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  قة المصرية ومشعل يصل القاهرة فجأةعباس وفصائل سلمت رداً ايجابيا على الور .1

مـصادر  ، أن وكـاالت  وعبد الرؤوف ارنـاؤوط،     عن مراسلها   13/9/2009 األيام، فلسطين،    ذكرت
على أنه تم بالفعل تسليم الجانب المصري رد الرئيس محمود عباس على الورقة             " األيام"رسمية أكدت لـ    

رت المصادر الى أنه تم الجمعـة تـسليم الـرد الـى             وأشا .المصرية إلنهاء االنقسام الداخلي الفلسطيني    
  .المستشار هيثم شربتلي في رام اهللا

ورفضت المصادر الكشف عن فحوى الرد الفلسطيني الرسمي، اال انها اشـارت الـى ان هنـاك عـدة                   
مالحظات ابرزها ما يتعلق بعدم وجود تاريخ محدد الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، علماً بـأن               

  .ورقة المصرية تحدثت عن اجراء االنتخابات في النصف االول من العام المقبلال
، فان رد القيادة، تتضمن تثمينا بالجهود       )م،ت،ف(وحسب ما اكدته مصادر رسمية في اللجنة التنفيذية لـ          

 المصرية النجاح الحوار الوطني وانهاء حالة االنقسام، اضافة الى مجموعة من المحددات حول مـا ورد               
في الورقة المصرية، حيث تشمل الرد على اربعة محددات، تتمثل اهمية تثبيت ما تم التوافق عليه فـي                  
اجتماعات القاهرة خالل جلسات الحوار الوطني والبناء عليه، ورفض اية محاوالت لالنتقاص من مكانة              

  .ودور منظمة التحرير
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نون االساسي للسلطة الوطنية، االمر الذي      كما يؤكد الرد على وجوب عدم معارضة اية اجراءات مع القا          
  .يعني في مضمون هذا البند رفض فكرة تأجيل االنتخابات التشريعية والرئاسية بصورة غير مباشرة

وتتمسك قيادة المنظمة بموقفها الداعي الى قبول أي اتفاق يساهم في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني                
  .وعدم جلب حصار جديد على شعبنا

، اهمية التمسك باجراء االنتخابات التـشريعية    )معا(حنان عشراوي، لـ    .عضو اللجنة التنفيذية، د   وأكدت  
والرئاسية في موعدها باعتبار هذا الموعد يمثل استحقاقاً دستورياً ويتطلب من الرئيس اصدار مرسـوم               

ئاسية، مؤكدة فـي    رئاسي بهذا الخصوص للبدء بالتحضير واالستعداد إلجراء االنتخابات التشريعية والر         
  .الوقت ذاته إمكانية العمل على التحضير بنفس االتجاه لعقد انتخابات المجلس الوطني في نفس الموعد

أن القيادة تتعامل بمرونـة مـع كافـة         ) معا(من جانبه، اكد عضو اللجنة التنفيذية، احمد المجدالني، لـ          
فاق عليه في جلسات الحوار الوطني، والمس       المقترحات شريطة عدم تجاوز القانون االساسي وما تم االت        

  .بمكانة المنظمة، ودعم اية توجهات تساهم في التخفيف عن شعبنا ورفع الحصار 
وبينما تسود حالة الترقب لما ستفضي اليه جملة االتصاالت وطبيعة الردود من االطراف الفلسطينية على               

رورة االلتزام باجراء االنتخابات التـشريعية      الورقة المصرية، فان العديد من االصوات باتت تطالب بض        
والرئاسية في موعدها، وترى ان قبول القيادة الفلسطينية لفكرة تأجيل االنتخابات تعد مخالفـة دسـتورية                

  .يتحملها الرئيس محمود عباس باعتباره صاحب الوالية الدستوري بهذا الخصوص
مصدر فلسطيني مقـرب    أن   ،مت يوسف  حك  عن مراسلها  غزة من  13/9/2009 ،وكالة سما  وأوردت

ان رئيس السلطة محمود عباس سلم المسؤوليين المـصريين رداً ايجابيـا            " سما"من الرئاسة أكد لمراسل     
وأوضح  .على ورقة المصالحة الفلسطينية التي طرحها الجانب المصري النهاء حالة االنقسام الفلسطيني             

ات حركة فتح وتم دراسة الورقة بشكل جدي ومن ثـم           المصدر ان الرئيس عباس اجتمع مع عدة من قياد        
  .اتخذ القرار بالرد عليها بشكل ايجابي قد يساعد في إنهاء حالة االنقسام 

المصدر قال ان عدة فصائل فلسطينية سلمت الجانب المصري الرد على ورقة المصالحة الفلسطينية ومن               
 والمبادرة الوطنية الفلسطينية مشيراًُ الـي ان        )فدا(هذه الفصائل حزب الشعب واتحاد الشعب الديمقراطي        
  .باقي الفصائل سترد خالل ساعات على الورقة المصرية

وفي سياق متصل وصل بشكل مفاجئ الي القاهرة مساء السبت رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس                
ثـة خـالل   خالد مشعل على رأس وفد رفيع المستوى قادما من دمشق حيث تعتبر هذه الزيارة هـى الثال    

وتوقعت مصادر فلسطينية أن يحمل مشعل معه رد الحركة على الورقة المصرية التى كانـت                .أسبوعين
قد قدمتها مصر كحل لنقاط الخالف بين حركتى فتح وحماس استعدادا لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية               

لتى تتزامن مـع زيـارة      عقب عيد الفطر المبارك، إال أن المصادر ربطت أيضا ما بين زيارة مشعل وا             
رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامين نتنياهو والتى تحمل على أجندتها بشكل اساسى بحـث ملـف صـفقة              

  .جلعاد شاليط وتبادل األسرى
  

  أبو ماهر غنيم الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية:  إسرائيلية مصادر .2
اك تجديدات وتغيرات في حركة فتح بعـد    ذكر موقع والال اإلسرائيلي أن هن     :  سمر خالد  -القدس المحتلة   

عقد مؤتمرها األخير في بيت لحم، وحضر الكثيرون من عناصر الحركة في الخارج، وعلى رأسهم أبو                
يشار إلى أبو مـاهر غنـيم    . عاما من الشتات، والذي يعتبر من مؤسسي فتح القدامى   40ماهر غنيم بعد    

هو من مواليد القدس، وتشير الدالئل إلى أنـه سـيتم            عاما حظي برئاسة اللجنة المركزية للحركة، و       72
تعيينه في القريب لمنصب نائب رئيس السلطة، وقد شغل في الماضي العديد من المناصـب فـي عهـد                   

  .الرئيس عرفات، وقد كان من معارضي اتفاق أوسلو
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 ألقاها عنـدما    والحظ موقع والال اإلخباري اإلسرائيلي، أن أبا ماهر لم يكثر من التصريحات، عدا كلمة             
لقد جئنا لكي نعمل سويا ولمواصلة الطريـق، وخاصـة فـي هـذه              : جاء إلى الضفة الغربية، حيث قال     

  .الظروف عشية انعقاد مؤتمر فتح في القريب من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني
وأوضح الموقع اإلخباري أن حضوره إلى المناطق في ظل الحكم الذاتي يدلل على نوع من العدول عن                 
أفكاره السابقة، وأنه يريد العمل مع أبي مازن من أجل تحقيق الحلم عن طريق المفاوضات السليمة مـع                  

  .إسرائيل، وقد امتنع أبو ماهر خالل كلمته في المؤتمر عن ذكر كلمة كفاح مسلح ضد إسرائيل
ر يقف على رأس    إن هذه المعطيات اإليجابية بحقه تشير إلى أننا بعد سنوات سنرى أبو ماه            : وقال الموقع 

  .السلطة الفلسطينية 
  13/9/2009الرأي، األردن، 

  
   يدمج المخابرات والوقائي عباس .3

أكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى أمس أن رئيس السلطة الفلـسطينية           :  عبد الجبار أبو غربية    - عمان
هـاز واحـد    محمود عباس سيصدر قريباً مرسوماً يقضي بدمج جهازي المخابرات واألمن الوقائي في ج            

  .يسند إلى شخصية أمنية تتولى منصباً رفيعا في وزارة الداخلية
 الفلسطينية الصادرة في القدس المحتلة أن تعيينات ستصدر قريبـاً           "المنار"كما أوضح المصدر لصحيفة     

بحيث يتوقع أن يجري تثبيت بركات الفرا       ، ألربعة عشر سفيراً، من بينهم سفير في لبنان وآخر في مصر          
  .ا لفلسطين في القاهرة خلفا للسفير المستقيل نبيل عمروسفير

وأضاف المصدر أن تعيينات جديدة ستجري في بعض المؤسسات الحكومية، وفـي مؤسـسة الرئاسـة،             
  .خاصة بعد استقالة عدد من المستشارين

  13/9/2009عكاظ 
  

  قلقيلية بالضفة تتبع حماس ويستبدلها بكادر من فتح  يقيل مجلس بلديةعباس .4
أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس رئيس بلدية قلقيلية         :  وكاالت - غزة -)الضفة الغربية (لقيلية  ق

وأعضاء المجلس بسبب سوء اإلدارة المالية في خطوة من شـأنها           " حماس"بالضفة الغربية ينتمي لحركة     
 القواسمي وزيـر الحكـم      وقال خالد . أن تزيد تعقيد جهود تبذل إلنهاء الخالفات بين الفصائل الفلسطينية         

 عـضوا   15المحلي إن وجيه القواس رئيس بلدية قلقيلية وأعضاء لجنة تسيير أعمال البلدية المكونة من               
أقيلوا وعينت لجنة تسيير أعمال البلدية موالية لحركة فتح التي يتعمها الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس                

  . إلى حين إجراء انتخابات بلدية جديدة
 حيـث   2005مي إن مديونية البلدية ارتفعت إلى أربعة أمثال منذ انتخاب القواس في عـام               وقال القواس 
 20 مليـون دوالر إلـى   4.5مـن  ( مليون شيقل في الوقت الحالي    75 مليون شيقل إلى     17ارتفعت من   
وقال القواسمي إن لجنة تسيير األعمال لم تتجاوب مع التحـذيرات المتكـررة للـوزارة               ). مليون دوالر 

ولكن القواس اتهم حكومـة     . صحيح وضعها المالي وإن قرار اإلقالة اتخذ استنادا إلى اعتبارات إدارية          لت
عباس المدعومة من الغرب بإقالته العتبارات سياسية ألنه أدخل أيضا تحسينات في المدينة الفلـسطينية               

يجـب أن يظـل فـي    وقال القواس إنه منتخب من الشعب و. التي تقع على الحدود الوسطى مع إسرائيل   
  . منصبه إلى أن تجرى انتخابات جديدة

  13/9/2009الشرق،قطر، 
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   المقالة تندد بإقالة السلطة لمجلس بلدي قلقيلية المنتخبالحكومة .5
 هاجمت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية علـى خلفيـة                

. ”اإلقـصاء الـوظيفي   ”ن الحركة واستمرار االعتقاالت الـسياسية و      إقالة أعضاء مجلس بلدي منتخب ع     
إجـراءات  “ووصف الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان ما يجـري فـي الـضفة بأنـه                   

تتابع عن كثب األنباء الواردة من الضفة المحتلة من إجـراءات           ) المقالة(الحكومة  “وقال إن   . ”عنصرية
األمر الواقع المغتصبة للحكم تحت حماية بنادق االحتالل الـصهيوني وخاصـة   عنصرية تقوم بها سلطة  

القرار غير الشرعي بإقالة مجلس بلدية قلقيلية المنتخب من قبل الجماهير وتعيين مجلسا فتحاويا بدال منه                
 استمرار سياسة الفـصل علـى خلفيـة       “وانتقد النونو بشدة     .”على مبنى البلدية  ” فتح“ورفع أعالم حركة    

على خلفية ادعاء انتمـائهم     .. االنتماء السياسي وآخرها القرار الجديد بفصل عشرات المعلمين في سلفيت         
  .” ساعة الماضية48 مواطنا خالل ال 39لحركة حماس أو لفصائل مقاومة أخرى واعتقال نحو 

  13/9/2009الخليج، 
  

  "يل جديدجل" تعمل على تحويل الضفة إلى "إسرائيل" : منظمة التحريرتنفيذية .6
أكد رئيس دائرة شؤون المغتربين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر           :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - رام اهللا 

الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد أن إسرائيل تعمـل              
وين الديموغرافي فيها مـن خـالل       ، حيث يجري تغيير التك    "جليل جديد "على تحويل الضفة الغربية إلى      

  .مزيد من مصادرة األراضي وعزل للمناطق وزرعها بالمستوطنات
وشدد خالد على ضرورة أخذ القيادة الفلسطينية موقفاً حازماً في اللقاء مع المبعوث األمريكـي للـسالم                 

علـى هـامش    جورج ميتشل برفض أية لقاءات سياسية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو              
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة قبل التزام حكومته بالوقف الشامل والنهـائي لجميـع األنـشطة                
االستيطانية والتزامها البدء بعملية سياسية تعالج جميع ملفات الوضع الـدائم وتؤسـس لتـسوية شـاملة                 

ـ           سطينية وبمـا يحقـق األمـن       ومتوازنة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفل
 1967واالستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين في حـدود الرابـع مـن يونيـو                   

وعاصمتها القدس العربية، ويصون حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا لقرار األمـم               
  .194المتحدة رقم 

  13/9/2009الوطن، السعودية، 
  

  لقاء عباس ونتنياهو ليس حتمياً: عبد ربه .7
قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه فـي           : من محمد هواش   –رام اهللا   

يريد مفاوضات تسير بـالتوازي مـع       "، ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو        "النهار"حديث الى   
واعتبر ان عقد قمـة  ثالثيـة        ". الدولي من محتواها وتأثيرها   استمرار االستيطان، لتفريغ شحنة الضغط      

ال ارى ان االميركيين مصرون على ترتيب لقاء مصيره         "و" غير حتمي " اسرائيلية   - فلسطينية –اميركية  
  ".الفشل ويؤثر سلباً على مساعيهم الطالق عملية سالم

ضـمان  : للمصالحة  شـرط امـرين    اننا وافقنا على الورقة المصرية ومستعدون لقبول أي صيغة          "واكد  
اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعة وللمجلس الوطني وفق القانون االساسي للسلطة الفلـسطينية، وان             

  ".تكون كل االجراءات والترتيبات منسجمة مع القانون االساسي اي الدستور الفلسطيني
  13/9/2009النهار، 

  
  



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1554:         العدد       13/9/2009االحد  :التاريخ

  طينية ضد االستيطان إلى استنهاض حركة شعبية فلس تسعى السلطة .8
 تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية الى استنهاض الحركـة الـشعبية           : والوكاالت "البيان" -القدس المحتلة   

بالتزامن مع توجيه رسـائل ألطـراف        لمواجهة االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة،      
  . ها االستيطانية غير المشروعةدولية عدة شرحت فيها استمرار الدولة العبرية في أنشطت

 ودعت وزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة المصري إلى استنهاض الحركة الشعبية لمواجهة االسـتيطان             
وجدار الفصل العنصري، عبر تضافر جهود اللجان الشعبية والمؤسسات، مع جهود الحكومة، في سـبيل     

 الرامية إلى اإلجهاز على المشروع الوطني       إنقاذ األرض الفلسطينية وإحباط مخططات حكومة االحتالل      
  . في بناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس

 ووصفت الوزيرة المصري قرارات المحاكم اإلسرائيلية بأنها قرارات تعسفية جائرة تفتقر لبسط معايير             
حتالل ومؤسـساته القمعيـة،      هذه المحاكم جزء ال يتجزأ من منظومة اال        "العدالة والمشروعية، مؤكدة أن   

حيث أنها تتولى استكمال دور الجيش والمؤسسة األمنية واإلدارة المدنية وجمعيـات المـستوطنين فـي                
والشرعي على قرارات سلطات االحتالل التي ال هـدف لهـا سـوى             ) القانوني(محاولتها إضفاء الطابع  

تحاول سلطات االحتالل تنفيـذه فـي       ما  "وأوضحت أن   . "تكريس االستيطان ونهب األراضي الفلسطينية    
قرى جنوب نابلس يتكامل مع سائر المشاريع االستيطانية في القدس واألغوار ومختلف مناطق الريـف               

  . "الفلسطيني
في هذه األثناء، بعث المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور رسائل متطابقـة                

، وإلى رئيس الجمعيـة العامـة،       )الواليات المتحدة ( ورئيس مجلس األمن   إلى األمين العام لألمم المتحدة،    
حول استمرار أنشطة االستيطان غير المشروعة من جانب إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل فـي             

وأشار منصور إلى إعالن الحكومـة اإلسـرائيلية        . األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية      
عن الموافقة الرسمية لبناء مئات الوحدات االستيطانية الجديدة على األراضي المصادرة           األسبوع الماضي   

إدانة وشـجب هـذه األعمـال غيـر         "في األرض الفلسطينية المحتلة، وأكد السفير الفلسطيني ضرورة         
دة المشروعة التي تهدف إلى تغيير وضع القدس الشرقية المحتلة وتكوينها الجغرافي التي ستؤدي إلى زيا              

تفاقم الحساسيات السياسية والدينية والتوترات وزعزعة االستقرار فـي المدينـة التـي بلغـت أعلـى                 
  . "مستوياتها

  13/9/2009البيان، اإلمارات 
  

   يمنع فياض من حفل إفطاراالحتالل .9
سلوك االحتالل االستفزازي لم يقتصر على عامة الفلسطينيين بـل وصـل إلـى              :  ردينة فارس  - غزة

 في الحكومة إذ أفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن االحتالل اإلسرائيلي منع إقامة مأدبـة               المسؤولين
إفطار الجمعة في القدس الشرقية المحتلة كان يفترض أن يحضرها رئيس الـوزراء الفلـسطيني سـالم                 

بـة  وقال محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عـدنان الحـسيني إن مأد            . فياض ودبلوماسيون أجانب  
اإلفطار التي كانت ستقام في فندق كبير في القدس الشرقية منعت بقرار من وزير األمن الداخلي إسحاق                 

  .اهارونوفيتش
وقال إن كل نـشاط ذي      ، وأكد الناطق باسم الشرطة اإلسرائيلية في القدس شموليك بن روبي قرار المنع           

  . طابع سياسي متعلق بالسلطات الفلسطينية ممنوع في القدس
  13/9/2009اظ عك
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  فلسفتنا إنهاء االحتالل الصهيوني ال تحريك عجلة السالم:  تعليقاً على زيارة ميتشلالبردويل .10
الدكتور صالح البردويل عن خـشيته مـن أن تكـون زيـارة             " حماس"أعرب القيادي في حركة     : غزة

من أجل تحريك عجلـة     المبعوث األمريكي جورج ميتشل إلى المنطقة مدخالً لتنازالت فلسطينية جديدة؛           
  .التسوية لتدوس ما تبقى أمامها من أشالء القضية الفلسطينية

تنظر إلى زيـارة ميتـشل      " حماس"أن حركة   ) 9-12(وأوضح البردويل في تصريحات صحفية السبت       
فلسفتنا تنطلق من أن القـضية      : "وإلى الدور األمريكي بالكامل من منطلق فهمها القضية الفلسطينية، قائالً         

الفلسطينية بحاجة إلى إنهاء االحتالل ال إلى تحريك عجلة السالم؛ ذلك ألن الحديث عن تحريـك عمليـة            
السالم ليس إال مجرد خدعة كبرى، وغطاء ارتكب االحتالل تحته أبشع الجرائم بحق الشعب الفلـسطيني                

  ".قرير المصير؛ فنحن نريد عملية تحرير لألرض، وانسحابا لالحتالل، والحق في ت1998منذ عام 
وفي ضوء هذا الفهم سننظر إلى الرؤية األمريكية المرتقبة، وألي جهد يريد الـرئيس بـاراك               : "وأضاف

، وال  "حماس"أوباما القيام به حيال القضية الفلسطينية، أما زيارة ميتشل إلى المنطقة فال عالقة لنا بها في                 
  ".نعرف مضامينها، وال نراهن عليها إطالقًا

نحن نخشى من نتائج زيارة ميتشل إلى األراضي الفلسطينية؛ ألننا ال نثق بقيـادة رام اهللا                : "هوأردف قول 
وال بقيادة عباس، ونخشى من أي تحريك لعجلة السالم من شأنه أن يدوس ما تبقى من عناصر القـضية                   

  .، على حد تعبيره"الفلسطينية
  13/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   في صفقة شاليط هناك الكثير من القضايا العالقة ال زال: المزيني .11

بانتظار صفقة شـليط    "والمعني بمتابعة ملف الصفقة أسامة المزيني، أن        " حماس"أكد القيادي في    : رام اهللا 
عدم االفراط بالتفاؤل فـي هـذه   "، داعيا الى "شوط طويل، حيث ال زالت هناك الكثير من القضايا العالقة  

تمسك حركة حماس بمطالبها، ومنها ضرورة عودة كل أسير محرر إلـى بيتـه              "، ومشددا على    "القضية
  ".ومنطقة سكناه

المطلوب "وردا على سؤال حول التهديدات اإلسرائيلية باستهداف األسرى بعد تحريرهم، أكد المزيني أن              
 السفر فله   أوال تحرير األسرى، ومن ثم عودتهم لمناطق سكناهم، وبعد ذلك إذا أراد أي أسير الخروج أو               

  ". مطلق الحرية
وحول األرقام الحقيقية لألسرى التي تطالب المقاومة الفلسطينية بتحريرهم في هـذه الـصفقة، أوضـح                

المسألة ببساطة هي إطالق سراح ألف أسير إضافة إلى النساء واألطفـال، حيـث تـشمل                "المزيني أن   
 ." أسيرا550 أسيرا والثانية 450المرحلة األولى وهي األصعب 

  13/9/2009المستقبل، 
  

  هيكلية عباس لمنظمة التحرير مخالفة لما أتُفق عليه فلسطينياً : الجهاد .12
، أن إعادة رئيس السلطة محمود عبـاس      ، أكد القيادي في حركة الجهاد نافذ عزام       :محمد األيوبي  - غزة

ال تمثـل   "، جديدة فيهـا  واستحداث دوائر   ، هيكلية منظمة التحرير وتعيين نفسه رئيساً لدائرتها السياسية       
  ".اإلصالح الذي اتفق عليه الفلسطينيون سابقاً

ـ     هناك شبه اتفاق بين القوى والفصائل الفلسطينية على إصـالح          : "أمس" فلسطين"وقال عزام في حديث ل
، معرباً عن أمله    "حقيقي وجدي لمنظمة التحرير، وإعادة صياغة برنامج وأطر وهياكل المنظمة من جديد           

حسب ما اتفق عليـه الفلـسطينيون فـي         ، جولة الحوار القادمة في الوصول إلى اتفاق بشأنها       بأن تنجح   
   .القاهرة
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  .وأشار القيادي في حركة الجهاد إلى أن الخطوات التي يقدم عليها عباس تتم بعيداً عن التوافق الوطني
  13/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  "التنفيذية" خالل انتخاب عضوين لـ "باطلة" إجراءات بالتحقيق في "الوطني" تطالب الشعبية .13

اتهم مسؤول فلسطيني رفيع رئاسة المجلس الوطني الفلـسطيني بالـسكوت عـن             :  فتحي صباح  -غزة  
اجراءات باطلة أثناء التصويت النتخاب عضوين من أعضاء المجلس لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمـة              

 تم التوافق عليهم، بدالً من سـتة أعـضاء توفـوا خـالل              التحرير الفلسطينية، اضافة الى أربعة آخرين     
  .السنوات الماضية، خالل اجتماع غير عادي للمجلس عقد في مدينة رام اهللا قبل أيام قليلة

 عبـدالرحيم   "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، نائب األمين العام لـ          
يس المجلس الوطني سليم الزعنون ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية فـي           ملّوح في رسالة وجهها الى رئ     

، وحمله المسؤولية عن عـدد مـن االجـراءات غيـر            "باطل"المجلس، إن تصويت عدد من المقترعين       
  .القانونية

دعوة أعضاء للمشاركة في الدورة غير العادية للمجلس ممن لـم           "وأشار ملوح في رسالته الى أنه تمت        
ووصـف مـشاركة    . "1996اً أعضاء في المجلس الوطني، خصوصاً في آخر دورة له عام            يكونوا يوم 

مخالفة صريحة للنظام وللعرف معاً، وشارك بعض هؤالء باالقتراع السري، وال يوجد مـا              "هؤالء بأنها   
ء من وجهة نظر النظام ونحن معه، فهؤالء ليسوا أعـضا         "واعتبر أنه   . "يبرر هذا العمل نظامياً وقانونياً    

وتصويتهم باطل، واألمر ال يتعلق بهم أو بشخوصهم ال من قريب أو بعيد، وإنمـا بـضرورات التـزام                   
  ."النظام

 13/9/2009الحياة، 
    

     التصدي لإلجراءات اإلسرائيلية المسعورة في مدينة القدس تدعو العرب إلى الشعبية .14
الكـف  “حرير وجامعة الدول العربية إلى دعت الجبهة الشعبية، أمس، الثالثاء قيادة منظمة الت  : )أ.ب  .د  (

عن الرهان على مبادرات ومشاريع السالم المزعومة واتخـاذ موقـف حـازم ورادع تجـاه غطرسـة          
  .” االحتالل

االرتقـاء  ”وطالبت الجبهة، في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده اليوم في القـاهرة ب              
بـالعرب وحقـوقهم وبالتـصدي      ” االسـرائيلي “تار االحتالل   لمستوى المسؤولية القومية ومواجهة استه    

  .” المسعورة في مدينة القدس وطرد سكانها” االسرائيلية“لإلجراءات 
  13/9/2009الخليج، 

  
  ال لمقايضة األراضي بكتل استيطانية: حزب الشعب .15

ضة أراض  طالب حزب الشعب الفلسطيني بالتراجع عن مقترحات مقاي: عمان ـ عبد الجبار أبو غربية 
واعتبر بسام الصالحي، األمـين العـام للحـزب،          .بكتل استيطانية، وعدم قبولها في أية حلول مستقبلية       

أن المـستوطنات فـي الـضفة       ،والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في بيان صحافي لـه أمـس           
مجدداً دعوته القيادة   ، يةالفلسطينية كافة، بما فيها القدس، غير شرعية ويتنافى وجودها مع القرارات الدول           

خاصة وأن إسرائيل تـضرب     ، الفلسطينية إلى التراجع عن بعض التوافقات التي جرت بهذا الخصوص         
  .بعرض الحائط بكل الدعوات الدولية لوقف االستيطان

  13/9/2009عكاظ 
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  سرقة مجلس قلقيلية من أصحابه المنتخَبين يؤكد زيف ديمقراطية فتح وقياداتها: حماس .16
نسخة منه اليوم السبت    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "في بيانٍ  تلقَّى     ،  أعربت حركة حماس  : ة الغربية الضف

غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلـة،       " حكومتها"و" فتح"عن استنكارها ممارسات حركة     ،  )12-9(
" فـتح " مجلس جديد مـن      والتي كان آخرها إقالة أعضاء مجلس بلدية قلقيلية المنتخَبِين الشرعيين وتعيين          

برئاسة أحد الشخصيات المعروفة بتاريخها األمني البشع، مشيرةً إلى أن سرقة البلديـة مـن أصـحابها                 
  .وقياداتها" فتح"المنتخَبِين يؤكد زيف الديمقراطية عند 

سـالم فيـاض غيـر    " حكومة"إن افتراءات ما يسمى وزير الحكم المحلي خالد القواسمي في    : "وأضافت
  ".عية؛ ال تنطلي على أطفال قلقيلية، والقواسمي بالذات آخر من يتحدث عن النزاهة والشفافيةالشر

وطالبت الحركة الحكومةَ الفلسطينيةَ في غزة بأخذ الخطوات المناسبة ردا على ما حـدث فـي قلقيليـة،                  
 سـتقدم المـشروع     مؤكدةً أن الحديث عن أي انتخابات قادمة تحت راية دايتون وزبانيته؛ جريمةٌ وطنيةٌ            

 .األمريكي والصهيوني على حساب ثوابت الشعب وحقوقه
  12/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  ال اتفاق وشيكا حول صفقة تبادل األسرى : المقاومة الشعبية .17

 نفى أبو مجاهد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية امس وجود اتفـاق وشـيك                :  د ب أ   -غزة  
  .تبادل األسرى بين إسرائيل والفصائل المحتجزة للجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليطحول صفقة 

وقال الناطق باسم لجان المقاومة في بيان إن االحتالل ما زال يعرقل إتمام صفقة التبادل وأن المقاومـة                  
تصر على مطالبها بإطالق سراح األسرى األبطال من ذوي األحكام العالية والمرضـى وكبـار الـسن                 

الوسيط األلماني المساعد للوسيط المصري يبذل جهودا كبيرة من أجـل            وأضاف أن  .النساء واألطفال   و
  .إتمام صفقة التبادل لكن تعنت االحتالل هو الذي يحول دون إتمامها 

  13/9/2009الرأي، األردن، 
  

  على تأدية الخدمة المدنية" 48" الجبار فلسطينيي الـ يدعواشكنازي  .18
أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي غابي اشكنازي انه من الواجب على كل من ال يخـدم               قال رئيس هيئة    

   48،ـ المدنية ، في رسالة موجهة إلى فلسطينيي الـ" الوطنية"في الجيش اإلسرائيلي أن يؤدي الخدمة 
ة إن الجيش اإلسرائيلي سيبقى ويسهر على توفير امن وسالم        "عن اشكنازي قوله    " هآرتس"ونقلت صحيفة   

المواطنين في إسرائيل ، وعليه واجب علينا العمل على تقوية الجيش ومواجهة التحديات التـي تواجهـا                 
هناك انخفاض في عدد المجندين للجيش ، ونحن نواجه تنـاقص فـي أعـداد               "وأضاف  ". دولة إسرائيل 

اجهـة هـذا    المجندين الذين ينضمون للجيش ، وعلينا العمل على تشجيع الفتيات لالنضمام للجـيش لمو             
الخطر الداهم ، إذ يمكننا إن نتداركه فقط من خالل تجنيد النساء ، لكن الطريق ما زالت طويلـة أمـام                     

في إسرائيل تقديم الخدمة    ) مواطن(وبين اشكنازي هناك ضرورة الن يقوم كل        ". تجنيد أعداد كبيرة منهن   
  .المدنية ، بدال من الخدمة في الجيش

  13/9/2009الدستور، 
  

  التعامل مع قضية شليط يجري بسرية أكبر ومهارة أكثر: أيالون .19
إن التعامل مـع قـضية الجنـدي         : "قال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون يوم امس        : رام اهللا 

جلعاد شليط يتم حالياً تحت غطاء من السرية، وبمهارة أكبر مما كان عليه خالل عهد الحكومة الـسابقة                  
  ".برئاسة إيهود أولمرت

  13/9/2009المستقبل، 
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  توجه لرفع مستوى الحوار االستراتيجي األميركي اإلسرائيلي": إسرائيل" .20

 اعلنت االذاعة الحكومية االسرائيلية امس ان فريقين تابعين لوزيري الخارجيـة االسـرائيلي              : ب.ف.أ
  .واالميركية قد يتوليان قريبا مسؤولية التعاون االستراتيجي بين واشنطن واسرائيل

 وبحسب االذاعة بدأ نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون زيارة مساء امـس الـى واشـنطن                 
وان نجحـت   . اال ان االتصال بالناطق باسمه كـان متعـذرا        .لمناقشة الموضوع مع مسؤولين اميركيين    

ـ                رة المشاورات، بحسب االذاعة ايضا، فان وزير الخارجية افيغدور ليبرمـان سـيحاور مباشـرة وزي
  . الخارجية االميركية هيالري كلينتون

  13/9/2009البيان، اإلمارات  
  

  ميريدور يؤكد زيارة نتنياهو السرية لموسكو ويدعو للضغط على إيران .21
قال دان ميريدور نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في مقابلة مع رويترز إن الوقت يمر               :رويترز -جنيف

ال إلى زيادة األمور صعوبة كما أن الخطر قائم بأن يسعى جيران            سريعا مضيفا أن أي تأخير لن يؤدي إ       
  .إيران إلى امتالك أسلحة نووية إذا لم يحدث تقدم بشأن البرنامج النووي اإليراني، قريبا

إذا وضع ما يكفي من الفعل السياسي واالقتصادي معا فهناك فرصة جيدة في أن تسمع إيران إلى                 "وقال  
وتقول إسرائيل إن امتالك إيران ألسلحة نووية سيمثل تهديدا         . "هم غير عقالنيين  ال أعتقد أن  . صوت العقل 

  .لوجودها
وقال على هامش مؤتمر عن الموضوعات العالميـة استـضافه معهـد بريطانيـا الدوليـة للدراسـات                  

بل األمر لن يحدث في المستق    ..ال أريد أن أخوض في تفاصيل لكنهم يتجهون في هذا االتجاه          "االستراتيجية  
  ."البعيد

من جانب آخر، أكد ميريدور أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار روسيا لكنه رفض االدالء بتفاصيل                
  عن الزيارة التي أثارت اتهامات إعالمية بالتضليل، االثنين الماضي

  13/9/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
  

   اإلسرائيلي يفقد وعيه في أثناء احتفالالرئيس .22
لرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز وعيه بعد دقائق عدة من إصابته بإغماءة مساء أمس فى              استعاد ا : ا ش ا  
  .الواقع شمال تل أبيب، فيما كان يحضر احتفاالً لرجال األعمال الشبان" رابين"مركز 

في موقعها االلكتروني ليل أمس، أن فريقاً من األطباء ورجـال           " يديعوت احرونوت "وأوضحت صحيفة   
 معالجة بيريز الذي استعاد وعيه وغادر المركز على قدميه بعد أن تحـدث مـع بعـض                  اإلسعاف تولى 
  . المحيطين به

  13/9/2009المستقبل، 
  

   لتشجيع نتنياهو على السير في طريق السالم"إسرائيل" سالم يمينية في حركة .23
ط، تسعى لبناء   تتشكل في إسرائيل هذه األيام حركة سالم جديدة، من صفوف قوى اليمين والوس             :تل أبيب 

قاعدة شعبية تشجع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على السير في طريق الـسالم بـإخالص وإنجـاح                 
  .العملية السلمية مع الفلسطينيين وسائر العرب

وكما روى أحـد  . وسيتم اإلعالن عن هذه الحركة رسميا عشية األعياد اليهودية، بعد أسبوع أو أسبوعين 
ـ     فإن الهدف هو ترجمة التأييد الشعبي الواسع في إسرائيل لعملية           "الشرق األوسط "مؤسسي هذه الحركة ل

وتضم هذه الحركة   . السالم إلى خطوات عملية ملموسة يقوم بها القادة ويشعر بها الجمهور على األرض            
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ـ : في بدايتها مجموعة من كبار القادة السياسيين والعسكريين السابقين، وفي مقدمتهم           يش رئيس أركان الج
األسبق والوزير في عدة حكومات، أمنون لفكين شاحاك، وثالثة رؤساء سابقون لجهاز المخابرات العامة              

   ."الشاباك"
  13/9/2009الشرق، األوسط، 

  
 مقتل فلسطينيين في انهيار نفقين جنوب غزة .24

ريب لقي فلسطينيان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون صباح أمس إثر انهيار نفقين لته           :  حامد جاد  -غزة
. البضائع في منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واألراضي المـصرية                

 عاماً لقي مـصرعه     18وأعلن الطبيب معاوية حسنين، مدير اإلسعاف والطوارئ أن المواطن الزريعي           
 لنفق آخر    عاماً مصرعه في انهيار    20إثر انهيار نفق جنوب رفح، كما لقي مواطن يدعى محمد زعرب            

  . 2007 فلسطينيا منذ عام  121، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا األنفاق إلى 
  13/9/2009الغد، األردن، 

  
  منظمات وجمعيات أميركية تمول االستيطان اليهودي :  القدس فيحقوقي مركز لتقرير .25

ية بأنها تمول    اتهم مركز حقوقي مقره مدينة القدس منظمات وجمعيات أميرك         : سمر خالد  -القدس المحتلة   
االستعمار واالستيالء على عقارات المقدسيين في البلدة القديمة واألحياء المحيطة بها في مدينـة القـدس             

ودعا التقرير الذي أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركـز القـدس للحقـوق االجتماعيـة                 .المحتلة
المنظمـات والجمعيـات األمريكيـة      واالقتصادية إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى العمل ضـد           

اليهودية الناشطة في الواليات المتحدة األمريكية والتي تمول بناء المستعمرات اليهودية فـي األراضـي               
  .الفلسطينية خاصة في القدس، بما في ذلك تلك العاملة في مجال االستيالء على عقارات المقدسيين

يكية تمول بناء استعماريا غير شرعيا وغير قانونيا فـي       وأكد التقرير أن هذه المنظمات والجمعيات األمر      
األراضي الفلسطينية، كما يستخدم جزء من أموال هذه المنظمات في االستيالء على عقارات المقدسـيين               

 عقارا  70وطردهم منها، كما حدث مؤخرا في االستيالء على عقاري عائلتي الغاوي وحنون، وأكثر من               
  . عقارا آخر في سلوان40س، ونحو في البلدة القديمة من القد

ويقف على الجمعيات األميركية، جمعية خاصة يديرها المليونير األمريكي من أصـل يهـودي ايرفينـغ           
موسكوفيتش، حيث أن جميع المبالغ التي تتبرع بها هذه الجمعية االستعمارية معفاة من الـضرائب عـدا               

  . قنوات عديدة إلى جمعيات التطرف االستعماريةاألموال التي يتبرع بها مانحون أميركيون وتصل عبر
وورد في التقرير الذي يحمل عنوان أميركيون يدعمون ويمولون االستيطان في األراضـي الفلـسطينية               

خالفا للقوانين األمريكية، وفي خرق واضح لها، تقوم جمعيات ومنظمات يهودية عديدة مـن أشـهرها                :
ليهودي إيرفينغ موسكوفيتش بتمويل كامـل لجميـع األنـشطة          مؤسسة آلح مملوكة لمليونير األمريكي ا     

  .االستعمارية اليهودية
االستيالء على عقارات المقدسيين وتمويل شـراء أراض وعقـارات          : ويأخذ عمل الشركة منحيين األول    

بطرق التزوير والغش داخل البلدة القديمة وفي األحياء المحيطة بها، وقد نجحت تلك المؤسسة في تمويل                
 عقارا داخل أسوار البلدة القديمة بواسطة جمعية عطيرات كهانيم التي تتخذ من             70ليات استيالء على    عم

  . طريق الهكاري في البلدة القديمة مقرا لها-عقبة الخالدية 
وتدير هذه المنظمة نشاطها من هناك وتشرف على عدد من المدارس التلمودية والكنس، ويعتبر متتياهو               

معية الذراع التنفيذية للمليونير موسكوفيتش، وقد نجح هذا في توسيع نـشاط جمعيتـه              دان رئيس هذه الج   
  .إلى خارج أسوار البلدة القديمة خاصة في سلوان، ورأس العمود والشيخ جراح، وجبل الزيتون
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إن المشروع األهم الذي موله موسكوفيتش هو بناء حي         : وأضاف التقرير الذي وصل للراي نسخة عنه        
 في قلب حي رأس العمود قبل عدة أعوام أطلق عليه اسم معاليه هزيتيم وهو ال يبعـد سـوى                    استعماري

  . وحدة استعمارية132 مترا هوائيا عن المسجد األقصى، يشتمل على 150
إضافة إلى إعالنه تمويل بناء حي استعماري آخر في ذات المكان سوف يحمل اسم معاليه ديفيد ويشتمل                 

تعمارية، سترتبط بمعاليه هزيتيم بجسر ، ما سيرفع عدد المستعمرين في قلـب   وحدات اس  104على بناء   
  . عائلة200حي رأس العمود إلى نحو 

كما يقف موسكوفيتش وراء تمويل العشرات من صفقات بيع العقارات المشبوهة األخيرة فـي األحيـاء                
تي يملكها موسـكوفيتش فـي      المحيطة بالبلدة القديمة، وجميع هذه الصفقات ممولة من صاالت القمار ال          

  .أنحاء متفرقة من الواليات المتحدة
تأتي هذه االموال بغطاء دعم مؤسسات تربوية وأكاديمية يهودية لكنها تذهب في الواقع             : وبحسب التقرير 

  .لتعزيز االستعمار اليهودي في الشق الشرقي من مدينة القدس المحتلة
رير فإن موسكوفيتش يملك كازينو للعبة البينغو فـي مجمـع           ووفقا للمعلومات المتاحة للمركز المعد للتق     

سكني لمحدودي الدخل في جنوب كاليفورنيا وترسل المداخيل لبناء المستعمرات اليهودية في القـدس و               
  .الخليل

والواقع أن مساهمة مواطنين أميركيين أمثال موسكوفيتش في تمويل المستعمرات اإلسرائيلية ال تقتـصر              
لمباشرة لسياسة الواليات المتحد الرسمية، بل أن الكثير من الهبات تحسم من الضرائب             على المعارضة ا  

وترسل عمدا لتمويل البناء االستعماري في مناطق تعتبرها الواليات المتحدة، واإلتحاد األوروبي خاضعة             
  .لالحتالل اإلسرائيلي غير الشرعي

وري إسرائيل ، وغوش ايتزيـون إسـرائيل،   في حين تشير تقارير أخرى إلى إرسال هبات إلى هيلون م  
وفرناي شمرون إسرائيل،أفرات إسرائيلو بات عاين إسرائيل، وجميعها منظمات وجمعيـات تقـع فـي               
مستعمرات بالضفة الغربية اشتهر مستعمريها بالسيطرة على أراضي مواطنين فلـسطينيين وتجريـدهم             

  .نمنها، بل واالعتداء العنيف على أراضي هؤالء المواطني
 منظمـة   28حددت  ) مصلحة الضرائب ( ويقول التقرير إن التدقيق في سجالت خدمة المدخول الداخلي          

 مليون دوالر كهبات ال تشملها الضرائب للمستعمرات والمنظمـات          4,33وجمعية أميركية أخرى قدمت     
  2007 و 2004المتعلقة بها بين عامي 

  13/9/2009الرأي، األردن، 
  

  عد اعتداءات المستوطنين  في القدس مع تصاتوتر .26
 أطلق مستوطن يهودي النار مساء أول من أمس على فلسطينيين في القدس الـشرقية المحتلـة                 :وكاالت

وأصابهما بجراح وصفت ما بين خفيفة ومتوسطة، في حين قالت مصادر فلسطينية إن إصـابة أحـدهما                 
 عامـا، مـن     40 عاما والثاني    13وقالت مصادر فلسطينية إن المقدسيين، أحدهما في سن         . خطيرة جدا 

  . "سكان شرقي القدس، وتم نقلهما إلى مستشفى المقاصد لتلقي العالج
تم اعتقاله، وأن خلفية الجريمة ال تزال غير        )  عاما 20(وادعت تقارير إخبارية إسرائيلية أن مطلق النار        

أن المستوطن يـدعي أنـه      التحقيقات األولية للشرطة تفيد ب    "وأضافت المصادر اإلسرائيلية أن      .واضحة
. " فلسطينيين قد هاجموه، فاستل سالحه وأخذ يطلـق النـار          6أطلق النار دفاعا عن النفس، كما زعم أن         

وفي أعقاب إطالق النار قام سكان المنطقة المقدسيين برشق قوات األمن التي حـضرت إلـى المكـان                  
  . بالحجارة

لقرب مما يزعم أنه مدينة داوود التـي تـشرف          وأضافت مصادر فلسطينية ان الحادث وقع في سلوان با        
  .  االستيطانية، والتي تنشط من أجل االستيطان في شرقي القدس"إلعاد"عليها جمعية 
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 وإثر هذا الحادث حولت قوات االحتالل، حي وادي حلوة في بلدة سـلوان جنـوب المـسجد األقـصى                   
ة داوود في مدخل الحي بعدد كبيـرٍ مـن          المبارك، إلى ثكنة عسكرية، وأحاطت البؤرة االستيطانية مدين       

  . عناصرها وآلياتها، وحولت حركة سير الفلسطينيين وسياراتهم من الطريق الرئيسي إلى طريق فرعية
 جهاد أبوزنيد إعتداءات المـستوطنين المـستمرة        "فتح" واستنكرت عضو المجلس التشريعي عن حركة       

مستوطنين تأتي بضوء أخضر من الحكومة اإلسـرائيلية        اعتداءات ال "بحق أهالي حي سلوان، معتبرة ان       
  . "وتحت سمع وبصر سلطات االحتالل التي توفر الحماية الكاملة لهجماتهم ضد المقدسيين

  5/9/2009البيان، اإلمارات  
  

   في سجن في نابلس يدعمون الحوارالمعتقلون .27
يميـة ورجـال األعمـال وعلمـاء        قام وفد من الشخصيات المستقلة واألكاد     :  جيهان الحسيني  -القاهرة  

المسلمين ورجال الدين المسيحيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة              
  .بزيارة جميع المعتقلين في سجن جنيد في مدينة نابلس لالطالع على أوضاعهم
المعتقلين خـالل الزيـارة     وذكر رئيس الوفد الدكتور ياسر الوادية أن لقاءات منفصلة ومجتمعة تمت مع             

هدفت إلى متابعة أوضاعهم وأحوالهم، إضافة إلى اطالعهم على آخر التطورات في ما يخص ترتيبـات                
  .الحوار والمصالحة التي تجري حالياً للتوصل إلى اتفاق داخلي قريباً

لها ضرورة  وأشار الوادية إلى أنه تسلم خالل زيارته للسجن رسائل واضحة من المعتقلين تؤكد في مجم              
التوافق الداخلي وتجاوز عقبة االنقسام وضرورة التصدي للمخططات اإلسرائيلية التي تـستغل الواقـع              

كشخـصيات مـستقلة،    ": وأضاف. الداخلي الفلسطيني وتحاول االستفادة منه أمام العالم والمجتمع الدولي        
  ."و الضفة الغربيةنسعى بكل الجهد والطاقة من أجل إغالق ملف المعتقلين، سواء في غزة أ

 13/9/2009الحياة، 
  

   برصاص جيش االحتالل ومداهمات في الضفة وتوغل في غزةجريح .28
توغلت اعداد من االليات العسكرية االسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع : رام اهللا ـ أحمد رمضان 

مـواطنين بمرافقـة     مترا داخل اراضـي ال     60وافاد شهود عيان، ان قوة اسرائيلية توغلت مسافة         . غزة
 .طائرات االباتشي من الجو وقامت باطالق النار على منازل المواطنين وممتلكاتهم، دون وقوع اصابات             

وقال مصدر فلسطيني ان القوة االسرائيلية اعتقلت احد حراس المزارع واقتادتـه الـى جهـة مجهولـة        
  .للتحقيق معه

نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العـالج،        وفي الضفة الغربية اصيب شاب بعيار مطاطي في الرأس          
في مواجهات وقعت بين جنود االحتالل والشبان في مخيم قلنديا شمال القدس على اثر اقتحام القوة للمخيم                 

كما واعتقلت قوات االحتالل شابين من بلدة قباطية قضاء جنين، شمال الضفة، بعد اقتحامها               .صباح أمس 
  . االحتالل بلدة كفر الديك في سلفيت، وقامت بتفتيش منزل اخد المواطنينالبلدة، واقتحمت قوة من جيش

  13/9/2009المستقبل، 
  

   في غزة من حكومة رام اهللا في رمضان والعيدأسرة ألف 50 لـمعونات .29
توجه آالف الفلسطينيين األشد فقراً في قطاع غزة أمس الى عدد من البنوك الستالم مخصـصاتهم                : غزة

وكانت الوزارة   .ة من وزارة الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال في رام اهللا           المالية المحول 
 إلى اإلسراع بالتوجه الى البنوك      "بيغاس"دعت المواطنين الفقراء المستفيدين من منحة االتحاد األوروبي         

لألسـرة  تبلغ قيمـة المـساعدة      و .الستالم مخصصاتهم التي تقرر صرفها قبل حلول عيد الفطر السعيد         
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 ألف اسـرة،    50 شيكل اسرائيلي، وتدفع بمعدل مرة واحدة كل ثالثة أشهر، وتستفيد منها             1000الواحدة  
  . ألف فلسطيني هم في أمس الحاجة لهذه المساعدات300أي بمعدل أكثر من 

  13/9/2009الحياة، 
  

   اقترحت تدريس المحرقة لكنها لم تطلبه رسمياً"أونروا":  فلسطينيمسؤول .30
 ما تردد عـن اقتراحهـا إدخـال         "أونروا"رغم نفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        : رام اهللا 

موضوع المحرقة النازية لليهود إلى المناهج الدراسية الفلسطينية، فإن مصادر في وزارة التربية والتعليم              
وأكد مسؤول رفيع    .مياًأكدت أن مسؤولين في الوكالة أثاروا هذا الموضوع وناقشوه، لكنهم لم يطلبوه رس            

 ملتزمة تدريس المناهج الفلسطينية، لكن مسؤولين فيها اقترحوا على          "أونروا" أن   "الحياة"في الوزارة لـ    
الوكالة ألقت هذا االقتراح من أجل إثارة نقاش        "وأشار إلى أن    . الوزارة البحث في تدريس تاريخ المحرقة     

  ."وضعه قيد التنفيذداخلي في شأنه، لكنها لم تتقدم بطلب رسمي ل
رسالة إيجابيـة عـن أن      "وترى الوكالة، بحسب هذا المسؤول، في تدريس المحرقة للطالب الفلسطينيين           

مختلف األمم والشعوب والجماعات تعرضت لعقبات في تاريخها، لكنها كانت تنهض من جديد وتواصل              
  ."الحياة

الوزارة ترفض إدخـال موضـوع      "كارنة إن   وقال وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم الدكتور جهاد ز        
المحرقة إلى المناهج الفلسطينية، طالما أن إسرائيل تواصل احتالل األراضي الفلسطينية، وتواصل إنكار             

  ."النكبة ومسؤوليتها عنها
  13/9/2009الحياة، 

  
   إقامة دائمةمن مخيم لالجئين إلى محل يحوله "البارد"  إعمارتمويل:  الوطنيالتيار .31

لدى تمثيله النائب ميشال عون في العشاء الـسنوي         "  " تكتل التغيير واالصالح  " ابرهيم كنعان النائب   قال
نريد استعادة حقوق كل اللبنانيين وقرارهم، وأن نحافظ علـى          " ":التيار الوطني الحر  "لهيئة سن الفيل في     

سياد القرار الحر في وطننـا      قيمة دماء كل شهدائنا وتضحيات أبنائنا في لبنان وخارجه، نريد أن نكون أ            
وأن نبقي على الثوابت التي ضحينا من أجلها لكي يعود لبنان منارة الحرية والتعددية في هذا الشرق وال                  

  ".نريد التوطين
من ال يريد التوطين في لبنان الى عدم توجيه رسالة مزدوجة الى العالم العربي والغربي وأن يقول                "ودعا  

، "لكل الدول أن هناك مشاريع بديلة عليها أن تساهم في تحقيقها ألن المسؤولية ال تقع على لبنان وحـده                  
 مليون دوالر يحوله مـن      300 التمويل الذي خصص إلعادة إعمار نهر البارد والذي يبلغ        "الفتا إلى أن    

مخيم لالجئين إلى محل إقامة دائم، وهذه الوقائع ال تواجه بالكالم والمواقف الرنانة بل بالقرار الـصائب                 
والكالم الواضح والجريء للمجتمع الدولي بهدف االعتراف بالدولة الفلسطينية وتكريس حق العودة، وبما             

وجديا فلينقلوا هذا المبلغ إلى هناك ليثبتوا جدية مواقفهم ضـد           أن اإلعتراف بالضفة الغربية أصبح دوليا       
  ".التوطين

  13/9/2009النهار، 
  

   تهدد لبنان بالرد إذا تكرر إطالق الصواريخ"إسرائيل" .32
رفعت إسرائيل شكوى إلى مجلس األمن الدولي حملت فيها حكومـة لبنـان              :وكاالت االتحاد،،  عواصم

واتهم داني إيالون نائب وزير     . راضي اللبنانية على شمال إسرائيل    المسؤولية عن إطالق صواريخ من األ     
 الذي اتخذ بعد حـرب  1701الخارجية اإلسرائيلي الحكومة اللبنانية بعدم تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي          
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لكنه رجح مع ذلك أن يستمر      ".تعلم كيف سترد إذا استمر خرق الهدوء      "وهدد بأن إسرائيل    . 2006يوليو  
  .لى الحدود ألن خرقه ال يصب في مصلحة أي من األطرافالهدوء ع

ـ     الحكومـة  "وأضـاف ان    " .حـزب اهللا  "عن نقل االسلحة الى     " غض الطرف "واتهم ايالون لبنان كذلك ب
اللبنانية هي قيد التشكيل، ولكن هناك حكومة انتقالية عليها تحمل مسؤولياتها، وسفيرتنا في االمم المتحدة               

في الوقت الحالي فإن ردنا المحدد علـى        "وتابع  ". شكوى الى مجلس االمن الدولي    جابرييال شاليف قدمت    
ولكن هذا الحادث المعزول يدل على قدرات االرهابيين، واسرائيل سـترد بـشكل             . االرض يعتبر كافيا  

ننتظر تحركا اكثر فاعلية من جانب القوات الدوليـة         "وقال ايالون   ".مكثف اذا انتهكت التهدئة بشكل خطير     
  ". منع تكرار مثل هذه الحوادثل

  13/9/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
  

  القدسب االحتاللنفذها ي اتخاذ قرار حازم حيال السياسة التي  إلى يدعو مباركالحص .33
دعا الرئيس حسني مبـارك رئـيس       " :في تصريح " منبر الوحدة الوطنية  "الرئيس سليم الحص باسم     قال  

اهو الى لقائه غداً، فيما يواصل كيان العدو مساعيه لتهويـد القـدس             وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتني    
 الفاً مـن الفلـسطينيين نهـار        220بشتى الوسائل وقد قطع شوطاً بعيداً في هذا السبيل، وقد تحدى نحو             

  .الجمعة اجراءات القمع االسرائيلية فاجتازوا الحواجز الى القدس للصالة في بيت المقدس
ي الرئيس حسني مبارك في السياسة التي تنفذها السلطات الصهيونية في القـدس             اننا نرجو ان نسمع رأ    

  ".بصوت جهوري يسمعه رئيس وزراء اسرائيل
  13/9/2009النهار، 

  
ـّب أنظمة أميركية لكشف أنفاق غزةالجيش .34    المصري يرك

استكملت وحدات عسكرية وأمنية مصرية بإشـراف سـالح         :  محمد سعيد  - واشنطن   - وكاالت -غزة  
الهندسة األميركي تركيب أنظمة أميركية خاصة للكشف عن األنفاق التي يستخدمها أبناء قطاع غزة على               

ـ       جزءا من احتياجات سكان القطاع من السلع األساسية التي         " تهريب"جانبي حدود قطاع غزة مع مصر ل
ـ   . يفتقدونها بسبب الحصار المضروب على القطاع الذي شارف على عامـه الرابـع             صادر وذكـرت م

أميركية ومصرية أن معدات الكشف اإللكتروني التي قدمها سالح الهندسة األميركي قد تم تركيبها علـى                
  .طول الحدود المصرية مع قطاع غزة

وقالت المصادر ذاتها إن وفدا من الجيش األميركي قام يوم الثامن من ايلول الجاري بجولة على طـول                  
 كيلومترا وتأكد من تركيب أنظمة الكشف عن األنفاق وقـد  14 الحدود المصرية مع قطاع غزة التي تبلغ   

تلقى الوفد األميركي تقريرا من الطاقم األمني المصري حول األداء األولـي لتلـك األنظمـة والجهـود        
  .المبذولة لمنع وصول األسلحة والبضائع األخرى من سيناء إلى قطاع غزة

مال عملية تشغيل انظمة الكشف بـشكل كامـل مـع    وتوقعت المصادر األميركية والمصرية إن يتم استك   
  .حلول نهاية العام الجاري باستخدام أجهزة سونار

  13/9/2009الدستور، 
  

   وتل أبيب على وشك التوصل لتفاهمات في عملية السالمالقاهرة .35
قالت مصادر مصرية وإسرائيلية في العاصمة المصرية، :  وإيهاب حسين- عبد الستار حتيتة: القاهرة
، إن القاهرة وتل أبيب على وشك التوصل إلى تفاهمات تتعلق بتطورات في عملية السالم بين أمس

الفلسطينيين واإلسرائيليين، وفي القلب منها تبادل األسرى بين الطرفين، وإن هذه التفاهمات من شأنها أن 
مصري، حسني تسفر عن إعالن عن قرارات جديدة قد يكشف عنها عقب اللقاء المرتقب بين الرئيس ال
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وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى . مبارك، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غدا
مقابالت مهمة، وكل على حدة، بين عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، وحجاي هداس المفاوض 

لحركة حماس، حول اإلسرائيلي الرئيسي في صفقة الجندي األسير، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
، معتبرة إن مرافقة وزير الداخلية اإلسرائيلي لنتنياهو في زيارة القاهرة غدا "صفقة لتبادل األسرى"

 أن زيارة "الشرق األوسط"وأبلغت المصادر . مؤشرا جيدا على اقتراب صفقة األسرى من الجانب العملي
عدد من كبار مساعديه، لبحث تفاصيل هداس للقاهرة استغرقت عدة ساعات استقبله خاللها سليمان، و

 .مرتبطة بإطالق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير، جلعاد شليط
  .ووصل هداس إلى مطار القاهرة الدولي بعد ساعات من توقف مشعل القصير في مطار القاهرة

فد المرافق له، على مأدبة إفطار رمضاني الرئيس المصري سيستقبل نتنياهو والو"وأضافت المصادر أن 
في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ملف عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 

  ، "وتبادل األسرى، إضافة للعالقات الثنائية بين تل أبيب والقاهرة
  12/9/2009الشرق األوسط، 

  
  "حماس"و" فتح" سوداني للتوسط بين تحرك .36

تبذل الحكومة السودانية جهدا لترميم العالقات بين حركتـي فـتح           : أ.ب. د - فتحي العرضي  -خرطومال
وألمحت الخرطوم عن دور للم الشمل الفلسطيني وذلك عقب زيارتي الرئيس الفلسطيني محمود             . وحماس

ـ   . خالد مشعل " حماس"عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية         دي وكشف قطبي المه
رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني أن الخرطوم تلقت طلباً من األطراف الفلـسطينية ذات الـصلة                

يعلم الجميع إن زيارة رئيس المكتب السياسي       "وقال  . بحركتي حماس وفتح إلنهاء الخالفات بين الطرفين      
 أننا في الـسودان     لحركة حماس خالد مشعل جاءت عقب زيارة مماثلة للرئيس محمود عباس وهذا يعني            

رحبنا بطلب اإلخوة الفلسطينيين للمساعدة في إعادة ترتيب العالقة بينهم، والخرطوم سـتحاول أن تقـوم               
بدور التنسيق مع األطراف المعنية بالحوار الفلسطيني وستلقي بثقلها من أجل اإلسهام فـي إنهـاء هـذا                  

 ".الخالف الذي يضر بالقضية الفلسطينية
  13/9/2009الشرق،قطر، 

 
   البرلمان العربي االنتقالي تحذر من تالشي الحقوق الفلسطينيةرئيسة .37

حذرت رئيسة البرلمان العربي االنتقالي هدى بن عامر من تالشي الحقوق المشروعة للـشعب              : وكاالت
وقالت في كلمة لها في افتتاح أعمـال الـدورة   . الفلسطيني في ظل الفرقة والخالفات الفلسطينية والعربية 

إن القضية الفلسطينية التي نصت القرارات العربية بأنها القـضية المركزيـة ال             “ادية الثانية للبرلمان    الع
  .”نجدها اليوم في الموقع المركزي المطلوب في السياسات العربية

االستهتار بالحقوق العربية يعود إلى الخالفات العربية واالستخفاف بالروابط القومية التـي            “واعتبرت أن   
وفي مقـدمتها   ” إسرائيل“الدول الداعمة ل    “وانتقدت  . ” العرب وبسبب الفرقة في الصف الفلسطيني      تجمع

الواليات المتحدة األمريكية التي أظهرت وعودا وهمية جاءت بها اإلدارة الجديدة بإعـادة النظـر فـي                 
ـ               ن إظهـار   سياساتها المنحازة، لتظهر أنها عاجزة عن التحرر من السيطرة الصهيونية بل وعـاجزة ع

  .”الحدود الدنيا من االحترام لحقوق األمة العربية
الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم والعرب إلى نبذ الخالفات العربية أمام الثمن الباهظ الذي ندفعه              “ودعت  

  .”من دماء الشعب العربي وكرامته
  13/9/2009الخليج، 
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  ن يتوجه إلى رام اهللا األميركي يبدأ اليوم محادثاته في تل أبيب قبل أالمبعوث .38

تضاربت األنباء مع وصول السيناتور جورج ميتشل، مبعوث الرئيس األميركـي           : نظير مجلي : تل أبيب 
وقـال مـسؤول    . إلى إسرائيل، أمس، حول نوعية االتفاق الذي يرمي إليه بخصوص تجميد االستيطان           

ن نتنيـاهو، وبـين الـرئيس       سياسي إسرائيلي، أمس، إن اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومـة، بنيـامي           
  .، منوط بنتائج هذه الزيارة)أبو مازن(الفلسطيني، محمود عباس 

وأكد المسؤول اإلسرائيلي، أن اإلدارة األميركية دعت كال من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلـى               
تنياهو، وأبو  االعتدال في مواقفهما، والتخفيف من شروطهما حتى يتمكن الرئيس باراك أوباما من جمع ن             

مازن، في لقاء ثالثي، يعقد على هامش اجتماعات الدورة القريبة للجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي                  
لكن مقربا من نتنياهو استبعد، أمس، أن يتم هذا اللقاء          . الحالي) أيلول( سبتمبر   24 أو   23نيويورك، في   

ى لمثل هذا اللقاء منذ عدة شهور، لكن أبو         نتنياهو يسع : وقال. محمال الرئيس الفلسطيني مسؤولية إفشاله    
  ).تجميد االستيطان(مازن يتمنع ويضع شروطا غير معقولة اللتئامه 

ولكنه ال يرى غضاضة فـي      . وأضاف الناطق اإلسرائيلي أن نتنياهو، من جهته، يريد إجراء اللقاء فورا          
  .نعقده في الشهر القادم أيضا، إذا كان ذلك أفضل وأنسب للرئيس أبو ماز

ويقولون إن تجميد   . وتتوقع المصادر اإلسرائيلية، أن تكون لقاءات ميتشل في إسرائيل حاسمة هذه المرة           
    .االستيطان سيتم، ولكن ليس بالطريقة التي يطلبها الفلسطينيون

  13/9/2009الشرق، األوسط، 
  

   تسمح لتل أبيب اختبار أسلحة سريةواشنطن .39
 األمريكية أمس عن مصادر إسـرائيلية سـرية         "د نيت دايلي  وورل"كشفت صحيفة   :  ردينة فارس  - غزة

موثوق بها في تل أبيب أن حالة الغموض التي أحاطت بالزيارة السرية التي قام بهـا رئـيس الـوزراء                    
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو األسبوع الماضي إلى روسيا كانت متعمدة من جانب الحكومـة اإلسـرائيلية               

وتـضيف المـصادر    . عن ما تقوم به حاليا من تجارب على أحد األسلحة السرية          بغرض صرف االنتباه    
  .أيضاً أن هذه االختبارات جرت أن حصلت إسرائيل على تفويض سري للغاية بذلك من البيت األبيض

وفي سياق حديثها مع الصحيفة، أكدت تلك المصادر على أن الجيش اإلسرائيلي أجرى هذه االختبـارات                
ومضت المصادر لتقول إنـه     ، يراته لشن ضربة وقائية جرى التخطيط لها سلفا ضد إيران         في إطار تحض  

وبالرغم من عدم تحديد الحكومة اإلسرائيلية موعداً لشن هذا الهجوم المحتمل، إال أن االستعدادات جارية               
 .بالفعل على قدمٍ وساق وهي اآلن في مراحلها المتقدمة

  13/9/2009عكاظ 
  

  أوباما متسلحا بالحنان الفلسطينينتنياهو يهزم  .40
  بالل الحسن

الجميع في البالد العربية ينتظرون أن يعلن الرئيس األميركي باراك أوبامـا، خطتـه لتـسوية القـضية                  
والقاعدة في حاالت االنتظار أن ال يبادر أحد إلصدار أحكـام           . الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي   

وثمة نقطة أخـرى فـي هـذه        . دار األحكام حرصا على الموضوعية    هنا يفضل الكل تأجيل إص    . مسبقة
المسألة، وهي أن الجميع في البالد العربية واإلسالمية، ينتظرون من خطة أوباما حين يعلنها، أن تكـون                 
  .منسجمة مع روح الخطاب الذي ألقاه في جامعة القاهرة ودشن به سياسته تجاه العالم العربي واإلسالمي

ل نحن بحاجة لالنتظار حتى نحافظ على الموضوعية في التعاطي مـع أوبامـا وخطتـه                ه: السؤال هنا 
المنتظرة؟ أخشى أن يكون الجواب سلبيا، وذلك ألن إدارة أوباما أبلغتنا سلفا، وبوسـائل عـدة، الـشيء                  
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الكثير عن طبيعة الخطة التي ستعلنها، حتى أصبح من الممكن أن نصوغ نحن بنود تلك الخطـة حتـى                   
وقد تم اإلبالغ عن الخطة األميركية المنتظرة، أحيانا بـالمواقف المعلنـة، وأحيانـا أخـرى                . لهابتفاصي

بالمواقف الصامتة إزاء إجراءات مضادة لتلك الخطة، وبخاصة تلك المواقف التي بادرت إليها الحكومـة               
ة رفضها لطلبه بوقف    اإلسرائيلية وطرحت فيها قفاز التحدي أمام الرئيس األميركي منذ اليوم األول، معلن           

وما نستطيع أن نقوله فـي      . االستيطان، بل ومتحدية رغبته من خالل اإلعالن عن استيطان جديد وكثيف          
ضوء ذلك هو أن الرئيس أوباما، وبعد أن بشرنا بسياسة أميركية جديدة، لم يلتزم بوعوده، بل وواصـل                  

وحروب العالم اإلسالمي، تطبيق سياسة     في ما يخص القضية الفلسطينية، والصراع العربي اإلسرائيلي،         
أسالفه المحافظين الجدد، ومن دون تغيير يذكر، سوى اإلكثار من الكالم الطيب الذي ال يجـد طريقـه                  

  :ولنستذكر هنا عناوين سياسة السلف والخلف. للتطبيق
جة محاربة  الحرب في أفغانستان مستمرة، وهي تزداد عنفا وشراسة، وهي تطال المدنيين دائما بح            : أوال

وحتى كبار المتعاونين مع االحتالل األميركي ألفغانستان، وفي مقدمتهم الرئيس كارزاي، أعلنوا            . طالبان
  .رفضهم وغضبهم على تلك الغارات

الحرب في باكستان مستمرة، وقصف المدنيين فيها أصبح هو القاعدة، وتمارس الحرب هناك مـن               : ثانيا
عف وضعها الداخلي، ويجعلها عاجزة عن الوقوف بفعالية أمام أعمال          خالل تحد للحكومة الباكستانية يض    

  .العنف، بسبب السياسة األميركية الحمقاء ضد المدنيين
وقـد انقـسم    . االحتالل في العراق مستمر، والحاكمون في العراق هم أصدقاء االحتالل األميركي          : ثالثا

ويتحول جـزء مـن   .  منهما اآلخر بتهم كبيرة  هؤالء األصدقاء اآلن إلى فريقين متنازعين يتهم كل فريق        
هذه االتهامات ضد سورية، وبما يشبه الرغبة في شن حملة سياسية ضدها، تكرر الحملة التي تم شـنها                  

وإذا كانت حملة لبنان قد تالشت، فها هي تظهر ثانيـة مـن             . 2005من لبنان بعد اغتيال الحريري عام       
وال يمكـن لعاقـل أن      . داف نفسها، أي التهديد بالمحكمة الدولية     بغداد، حاملة الحجج نفسها، ومعلنة األه     

يقتنع بأن هذا الذي يجري بين حلفاء االحتالل األميركي من جهة، وضد سورية من جهة أخـرى، أمـر                   
  .بعيد عن سلطة االحتالل األميركي ونواياه، ويعبر عن نفسه رغم خطاب أوباما اإلسالمي في القاهرة

وهنا عنوان أساسي بشرنا أوباما أنه سيتعامل معه بجدية ومن أجـل إنجـاز              . ينيةالقضية الفلسط : رابعا
وقد حظي هذا البنـد  . تسوية للصراع العربي ـ اإلسرائيلي، عجز أسالفه المحافظون الجدد عن إنجازها 

 في سياسة أوباما المبشر بها، باالهتمام األوسع لدى الفلسطينيين والعرب، وبخاصة بعد ما رفع الـرئيس               
ولكن ما  . وقف االستيطان وليس إلغاء االستيطان    . األميركي مطلبه بضرورة وقف االستيطان اإلسرائيلي     

هي إال أسابيع قليلة حتى تحول التفاؤل الفلسطيني والعربي إلى حذر، وبدأ الحذر يزداد يوما بعـد يـوم                   
  .حتى تحول إلى نوع من التشاؤم

وقف االستيطان وليس   . ئيل، بأن تبادر إلى وقف االستيطان     كان المطلب األميركي األول موجها إلى إسرا      
وهو أمر رفضته حكومة نتنياهو، فماذا كان رد الفعـل األميركـي؟ تحـول الطلـب                . إلغاء االستيطان 

األميركي ببساطة من اإلسرائيليين إلى العرب، وأصبح مطلوبا من العرب أن يقدموا مبادرات تطبيعيـة               
وتوقع الفلسطينيون والعرب، في مواجهة هـذا       . لقدوم إلى طاولة المفاوضات   لتشجيع إسرائيل وإقناعها با   

وأميركا هي، كما يعـرف     . التحدي المباشر للرئيس أوباما، أن تلوح أميركا بإمكان الضغط على إسرائيل          
الجميع، الجهة الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ليس باإلجراءات             

فإسرائيل تعتمد على أميركا بحيث إن التلويح بالضغط فقط يكفـي إلحـداث             . ملية، إنما بالتلويح فقط   الع
وهنا أدرك الفلسطينيون والعرب، أن الـرئيس أوبامـا ال          . ولكن شيئا من هذا لم يحدث     . األثر المطلوب 

أي ال يرغب   . سطينيةيملك مبادرة جديدة، وأنه ال يرغب بتغيير أسس االقتراب األميركي من القضية الفل            
باعتماد قاعدة القانون الدولي في التعامل مع إسرائيل، وال يرغب باالبتعاد عن قاعدة توازن القوى التـي                 
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وبهذا تبقى السياسة األميركية تجاه إسرائيل قائمة كمـا هـي           . اتبعت دائما ألنها تضمن التفوق إلسرائيل     
  .دون تغيير

أقدمت إسرائيل على تحدي أوباما دون أن يـصدر عـن اإلدارة            ثم ازداد الموقف األميركي سوءا حين       
فقد أعلنت حكومة نتنياهو بدء عمليـة مكثفـة         . األميركية أي رد فعل سوى التصريحات المخففة اللهجة       

وال يصدق أحد طبعـا أن إسـرائيل        . لالستيطان، ال تتوقف إال حين تبدأ اإلجراءات العملية للمفاوضات        
ميركية دون خوف أو وجل، وهي التي تستطيع أن توقف التحدي اإلسـرائيلي             تستطيع تحدي اإلدارة األ   

بإشارة واحدة من يد الرئيس، إال حين يكون الرئيس األميركي راغبا بهذا التحدي اإلسـرائيلي، لتبريـر                 
في سياق هذا المشهد، نرى مواصلة      . مواقفه أمام األطراف األخرى، وهي هنا الطرف العربي باألساس        

وال نرى أي تغير فـي      . ونرى مواصلة إسرائيلية للسياسة القديمة نفسها     . للسياسة القديمة نفسها  أميركية  
المشهد إال في السياسة الفلسطينية فقط، كما تعبر عنها سلطة الضفة الغربية، وحكومة الـضفة الغربيـة،          

ن تـرى الموقـف     إنها كلها ال تريد أن ترى الموقف األميركي، وال تريـد أ           . ومؤسسات الضفة الغربية  
وفي دبلوماسية العيون المقفلة هذه، تواصل سـلطة الـضفة          . وهي ال ترغب حتى بأن ترى     . اإلسرائيلي

الغربية تنفيذ التعاون األمني مع جيش االحتالل اإلسرائيلي، وتواصل تطبيق نظرية السالم االقتـصادي              
 خارج المشهد السياسي    ، وتواصل خطة حصار غزة ومحاولة وضعها      )حسب خطة سالم فياض المعلنة    (

كله، والنتيجة تمكين فلسطيني إلسرائيل في الضفة الغربية، يضاف إلى التمكين االستيطاني الذي تمارسه              
 "هـآرتس "ولدينا في هذا الصدد شهادة شديدة القسوة، كتبها وشرحها عاموس هارئيل في صحيفة           . بنفسها

وجميل أن  . " أكثر مع السلطة الفلسطينية وقتلى أقل      تنسيق: الثورة الهادئة في الضفة الغربية    "تحت عنوان   
قتلى أقل من اإلسـرائيليين،     : يكون هناك دائما قتلى أقل، ولكن العنوان الذي يمكن كتابته لهذا المقال هو            

 13، قتـل    2009في امتحان الدم منذ مطلع العام       : إذ يقول الكاتب في مقاله    . وقتلى أكثر من الفلسطينيين   
 فلسطينيا ولم يقتل أي     51 قتل   2008وفي العام الماضي    .  إسرائيليين 4فة الغربية مقابل    فلسطينيا في الض  

  .إسرائيلي
  ."الثورة الهادئة"هذا القتل األقل واألكثر يسميه الكاتب اإلسرائيلي 

إن التغير البارز في أداء السلطة      : وهناك جانب آخر لهذه الثورة الهادئة، يفصله الكاتب اإلسرائيلي ويقول         
لقد أخذت السلطة على عاتقها الحرب على المنظمات الخيرية التابعة          .. يتصل بالصراع مع حركة حماس    

 2000ثم صعدت السلطة من صراعها العسكري مع حماس، حيث تم اعتقال ما يقـارب               . لحركة حماس 
وكان سبق ذلك، حسب قـول الكاتـب، إخـراج الـذراع            .  منهم في سجون السلطة    800ناشط ال يزال    

.  من إسرائيل  "العفو التدريجي "، وحصل مئات المطلوبين على      "ساحة اإلرهاب "سكرية لحركة فتح من     الع
ثم تلقى في   . إذا كانت إسرائيل تلقى كل هذا التناغم، وكل هذا التعاون األمني من سلطة رام اهللا              .. وأخيرا

فلماذا تتراجع إسـرائيل    . فعلالوقت نفسه كل هذه الرعاية الحنون من السياسة األميركية التي تقول وال ت            
إذا عن موضوع االستيطان؟ إن كل الظروف مهيأة أمامها لكي تواصل التحدي والضغط، ولكـي يقـول           

  .يجب شطب القضية الفلسطينية من ملفات وزارة الخارجية اإلسرائيلية: وزير خارجيتها
  13/9/2009الشرق، األوسط، 

  
  "النتخاباتأوهام تبادل السلطة با... "الورقة المصرية .41

  فارس عبداهللا 
ومخنوقة ، ومرهونة لالتفاقيات معه  ، تجربة االنتخابات الفلسطينية كوسيلة لتبادل سلطة مطوقة باالحتالل         

تحتاج منا دراسـة    ، الذي يمارس من خالله االبتزاز والضغط على الجانب الفلسطيني        ، بالمال السياسي   
وهـل هنـاك    ، والذي يعيش في مرحلة تحرر وطنـي      ، هذه الوسيلة ومدى مالءمتها للواقع الفلسطيني       

يوفر المناخ السليم لتبادل الـسلطة عبـر        ، استقرار سياسي واقتصادي داخل األرض الفلسطينية المحتلة      
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وهل يقبل المحتل التعامل مع اإلرادة الوطنية الحقيقية للشعب الفلـسطيني التـي تفرزهـا               ! االنتخابات ؟ 
العالم كله مع القيادات الصهيونية المختلفة من أقصى اليسار إلى أقـصى            االنتخابات كما يتعامل العرب و    

وهل نحن الفلسطينيين وخاصة الفصائل الفلسطينية قادرة       !! اليمين بزعم أنهم خيار الجمهور الصهيوني       
وهل تعمقت لدا فصائلنا ثقافـة صـندوق   ! ومستعدة للدفاع عن خيار الشعب االنتخابي والمحافظة عليه ؟     

  !.اع وااللتزام بنتائجه حتى لو كانت مخالفة ألهوائهم ومزاجهم ؟االقتر
من خالل إجرائهـا فـي أجـواء    ،  شكالً  2006بالرغم من نجاح تجربة االنتخابات الفلسطينية في يناير         

إال أن هذه   ، فلقد أخرجت الصناديق ما كان هو خيار الشعب         ، اتسمت بالنزاهة من حيث األداء والنتيجة       
، فرفض النتائج والتعامل معها ومع الحكومة التي سوف تفرزها        ، ترق للمجتمع الدولي الظالم     النتيجة لم   

بل وصل األمر إلى رفض التجربة ذاتها في تعارض واضح مع ما يزعمه الغرب من إيمانه بالمفـاهيم                  
ى حـد   طالما جاءت بفريق إرهابي أو متطرف عل      ، بحجة أن تلك التجربة ليس لها قداسة        ، الديمقراطية  

ولألسف انساق خلف هذا    ، وفى ذلك عداء لمجموع الشعب الفلسطيني الذي اختار ذلك الفريق           ، زعمهم  
قد يعود ذلك إلى وقع الصدمة من الهزيمـة         ، جزء من التركيبة السياسية الفلسطينية      ، الرفض أو شجعه    

للون اإلسـالمي   ،  قتراع  الذي حقق االنتصار في صناديق اال     ، أو إلى العداء مع ذات المنهج       ، المدوية  
  .الذي يحمله أو النهج المقاوم الذي يعتمده

دخلت الـساحة   ،  م من قبل الكيان الصهيوني وحلفائه        2006بعد رفض نتائج العملية االنتخابية في يناير        
فلقـد  ، الفلسطينية في كثير من األزمات والمحن كان عنوانها البارز إسقاط تلك التجربة واالنقالب عليها               

، تم فرض الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وقطعت أمـوال الـدعم الـسياسي                  
ووضـعت  ، ورفضت البنوك التعامل مع الحكومة الفلـسطينية        ، وجمدت حسابات الحكومة في البنوك      

ـ          ) لإسـرائي (الشروط التعجيزية للتعامل مع الحكومة التي أفرزتها االنتخابات وعلى رأسها االعتراف بـ
ويا ليـت   ، وتمت مقاطعة وزراء الحكومة الفلسطينية من اللقاءات السياسية مع الدول األوروبية وغيرها             

من خالل مشاركته فـي     ، توقف األمر عند هذا الحد بل أن فريقاً فلسطينياً انتقم لخسارته في االنتخابات              
لذاك الفريق  ، لسياسي والوطني   ولو كانت ثقافة تداول السلطة متأصلة في الوعي ا        ، حصار خيار الشعب    

وكان لـه شـرف   ، التي طالت كافة أبناء الشعب الفلسطيني ، لخفف من وطأة تلك اإلجراءات الخارجية  
إال أن الحزبية والعصبية وصدمة الخسارة الفادحة       ، الدفاع عن تجربة انتخابية فلسطينية فريدة من نوعها       

وهـو  " !! سنجعل الشعب يندم على اختيـاره  "  قال  ،جعلت بعض كبار منظري وإعالمي هذا الفريق        ، 
وهنا تكمن اإلشكالية مـن خـالل       ، عدم قناعته بصندوق االقتراع     ، بذلك يسجل على نفسه وعلى فريقه       

وزد على ذلك التحريض    ،  وعدم االلتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية والتسليم بها      ، غياب ثقافة قبول اآلخر   
وسحب كل أدوات القوة األمنية مـن الحكومـة         ، دورها السياسي واإلعالمي    الداخلي وتقزيم الحكومة و   

وتشجيع بعض الموظفين للتمرد واإلساءة للوزراء في سابقة خطيرة هددت          ، وربطها في مكتب الرئاسة     
باإلضافة إلى التـآمر مـع جهـات خارجيـة          ، النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته باالنهيار الشامل       

فكان التجييش والتدريب والتمويـل للقـوات       ، احة بالواقع الذي أنتجه صندوق االنتخابات       لإلط" أمريكية"
  .األمنية واالشتباك المباشر ووقع االنقسام الحاصل 

من حكومات ووزراء، فلقد مورست المقاطعة عربياً باسـتثناء بعـض           ، وعلى المستوى العربي الرسمي   
فرفضت العديـد مـن الـدول العربيـة         ،  الشعب الفلسطيني    اتجاه من وقع عليهم اختيار    ، الدول القليلة   

وإذا أجبرت على ذلك فيكـون      ، استقبال وزارء الحكومة الفلسطينية     ، المصنفة ضمن الدائرة األمريكية     
ولم يسمح لهـم    ، واحتجز وزراء الحكومة في الطائرات      ، اللقاء دون المستوى البروتوكولي المعمول به       

وفشلت فـي   ، حتى أن الجامعة العربية وقفت عاجزة أمام كسر الحصار          ، بية  بالنزول في العواصم العر   
فـي اجتماعـات    ، بالرغم من اتخاذها أكثر من قرار       ، إيصال أموال الدعم العربية للحكومة الفلسطينية       

وكل ذلك يعود إلى الممارسات     ، إال أنه لم ينفذ إلى تلك اللحظة        ، وزارء الخارجية العرب لرفع الحصار      
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وفقاً ألسس  ، من حكومة ونواب ووزراء تم اختيارهم       ، عملية لمقاطعة وحصار خيار الشعب الفلسطيني       ال
  .ديمقراطية متقدمة لم تصل إليها الكثير من البلدان العربية 

عربياً ودولياً  ) فريق السلطة ( لذا يتضح لنا بأن التجربة االنتخابية الفلسطينية تم رفضها بالجملة فلسطينياً            
فهل من الحكمـة المطالبـة      ،  عوقب الشعب الفلسطيني من كافة األطراف على خياره الديمقراطي           بل، 

بانتخابات عاجلة دون فكفكة الملفات الشائكة التي أوصلتنا إلى االنقسام ونتائجه الكارثية؟ وهل بالفعل من               
  ! .خالل االنتخابات ستتم معالجة االنقسام وآثاره ؟

 ليس ألنها الدواء لداء االنقسام ولكن في اعتقـاده الخـاطئ بـأن األحـداث                البعض يطالب باالنتخابات  
الذي تعرض له الشعب الفلـسطيني منـذ انتخابـات          ، المأساوية وخاصة الحصار والعدوان الصهيوني      

وكما دخلـت حمـاس الحلبـة الـسياسية         ، سيجعل الناخب الفلسطيني ينتخب ويبدل خياراته       ،  م   2006
بأن حماس أصبحت   ، فهل يتحقق ذلك أمام واقع سياسي يقول        ،  أيضا باالنتخابات    باالنتخابات سنخرجها 

قوة ال يمكن االستهانة بها جماهيرياً وعسكرياً وأمنياً وإدارياً؟ وهل من الحكمة والمصلحة العليا إجـراء                
 يستغرق  وهذا، انتخابات وطنية في ظل استمرار االنقسام وعدم معالجة أثاره الكارثية في الضفة وغزة              

وقتاً طويالً قد ال ينتظره من حصر غايته ومبتغاة في االنتخابات؟ فلقد أرهق الشعب والنتيجة محـسومة                 
  .  كما يعتقدون 

نرى أن تلك الرؤية قد أبقت نتائج االنقسام قائمـة          ، وبعد أن سلمت الرؤية المصرية للفصائل الفلسطينية      
نه ملف المعتقلين السياسيين رغم اإلجماع الفلـسطيني        وكما أنها لم ت   ، حكومة في غزة وأخرى في الضفة     

وهي ملف اعمـار    ، وفي الورقة المصرية إغفال واضح لمسألة حساسة        ،  على تجريم هذا الفعل المنكر      
وهل تم تأجيله إلى ما بعد االنتخابات التي هي النقطة األساس في الورقـة              ، غزة بعد الحرب الصهيونية     

، حتى لو تم تأخيرهـا لـستة أشـهر        ، أن الورقة المصرية هدفها االنتخابات    من المالحظ   ، ! المصرية ؟ 
على هذا التأجيل لمدة قصيرة قياساً مع حجـم         ، بالرغم من اعتراض حركة فتح على لسان عزام األحمد        

وأمام المطلب االنتخابي فـإن     ، االستعدادات المطلوبة إلجرائها بما يكفل ضمان نزاهتها في الضفة وغزة         
في ظل غياب التوافق الحقيقي بين الفصائل الفلسطينية فلمـاذا ال           ، غير سليمة الستحقاق انتخابي   األجواء  

عن نقاط االلتقاء لتشكيل برنامج سياسي وطني نواجه به العالم؟ ولماذا           ، نبحث بدالً من الموعد االنتخابي    
زمنيـة ال تتجـاوز األربـع       ال تتم دراسة تشكيل قيادة مشتركة لقيادة العمل السياسي الفلسطيني لمرحلة            

باعتبار الـسلطة   ، سنوات يتبعها تقييم شامل؟ لماذا ال يتم معالجة ملف تطوير منظمة التحرير وإصالحها            
وبهذا يتضح لنا وجود سبل كثير باإلمكـان مـن   ، جزء من مؤسساتها فاألولى إصالح األصل قبل الفرع  
خابات وسيلة إلقصاء فريق فلسطيني فهل قبلتم بـه         خاللها تحقيق الوحدة الفلسطينية إال إذا اعتبرت االنت       

إذا كانت هذا التفكير ال سمح اهللا       ، حتى تتم محاولة اإلقصاء له بنفس الطريقة        ، !عندما جاء باالنتخابات ؟   
  .وال حول وال قوة إال باهللا ، فإن المصالحة الحقيقية والتي يتطلع لها كل حر وغيور بعيدة المنال ، 

  13/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  تلك هي االستراتيجيا اإلسرائيلية الفعلية: "إدارة الصراع" .42
  نهلة الشهال

هل التجاهل التام الذي أحاط بالتصريحات األخيرة ألفيغدور ليبرمان، وزير خارجيـة إسـرائيل، نتـاج                
حساسية شديدة االنخفاض حيال ما هو مهم ومعبر، وجهل بالوقائع الميدانيـة فـي فلـسطين وبالعقليـة                  
اإلسرائيلية معاً، أم أن تصريحات الرجل تُحرج وتُوقع اضطراباً في اللوحة السياسية كما رتّبت، وكمـا                
تتحرك، مما يتطلب، لو تُرك هذا االضطراب يتسلل، إعادة نظر شاملة بها؟ خصائص ليبرمـان تبـيح                 

 وتـدمير الـسد     تبرير التجاهل، فيقال معتوه، وهو الذي اقترح منذ سنوات إغراق مصر وناسها بقصف            
  !العالي
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إذ تخوض  . هناك بالطبع جانب االلتفات إلى الجولة األميركية الالتينية ثم وخصوصاً، األفريقية، لليبرمان           
، وإنما مع ما    "العرب"إسرائيل فعالً، وكما قال هو نفسه، صراعاً على النفوذ في تينك القارتين، ليس مع               

وهـو صـراع    . جح الوجود اإليرانـي فـي الموضـعين       أسماه التمدد اإلسالمي، ويقصد به على األر      
ويكشف ذلك،  . استخباراتي وعسكري من جهة، واقتصادي وديبلوماسي من جهة أخرى موصولة باألولى          

والقـول للتـسجيل    .  من تفكك أوضاعهم الذاتية، فال تبيح لهم أي استراتيجيا         "العرب"مجدداً، مبلغ معاناة    
 المتروكتين للعبث اإلسرائيلي، ستكون     " أميركا الالتينية وإفريقيا   تحرك فعال في  "فحسب، ألن الدعوة إلى     

  .مضيعة للوقت
فهـو صـرح إلـى      . ما يعنينا هنا هو تأويل ليبرمان للسياسة اإلسرائيلية بخصوص آفاق العملية السلمية           

هـو فـي     قبل الجولة اإلفريقية، ثم أعاد الكرة إلى اإلذاعة اإلسرائيلية بينما            "يديعوت احرونوت "صحيفة  
يجب الحفـاظ   "وحدد أنه   . "األمر المهم ليس التوصل إلى حل بل تعلم العيش من دون حل           "نيجيريا، بأن   

عدداً كبيراً من الصراعات فـي     "، مستنتجاً أن    "على قنوات االتصال مفتوحة، وعلى العملية السياسية حية       
وهي واقعية، تعبر تماماً    .  متماسكة برنامج كامل يستند إلى رؤية    . "العالم لم ينته، والجميع يعيش مع ذلك      

عما يجرى في فلسطين، حيث، وفي األيام القليلة الماضية، قررت الحكومة اإلسرائيلية بنـاء خمـسمئة                
. وحدة سكنية جديدة شمال القدس، مستخفة تماماً بالديبلوماسية األميركية التي تسعى إلى إنقاذ ماء الوجـه        

ارة المبعوث األميركي الخاص إلى إسرائيل، فيقال ألسباب فنيـة،          بل انها، وهذا أفدح من ذلك، تؤخر زي       
ثم تتوالى تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين مؤكدة التوافـق مـع اإلدارة األميركيـة علـى التوسـيع                 

  !االستيطاني الجاري
سقف يلفت ذلك إلى سياسة لي الذراع التي تمارسها إسرائيل حيال الواليات المتحدة، والتي تستهدف رفع                

وهـي تترافـق مـع      . التطلب اإلسرائيلي، مما يضع كل األطراف أمام ضرورة التأقلم معه، أي التنازل           
انجازات على األرض، منها الطرد المستمر للمقدسيين من أحياء المدينة القديمة، ما يحسم السيطرة على               

لتوسع االستيطاني السابق،   كما يشير ا  . القدس ويعزلها تماماً عن محيطها، ويخرجها بالتالي من التفاوض        
والمستمر بأعلى وتيرة ممكنة، الى أن واقع تفتيت الضفة الغربية، ووضع المدن والقرى الفلسطينية فـي                

ولتأكيد طابعـه ذاك، تُفتعـل      . أما غزة، فقبر مفتوح على السماء     . معازل، لم يعودا يحتاجان إلى برهان     
، فعليهم توقيع اعتراف    1948وأما فلسطينيو   . يل إليها حادثة ديبلوماسية مع تركيا، على رغم حاجة إسرائ       

هذا عدا المضايقات واالعتداءات المستمرة في      ... بيهودية الدولة، ما يجعلهم يرتضون وضعية الالمواطن      
وقـد وقّـع    . عكا وحيفا والمثلث، وهذا األخير معروض للمبادلة مع المستوطنات في الضفة كما نـذكر             

 تلك، على الموافقة علـى      "القنوات المفتوحة "م الشيخ، أثناء إحدى جوالت      محمود عباس ذات مرة في شر     
  .مبدأ مبادلة األراضي

 "مطلقة"هل جنت إسرائيل؟ تقارع موقف الواليات المتحدة، حليفها الذي قال عنه ليبرمان إن الحاجة إليه                
ـ         ). معتبراً ذلك مشكلة  ( تيطانية الجديـدة فـي     وتستخف باستنكار بان كي مون لقرار بناء الوحدات االس

القدس، واعتباره مخالفاً للقانون الدولي، وتعامل بالقدر نفسه من االستخفاف المواقف المتحفظـة لـسائر               
 "العملية الـسلمية  "بل مجنون، في أحسن األحوال، من لم يزل يراهن على أن            . الديبلوماسيين األوروبيين 

.  فليس أقل سخفاً   "الصراع المسلح هو الحل   " إلى لفظية    أما االنقالب . ستقود إلى تسوية للمسألة الفلسطينية    
  .فلو كان له اليوم في المعطيات القائمة في منطقتنا أساس، لما اختل ميزان القوى إلى هذا الحد المدهش

كيفية اإلبقاء علـى الـصراع      .  كما قال ليبرمان   "العيش من دون حل   "لعل ما يمكن التفكير فيه هو كيفية        
. التفكير بكل هذا من جهتنـا     . فتراض إمكان التوصل اآلن إلى تلخيصه في صيغة تسوية        قائماً، من دون ا   

وهو ما لم تتجه إليه الجهود، مأخوذة بنقاش تفاصيل اقتراحات ومخططات عقيمة وجوفاء، بمعنى أنهـا                
ى شكلية وموضوعة لتمرير الوقت، تستهدف فعلياً انتزاع التنازل تلو اآلخر من صاحب الحق، وصوالً إل              

وفي الحقيقة، لم تعد واضحة وظيفة      . نوع من تجرع السم على دفعات     . وضعية عارية معادلة لالستسالم   
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هذا التدرج، وكل تلك االحتياطات، سوى أنها تستمهل، وتهيئ في الوقت عينه ما يمكن، بانتظار إيجـاد                 
لـسوري المعقـد،    حلول لبعض االستعصاءات، كوجود حزب اهللا مدججاً بالسالح في لبنان، والمـسلك ا            

وقد ). وهو ما يجب قياس مداه بصورة فعلية وليس أخذاً بظواهر األمور          (وربما ما تمثله إيران من تحد       
. يمثل حال التحلل الذي يمر به الوضع العربي استعصاء غير محسوب النتائج من الوجهـة اإلسـرائيلية                

، إال أنها عاجزة عن ضبط     )دانكما في العراق والسو   (فهي، وإن كانت تمارس وسطه أقصى عبث ممكن         
لذلك، فثمة من يعتقد أن بعض نتائج هذا التفسخ قد تفيض على إسرائيل، وهي مراهنة سوداء                . كل آثاره 
  .بائسة

خوض الصراع وإبقاء عناصره حية يتطلبان مقاربة شاملة، مغايرة لما ساد منذ انقضاء االنتفاضة األولى               
الصراع مع إسرائيل على ملفات بعينها، سياسية       . تفاقية أوسلو التي أفضت، من بين عوامل أخرى، إلى ا       

وإعادة نـسج العالقـة     . بالتأكيد، وإنما كذلك اجتماعية ومطلبية، تتعلق بالحياة اليومية في ظل االحتالل          
قد ال يكون من مصلحة السلطة الفلسطينية، بالمعنى الضيق لكلمـة مـصلحة،             . بالعالم على هذا األساس   

هي أوغلت في مسار آخر، وفي سياقه ارتبطت بالتزامات وبعالقات، وسوى ذلـك مـن               ممارسة ذلك، ف  
وبعـضها  . لكنه برنامج كامل لقوى فلسطينية تريد الخروج من شرنقة السلطة وتحقيق وجودها           . التورط

وإنما، لعل ما ينقص هو صوغ ذلك الفعل في رؤية مشتركة، مفتكرة، ال تجيب عن السؤال                . يفعل الكثير 
  .وتلك هي المقاومة اليوم. ليس إال... ، بل تخطط لخوض الصراع بكل أشكاله"ما الحل": هم الو-

 13/9/2009الحياة، 
  

   الواقعي وازدحام المبادراتالسيناريو .43
  عريب الرنتاوي

وعلى قارعتها ، أطلقت مبادرتان لم تحظيـا باالهتمـام الكـافي علـى              " مبادرة اوباما "في الطريق إلى    
ى حملت توقيع رئيس الدولة اإلسرائيلية شمعون بيريز ، والثانية مهرها رئـيس حكومـة               األول: أهميتهما

األولى تتحدث عن دولـة بحـدود مؤقتـة وتأجيـل           ... تصريف األعمال الفلسطينية سالم فياض بخاتمه     
ن عن  القدس والالجئون والحدود النهائية لتدار الحقا بين ممثلي       : التفاوض حول القضايا األكثر تعقيدا وهي     

بناء المؤسسات كطريق إلقامة الدولة ،      "، فيما المبادرة الثانية تحدث عن صاحبها عن         " مستقلتين"دولتين  
ال أدري  "، متعهدا بان يعلن عن قيام الدولة من جانب واحـد            " وعن إقامة الدولة كطريق إلنهاء االحتالل     

  .يال لهذه الغاية، وفي غضون عامين اثنين ال أكثر ، وقد أصدر دل" من فوضه بذلك
" نظرية السالم االقتـصادي   "كلتا المبادرتين تتقاطعان بهذا القدر أو ذلك ، وبرغم خالفهما الظاهر ، مع              

موفد الرباعية الدوليـة طـوني بليـر وتفويـضه          " فلسفة"التي جاء بها بينيامين نتنياهو من جهة ، ومع          
ادرتين قد تمت بالتنسيق مع الرجلين ، أحـدهما         االقتصادي من جهة ثانية ، بل ويمكن القول أن كلتا المب          

  .أو كالهما
، أقله فـي الـشكل والمنهجيـة ،    " مبادرة أوباما العتيدة "مبادرتا بيريس وفياض ، تتناقضان جوهريا مع        

فالرئيس األمريكي وفقا لما تسرب من مبادرته ، يريد أن يذهب إلى حل نهائي خالل عامين ، حل يحسم                   
فيها تلك التي تقترح مبادرة بيريس إرجاءها بالتوافق ، أو التي ستعلقها مبادرة فيـاض               كافة القضايا بما    

  .واقعيا ومن جانب واحد
وسط هذا االزدحام الظاهر للمبادرات الكاملة والناقصة ، يبدو السيناريو األكثر واقعية هو مـزيج مـن                 

 حول تجميد ناقص ومؤقت     -اآلن   لم يتحقق حتى     -مبادرتي بيريس وفياض ، فإذا كان التوصل التفاق         
 بالمائة من عمر اإلدارة األمريكية الحالية ، فأي وقت يتعين استنزافه ، وأيـة               15ومحدود ، قد استنزف     

مفاوضات يتوجب إجراؤها ، من أجل حل الخالف حول الحدود والسيادة والميـاه والالجئـين والقـدس                 
دة ، وكم إدارة أمريكية سنستهلك ، وكـم حكومـة   والمقدسات إلى غير ما هنالك من عناوين شائكة ومعق        
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بالمناسـبة ال خـوف علـى       . إسرائيلي ستتشكل قبل أن يصبح الوصول إلى مثل هذا الحل ، أمرا ممكنا            
  .إلى األبد: حكومة تصريف األعمال ورئاسة السلطة وقيادة المنظمة ، فهم ملتزمون بالتقليد العربي

لى الجميع من دون استئذان ، هو ما يجري اآلن بالـضبط فـي          السيناريو الواقعي الذي سيفرض نفسه ع     
على ما تيسر مـن أراض محتلـة ، وتكتفـي           " مؤسساتها"و" دولتها"الضفة الغربية ، حيث تقيم السلطة       

 عندما يمنع االحتالل قادتهـا      - حتى ال تتهم بممارسة التحريض       -ببيانات الشجب واالستنكار الخجولة     
: لى أطراف القدس ، وسنأتي بعد عام أو عامين ، للحظة الحقيقة واالسـتحقاق             من تناول طعام اإلفطار ع    

ستتظاهر بالغـضب   ) ليبرمان وربما نتنياهو  (إسرائيل  ) رغم أنف إسرائيل  (إعالن الدولة من جانب واحد      
الفلسطينية ، وسيصار إلى تـسريع االسـتيطان        " األحادية"الشديد ، وستتخذ خطوات استثنائية للرد على        

ناء في القدس وجوارها واألغوار وغرب الجدار ، وسيتنفس العالم الصعداء ، فالدولـة الفلـسطينية                والب
قامت ، وستنهال االعترافات بها ، والشعب الفلسطيني مارس حقه المنتظر منذ عشرات السنين في تقرير                

ى أن يصار إلـى     مصيره ، وتبقى بعض التفاصيل الخاصة بالممرات واالقتصاد والترتيبات األمنية ، عل           
إرجاء ملفات الالجئين والقدس والحدود النهائية لمفاوضات شبيهة بمئات الملفـات المفتوحـة لنزاعـات               

  .حدودية حول العالم بقاراته الخمس
لن يكون مطلوبا من السلطة والمنظمة وحماس وفتح أو أي فلسطيني على وجه البـسيطة ، االعتـراف                  

لعودة أو إسقاط مبدأ السيادة على القدس ، فهذه المسائل مرجأة أصـال  بيهودية الدولة أو التخلي عن حق ا   
، ولن يكون مطلوبا من إسرائيل في المقابل أن تقول كلمتها النهائية في هذه الملفات جميعها ، قبل أن تتم                    

 ، ولن يتهم أحد بالتفريط والخيانة والتخلي والبيع والشراء ، فثمـة             67هضم ما تريد هضمه من احتالل       
التـي سـتلهيها عـن      " االمبراطورية الفلسطينية الناشئة  "جملة من المهمات المدرجة على جدول أعمال        

مقاومة االحتالل واستكمال مسيرة تحرير األرض المحتلة ، مشكالت تبـدأ بتـأمين رواتـب جيـوش                 
لقاعـدة  الموظفين والمتقاعدين ، وال تنتهي بحل مشكلة غزة والحسم مع أصولية حماس والجهاد وربما ا              

  .في وقت الحق
، األخير انتهى بزيادة  " مسار أنابوليس "لن يكون أفضل حاال ومصيرا من       " مسار أوباما "أغلب الظن ، أن     

 ألف مستوطن ، واألول سينتهي بأرقام مماثلة وربما بأرقام قياسية ، وسيظل             50عدد المستوطنين بمقدار    
، وعندها ستدخل القضية الفلسطينية برمتها في       " ئيلتنشأ دولة رغم أنف إسرا    "الحال على حاله ، إلى أن       

مسار آخر ، أشد صعوبة وتعقيدا ، وسيندمج كفاح الشعب الفلسطيني في سـبيل الحريـة واالسـتقالل ،       
بالنضال لإلطاحة بمن أطاحوا بأحالمه الوطنية والقومية ، وبددوها بأبخس األثمان ، ودائما تحت شـعار                

  ".رغم أنف االحتالل"
  13/9/2009ر، الدستو

  
  السالح مقابل الثروة ..  الجديدة في إفريقيا"إسرائيل"سياسة  .44

  "يديعوت أحرونوت"
رحلة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الخارجية إلى عدد من الدول اإلفريقية والتي            : ترجمة معتز أحمد  

 البالد، خاصة فـي     انتهت أخيرا أشعلت حالة كبيرة من الجدال الحاصل بين مختلف القوى السياسية في            
  .ظل التباين بين األهداف العلنية لهذه الزيارة واألهداف السرية لها

بداية أعلنت الخارجية اإلسرائيلية أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو المساعدة في حل أزمات القارة                
  اإلفريقية بداية من المجاعة ونقص المياه والقضاء 

  .هامة تسعى إسرائيل إلى تحقيقهاعلى األوبئة، وهي أهداف سياسية 
ومع هذه األهداف العلنية هناك أهداف سرية غير معلومة تهدف هذه الزيارة إلى تحقيقهـا، وهـي فـتح       

  .أبواب هذه الدول أمام السالح اإلسرائيلي بمختلف أشكاله وأنواعه
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يغدور ليبرمان إلـى  الالفت أن إسرائيل سعت إلى وضع الفاعلين من أجل تحقيق كال الهدفين في رحلة أف         
 العديد من الجنـراالت     -إلى جانب كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية      -إفريقيا، حيث رافق ليبرمان     

سواء الحاليين أو السابقين في وزارة الدفاع، باإلضافة إلى عدد كبير مـن منـدوبي مبيعـات شـركات                   
م مثل أصحاب شـركات سـلطم وصـناعة         األسلحة اإلسرائيلية بجانب منتجي األسلحة اإلسرائيليين ذاته      

  .السالح والصناعات الجوية وغيرها من الشركات اإلسرائيلية المتخصصة في صناعة السالح المتطور
األهم من كل هذا وجود مندوبين من شركات سيلفر شادو وصـناعات الـسفن اإلسـرائيلية، وجميعهـا                  

وبجانب هذه  . ها سواء الثقيلة أو الخفيفة    شركات متخصصة في صناعة األسلحة اإلسرائيلية بمختلف أنواع       
الكتيبة من المتخصصين في الصناعات العسكرية رافق ليبرمان عدد كبير من المتخصصين في مشاريع              

  .البنية التحتية والتنمية المدنية مثل شركات تهل والكو وشركة الكهرباء
يرغب فيها كبار المسؤولين تخـص      والحاصل أن أفيغدور ليبرمان يريد تحقيق العديد من األمنيات التي           

االقتصاد اإلسرائيلي، حيث تبلغ قيمة التبادل التجاري بين إسرائيل والدول اإلفريقية قرابة ثالثة مليارات              
دوالر، ويرغب ليبرمان في االرتقاء بها ويضيف مليارا آخر إلى الرقم الموجود اآلن ليصل حجم هـذا                 

رقم كبير بالتأكيد سيسعى ليبرمان إلى أن يقول أنه تصاعد فـي            التبادل إلى أربعة مليارات دوالر، وهو       
عهده، واألهم من كل هذا أنه سيسعى إلى جعل غالبية حجم التبادل التجاري مع إفريقيـا عـسكريا فـي                  
األساس، خاصة أن ليبرمان يتبنى نظرية هامة للغاية في إسرائيل مفادها ضرورة تضييق الخناق علـى                

  .عى إلى فتح أفق وعالقات قوية مع إفريقياالدول العربية التي تس
ومع تتبع مسيرة الرحلة التي قام بها ليبرمان سنجد أنها بدأت من إثيوبيا، حيـث التقـى هنـاك رئـيس                     
الوزراء ووزير الخارجية، وفي هذه الزيارة تم التشديد على التعاون في مجاالت المساعدات المدنية التي               

 ترتكز فـي مجـاالت التكنولوجيـا        -وكما علمت يديعوت أحرونوت   -تمنحها إسرائيل، هذه المساعدات     
وتمول وزارة الخارجيـة  . البيولوجية والزراعة وأساليب جمع المياه والمساعدة في مكافحة مرض اإليدز     

من ميزانيتها هذه المشاريع التي تبلغ بضع مئات آالف الدوالرات في السنة، وتستعين بتمويل مشابه من                
ولكن إسرائيل ومع هذا التعاون ترغب في الوصول بهذا التعاون إلى           .  المتحدة وألمانيا  حكومتي الواليات 

  .حد تبادل التعاون العسكري ووضع قوات عسكرية إسرائيلية في إثيوبيا
الالفت أن هذه األمنية تتصاعد خاصة مع أهمية إثيوبيا إلسرائيل والتي تنبع من قربها من الدول العربية                 

وتصاعدت أهميـة إثيوبيـا خـالل       . على مسارات اإلبحار إلى إيالت وقناة السويس      ومن كونها تشرف    
السنوات األخيرة مع النشاط المتزايد إليران في المنطقة وتصاعد نشاط القاعدة فـي القـارة الـسمراء،                 
وبالتأكيد سعى ليبرمان إلى تحقيق هذا الهدف اإلسرائيلي إال أن نتائج مباحثات ليبرمـان مـع نظرائـه                  

ومن إثيوبيا توجه ليبرمان إلى كينيـا، وهنـاك         . ثيوبيين ستظل قيد الكتمان ولن يعرف عنها أحد شيئا        اإل
وصرح وزير الخارجية عن استعداد إسـرائيل لمحاربـة         . التقى ليبرمان نائب الرئيس كلونزو موسيوكا     

الكينيـة بـصورة    الفقر وتطوير الصحراء في كينيا، وهو ما سينعكس إيجابيا على األوضاع االقتصادية             
غير أن ليبرمان استجاب على الفور لطلب مضيفيه المتعلق بمساعدتهم في إعادة تطـوير مركـز                . الفتة

التطوير الزراعي الكيني، األمر الذي دفع بنائب الرئيس الكيني إلى الثناء على مساهمة إسرائيل لكينيـا                
 في إثيوبيا حدث في كينيا، حيث       وعلمت يديعوت أحرونوت أن نفس ما حدث      . في مجال الري والزراعة   

تم االتفاق على العديد من األمور الخفية عن األعين، حيث تم االتفاق على تطوير التعاون األمني بينهـا                  
 والمساعدة في مجـاالت مكافحـة       -خاصة أن كينيا عرفت دوما كيف تستعين بإسرائيل       -وبين إسرائيل   

قة ولعل أبرزها عملية عنتيبي فـي أوغنـدا ومواجهـة           اإلرهاب، وهو ما شهده العديد من القضايا الساب       
  .أنشطة الفلسطينيين والعرب في القارة السمراء

وبعد كينيا توجه ليبرمان يوم األربعاء إلى نيجيريا، وهي إحدى الدول الكبرى الغنية والهامة في إفريقيـا                 
اطهم في مجاالت الزراعـة     والتي يعمل بها عدد كبير من رجال األعمال اإلسرائيليين والذين يرتكز نش           



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1554:         العدد       13/9/2009االحد  :التاريخ

والبنى التحتية، ولكنها ومع هذا أيضا تعتبر واحدة من أهم الدول التي تستوعب السالح اإلسرائيلي، حيث                
يرى النيجيريون أن السالح اإلسرائيلي من أهم األسلحة التي تـساعد النيجـريين فنيـا وهندسـيا بـل                   

ات سالح بقيمة نحو نصف مليار دوالر سنويا مع         وعسكريا، األمر الذي دفع بالنيجيريين إلى إبرام صفق       
وبعدها توجه ليبرمان إلى أوغندا، وهي الزيارة التي اتفـق فيهـا            . إسرائيل منذ عهد شارون حتى اآلن     

ويسعى ليبرمان ومن بعـده كبـار       . أيضا مع المسؤولين في هذه الدولة على تعميق التعاون مع إسرائيل          
 صراحة على جعل تصدير السالح للقارة السمراء الهـدف األساسـي            المسؤولين اإلسرائيليين إلى العمل   

لكافة التحركات اإلسرائيلية للتعامل مع القارة السمراء، خاصة أن القارة السمراء تتميـز بالعديـد مـن                 
السمات أبرزها الصعوبات االقتصادية التي تواجهها، والتي تعود في األساس إلى رغبة القادة والزعمـاء     

  . دعم حكمهم وهو الدعم الذي لن يأتي إال بالمالاألفارقة في
ومما سبق يتضح أن التعامل مع القارة السمراء يتطلب وبالفعل مزيجا خاصا من المال والسالح، وهـو                 
المزيج الذي توفره إسرائيل بامتياز لهذه القارة المحتاجة والذي يجب أن تظل توفره خاصـة فـي ظـل                   

  .هم من كل هذا مواجهة النشاط العربي واإليراني في هذه القارةاألزمات التي تواجه القارة، واأل
  13/9/2009العرب، قطر، 

  
  :كاريكاتير .45

  

  
  13/9/2009الشرق األوسط،   

  
  


