع البناء غير المرخص في المستوطنات وفي البؤر االستيطانية العشوائية          
مـع  . التي تبنى بدون ترخيص في المستوطنات والبؤر االستيطانية       مع المنازل الفلسطينية أسوة بالمنازل      

العلم أن سلطات االحتالل لم تنفذ أيا من أوامر الهدم التي صدرت بحق مبان في المستوطنات ، وتتجاهل                  
  .األحكام الصادرة عن المحكمة العليا
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على أراض فلـسطينية أم     واعتبر القضاة أن ال فرق بين البناء غير المرخص سواء قام به المستوطنون              
  .قام به الفلسطينيون على أرضهم

  10/9/2009الدستور، 
  

   يؤكد زيارته لموسكو والكرملين ينفي نتنياهومكتب .21
 تواصل امس لغز تواري رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو عن االنظـار لـساعات        –الناصرة  

ن نتانياهو أنه قام االثنين الماضي بزيارة سـريعة         طويلة االثنين الماضي، اذ فيما أكدت مصادر في ديوا        
، وفي مقدمها صفقات أسلحة جديدة خططت ايـران         »مسائل أمنية حساسة  «لموسكو ليبحث مع قادتها في      

ان رئيس الوزراء لم    » فرانس برس «وسورية إلبرامها مع روسيا، أكد مسؤول في مكتب نتانياهو لوكالة           
  .تقارير اسرائيلية افادت انه كان في زيارة لدولة عربية سراًيغادر اسرائيل اإلثنين، علما ان 

غير ان الكرملين نفى امس ان يكون نتانياهو قام بزيارة سرية لموسكو لبحث مشاريع مبيعـات اسـلحة                  
نتانياهو لم يكن   «ان  » فرانس برس «وقال ناطق باسم الرئاسة الروسية لوكالة       . روسية اليران او لسورية   

  .»سبوع الماضي وال اإلثنينفي موسكو ال األ
وكان مكتب نتانياهو رد أول من أمس على تواري رئيس الحكومة عن األنظار بأنه كـان فـي زيـارة                    

شمال تل أبيب، وهو ما شـككت بـه وسـائل           » موساد«خاصة في مقر اجهزة االستخبارات الخارجية       
  . اإلعالم العبرية

  10/9/2009الحياة، 
  

  غزةب ومن ان يشكل اساساً التهامها بجرائم حرب "ة غولدستونلجن" من تقرير إسرائيليقلق  .22
التابعة لألمم » لجنة غولدستون« تترقب إسرائيل بقلق حقيقي التقرير الذي تعتزم -» الحياة «-الناصرة 

المتحدة نشره خالل أيام عن التحقيقات في اتهام الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب خالل عدوانها 
، خوفاً من أن تشكل خالصات اللجنة »الرصاص المنهمر«ع غزة الذي عرف بعملية األخير على قطا

  . أساساً لمطالبة رسمية بتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب
التي يرأسها القاضي اليهودي الجنوب » لجنة غولدستون«أن » يديعوت أحرونوت«ورأت صحيفة 

المعروف «تون، أقيمت بقرار من مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جنيف أفريقي ريتشارد غولدس
ورفضت الدولة العبرية التعاون مع هذه اللجنة بداعي انحيازها ضدها واعتمادها على . »بعدائه إلسرائيل

وأشارت إلى أن المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في . »معلومات كاذبة وفرتها لها حركة حماس«
الماضي مؤتمر ) أبريل( األممي القاضية الجنوب أفريقية نافي بيالي التي استضافت في نيسان المجلس

ضد العنصرية، أعربت عن أملها في أن يتوجه مجلس األمن إلى المحكمة الدولية في الهاي » 2دربن «
  .للبدء في إجراءات قانونية ضد إسرائيل

  10/9/2009الحياة، 
 

  ! انجاز استراتيجي حقق الهدوء : يدافع عن إخالء غزةأولمرت .23
، التي »فك االرتباط«دافع رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، أمس، عن خطة : يو بي أي

، معتبراً أنها كانت ضرورية، ولم تؤد إلى 2005انسحبت إسرائيل بموجبها من قطاع غزة في العام 
 .تصاعد الهجمات الفلسطينية من القطاع

ت، في إفادته أمام لجنة التحقيق التي تعنى بالمستوطنين الذين تم إخالؤهم من قطاع غزة، إن وقال أولمر
ال «، رافضاً ربط استمرار عمليات المقاومة بقرار االنسحاب من غزة، التي قال إن »القرار كان حتميا«

 .فيها» مكان إلسرائيل
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، »المجموعات السكانية المعادية«ها بـواعتبر أولمرت أن ال مصلحة إلسرائيل باالحتكاك مع ما وصف
، حيث بات من الممكن 2000مشيراً إلى أن هذا ما حصل لدى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 

ال بد من فصل الشعب اليهودي «ورأى أنه كان . »تغيير وضع أمني من دون أن نتواجد في الميدان«
 .»ئيلعن الفلسطيني ووضع حدود لتحقيق غايات قومية إلسرا

، وأنها تمكنت من »حزب اهللا«وعن حرب لبنان الثانية، قال اولمرت إن إسرائيل وجهت ضربة قوية لـ
التوصل لتفاهمات أمنية وسياسية، مشيراً إلى أنه منذ ثالث سنوات لم تطلق رصاصة واحدة باتجاه 

 .إسرائيل
ين بأنهم سيعودون إلى هناك، وما إنهم ما زالوا مقتنع«وحول المستوطنين الذين تم إخالؤهم قال أولمرت 

أي الكتلة (يحركهم هو إيمانهم العميق بأن هذا األمر سيحدث وسيعودون إلى العيش في الغوش 
، وهذا ما يفسر لماذا ال ينتقلون للسكن في األماكن التي تم )»غوش قطيف«االستيطانية في القطاع 

 ».يعابهم في المئة منها جاهزة الست80إعدادها إلسكانهم رغم أن 
 10/9/2009السفير، 

  
  حلمي األكبر هو أن أدعو القادة العرب لمائدة إفطار رمضاني في بيتي: بيريز .24

في حفل إفطار رمضاني أقيم الليلة قبل الماضية في  زأعرب الرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيري: تل أبيب
 كل الرؤساء والملوك العرب مقر رؤساء إسرائيل، عن تمنياته بأن يتحقق حلم قديم عنده هو أن يجتمع

 .في بيته على مائدة إفطار رمضاني
 خالل اإلفطار إنه رغم االختالفات في وجهة النظر بين اإلسرائيليين فإنه يضع أمام زوقال بيري

تحقيق المساواة في الحقوق للمواطنين : اإلسرائيليين أربعة تحديات أساسية في هذه الحقبة من الزمن
دون أي تمييز، وتحقيق االستقالل الوطني للشعب الفلسطيني، ) 48فلسطينيي (العرب في إسرائيل 

وإحراز األمن الثابت والمستقر إلسرائيل، وإكمال مسيرة السالم لتشمل جميع الدول العربية واإلسالمية 
 .مع إسرائيل

هم عدد  شخصية إسالمية من مواطني إسرائيل، بين180وحضر اإلفطار الرمضاني في مقر الرئاسة نحو 
بينهم (من أئمة المساجد وعضو الكنيست طلب الصانع من القائمة العربية الموحدة ورؤساء بلديات 

وسفراء مصر واألردن ) رؤساء منتخبون عن الحركة اإلسالمية مثل الشيخ فايز أبو صهيبان من رهط
 .وكازاخستان وأوزباكستان وجنوب إفريقيا في تل أبيب

لين، وهو من حزب الليكود، قد دعا إلى وليمة إفطار ألعضاء الكنيست وكان رئيس الكنيست روبي رف
وقال خالل كلمته إن هناك دورا كبيرا يمكن . المسلمين ومساعديهم أقامها في بلدة أبو غوش قرب القدس

ورد رئيس الحركة ). إسرائيل(للعرب في إسرائيل أن يؤدوه لمصلحة السالم بين شعبهم العربي ودولتهم 
ة النائب في الكنيست إبراهيم صرصور، أن سياسة الحكومة تسبب في التباعد الكبير بيت اإلسالمي

المواطنين العرب والدولة، ودعا رئيس الكنيست إلى اإللقاء بوزنه في سبيل تغيير هذه السياسة وتحقيق 
 إسرائيل هم وقال إن على الحكومة أن تستوعب الحقيقية التاريخية والفسيولوجية أن العرب في. المساواة

جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني واألمة العربية، علما بأن هذا ال يتناقض مع كونهم مواطني 
 .إسرائيل

 10/9/2009الشرق األوسط، 
  

  جرح خالل أسره ويعاني اكتئاباً وتدهوراً صحياً: كتاب إسرائيلي يكشف معلومات عن شاليت .25
اعتمد » أسير ، نظرة من غزة«رائيل تحت عنوان  يكشف كتاب جديد يصدر غداً في إس-الناصرة 

وقريبين من عناصر الحركة التي أسرت الجندي اإلسرائيلي في » حماس«مصادر رفيعة في حركة 
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 2006عام ) يونيو(قطاع غزة غلعاد شاليت، أنه أصيب بجروح متوسطة في يده أثناء أسره في حزيران 
يقبع في قبو مظلم في غزة بعد أن وضع «ن شاليت ويؤكد أ. وعانى الحقاً من مرض غريب في الجلد

  .»يعاني اكتئاباً ونوبات فزع«، وأنه »فور أسره في مستودع مليء بالمواد المتفجرة
وبحسب المؤلف الصحافي العربي مراسل القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي للشؤون الفلسطينية سليمان 

الل الحرب األخيرة على قطاع غزة مطلع العام الحالي الشافعي، تردت حال شاليت الصحية النفسية خ
. بعد أن نقل سراً في سيارة إسعاف من موقع أسره إلى موقع جديد تحت وقع قصف المدفعية اإلسرائيلية

ويتضمن الكتاب صورة عن الرسالة األولى التي بعث بها شاليت بخط يده، عبر اللجنة الدولية للصليب 
، إلى ذويه ولم يتم نشرها حتى اآلن، وجاء فيها أن صحته تتدهور 2006 )سبتمبر(األحمر في أيلول 

  . »خصوصاً نفسياً ما يجعلني في حال اكتئاب«يوماً بعد يوم، 
في شكل مثير ودرامي مفتعل، رغم أنها » يديعوت أحرونوت«وأثار نشر الرسالة في الصفحة األولى في 

 وأدرجها البعض في إطار الترويج للكتاب الجديد لم تتضمن عملياً معلومات جديدة، ردوداً عاصفة
  .الصادر عن دار نشر تابعة للصحيفة ذاتها

  10/9/2009الحياة، 
  

   داخل نفق في رفحة فلسطيني وإصابة أربعة آخرين بصعقة كهربائياستشهاد .26
ارتفع عدد ضحايا األنفاق الممتدة على طول الشريط الحدودي ): وكاالت( -عالء المشهراوي - غزة

 ضحية في أعقاب مقتل 120الفاصل بين األراضي المصرية والفلسطينية جنوب قطاع غزة، إلى 
وفي الوقت . فلسطيني وإصابة أربعة آخرين جراء صعقة كهربائية أصابتهم أثناء عملهم في أحد األنفاق

لنت  نار، وأعوإطالق تصعيد الوضع في قطاع غزة بعمليات تسلل اإلسرائيليةنفسه، واصلت القوات 
  . "استشهد في مهمة جهادية" هو أحد نشطائها وأنه الشهيد أن "الدين القسام كتائب الشهيد عز"

10/9/2009اإلتحاد، اإلمارات،   
 

 في الضفة" عصيره" يهاجمون بلدة مستوطنون .27
، كما  في الضفة الغربيةدخل مستوطنون إسرائيليون مسلحون، أمس، الى بلدة عصيرة القبلية الفلسطينية

” يتسهار“وأوضح شهود ان نحو ثالثين مستوطنا من .  سكان في هذه البلدة الواقعة شمال الضفةذكر
. المجاورة، جنوب نابلس، دخلوا الى القرية وأطلقوا النار في الهواء وألقوا حجارة على زجاج المنازل

ع ضد شبان وتدخل جيش االحتالل لحماية المستوطنين مستخدماً في الوقت ذاته قنابل مسيلة للدمو
واعتقل جيش االحتالل ستة . فلسطينيين كانوا يرشقونهم والمستوطنين بالحجارة، وفق المصادر

 .فلسطينيين في أماكن متفرقة من الضفة
10/9/2009الخليج،   

  
  في قطاع غزة أشهرثالثةاستشهاد صياد واعتقال العشرات خالل : تقرير .28

سرائيلي قتلت خالل الثالثة أشهر الماضية صيادا أفادت مؤسسة حقوقية أن قوات االحتالل اإل: غزة
 قاربا 33فلسطينيا وجرحت واعتقلت العشرات منهم، إضافة إلى ثالثة متضامنين أجانب وصادرت 
 .ودمرت معدات وشباك للصياديين الممنوعين من مزالة الصيد في داخل عمق المياه الفلسطينية

االعتداءات اإلسرائيلية على «جاء ذلك في تقرير جديد أصدره المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان بعنوان 
، والذي تناول فيه نتائج االعتداءات اإلسرائيلية على صيادي »الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة

 .31/8/2009 وحتى 1/6/2008القطاع وقطاع الصيد البحري، وذلك خالل الفترة من 
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 ويخلص التقرير إلى أن صيادي القطاع باتوا يعيشون أوضاعاً مأساوية، حيث تتدهور حقوقهم 
 .االقتصادية واالجتماعية بشكل مستمر، وذلك جراء الحصار البحري المفروض على القطاع
10/9/2009الوطن، قطر،   

  
 لماء ومثقفينالسابع على االنترنت يختتم أعماله بمشاركة واسعة من ع" يوم القدس العالمي" .29

أنهم حققوا نجاحاً " إنترنت"السابع على الشبكة الدولية " يوم القدس العالمي"أكد القائمون على فعالية : لندن
كبيراً في هذه الفعاليات من خالل جذب عدد كبير من المشاركين في الفعالية، التي من المقرر أن تختتم 

  ).9/9(أعمالها ليل األربعاء 
، شهدت )org.qudsday" (قدس داي"ن الفعالية، التي يتم التفاعل معها عبر موقع وصرح فريق العمل أ

مشاركة نخبة من العلماء والشخصيات اإلسالمية وعدد من أبرز الحركات والمنظمات اإلسالمية والعلماء 
تذكير "نت من فئة الشباب، مؤكدين أن هذا التحرك يهدف إلى والمثقفين ومشاركة واسعة من رواد االنتر

مليون زائر على اإلنترنت بقيمة القدس وحقيقة المحتلين وأهدافهم ووجوب الدفاع عن المسجد األقصى 
  ".بكل ما نملك من قوة، وصد العدوان عن المدينة المقدسة من الداخل والخارج

9/9/2009قدس برس،   
  

  ائتالفا إلحياء ليالي رمضانمؤسسات مقدسية تكون  .30
. كونت عشر مؤسسات مقدسية ائتالفاً إلحياء ليالي رمضان بطريقة مميزة:  بديعة زيدان–رام اهللا 

  . فتوزعت النشاطات الثقافية والفنية والتراثية واالجتماعية في أنحاء المدينة
المقدسي ومدير جمعية الرازي وحول الفعاليات الرمضانية في القدس، قال جميل دويك، منسق االئتالف 

مثل هذه المسيرات تقليد إسالمي فاطمي قديم، حيث كانت تنطلق الفعاليات منذ رؤية "للثقافة والمجتمع إن 
أردنا استرجاع الماضي للتأكيد على إسالمية القدس وعروبتها في وجه التهويد ": وأضاف .هالل رمضان

ه في المؤسسات المقدسية، عبر هذا االئتالف، هو العمل على ما نفعل": وتابــع. "الذي تعيشه هذه األيام
  ."تثبيت حقيقة أن القدس عربية

10/9/2009الحياة،   
  

  "إسرائيل" وافقت إذامدينة فلسطينية جديدة قد تنهض في الضفة الغربية ": الغارديان" .31
اسلها في االراضي  تقريراً من مراألربعاءالبريطانية " ذي غارديان"نشرت صحيفة : لندن، رام اهللا

الفلسطينية عن مخطط طموح القامة مدينة فلسطينية جديدة من المحتمل ان يبدأ انشاؤها في غضون 
 .إسرائيلبضعة اشهر ولكن ليس قبل الحصول على موافقة من 

وهذا المشروع قيد التخطيط منذ عامين، ويجري تسويقه بعناية في اوساط المهنيين الفلسطينيين الشباب 
يبحثون عن منازل عصرية بأسعار معقولة اضافة الى وظائف مطلوبة جدا في مجال التكنولوجيا، الذين 

وتهدف . في بلدة ستقع على بعد عشرة كيلومترات فقط الى الشمال من مدينة رام اهللا، المركز االقتصادي
 فرصة 5000 شخص وخلق 40000البلدة الممولة بأموال من الحكومة القطرية، في النهاية الى اسكان 

 .عمل ثابتة
وقال بشار المصري، رجل االعمال الفلسطيني الذي يرأس المشروع، ان المرحلة االولى من الخطة 

وستباع الشقق . الرئيسية للمدينة قد استكملت وانها جاهزة لالنشاء، الذي قد يبدأ خالل بضعة اشهر
وعلى الرغم من .  مترا مربعا140 جنيه استرليني لمعدل مساحة 48000-45000بأسعار تتراوح بين 

ويذكر ان . ان المنازل ستعرض للبيع فقط فور بنائها، فان آالف األشخاص سجلوا فعال اهتماما بالشراء
 .الملكية الفردية للمنازل في اوساط الفلسطينيين ما تزال غير اعتيادية ومكلفة

9/9/2009القدس، فلسطين،   



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1551:         العدد       10/9/2009الخميس  :التاريخ

 
 من أزمة إسكانية قادمة في األراضي الفلسطينية يحذّر " الفلسطينيينينلاتحاد المقاو" .32

حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس عادل عودة، من أزمة إسكانية في األراضي : رام اهللا
 في مقر  وقال عودة، في مؤتمر صحفي، عقده .الفلسطينية خالل السنوات الخمس األولى من العقد القادم

ند في تحذيره هذا إلى المؤشرات اإلحصائية التي أعلن عنها اإلحصاء المركزي إنه يست: االتحاد برام اهللا
 ألف وحدة سكنية في فلسطين، وبطريقة حسابية 100الفلسطيني، والتي أشارت إلى نقص أكثر من 

 ألف وحدة سكنية وبشكل 40 ألف طالب وطالبة سنويا، ما يعني إننا بحاجة إلى 80بسيطة فإنه يتخرج 
 ـ 20 سنوات، أي عند تخرجهم الجامعي، وخالل السنوات الخمس القادمة سنحتاج إلى 5متزايد بعد 

وحول الوضع السكاني في قطاع غزة؛ أكد عودة أنه خالل السنتين  . ألف وحدة سكنية سنويا30ً
 الماضيتين لم تنشأ في القطاع أي وحدة سكنية نتيجة الحصار وإغالق المعابر باإلضافة إلى الدمار الهائل

الذي سببه جيش االحتالل، وهذا يعكس مدى حجم األزمة اإلسكانية في قطاع غزة في الوقت الحالي وفي 
  ".السنوات العشر القادمة نتيجة للنمو السكاني الكبير في غزة بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام

 6لحصار، فإننا بحاجة إلى إذا قدر إنهاء حالة االنقسام وتم االتفاق على فتح المعابر وإنهاء حالة ا: "وقال
  . شهرا من أجل البدء في إعادة إعمار غزة12ـ 

9/9/2009قدس برس،   
   

  352ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .33
جراء عدم توفر الدواء وعدم غزة أفادت مصادر طبية أن طفلة مريضة انضمت إلى قافلة شهداء حصار 

  . شهيدا352هداء الحصار الظالم إلى و ليصل عدد ش. تمكنها من السفر لتلقي العالج في الخارج
10/9/2009الخليج،   

    
   المختطفين  الفلسطينيينبري يؤكد تحركه لفضح الممارسات اإلسرائيلية بحق النواب .34

تضامن مجلسه الكامل مع قضية النواب الفلسطينيين " نبيه بري"أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني  :غزة
إلسرائيلي، مشيرا إلى أن المجلس اللبناني سيحمل هذه القضية على المختطفين لدى قوات االحتالل ا

عاتقه خالل الزيارات الرسمية واالتصاالت البرلمانية في جميع المحافل الدولية، واعداً بأن يكون هناك 
تواصل مع الحملة الدولية في أي خطة تساهم في تحرير البرلمانيين المختطفين خاصة، وجميع األسرى 

  .عامة
10/9/2009فة فلسطين، صحي  

   
  "التطبيع المجاني"تمسك بسقف مبادرة السالم ورفض لـ :  الخارجية العربوزراء .35

أكد وزراء الخارجية العرب أن عملية السالم عملية شاملة ال يمكن تجزئتها، وأن :  أحمد رحيم–القاهرة 
رعية المستوطنات في األراضي وشددوا على عدم ش. مبادرة السالم العربية لن تبقى طويالً على الطاولة

الفلسطينية المحتلة، محذرين الدول المصدرة للمهاجرين إلى إسرائيل من خطورة الهجرة اليهودية على 
وخلت مشاريع القرارات . السالم واالستقرار في المنطقة، وعلى عالقتها ومصالحها مع الدول العربية

ية ورفعوها الى وزراء الخارجية إلقرارها في جلستهم التي أقرها المندوبون الدائمون في الجامعة العرب
الختامية مساء أمس، من أي ذكر لموقف في خصوص الدعوات إلى تطبيع العالقات بين الدول العربية 

  ". إسرائيل"، ومطالبة الواليات المتحدة الدول العربية باتخاذ خطوات ذات مغزى في اتجاه "إسرائيل"و
، إن هذا األمر على رغم أنه ليس مدرجا على جدول "الحياة"اعات قال لـ لكن مصدراً شارك في االجتم

التطبيع "أعمال الوزراء، إال أن أروقة االجتماعات شهدت مناقشات في شأنه تناولت غالبيتها رفض 
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 ، وأكد الوزراء أن سقفهم هو المبادرة العربية للسالم التي تطلب انسحاباً إسرائيلياً إلى حدود عام"المجاني
أي خطوة سيتخذها العرب في هذا الصدد ستتلو خطوات : "وأضاف.  في مقابل تطبيع العالقات1967

وأي دولة ستخالف ذلك بالتأكيد ستقابل خطوتها برفض عربي ... تتخذها إسرائيل، إن أرادت سالما 
  ". ورد فعل قوي

إلقرارها في ختام اجتماعاتهم وأكدت مشاريع القرارت التي رفعها المندوبون الدائمون لوزارء الخارجية 
السالم العادل والشامل هو الخيار "على نسخة منها، أن " الحياة"التي بدأت مساء أمس، وحصلت 

االستراتيجي للدول العربية، وأن عملية السالم عملية شاملة ال يمكن تجزئتها ومبادرة السالم العربية 
  ". المطروحة اليوم لن تبقي طويالً على الطاولة

ددت على عدم شرعية المستوطنات التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وش
ورحبت بجهود مصر الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مطالبة األطراف . واالتفاقات الدولية

ئيس وأكدت ضرورة احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الر. الفلسطينية بالتجاوب مع الجهد المصري
محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية المنبثقة عن منظمة التحرير، بما في ذلك 

  . المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب
وأكد مشروع القرار الخاص بفلسطين ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات 

تأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها الجارية في شأن قضايا الوضع النهائي، وال
القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة ال تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة األراضي 

ورفض مشروع القرار كل المحاوالت الرامية إلى تفتيت وحدة األراضي . 1967التي احتلت عام 
ات األحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، وعلى رأسها ممارسات االستيطان الفلسطينية وكل اإلجراء
ودعا الواليات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها للدفع بجهود السالم وإلزام . ومحاوالت تهويد القدس
  .إسرائيل بوقف االستيطان

استعادة كامل وأكدت مشاريع القرارات مساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سورية العادل في 
  .وأكد الوزراء ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتالل كفر شوبا اللبنانية. الجوالن

  10/9/2009الحياة، 
  

  مبادرة السالم وثيقة تحكم الموقف العربي:  موسىعمرو .36
 العربية أكد األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى االلتزام بالمبادرة:  أحمد عبد اهللا-القاهرة 

 لمجلس الجامعة العربية على 132وقال موسى، في كلمته أمام الدورة العادية الـ . للسالم نصا وروحا
مستوى وزراء الخارجية العرب أمس، إن المبادرة العربية سوف تظل الوثيقة الحاكمة بالنسبة للموقف 

لكامل من األراضي العربية العربي في إطار النزاع العربي اإلسرائيلي الذي يقوم على االنسحاب ا
 للجمعية العامة الخاص بعودة 194المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتطبيق القرار 
وشدد أمين عام الجامعة العربية . الالجئين، أما التطبيع فيأتي في السياق الذي حددته المبادرة العربية

فاوض وهو أمر منطقي، وغير ذلك هو الهزل بل والمأساة على أن وقف بناء المستوطنات أساس الزم للت
تنبئ بافشال التحرك " إسرائيل" إن المؤشرات في: وقال موسى. والمهانة بالنسبة للموقف العربي

  .األمريكي
  10/9/2009عكاظ، 

  
   ترفض اتخاذ خطوات تطبيعية مقابل وقف االستيطانسورية .37

خارجية السوري وليد المعلم االربعاء رفض بالده قيام أكد وزير ال:  وليد عوض- وكاالت –رام اهللا 
وقال المعلم، في ". مقابل وقف او تجميد االستيطان) تجاه اسرائيل(خطوات تطبيعية "الدول العربية باتخاذ 
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كلمة القاها في الجلسة االفتتاحية الجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي يتولى رئاسته 
 االدارة االمريكية لالنخراط جديا في عملية السالم امر ايجابي ويشكل نافذة لفرصة ان توجه"الدورية، 

يمكن االستفادة منها، ولكن متطلبات السالم ومتطلبات استئناف المفاوضات تم االتفاق عليها في دورات 
يشكل سابقة ومن بينها وقف كافة اشكال االستيطان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وما دون ذلك 

  ". تراجعا خطيرا ضارا بقضيتنا ويدفع اسرائيل الى مزيد من التعنت والرفض
ان االستفادة من نافذة الفرصة المتاحة ال تكون باتخاذ اي خطوات تطبيعية "واضاف الوزير السوري 

". إسرائيل"لـ" مقابل وقف او تجميد االستيطان، فالنشاط االستيطاني غير شرعي ووقفه ملزم قانونا
التي تقضي بانسحاب اسرائيلي كامل من االراضي المحتلة العام (المبادرة العربية 'عتبر المعلم ان وا

تمثل بحد ذاتها خطوة كبيرة لبناء الثقة عند )  مقابل تطبيع كامل بين الدول العربية واسرائيل1967
لدى " اليجاد الثقةلم يقدم الطرف االخر اي شيء "واضاف انه في المقابل . ')اسرائيل(الطرف االخر 
  .الدول العربية

  10/9/2009القدس العربي، 
  

  الشهر المقبل" إسرائيل"وزير الخارجية التركي يلغي زيارته لـ .38
ألغى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو زيارة كان من :  عبدالرؤوف أرناؤوط-القدس المحتلة 

ب رفض السلطات اإلسرائيلية السماح له بدخول ، الشهر المقبل، بسب"إسرائيل"المقرر أن يقوم بها لـ
وقال متحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، أمس . قطاع غزة ما لم يتعهد بأنه لن يلتقي قادة حماس هناك

إن أوغلو أبلغنا بأنه لن يأتي في أكتوبر للمشاركة في المؤتمر السنوي لمعهد بيريز للسالم الذي ينظمه "
ونأسف لهذا القرار وما زلنا نرحب بالوزير التركي في إسرائيل ، بيريزالرئيس اإلسرائيلي شمعون 

  ".وأعددنا له سلسلة من اللقاءات على أعلى مستوى
 10/9/2009الوطن، السعودية، 

 
  "إسرائيل" خالل محاولتهم التسلل لـبرصاص الشرطة المصرية  أفارقةأربعةمقتل  .39

 إن أربعة مهاجرين أفارقة قتلوا، أمس، قالت مصادر أمنية وطبية مصرية:  يسري محمد-رفح 
وأضافت المصادر، أن دورية أمنية ". إسرائيل"برصاص الشرطة المصرية خالل محاولتهم التسلل لـ

مصرية رصدت سبعة مهاجرين أفارقة يحاولون اجتياز األسالك الشائكة الفاصلة بمنطقة المطَلة جنوبي 
ف فأطلق الرصاص عليهم ما أدى إلى مقتل أربعة منهم لم معبر رفح، ورفضوا االستجابة لألوامر بالتوق

وأشارت إلى أن مهاجرين إثيوبيين آخرين أصيبا بالرصاص، . يكن بحوزتهم أي وثائق تدل على هويتهم
أحدهما في حالة حرجة بسبب إصابته برصاصة في الظهر، بينما مهاجر إثيوبي ثالث تبين إصابته 

  .الجسدبجروح قطعية في أنحاء مختلفة من 
  10/9/2009الشرق األوسط، 

  
  واشنطن تؤكد جدية التزامها تجميد اإلستيطان .40

 جدية ادارة الرئيس "الحياة"أكد مسؤول أميركي لـ :  جويس كرم، راغده درغام-واشنطن، نيويورك 
. المبتجميد االستيطان، وكركيزة أساسية في استراتجيتها في عملية الس"  إسرائيل"باراك أوباما بمطالبتها 

كأمر "وكشف المسؤول أن تل أبيب أطلعت اإلدارة األميركية على الخطط االستيطانية األخيرة وقدمتها 
كأمر " من دون األخذ بموقف الجانب األميركي، بل فرضها عشية اإلعالن عنها مطلع األسبوع "واقع
لشديد اللهجة الرافض وأوضح أن بيان البيت األبيض ا.  على اإلدارة األميركية أن تتعامل معه"واقع

واعتبر ان البيان مؤشر واضح الى سياسة . االعتراف بشرعية خطط التوسيع، جاء على هذه الخلفية
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 األميركية في حال عدم التزام تل أبيب تجميد -واشنطن واالنعكاسات السلبية على العالقة اإلسرائيلية 
داً سلفاً قبل التسريب اإلسرائيلي عن خطط ونوه المسؤول بسرعة إصدار البيان الذي كان مع. االستيطان
  . التوسيع

10/9/2009الحياة،   
  

  تنتهك القانون الدولي بتوسيع المستوطنات" إسرائيل: " مونكيبان  .41
أعلن المكتب االعالمي لالمين العام للمؤسسة الدولية :  جويس كرم، راغده درغام-واشنطن، نيويورك 

يخالف "سرائيلية اخيرا الضوء االخضر لتوسيع االستيطان بان كي مون أمس ان اعطاء السلطات اال
ان مثل هذه االجراءات وكامل النشاطات االستيطانية تتنافى مع "وقال الناطق باسمه . "القانون الدولي

على التجاوب مع الجهود الجارية لتوفير " إسرائيل"واالمين العام يحض . القانون الدولي وخريطة الطريق
بأن تتوقف عن جميع النشاطات االستيطانية، "  إسرائيل" المفاوضات، ويكرر نداءه لـالظروف الستئناف

 في ٢٠٠١عام ) مارس(بما فيها النمو الطبيعي، وان تفكك جميع البؤر االستيطانية التي اقامتها منذ اذار 
  ."االراضي الفلسطينية المحتلة

10/9/2009الحياة،   
  

 2001ر االستيطانية التي أقامتها منذ مارس بتفكيك البؤ" إسرائيل"أوروبا تطالب  .42
 عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنـات، فكريـة أحمـد،      -رام اهللا، القدس المحتلة، غزة، بروكسل، القاهرة        

بتفكيك عاجل لجميع البـؤر االسـتيطانية       "  إسرائيل"طالب االتحاد األوروبي صباح أمس      : جمال جوهر 
علـى بنـاء    "  إسرائيل" القلق األوروبي يتصاعد إزاء موافقة       مؤكدا أن ، 2001التي أقامتها منذ مارس     

مستوطنة إضافية متحدية بذلك موقف المجتمع الدولي وأوروبـا المطالـب بوقـف شـامل ألي خطـط        
  .استيطانية جديدة، وكذلك وقف النمو الطبيعي لهذه المستوطنا، وإتاحة األجواء إلجراء مفاوضات سالم

10/9/2009الوطن، السعودية،   
 

  بنظام دفاعي من الصواريخ قادر على تغطية منطقة الشرق األوسط" إسرائيل"أمريكا تزود  .43
من المياه، وأحد السبل لذلك يستخدم بنظام دفاعي أمريكا الكيان الصهيوني بتزويده وعدت : رويترز

ارج الغالف  القادر على تفجير صواريخ خ"يجيسإ"دة بنظام  المزو"هيغينز"ية مريكيكمن في المدمرة األ
 واألراضي الكيان يغطي عمله جنوب تركيا ولبنان ووهذا النظام. من ميناء حيفاوهي تعمل اآلن الجوي، 

النظام  كما أن هذا .إيران من يضاًأ قد تطلق ،الفلسطينية وشمال مصر في حالة نشوب حرب صواريخ
 على أهداف "ماهوكتو" من طراز "كروز"معد لتعقب الغواصات أو القراصنة، وإطالق صواريخ 

من جهة أخرى كشفت . تطبيق عمليات حصار بحري، باإلضافة إلى ساحلية، وإسقاط طائرات مهاجمة
 . هناك سفينة أخرى متمركزة في الخليج يمكن أن تحمي كذلك دول المنطقةعن أن " البنتاغون"وزارة 

  9/9/2009النهار، 
  

  باإلبادة الجماعية في غزة" إسرائيل"تشافيز يتهم  .44
باإلبادة الجماعية بحق الشعب " إسرائيل"اتهم الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز ): رويترز( -  باريس

الفلسطيني قائالً لصحيفة فرنسية إن الهجوم على قطاع غزة بنهاية العام الماضي وبداية العام الحالي كان 
  .هجوما لم يكن له ما يبرره

أن الهجوم على قطاع غزة كان رداً على إطالق نشطاء من ونحى تشافيز جانبا التأكيدات اإلسرائيلية ب
". إسرائيل"حركة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية حماس التي تسيطر على قطاع غزة صواريخ على 
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في "  إسرائيل"وقال تشافيز إنه يعترف بحق ". إسرائيل"مضيفا أنه كان يجب أن تفرض عقوبات على 
ه أضاف أن الدولة اليهودية عليها احترام حق الشعب الفلسطيني في الوجود مثلها مثل كل الدول، ولكن

وذكر الرئيس الفنزويلي أنه يريد توضيحا أكبر من الواليات المتحدة فيما يتعلق بسياستها . تقرير مصيره
  ".الخارجية

10/9/2009صحيفة فلسطين،    
  

  بدفع تعويضات للبنان " إسرائيل"كي مون يطالب  .45
بدفع "  إسرائيل"طالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مطالبة :  علي بردى-نيويورك 
 للبنان، والبلدان األخرى التي تضررت بالبقعة النفطية، لمعالجة آثار االنسكاب "فورية وكافية"تعويضات 

  .  2006النفطي الناجم عن القصف اإلسرائيلي لمحطة الجية لتوليد الكهرباء عام 
10/9/2009 البيان، اإلمارات،  

  
  مهزلة تجميد االستيطان بل بؤس خيار التفاوض .46

  ياسر الزعاترة
هي أقرب إلى الملهاة منها إلى أي شيء آخر ، تلك التي نتابعها منذ أسابيع طويلة ، فهذا الجدل الـذي ال    
يتوقف حول تجميد أو وقف االستيطان ، أو وقف النمو الطبيعي للمستوطنات يذكرنا بذلك المستوى مـن                 

لبؤس الذي بلغته السياسة العربية الرسمية ، وفي مقدمتها سياسة السلطة الفلسطينية في تعاطيها مع ملف                ا
التسوية ، وحيث يتفنن الطرف اإلسرائيلي في جرهم إلى المربع الذي يريد ، وترتيب المعارك بالطريقة                

  .التي يحب
ن الدولة ستقوم علـى كامـل األراضـي    القيادة الفلسطينية تقول إن جميع المستوطنات غير شرعية ، وأ      

في فتح يسألها عمـا     " دعاة التمسك بالثوابت  " ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وال أحد من            67المحتلة عام   
إذا كان ذلك ممكنا مع نتنياهو ، وهل كان ممكنا قبل ذلك مع أولمـرت ، أم أنهـا تبيـع الـوهم علـى                         

طة والسالم االقتصادي القائم على حاله ، وبالطبع ألن التراجع          الفلسطينيين من أجل اإلبقاء على واقع السل      
عن هذا المسار سيخرب بالضرورة على الشركات التي أنشأها ويديرها األبناء األعزاء ، والتي تتطلـب                

يمكن الموافقة على مقاومة سـلمية      (سالما وهدوء ، وليس عنفا ومقاومة ، حتى لو كانت مقاومة سلمية             
  ).ين لزوم تثبيت النظريةفي نعلين وبلع

أما حكاية رفض التفاوض قبل تجميد االستيطان ، فهي محض مجاملة للـسيد أوبامـا ، إذ ال يعقـل أن                     
يطالب هذا األخير بتجميد االستيطان ويدخل في مشكلة ظاهرية مع نتنياهو ، بينما ال يتردد قائد الـسلطة                  

يعني أنه ما إن يقرر السيد أوباما نفـسه تجـاوز           وفتح والمنظمة في مصافحته واالبتسام في وجهه ، ما          
شرطه المذكور ، أو جزء منه في أقل تقدير ، ومن ثم الدعوة إلى لقاء ثالثي حتى يستجيب السيد الرئيس                    

  .دون كثير تردد
 للقيادة الفلسطينية ، بل هي الحقيقة التي تذكّرنا بها وقائع أخرى          " الثابتة"ليس هذا الكالم تشكيكا بالمواقف      

، والتي تقـول إن  ) 9 ـ  7(ال تقل أهمية ووضوحا مثل تلك التي ذكّرتنا بها صحيفة يديعوت أحرونوت 
يهودا "حكومة أولمرت كانت األكثر حماسا لالستيطان في تاريخ الدولة العبرية ، إذ ارتفع عدد مستوطني                

 الفلسطيني مسلسل    ألف مستوطن ، ورغم ذلك لم يوقف الرئيس        300 إلى   250في عهدها من    " والسامرة
  .لقاءاته مع رئيسها

ال ندري إن كان الميل التدريجي نحو التشدد هو السمة التي تطبع مواقف السياسيين ، أم أن العكس هـو                    
هل نسينا مسلسل التراجع من التحرير من البحر إلى النهـر ، وحتـى أوسـلو                . الذي يحدث بشكل دائم   
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خالل سنتين ، وهي دولـة ال       " دولة األمر الواقع  "ياض إلقامة   القديمة والجديدة ، أعني خطة السيد سالم ف       
   ، تاريخ اندالع انتفاضة األقصى؟،2000 أيلول 28تتعدى حدود 

إنه السؤال الذي ال يجيب عليه أولئك على نحو مقنع ، إذ كيف لنا أن نصدق أن تسوية مـشرفة ، بـل                       
جزوا عن تحقيقها مع الحمائم الذين سـبقوه ،         تحقق الحد األدنى يمكن عقدها مع نتنياهو ، ما داموا قد ع           

  .وأقله األقل تشددا ، أم أن التسوية التي يطلبونها ال صلة لها بالشعارات المطروحة
هل سيقنعنا أولئك أن مستوطني الضفة الغربية والقدس الشرقية سيرحلون عنها ، هكذا بكـل بـساطة ،                  

ل على تطبيع مع الدول العربية ، مع أنه جميعا          وهل يمكن لمن يجادل في وقف االستيطان مقابل الحصو        
، وينبغي أن يفكك بحسب قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ، هل يمكن لمن يفعل               " غير شرعي "

  ذلك أن يفكك كل المستوطنات في سياق التسوية النهائية؟،
ذي يعني بقاء الكتل االستيطانية     نتذكر هنا أن الرئيس الفلسطيني قد وافق على مبدأ تبادل األراضي ، وال            

الكبيرة في مكانها ، وهذه تتكفل بتفتيت الكيان الفلسطيني العتيد إلى ثالثة كانتونات ، كما تـسرق أهـم                   
  .أحواض المياه في الضفة

خالصة القول هي أن جدل االستيطان القائم بين إدارة أوباما ونتنياهو ال يفضح حقيقة التسوية فحـسب ،                  
ا الرسمي عربيا وفلسطينيا كذلك ، في ذات الوقت الذي يذكّرنا فيه بأن المقاومة وحدها               بل يفضح وضعن  

القائمـة  ) السالم االقتصادي (هي الحل ، وأن من يرفضونها ليس أمامهم سوى قبول واقع الدولة المؤقتة              
لحقهـا  عمليا في الضفة ، أو المغامرة بقبول حل نهائي مشوه كذلك الذي تبشرنا بـه وثيقـة جنيـف وم                   

  . األمني
  10/9/2009الدستور، 

  
  "السالم الضائع"وقائع الجهود المبددة وسيناريوات  .47

  ماجد الشّيخ
في السباق نحو ما يمكن أن يقترن بشخص الرئيس األميركي باراك أوباما عبر واليته األولى، وربما 

حصان «األبيض الثانية في حال فوزه بها بعد أقل من أربع سنوات من اآلن، اختار سيد البيت 
أوالً في محاولة منه لتطويع حكومة اليمين القومي والديني المتشددة في إسرائيل بزعامة » االستيطان

بنيامين نتانياهو وأفيغدور ليبرمان، وثالثهما إيهود باراك الذي : اثنين من أبرز ممثلي التطرف العنصري
ئي الحكومة األشد تطرفاً، إلى إيجاد حالة أدت وتؤدي سياساته المتواطئة والمزايدة أحياناً على ثنا

أو ما تبقى منه، ربما قادت إلى انشقاق أربعة من أعضاء كتلته في ) العمل(انقسامية داخل حزبه 
الذي أقرته الكنيست مؤخراً، وهو الذي يتيح » قانون موفاز«الكنيست في وقت قريب، وفق ما أسمي 

لة حزبهم واالنضمام إلى كتلة حزب آخر، وهو القانون الذي لكتلة من سبعة نواب أو أقل االنشقاق عن كت
حكومته عبره، بالمزيد من المتمردين أو المنشقين عن أحزابهم في حال » تصفيح«يحاول نتانياهو 

احتياجه لذلك عند منعطفات سياسية قادمة، يمكنها أن تشكل مفصالً تاريخياً في الحياة السياسية والعامة 
 الوقت الذي يمكن للقانون أن ينقلب ضده حتى من داخل حزبه، على ما رأينا من في ذات. في إسرائيل

  . تصريحات نائبه موشيه يعلون مؤخراً
يمكنه من الفوز في السباق نحو البدء بتنفيذ خطته » حصانه االستيطاني«ولئن اعتقد أوباما وإدارته أن 

صدقية خطته، أو حتى إمكانية قبولها المبدئي العتيدة الموعودة، فإن اعتقاده هذا ربما أدى إلى خسارته 
دائماً في مواجهة كل خطط » حصانها الرابح«من جانب الحكومة اإلسرائيلية، حيث يشكل االستيطان 

التسوية السياسية مع الفلسطينيين، ما يمكن أن يفقد، ومرة أخرى جديدة، اإلدارة األميركية زمام المبادرة 
 بالمواقف المساندة أو المؤيدة للبدء بتنفيذ خطة أوباما، في ظل تعقيدات أو مبادرة البدء بفرش الطريق

المواقف المتباينة والمختلفة لدى كافة أطراف التسوية غير المرجح أن تبدأ قريباً، والمرشحة لمصادفة 
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ذات العقبات التي ما تني تصطدم بها، نظراً لوجود يمين أيديولوجي متشدد يحكم اليوم في إسرائيل، 
يريد تنازالت من كل األطراف، من دون أن يقدم هو أي تنازل أو مجرد إبداء التزام حتى، ال في و

  .مستقبل قريب وال في مستقبل بعيد
وفي وقت تسعى اإلدارة األميركية الى الترويج لخطة أوباما، كخطة سالم إقليمي شامل خالل أيلول 

عامة لألمم المتحدة، فقد تناقلت معلومات إعالمية الجاري، على هامش انعقاد دورة الجمعية ال) سبتمبر(
وديبلوماسية مؤخراً، أن أوباما لن يطلق خطة سالم جديدة، وإنما سيحدد مالمح لهيكلية سياسية تختلف 

الدولية التي سيتم تحديد جدول » خريطة الطريق«عن عملية أنابوليس، بينما دفع المفاوضات سيستند إلى 
لهذا . ان، على أن يعقد مؤتمر دولي قبل نهاية هذا العام في موسكو أو في باريسزمني إلنهائها مدته عام

فيما وعلى الضد . جرى ويجري التركيز على ضرورة وقف االستيطان بالضفة الغربية والقدس الشرقية
 عضواً من مجلس الشيوخ األميركي 71من ذلك، بل وفي مواجهته، يمكن إدراج الرسالة التي وجهها 

وجوب «الماضي، يعربون فيها عن ) أغسطس(ئيس أوباما يوم الثلثاء الحادي عشر من آب إلى الر
ممارسة ضغوط أميركية على الدول العربية، بهدف اتخاذ خطوات دراماتيكية تثبت التزامها السالم مع 

على غرار ما فعل الرئيس المصري الراحل أنور السادات بزيارته التاريخية للقدس عام » إسرائيل
وفق خطابه في » حل الدولتين«، وهي رسالة تتبنى رؤية نتانياهو بالكامل لسالمه االقتصادي ولـ 1977

  .جامعة بار إيالن
وسط جعجعة الجلبة هذه، أعاد نتانياهو وعبر تصريحات استفزازية رفضه الضغوط األميركية في شأن 

» إسرائيل كوطن للشعب اليهودياالعتراف ب«االستيطان، مجدداً اشتراطه للتسوية التي يريدها بـ 
، وقبولهم بكيان منزوع السالح والسيادة »ترتيبات أمنية خاصة«وموافقة الفلسطينيين على ما أسماها 

والصالحيات، فيما عبر عن رفضه الشديد إلخالء مستوطنات في الضفة الغربية، معتبراً أن إخالء 
تبر بمثابة رسالة شديدة اللهجة ليس مستوطنات قطاع غزة كان خطأ لن يتكرر، األمر الذي اع

للفلسطينيين فحسب، بل ولألميركيين وللعالم أجمع أيضاً، وهي رسالة تحد واضحة في مواجهة كل ما 
يطرح اآلن من صيغ للتسوية، وفي مقدمها اليوم وغداً خطة أوباما أو الهيكلية السياسية الجديدة العتيدة 

  . ذاتها
ها للسالم اإلقليمي الشامل، حاولت أن تمهد لذلك، بالحصول على وثيقة لكن وقبل أن تبلور واشنطن خطت

يوم ) هآرتس(مكتوبة، تلزم األطراف كافة التقيد ببنود ما ستطرحه في خطتها، حيث كشفت صحيفة 
تتضمن تعهداً بتجميد » وديعة«السادس من آب الماضي، أن واشنطن تطالب إسرائيل بما أسمته 

لك للعمل على إقناع الفلسطينيين باستئناف المفاوضات، والدول العربية المعتدلة االستيطان لمدة عام، وذ
وأشارت إلى أن المبعوث األميركي جورج . باتخاذ خطوات نحو تطبيع العالقات بينها وبين إسرائيل

من حكومة نتانياهو خالل لقاءاته خالل األسبوع األخير من الشهر » الوديعة«ميتشيل كان طلب مثل هذه 
الماضي مع نتانياهو وباراك، العتقاده أن من شأن الحصول عليها كسر الجمود المخيم على العملية 

 اإلسرائيلي بمبادرات –السياسية، ومن شأنها تغيير الموقف السلبي للدول العربية من الطلب األميركي 
  .تطبيع مع إسرائيل

برفض الدول العربية اتخاذ » الوديعة«هذه وفي سياق جهود اللحظة األخيرة، فقد سوغ ميتشيل طلبه مثل 
أي لفتة طيبة تجاه إسرائيل، قبل أن تتيقّن تماماً من تجميد االستيطان، وعليه فإنه أكثر احتياجاً إلى 

 للبناء االستيطاني من أجل الحصول على – ولو موقتاً -بصيغة موافقة إسرائيلية على تجميد » وديعة«
  . تنازالت تتطلبها مسيرة خطة أوباما وخريطة طريقها القادمةعربية بالمقابل تشمل » وديعة«

وفي أجواء بلبلة حول أنباء الوقف الموقت لالستيطان، أعاد نتانياهو نفي األنباء التي تحدثت عن موافقته 
على تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية؛ في انتظار تحصيل المقابل 

وذلك في أعقاب إتمام جولته األوروبية إلى كل من لندن وبرلين نهاية الشهر .  والعربيالفلسطيني
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على رغم أن قضية . الماضي، حيث تخلل ذلك اجتماعه األهم مع المبعوث األميركي جورج ميتشيل
االستيطان ما زالت تجثم على كاهله وكاهل حكومتـــه االئتالفية، ولم يستطع إزالتها من أجـــندة 

قاءاته مع الرسميين األوروبيين، وال مع أجهزة اإلعالم اإلسرائيلية واألوروبية، وهو الذي طولب أمامها ل
األمر الذي دعاه إلى اعتبار قضية االستيطان وكأنها كانت هامشية، ومجرد . بإجابات واضحة

، هي »ديةاالعتراف بإسرائيل دولة يهو«، لكن األهم من ذلك اعتباره قضية !خـــالف في الرأي
المسألة الجوهرية التي ستكون محور حملتـــه اإلعالمية خالل األشهر المقبلة، في مواجهة خطة 
التحرك األميركي المقبل، وكذلك على أـــســاس تطويع الموقف الفلسطيني عبر المفاوضات، إن 

  !. »يقة ناجزةحق« األوروبية من أجل اإلقرار بأن إسرائيل –استؤنفت، أو عبر الضغوط األميركية 
وإذا كان قد طال انتظار إطالق خطة أوباما، فما سيكون عليه الحال حين يجري اإلعالن عن البدء 
بتنفيذها، وما ستكون تأثيراتها على كل ما يحيط بمسائل الصراع في المنطقة؟ إذ يبدو أنه على مجرد 

 العديدة في مناطق أخرى من النجاح في إطالقها، يتوقف ما هو أكثر من قصة نجاح أو فشل سياساته
العالم، أبرزها استراتيجيته األفغانية، وسياسة استراتيجية الخروج المعتمدة لالنسحاب من العراق، 
. ومعالجة الملف النووي اإليراني وملف كوريا الشمالية، وملفات األزمة االقتصادية وإدارة النظام الدولي

ق أمام التسوية العتيدة المنتظرة، أو أي صيغة من صيغها فهل يمكن إلطالق خطة أوباما أن يفتح الطري
وهل يمكن لهذه الخطة، خصوصاً . التي ما تني تفشل حتى اآلن، جراء رفضها من قبل األطراف المعنية

في ظل تآكل القوة االستراتيجية االقتصادية والسياسية والعسكرية في نطاقها الدولي؛ أن يساهم في رفع 
أو يحد من قدرة الرئيس أوباما، على تحويل السياسة األميركية في المنطقة إلى » يريةالتغي«أسهم إدارته 

سرديات نجاح حقيقية ووقائع ملموسة، يمكن البناء عليها على أصعدة مختلفة، وعبر اختراق الواقع 
  اإلقليمي والدولي بنجاحات مماثلة، يمكن االعتداد بها من جانب أسياد البيت األبيض الجدد؟

:  لم يجد أوباما مناصاً من اصطدام مساعيه بصخرة الشرق األوسط المخيبة لآلمال والءاتها الثالثوإذ
إسرائيل لن تجمد االستيطان، الفلسطينيون لن يستأنفوا المفاوضات، والدول العربية لن تقدم على «

اما في أظهرت أوب«، فإن الالءات الثالث )5/8/2009هآرتس (، بحسب ألوف بن »خطوات تطبيعية
صورة القائد الضعيف، االستخفاف به ال يقتصر على اإليرانيين والكوريين الشماليين وحدهم، بل إن 

وفي كل األحوال . »حلفاء أميركا الذين يعتمدون على سخائها يسمحون ألنفسهم برفض طلبات الرئيس
لمفاوضات، فيما فإن تجميد االستيطان ال يرقى إلى مستوى خطة، وبالتالي ليس وصفة الستئناف ا

  .»الجهود الضائعة«
؛ يخشى اآلن أن تكون في الحاضر »السالم الضائع« وكما كانت في السابق إحدى سيناريوات 

والمستقبل، هي الفيلم األخير في ذاك المسلسل المتواصل؛ من تغيير اإلدارات والرئاسات والحكومات 
ام تهيئة الفرص من أجل تغيير الظروف التي ما تني تجد الوقت الكافي للفشل، بل وضعف أو انعد

  .والمعطيات والوقائع والخطط، من دون أن تعلن عن ذلك مباشرة
  10/9/2009الحياة، 

  
  الكبار إلى الشرق األوسطنظرة .48

 جيمي كارتر
خالل األشهر الستة عشرة األخيرة قمت بزيارة الشرق األوسط أربع مرات، والتقيت قادة إسرائيل 

وكنت في دمشق . كة العربية السعودية واألردن وسورية والضفة الغربية وغزةومصر ولبنان والممل
عندما ألقى الرئيس األميركي باراك أوباما خطابه التاريخي في القاهرة، وهو الخطاب الذي زاد من آمالنا 
و وسط تشاؤم اإلسرائيليين والفلسطينيين الذين يدركون أن إصراره على التجميد الكامل للمستوطنات ه

 .مفتاح أي اتفاقية سالم مقبولة أو أي رد إيجابي تجاه إسرائيل من جانب الدول العربية
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كما سافرت آخر الشهر الماضي إلى المنطقة مع مجموعة من كبار السن، كان من بينهم رئيس األساقفة 
ندا، ديزموند تيتو، والرئيس السابق للبرازيل فرناندو هيرنيك كاردوسو، وماري روبنسون من أيرل

ورئيس الوزراء السابق غرو بروندتالند من النرويج، والناشطة في مجال حقوق المرأة إيال بهات من 
 مليون 1.6وقد زار ثالثة منا غزة من قبل، وهي المكان الذي يعتبر مجرد سجن يقبع فيه . الهند

نسانية األساسية من  مليون الجئ من إسرائيل والضفة الغربية ويتسلمون المعونة اإل1.1فلسطيني، منهم 
وقد منعت إسرائيل دخول األسمنت واألخشاب والبذور واألسمدة . وكاالت اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة

وتصل بعض البضائع اإلضافية . ومئات المواد األخرى التي يحتاج الفلسطينيون عبر بوابات قطاع غزة
وال يستطيع أهل غزة إنتاج طعامهم . رضمن مصر إلى غزة من خالل األنفاق التي يتم حفرها تحت األ

 منزل، 50000أو إصالح مدارسهم ومستشفياتهم ومؤسساتهم التجارية أو المنازل التي يصل عددها إلى 
 ).كانون الثاني(والتي دمرت بشدة في الهجوم اإلسرائيلي األخير في شهر يناير 

اقبون ـ كما نفعل ـ سرعة بناء وقد وجدنا شعورا متزايدا بالقلق واليأس بين أولئك الذين ير
المستوطنات واالستمرار في التوسع في بنائها، حتى إنها تتعدى على القرى ومنحدرات التالل وأراضي 

 مستوطنة من هذه 200وهناك أكثر من . الماشية والمناطق الزراعية وبساتين الزيتون الفلسطينية
 .المستوطنات في الضفة الغربية

قا آخر يحدث في القدس الشرقية الفلسطينية، فمنذ ثالثة أشهر زرت عائلة كانت بل إن هناك توسعا مقل
تعيش على مدى أربعة أجيال في منزلهم الصغير الذي صودر في وقت قريب، وكانوا يجاهدون لكي 

في و. يقوموا بهدمه بأنفسهم حتى يتجنبوا التكاليف العالية إذا قام المقاولون اإلسرائيليون بتنفيذ أمر الهدم
 عضوا من عائلة حانون، والذين 18أخذنا نحن كبار السن هدية من الطعام لـ) آب( أغسطس 27يوم 

 أطفال في الشوارع، بينما انتقل 6ويعيش أفراد هذه األسرة وبينهم .  عاما65أخلوا منزلهم الذي بني قبل 
 .المستوطنون اإلسرائيليون إلى منزلهم المصادر

س بصورة يومية إن مناطق معينة وأنواعا معينة من البناء سوف تستثنى وتقول عناوين الصحف في القد
ويرى . من تجميد المستوطنات، وفي أفضل الحاالت فإن ذلك سوف يكون لمدة محدودة من الوقت

الفلسطينيون البائسون فرصة محدودة النفراج أزمتهم، كما يضع القادة السياسيون والتجاريون 
 .نفيذها في حالة فشل جهود الرئيس أوباماواألكاديميون خطط طوارئ لت

وقد رأينا اهتماما بنداء خافير سوالنا األمين العام لمجلس االتحاد األوروبي، لألمم المتحدة بتبني حل 
الدولتين، والذي يلقى قبوال والتزاما من قبل حكومة الواليات المتحدة واألعضاء اآلخرين في المجموعة 

 بين 1967وقد عرض سوالنا اعتراف األمم المتحدة بحدود ما قبل ). متحدةروسيا واألمم ال(الرباعية 
 .إسرائيل وفلسطين، والتعامل مع مشكلة الالجئين الفلسطينيين وكيفية المشاركة في القدس

وسوف تكون فلسطين عضوا كامال في األمم المتحدة، وسوف تتمتع بعالقات دبلوماسية مع الدول 
وقد وصف رئيس الوزراء .  من هذه الدول متحمسا لتبادل العالقات معهااألخرى، وسوف يكون الكثير

 .الفلسطيني سالم فياض خطته أحادية الجانب لكي تكون فلسطين دولة مستقلة
والبديل األرجح للوضع الحالي هو حل الدولة الواحدة، وهو ما يبدو هدفا للقادة اإلسرائيليين الذي 

ويفكر أغلب القادة الفلسطينيين الذين قابلناهم في . القدس الشرقيةيصرون على احتالل الضفة الغربية و
ومن خالل التخلي عن حلم الدولة المستقلة، . القبول بحل الدولة الواحدة بين نهر األردن والبحر المتوسط

فإنهم سوف يصبحون مواطنين مع جيرانهم من اليهود، ومن ثم يحق لهم المطالبة بحقوق عادلة في ظل 
وفي هذا الصراع غير العنيف على الحقوق المدنية فإن مثالهم سوف يكون المهاتما غاندي . اطيةالديمقر

 .ومارتن لوثر كنغ ونيلسون مانديال
وهم يدركون االتجاهات الديموغرافية، ويشكل غير اليهود أغلبية ضئيلة في هذه المنطقة، وبعد عدة 

ن حل الدولتين هو الحل األمثل، ويؤيده أغلب ومن الواضح أ. سنوات سوف يصبح العرب أغلبية كبيرة
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وإلى جنوب القدس يعمل السكان الفلسطينيون في وادي فوقين والقرويون اإلسرائيليون القريبون . السكان
منهم في زور حداسة، لحماية واديهم الصغير المشترك من تلف االنهيارات الصخرية ومياه الصرف 

 من المستوطنين 26000لضخمة في أعلى التلة، حيث يقوم وفقدان المزيد من األرض للمستوطنة ا
وقد قرت أعيننا برؤية ذلك االنسجام الدولي الذي يواجه به القرويون . بالتوسع في المنطقة المصادرة

 .التحديات التي تقف أمامهم ويستغلون به الفرص المشتركة بينهم
لسطينيين، والبديل األمثل للمستقبل هو  نقطة مشابهة بين اإلسرائيليين وجيرانهم الف25وهناك نحو 

التوصل إلى اتفاقية سالم يطبق فيها مثال وادي فوقين وزور حداسة على الحدود بين دولتين ذواتي 
 .سيادة
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، وصف » الكبار للشرق األوسطرؤية«مؤخرا تحت عنوان » واشنطن بوست«في مقال رأي نشر في 
، إسرائيل بأنها »الكبار«الرئيس األسبق، جيمي كارتر، متحدثا باسم مجموعة ممن يصفون أنفسهم بـ

كفاح غير «متوحشة تواجه الفلسطينيين الذين طالت معاناتهم وال يلقى عليهم باللوم، والذين يفكرون في 
 فيه المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ ونيلسون تكون قدوتهم«، حيث »عنيف من أجل الحقوق المدنية

 .»مانديال
وكما هو الحال مع معظم تصريحات كارتر عن إسرائيل والفلسطينيين، بدال من الحقائق نحصل على 

بين » شعورا متزايدا من القلق واليأس«وبينما يجد . مقاالت قصيرة من سفريات كارتر األخيرة
ويظهر أحدث استطالع أجراه . ، ال تؤيد استطالعات الرأي تلك النظرة»مالذين يتزايد يأسه«الفلسطينيين 

، وهو الشهر ذاته الذي »آب«في شهر أغسطس (خبير االستطالعات الفلسطيني الشهير، خليل شقاقي، 
تحسنا كبيرا في التصور العام لألمن والسالمة الشخصيين والعائليين في «، )كانت فيه زيارة كارتر

وال . » وانخفاضا ملحوظا في التصور العام لوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينيةالضفة الغربية،
يبدو أن ذلك يأس، وفي الحقيقة، بلغت نسبة اآلراء اإليجابية بشأن السالمة الشخصية والعائلية في الضفة 

عام، وقد  في المائة منذ 43 في المائة منذ عامين، و35 في المائة منذ أربعة أعوام، و25الغربية 
 . في المائة في العام الماضي، كما أشار شقاقي في استطالعه58ارتفعت إلى 

وتوجد طرق أخرى لقياس جودة الحياة في الضفة الغربية، فقد ذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا أن 
ى حدة القيود اإلسرائيلية عل«إلى درجة كبير، ألن » أحوال االقتصاد الكلي في الضفة الغربية تحسنت«

 .»التجارة الداخلية، ومرور األشخاص، خفت بصورة كبيرة
استمرار تخفيف القيود قد ينتج عنه نمو حقيقي في إجمالي الناتج «ويتوقع صندوق النقد الدولي أن 

، وذلك في معدل نمو يفوق معدلنا نحن، أو معدل » ككل2009 في المائة في عام 7المحلي بنسبة 
 .إسرائيل

جهود كارتر لتصوير الحياة بين الفلسطينيين على أنها غير محتملة وتتحول إلى تتناقض البيانات مع 
األسوأ، وتعد جهوده في إلقاء اللوم على إسرائيل في جميع المشكالت التي تحدث غير مقنعة كذلك، 

 .وأفضل مثال على ذلك غزة
خشاب أو بذور أو وأن إسرائيل تمنع دخول أي أسمنت أو أ» غيتو محاط بسور«ويقول كارتر إن غزة 

سماد أو مئات من المواد األخرى الضرورية عبر منافذ غزة، ويمكن توفير كل سلعة ذكرها كارتر عبر 
مصر، وهي النقطة التي أغفلها في جهوده إللقاء اللوم في مشكالت الفلسطينيين على الدولة اإلسرائيلية 

 .بمفردها
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، » تصل إلى غزة عبر أنفاق تحت األرضبعض السلع اإلضافية من مصر«وكذلك يذكر كارتر أن 
وفي الحقيقة، . قد تساعد على التقليل من نقص السلع» السلع اإلضافية«وهي الجملة التي تشير إلى أن 

تتضمن تلك السلع اإلضافية الصواريخ والقذائف، التي تطلق آالف منها على إسرائيل منذ مغادرة قواتها 
الفلسطيني يلوح » صراع الحقوق المدنية«كارتر يحذر من أن وعلى الرغم من أن . 2005غزة في عام 

في األفق، فإنه ال يقول شيئا عن العنف الفلسطيني على أرض الواقع، حيث تستمر الجماعات اإلرهابية 
الفلسطينية في الهجوم على إسرائيل، وحيث تقع غزة بأسرها في قبضة جماعة واحدة منها، وهي 

 .حماس
ولكن . »بسرعة«ع في بناء المستوطنات اإلسرائيلية يلتهم األراضي الفلسطينية ويزعم كارتر أن التوس

باإلضافة إلى أربعة (منذ أربعة أعوام تخلت إسرائيل عن قطاع غزة وجميع المستوطنات هناك 
وباإلضافة إلى ذلك، ال يقدم كارتر أي بيانات تشير إلى أن ). مستوطنات صغيرة في الضفة الغربية

فسكان تلك المستوطنات في زيادة، ولكن جميع . ائيل في الضفة الغربية بها توسع فعليمستوطنات إسر
، مما يعني أن التأثير على الفلسطينيين محدود، وأن الصورة التي قدمها »أفقية وداخلية«اإلنشاءات تقريبا 

 .كارتر لفلسطين التي تتالشى سريعا غير دقيقة
الوقف الكامل للتوسع في بناء «طالق واألكثر غرابة بأن ويأتي ادعاء كارتر غير الدقيق على اإل

للوصول إلى اتفاق سالم، وليس وقف اإلرهاب، وليس بناء مستوطنات » المستوطنات هو المفتاح
» المفتاح«فلسطينية، وليس فرض سيادة القانون في الضفة الغربية، وليس إنهاء حكم حماس في غزة، ال 

ويتناسب مثل ذلك االستنتاج مع منهج كارتر العام، حيث ال يوجد . ليةالوحيد هو المستوطنات اإلسرائي
وطوى النسيان قرنا من الصراع بين الفلسطينيين . فلسطينيون حقيقيون، بل مجرد ضحايا إلسرائيل

المعتدلين والمتطرفين، وانتصارات إرهابيين، من الحاج أمين الحسيني إلى ياسر عرفات، ولم يذكر 
وبدال من . في مقال كارتر» إرهاب«و» حماس«السلطة في غزة، وال تظهر كلمات انقالب حماس على 

الدعوة إلى تأييد العمل الجاد والعملي في بناء المؤسسات الذي بدأته السلطة الفلسطينية، يتخيل كارتر 
ال عالقة له بعنف اإلرهاب الذي أصاب المجتمع » صراعا غير عنيف من أجل الحقوق المدنية«

 .ي، وقتل إسرائيليين، طوال عقودالفلسطين
يشوه تصوير كارتر صورة إسرائيل، وليس من قبيل المصادفة أنه يعامل الفلسطينيين على أنهم أطفال، 

رؤية الكبار للشرق «إذا كانت تلك هي . ال يتحملون مسؤولية حقيقية في تحديد مصيرهم أو مستقبلهم
ألن تلك المجموعة من المسؤولين الكبار لم تعد في ، فنحن وأصدقاؤنا في المنطقة محظوظون، »األوسط
 .السلطة
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