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  28  :كاريكاتير

***  
  

  المعتقلينلورقة المصرية تربط إجراء االنتخابات الفلسطينية بنجاح المصالحة واإلفراج عن ا .1
مصر سلمت الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس،         ، أن غزة من،  11/9/2009الشرق األوسط،   ذكرت  

 ".ورقة المصالحة الوطنية"وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية، 
  :وفي ما يأتي تفاصيل بنود الورقة المصرية

  :االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني* 
 التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف األول من ستجرى االنتخابات

، كما يطالب الرئيس عباس وحركة فتح بأن تكون 2010) كانون الثاني(العام القادم بدال من يناير 
 دوائر% 25انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 

وأن يتم تقسيم % 2، ونسبة الحسم %)40نسبي وحماس تطالب بـ% 80فتح تطالب بـ(نسبي % 75و
 في قطاع غزة، وأن يتم إجراء االنتخابات 5 في الضفة الغربية و11 دائرة انتخابية، 16الوطن إلى 

  .بإشراف عربي ودولي لضمان الشفافية والنزاهة
  :األمن* 

سي من الرئيس عباس، ويتم االتفاق على ضباط مهنيين بالتوافق تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم رئا
يخضعون إلشراف مصري وعربي، وتتولي هذه اللجنة مهمة إعادة بناء األجهزة األمنية على أساس 

وفور . مهني بمساعدة مصر وإشرافها، على أن يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين
 عنصر من الشرطة والدفاع المدني واألمن الوطني في 3000في استيعاب التوقيع على االتفاق يتم البدء 

قطاع غزة، ويتزايد هذا العدد تدريجيا وصوال إلى إجراء االنتخابات، على أن يضمن المصريون 
  ). شرطي فقد بداية300حماس تتحدث عن السماح لـ. (والعرب مستلزمات إعادة بناء األجهزة األمنية

  :ونالمعتقلون السياسي* 
فور توقيع االتفاق يتم تحديد قوائم المعتقلين وفق الوضع الحالي وتسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية 
وقانونية متفق عليها، ويقوم كل طرف باإلفراج عن المعتقلين الموجودين لديه قبل تنفيذ اتفاق المصالحة، 

حماس ترفض التوصل . (إلفراج عنهاوبعد عملية اإلفراج يسلم كل طرف قائمة باألسماء التي يتعذر ا
يعني حل هذه المشكلة قبل االتفاق، بينما تصر .. إلى اتفاق ما دام قد بقي في السجون معتقلون سياسيون

 ).وتحل في إطار االتفاق العام.. فتح على أن مشكلة المعتقلين هي نتاج للخالف وليس أساس الخالف
  :اللجنة الخاصة بتنفيذ االتفاق* 

ه اللجنة المساعدة في تنفيذ االتفاق وتنسيق المهام والتعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة تتولى هذ
 .األجواء لالنتخابات وإجراء المصالحات الوطنية والتحضير والبدء بإعادة إعمار غزة

  :الحكومة* 
لضفة والقطاع تتضمن الورقة اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشؤون الحكومية في ا

  .بحيث ال يؤدي ذلك إلى تكريس االنقسام
إلى ذلك توقف رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ألكثر من ساعتين في مطار القاهرة الليلة قبل 
الماضية في طريق عودته من الخرطوم إلى دمشق، واجتمع مشعل خالل توقفه بصالة كبار الزوار في 

ات المصري استكماال للمباحثات التي أجراها مع الوزير عمر سليمان المطار مع نائب وزير المخابر
  .خالل زيارته للقاهرة يوم السبت الماضي، تمهيدا لجولة الحوار القادمة
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 مـن غـزة، أن     واشرف الهور    ، و رام اهللا من  وليد عوض   عن  ،  11/9/2009 القدس العربي،    وأضافت
ان المقترحات المصرية   " القدس العربي "لـقال  بية  جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشع      

من قبل الفصائل الفلسطينية وليست مسودة اتفاق للتوقيع عليه النهاء االنقسام الحاصل بين             " هي للدراسة "
  .حركتي فتح وحماس

وقال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس المتواجد اآلن فـي الـسعودية لــ                 
ان حركته التي تسلمت الورقة المصرية ستقوم بدراسة كافة بنود الورقة بشكل جماعي،             " بيالقدس العر "

  .قبل ان تسلم ردها للمسؤولين المصريين
 رد اولي لحماس على الورقة المصرية، وقال ان قيادة الحركة ستجتمع لتحديد             إعطاءوفضل الزهار عدم    

آلن في الخارج، وان عددا مـنهم فـي االراضـي           موقفها، مشيرا الى ان غالبية قادة حماس موجودون ا        
  .السعودية ألداء العمرة

واوضح ان الرد على المقترحات يحتاج لوقف، وانه ربما يكون عقب العيد، مشيرا الى ان المـصريين                 
  .طلبوا من الفصائل الفلسطينية تسليم ردها على المقترحات عقب انتهاء اجازة العيد

المكتب السياسي لحماس خالد مشعل توقف في القاهرة ليـل االربعـاء            وتشير المعلومات الى ان رئيس      
لساعات، خالل عودته من السودان، اجرى خاللها لقاء مع مساعدي مدير المخابرات المـصرية اللـواء                

  .عمر سليمان
وجاء اللقاء الذي عقد في مطار القاهرة، في اليوم الذي بدأت فيه القاهرة توزيع ورقة المقترحات علـى                  

ـ      ال ان اللقاء الذي دام الكثر من ساعتين كان        " القدس العربي "فصائل الفلسطينية، وقال مصدر من حماس ل
  .ايجابيا، تم خالله تبادل وجهات النظر، حول االفكار المصرية التي قدمت في الورقة

وفي السياق اكد الدكتور موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تـصريحات                
ن حركته سوف ترد بايجابية على الورقة المصرية، واكد على جاهزية حماس النجاح الحـوار، لكنـه                 ا

، ونفى التقارير التي تحدثت عـن       "ال تريد حال  "ابدى تشاؤمه من موقف حركة فتح من الحوار وقال انها           
وعدها فـي   موافقة الرئيس عباس على شروط حركة حماس مقابل موافقتها على اجراء االنتخابات في م             

  .القادم) يناير(الخامس والعشرين من كانون الثاني 
الى ذلك فقد اكد وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ان تنظيمه سيدرس هذه الورقة بــ                  

  ".اهتمام وجدية"
  

  "مغشوشة سياسيا"أموال الدعم الدولي : هنية .2
إسماعيل هنية أن أموال الدول المانحة للشعب        اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة       : حامد جاد  -غزة  

وقال هنية ، فـي بيـان وزعـه          ".تذهب في مسارات وقنوات بعيدة عن حقيقة واقع ظروفه        "الفلسطيني  
يذهب في مـسارات  "المكتب اإلعالمي لحركة حماس في شمال القطاع أمس الخميس ، إن كل هذا الدعم         

هذه األمـوال مغـشوشة     "وأضاف   ". الشعب الفلسطيني  وقنوات بعيدة عن حقيقة وواقع وظروف ومعاناة      
سياسياً ألنه مطلوب مقابلها تنازل عن األرض والسيادة والقدس ويكون مقابـل ذلـك ضـرب لعوامـل                  

  ".الصمود والمقاومة والمجاهدين كما يحصل بالضفة الغربية
 غزة مـساء أمـس ،       وتابع هنية ، خالل كلمة له في حفل إفطار أقيم خالل زيارته محافظة شمال قطاع              

صحيح أن المال لدينا قليل لكن العزة لدينا كثيرة وكرامتنا عظيمة ولدينا من الرجال إذا مـا أردوا                  "قائال  
وتعهد هنية بإعادة بناء كافة المنازل والمساجد التي دمرت في الحرب اإلسـرائيلية              ".خلع الجبال خلعوها  

يد المساجد ومنازل أبناء شعبنا التي دمرت وقـصفت         سنعيد تشي "على قطاع غزة قبل ثمانية شهور، وقال        
  ".ألن المال لن يكون عقبة

  11/9/2009الغد، األردن، 
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  اللجنة التنفيذية تقرر التعامل بايجابية مع الورقة المصرية إلنهاء االنقسام .3

ـ              : رام اهللا  ة التنفيذيـة   قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربـه، ان اللجن
قررت، في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس، التعامل بايجابية مع الورقـة المـصرية التـي                 

ـ   . تحتوي على تصور شامل إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني        ، ان اللجنة التنفيذية    'وفا'وأضاف في حديث ل
ها بشكل كامل من اجل إنهـاء       درست الورقة المصرية، وأية مالحظات ستكون عليها هدفها ضمان نجاح         

هذه الحالة الشاذة التي تعاني منها جماهير شعبنا الفلسطيني، والتي تضر بمصالح الشعب الفلسطيني فـي                
  .كل أماكن تواجده

نحن نعبر عن تقديرنا الكبير لهذا الجهد المستمر من قبل القيادة المصرية، ونحـن              ': وتابع عبد ربه قائال   
رحلة المقبلة من اجل إنجاح المبادرة بكل عناصرها، وسوف نقدم كل األفكـار           سوف نتعاون معها في الم    

  .  'من اجل إن تتوفر كل عناصر النجاح فعليا، وان تطبق هذه الخطوات عمليا
  10/9/2009وكالة وفا، 

  
  لتمديد الحوار وليس إلنهاء االنقسام" وصفة جيدة"الورقة المصرية تعّد السلطة  .4

وصفت مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية اقتراحات وردت فـي الورقـة   : رام اهللا ـ أحمد رمضان 
وصفة جديدة لتمديـد  "المصرية للمصالحة التي سلمت ليل االربعاء ـ الخميس للفصائل الفلسطينية بأنها  

وبحسب هذه المصادر، فإن الورقة تتضمن ثالثـة مقترحـات           ".الحوار، وليست مخرجاً النهاء االنقسام    
ات الثالثة الرئيسية وهي االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحريـر            بشأن الملف 

  . الفلسطينية، وملف اعادة بناء االجهزة االمنية، وملف لجنة التنسيق الفصائلية بين الضفة والقطاع
ـ                 صها وتلفت المصادر الى ان الرئيس محمود عباس مستعد لقبول االقتراحـات المـصرية رغـم نواق

وعموميتها، شريطة اجراء االنتخابات في موعدها مطلع العام المقبل، على اساس نظام التمثيل النـسبي               
  ). في موقف هو اقرب الى الرفض منه الى القبول(الكامل 

  11/9/2009المستقبل، 
  

 نتخوف من انتقال الضغط األميركي علينا بدال من تل أبيب: رياض المالكي .5
أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن : لرازق وصالح جمعة محمد عبد ا- القاهرة

خشيته من انتقال الضغط األميركي من الجانب اإلسرائيلي إلى الفلسطيني، باعتبار األخير الطرف 
) أبو مازن(لهذا السبب دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «األضعف في المعادلة، موضحا أنه 

الجاري على هامش اجتماع ) أيلول( سبتمبر 22مبادرة السالم العربية يوم الجتماع ألعضاء لجنة 
وأضاف أن الموقف الفلسطيني والعربي  .»الجمعية العمومية في األمم المتحدة لبحث هذا الموضوع

واضح اآلن بخصوص عملية السالم، كما أن الموقف اإلسرائيلي المتعنت والداعي لدولة فلسطينية 
وما يخيفنا الموقف األميركي، فالموقف األميركي «المتمسك باالستيطان واضح، منقوصة السيادة و

وذكر  .»واضح حتى اللحظة، ولكن ال يمكن أن نؤكد ماذا سيكون عليه الموقف األميركي يوم غد
المالكي أن مجلس الجامعة العربية أيد مطالبة الوفد الفلسطيني بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار األمم 

دة للتحقيق في سرقة إسرائيل ألعضاء الشهداء الفلسطينيين، وكذلك تشكيل لجنة حقوقية وقانونية المتح
 .لمتابعة عمليات تهويد الممتلكات واألراضي الفلسطينية في القدس

  11/9/2009الشرق األوسط، 
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  ال يمكن قيام دولة فلسطين دون قطاع غزة: عريقات .6
، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية، ضـرورة           أكد صائب عريقات     : )د ب أ  (رام اهللا   

وقال عريقات ، في حديث الذاعة  صوت فلـسطين          . إنهاء حالة االنقسام الذي تشهده الساحة الفلسطينية      
بثته امس ال يمكن قيام دولة فلسطين بدون قطاع غزة ، مؤكدا أن الفلسطينيين ما لم يساعدوا انفـسهم ،                    

وأضاف ال يوجد سيف مسلط في يد بنيامين نتنياهو سوى سيف االنقـسام الحاصـل                .فلن يساعدهم أحد  
مؤكدا ضرورة العمل في أسرع وقت ممكن النهاء هذه الحالة القائمة والعمل مـن اجـل بنـاء الدولـة                    

  .الفلسطينية التي باتت تحظى باجماع دولي
  11/9/2009الرأي، األردن، 

  
  فتح لغزة مرهون بإجراءات عملية في الضفةدخول قادة :  األشقرإسماعيل النائب .7

مرهون " فتح"البرلمانية دخول قادة " حماس"رهن النائب إسماعيل األشقر نائب رئيس كتلة : غزة
بإجراءات عملية على األرض في الضفة الغربية، مطالبا باإلفراج عن المعتقلين السياسيين وإدانة ووقف 

غزة أرض لكل أهلها "ال األشقر في تصريح مكتوب له وق. مالحقة وقتل وتعذيب المقاومين هناك
بالمجيء لغزة، ولكن عليهم قبل القدوم لها أن ينظروا بالعين الفاحصة لما " فتح"وترحب بوفد حركة 

هل "وتساءل النائب ". يحدث إلخواننا ونوابنا ومجاهدينا على أيدي األجهزة األمنية التابعة لعباس وفياض
  ".بهم في حين صرخات وأنات المجاهدين في سجونهم تسمع من غزةيعقل أن يرحب أهل غزة 
قبل المجيء لغزة اإلفراج عن المعتقلين " فتح"البرلمانية وفد حركة " حماس"وطالب نائب رئيس كتلة 

أطالبكم قبل المجيء لغزة باإلفراج عن ما لديكم من معتقلين سياسيين والذين يزيد :" السياسيين وقال
  ".وإدانة مالحقة المقاومة وتعذيب المجاهدين وقتلهمعددهم عن األلف 

كما طالب األشقر بالكف عن عرقلة النواب من ممارسة أعمالهم ، وتسهيل مهام الدكتور عزيز دويك كي 
  ."وإال فإن الزيارة ستكون بال معنى وغير مرحب بها:" يتمكن من ممارسة عمله وقال 

  10/9/2009، قدس برس
  

 سطيني يدين تدخل واشنطن في أميركا الالتينية الوطني الفلالمؤتمر .8
أدانت أمانة سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني تدخل الواليات المتحدة وإسرائيل في 

الهجمة الشرسة «وأعربت األمانة العامة، في بيان، عن استنكارها الشديد لـ .شؤون دول اميركا الالتينية
 المتحدة بمشاركة إسرائيل وكولومبيا ضد القوى والدول التقدمية في أميركا التي تقوم بها الواليات

، كما أكدت إدانتها لالنقالب »الالتينية والبحر الكاريبي، وفي المقدمة منها جمهورية فنزويال البوليفارية
 .الذي جرى في هندوراس

  11/9/2009السفير، 
  

  طينيين في لبنانوفد من حماس يزور الحص ويبحث ملف الالجئين الفلس .9
 أمس رئيس الوزراء اللبنـاني األسـبق        وفد من حركة حماس برئاسة المسؤول السياسي علي بركة        زار  

وضعنا الرئيس الحص فـي آخـر   "بعد اللقاء، أننا بركة أوضح و. في دارته في عائشة بكارسليم الحص   
التوصل الى انهـاء حالـة   "ل وأم ".تطورات القضية الفلسطينية، بخاصة الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني 

التـدخالت الخارجيـة،    "، مبديا خـشيته مـن       "اإلنقسام والى توقيع اتفاق نهائي بين الفصائل الفلسطينية       
  الوفد تحدث مع   "ولفت الى أن    ".وخصوصا األميركية التي تعوق التوصل الى اتفاق في الساحة الفلسطينية         
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لتدخل من اجل إعادة إعمار مخيم نهر البـارد، بعـد           الحص حول الوضع الفلسطيني في لبنان، وطالبه با       
  ".قرار مجلس شورى الدولة في لبنان تعليق عمليات اإلعمار في المخيم

  11/9/2009المستقبل، 
  

  "الرؤية المصرية إلنهاء االنقسام الفلسطيني"الديمقراطية تتسلم  .10
 من القيادة الـسياسية المـصرية       قالت الجبهة الديمقراطية إنها تسلمت رسمياً     :  نادية سعد الدين   -عمان  
وقال مصدر مـسؤول     .، وتحقيق الوحدة الوطنية   "الرؤية المصرية إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني     "ورقة  

المكتب السياسي للجبهة يضع الورقة المصرية على جدول األعمال للحوار والمناقشة في الهيئات             "في إن   
  ".التشريعية والتنفيذية للجبهة

مؤسسات الجبهة التشريعية والتنفيذية ستناقش الورقة المـصرية        "تصريح أصدره أمس، إن     وأضاف، في   
مع جميع الفصائل والقوى واالتحادات النقابية واالجتماعية والمهنية الجماهيرية والشخصيات الوطنيـة،            

  ".فطر المباركالمقبل، بعد عيد ال) أكتوبر(تمهيداً للحوار الوطني الشامل في القاهرة مطلع تشرين األول 
  11/9/2009الغد، األردن، 

  
  البارد مخيم ملف إعمار تبحث مع كراميالديموقراطية .11

رئيس الحكومة اللبنانية علي فيصل على رأس وفد " الجبهة الديموقراطية" مسؤول زار: طرابلس -لبنان 
ارد، وكان تركز البحث على معضلة مخيم نهر الب: وقال فيصل . عمر كرامي، في كرم القلةاألسبق

نحن من جانبنا طرحنا المأساة اإلنسانية التي يعيشها أهلنا في هذا المخيم منذ . الموقف إيجابيا بهذا الشأن
أكثر من عامين ونصف عام وتعثر عملية التحضير الستئناف إعمار هذا المخيم إلنهاء مأساة أهله، 

ة إعماره من دائرة التجاذبات اللبنانية ونحن نقول إنه يجب أن يصار الى إخراج مخيم نهر البارد وإعاد
الى متى يستمر حرمان : على المقلب اآلخر يحق لنا أن نتساءل: أضاف. والصراعات الداخلية

 .الفلسطيني من حقوقه اإلنسانية، حق العمل وحق التملك
 11/9/2009السفير، 

  
   بخطة أوباماة غير متفائلالفصائل الفلسطينية: تقرير .12

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة ما نـشر            : جوبعوض الر  -الخليل  
 أوباما بأنها غير واضحة، مشددا علـى أن أي خطـة             الرئيس األمريكي باراك   من معلومات حول خطة   

  . يجب أن تضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال االستيطان"فعالة 
وزراء الفلسطيني سالم فياض ففضل التريث لحين اإلعـالن         أما عمر الغول المستشار السياسي لرئيس ال      

لـدى الفلـسطينيين    "عن الخطة أو صدور معلومات رسمية ومعتمدة من اإلدارة األميركية، لكنه أكد أن              
  ".موقفا واضحا من مجمل القضايا

ى األراضي  إقامة الدولة عل  "وشدد الغول على ضرورة أن تراعي الخطة المقبلة الثوابت الفلسطينية ومنها            
 بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة الدولة التي ستقوم على كل األراضي التي يجـب       1967المحتلة عام   

  ".أن تنسحب منها إسرائيل، وإزالة المستوطنات، وضمان حق عودة الالجئين
ونفت حركة فتح أن تكون تلقت أي معلومات حول خطة أوباما، ووصف رئيس كتلتها البرلمانية عـزام                 

  ". مجرد تكهنات إعالمية نفتها اإلدارة األميركية نفسها"حمد ما نشر عن الخطة بأنه األ
تكرس خطـة أوبامـا     "بدورها لم تستبعد عضوة المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار أن             

ما سرب ونشر عن هذه الخطـة محـوره التطبيـع           "، موضحة أن    "الرؤية األميركية المنحازة إلسرائيل   
  ".ربي مع اإلسرائيليين دون إنهاء االحتاللالع
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دولة " ال يختلف عن خطة سلفه جورج بوش         -حسب ما أعلن  –وقالت إن مضمون الدولة في خطة أوباما        
  ".كانتونات دون سيادة ومنزوعة السالح، وتوطين الالجئين

المـشكلة فـي    وأكدت أن محاولة ربط القضية الفلسطينية بتواجد قوات دولية يصرف األنظار عن كون              
  ". دون المقاومة ال يمكن الحديث عن قضايا تقنية إلنهاء االحتالل"االحتالل، مضيفة أنه 

من جهتها ال تعول حركة حماس كثيرا على الخطة المتوقعة كما يقول عضو المجلس التـشريعي عـن                  
جميد االستيطان  تحويل جوهر القضية إلى ت    "الحركة عبد الرحمن زيدان، مشيرا إلى أنه من غير المقبول           

  ".بدل إزالته
أن يكـون أوبامـا أكثـر       "وأضاف أنه يفضل االنتظار للحكم بشكل صحيح على الخطة، دون أن يتوقع             

إن البعض قدم تنازالت في بعض القـضايا مثـل          "، وملمحا بالقول    "حرصا على الفلسطينيين من بعضهم    
  ".قضية الالجئين

، مضيفا أنهم   "ال توجد مقدمات جدية لهذه الدولة     "ل عامين ألنه    واستبعد زيدان إقامة الدولة الفلسطينية خال     
  ". يريدون شكل دولة وليس السيادة على األرض والمعابر والمياه وغيرها من مظاهر السيادة"

  10/9/2009نت، . الجزيرة 
  

  "إسرائيل"ال تنازل عن يهودية : نتنياهو .13
ياهو القبول بيهودية إسرائيل في أي اتفـاق مـع          اشترط رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتن     : وكاالت

  .الفلسطينيين، وقال إن إسرائيل لن توافق على قيام ما سماها بحماسستان أخرى في الضفة الغربية
 -خالل احتفالية بتل أبيب لحزب الليكود بمناسبة حلول رأس السنة العبرية األسبوع المقبل            -وقال نتنياهو   

وهو يعمل على تحقيق اعتـراف      ) حزيران الماضي /ي ألقاه في شهر يونيو    الذ(إنه منذ خطاب بار إيالن      
أننا لن  "، والثاني هو    "االعتراف بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي     "دولي بمبدأين أساسيين، األول هو      

  . ، في إشارة إلى الضفة الغربية"نسمح بحماسستان أخرى في قلب البالد
 -ذي يواجه تجميده معارضة واسعة في أوساط حزب الليكود الحاكم         ال–وفيما يتعلق بموضوع االستيطان     

وفي نفس الوقت ستتيح لـسكان المـستوطنات        "صرح نتنياهو بأن حكومته ستخوض مفاوضات سياسية        
  .، في إشارة إلى تبنيه استمرار عمليات االستيطان"ممارسة حياتهم بصورة طبيعية

إن إسرائيل مستعدة لخوض العملية السياسية وتقـديم حلـول          ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله       
  .وسط ولكنها لن تكون مستعدة لتقديم تنازالت مجانية

، وأن القـدس    "ترتيبات أمنية متينة في نطاق أي تسوية سلمية       "وأضاف أن إسرائيل ستصر على ضمان       
  .ستكون موحدة وعاصمة أبدية إلسرائيل

  11/9/2009نت، . الجزيرة 
  

  تنفي رسمياً صحة وثيقة تدعي موافقة نتنياهو على االنسحاب من الجوالنتل أبيب  .14
نفت الحكومة اإلسرائيلية رسمياً صحة وثيقة نشرت في وسائل اإلعالم العبرية اليوم الخميس : غزة

، تدعي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق، خالل توليه رئاسة الحكومة قبل عشر سنوات، )10/9(
  .اب من مرتفعات الجوالن السورية المحتلةعلى االنسح

على أن نتنياهو كان قد   صباح اليوم عن وثيقة تدل حسب قولها"يديعوت أحرونوت"وقد كشفت صحيفة 
وافق في فترة واليته األولى في رئاسة الوزراء قبل حوالي عشر سنوات على انسحاب كامل من 

ذه الوثيقة، وهي عبارة عن مسودة معاهدة سالم ونشرت الصحيفة نسخة له .مرتفعات الجوالن المحتلة
بين دمشق وتل أبيب قدمها مبعوث رئيس الوزراء آنذاك رجل األعمال اليهودي األمريكي رون الودر 

  . إلى الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون
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م يوافق قط على إن نتنياهو يؤكد مجدداً أنه ل: "ورداً على الوثيقة؛ قال ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية
، ولكنه ما زال مستعداً إلجراء مفاوضات مع سورية دون )يونيو(االنسحاب إلى خط الرابع من حزيران 

  ".شروط مسبقة
  10/9/2009 قدس برس

  
 استعداداً ألي حرب قادمةالجيش اإلسرائيلي أجرى تمريناً عسكرياً واسع النطاق  .15

ل اإلسرائيلي بنشر نبأ إجراء تمرين عسكري واسع سمحت الرقابة العسكرية في جيش االحتال: الناصرة
، وذلك بعد انتهاء التمرين الذي تم إبالغ كل من سورية 1948النطاق في شمال فلسطين المحتلة سنة 

  .ولبنان به
وقالت وسائل اإلعالم العبرية، نقالً عن متحدث عسكري قوله، إنه انتهى في شمال البالد الليلة الماضية 

اسع النطاق على مختلف المستويات ألذرع الجيش اإلسرائيلي المختلفة استمر أربعة تمرين عسكري و
تم خالل التمرين التعامل مع سيناريوهات قتال عدة، من بينها محاولة حزب اهللا "مشيراً إلى أنه . أيام

شروع وكشف المتحدث النقاب عن أنه قبل ال ".ضرب الداخل االسرائيلي وتكبيده خسائر جسيمة باالرواح
  .في التمرين؛ تم إبالغ كل من سورية ولبنان بإجرائه

بدوره؛ قال رئيس أركان جيش االحتالل الجنرال غابي اشكنازي أن تدريب قوات الجيش على هذه 
الهدوء على الحدود الشمالية مصلحة مشتركة "، وأضاف أن "جزء من جهوزية الجيش"السيناريوهات هو 

  ". نكون على يقظة تحسبا ألي طارئلجميع االطراف، إال أنه يجب أن
  10/9/2009 قدس برس

  
  نتنياهو ينجح في اخماد معارضيه في الليكود .16

تمكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، بنيامين نتنياهو في األيـام األخيـرة            :  رامي منصور  -القدس المحتلة   
مستوطنات ، بعد أن أفشل     الداعين إلستمرار البناء في ال    " الليكود"بتهميش وإخماد معارضيه داخل حزبه      

مؤتمرا ألعضاء حزبه في القدس المحتلة نظمته مجموعة من أعضاء الكنيست ونشطاء الليكود أطلقـوا               
وذكرت وسائل اإلعالم العبريـة أمـس أن نتنيـاهو     ".أمناء أرض إسرائيل في الليكود "على أنفسهم أسم    

يهم وزير الـشؤون اإلسـتراتيجية اليمينـي        أستطاع إقناع كافة وزرائه بعدم المشاركة في المؤتمر بما ف         
المتطرف موشيه يعالون ، على الرغم من أن أربعة منهم أكدوا للمنظمين مشاركتهم في المـؤتمر ، إال                  
أنهم في نهاية المطاف ورضخوا لضغوطات نتنياهو ، فيما شارك في المؤتمر فقط أربعة أعضاء كنيست                

 الداعي إلستمرار للبناء في المستوطنات في ظل مباحثاته مـع           وأعتبر نتنياهو نجاح المؤتمر   . من الليكود 
  .وشق الليكود" إلغتياله سياسياً"اإلدارة األميركية محاولة يمينية 

  11/9/2009الدستور، 
 

  سر الجنودأ يؤكد ان جنوده تلقوا اوامر باطالق النار على اي مسلح يحاول إسرائيلي عسكري .17
يلي عسكري كبير مسؤول عن المنطقة المحاذية لقطاع غـزة          كشف مسؤول اسرائ   :اشرف الهور  -غزة  

امس ان جنوده امروا باطالق النار على اي مجموعة فلسطينية مسلحة تحاول اسر الجنـود، حتـى لـو                   
  تعرضت حياة هذا الجندي للخطر

االسرائيلية ان قيادة الجيش اعطت الجنود اوامر واضحة ' هآرتس'وقال الجنرال موتي باروخ لصحيفة 
اطلقوا النار باتجاه الجهة اآلسرة دون تردد حتى لو شكل اطالق النار خطورة كبيرة على حياة 'هي و

  .'الجندي االسير



  

  

 
 

  

            11 ص                                     1552:         العدد       11/9/2009الجمعة  :التاريخ

ويشير الجنرال االسرائيلي الى انه بعد اسر الجندي غلعاد شليط في غزة قبل ثالثة اعوام اصبحت 
ى ال يقع اي جندي من جنودنا في المهم هو قتل الجهة اآلسرة حت'اوامرنا للجنود اكثر وضوحا، وتابع 

  .'االسر، وهذا ما سيحدث فلن يقع اي جندي اسرائيلي باالسر بعد شليط
الرسالة واضحة بأال يسقط اي جندي في االسر، وانه في حال وقوع اي جندي في االسر فان 'وقال 

  .'الهدف الرئيس لدى الجنود يجب ان يكون قتل المخربين قبل التطرق لوجود جندي معهم
  11/9/2009القدس العربي، 

  
  اإلسرائيليون منقسمون حول تجميد االستيطان: استطالع .18

أفاد استطالع للرأي نشرت االذاعـة االسـرائيلية العامـة نتائجـه أمـس ان                :وكاالت -القدس المحتلة 
حـاد  االسرائيليين منقسمون حول تجميد االستيطان في الضفة الغربية، كما تطالب الواليات المتحدة واالت            

  .االوروبي
مـن  % 44،7اجـاب   " هل انتم من مؤيدي تجميد االستيطان في االراضـي الفلـسطينية؟          "وعلى سؤال   

  .منهم معارضتهم والباقون ال رأي لهم% 38االشخاص بنعم في حين اعرب 
% 60من االسرائيليين انهم يؤيدون عمل رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتانياهو و          % 65في المقابل، قال    

  .ؤيدون وزير الدفاع ايهود باراك زعيم الحزب العماليي
من االراء المؤيدة في حين ان شـعبية        % 49وحصل وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان على        

  %.47لم تتجاوز ) معارضة(تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما الوسطي 
 نائبا في   32تزعمه نتانياهو سيحصل على     وفي حال جرت االنتخابات التشريعية اليوم، فان الليكود الذي ي         

وسيفقد حزب اسـرائيل بيتنـا      .  حاليا 28 نائبا بدال من     24 حاليا في حين يحصل كاديما على        27مقابل  
  . مقعدا في حين ان العماليين بزعامة باراك سيخسرون مقعدا واحدا13الذي يتزعمه ليبرمان مقعدين الى 

لعدة اشـهر   " تعليقه"ستيطان في الضفة الغربية والقدس قبل اعالن        وقرر نتانياهو اخيرا تسريع وتيرة اال     
لتهدئة خواطر االسرة الدولية التي تطالب بتجميد تام العمال البناء للسماح باستئناف مفاوضات الـسالم               

   .الفلسطينيين مع
 فـي    شقة في حي استيطاني    500ووافقت السلطات االسرائيلية هذا االسبوع على تراخيص لبناء حوالى          

  . مسكنا في الضفة الغربية المحتلة455القدس ومشاريع لبناء 
 حيا فـي    12 الفا في حوالى     220 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية وحوالى         300ويقيم حوالى   

  .شرق القدس المحتلة
  11/9/2009صحيفة فلسطين، 

 
  الجيش االسرائيلي يخشى انقالب الوضع االمني على حدود غزة .19

 عبر الضباط في هيئة األركان الجنوبية للجيش اإلسرائيلي عن خشيتهم من            : سمر خالد  -حتلة  القدس الم 
انقالب الوضع بشكل مفاجئ على الحدود مع قطاع غزة، رغم الهدوء السائد في المنطقة، مؤكدين أن أي                 

وضـاع  عملية خطف أو تسلل مقاتلين فلسطينيين إلى عمق األراضي اإلسرائيلية من شأنه أن يقلـب األ               
رأسا على عقب وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن قيادة المنطقة الجنوبية تبدي رضـاها عـن حالـة                  
الهدوء السائدة على الحدود مع قطاع غزة، حيث أكد قائد المنطقة الجنوبية يوئاف غالنت أن هذه الفتـرة                  

  .ي جرت هنا قبل ستة شهور عاما والسبب نتائج المعركة الت15تعد األهدأ التي تمر بها المنطقة منذ 
وأشارت اإلذاعة انه على الرغم من الهدوء الذي تتحدث عنه قيادة الجيش إال أن طائرات سالح الجو ال                  
تفارق سماء المنطقة في حين أن الدوريات العسكرية المكثفة تجوب المكان، فيما قامت وحدات من سالح                
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نة نتيف هعسرا امس، كما تم إطالق النار ثالث         الهندسة بتفكيك مجموعة من العبوات على حدود مستوط       
  .مرات على قوات الجيش في المنطقة

  11/9/2009الرأي، األردن، 
  

  نجاد ن يختصر زيارته لنيويورك لتفادي الجلوس على بعد كرسيين منتنياهو .20
ته  أكدت مصادر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه قرر اختصار زيار:الناصرة

لنيويورك بعد أسبوعين للمشاركة في الدورة السنوية للجمعية العمومية لألمم المتحدة، من اربعة ايام كما 
 أحمدي نجاد، علماً أن اإليرانيكان مقرراً الى يومين فقط لتفادي الجلوس على بعد كرسيين من الرئيس 

في المنظمة الدولية، وكال الدولتين ترتيب المقاعد يتم بحسب التسلسل األبجدي ألسماء الدول األعضاء 
  .يبدأ اسمهما بالحرف ذاته

وجاء من مكتب نتنياهو أن اختصار زيارته لنيويورك لن يحول دون اللقاء الثالثي المرتقب بين اوباما 
وسيلقي نتنياهو . ونتنياهو والرئيس محمود عباس، ولقاء آخر مع العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني

  .الجمعية العامة لألمم المتحدة الخميس بعد المقبل، ويعود إلى إسرائيل في اليوم التاليكلمة أمام 
  11/9/2009الحياة، 

  
   تكاد تصبح دولة ابارثيد"إسرائيل": اولمرت .21

الجهات التي عملت على إفشال عملية " انتقد رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق ايهود اولمرت :الناصرة
 غزة وحرضت المستوطنين على إفشال أي فك ارتباط آخر في المستقبل عن فك االرتباط عن قطاع

، محذراً من ان إسرائيل تقترب من أن تكون دولة أبارثيد على غرار ما "مستوطنات في الضفة الغربية
في اليوم الذي سنبلغ هذا الوضع ستكون أيام إسرائيل، كدولة يهودية، : "وقال. كان في جنوب أفريقيا

السبيل الوحيد لمنع ذلك هو التوصل "وزاد أن من مصلحة إسرائيل أن ال تبلغ هذه المرحلة و". معدودة
  ". في القريب العاجل إلى اتفاق ينطوي على تنازالت تمزق نياط القلوب

 نيته تنفيذ انسحابات أحادية من مستوطنات 2006وكان اولمرت أعلن عشية انتخابه رئيساً للحكومة عام 
لى أن تبقي إسرائيل تحت سيطرتها الكتل االستيطانية الكبرى، لكنه لم يقم بأي خطوة في قلب الضفة، ع

 .في هذا االتجاه خالل سنوات حكمه الثالث
  11/9/2009الحياة، 

 
  لم نعلن الحقيقة بخصوص زيارة موسكو: مكتب نتنياهو .22

 امس بانه قدم معلومات     اقر مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو      :  ا ف ب     -القدس المحتلة   
غير دقيقة تهدف بحسب وسائل االعالم الى تغطية رحلة سرية قام بها الى روسيا وخصـصت لبحـث                  

  .مشروعات بيع اسلحة روسية اليران
عن حـسن نيـة   . رئيس الوزراء قام بتحرك صنف من اسرار الدفاع      "واعلن المكتب في بيان رسمي ان       

  )".غير دقيق(يفي مبادرة حماية هذا السر عبر نشر اعالن اتخذ ملحقه العسكري الجنرال مئير كل
فـي  " موقع امني في اسرائيل   "ولشرح غياب نتنياهو المفاجىء قال ملحقه العسكري الثالثاء انه توجه الى            

لكن بحـسب وسـائل     . اشارة الى مقر الموساد ، جهاز االستخبارات االسرائيلي ، في ضواحي تل ابيب            
نه كان في هذا الوقت في روسيا ليبحث مع كبار المسؤولين عقدا جديـدا لمبيعـات           االعالم االسرائيلية فا  

وقد يكون بحث بشكل خاص مخاطر نقل اسلحة روسـية الـى            . اسلحة متطورة روسية اليران وسوريا    
  .حزب اهللا الشيعي اللبناني
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 علـى مـتن طـائرة       وكشفت االذاعة العامة االسرائيلية ان نتانياهو غادر االثنين بسرية تامة اسـرائيل           
  .الخاصة التي يملكها رجل االعمال يوسي مايمان المقرب سياسيا منه" مرحاف"استاجرتها شركة 

  11/9/2009الدستور، 
 

   يشق نفقا جديدا من سلوان باتجاه االقصىاالحتالل .23
لشق ” إسرائيلي“عن وجود مخطط ” مؤسسة األقصى للوقف والتراث“كشفت  : منتصر حمدان-رام اهللا 

 متر وبارتفاع 5،1 متراً، وبعرض 120 جديد تحت بلدة سلوان يصل طوله حتى اآلن إلى أكثر من نفق
ويتجه النفق شماالً باتجاه المسجد األقصى، مؤكدة أن سلطات االحتالل تسعى الى ربط هذا .  أمتار3

فق الجديد النفق بنفق آخر، يتم حفره في حي وادي حلوة في بلدة سلوان، وكل ذلك بهدف ربط هذا الن
بشبكة األنفاق المحفورة والتي ما زالت تحفر تحت البلدة والتي تتجه كلها نحو المسجد األقصى، كما 
تهدف سلطات االحتالل الى ربط هذا النفق الجديد باألنفاق التي حفرتها سلطات االحتالل وما زالت 

 .تحفرها في محيط وأسفل المسجد
التي تعمل ” إلعاد“ومنظمة ” اإلسرائيلية“ما يسمى بسلطة اآلثار وتتكالب على تنفيذ هذا المخطط كل من 

وأكدت . ساعات طويلة في حفر هذا النفق بواسطة عمال مستوطنين على مدار ستة أيام في األسبوع
على ” إسرائيل“المؤسسة أن من بين المخاطر من حفر هذا النفق أنه سيرتبط بشبكة األنفاق التي حفرتها 

 .عاما في بلدة سلوان واألنفاق التي حفرتها في محيط وأسفل المسجد األقصى 40مدار أكثر من 
ورأت المؤسسة أن هذه الحفريات واألنفاق تشكل خطراً مباشرا على بيوت سلوان، التي تشقق الكثير 
منها، كما تشكل خطراً كبيراً على المسجد األقصى، باإلضافة إلى أن هذه الحفريات هي بمثابة تدمير 

 العربية واإلسالمية في سلوان، كل ذلك ضمن مخطط كبير لبناء الهيكل المزعوم على حساب لآلثار
 .المسجد األقصى

11/9/2009الخليج،   
  

   آالف من فلسطينيي النقب ثالثةخطر اإلخالء يتهدد  .24
عابر  (6اقر المجلس القطري للتخطيط والبناء في إسرائيل ، توسعه الشارع القطري رقم : باقة الغربية

، حيث أعلن عن مصادقته لتوسعة الشارع في المقطع الذي يبدأ حيث ينتهي فيه الشارع أالن ) إسرائيل
 كم 60من شرقي رهط حتى مفرق السقاطي مرورا بتل السبع ، حيث تصل مساحة المقطع الجديد نحو 

فر في  ألف دونم ، وانه سترافق المقطع الجديد سكة حديد موضحا إن الس21ويلتهم مساحة قدرها 
  .المقطع الجديد سيكون بشكل مجاني

 إذ يتجاهل 48والمقطع الجديد يأتي استمرارا لسياسة المصادرة التي تقوم بها إسرائيل بحق فلسطيني الـ
 مبنى وبيتا وحظائر لألغنام في قرى أم بطين 600 من بدو النقب ، وسيجهز على 3000المقطع الجديد 

  .زنه والشهبي ووادي النعم أبو كف والسيد وبير الحمام وخشم -
برسالة إلى مدير عام وزارة الداخلية اإلسرائيلية ، أبلغته وأبدت " بمكوم"وفي هذا السياق بعثت جمعية 

معارضتها لشق المقطع الجديد ، والذي يتجاهل المواطنين العرب الذين يسكنون في محيط المسار الجديد 
أغنام وسيضطر أهلها إخالء بيوتهم وأرضهم وقراهم  مبنى وبيتا وحظائر 600للشارع ، وسيجهز على 

وسيجدون أنفسهم بدون مأوى ، هذا باإلضافة إلى أنها تستكمل مخططها السابق المتعلق بخطة 
متروبولين بئر السبع والتي يتجاهل وجود القرى والتجمعات العربية في النقب ، وأن قرار المصادقة 

التي دعت إلى تنظيم البناء في قضيه "غولدبرغ"صيات لجنة على الشارع المذكور يتنافى كليا مع تو
  .القرى غير المعترف بها في النقب

  11/9/2009الدستور، 
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  "حي سلوان" توقف تنفيذ مشروع تدعمه جمعية استيطانية في "محكمة القدس" .25

ية وجمع) اكري(» الدفاع عن الحقوق المدنية في اسرائيل« أعلنت جمعية : أ ف ب-القدس المحتلة 
» العاد«ان محكمة اسرائيلية قضت بوقف تنفيذ مشروع للبنى التحتية تدعمه منظمة » بيمكوم«

  . االستيطانية في القدس الشرقية المحتلة بعد شكوى رفعها فلسطيني
وقالت المنظمتان ان محكمة القدس اعتبرت ان المشروع الذي تنفذه بلدية المدينة بقيمة ثمانية ماليين 

االستيطانية المتطرفة في حي سلوان الفلسطيني، » العاد«وتدعمه منظمة ) يين يورو مال5.5(دوالر 
  . مخالف للقانون، ولم يحصل على كل تراخيص البناء الضرورية

ان المشروع يتضمن بناء معابر وتجديد واجهات بهدف تشجيع زيارة السياح » اكري«وقالت جمعية 
مساحات مفتوحة ومناطق خضراء وساحات لمواقف  «االثري من خالل اقتطاع» مدينة داود«لموقع 

  .»السيارات يستخدمها المقيمون في الحي
11/9/2009الحياة،   

 
     ة لألسبوع الثالث يطلبة غزة بال قرطاس .26

يواجه طلبة قطاع غزة أزمة حادة لألسبوع الثالث على التوالي جراء استمرار سلطات االحتالل : غزة
 .اتر والمستلزمات المدرسية للقطاعاإلسرائيلي في منع إدخال الدف

المحاوالت جارية إلدخال "محمد عسقول أن . وأكد وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المقالة د
 ."القرطاسية بطرق عديدة ومختلفة إلى غزة

إن الوزارة ملتزمة بتوفير كل المستلزمات المدرسية للطلبة في ": وقال في تصريحات صحافية، أمس
 استطاعت إيجاد حلول لطالبها من "أونروا"، الفتاً إلى أن وكالة  ”ل استمر االحتالل بمنع إدخالهاحا

 .خالل توزيع بعض القرطاسية عليهم وهذا ما خفف جزءا من األزمة
وأكد أن عشرات الشاحنات المحملة بالقرطاسية تنتظر منذ قبل بداية العام الدراسي الجديد في الموانئ 

 . يسمح لها بالدخول، الفتاً إلى أن هذه الشاحنات ليست محّملة باألسلحةوالمعابر وال
11/9/2009الخليج،   

  
  شهيد 300االحتالل يحتجز جثامين : "منظمة التحرير" .27

، إن )10/9(قالت دائرة العالقات القومية والدولية، في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس : رام اهللا
بشكل " جثمان تعود لشهداء فلسطينيين وعرب في مقابر خاصة 300 تحتجز حوالي السلطات اإلسرائيلية

  ".سري وغامض
إن جثامين هؤالء الشهداء تحتجز في : "نسخة منه" قدس برس"وأضافت الدائرة، في بيان أصدرته وصل 

مصير ، مطالبةً بضغط دولي لإلفراج عنها والكشف عن "إسرائيل في مقابر سرية عرفت بمقابر األرقام
  .عشرات من المفقودين

10/9/2009قدس برس،   
  

 العنف المجتمعي يزداد لدى الفلسطينيين بسبب االحتالل": مركز حقوقي" .28
 يرى اخصائيون من رجال الشرطة ومعالجون نفسيون ورجال اصالح ان العنف :)ا ف ب( -رام اهللا 

 .االبطالة والحصارالمجتمعي في اوساط الفلسطينيين يزداد سنة بعد اخرى بسبب اليأس و
وقال الطبيب النفسي ومدير مركز تاهيل ضحايا العنف والتعذيب الدكتور محمود سحويل لوكالة فرانس 
 .برس ان العنف زاد بشكل ال يصدق وتحول من ظاهرة في مجتمعنا وفي المجتمع االسرائيلي الى ثقافة
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اء ناجم عن الضرب والطعن  حالة ايذ2830وقد كشفت احصائية للشرطة الفلسطينية انها سجلت 
 وحتى الثامن 2009وفي االشهر التسعة االولى فقط من  .2008 في 4600، مقابل 2007والحرق في 

 .4126من ايلول تحديدا، بلغ عدد هذه الحاالت 
 حتى 777 ووصل الى 2008 في 726 وارتقع الى 2007 في 649اما عدد المشاجرات العنيفة فقد بلغ 

 .2009الثامن من ايلول 
11/9/2009الرأي، األردن،   

  
  في الضفة " برنامج دايتون"إدارة أوباما مطالبة بوقف : الجالية الفلسطينية بأمريكا .29

 شبكة –المؤتمر الشعبي الفلسطيني " طالبت قوى وجمعيات فلسطينية وأمريكية  :)وكاالت( – نيويورك 
مريكي باراك أوباما بوقف التمويل والدعم إدارة الرئيس األ" الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة

للجنرال األمريكي كيث دايتون وطواقمه األمنية العاملة في الضفة الغربية المحتلة و وقف الغطاء الذي 
بين السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل " التعاون األمني " يقدمه الكونغرس األمريكي لبرنامج  ما يسمى 

   . اإلسرائيلي
11/9/2009ن، صحيفة فلسطي  

  
 ال لمهرجان يجّمل االحتالل: فلسطينيون يحتجون على كندا .30

سلم مخرجون ومثقفون فلسطينيون أمس ممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية في رام اهللا رسالة : )رويترز(
احتجاج على احتفاء مهرجان تورنتو السينمائي بتل أبيب، مطالبين منظميه باستبدال تل أبيب بالقدس 

 .ية المحتلةالعرب
وجاء في رسالة االحتجاج، التي تالها المتحدث باسم جماعة السينما الفلسطينية يوسف الشايب، خالل 

أننا نحن المشاركون في االعتصام من سينمائيين ومثقفين « أمام مكتب البعثة الكندية في رام اهللا "اعتصام"
نرفض تجيير المحافل الفنية الدولية لتلميع سياسة االحتالل .. وكتاب وأكاديميين وإعالميين وغيرهم

م منازل ومصادرة اإلسرائيلي الممعن في ممارساته العنصرية ضد الفلسطينيين، من قتل واعتقال وهد
 .»أراض وحواجز عسكرية وجدار فصل عنصري

11/9/2009السفير،   
  

   355 الحصار إلى ضحاياارتفاع  .31
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع عدد شهداء الحصار المفروض على قطاع غزة : غزة

  . ضحية، وذلك إثر وفاة ثالثة مرضى في آن واحد355منذ نحو ثالثة أعوام إلى 
11/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  من المياه ملوثة ال تصلح للشرب% 90: غزة .32

وصف مدير سلطة جودة البيئة في غزة يوسف الغريز الوضع المائي بالكارثي :  أحمد فياض- غزة
والخطير، الفتا إلى أن المصدر الوحيد الصالح لالستعمال اآلدمي هو الخزان الجوفي الذي يتعرض إلى 

 مليون متر مكعب سنويا، في حين أن المياه 160عدل االستهالل من الخزان الجوفي استنزاف حاد، فم
  . مليون متر مكعب100الداخلة ال تتعدي 

من مياه قطاع غزة ملوثة ال تصلح للشرب جراء ارتفاع نسبة الكلور، وذكر أن ما % 90وأشار إلى أن 
  . تتوافق مع معايير الصحة العالميةفقط من كمية المياه التي يتم تزويدها لسكان غزة% 10نسبته 

وأكد الغريز للجزيرة نت أن من أسباب تلوث مياه الشرب تعطل مشاريع الصرف الصحي وعدم إدخال 
  .المعدات إلى محطات المعالجة
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 مليون لتر من المياه العادمة يتم ضخها يوميا في 80وتؤكد تقارير صدرت عن األمم المتحدة أن نحو 
  . الذي يشكل خطرا بيئيا كبيرا على حياه السكان ومستقبلهممياه البحر، األمر

10/9/2009نت، . الجزيرة  
  

    تحرك دولي إلىاألردن ينتقد االستيطان ويدعو  .33
 دعا العاهل األردني عبد اهللا الثاني خالل استقباله وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، :)وكاالت(

 من اجل إحالل السالم الشامل في الشرق "اعل وسريعتحرك دولي ف"أمس، في عمان الى إطالق 
 "إسرائيل"ضرورة وقف "واكد الملك على . األوسط، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي األردني

جميع األعمال األحادية بما في ذلك بناء المستعمرات التي تشكل خرقا للقانون الدولي وتقوض فرص 
 .”تحقيق السالم

11/9/2009الخليج،   
 

    مدانين بالتجسس لحماس ثالثةإسالميو األردن يطلبون العفو عن  .34
طالب األمين لعام لحزب جبهة العمل اإلسالمي األردني إسحق الفرحان أمس، الحكومة بالتنسيب في 

 .إصدار عفو خاص عن ثالثة أردنيين محكومين بالسجن بعد إدانتهم بالتجسس لمصلحة حركة حماس
11/9/2009الخليج،   

  
  العثور على معدات إسرائيلية الصنع: لبنان .35

 الصنع في معمل فرز النفايات الذي يجري بناؤه عند اإلسرائيليةاثار وجود بعض المعدات  :صيدا
 المختصة تحقيقاً لمعرفة سبل دخول األجهزةالمدخل الجنوبي لمدينة صيدا جملة تساؤالت، بينما فتحت 

  . الصنعأميركية، والتي تمثّل اجزاء من آالت كبيرة "إسرائيلي ُصنع ف"هذه المعدالت المدموغة بعبارة 
 الستيضاح هذا IBCستبدأ تحقيقاً مع شركة "واعلن رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري ان البلدية 

 قطع وادوات صنعت لدى العدو إدخالالموضوع الخطير وتحديد المسؤوليات، ومعاقبة المسؤولين عن 
  ".ناالسرائيلي الى لبنا

ان ما اثير من اخبار "في الجنوب بسام حمود في بيان " الجماعة االسالمية"اعتبر المسؤول السياسي لـو
 ". حول وجود معدالت صهيونية في معمل في صيدا يشكل خرقاً صهيونياً لالقتصاد

11/9/2009النهار،   
 

    "إسرائيل" لبنانيين اشتروا معدات شبكة انترنت من خمسةاالدعاء على  .36
ادعى مفوض الحكومة اللبنانية المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان أمس،  :يروتب

وحدد   موقوفين في قضية محطة شبكة االنترنت في الباروك وعلى كل من يظهره التحقيق، 5على 
 .   سنوات أشغال شاقة10 أشهر و3رمضان التهم الموجهة إليهم بجرائم تتفاوت عقوبتها بين 

11/9/2009ليج، الخ  
 

 العرب يرفضون التطبيع واالستيطان: في ختام اجتماع وزراء الخارجية .37
اختتم في القاهرة مساء األربعاء أعمال الدورة الثانية والثالثين بعد المائة لمجلس :  أحمد علي-القاهرة 

ي اإلسرائيلي جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك وسط تركيز على قضايا الصراع العرب
 . وخاصة موضوع االستيطان
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قرار الحكومة " مستجدات القضية الفلسطينية"ورفض وزراء الخارجية العرب في قرار بعنوان 
اإلسرائيلية باالستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وحملوها مسؤولية إفشال 

المواقف "لدول العربية على مستوى وزراء الخارجية كما رفض مجلس جامعة ا. جهود السالم الجارية
اإلسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين باالعتراف بيهودية إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة 

الهادفة إلى تغيير الواقع " أحادية الجانب"ومنزوعة السالح والسيادة ورفض كافة اإلجراءات اإلسرائيلية 
 ". جغرافي لألراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقيةالديمغرافي وال

وأكد الوزراء رفضهم فرض وقائع جديدة على األرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي 
ومحاوالت االلتفاف على أسس عملية السالم ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين 

  . سطينية مستقلة وقابلة للحياةوالقضاء على فرص إقامة دولة فل
وقال األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إن ملف تقديم تنازالت تطبيعية للجانب اإلسرائيلي 

 .مقابل وقف االستيطان قد أغلق نتيجة للسياسة اإلسرائيلية المتعنتة
  11/9/2009العرب، قطر، 

 
  وضوع التطبيعاإلسرائيليون يتشاطرون في م:  الوزراء القطريرئيس .38

على : التذاكي"اتهم رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية إسرائيل ب:  ميشال أبو نجم-باريس 
وعبر الشيخ . العرب عن طريق المطالبة بتطبيع عالقاتها مع العالم العربي مقابل وقف ما لالستيطان

اً باعتبار أنه يبتعد كثيرا في أن يقبل العرب مثل هذا الطرح، خصوص" شكّه"حمد بن جاسم آل ثاني عن 
 . عن الغرض المنشود الذي هو الحل النهائي

ووصف رئيس الوزراء النقاش الدائر حاليا حول وقف االستيطان والمقابل الذي يتعين على العرب 
وبعيد كل البعد عما يريده العرب واألوروبيون واألميركيون، أي التسوية " أمر غريب"تقديمه بأنه 

أعتقد أن اإلسرائيليين يتشاطرون كثيراً، وسيكون من السخف أن نقبل : "ل المسؤول القطريوقا. النهائية
كعرب بهذا الوضع ألنه ينسينا القضية والحل النهائي الذي نتكلم عنه مع شركائنا األوروبيين 

ناسي وبحسب المسؤول القطري فإن المطالب التي يصر عليها اإلسرائيليون تدفع باتجاه ت". واألميركيين
وشدد المسؤول . الحل النهائي وتدخل العرب في متاهات االستيطان واألثمان التي تريدها إسرائيل

 .لموضوع المطالب التطبيعية اإلسرائيلية" نقاش عربي"القطري على الحاجة إلى 
  11/9/2009الشرق األوسط، 

  
  فاوضاتلقاء نتانياهو يهدف لوضع رؤية واضحة والتزامات محددة لبدء الم: مبارك .39

أكد الرئيس المصري حسني مبارك تصميم بالده على العمل من أجل تحقيق :  أحمد مصطفى–القاهرة 
 والذي 1973السالم الشامل والعادل في المنطقة، مشيراً الى أن سالم مصر جاء بعد نصر اكتوبر عام 

.  التنمية والديموقراطيةاعاد مصر الى وزنها القيادي والطبيعي، وان السالم بعد النصر فتح الباب امام
وأوضح مبارك الذي يرأس الحزب الوطني الديموقراطي، خالل لقائه اعضاء االمانة العامة للحزب 
وامناء المحافظات، ان اللقاء الذي سيجمعه بعد غد برئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو هو 

بين الجانبين، مؤكداً ان قيام الدولة محاولة لوضع رؤية واضحة والتزامات محددة لبدء المفاوضات 
  .الفلسطينية هو أكبر تأمين الستقرار المنطقة

  11/9/2009الحياة، 
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 مصر تتسلم النسخة النهائية من مبادرة جنيف للسالم .40
مبادرة "تسلم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط النسخة النهائية من :  محمد عبدالرازق-القاهرة 
لسالم، والتي عكف على إنهائها وعلى مدار السنوات الماضية فريقان من دعاة السالم لتحقيق ا" جنيف

وقال السفير دانيال روخ . اإلسرائيليين والفلسطينيين بقيادة يوسي بيلين وياسر عبدربه برعاية سويسرية
ي من أوائل المبعوث السويسري لعملية السالم، والذي قام بتسليم النسخة أمس إلى أبو الغيط، إن مصر ه

الدول التي يتم تسليم المبادرة إليها وأنه سيتم موافاة دول أخرى داعمة لجهود السالم بنسخ من تلك 
  .المبادرة

من جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير حسام زكي إن المسؤول السويسري أعرب عن 
توصل إلى تسوية نهائية حيث تتناول ومالحقها أمله في أن تشكل تلك المبادرة دافعاً لألطراف المختلفة لل

. تقديم مقترحات وأطروحات لحل كافة الملفات والقضايا العالقة بما فيها قضايا الحدود والالجئين والقدس
وأشار إلى أن أبو الغيط أعرب عن تقديره للجهد السويسري الذي ساهم في تسهيل إنجاز وإتمام تلك 

تشكل أساسا جيداً ومفيداً يمكن اللجوء إليه عند توقيع اتفاق سالم بين الوثيقة الهامة التي يمكن أن 
وقال إن المقابلة تناولت آخر التطورات الجارية على صعيد الجهود . الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي

  .الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة وعادلة في منطقة الشرق األوسط خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
 11/9/2009عرب، قطر، ال

 
  "الترانسفير"مسؤول عربي حاول إقناع فلسطينيين في الداخل باألسرلة لمواجهة  .41

كشف أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، عن محاولة لمسؤول في : القدس المحتلة
ام إلى اإلئتالف إلقناع ممثلي فلسطينيي الداخل بالسعي الجدي لإلنضم" إسرائيل"سفارة عربية في 

. جدياً حسب قول هذا المسؤول" إسرائيل"الذي تفكر فيه " بغية تجنّب خطر الترانسفير"الحكومي الحاكم 
 يهودي -وكشف عن محاولة أخرى قامت بها شخصية من دولة عربية أخرى إلقامة حزب عربي 

ورئيس الحكم المحلي "  ترشيحا-معلوت"معتدل، يكون في قيادته موشي بوحبوط، رئيس بلدية مستعمرة 
وأوضح عبد الفتاح الذي كان يتحدث في اجتماع خاص لجمهور . عرب" معتدلون"و" إسرائيل"في 

المنتسبين الجدد لحزب التجمع في فرع مدينة سخنين، أن هذه المحاوالت بدأت العام الماضي، أثناء تولي 
زي لحزب التجمع في الناصرة ضمن حكومة إيهود أولمرت، عندما زاره هذا المسؤول في المقّر المرك

 .جولة قام بها على ممثلي الفعاليات السياسية العربية في الداخل لنفس الغرض على ما يبدو
  11/9/2009الخليج، 

 
  "إسرائيل"تنشر أسعار الغاز المصّدر ل" المصري اليوم" .42

" إسرائيل"إلى ، أمس، بيانات رسمية حول سعر تصدير الغاز المصري "المصري اليوم"نشرت صحيفة 
، وذلك رغم التكتم الشديد الذي فرضته الحكومة المصرية على القضية على 2009 و2008في العامين 

 مليار قدم مكعب من الغاز، ٣٠وأظهرت البيانات، أن هيئة البترول صدرت . مدى العامين الماضيين
 مليون دوالر، بمتوسط ٩٠و ، محققة من خالله عائدات تقدر بنح"إسرائيل"عبر خط الغاز البحري، إلى 

وبحسب الصحيفة فإّن سعر بيع الغاز ). بي تي يو( دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ٢,٩٧
 سنتات للصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة، التي ٣يقل عن سعر بيعه في السوق المحلية ب" إسرائيل"ل

 ٣٨في السوق العالمية حاليا بنسبة " هبهنري " دوالرات، لكنه يرتفع عن سعر ٣تحصل على الغاز ب
 دوالر لكل مليون وحدة حرارية في 1.88كان قد سجل أمس " هنري هب"في المئة، علماً بأّن سعر 

  .بورصة نيويورك
  11/9/2009السفير، 
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   تطالب مؤتمر وكالة الطاقة الذرية بإخضاع المنشآت النووية اإلسرائيلية للتفتيشمصر .43

طالبت مصر بإخضاع المنشآت النووية اإلسرائيلية نظام الضمانات الشاملة : ود احمد القاع-القاهرة 
وأرجع السفير إيهاب فوزي، . لمعاهدة منع انتشار األسلحة النووية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية

 عدم قدرة -في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة-سفير مصر لدى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية 
" إسرائيل"الوكالة على تطبيق نظام الضمانات الشاملة للمعاهدة في منطقة الشرق األوسط إلى رفض 

االنضمام لهذه المعاهدة أو إخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشاملة، بذريعة أولوية تحقيق السالم الشامل 
  .في الشرق األوسط كشرط مسبق

  11/9/2009القدس العربي، 
 

   "إسرائيل" تظاهرة ضد التطبيع مع :الرباط .44
تظاهر مغاربة وسط الرباط، أمس، لنصرة غزة واالحتجاج على بوادر تطبيع العالقات بين : رويترز

 اإلسرائيلية، من خالل -وندد المتظاهرون بمحاوالت تطبيع العالقات المغربية ". إسرائيل"المغرب و
ق المغربية وتوزيع مجلة إسرائيلية، وإقدام مجموعة مبادرات كبيع بعض المواد اإلسرائيلية في األسوا

  ". جمعية للصداقة األمازيغية اإلسرائيلية"من المغاربة األمازيغ مؤخراً على تأسيس 
التي دعت إلى التظاهرة " مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين"واعتبر خالد السفياني، رئيس 

كل تطبيع خيانة، وكل المطبعين مجرمون "معيات مجتمع مدني، باإلضافة إلى جمعيات أخرى حقوقية وج
للتطبيع مع أهل غزة والمقاومة، وأن ينسوا "ودعا المسؤولين ". خونة وشركاء إلسرائيل في جرائمها

وقفتنا هي من أجل القدس ولنصرة غزة وضد كل "وقال ". التطبيع مع اإلجرام واإلرهاب الصهيونيين
وسائل إعالم إسرائيلية سربت خبر خطوات تطبيعية متوقعة من بينها إعادة "أن ، موضحاً "أشكال التطبيع

، الذي أغلق عقب اندالع االنتفاضة الفلسطينية في العام "فتح مكتب االتصال اإلسرائيلي في الرباط
2001.  

  11/9/2009السفير، 
  

  قاموس إسرائيلي جديد يصف إنهاء االستيطان باإلبادة: أمريكا .45
 أصدرت بعض الجماعات اليمينية المؤيدة إلسرائيل في الواليات المتحدة :الحروبخالد  -القدس

. خاص بمفاهيم ومفردات الصراع يكون دليال في أيدي المدافعين عن إسرائيل» قاموس مصطلحات«
، هو توضيح الحقائق للصحافيين »مشروع إسرائيل«والهدف من هذا القاموس، كما تقول مجموعة 

 .م في الواليات المتحدة والعالم حول الصراع مع الفلسطينيين والعربوصناع الرأي العا
أحد . والقاموس مصاغ وموجه للناشطين يحثهم على كيفية التعامل مع اإلعالم واإلعالميين والسياسيين

الدوافع وراء هذا اإلصدار هو ما يزعم مؤلفه من وضع كارثي للمعرفة الحقيقية حول إسرائيل ودعمها 
وهو يتحسر بسبب انتشار الالمباالة وسط هذه الشريحة، ويشير إلى (!!). ال األمريكية الجديدة عند األجي

نتائج استبيان حول عدد من األسئلة السياسية األولية حول معرفة تلك الشريحة لبعض الشخصيات 
متى وكيف، فإن فبحسب ذلك االستبيان الذي ال يقول لنا القاموس من أجراه و. السياسية المحلية والعالمية

 في المائة عرفوا من 55 في المائة فقط من المستجوبين عرفوا من هو رئيس وزراء إسرائيل، مقابل 35
نتيجة كهذه ترفع الحاجب تعجبا لناحية صدقيتها أوال، لكن المهم أنها تدفع .. هو رئيس السلطة الفلسطينية

يع والواسع للوصول إلى ذلك الشباب بكل مؤيدي إسرائيل نحو الشعور بالخطر وضرورة العمل السر
 .الجامعي وغيره

  11/9/2009عكاظ، 
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  مدينة فرنسية تمنح مروان البرغوثي المواطنة الشرفية .46

منحت مدينة جينفليه في ضواحي باريس امس المواطنـة الـشرفية للمدينـة للمناضـل               :  بترا -باريس  
لشرفية زوجة االسير الفلسطيني فـدوى      وتسلمت مذكرة المواطنة ا    .الفلسطيني األسير مروان البرغوثي   

وأعلن رئيس بلدية جينفليه ان منح البرغوثي هذا التكريم يـاتي            .البرغوثي خالل احتفال اقيم في المدينة     
  .تضامنا مع الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة

 ان قيـادة حركـة حمـاس        على صعيد آخر أعلنت البرغوثي في حديث ألذاعة الشرق في باريس امس           
تطالب باطالق سراح زوجها من بين األسرى الفلسطينيين في اطار تبادل األسرى مع الجندي األسرائيلي               

  .المحتجز جلعاد شاليط 
  11/9/2009الدستور، 

  
  موراتينوس يلغي لقاءه مع ليبرمان اليوم .47

لخارجيـة اإلسـباني ميغيـل       ذكرت وزارة الخارجية االسرائيلية ان وزيـر ا        :  د ب ا    -القدس المحتلة 
موراتينوس الغى امس اجتماعا كان من المقرر عقده صباح اليوم الجمعـة فـي القـدس مـع نظيـره                    

ولم يقدم بيان وزارة الخارجية االسـرائيلية       . اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعد استدعائه للعودة الى مدريد       
يه لويس ثاباتيرو طلب مـن موراتينـوس        اى سبب لاللغاء سوى قوله ان رئيس الوزراء اإلسباني خوس         

  .العودة من الشرق األوسط فورا إلى مدريد لحضور اجتماعات دبلوماسية في اسبانيا
 .والغى موراتينوس ايضا اجتماعاته مع مسؤولين فلسطينيين كان من المقرر عقدها اليـوم فـي رام اهللا                

حدثا هاتفيا عدة مرات في وقـت سـابق         وذكرت وزارة الخارجية االسرائيلية ان ليبرمان وموراتينوس ت       
  .االسبوع الحالي وسوف يواصالن االتصاالت بينهما

  11/9/2009الرأي، األردن، 
  

  وحدات خاصة تشيكية تتدرب في النقب قبل التوجه الى افغانستان .48
كشف وزير الدفاع التشيكي، مارتين بورتاك، خالل زيارتـه إلسـرائيل          :  كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   

ا األسبوع أن طيارين تشيكيين تلقوا تدريبات في االسابيع األخيرة في قواعد سالح الجو اإلسـرائيلي                هذ
وذكـرت صـحيفة    . على يد مدربين إسرائيليين، وأن وحدات تشيكية خاصة تدربت أيضا في إسـرائيل            

 تركيز جزء مـن  هآرتس أن الطيارين التشيكيين أرادوا االستفادة من خبرة الطيارين اإلسرائيليين وطلبوا      
  . التدريبات على القتال في الصحراء تمهيدا اللتحاقهم بالقوات التشيكية العاملة في أفغانستان

وكشف وزير الدفاع التشيكي أيضا، في مقابلة مع الصحيفة أن جنودا من الوحدات الخاصة التشيكية التي                
  .يل مع وحدات إسرائيلية خاصةتم نشرها في منطقة قندهار في أفغانستان تلقوا تدريبات في إسرائ

والتقى مع وزير األمـن     . وكان هدف زيارة الوزير التشيكي التوقيع على اتفاق تعاون أمني مع إسرائيل           
  .إيهود باراك، وأجرى جولة على المصانع العسكرية اإلسرائيلية

صفقة كبيرة تقوم   وكان الوزير التشيكي زار إسرائيل ثالث مرات خالل واليته، وعقد في زيارته السابقة              
بموجبها شركة رفائيل للصناعات العسكرية بتزويد تشيكيا بمنظومة سيطرة وتحكم عن بعـد متطـورة               

  . مليون دوالر150لمدرعات من صناعة النمسا بقيمة إجمالية تبلغ 
  11/9/2009الرأي، األردن، 
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   إسرائيلي– أذري -تعاون عسكري تركي  .49
ان تركيا وأذربيجان وإسرائيل اتفقت على التعاون في إنتـاج أسـلحة            افادت وسائل اعالم تركية     : أ ش أ  

ونقلت عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع األذرية انـه           .ومعدات عسكرية يجري تصنيعها في أذربيجان     
اتفق مع شركات تركية وإسرائيلية على إنتاج مركبات مدرعة وشاحنات مجنزرة وجسور متنقلـة فـي                

واوضح ان االتفاق الموقع بين حكومة باكو وشـركتين تـركيتين وأخـرى             . مصانع تقام في أذربيجان   
  . في مصانع أذرية لصيانة الدبابات" 55 -ت"و " 54-ت"إسرائيلية يشمل، ايضاً تحديث هياكل دبابات 

  11/9/2009النهار، 
  

 %13إلى   يرتفعمعّدل الفقر األميركي .50
لفقر في الواليات المتحدة ارتفع في العام أظهر تقرير اميركي حكومي أمس، أن معدل ا: )رويترز(

 عاما، ما يبرز آثار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير على 11 إلى أعلى مستوى له في 2008
 .العائالت األميركية

 في 13,2 إلى 2007 في المئة في العام 12,5وشرحت إدارة التعداد السكاني أن معدل الفقر ارتفع من 
 .1997، وهو أعلى مستوى له منذ العام 2008المئة في العام 

وأشــارت اإلدارة إلى أن هذه هي أول زيــادة مهمة من الناحية اإلحصائية في المعدل السنوي للفقر 
 . في المئة3,6ومن جهة ثانية، انخفض متوسط الدخل الحقيقي لألسر . 2004منــذ العام 

يادات السنوية في الدخل ويتزامن مع الركود الذي هذا يوقف ثالثة أعوام من الز«واعتبرت اإلدارة أن 
 .»2007بدأ في كانون االول 

11/9/2009السفير،   
  

  !تطبيع بدون القدس أو الالجئين..خطة أوباما للتسوية .51
  طارق محمد زغموت . د

ـ                داً بدأت معالم السياسة األمريكية تجاه المنطقة العربية والقضية الفلسطينية تتضح شيئاً فشيئاً،  لتضع ح
لتفاؤل كل من راهن على دور أمريكي جديد سيلعبه الرئيس باراك أوباما يتسم بالنزاهة والحياد، طاويـاً                 

  .بذلك صفحة الماضي من االنحياز األعمى للدولة الصهيونية ومصالحها
بدأ فشعار التغيير الذي رافق حملة أوباما االنتخابية وتصريحاته التي أطلقها منذ دخوله البيت األبيض، و              

جوالته الخارجية بزيارة دول إسالمية في الوقت الذي امتنع فيه عن زيارة إسرائيل، وتعيينـه مبعوثـاً                  
خاصاً للسالم في الشرق األوسط، كل ذلك كان من شأنه أن يلهب خيال أغلب الساسة العرب مما دفعهـم          

إلى تـسوية إقليميـة     لرفع سقف كل من توقعاتهم وتصريحاتهم عالياً فيما يخص حل الصراع والتوصل             
أساسها المبادرة العربية، وبلغ األمر ذروته في أعقاب الخطاب الشهير الذي ألقاه فـي جامعـة القـاهرة                 
واستقباله البارد لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، خالل زيـارة األخيـر للواليـات المتحـدة                

  .بدا حازماً، من قضية االستيطاناألمريكية في شهر أيار الماضي، والموقف األمريكي، الذي 
وبينما كان العرب ينتظرون خطة أوباما للسالم في الشرق األوسط بفارغ الصبر ويرّوجون لها بعد كـل                 
لقاء وزيارة إلى واشنطن، قام هذا األخير بعدة خطوات أعادت أولئك الحالمين والـواهمين إلـى أرض                 

  .الواقع السياسي
عربية للحصول على خطوات تطبيعية مقابل تعهد إسرائيلي بتعليـق          فالضغط الذي مورس على الدول ال     

جزئي ومؤقت للنشاط االستيطاني، والذي يمثل منتهى ما استطاع أوباما و مبعوثه ميتشل الحصول عليه               
بعد عدة لقاءات ومواجهات سياسية مفتعلة مع الحكومة اإلسرائيلية، والموافقة على ربط مدة ذلك التعليق               

 ما سيقدمه العرب من امتيازات تجارية وسياسية للدولة الصهيونية، واستثناء القدس من هذه              الشكلي بحجم 
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التفاهمات، وتجاهله لمصادقة الحكومة الصهيونية على بناء مئات الوحدات السكنية في الـضفة الغربيـة               
 أدى إلـى    قبيل إعالن التعليق المرتقب واإلصرار على استئناف المفاوضات بأي شكل ووسيلة، كل ذلك            

كشف زيف ادعاءات أوباما، و أثبت، بما ال يدع مجاالً للشك، صدق من حذر من توجهاته السياسية قائالً                  
  ".رجل سكسوني أبيض بجلد أسود"بأنه

إن مكمن الخطورة في السياسة األمريكية الجديدة يتمثل في الخداع الذي مارسته وستمارسـه، فتحديـد                
نية والتدخل األمريكي المزمع في المفاوضات والتفاهمات الصورية التي         جدول زمني لقيام الدولة الفلسطي    

ستعلن مع الجانب اإلسرائيلي، واإلشادة  في كل مناسبة بما يسمى بالتسهيالت اإلسـرائيلية االقتـصادية                
للفلسطينيين،  والحديث المتكرر عن نافذة فرص ال بد من اغتنامها والسعي لتحقيق سالم إقليمـي، إنمـا                  

 إلى اإليحاء بوجود حراك سياسي في المسيرة السلمية سيدفع بالدول العربية لتنكفـئ إلـى موقـع                  يرمي
المانح  والمطبع خشية أن توصم بتهمة التعطيل وعدم النضج والمس باستقرار المنطقة وتقـوم بنفـسها                 

طينية بإزالـة   بمهمة تعديل مبادرتها للسالم وأن توافق ضمنياً على تقزيم وحصر القضية والحقوق الفلس            
  .بؤرة استيطانية هنا أو هناك وبتحسين األوضاع المعيشية لسكان الضفة الغربية

وجود أطراف فلسطينية تتـسق مـع هـذا الخـداع           ، ومما يجعل عوامل خطورة تلك السياسة تتصاعد      
واسـطة  األمريكي ارتضت لنفسها الضلوع بدور الوكيل لتنفيذه، فقامت بتهيئة الساحة الفلسطينية أمنيـاً ب             

االعتقاالت ومالحقة القيادات الفلسطينية الوطنية وتصفية المقاومين، وأيضا سياسياً ، وهذا ما يدلل عليـه         
مؤتمر فتح السادس وما أفرزه من هيئات قيادية  ذات لون سياسي واحد يتبنى استراتيجية المفاوضـات،                 

، واستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية     وإعالن خطة فياض إلقامة دولة فلسطينية  بحدود مؤقتة خالل عامين          
لمنظمة التحرير لالستئثار بشرعية مصطنعة تكون بمثابة مرجعية للعملية التفاوضية في الوقـت الـذي               

  .ُيعطل فيه دور أهم رموز الشرعية ممثالً بالمجلس التشريعي 
لـيس هنـاك    "مقولـة   وبذلك قد نجد أنفسنا في موعد تنفيذ استحقاقات رؤية أو خطة أوباما للسالم أمام               

كثيراً عليه في أنابوليس وخارطة الطريـق،  أو أمـام           ) إسرائيل(، والتي عودتنا أمريكا و    "مواعيد مقدسة 
إنجازات شكلية تتمثل بهيكل فارغ من المضمون يسمى الدولة الفلسطينية،  مع تطبيع شامل مـع العـدو                  

  .الصهيوني وتنازل عن القدس وحق العودة لالجئين
بث األمريكي مداه بمحاولة احتواء محور الممانعة من خالل اعتمـاد سياسـة الحـوار مـع                 وقد بلغ الخ  

عواصم ذاك المحور بغية تحيدها، وإشغال المقاومة تارة بدعوات  االنفتـاح علـى الغـرب، وأخـرى                  
بصراعات ثانوية مع  بعض التيارات والجماعات تمكنت أمريكا، ومن خـالل عمالئهـا، مـن حـرف                  

تبر أن تناقضها األساسي هو مع حركات المقاومة وبالتالي ال بد من مقارعتها، مما يضمن               بوصلتها،  لتع  
تمرير المشروع األمريكي، في حال تحقق ذلك، لما سيترتب عليه من إضعاف وتفكيك وعزل لمكونـات                

  .المقاومة والمجابهة في المنطقة
الصهيوني ال تختلف عـن     _الصراع العربي   لقد أكد الرئيس أوباما على أن المقاربة التي يتبناها إلدارة           

مضمون وجوهر سياسة أسالفه، لجهة اعتمادها على تحقيق مصالح الواليات المتحدة األمريكية وحليفتها             
على حساب المصالح الحيوية لدول وشعوب المنطقة، وااللتفاف على الحقوق الوطنية للشعب             ) إسرائيل(

  . بعيد كل البعد عن الفهم الصحيح لطبيعة وجوهر الصراعالفلسطيني والتعامل معها وفق منطق مخلول
  11/9/2009صحيفة فلسطين، 
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  أسامة أبو أرشيد
اليهودية البريطانية، تقريرا لمراسلتها    " جويش كرونيكال "في العشرين من الشهر الماضي نشرت صحيفة        

وزعم التقريـر أن    ". رائيليون وحماس يعقدون محادثات سرية في سويسرا      إس: "كيرين ديفد تحت عنوان   
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من أجل مناقـشة    " مؤتمر سالم سري  "من حركتي حماس وفتح وإسرائيل شاركت في        " كبيرة"شخصيات  
  . البريطانية" مؤسسة القرن القادم"فكرة حل الدولتين، وذلك بدعوة من 

  ملخص مزاعم التقرير
لقد كانت هذه هي المـرة      "كرتير العام للمؤسسة، وليام موريس، زعم فيها        وأورد التقرير تصريحات للس   

كما أنها المرة األولى التي يناقشون      "مضيفا  ". األولى التي أرى فيها حماس تتحادث مباشرة مع إسرائيليين        
الحماسة للحوار، حتى في أوساط األكثـر       "وحسب ذات التقرير، فإن موريس امتدح       ". فيها حل الدولتين  

  ". من المثير جدا أن تسمع أن حماس أكثر مرونة فيما يتعلق بقبول حل الدولتين.. ديكاليةرا
، والتي تـنص    "المبادرة العربية للسالم  "على  " أجمعوا"واستنادا إلى التقرير، فإن المشاركين في المؤتمر        

  .التقرير نفسه، وذلك حسب تعبير "مبادلة االعتراف بإسرائيل بانسحابها من األراضي المحتلة"على 
وأشار . ويشير التقرير إلى أن ملخصا عن محاضر االجتماع أرسل إلى كل وزراء الخارجية في المنطقة              

التقرير إلى أن الحضور من غزة اضطروا إلى مغادرة القطاع قبل شهر من عقد المؤتمر واالنتظار في                 
ة أن كثيرا من الحضور ما      مصر وذلك بسبب الحصار، زاعما أن سبب عقده في سويسرا جاء على خلفي            

  . كان بإمكانهم الحصول على تأشيرة دخول إلى أي دولة عضو في االتحاد األوروبي
مـن حمـاس    " رموزا بارزة "وطبعا فإن اإلشارة واضحة هنا، بحيث أن المقصود هو إعطاء انطباع بأن             

كية واألوروبيـة،   كانت ضمن الحاضرين للمؤتمر، وبما أن حماس موضوعة على قوائم اإلرهاب األمير           
  . فإنه ال يمكن لرموزها وقادتها وأعضائها الحصول على تأشيرات دخول لهذه الدول

  تلقف إعالمي عربي يفتقد للمصداقية
ولم يكد هذا التقرير يبرز إلى العلن حتى تسابق العديد من الصحف ومواقع اإلنترنت العربية إلى تلقفـه                  

لمتمثل باجتماع ممثلين عن حركة حماس مـع إسـرائيليين فـي            ا" الخبر القنبلة "ومتابعته، مركزة على    
ومن أسف فإن عددا من هذه الصحف والمواقع تعامل مع هذا التقرير من             . سويسرا ضمن ورشات عمل   

  . دون تمحيص وال غربلة، واكتفى بترديد مزاعمه دون تحقق من صحة الخبر وما تضمنه
اللندنية إلى وليام موريس قولـه لهـا بـأن          " ألوسطالشرق ا "نسبت صحيفة   ) 23/8(ففي تقرير لها في     

) 24/8(وفي تقرير ثان يوم     ". شخصيات من حماس من غزة ولبنان وسوريا شاركت في هذه الورشات          "
إن نقاشات حادة دارت بين الوفد الذي يمثل السلطة الفلـسطينية           "قوله  " مصدر مطلع "نسبت الصحيفة إلى    

كان وفد السلطة يؤكد على أنه يمثل جميع الفلسطينيين بيد أن           والشخصيات المحسوبة على حماس، حيث      
في سويسرا  " CAUX"وكشفت الصحيفة أن هذه الورشات انعقدت في قلعة كو          ". وفد حماس رفض ذلك   

  .آب الماضي/في مطلع أغسطس
ولم تقف األمور عند هذا الحد، حيث دخلت مواقع معادية لحركة حماس ومحسوبة على حركة فتح على                 

، وأسهبت هي األخرى في إيراد معلومات زعمتها حول هذه الورشات وحـول المـؤتمر وهويـة                 الخط
ومن ذلك زعم عدد من هذه الصحف وهذه المواقع أن ممثلي حماس ضموا شخصية من               . المشاركين فيه 

  .أميركا وأخرى من لبنان أو سوريا وثالثة من السويد
  الحقائق من األوهام 

أستطيع أن أقدم معلومات أزعم أنها أكثـر دقـة          " الُمهوْل"كا في المؤتمر    بدون مقدمات، وبصفتي مشار   
وقبل أن أفصل في األمر أقرر هنا بأنه        . وأكثر مصداقية من كل ما قيل ونشر حوله وحول ورشات عمله          

ال أحد من حماس أو من المحسوبين عليها شارك في هذا المؤتمر، وهذا ما سأوضـحه بالحقـائق كمـا                    
  . فسيعايشتها بن

كما أريد أن أشدد على أمر آخر، أال وهو أني ال أستطيع أن أكشف عن اسـم أي مـشارك فـي تلـك                        
االجتماعات، سواء أكان أوروبيا أم عربيا أم فلسطينيا أم إسرائيليا، ذلك أن جميع الحضور التـزم بعـدم       
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سابيع من عقده على كشف أي اسم، مع إمكانية كشف مضمون المؤتمر، والذي كان معلنا باألساس وقبل أ       
  ".سريته"موقع المؤسسة الداعية، وهو ما ينفي زعم 

والتـي لـم    " مؤسسة القرن القادم  "تموز الماضي تلقيت رسالة عبر البريد اإللكتروني من         /في شهر يوليو  
وعندما استفسرت  ". مؤتمر حول السالم في الشرق األوسط     "أسمع بها من قبل، تدعوني إلى المشاركة في         

المؤتمر وسبب دعوتي إليه، جاءني الجواب بأن المؤتمر يضم مشاركين من عدد مـن الـدول                أكثر عن   
إلـخ،  .. العربية، بينها األردن وفلسطين والسعودية ومصر ولبنان وسوريا والعراق واإلمارات والكويت          

ن مرد  وأما عن سبب دعوتي لذلك المؤتمر، فقد جاء الجواب بأ         ". أكاديميين يهودا "فضال عن أوروبيين و   
ذلك عائد إلى الورقة التي ألفتها باالشتراك مع أكاديمي يهودي أميركي اسمه بول شـام تحـت عنـوان                   

وهو التقرير الذي نشر عبر معهـد الـسالم األميركـي،           ". تصلب أيديولوجي ومرونة سياسية   : حماس"
  . الممول من الكونغرس، ويعد أحد أرقى معاهد األبحاث األميركية

وضيحية فإن الدعوة قد وجهت إلى شام أيضا وذلك كي نقدم ملخـصا عـن ورقتنـا،               وحسب الرسالة الت  
وحسبما فهمنا من الجهة المنظمة، فإن ورقتنا تقدم        . والتي اعتمدت رسميا كأحد أوراق المؤتمر األكاديمية      

لها في الغرب، خصوصا فـي      " المشيطنة"رؤية موضوعية ومتزنة عن حركة حماس تتجاوز المقاربات         
  . ات المتحدةالوالي

االنطباع الذي وضعنا فيه بأن هذا المؤتمر مؤتمر أكاديمي ال سياسي، وبأن الحضور هم من دول عـدة،     
يغلب عليهم الطابع األكاديمي، ولم يكن ثمة أي حديث عن تواجد إسرائيلي، اللهم باستثناء الحديث عـن                 

  . يهود مهتمين بجوانب الصراع" أكاديميين"
السويسرية، وذلـك  " CAUX" من هذا العام في مدينة     4/8-31/7رة الممتدة ما بين     عقد المؤتمر في الفت   

" المسؤولين"ونعم، شارك بعض    . هذه حقيقة ". مبادرة كو للتغيير  "في مبنى يتبع لمؤسسة سويسرية اسمها       
ولكن أيـا مـن تلـك الشخـصيات         . اإلسرائيليين السابقين، وهذه كانت مفاجئة، على األقل لي شخصيا        

أما وجود أي شخصية من حماس أو محسوبة عليها فهـذه           . ائيلية لم تكن في موقع مسؤولية حالية      اإلسر
  . فرية كبرى، وأطلق هذا التعبير دون أي تردد وهو أمر سأوضحه الحقا بمزيد من التفصيل

لقد فاق عدد حضور المؤتمر مائة شخص، عدد قليل منهم إسرائيليون، وآخر من الفلـسطينيين، وعـدد                 
. إلـخ ..  من العراقيين واألوروبيين، فضال عن بعض الخليجيين والسوريين واللبنانيين والمصريين          أكبر

أما محاور المؤتمر فلم تركز فقط على القضية الفلسطينية، بل إنها ركزت كذلك، وربما بحجم أكبر على                 
  . العراق وإيران

متعلقة بمـا يـسمى بملـف       ولقد قسم الحضور إلى ورشات عمل، وكنت شخصيا ضمن ورشة العمل ال           
الوطنيـة أو   " للـذات "وللعلم فإن أغلب الحضور من العرب من المعـادين          ". السالم في الشرق األوسط   "

القومية أو اإلسالمية، وأغلبهم يكن عدائية أو نظرة سلبية للحركات اإلسالمية، ومـن ضـمنها حمـاس                 
ـ       إلضافة إلى كـل مـن حـزب اهللا         والذي يضم با  " محور الممانعة "وحزب اهللا، فضال عن ما يوصف ب

وحماس وحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية، كال من إيران وسوريا، وتُلْحقُ به قطر في بعض األحيـان                
  .من قبل بعض األنظمة العربية والمعلقين الدائرين في فلكها من الحانقين عليها وعلى سياساتها

يح، بل إنني أزعم بأن أحد أكبـر مـشاكل          ورشات المؤتمر ومحاوره لم تكن مركزة ومنظمة بشكل صح        
وإذا كان الحال هو هذا، فال أدري متى اتفـق الحـضور علـى              . محاور المؤتمر أنها امتازت بالفوضى    

اعتماد المبادرة العربية كأرضية للسالم في المنطقة؟ ومن هم الذين اعتمدوها؟ أهم كل الحضور، بما في                
فة، أم الفلسطينيون واإلسرائيليون؟ وكيف اعتمدت إذا كان وليام         ذلك الجنسيات العربية واألوروبية المختل    

موريس نفسه يقول في تصريحاته الصحفية بأن الفلسطينيين أرادوها إطار الحل األوحد، في حـين رأى                
اإلسرائيليون أنها تصلح كأرضية للتفاوض، فكيف تحقق إجماع على هذا األمر وشمل ممثلـي حمـاس                

  .؟!المزعومين
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 التالي، في المؤتمر قسم فريق العمل على ملف السالم في الشرق األوسط، وهم من جنسيات                ما جرى هو  
وكل مجموعـة  . عربية وأوروبية وأميركية مختلفة، مضافا إليهم إسرائيليون، على ورشات عمل صغيرة          

 مـن تلـك     واحدة. اإلسرائيلية-العربية-جاءت باقتراح تراه مفيدا لدعم مسار العملية السلمية الفلسطينية        
  . المجموعات جاءت باقتراح يدعوا إلى تدشين حملة تسويق للمبادرة العربية في أوساط اإلسرائيليين

وبعد جمع كل تلك المقترحات، شكلت لجنة من ثالثة أشخاص، كنت أنا واحدا منهم، لصياغة وثيقة تفاهم                 
فق على أن ال يقـر أي بنـد إال          وات. يمكن الخروج بها عن المؤتمر فيما يتعلق بملف السالم في المنطقة          

باإلجماع، وهو اإلجماع الذي لم يتحقق أبدا، وذلك بسبب إصرار كثير من اإلسرائيليين على حل يتضمن                
دولة فلسطينية مؤقتة ويرحل القضايا الكبرى، كالالجئين والقدس والسيادة إلى مرحلة الحقة بعد سنوات،              

  . وربما عقود
 أي حديث عن مساومات تاريخية أو مصالحة تاريخيـة، ال تتـضمن             كما أن فلسطينيين آخرين رفضوا    

لقد اتهمت شخصيا من قبـل      . فأين تّم االتفاق وعلى ماذا تفق؟ ال أدري       . عودة لكامل الحقوق الفلسطينية   
وغـادر  " للـسالم "أحد اإلسرائيليين المشاركين في المؤتمر بأني ساهمت في إفساد فرصـة ال تعـوض               

  .يتحدث أولئك؟فعن أي اتفاق . غاضبا
  كذبة حضور حماس 

أما زعم مشاركة ممثلين عن حماس في هذا المؤتمر كما يزعم وليام موريس في تصريحات عدة له، فهو               
ولكـي  . ولقد أشرت سابقا بأن أحدا من حماس لم يحضر، سواء أكبر موقعه أم صغر             . غير صحيح البتة  

  : يكون الكالم أكثر دقة ووضوحا ألخصه بالتالي
لشخصيات الفلسطينية التي حضرت من الضفة الغربية وقطاع غزة، لم تتضمن حتى شخـصية              كل ا -1

كل من جاء من الضفة والقطاع، هم من المحسوبين على حركة فتح، ولـيس  . واحدة تحمل نكهة إسالمية  
  موأما من حضر من القطاع تحديدا فهم إما مقربين من فتح وإما عاملين في منظمـات                . السلطة كما ُزع
  .ولكن بكل تأكيد لم يكن أي منهم من حماس، بل ولم يكن أي منهم متدينا. تتبع األمم المتحدة

الثالثة الذين زعم أنهم من حماس، وقيل إنهم جاؤوا من خارج فلسطين المحتلة، وتحديدا من أميركـا                 -2
ن حماس أميركا،   الشخص التي يشار إليه أنه م     . والسويد، ولبنان أو سوريا، فإن أيا منهم ليس من حماس         

وهو وإن كان متدينا ومتعاطفا مع حماس، إال أنه جاء إلى أميركا عندما كان في الثانيـة           . أعرفه شخصيا 
وهو أبعد مـا    . حماس الزائدة " مرونة"من عمره، وال يعرف بلدا غير أميركا، بل إنه ناقد كبير لما يراه              

 وسياسـية متماسـكة، اللهـم إال تدينـه          يكون عن تمثيل مواقف حماس، حيث إنه ال يملك رؤية فكرية          
  . الشخصي وتعاطفه مع قضية فلسطين، فهو من أصول فلسطينية

الشخص الثاني الذي قيل إنه من السويد، هو ناشط في أحد المراكز اإلسالمية هناك، بل إن آراء الرجـل           
وضـرورة التعـايش    التي عبر عنها أقرب إلى آراء رجال الدين من الذين يؤمنون بالحوار بين األديان               

السلمي بين جميع أبناء الديانات السماوية وضرورة تجاوز الخالفات السياسية، وهـو لـم يخـض فـي                  
  .فأين هو من خطاب حماس؟ ال أدري. السياسة قط

فهو . أما الشخص الثالث الذي يشار إليه إلى أنه من سوريا أو لبنان، فهو بيت القصيد في كل هذه القصة                  
فحسب روايتـه فإنـه قـد    . ولكن عالقته انقطعت بحماس منذ سنوات طويلة  . ماسفي ح " مسؤول سابق "

استقال من حماس منذ سنوات، وأما رواية حماس السابقة لهذا المؤتمر، فإنه مفصول من الحركـة منـذ                  
في حماس، وبأنه ال يمثلها، وهـو       " عضو سابق "هذا الرجل نفسه أكد غير مرة على أنه         . سنوات طويلة 
  . اتبا صحفيايعمل اآلن ك

بل وأبعد من ذلك، وأقول هذا من باب األمانة، فإن هذا الشخص رفض أن يناطق أي إسرائيلي مباشرة،                  
لقد رأيت بـأم عينـي اإلسـرائيليين        . فضال عن أن يصافحهم أو حتى أن يرد على تحياتهم المتعمدة له           

الشخص أن يقبل بـأي وثيقـة       ولقد رفض هذا    . يضعون أنفسهم في طريقه، غير أنه كان يتحاشاهم دائما        
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ولكني أظن أنه شعر بأن الجهة الداعية خدعتـه بنوعيـة         . تصدر عن المؤتمر، رغم أنه ليس من حماس       
  .الحضور وجنسياتهم، كما شعر آخرون بذلك

" وفـد حمـاس  "لذلك كله أجزم بأن أيا من حماس لم يحضر ذلك المؤتمر، كما لم يحدث أي صدام بـين           
هذا كالم كذب عار عن الصحة، لقد كنـت         . ين حول موضوع تمثيل الفلسطينيين    المزعوم" وفد السلطة "و

  .هناك وحضرت كل النقاشات والورش ولم يحدث ذلك أبدا أبدا
  .هذا المقال ليس دفاعا عن حماس، ولكنه شهادة حق عايشتها بنفسي.. وكلمة أخيرة

  10/9/2009نت، . الجزيرة 
  

  دولة فلسطينية بال أرض .53
 نقوال ناصر

ء كانت مصادفة أو لم تكن، فإن تزامن صدور إعالنين أحدهما فلسطيني واآلخر يهودي عن استعداد سوا
كل جانب منهما لإلعالن من جانب واحد عن دولة خاصة به في الضفة الغربية لنهر األردن التي تحتلها 

لحاضر، بحكم  ينبغي له أن يسلط األضواء على حقيقة أنه يوجد في الوقت ا1967منذ عام ” إسرائيل“
وكل من هاتين . في الضفة، وليس فقط سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية” حكم ذاتي“األمر الواقع، سلطتا 

. 1967السلطتين تعلن حقها في الوالية السياسية والسيادية على كل األرض الفلسطينية المحتلة عام 
الضفة الغربية، تعلن التزامها بالوحدة فسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية التي تخضع لالحتالل المباشر في 

اإلقليمية والسياسية والقانونية والشعبية لهذه األراضي، ولها أيضا مع قطاع غزة المحاصر، طبقا 
ومثلها تتمسك سلطة الحكم الذاتي اليهودية بالوحدة اإلقليمية . للشرعية والقانون الدوليين والحق التاريخي

توراتي في ” حق إلهي“، استنادا إلى ”اإلسرائيلي“أيضا مع دولة االحتالل والسياسية لهذه األراضي، ولها 
الكبرى، وال يوجد أي خالف على ذلك بين هذه ” أرض إسرائيل“أو ” ارض الميعاد“االستيطان في كل 

الحق “السلطة وبين الحكومات المتعاقبة لدولة االحتالل إذ لوال التزام دولة االحتالل المعلن أصال بهذا 
 .1967لما كان لهذا المشروع وألصحابه أي وجود في األراضي المحتلة عام ” لهياإل

ما كاد رئيس وزراء سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني في رام اهللا سالم فياض يعلن عن مشروعه الستكمال 
ا من بناء مؤسسات لدولة فلسطينية خالل عامين تمهيدا لالتفاق بالتفاوض على إعالنها أو تمهيدا إلعالنه

تنشر ” اإلسرائيلية“جانب واحد كأمر واقع إذا لم تقد المفاوضات إلى اتفاق حتى كانت وسائل اإلعالم 
على نطاق واسع خبرا عن خطط لقادة المستوطنين إلعالن دولة يهودية خاصة بهم في الضفة الغربية إذا 

ع المفاوض الفلسطيني ألن ما قررت حكومتهم سحبهم ومستوطناتهم بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه م
حان للنظر جديا في إقامة كيان قانوني يوحد المستوطنات اليهودية في يهودا “الوقت عندئذ يكون قد 
” سوس إسرائيل“كما كتب الحاخام شالوم دوف وولبو الذي يتزعم حركة ” والسامرة كمشروع دولة

 .الدينية
حيث ” اإلسرائيلية“ يخضعون للوالية القانونية ومن المعروف أن المستعمرات االستيطانية ومستوطنيها

يتواجدون اآلن خارج الحدود المعترف بها دوليا لدولة االحتالل التي ينتمون إليها ويتمتعون بالتالي 
بحماية شرطة دولة االحتالل وقواتها المسلحة في حالة فريدة نادرة من نوعها في العالم حيث يخضع 

 .دول المضيفة لهممواطنو الدول عادة لقوانين ال
ومن المعروف أيضا أن دولة االحتالل سمحت فعال وتعترف وتقدم الدعم وتجري مفاوضات مع مجلس 

، بحيث تحول هذا )الييشا(1967لبلديات المستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
فوذها وصالحياتها ومساحة يفوق كثيرا ن” سلطة حكم ذاتي يهودية“المجلس بحكم األمر الواقع إلى 

اإلدارة “األرض التي تسيطر عليها واألسلحة الموجودة بحوزتها ومنظوماتها األمنية الخاصة بها تلك 
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” سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية“عن جزء منها ل ” اإلسرائيلي“التي تنازل الحاكم العسكري ” المدنية
 .لفلسطينيةبموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير ا

على أكثر من أربعين في المائة من مساحة الضفة الغربية بينما ال تزيد ” الييشا“فعلى سبيل المثال تسيطر 
قوات االحتالل مع السلطة الفلسطينية لكي تمارس األخيرة صالحياتها ” تنسق“التي ” أ“مساحة منطقة 

 .ضفةالمدنية واألمنية فيها على سبعة عشر في المائة من مساحة ال
التي ال تسمح بأي كيان مماثل له ” اإلسرائيلية“لقد تحول هذا المجلس فعال إلى مشروع دولة داخل الدولة 

داخل حدودها المعترف بها دوليا، وقد تحولت القوة االنتخابية لهذا المجلس إلى القوة المرجحة لفوز أو 
االنتخابات األخيرة التي أوصلت أحد في االنتخابات العامة، كما أثبتت ” إسرائيلي“عدم فوز أي حزب 

إلى منصب وزير الخارجية، وقوة قادرة على إسقاط أي حكومة ) أفيغدور ليبرمان(المستوطنين 
تهدد وجودها، كما تهدد حاليا ثالثة أحزاب وصلت إلى الحكم بأصوات المستوطنين ” إسرائيلية“

سلطة “ومما يؤكد نفوذ . امة بنيامين نتنياهووأصبحت شريكة في االئتالف الحاكم الذي يقوده الليكود بزع
المتعاقبة بعد حوالي تسع سنوات عن ” اإلسرائيلية“في الضفة عجز الحكومات ” الحكم الذاتي اليهودية

تدعي ” عشوائية“ بتفكيك أكثر من مائة مستوطنة 2001الوفاء بالتعهد الذي قطعته للواليات المتحدة عام 
 تصريح رسمي منها كبقية المستعمرات االستيطانية، ويتأكد هذا النفوذ هذه الحكومات أنها أقيمت دون

حاليا بالمفاوضات المكثفة الجارية بين حكومة نتنياهو وبين إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما منذ 
أعلن أوباما في وقت مبكر من توليه الحكم أوائل العام الحالي عن ضرورة التجميد الكامل للتوسع 

اني اليهودي في األراضي الفلسطينية المحتلة كشرط مسبق الستئناف عملية السالم الفلسطينية  االستيط
فقط، وقد ” توسيعه“إذ ال يجري التفاوض على تفكيك مشروع االستيطان بكامله بل على ” اإلسرائيلية“

يحتج نتنياهو بها لتجميد االستيطان وتهديدها بإسقاط حكومة نتنياهو إلى ذريعة ” الييشا“تحولت معارضة 
من أجل المراوغة والمناورة والمماطلة في االستجابة لطلب أوباما، مما جعل هيبته ومصداقية إدارته 

 .”شرطه المسبق“تتآكل تدريجياً بعد حوالي ثمانية أشهر من إعالن 
 .روبرت أو. د” أمريكيون من أجل السالم اآلن“آب من هذا العام كتب عضو / في الثالث من اغسطس

، وفي الثامن عشر من كانون األول ”إسرائيل“في ” دولة داخل دولة“قد تحولت إلى ” الييشا“فريدمان إن 
في الضفة ” دولة يهودا المزدهرة“عن ” اإلسرائيلية” “هآرتس“ديسمبر الماضي تحدثت افتتاحية لصحيفة / 

 .”إسرائيل“الغربية حيث معدل النمو السكاني فيها يزيد ثالثة أضعاف على مثيله في 
إن دولة السلطة المأمولة، في الظروف الموضوعية السائدة للوضع الراهن، لن تكون في أحسن الحاالت 

لدولة فلسطينية بال أرض إلدارة شؤون الفلسطينيين تحت االحتالل وليس من ” مؤسسة حكم“أكثر من 
يين البريغادير جنرال إيتان المؤكد أن تسمح هذه الظروف لفياض حتى بالنجاح في بنائها، وربما كان تع

الفلسطينية المحتلة تذكيرا مناسبا في وقته بمن ” منسقا لنشاطات الحكومة في المناطق“دانجوت مؤخرا 
ليمنع الفلسطينيين منها بكل الطرق من ” السلطتين“هو الحاكم الفعلي في الضفة الغربية الذي يتحكم ب 

” حرب أهلية“ليهودية سيفا مسلطا على األولى يهدد ب التحول إلى دولة على األرض وليبقي الثانية ا
بين الطرفين، مما يذكر بالسيناريو ” تقسيمها“عربية يهودية للسيطرة على الضفة الغربية أو في األقل ل 

 .1948الصهيوني الذي قاد إلى نكبة عام 
 10/9/2009الخليج، 
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  :كاريكاتير .54
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