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  إستناداً إلى تفاهمات جديدة لاستئناف المفاوضات الشهر المقب: "هآرتس" .1

مصادر دبلوماسـية   ، أن   منصوررامي  ، عن مراسلها    القدس المحتلة  من 14/9/2009 الدستور،   ذكرت
أوروبية وفلسطينية قالت إن إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ستستأنفان المفاوضات بينهمـا الـشهر              
المقبل إستناداً إلى تفاهمات جديدة جرى التوصل إليها مؤخراً تقضي باإلعالن رسمياً عـن قيـام دولـة                  

، وإستمرار المفاوضات في ملفي القدس الالجئين وعدم        فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية خالل عامين        
  .ربط اإلعتراف اإلسرائيلي بالدولة الفلسطينية بإعترافهم بإسرائيل كدولة يهودية

اإلسرائيلية أمس عن المصادر األوروبية والفلسطينية قولها إن المفاوضات فـي           " هآرتس"ونقلت صحيفة   
ائمة بين اسرائيل والـضفة الغربيـة ، وإن فكـرة تبـادل             المرحلة األولى سترتكز على رسم الحدود الد      
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 أوروبي سيتم إصداره في وقـت الحـق         -األراضي واردة ، وذلك باالستناد إلى تصريح علني أميركي          
  1967،وسيقر بأن الحدود الدائمة ستستند إلى خط الرابع من حزيران العام 

بالدولة الفلسطينية في الضفة الغربية خالل      " إعتراف مبكر "وقالت المصادر األوروبية للصحيفة إنه سيتم       
  .عامين في ظل تحفظ السلطة الفلسطينية على اقامة دولة مؤقتة كما ينص البند الثاني في خارطة الطريق

وذكرت الصحيفة أمس أنه بسبب رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، بنيامين نتنياهو ، بحث ملفي القدس                
 فإن ذلك لن يعيق اإلعالن عن دولة مستقلة في الضفة الغربيـة ، فـي                والالجئين في المرحلة األولى ،    

المقابل لن تكون مطالبة نتنياهو للسلطة الفلسطينية اإلعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ومطالبـة الدولـة               
  .بالدولة الفلسطينية" اإلعتراف المبكر"العربية بالتطبيع عائقاً أمام 

الجديدة تستند إلقتراح مفوض الـسياسة الخارجيـة فـي االتحـاد     وحسب الصحيفة فإن الخطة السياسية   
األوروبي ، خافيير سوالنا ، بأن توافق األمم المتحدة على قبول فلسطين إلى صفوفها خالل عامين ، تـم       

وتستند أيضا إلى أفكار طرحها مـؤخرا الـرئيس   . طرحه بموافقة أعلى المستويات في اإلدارة األميركية 
ون بيريز ، أمام نتنياهو وزعماء أجانب ، بينهم الرئيس المصري حـسني مبـارك ،                اإلسرائيلي ، شمع  

  . ووزير الخارجية االسباني ، ميغيل موراتينوس ، وأمام المبعوث األميركي جورج ميتشل
مصدر فلـسطيني   ، أن   زهير اندراوس عن مراسلها   الناصرة   من 14/9/2009 القدس العربي،    وأضافت

ابو ( النقاب عن ان رئيس سلطة رام اهللا، محمود عباس           )هآرتس( يفة العبرية رفيع المستوى كشف للصح   
ماض نحو هذه المفاوضات، موضحا انّه قرر مؤخرا تعيين صائب عريقات، مسؤول المفاوضات             ) مازن

في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيسا لطاقم المفاوضات الفلسطيني، كما ان المصدر الفلسطيني ذاته لـم               
د قيام محمود عباس باجراء لقاءات موازية الجتماعات طاقمي المفاوضات مع رئـيس الـوزراء               يستبع

  .االسرائيلي
وساق المصدر نفسه قائال ان رفض رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنيـاهو بحـث قـضية القـدس      

 فلسطينية مستقلة   والالجئين في المراحل االولى من المفاوضات ليس من شأنه ان يعيق االعالن عن دولة             
وبالمقابل يقترح القائمون على اقتراح الحل ان ال يـشكل مطلـب            ). اي بدون القدس وبدون حق العودة     (

نتنياهو االعتراف باسرائيل كدولة يهودية وخطوات التطبيع من قبل العالم العربي شـروطا لالعتـراف               
  .المسبق بفلسطين، على حد تعبيره

مـصادر فلـسطينية رفيعـة      ، أن    محمد هـواش   عن مراسلها رام اهللا     من    14/9/2008 النهار،   ونقلت
أن السلطة الفلسطينية تسعى الى اعالن رئاسي اميركي القامة دولـة فلـسطينية             " النهار"المستوى أبلغت   

وأوضـحت ان االعـالن الرئاسـي       . على حدود الرابع من حزيران من طريق مفاوضات خالل سنتين         
يعطي دفعا قويا لمفاوضات مباشرة اذا تـضمن جـدوال زمنيـا النهـاء              االميركي الذي لم يتقرر بعد،      

 وايجاد حلـول لمـشكالت حدوديـة        1967المفاوضات ووضع أساسا لها هو حدود الرابع من حزيران          
تضمن حال مقبوال لوقف االستيطان ريثما يتم االتفاق على مناطق التبادل بنسبة واحد الـى واحـد كمـا                  

  . ونوعا
  

 ق الستئناف المفاوضات الشهر المقبلال اتفا: عريقات .2
نفى رئيس الوفد الفلسطيني إلـى مفاوضـات الوضـع          :  عبدالرؤوف أرناؤوط  ، القدس المحتلة  - رام اهللا 

أن يكون هناك اتفاق على استئناف مفاوضات الوضع        ، "الوطن"النهائي صائب عريقات، في تصريح لـ       
بينما تتكثف الجهود الدبلوماسية إلحياء عمليـة       ، نالنهائي الشهر القادم على أن تستكمل في غضون عامي        

السالم في الشرق األوسط مع جولة جديدة للمبعوث األمريكي الخاص جورج ميتشل في المنطقة وزيارة               
 .خاطفة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاهرة أمس
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 –فلـسطيني   ( وال لقـاء ثالثيـاً       حتى اآلن لم يطرح علينا أحد ال استئناف المفاوضـات         "وقال عريقات   
وكل ما يطرح هي بالونات اختبار إسـرائيلية ألن إسـرائيل تـرفض اسـتئناف               ، ) أمريكي -إسرائيلي  

 .مؤكدا أنه ال أساس لذلك من الصحة، "المفاوضات وترفض وقف االستيطان
  14/9/2009الوطن، السعودية، 

  
 يفعل ذلك لناإن لم نبنِ دولتنا بأنفسنا فإن أحداً آخر لن : فياض .3

قال رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، إن الدولة الفلسطينية لن تقوم دون جهد،  :غازي بني عودة
وأوضح الدكتور فياض خالل زيارة لمخيم  ".إننا إن لم نقم نحن ببنائها فإن أحداً آخر لن يفعل ذلك"و

عدالة يشكل إحدى ركائز ومتطلبات بناء المؤسسات القادرة على خدمة المواطنين بفاعلية و"بالطة، أن 
إن كل مشروع ينجز وكل إنجاز يتحقق يمثل خطوة اضافية نحو : اقامة الدولة الفلسطينية المنشودة، وقال

ما لمسته هنا في مخيم بالطة ونابلس ومحافظات الوطن، أن هنالك : وقال .إنهاء االحتالل واقامة الدولة
ننا مصممون على الوصول إلى أهدافنا وصون حقوقنا وإقامة شعوراً عاماً لدى المواطن الفلسطيني أ

مرتبط بأسباب ومتطلبات ال بد من "وأوضح أن بلوغ هذه االهداف  .الدولة المستقلة وعاصمتها القدس
يقف في مقدمة هذه األسباب دعم صمود "واشار إلى أنه  ".كسبيل لتحقيق االهداف المنشودة األخذ بها

 ". المؤسسي الذي يتطلب جهدا كبيرا والتفافا لتحقيقهشعبنا، واستكمال البناء
  14/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  " التشريعي"من دخول " دويك"تمنع " منفلتة"مجموعة  : موسىالنائب .4

اتهم النائب عن كتلة حماس البرلمانية يحيى موسى، مجموعة داخل المجلس التشريعي فـي               :خان يونس 
يقودها إبراهيم خريشة، بمنع رئيس المجلس عزيز دويك مـن دخـول            " بالمنفلتة"الضفة الغربية وصفها    

، اإلجراءات التي تقوم بها السلطة في رام اهللا بحق          "صفا"واستهجن موسى في تصريح لوكالة       .التشريعي
منتهكة بذلك القانون والحصانة التي يتمتعون بها، فأطلقت النار على بعضهم واعتـدت علـى               "النواب،  

  .، وفق قوله"م، حتى وصل األمر إلى اعتقال كل من يتعامل معهم من الناسبيوتهم ومكاتبه
وأشار موسى إلى أن النواب المنتخبين عن كتلة التغيير واإلصالح في الضفة يتعرضون لحملة إرهـاب                

وصـل  : "وأضاف   .ومالحقة بشكل منهجي وواسع، ويمنعون من التحرك وسط الناس وخدمة مجتمعهم          
حركة فتح متساوقة مع االحتالل بمنع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويـك مـن              األمر إلى أن تكون     

  ".دخول مكتبه وممارسة عمله
  14/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  تعنتا"إسرائيل"التطبيع المجاني يضر بالقضية الفلسطينية ويزيد : رياض المالكي .5

ياض المالكي، بعد ظهر اليوم، نبه وزير الشؤون الخارجية، الدكتور ر:  محمود خلوف،وفا – القاهرة
األشقاء العرب إلى مساعي إسرائيل للتطبيع مع بعض الدول العربية دون تقديم شيء يساهم في استعادة 

' وفا'وعبر وزير الشؤون الخارجية في حديث لـ .الحقوق العربية، وبخاصة األراضي الفلسطينية المحتلة
كته باجتماع وزراء الخارجية العرب، عن قلقه لتمادي في القاهرة قبيل مغادرته ألرض الوطن بعد مشار

إسرائيل في مجال االستيطان، ورفضها لكل الدعوات المطالبة بوقف عمليات البناء والتوسع 
ولفت إلى أن الموقف الفلسطيني والعربي بخصوص  .بالمستوطنات، األمر الذي يهدد عملية السالم

متطابقا، إذ أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى العملية السياسية والتسوية بالمنطقة بات 
 .الوزاري تبنى السياسة التي ينتهجها السيد الرئيس محمود عباس بخصوص هذا الموضوع
 10/9/2009وكالة وفا، 
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  مشعل في القاهرة فجأة إلجراء محادثات حول الحوار وشاليط .6

كـشفت أن رئـيس      ار القاهرة الدولي  مصادر في مط  وكاالت، أن    وعن،  14/9/2009األخبار،  ذكرت  
خالد مشعل قام أمس بزيارة سريعة إلى القاهرة، حيـث أجـرى فـي              " حماس"المكتب السياسي لحركة    

المطار محادثات مع مسؤولين أمنيين تناولت ورقة المصالحة قبل توجهه إلى الـسعودية ألداء مناسـك                
  . العمرة

 وفد ، أن وكاالت، وعنالقاهرةمراسلها من أحمد ربيع عن ، 14/9/2009الشرق، قطر، وأضافت 
وقالت مصادر قيادية في حركة . خالد مشعل وإلى جانبه أحمد الجعبري قائد كتائب القسامضم حماس 

إن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يهدف للتباحث في قضيتي الحوار ": الشرق"حماس لـ
هناك بعض التساؤالت ": ، مضيفة "إلسرائيليالوطني الفلسطيني وصفقة التبادل مع االحتالل ا

ولفتت إلى ". واالستفسارات سيطرحها مشعل على القيادة المصرية في إطار الورقة المصرية للمصالحة 
أن مشعل سيلتقي خالل زيارته برئيس المخابرات المصرية عمر سليمان في لقاء منفصل عن وفد حركة 

وأشارت المصادر إلى وجود بعض . د فتح المتواجد في القاهرةفتح نافيا أن يكون أي لقاء ثنائي مع وف
النقاط غير الواضحة دون أن تسميها في الورقة المصرية من الممكن فيها لبس بحاجة للتوضيح من قبل 
القيادة المصرية مؤكدة أن خالد مشعل لديه المرونة الكافية الستيضاح هذه القضايا من قبل القيادة 

  . المصرية 
 الناطق باسم حركة ، أنالقاهرةمراسلتها من جيهان الحسيني  عن، 14/9/2009لحياة، اونشرت 

نفى وصول رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الى القاهرة الجراء محادثات  ايمن طه" حماس"
في غزة ان حركته ما زالت تدرس المقترحات " معاً"مع المصريين حول الورقة المصرية، مؤكدا لوكالة 

وكانت وسائل اعالمية اكدت وصول مشعل الى القاهرة في زيارة ثالثة . سترد عليها بعد عيد الفطرو
  .طخالل شهر، معتبرة ذلك اشارة الى تقدم في ملف شالي

  
  سنسلم الرد على المقترحات المصرية بعد عيد الفطر: الزهار .7

' القدس العربـي 'حمود الزهار لـ القيادي البارز في حركة حماس الدكتور م قال :ـ وليد عوض   رام اهللا 
، منوها الى ان حركته لم ترسـل        ' المصريين بعد عيد الفطر    لألخوةسنسلم ردنا   'في اتصال هاتفي االحد     

وفدا برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة للقاهرة لمتابعة ملف المصالحة الفلسطينية الـذي         
  .ترعاه

مشعل كان في طريقه الى الـسعودية الداء العمـرة وانـه كـان              واشار الزهار بان وفد حماس برئاسة       
  .في القاهرة فقط' ترانزيت'

، مشيرا الى انه ال يوجد على جدول        'العمرة'واوضح الزهار بأنه في السعودية برفقة قادة الحركة يؤدون          
  .اعمالهم لقاءات مع المسؤولين السعوديين

 المصرية النهاء االنقسام الفلـسطيني الداعيـة        وحول وجود اعتراضات لحركة حماس على المقترحات      
الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في النصف االول من العام القادم رفض الزهار الكشف عنـه قبـل                 

وكـان  . 'ليس من االدب ان يعرفوا رد الحركة من وسائل االعـالم          'تسليمه للمسؤولين المصريين، وقال     
د رفيع المستوى قادما من دمشق للقـاهرة اال ان الزهـار            خالد مشعل وصل مساء السبت على رأس وف       

  .بأن الوفد كان في طريقه للسعودية الداء العمرة ولم يكن في زيارة لمصر' القدس العربي'اوضح لـ 
وكانت مصادر فلسطينية توقعت أن يحمل مشعل معه رد حماس على الورقة المصرية التي كانـت قـد                  

ن حركتى فتح وحماس استعدادا لتوقيع اتفاق المـصالحة الفلـسطينية           قدمتها مصر كحل لنقاط الخالف بي     
  .عقب عيد الفطر المبارك
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واكدت مصادر فلسطينية متعددة االحد بأن اغلب الفصائل الفلسطينية ارسلت ردودها علـى المقترحـات     
حات مع  المصرية في حين ارسلت حركة فتح وفدا للقاهرة لتسليم رد الحركة وبحث تحفظاتها على المقتر              

  .المسؤولين المصريين
  14/9/2009القدس العربي، 

  
   ما بعد عيد الفطر إلىشعث يعلن عن تأجيل زيارة وفد مركزية فتح لقطاع غزة  .8

 بأن اللجنة المركزية لحركة األحد' القدس العربي'علمت  :رام اهللا ـ غزة ـ وليد عوض واشرف الهور  
وحـسب   .ا بشأن زيارة وفد المركزية لقطاع غـزة        اتصاالت مع مصر والتنسيق معه     إجراءفتح قررت   

مصادر مطلعة فان الهدف من االتصاالت التي تجريها فتح مع مصر بشأن زيارة وفدها المرتقبة لقطاع                
  .غزة هو اقناع حماس بعدم منعها

واوضحت المصادر بأن اللجنة المركزية تخشى ان تعرقل حماس زيارة وفدها لغزة لذلك قررت ان تـتم        
ة بالتنسيق مع مصر التي ترعى الحوار بين فتح وحماس، مشيرة الى ان وفد فتح الـذي وصـل                   الزيار

القاهرة مساء السبت ويضم اللواء جبريل الرجوب وحسين الشيخ سيبحث مع اللواء عمر سليمان مـدير                
 المخابرات المصرية ضرورة زيارة وفد المركزية لغزة وعدم تدخل حماس في الزيارة، وذلك الى جانب              

  .بحث ملف المصالحة وورقة المقترحات المصرية النهاء االنقسام الفلسطيني
ومن جهته نفى الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح االحد الغاء زيارة وفد المركزيـة                 
لقطاع غزة، مشيرا الى انه تم تأجيل الزيارة الى ما بعد عيد الفطر، مشيرا الى ان تأجيل الزيـارة كـان         

سليم الزعنون إلى العاصمة األردنية عمان لحضور اجتماعات البرلمان العربي، بصفته           . سبب مغادرة د  ب
  .رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني

واوضح شعث بان عباس يدعم باتجاه هذه الزيارة، وهو حريص على نجاحها، معربا عن استعداده لتنفيذ                
 في بيان صحافي صادر عن مكتبه بأن وفد المركزيـة           وقال شعث  .قرار السيد الرئيس بزيارة غزة فورا     

سيجتمع بكافة األطر التنظيمية لحركة فتح، وسيناقش معها كافة القضايا، وأن حركة فتح ال تطلب إذنـا                 
  .من أحد لزيارة أي جزء من الوطن

وبين شعث بأن وفد اللجنة المركزية سيلتقي قيادات حركة حماس في غزة، من أجـل مناقـشة واسـعة                   
مستفيضة للعديد من القضايا، ومن أجل بث روح األمل في نفوس الجميع سواء من أبناء حركة فتح أو                  و

  .حماس، وطمأنتهم بأن الوحدة الوطنية قادمة
 .وأوضح شعث بأن من أهداف هذه اللقاءات أيضا تعزيز فرص واحتمـاالت نجـاح اجتمـاع القـاهرة                 

ح قامت بالرد عليها، وكان موضوع تأخير االنتخابات        وبالنسبة للورقة المصرية، أكد شعث بأن حركة فت       
  .بدون تحديد موعد جديد هو أبرز االعتراضات من قبل الحركة

وأكد بأن االنتخابات لن تنظم في الضفة الغربية لوحدها الن ذلك يعني تكريسا وتشريعا لالنقسام، ونحـن    
 إلى إصرار الرئيس على إجرائها في       نريد توافقا على موعد قريب لالنتخابات من خالل الحوار، مشيرا         

نحن ال نريد أن تكون الفترة االنتقالية طويلة، حتى نـذهب إلـى             : شعث. وقال د  .الضفة وغزة والقدس  
  .حكومة وحدة وطنية منتخبه والى شراكة سياسية حقيقية

 في القطاع   ونفى امين سر اقليم رفح في حركة فتح منذر البردويل ان يكون هناك توجه عام لدى االقاليم                
واعرب البردويل عن امله من القيادة الجديـدة فـي اللجنـة             .بمقاطعة زيارة وفد اللجنة المركزية لغزة     

المركزية والرئاسة ان تراعي ظروف اهل القطاع وان يتم تكليف اعضاء المجلس الثوري ممن هم على                
  .احتكاك دائم مع القيادة الميدانية في غزة
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كافـة  'الشقر النائب عن حماس في المجلس التشريعي انه ما لم تكف فتح عن              وفي السياق قال اسماعيل ا    
، وذلك في تعليقه على عزل السلطة الفلسطينية لمجلس         'التجاوزات فان وفدها الى القطاع غير مرحب به       

  .بلدية مدينة قلقيلية الموالي لحماس
  14/9/2009القدس العربي، 

  
  حول ترك المفاوضات لعباس لم يعد قائماما ورد في وثيقة الوفاق الوطني : الرشق .9

": قدس برس"قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق في تصريحات لـ : دمشق
نحن في حماس ال نتوقع أي انطالقة حقيقية في موضوعات المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية، "

 خارجيتها ليبرمان، وال نتوقع منهما إال باعتبار أننا أمام حكومة على رأسها بنيامين نتنياهو ووزير
المزيد من التشدد، وبالتالي فإن أي انطالقة للمفاوضات تعني أنها ستكون على حساب الحقوق 
الفلسطينية، وعلى حساب الطرف الفلسطيني الضعيف، وأن أي تقدم في المفاوضات سيكون على حساب 

  .، كما قال"حقوق الفلسطينيين
أي تفريط في حقوق الشعب الفلسطيني وال سيما حق العودة والقدس وكامل نحن نحذر من : "وقال

األرض الفلسطينية، خصوصا أن موقف محمود عباس وفريقه تجاه هذه القضايا ينطوي على استعداد 
للتفريط، لهذا نقول بأن محمود عباس وفريقه غير مخولين وال منوطين بالتفاوض، وأن كل ما يترتب 

ى بأنها غير ملزمة للشعب الفلسطيني في شيء، خصوصا أننا نعيش في حالة عن أي مفاوضات ونر
  ".انقسام 
أنا أقول إن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني حول ترك موضوع المفاوضات لمحمود عباس : "وأضاف

  .، على حد تعبيره"ال تفوض أحدا بالتالعب بمصير الشعب الفلسطيني" حماس"ال يعتبر اآلن قائما، فـ 
 13/9/2009س برس، قد

  
 مايو موعد مقدس إلجراء االنتخابات الفلسطينية/أيار 25 :الرجوب .10

أكد اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح تمـسك حركتـه              :  أحمد علي  -القاهرة  
 يناير المقبل، مبديا رغبة الحركـة فيمـا أسـماه فـض             25بإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في      

داعيا إلى بلورة مفهـوم محـدد       .. شتباك مع اإلخوة في حماس من أجل إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني          اال
 .للمقاومة ولحمل السالح ال سيما فيما وصفه بالمناطق المحررة

وقال في تصريح للصحافيين عقب مباحثات أجراها وفد الحركة أمس مع كل من اللواء عمـر سـليمان                  
صرية ووزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط وأمين عام الجامعة العربيـة           رئيس جهاز المخابرات الم   

إن الخامس والعشرين من يناير هو موعد مقدس بالنسبة إلينا لتجديد شرعية رئيس السلطة              : عمرو موسى 
 .الوطنية ومؤسسات السلطة الوطنية، وعلى الجميع احترام ذلك

ة المركزية للحركة، وبركات الفرا عـضو المجلـس         وضم وفد الحركة كال من حسين الشيخ عضو اللجن        
 .الثوري لحركة فتح، والسفير المناوب لفلسطين بالقاهرة، إضافة للرجوب

اللقاءات التي عقدناها في القاهرة تمحورت حول ثالث قضايا هي المبـادرة المـصرية              : وقال الرجوب 
دمة سواء فيما يخص اجتماع الجمعيـة       إلنجاز المصالحة، وتنظيم وتنسيق الجهد العربي في المرحلة القا        

العامة لألمم المتحدة، أو مواجهة أي احتمال بما يخص المبادرة األميركية، باإلضافة إلى أننـا عرضـنا                 
التداعيات اإليجابية لمؤتمر حركة فتح العام السادس، واالستراتيجية الفتحاوية فـي المرحلـة القادمـة،               

 .المصالحة الوطنية تشكل أهمية قصوى بالنسبة لحركة فتحودورها في المشروع الوطني، مؤكدا أن 
وشدد على أن الشراكة السياسية تنجز من خالل عملية ديمقراطية لخلق موازين قوى وفرضـها بـشكل                 

 .ديمقراطي، ال باالنقالب وال بمنطق القوة
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 سيكون لنا رد واضح على المقترحات المصرية خالل موعـد أقـصاه يومـان، مـع إبـداء                 : وأضاف
المالحظات التي تتعلق بآلية تجديد شرعية مؤسسات المنظمة والسلطة الوطنية، واآلليات التـي تـشكل               

 .ضمانا للجميع للعيش في محبة وأخوة ومجتمع ديمقراطي، بعيدا عن الفوضى ومظاهر العنف
  14/9/2009العرب، قطر، 

  
  ريةفقة مبدئية على الورقة المصامنظمة التحرير أعطت مو: بسام الصالحي .11

 أعطتقال االمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي ان منظمة التحرير            :  ا ف ب   -رام اهللا   
موافقة مبدئية على الورقة المصرية، لكنها اشترطت ان يتم تحديد تاريخ موعد االنتخابات كـي يـصدر                 

المقبل يحدد فيه هـذا  الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا قبل الخامس والعشرين من الشهر  
  .الموعد

حسب الدعوة المصرية، فان موعد عقد اللقاء بين الحركتين في اواخر ايلول وبدايـة              " واضاف الصالحي 
  ". تشرين االول المقبل، قد يعطي مجاال للتوصل الى اتفاق قبل الموعد الدستوري

  14/9/2009الدستور، 
  

  رئاسية في الضفة وغزة دون توافق االنتخابات التشريعية والإجراءال يمكن : حماس .12
قال النائب عمر عبد الرازق ، احد قيادي حركة حماس في الضفة الغربية ، انـه ال                 :  ا ف ب   -رام اهللا   

. يمكن اجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة دون توافق بين الحـركتين              
لشعب الفلسطيني ان يتم التوجه الى انتخابات دون التوافق         من الخطورة الكبرى على ا    "وقال عبد الرازق    

 ، طالمـا ان  2012ال مشكلة لو جرت االنتخابات في العام "وبحسب عبد الرازق فانه     ". ما بين االطراف  
واكد عبد الرازق على ان الشهر      ". هناك توافق بين االطراف ، واالنتخابات اليوم لن تنهي الخالف اصال          

  ".ان كانت ستتم ام ان االنقسام سيتوسع"مح المصالحة المقبل سيحدد مال
  14/9/2009الدستور، 

  
  ممارسات فتح بالضفة تبني جدرا جديدةً للعنصرية: أسرى حماس .13

فيـاض ومـن    " حكومة"في السجون الصهيونية أن ممارسات      " حماس"أكد أسرى حركة    : القدس المحتلة 
 ال يطاق، وأسست جدرا جديدةً من الفصل العنـصري          في الضفة المحتلة؛ وصلت حدا    " فتح"خلفها حركة   

المركـز الفلـسطيني    "وقال األسرى في بيانٍ لهم سرب من سجونهم، وتلقَّـى            .بين أبناء الشعب الواحد   
ورئيـسها؛  " فياض الال شرعية ومن خلفها فتح     " حكومة"إن  ): "9-14(نسخةً منه صباح اإلثنين     " لإلعالم

  ".في جرائمها حدا ال يطاقتجاوزت كثيرا، وبلغت 
وهي بهذه اإلجراءات العنصرية تبني جدرا جديدةً للفصل العنصري بين أبناء الـشعب             : "وأردفوا قائلين 

الواحد؛ لتدشِّن مرحلةً جديدةً؛ مفادها أن الفلسطيني الغير فتحاوي ال حقوق له، ويجب خطفه أو إقـصاؤه                 
تخبة، وفرض قيادة جديدة ال تنتمي حتى لذات البلد؛ يعنـي أنـه ال              إن إقالة بلدية من   : "، مضيفين "أو قتله 

  ".احترام وال تقدير لشعبنا وأهلنا، وأن أصواتهم االنتخابية ما لم تخدم أجندةً بعينها فال قيمة لها
 12/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  الزيارة ويحرمه من " ريمون"في سجن " أبو الهيجاء"األسير االحتالل يعزل  .14

نقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الشيخ األسير جمال أبو الهيجاء القيادي فـي حركـة              : القدس المحتلة 
وأكدت  .كإجراء عقابيٍّ جديد بحقه؛ إضافة لحرمانه من الزيارة       " ريمون"حماس إلى قسم العزل في سجن       

ونقلـت العائلـة عـن       ". غير مبرر  إجراء"عائلة الشيخ أبو الهيجاء أن عملية النقل إلى أسوأ قسم عزل            
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سيئة للغاية، وأن الهدف منهـا      " ريمون"محامية الشيخ أبو الهيجاء، أن الظروف التي يعيشها األخير في           
  ".تحطيم إرادته وكسر معنوياته"

  14/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

 الجهاد تنتقد هيكلة عباس لمنظمة التحرير .15
عزام، ما قام به رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من انتقد القيادي في حركة الجهاد نافذ : غزة

واعتبر عزام أن إعادة رئيس السلطة هيكلية منظمة التحرير  .منظمة التحريرلإعادة هيكلية لدوائر تابعة 
ال تمثل اإلصالح الذي اتفق عليه "وتعيين نفسه رئيسا لدائرتها السياسية، واستحداث دوائر جديدة فيها 

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توافقت قبل أيام في اجتماع عقدته برام اهللا،  ".سابقاالفلسطينيون 
  .على توزيع المهام في إطار اللجنة واستحداث دوائر جديدة

 14/9/2009السبيل، األردن، 
  

  لتجميد مؤقت لالستيطان خالل الجولة الحاليةنتنياهو يستبعد تفاهمات مع ميتشل  .16
لمح رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو في تصريحاته أمـس إلـى أن             : عد تلحمي  اس -الناصرة  

إنجاز تفاهمات مع واشنطن في شأن التجميد الموقت لالستيطان، قد ال يتم خالل الجولة الحاليـة للموفـد       
اليوم، األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل الذي وصل إلى إسرائيل أمس ويلتقي نتنياهو               
  . وقال إن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت للتفاوض على المسائل التي لم يتم التوصل حولها إلى اتفاق

وقال نتنياهو في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته، وقبل ساعات قليلة من مغادرته إلى القاهرة ولقائه               
لكـن  "ميركيين في بعض المسائل     الرئيس حسني مبارك مساء، إن ثمة تقدماً طرأ في المفاوضات مع األ           

ثمة عمالً ينتظرنا ونأمل بأن ننجح فـي تقلـيص          "وأضاف أن   ". هناك مسائل أخرى لم نسجل فيها تقدماً      
وحمل الفلسطينيين مسؤولية التأخير فـي      ". الفوارق وجسر الفجوات لنتمكن من تحريك العملية السياسية       

ات، ومن جانبنا ال يوجد ما يؤخر خوض مفاوضات         لسنا نحن من يضع عقب    : "استئناف المفاوضات بقوله  
  ". سياسية فوراً

  14/9/2009الحياة، 
  

  قبل الحديث عن تجميد االستيطان على الفلسطينيين سحب الدعوى في الهاي: ليبرمان .17
اشترط وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان، موافقة إسرائيل بتجميد االستيطان سحب الـدعوى             

ي قدمها الفلسطينيون للمحكمة الدولية في الهاي ، والتي اتهمـت فيهـا الـسلطة الوطنيـة                 القضائية الت 
الفلسطينية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني ، والتي كان وزيرا الخارجية والعـدل               

جرائم الفلسطينيان قد طلبا من المحكمة الدولية في الهاي في شهر شباط الماضي ، فتح ملف تحقيق في                  
  2002،إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ العام 

أطالب الفلسطينيين بان يقومـوا     : "وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان لإلذاعة اإلسرائيلية       
قبل كل شيء بسحب الدعوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في هاج ، كشرط لتجميد                 

وأماكن أخـرى   " بسجات زئيف "و" معالي ادوميم "فر الحياة الطبيعية لسكان     االستيطان ومعرفة كيف سنو   
  ".قبل كل شيء

  14/9/2009الدستور، 
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  لن نضبط أنفسنا أمام إطالق الصواريخ: نتنياهو يحمل حكومة لبنان المسؤولية .18
أمس مـسؤولية    حمل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الحكومة اللبنانية          : يو بي أي   -تل ابيب   

وقال لـدى افتتاحـه اجتمـاع الحكومـة         ". الخروق كافة والعدوان من األراضي اللبنانية ضد أراضينا       "
إننا ننظر إلى إطالق الصواريخ بخطورة بالغة وقد قلت إننا لن نقبل ولن نضبط              : "اإلسرائيلية األسبوعي 

، مذكراً بأن بالده قدمت     " إسرائيل أنفسنا أمام إطالق صواريخ، ولن نقبل باإلرهاب الموجه نحو مواطني         
شكوى إلى مجلس األمن الدولي في ضوء خرق اتفاق وقف إطالق النار، واألمر الواضح هو أن هـذه                  "

سنستمر في الدفاع عن    : "، وأضاف "1701الليطاني خالفاً لقرار    ) نهر(الصواريخ تم إطالقها من جنوب      
  ".لدولية وسنواصل الجهود لدفع السالمأنفسنا سواء من الناحية األمنية أم في المحافل ا

  14/9/2009الحياة، 
  

   السالح النووي"إسرائيل"وثيقة عسكرية أميركية تؤكد امتالك ": هآرتس" .19
، امس، ان سالح الطب في الجيش االميركي، نشر مؤخراً وثيقة أكد فيها ان "هآرتس"ذكرت صحيفة 

 .كها سالحاً كيميائياًاسرائيل تمتلك سالحاً نووياً، ويشتبه أيضاً في امتال
وتأتي الوثيقة لتحضير وحدات من أذرع البر والجو والبحر وسالح البحرية، لتقديم مساعدة طبية 

 .لمصابين بهجوم أو بحادثة جراء تعرضهم لمواد كيميائية أو بيولوجية أو نووية
  14/9/2009السفير، 

  
  "بن غوريون فلسطيني"فياض : بيريز .20

سـالم  .شمعون بيريز رئيس الحكومة الفلسطينية االنتقالية د      " اإلسرائيلي"رئيس   وصف ال  :القدس المحتلة 
. ، في أعقاب طرح فياض خطة إلقامة دولة فلسطينية خالل عـامين           "بن غوريون الفلسطيني   "ـفياض، ب 
عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته قوله، إن كالم بيريز جاء خـالل طرحـه أفكـاراً                 " هآرتس"ونقلت  

ل لقاء حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعماء ومسؤولون دوليـون بيـنهم الـرئيس               سياسية خال 
المصري حسني مبارك ووزير الخارجية اإلسباني ميجيل موراتينوس والمبعـوث األمريكـي جـورج              

  .ميتشل
  9/9/2009الخليج، 

  
   ومقتل قائدهاإسرائيلية 16تحطم طائرة اف  .21

.  تحطمت أمـس   16 - ان طائرة حربية اسرائيلية من طراز اف         ذكر تقرير اخباري  :  د ب أ   -تل أبيب   
وذكر راديو اسرائيل ان قائد الطائرة اساف رامون نجل رائد الفضاء ايالن رامون قتل اثر تحطم الطائرة                 

ويشار الى ان ايالن رامون كان على مـتن مكـوك            .ولم تعرف بعد اسباب الحادث    . جنوب جبل الخليل  
  .2003 تحطم في األول من شباط الذى" كولومبيا" الفضاء

  14/9/2009الدستور، 
 

   مليار دوالر1،26عجز التجارة في آب بلغ : "إسرائيل" .22
أعلن المكتب المركزي لإلحصاءات في إسرائيل، أمس، أن الدولة العبرية سجلت عجزاً في : رويترز

يين دوالر في تموز  مال610 مليار دوالر في آب الماضي، مقارنة مع 1،26التجارة الخارجية قدره 
 . مليار دوالر قبل عام1،73و
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.  مليارات دوالر4،42 مليارات دوالر في آب، والواردات 3،16وبلغت قيمة الصادرات اإلسرائيلية 
 مليارات دوالر مقارنة مع 3،92 إلى 2009ووصل العجز التجاري في األشهر الثمانية األولى من العام 

 .2008تها من العام  مليارات دوالر في الفترة ذا9،09
 14/9/2009السفير، 

  
  األنفاق التهريب عبر إلعمالمصر تتصدى  : إسرائيليمسؤول  .23

قال مستشار وزير الدفاع االسرائيلي للشؤون العربية دافيد حاخام أمـس إن مـصر              :  د ب ا   -تل ابيب   
هاد اإلسالمي العـالمي    تبذل في اآلونة األخيرة جهوداً مكثفة للتصدي ألعمال التهريب وانتقال نشطاء الج           

وصرح حاخام لراديو اسرائيل بأنه يوجد في قطـاع         . إلى قطاع غزة عن طريق األنفاق في منطقة رفح        
 ناشط من الجهاد اإلسالمي العالمي وهم يتحدون السلطات الحمساوية فـي المجـالين              400غزة حوالي   

. يهـدد بتقـويض الحكـم الحمـساوي    الديني واالجتماعي ولكنهم ال يشكلون في المرحلة الراهنة خطراً      
واضاف مستشار وزير الدفاع في مقابلة إذاعية إن حماس تعمل على القضاء على التنظيمات اإلسـالمية                

  .التي لها صلة بالجهاد العالمي
  14/9/2009الدستور، 

  
  بإطالق الكاتيوشا" فتح اإلسالم"الجيش اإلسرائيلي يتهم  .24

فـتح  "ادر عسكرية اسرائيلية أمس إن فصيال يتبـع تنظـيم           قالت مص :  رامي منصور  -القدس المحتلة   
في لبنان يقف خلف إطالق قذائف كاتيوشيا تجاه شمال اسرائيل يوم الجمعة الماضـي ، علـى                 " اإلسالم

  .خلفية الذكرى الثامنة لتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر في الواليات المتحدة األميركية
اإلسرائيلية في أن تكون الخلفيـة سياسـية        " معاريف"لصحيفة  وشككت المصادر اإلسرائيلية في تصريح      

  .لبنانية محلية فقط بعد تعثر تشكيل الحكومة الجديدة
، ستاس ميسجنكوف ، إنـه يتوقـع        " اسرائيل بيتنا "على صلة ، قال وزير السياحة اإلسرائيلي من حزب          

إن جزء من األسباب التـي  : فوأضاف في تعقيبه على اطالق القذائ ". جولة أخرى من الحرب مع لبنان     "
ال يمكن الحديث ، يجـب      : "أدت إلى حرب لبنان الثانية هي تراجع في قوة الردع اإلسرائيلية ، وأوضح            

  ".العمل
  14/9/2009الدستور، 

  
   إسرائيلي مستشفىاستشهاد أسير من الخليل متأثراً بجراحه في  .25

، في  ) عاماً 25( عبد المعطي القدسي الدويك     أعلن أمس عن استشهاد األسير عبيدة ماهر         :الضفة الغربية 
أحد المستشفيات اإلسرائيلية، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل نحو عشرين يوما في شارع الـشهداء                

  .وسط مدينة الخليل
14/9/2009صحيفة فلسطين،   

   
   أشهرسبعةاستفادوا من خدمات المستشفى الميداني األردني في من قطاع غزة  ألفا 122 .26

أعلن مدير المستشفى الميداني األردني االستشاري الـدكتور إبـراهيم الـصمادي أن          : حامد جاد  - زةغ
في قطاع  إجمالي عدد الحاالت المرضية التي استفادت من الخدمات الطبية التي قدمها المستشفى الميداني              

ى المرحلة الحاليـة  منذ وصول الطاقم الطبي الذي قاد المرحلة األولى من مراحل عمل المشفى وحت         غزة  
  . ألف حالة122من عمل المستشفى بلغ حتى يوم أمس نحو " الرابعة"
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أن المستشفى الميداني األردني أجرى خالل سبعة أشهر مـضت          " الغد"وأوضح الصمادي في حديث إلى      
 عمليـة   2861 عملية جراحية كبرى  خـالل المرحلـة الثالثـة و           17960 عملية جراحية منها     20821

ى مبينا أن عدد الحاالت المرضية التي تراجع المشفى يوميا حافظ على معدله اليومي منذ               جراحية صغر 
  ". حالة يوميا650ًنحو "مرحلة العمل األولى للمشفى 

14/9/2009الغد، األردن،   
  

  97 عام إسرائيليات قتل سبع أردنيإطالق الحكومة  يطالبون " المسلموناإلخوان: "األردن .27
 بإطالق جندي األردنية الحكومة أمس في األردن "اإلخوان المسلمين"ت جماعة  طالب):أ ف ب( –عمان 
، بعد ثالث سنوات من توقيع 1997 عام إسرائيليات يقضي حكماً بالسجن المؤبد لقتله سبع طالبات أردني
  .إسرائيل على معاهدة السالم مع األردن

14/9/2009الحياة،   
  

  نان حقوقهم المدنيةالحريري يدعو إلعطاء الفلسطينيين في لب .28
ال بد في هذا الشهر : ، وقال الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنيةإلعطاءدعا الرئيس سعد الحريري 

 في غزة والمعاناة التي تحصل في فلسطين، والتي ال يتحملها، ال عقل وال إخوتنا نتذكر أنالفضيل 
 ال نحسن أنالتوطين، ولكن ذلك ال يعني  مع حق العودة وعدم أننانحن نكرر دائما ونشدد على . إنسان

 أن بلدهم نود إلىفعندما يعود هؤالء الفلسطينيون .  الفلسطينيين الموجودين في هذا البلدإخواننامعاملة 
 نتعامل معهم بالطريقة التي نفتخر فيها أنيجب . يتحدثوا بشكل ايجابي عن المعاملة التي لقوها في لبنان

 مثلنا بسبب بعض الكالم ألشخاص نمنح حقوقا أن ال يكون باستطاعتنا أن ماأ. بأنفسنا نحن كلبنانيين
 نخرج من هذه أن مرفوض ويجب أمرالعنصري الذي يقوله البعض في بعض التيارات السياسية فهذا 

 .العقدة
 تكون لديهم حقوق مدنية لن تجعلهم لبنانيين، وهذا اقل أنفحق العودة هو حق للفلسطينيين، ولكن يجب 

 نحاضر عن هذه القضية ونمنع عن أن كنا نؤمن فعال بالقضية الفلسطينية، ال إذا نقوم به أن يمكن ما
ال احد يريد تجنيس الفلسطينيين في لبنان، وال .  معيب ومؤسف بحقناأمرفهذا . الفلسطينيين هذه الحقوق

 نص عليه الدستور وهو رأم هذا التيار يريد ذلك، فهذا أو سعد الحريري أنيهولن احد علينا بكالم عن 
 .واضح جدا

14/9/2009السفير،   
 

  في لبنانيتبحث مع بهية الحريري أوضاع التعليم الفلسطين" األونروا" .29
 "األونروا"استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري في مجدليون المدير العام لوكالة 

بأوضاع المخيمات الفلسطينية على المستوى سيلفــاتوري لومباردو، الذي عرض معها شؤونا تتصل 
وتناول اللقاء بشكل أساسي موضوع تأمين انطالقة سليمة وطبيعية للسنة  .التربوي والخدماتي والحياتي

واثر اللقاء أشار لومباردو إلى أنه بحث والحــريري في بعض . "األونروا"الدراسية في مدارس 
 سواء داخل المخيــمات أو خارجها، ومنها قضية "ونروااأل"القضايا التي تتقـاطع مع عمـل وكالة 

التعليم ووضع المدارس مع بداية الســنة الدراسية، والتــعاون مع الحــريري والوزارة في هذا 
المجال، وأنه لمس من الحريري اهتماما كبيرا بأوضاع الالجئين والطالب في المخيمات وحرصها على 

استمرار "ما اللبـنانيون بانطــالقة صحية لعامهم الدراسي، مؤكدا أن ينعم الطالب الفلسطينيين ك
 ."الوكالة في عملها وفقا للبرنامج الموضوع لها

14/9/2009السفير،   
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   ثمنهنإذا حصل التوطين سيدفع لبنان والفلسطينيي: وزير االتصاالت اللبناني .30

الحـرب  "وذكّر بان   ". توطين تطل علينا   جبران باسيل نرى اليوم مؤامرة ال       اللبناني  وزير االتصاالت  قال
 لبنان، وعندما عاد المشروع الـدولي ليطـل         إلىاللبنانية بدأت بسبب قضية فلسطين وموضوع الالجئين        

 ". نفسها والهدف نفسه وهو التوطين، اخذ البعض يصفه بالفزاعةباألدوات
 فريق معـين،    أوي لبنان   التوطين سيكون على حساب لبنان وليس على حساب طائفة معينة ف           "أنورأى  

  ".لذلك سندفع نحن في لبنان ثمنه وكذلك الفلسطينيون سيدفعون ثمنه
14/9/2008النهار،   

  
  اإلسرائيلية  بمقر االستخباراتفي التسعينيات فجر هاتف خلوي "حزب اهللا": إسرائيليكتاب  .31

 هاتف خلوي مفخخ  تمكن من إدخال"حزب اهللا"كشف كتاب صدر حديثا في إسرائيل أن : )يو بي أي(
، في وسط إسرائيل، وتفجيره في مقر )أمان(إلى مقر وحدة تابعة لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 

 .الوحدة والتسبب بإصابة ضابطين إسرائيليين في تسعينيات القرن الماضي
14/9/2009السفير،   

 
  "إسرائيل"فضل اهللا يفتي بحرمة التطبيع مع  .32

أي حاٍل من حاالت "ى العالمة السيد محمد حسين فضل اهللا أمس، بحرمة  أفت:)يو بي أي (-بيروت 
فلسطين "، مشدداً على أن "التّطبيع مع العدو الصهيوني، مهما كانت نتائج حركة األنظمة السياسية العربية

أكد في ، و"في حدودها التّاريخية، هي أرض عربية إسالمية، وال يملك أحد شرعية التفريط بشبر منها
حرمة التطبيع مع العدو تشمل كل مسلم، وأن عدم شرعية التفريط بأي شبر من أرض "بيان له أن 

  ."فلسطين هو خطّ إسالمي شرعي ال ينطلق التنظير له من خصوصية مذهبية
14/9/2009الحياة،   

   
   يؤكد لنتانياهو رفض مصر الحدود الموقتة وتجميداً تدريجياً لإلستيطانمبارك .33

، من القاهرة عبر مراسلتها جيهان الحسيني، أن مصادر مصرية موثوق بها 14/9/2009الحياة، ت ذكر
التجميد التدريجي لإلستيطان وتمسك بضرورة "، أن مبارك أكد لنتانياهو رفض القاهرة "الحياة"أكدت لـ

 دولة فلسطينية ، كما اكد رفض مصر"تجميد كلي لجميع األنشطة اإلستيطانية قبيل استئناف المفاوضات
وقالت .  وجدول زمني لتحقيق ذلك1967ذات حدود موقتة وتمسك بدولة فلسطينية في حدود العام 

المصادر إن استئناف المفاوضات وسبل تحريك العملية السلمية تصدرا جدول المحادثات بين مبارك 
 للمخططات اإلسرائيلية ونتانياهو، الفتة إلى أن الرئيس المصري أكد خالل اللقاء رفض بالده القاطع

إلقامة المستوطنات في األراضي المحتلة في الضفة والقدس المحتلة، والتي تعتبر عقبة رئيسية أمام 
وكان مبارك ونتانياهو عقدا محادثات مساء أمس في مقر رئاسة الجمهورية . استئناف مفاوضات السالم

ملها على قضية السالم، وان مبارك أكد وافاد بيان رسمي، ان المحادثات تركزت في مج. في القاهرة
 وقرارات 1967واقف مصر الثابتة الداعية لتحقيق السالم العادل والشامل وفق حدود العام خالل اللقاء م

الشرعية الدولية وأسس ومبادئ عملية السالم، ووفق حل الدولتين ومبادرة السالم العربية، بما ينهي 
  . معاناة الشعب الفلسطيني ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

إلى وقف كل " إسرائيل"اسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد بأن مبارك دعا وصرح الناطق ب
األنشطة االستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، كما دعا الى التوقف عن محاوالت تهويد 

  . القدس، محذراً من االنعكاسات الخطرة لذلك على جهود السالم
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مصر تقود ... ليس هناك جديد "، "الحياة"الت المصادر المصرية لـوعلى صعيد صفقة تبادل األسرى، ق
الوساطة من أجل إطالق أكبر عدد من المعتقلين الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية، وأخيراً تدخل 
الطرف األلماني الذي يعمل بالتنسيق مع الجهود المصرية وباآللية ذاتها، لكن حتى اآلن اإلشكالية ال 

  . في أي لقاء مع مسؤول مصري" إسرائيل"لكنه لفت إلى أن هذه القضية دائماً تطرحها ". اءزالت باألسم
، أنَّها علمت أن نتنياهو أبلغ مبارك باستعداده 14/9/2009 الوطن، السعودية، وأضافت صحيفة

وهو األمر الذي عقب عليه مبارك مطالبا ، الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بصورة فورية
وجدد . اءات لبناء الثقة منها وقف االستيطان وتخفيف معاناة الفلسطينيين من خالل فتح المعابربإجر

رئيس الوزراء اإلسرائيلي مطالبته للقاهرة باالستمرار بدورها في صفقة تبادل األسرى والمعتقلين 
  .الفلسطينيين مقابل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت

  
   التي تشهدها حركة فتح منذ عقد المؤتمر السادسيطّلع على التطورات الغيط أبو .34

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي بأن عضو :  جيهان الحسيني–القاهرة 
اللجنة المركزية لحــــركة فتح جبريل الرجوب، أطلع أبو الغيط على التطورات التي تشهدها 

جهود المبذولة لتوزيع المهمات الحركية على المسؤولين في الحركة منذ عقد المؤتمر السادس، وكذلك ال
األطر القيادية في الحركة، موضحاً أن الحركة بدأت تستعيد عافيتها التنظيمية ومكانتها التقليدية على 

اشاد بتلك التطورات وبقدرة قادة وأبناء فتح على تصحيح مسار "وقال إن أبو الغيط . المسرح الفلسطيني
لكبوات التي شهدتها خالل األعوام األخيرة، ونصح بضرورة االستفادة من كوادر وقيادات الحركة بعد ا

  ".الحركة كافة حتى تلك التي لم يحالفها الحظ للفوز بمقعد في اللجنة المركزية للحركة
  14/9/2009الحياة، 

  
 المعتقلون عقبة الحوار الفلسطيني: مصادر مصرية .35

صادر دبلوماسية مصرية مطلعه، أمس، أن قضية المعتقلين ذكرت م:  أحمد عبد اهللا-القاهرة 
الفلسطينيين من الحركتين حماس وفتح تشكل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الخالفات 

واعتبرت أنه إذا ما جرى حسم هذه القضية فستكون القضايا األخرى أسهل بما . واألزمة القائمة بينهما
نتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة هيكلة منظمة التحرير وتطوير وتوحيد فيها شكل الحكومة واال

وقالت المصادر الرفيعة إن استمرار قضية المعتقلين من دون حل لن يحقق أي تقدم في . األجهزة األمنية
ملف الخالفات، وأشارت في هذا الصدد إلى أن السلطة وحركة فتح تواجهان بحرج شديد، مما يعظم من 

، وبين إصرار "إسرائيل"هذه المشكلة، بين ارتباطات بتفاهمات أمنية في مواجهة الواليات المتحدة وحجم 
حركة حماس على ضرورة إطالق هؤالء المعتقلين، قبيل االتفاق على أي ترتيبات أخرى أو إجراء 

  .انتخابات
  14/9/2009عكاظ، 

  
 املالش" إسرائيل"البرلمان العربي يرفض التطبيع قبل انسحاب  .36

رفضه الكامل لجميع محاوالت التطبيع مع الكيان "أكد البرلمان العربي االنتقالي، أمس، : الوكاالت
الصهيوني قبل االنسحاب الكامل والشامل من جميع األراضي العربية المحتلة تنفيذا لقرارات الشرعية 

 برئاسة هدى بن عامر، في وشدد البرلمان، في بيان في ختام أعمال الدورة العادية الثانية". الدولية
مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لألمة العربية، وان كل المحاوالت السلمية مع الكيان "دمشق، على 

الصهيوني فشلت بما يقتضي ضرورة أن تكون هناك استجابة عربية قادرة على التصدي للتصعيد 
عروبة "وأكد البرلمان ". االستيطاناإلسرائيلي وما يمارسه من غطرسة وتهويد للقدس والتمادي في 



  

  

 
 

  

            16 ص                                     1555:         العدد       14/9/2009اإلثنين  :التاريخ

القدس ورفضه تهويدها وطمس وجهها العربي، مع التأكيد على التمسك المطلق بحق العودة ورفض 
سياسة االستيطان الصهيونية وكل المحاوالت التي تؤدي إلى التطبيع قبل االنسحاب الكامل والشامل من 

ودعا إلى رأب الصدع بين ". ا لقرارات الشرعية الدوليةجميع األراضي العربية والفلسطينية المحتلة تنفيذ
تحمل جميع "وأكد البرلمان، الذي يعقد اجتماعه التالي نهاية كانون األول المقبل، ضرورة . الفلسطينيين

  ".الدول العربية مسؤولية الدفاع عن أمنها القومي في مواجهة التهديدات الخارجية
 14/9/2009السفير، 

  
  1967من أراضي " إسرائيل"متطلبات السالم انسحاب :  في واشنطنالسفير السعودي .37

قال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير في :  جيهان الحسيني، أسعد تلحمي-القاهرة، الناصرة 
 عضواً في مجلس النواب األميركي الى خادم الحرمين 220اطار رده على رسالة وجهها أكثر من 

كإجراء بناء الثقة " اسرائيل" العزيز حضوه فيها على القيام بلفتة مهمة تجاه الشريفين عبد اهللا بن عبد
السعودية اتخذت خالل السنوات الماضية مواقف واضحة تشهد على رغبتها في "لدعم مسيرة السالم، ان 

  ". حل هذا الصراع القديم في شكل منصف ودائم
ت السالم التي تتضمنها القرارات الدولية ومبادرة نسخة منه، متطلبا" الحياة"وعدد الجبير في بيان تلقت 

 وبينها القدس 1967من األراضي العربية المحتلة العام " اسرائيل"السالم العربية، خصوصا انسحاب 
واقامة دولة فلسطينية مستقلة وايجاد حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين، كما جدد موقف السعودية 

لم تنجح خالل العقود األربعة "أو أخرى مبنية على اجراءات بناء الثقة بأن مقاربة تدريجية للسالم 
  ".الماضية، ونعتقد بأنها لن تنجح اآلن

  14/9/2009الحياة، 
  

  قبل إنهاء احتالل األراضي العربية" إسرائيل"تركي الفيصل يستبعد اعترافاً بـ .38
ة األمير تركي الفيصل أن على أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمي

ودعا األمير تركي . طالما أنها ال تزال تحتل أراضي عربية" إسرائيل"المملكة أن ترفض مد يدها إلى 
األمريكية أمس، إلى إزالة جميع المستوطنات اإلسرائيلية فورا " نيويورك تايمز"في مقال نشرته صحيفة 

وشدد على أن اعتراف السعودية بالدولة العبرية . ةووضع حد لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربي
طالما لم " إسرائيل"، مؤكدا أن على المملكة أن ترفض مد يدها إلى "إسرائيل"يكتسب أهمية بالغة في نظر 

ينته االحتالل غير الشرعي للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن باإلضافة إلى مزارع شبعا 
في مقابل " إسرائيل" تركي الفيصل أن تقديم تنازالت عسكرية أو اقتصادية إلى واعتبر األمير. في لبنان

  .استعادة األرض لن يؤدي إال إلى التشجيع على اعتداءات مماثلة في المستقبل
 14/9/2009الوطن، السعودية، 

  
  تؤكد تورط شبكة أمريكية إسرائيلية بسرقة أعضاء أطفال جزائريين" اإلنتربول" .39

النقاب عن أن عددا من األطفال الجزائريين تم " اإلنتربول"يقات الشرطة الجنائية الدولية كشفت تحق: وام
اختطافهم واستئصال أعضاء من أجسادهم على يد شبكة أمريكية إسرائيلية، ألقي القبض على بعض من 

حاليا في أعضائها قبل أسابيع في نيويورك، يتزعمها الحاخام ليفي روزمبوم المعتقل مع أفراد عصابته 
وأوضحت التحقيقات أن العصابة كانت تستأصل من األطفال أعضاء على غرار الكلى . الواليات المتحدة

والواليات المتحدة وبعض الدول " إسرائيل"والقرنية وذلك في عيادات خاصة وتقوم بتهريبها إلى 
  .و الواحد ألف دوالر أمريكي للعض100 و20األوروبية األخرى لبيعها بقيمة تتراوح بين 

  14/9/2009الخليج، 
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   في شأن تجميد االستيطان واستئناف عملية السالم يأمل في اتفاق وشيك ميتشل .40
التقى ميتشل، أمس، الرئيس شمعون بيريز، كما التقى وزيري الخارجية افيغدور ليبرمان : القدس المحتلة

ستيطان الذي تريد واشنطن ان يستمر والدفاع ايهود باراك في محاولة لتذليل الخالف على مدة تجميد اال
.  اشهر على أال يشمل القدس والمشاريع قيد االنشاء6تجميداً ألكثر من " إسرائيل"سنة، في حين ترفض 

وقال ميتشل في مؤتمر صحافي والى جانبه بيريز، انه يأمل في التوصل الى اتفاق خالل ايام قالئل في 
في حين اننا لم نتوصل بعد الى اتفاق في شأن : "الم، موضحاشأن تجميد االستيطان واستئناف عملية الس

الكثير من القضايا البارزة، اال اننا نجتهد من اجل ذلك، والهدف طبعاً من زيارتي هنا هذا االسبوع هو 
هناك فرصة طيبة الستئناف "من جانبه، اعرب بيريز عن اعتقاده بأن ". محاولة التوصل الى اتفاق

  ".ة الشهرالمفاوضات قبل نهاي
 14/9/2009الحياة، 

 
  يحكم مسبقاً على نتائج مفاوضات الحل النهائياالستيطان  : األوروبيةالمفوضية .41

شدد ممثل المفوضية األوروبية في األراضي الفلسطينية :  عبدالرؤوف أرناؤوط-القدس المحتلة، رام اهللا 
ات الحل النهائي ويجعل الحل السلمي كريستيان بيرجر على أن االستيطان يحكم مسبقاً على نتائج مفاوض

أن االتحاد ، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين" الوطن"وأكد بيرجر، ردا على أسئلة لـ . أكثر صعوبة
األوروبي يفحص ما إذا كانت الصادرات اإلسرائيلية تشمل صادرات من المستوطنات ويقوم بإعادتها 

 .وعدم إعفائها من الجمارك
 14/9/2009الوطن، السعودية، 

 
    إلحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال يصل إلى بيروتوفد دولي كبير .42

وصل، أمس، إلى بيروت وفد دولي كبير إلحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال يضم عدداً من الكتاب 
والصحافيين والنقابيين والفنانين والسياسيين من إيطاليا وفرنسا وسويسرا والواليات المتحدة األميركية 

التي أسسها " كي ال ننسى صبرا وشاتيال"وتنضوي هذه الوفود في إطار حملة . لترا واسبانيا وايرلنداوانك
  .في روما المناضل اليساري الراحل ستيفانو كياريني

  14/9/2009السفير، 
  

  في الضفة؟" حل ايرلندي"هل يسعى ميتشل إلى  .43
  نقوال ناصر

األوسط جورج ميتشل يوم الجمعة الماضـي جولتـه         بدأ المبعوث الرئاسي األميركي للسالم في الشرق        
الرابعة في المنطقة خالل العام الحالي وسط شكوك عربية وفلسطينية متزايدة في االحتمـاالت الواقعيـة                
لنجاحه في مهمته بعد ثمانية أشهر تآكل خاللها التفاؤل الذي صاحب انطالقها أوائل العام بقدر ما تآكلت                 

يها، لسببين رئيسيين أولهما رفض إدارة باراك أوباما التي كلفته بمهمتـه، مـن              الثقة في أهليته للنجاح ف    
حيث المبدأ، االنحياز للقانون الدولي وشرعية األمم المتحدة واالستناد إليهما للضغط على دولة االحـتالل            

لكـن  . ةاإلسرائيلي، وثانيهما تحدي هذه الدولة لمرجعيات مهمة ميتشل نفسها وليس فقط للشرعية الدولي            
عامال شخصيا يتعلق بميتشل نفسه ربما ال يحظى بما يكفي من اهتمام اإلعالم والمراقبين هو سبب ثالث                 
ال يقل أهمية في التشكيك في قدرته على النجاح في مهمته، ولهذا العامل عالقـة وثيقـة أوال بنجاحـه                    

قة ناجحة أهلته لمهمتـه الـشرق       المفترض في إحالل السالم في إيرلندا الشمالية الذي سيق باعتباره ساب          
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أوسطية الحالية، حيث حل السالم في بلفاست حقا لكن كل الدالئل تشير إلى أن أزمتها التاريخية لم تحـل    
 التي عاد ميتـشل اآلن بعـد سـت          2002عام  " خطة ميتشل "بعد، وله عالقة وثيقة ثانيا بالفشل الذريع ل       

دعاة للفشل من الشروط التي أفشلت خطته تلك وقادت         سنوات في محاولة جديدة إلنجاحها بشروط أكثر م       
  .إلى الوضع المتفجر الراهن في األراضي الفلسطينية المحتلة

اإلنكليز والسكوتلنديون في استعمارها ليطلقـوا      " المستوطنون"فقد بدأت مشكلة إيرلندا الشمالية عندما بدأ        
ـ          ، كمـا أطلـق االسـتعمار       "الـستر "م  على مستعمرتهم االستيطانية في ست مقاطعات شمالية منها اس

" يهودا والـسامرة  "عليها وكما يطلق اليوم اسم      " إسرائيل" اسم   1948االستيطاني الصهيوني لفلسطين عام     
على الضفة الفلسطينية المحتلة لنهر األردن، ولم يتوقف الكفاح الوطني اإليرلندي طوال قرون من الزمن               

لما يستمر اليوم الكفاح الوطني الفلسطيني في التصدي للهجمـة          عن التصدي لهذ الهجمة االستيطانية ، مث      
  .االستعمارية االستيطانية الصهيونية

وإذا كان يحكم على األمور بخواتمها، فإن المستوطنين في إيرلندا الشمالية ما زالـوا فيهـا، واسـتمرار             
ة في أي مدى منظور، بينما      استيطانهم لها ما زال يقتطعها من الوطن األم ليمنع أي وحدة وطنية إيرلندي            

يستمر تيار قوي بين المستوطنين اإلنكليز والسكوتلنديين في الطموح إلى الوحدة مـع الـوطن األم فـي              
بريطانيا، وما زال استيطانهم يمثل السبب الرئيسي في استمرار األزمة منفتحة على احتماالت االنفجـار               

مؤقت تفرضه موازين القوى " سالم"رون ليتحول أي بين وقت وآخر وبهذا الشكل أو ذاك كما كانت منذ ق        
إلى مجرد هدنة مؤقتة سرعان ما تنتهي بمجرد االختالل في موازين القوى، وما زال االختالف الـديني                 
المذهبي بين المواطنين الكاثوليك وبين المستوطنين البروتستانت يعطي انطباعا خاطئا بان الصراع بـين              

اتفـاق  "جديدة بينهما ب  " هدنة"وإذا كان جورج ميتشل قد نجح في إنجاز         . ياالجانبين ليس وطنيا بل طائف    
إلى " خطوط السالم "بينهما لم يتحقق بعد، وقد تحولت       " التعايش السلمي " فإن   1998عام  " الجمعة العظيمة 

نسبيا " القصير"وإن كان طولها    (جدران فصل تقسم العاصمة بلفاست وغيرها من المدن وهي تزداد طوال            
كما تزداد ارتفاعا   )  يقارن بجدار الضم والتوسع الذي تبنيه دولة االحتالل اإلسرايلي في الضفة الغربية            ال

الجمعة "بعد مضي عشر سنوات على اتفاق       )  أمتار 7.6: أحيانا بارتفاع الجدار اإلسرائيلي   (بمرور الوقت   
  ".  العظيمة

، وإذا كان ميتشل ينـوي القيـاس عليـه          "نجاحا "فإذا كان هذا اإلنجاز لميتشل في إيرلندا الشمالية يعتبر        
في الضفة الغربية على النمط نفسه، فإن أقل من نصف عرب فلـسطين        " حل إيرلندي "كسابقة للسعي إلى    

 وأكثر من نصفهم الذين شردهم االحتالل       1967 أو منذ عام     1948الخاضعين لالحتالل المباشر منذ عام      
هاجر األجنبية لن يجدوا بالتأكيد أي سبب للتفاؤل أو أي بصيص أمل            العربية والمنافي والم  " المالجئ"في  

يمكن أن تتمخض عنه مهمته الجديدة، ما لم تكن مهمته قائمة على أساس اجتثاث االستيطان االستعماري                
من جذوره وتفكيكه، ال تجميد توسعه السرطاني مؤقتا أو بصفة دائمة، وإعادة المستوطنين مـن حيـث                 

" الحقائق الماديـة  "جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق أو إلى أثيوبيا، وكذلك تصفية كل           جاءوا ولو إلى    
التي خلقها االحتالل باالستيطان على األرض وكل ما ترتب على هذه الحقائق من اغتـصاب لـألرض                 
وتشريد للمواطنين، وبالتالي إعادة األرض إلى أصحابها الشرعيين وإعادة المـشردين إلـى مـواطنهم               
األصلية، ال إلى دولة أو دويلة مصطنعة يراد منها أن تكون توقيعا فلسطينيا وعربيا على األمر الواقـع                  
المفروض بالغزو والقوة المسلحة الغاشمة في فلسطين ويراد لها أن تحافظ على الوضع الراهن ومكاسب               

  .تشلاالحتالل منه بتبادل األراضي أو بالتبادل الديموغرافي كما تستهدف مهمة مي
وال بأس هنا بتذكير سريع بركيزتين تعتبران مرجعيتين هامتين لإلطار العام الذي يتحرك ميتـشل فيـه                 
إلنجاز مهمته وتكادان إن التزم بهما تحكمان على مهمته بالفشل المسبق، أوالهما مرجعية دولية تتمثـل                

يات المتحدة واالتحاد األوروبـي     في اللجنة الرباعية الدولية التي نص بيانها الذي صدر بعد اجتماع الوال           
يونيو الماضي على ضـرورة     / واألمم المتحدة وروسيا في تريست في السادس والعشرين من حزيران           
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المفاوضات التي يسعى ميتشل في جولته الحالية إلى استئنافها بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة               
جمع رئيسه أوباما مع الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس           االحتالل اإلسرائيلي باستهاللها بقمة ثالثية ت     

يجـب أن   "ورئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أواخر الشهر الجاري باعتبارها مفاوضـات             
وقـد حـدد    ). والمقصود بها المطالب الفلسطينية طبعا بصفة رئيسية      " (تكون نتيجتها إنهاء لكل المطالب    
بالتزام جميع الفلسطينيين بنبذ العنف، واالعتراف بإسـرائيل، وااللتـزام          البيان مرجعية هذه المفاوضات     

باالتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير، وخير عرب فلسطين بين استمرار االحتالل وبين القبول بهذه               
المرجعية، وبين استمرار حصار قطاع غزة وبين القبول بها، وبين استمرار االنقسام الفلـسطيني وبـين                

رضوخ لها، وبين استمرار التزام منظمة التحرير بهذه المرجعية وبين إعادة فرض الحصار عليها هي               ال
في إنهاء االنقـسام الفلـسطيني      " رغبتها"في التناقض عندما أكد بيانها على       " الرباعية"وقد وقعت   . نفسها

إعادة الوحـدة   "رية ل الراهن من جهة ثم أكد من جهة ثانية دعمها لجهود الوساطة المصرية وغير المص             
  .على أساس هذه المرجعية" الفلسطينية

وثاني المرجعيتين أميركية، إذ كررت اإلدارة األميركية استمرار التزامهـا بالمرجعيـه التـي حـددتها                
حد أن تعلن وزيرة الخارجية هيالري كلينتون أثناء تصديق الكونغرس على تعيينها في             " الرباعية الدولية "

أميركي ما زالت إدارتها تلتزم به حتى اآلن        " خط أحمر "ار االلتزام بهذه المرجعية هو      منصبها أن استمر  
بالرغم من كل رطانتها اإلعالمية حول التخلص من إرث إدارة جورج بـوش الـسابقة فـي سياسـتها                   

  .الخارجية
كيـة علـى    وهاتان المرجعيتان الدولية واألميركية لمهمة ميتشل ترقيان إلى إضفاء شرعية دولية وأمير           

للصراع " الحل اإلسرائيلي "االحتالل اإلسرائيلي غير الشرعي بتبني شروطه المسبقة المعلنة، تبنيا يحول           
إلى مرجعية دولية للحل، وبالتالي إلى مرجعية لمهمة ميتشل نفسه، مما يحول الرجل عمليا من مبعـوث                 

ئيلية، وما لم يكن في جعبة ميتشل       أميركي إلى مبعوث إسرائيلي، ومن وسيط إلى مجرد ناقل لرسالة إسرا          
رسالة أخرى غير هذه فإن مصير مهمته الجديدة لن يختلف عن مصير مهمته األولى في المنطقـة قبـل         
ست سنوات، ألن أي محاولة للوساطة في حل الصراع تحاول فقط أن تمرر دوليا حال إسـرائيليا فـي                   

، وعجزت قـوة االحـتالل      1948نذ عام   ، ال بل م   1967األساس كان عرب فلسطين يرفضونه منذ عام        
  .   اإلسرائيلية عن فرضه عليهم بالقوة العسكرية هي محاولة محكومة بالفشل المسبق

لرئيسه، هي بالتأكيد أساس مفهـوم وإنـساني        " اإلسالمية"لميتشل، مثلها مثل الخلفية     " العربية"إن الخلفية   
ة ونزاهة في فهم الظلم اإلنساني التاريخي الذي لحق         للتفاؤل العربي باحتمال أن يكون أكثر تفهما وإنساني       

بعرب فلسطين وباحتمال أن تكون وساطته أكثر توازنا وحيادية في األقل إن لم تكن أكثر عدال، غير أن                  
أمه العربية األميركية من أصل لبناني، واللغة العربية التي كان أبوه اإليرلندي يتكلمها بطالقـة بعـد أن                  

ن عربيان لبنانيان، ليسا مؤهلين قويين بما يكفي للتغلب ال على النفوذ الذي تتمتع بـه                تبناه صغيرا زوجا  
جماعات الضغط اليهودية والصهيونية على حكومته، وال على قوة العالقة االسـتراتيجية التـي تتوثـق                

علـى  باضطراد بين بالده وبين دولة االحتالل اإلسرائيلي منذ كانت مجرد مشروع صهيوني لدولة، وال               
في الوطن العربي وإقليمـه     " الحيوية"الدور الذي تلعبه إسرائيل منذ إنشائها في خدمة المصالح األميركية           

  .الشرق أوسطي
واألميركية لمهمته ال تترك للرجل أي مـساحة        " الرباعية"وهذه العوامل وغيرها باإلضافة إلى المرجعية       

 له كوسيط إال حيزا ضيقا جدا للمناورة، بحيـث ال   للحركة الحرة في مهمة الوساطة المكلف بها وال تبقي        
يتجنى المراقب عليه إن استنتج بان النتيجة المتوخاة من وساطته محددة سلفا بهدف واحـد وحيـد هـو                   
التوسط لدى عرب فلسطين بخاصة وأشقائهم بعامة إلقناعهم بالقبول بما كانوا يرفضوه حتى اآلن، ممـا                

  .  العربي الفلسطيني طبعا.. يلة ضغط جديدة لالستسالم يحول وساطته للسالم إلى مجرد وس
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وللمقارنة، فإن التوازن بين قوة اللوبي اإليرلندي في الواليات المتحدة وبين قوة التحـالف االسـتراتيجي                
بين الواليات المتحدة وبين المملكة المتحدة قد أهال اإلدارة األميركية لوسـاطة متوازنـة فـي إيرلنـدا                  

ت ميتشل كوسيط حيادية يفتقدها في وساطته الشرق أوسطية الحالية، ومنحته حرية للحركة             الشمالية، منح 
والمناورة آنذاك يفتقدها بدورها اآلن حد أن يتحدى هو وإدارته الحكومة البريطانيـة باسـتقبال القـادة                 

سـتيطان  السياسيين للجيش الجمهوري اإليرلندي في البيت األبيض كممثلـين للمقاومـة اإليرلنديـة لال             
 السكوتلندي، ال كإرهابيين كما كانت تصنفهم الحكومات البريطانية، وحد أن ال يطالب هـو               –اإلنكليزي  

وإدارته بتجريد الجيش الجمهوري من السالح كشرط مسبق للتفاوض على السالم بل كجزء من االتفـاق                
  .اتها من إيرلندا الشمالية كثمن لهالموقع على السالم مقابل إنهاء بريطانيا لعملياتها العسكرية وسحبها لقو

، كما في جولتها    2002 – 2001 اإلسرائيلية في جولتها األولى عام       –لكن ميتشل في وساطته الفلسطينية      
الثانية الحالية، يشترط مسبقا تجريد المقاومة الفلسطينية من سالحها الـدفاعي البـدائي البـسيط للقيـام                 

ن أن يؤجل ذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق كما فعل في إيرلندا             بوساطته، وألي تفاوض ينبثق عنها، دو     
الشمالية، ودون أن يشترط في المقابل سحب قوات االحتالل حتى من المناطق المخصصة لسلطة الحكـم                

واألميركية " الرباعية"الذاتي الفلسطينية بموجب ذات االتفاقيات الموقعة المنصوص عليها في المرجعيتين           
مع المأساة اإلنسانية المتفاقمة المحصورة في قطاع غزة المحاصـر          " يتعايش" إنه يقبل أن     لمهمته، ال بل  

ليواصل وساطته دون أن يرف له جفن، وليعزز التوقع بأنه سيواصل هذه الوساطة حتى لو جددت دولة                 
قم االحتالل اإلسرائيلي عدوانها العسكري الشامل على القطاع، مما يكشف هشاشة مركزه كوسيط ويفـا             

العربـي  " معسكر الـسالم "لكن من يستطيع أن يلوم ميتشل إذا كان      . الشك في األهداف الحقيقية لوساطته    
بعنوانه الفلسطيني في منظمة التحرير قد أسقط  رفع الحصار عن القطاع والوحدة الوطنية الفلسطينية من                

  !قاموسه السياسي واإلعالمي كشرطين مسبقين الستئناف أي عملية تفاوضية
غير أن االستعمار االستيطاني اليهودي المتواصل منذ أوائل القرن العـشرين الماضـي، أوال بحمايـة                

ثم  بحماية القوة األميركية األعظم بعد أن تحول هذا االستعمار إلى دولة، سوف يظل               " بريطانيا العظمى "
 عندما اجتمع مـع     وميتشل. هو  الصخرة التي سوف تتحطم عليها مهمة ميتشل وأي مهمة أخرى مماثلة            

 بعد أسبوع فقط من تحدي حكومة نتنياهو لميتشل ورئيسه وإدارتـه            --نتنياهو أوال خالل جولته الحالية      
بتحدي دعوتهم إلى التجميد الكامل للتوسع االستيطاني بإعالن وزير دفاعه إيهود باراك منذ السابع مـن                

كمن يبعث مجموعة من الرسائل التي تشكك        يبدو   –وحدة استيطانية جديدة    ) 2955(هذا الشهر عن بناء     
في وساطته نفسها، فموافقته على االجتماع بدل رفضه ردا على االستقبال االستيطاني الحافـل لجولتـه                
الجديدة يبعث برسالة من المفترض أن تكون خاطئة إلى نتنياهو بموافقة الوسيط األميركي على التوسـع                

عن الشرط المسبق الذي أعلنه رئيسه الستئناف عمليـة التفـاوض،     االستيطاني الجديد، وبالتالي التراجع     
مما ال يترك مجاال للشك بأن الهدف الرئيسي لجولته هذه هو الضغط على الجانب الفلـسطيني للموافقـة                  
على القمة الثالثية التي تسعى إدارته إلى عقدها في نيويورك على هامش الدورة الجديدة للجمعية العامـة                 

عمليـة  "ة، مما يعطي صدقية للوعد الذي جدده نتنياهو لقادة مستوطني الضفة الغربية بـأن               لألمم المتحد 
لكن أيضا من يـستطيع     ! سوف تستمر لكنهم سوف يواصلون حياتهم الطبيعية كالمعتاد، فليطمأنوا        " السالم

  لوم ميتشل طالما يستمر استقبال نتنياهو في العواصم العربية؟
في الضفة الغربية يبقي على المستعمرات اليهودية ومستوطنيها        " حل إيرلندي "فإذا كان ميتشل يسعى إلى      

بينهم وبين مواطنيها من عرب فلسطين في أحسن األحول أو يبقي على الجـدران              " تعايشا سلميا "وينظم  
الظاهر الـذي تـسعى إليـه       " السالم"الفاصلة بينهم في أسوئها، أسوة بما أنجزه في إيرلندا الشمالية، فإن            

ساطته لن يزيد على كونه وصفة مثلى النفجار عنف لن يطول انتظاره يهـدد الترتيبـات األميركيـة                  و
فـالخطوة  . اإلقليمية االستراتيجية األوسع التي كلفته إدارته بمهمته من أجل تسهيلها على وجه التحديـد             

دائـم للتوسـع    مؤقـت أو    " تجميـد "األولى األساسية لنجاح أي وساطة تستهدف السالم حقا تتجاوز أي           
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االستيطاني اليهودي، لكي تجتث مرة واحدة وإلى األبد الحقيقة المادية التي خلقها االحتالل اإلسـرائيلي               
 في الضفة الغربية والمتمثلة في أكثر مـن نـصف مليـون             1967على األرض الفلسطينية المحتلة عام      

من المعازل الفلـسطينية    " خبيلأر"مستوطن موزعين على أكثر من ثالثمائة مستعمرة حولت الضفة إلى           
  .يستحيل مهما بلغ التفاؤل تحويله إلى دولة

" رؤيـة حـل الـدولتين     "فهذا هو الشرط المسبق الذي ال غنى عنه ألي طموح واقعي يأمل في ترجمة               
األميركية إلى واقع على  األرض، وهذا هو دليل الحد األدنى الوحيد القادر على إحياء الثقة العربية فـي            

على حد سـواء، وكـذلك لـدحض        " الرباعية الدولية " ميتشل وفي صدقية إدارته وفي مصداقية        وساطة
إلخالء الضفة مـن مـستعمراتها      " األوان قد فات  "األضاليل التي تروجها دولة االحتالل اإلسرائيلي بأن        

نقطـة  "ألن وجود نصف مليون مستوطن فيها يمثل        " قد اتخذ فعال  "ومستوطنيها وبأن قرار عدم اإلخالء      
أيضا، فإذا كان إخالء ثمانية آالف مستوطن من قطـاع          " مالية"و" .. واقعية"و" إنسانية"ألسباب  " الالعودة

غزة قد كلف دافع الضرائب اإلسرائيلي عشرة باليين شيقل فإن إخالء نصف مليون من الضفة قد يكلف                 
التي تعهد نتنياهو بعدم تكرار     " يةاألمن"أكثر من ستمائة بليون شيقل، إلى غير ذلك من الحجج مثل الحجة             

فرنـسا  " أرادت"إن أرادت، كما    .. وهذا شرط تستطيع الواليات المتحدة فرضه       ! سابقتها في قطاع غزة   
  .فأخلت عددا أكبر من مستوطنيها من الجزائر، لكن واشنطن حتى اآلن ال تريد

  13/9/2009المستقبل العربي، 
  

  ! س العربيةالوالية القانونية السرائيل على القد .44
  زياد أبو زياد

تحرك «وعلى عرض اربعة أعمدة عنوانه      » القدس«قرأت بلهفة خبراً نشر على الصفحة االولى لصحيفة         
ولكنني شعرت بالصدمة حين اكتشفت ان      .. »الرئاسة الحباط مخطط مصادرة االراضي في جبل المكبر       

ض على مخطط مـصادرة اكثـر مـن         لدراسة تقديم اعترا  «هذا التحرك هو تشكيل لجنة من المحامين        
خمسماية دونم من اراضي الحي وتحويلها الى منطقة غابات، والتي تـتم فـي اطـار قيـام الحكومـة                    
االسرائيلية بتعجيل االعالن عن المشاريع االستيطانية بالقدس قبل وصول المبعوث االميركـي جـورج              

اوباما فـي الجمعيـة العموميـة لألمـم     ميتشل الى البالد وقرب اطالق مبادرة الرئيس االميركي باراك         
  .»المتحدة

لقد سبق لمثل هذا الخبر ان تصدر صفحات الجرائد وعناوين االخبار خالل الفترة االخيرة وكـان يـتم                  
طرحه وكأنه سيف سيحد من االستيطان ويقطع دابره، مانعاً اخـالء النـاس مـن بيـوتهم وتـسليمها                   

صحابها، او من قبل البلدية التي ان قامت هي بالهـدم فانهـا             للمستوطنين او هدم هذه البيوت سواء بيد ا       
  !.تلزم من تم هدم بيته بدفع تكاليف الهدم وأجرة من هدم منزله

هل نجح اي من االعتراضات التي قدمت في السابق ضد االستيالء على بيـوت المـواطنين                 : وأتساءل
  .دية؟واخالئهم منها، او ضد قرارات هدم المنازل التي تصدر عن البل

والجواب معروف وهو ان هناك سيناريو محدد يتم بموجبه تقديم االعتراض للمحكمة العليا فتقـوم هـي                 
بدورها وبشكل روتيني باصدار امر مؤقت بوقف االخالء او وقف الهدم الى ان يتم اتخاذ القرار النهائي                 

  .في القضية
االمر المؤقت بوقف االخالء او الهـدم       وهنا تبادر الجهات التي قدمت االعتراض الى االحتفال بصدور          

وتهرع الى وسائل االعالم لنشره وكأنه انجاز حققته في الدفاع عن عروبة القـدس والتـصدي للهجمـة     
  !.االستيطانية التي تتعرض لها المدينة العربية

ات ولكن السيناريو لم يتوقف حتى اآلن، اذ تقوم نفس المحكمة التي اصدرت االمر المؤقت وبعد اجـراء                
المحاكمة التي ال تأخذ وقتاً طويالً بتثبيت القرار السابق بـاالخالء او الهـدم وهنـا ال نُبـادر لتـسجيل            
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ولكننا نبادر الى حملة احتجاج اعالمية يخف بريقها تدريجياً بينما يقوم المستوطنون بتثبيـت              » انتصار«
 ورفع العلم االسرائيلي عليها وضمها      اقدامهم في المنازل التي استولوا عليها ويعيدون تأهيلها وتحصينها        

  .الى قائمة البؤر االستيطانية التي يتزايد عددها في المدينة بشكل ملحوظ
لقد قامت المحامية االسرائيلية يهوديت كارب اثناء فترة حكم رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق اسـحق               

ية في القدس الشرقية وكشفت الوسائل      رابين باجراء تحقيق حول االستيالء على العقارات والبيوت العرب        
غير القانونية والمستندات المزورة التي تستخدم لتمرير بيوعات بعض العقـارات او االسـتيالء عليهـا                

على اسم المحاميـة التـي      » لجنة كارب «وعرف التقرير الذي صدر في اعقاب هذا التحقيق باسم تقرير           
ات التزويرية ووضع تقرير يهوديت كارب علـى الـرف          ومع ذلك فقد تم تثبيت جميع هذه العملي       . اعدته

  !كوثيقة يمكن ان يرجع اليها الباحثون
واعود الى الجانب الفلسطيني واسلوب اللجوء الى المحاكم االسرائيلية طلبا للعدالة واقول بأن اخطر مـا                

سمية فلسطينية ال   يجري هذه االيام هو ان اللجوء الى المحاكم االسرائيلية في القدس يتم من قبل جهات ر               
تتردد في القول بأنها تتوجه الى هذه المحاكم بصفتها تابعة لمكتب رئيس الوزراء او حتى مكتب الرئيس،                 

  .دون ان تدرك المطب القانوني والسياسي الذي تقع فيه
فنحن رفضنا ضم القدس منذ البداية واعلنا ان القدس هي مدينة محتلة وهي جزء ال يتجزأ مـن الـضفة                    

ورفضنا انطالقا من هذا الموقف االعتراف بالوالية القانونية السـرائيل علـى الـشطر      . ية المحتلة الغرب
الشرقي للمدينة، وبالتالي رفضنا المشاركة في االنتخابات البلدية التي تجري بالقدس ألن هذه االنتخابات              

  .دس العربية المحتلةتجري وفقا للقوانين االسرائيلية التي ال نعترف بواليتها القانونية في الق
فهل يعقل بعد هذا ان تتوجه اية جهة فلسطينية بصفتها الرسمية الى القضاء االسرائيلي والـى المحـاكم                  

  االسرائيلية التي يقع بعضها في شارع صالح الدين بالقدس الشرقية؟
ئيلي لكـي ال    لقد كنا في الماضي نتبنى موقفا يقول بأننا كجهة رسمية نرفض التعامل مع القضاء االسرا              

يسجل علينا اعترافنا بوالية هذا القضاء على القدس المحتلة، وقد ظلت دائرة االوقاف التابعة لألردن في                
القدس تتبنى هذا الموقف حتى يومنا هذا، وقلنا في نفس الوقت اننا ال نستطيع ان نمنع احدا من التوجـه                    

لمساس بها من خالل استغالل المماطالت في       بصفته الشخصية الى اية جهة للدفاع عن حقوقه او تأجيل ا          
وقد نجح بعض االفراد في جعل هذه المماطالت تستمر سنينا حالت دون المساس             !.. المحاكم لعل وعسى  

  .بحقوقهم
ان على كل من يتحدث باسم اية جهة رسمية فلسطينية ان يكف عن تـصوير اللجـوء الـى المحـاكم                     

ريد، وان ال يتوجه الى هذه المحاكم بصفته الرسمية وان يـدرك            االسرائيلية بأنه انتصار سيحقق له ما ي      
المخاطر واالبعاد السياسية والقانونية التي تترتب على اعترافه ولو ضمنا بالواليـة القانونيـة للمحـاكم                

اما االفراد وبصفتهم الشخصية فـان مـن        . االسرائيلية والقانون االسرائيلي على القدس العربية المحتلة      
  !فعلوا كل شيء للدفاع عن حقوقهم فالغريق يتعلق باألعشابحقهم ان ي

  13/9/2009 ، فلسطينالقدس
  

  !لهذه األسباب ستفشل المصالحة الفلسطينية ؟ .45
  محمد جمال عرفة 
بتسليم مصر لكل من فتح وحماس والمنظمات الفلسطينية األخرى ورقتها األخيرة الخاصـة بالمـصالحة               

عد عيد الفطر إلنجاز ملف المصالحة تمهيداً لعقد انتخابـات فلـسطينية            الفلسطينية والتي تحدد فترة ما ب     
هل بالفعل اقترب   : تشريعية ورئاسية في النصف الثاني من العام المقبل، أصبح السؤال األكثر إثارة هو              

أجل المصالحة وباتت أكثر تحقيقاً أم أن الورقة المصرية لن يكون لها مفعول السحر وسـيظل الخـالف                 
  ؟قائماً 
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قد يرى البعض أن الحديث عن فشل هذه المصالحة وفقا للورقة المصرية وبرغم الردود اإليجابية مـن                 
غالبية الفصائل ما هو إال مسلسل تشاؤمي ، ولكن الحقيقة أن هناك أموراً وحقائق أخرى ال شك ستلعب                  

  .دوراً في إفشال هذه المصالحة بعضها محلي وبعضها إقليمي وأكثرها دولي 
 خصوصاً بعد انتخابـات     – نقول أن أسس المصالحة الفلسطينية نفسها ال تتوافر ألن الحديث يدور             بداية

 المسيطر  -، وعزل الحرس القديم     ) الحركة(على  ) السلطة الفلسطينية ( عن سيطرة    –حركة فتح األخيرة    
سي الفلسطيني فـي     لتيار الحرس الجديد الفائز في انتخابات فتح ، واختطافه للقرار السيا           -على السلطة   

الضفة الغربية ، وهذا التيار هو من بيده تحريك األمور والمصالحة في نهاية األمر وعرقلتها حتى ولـو                  
  !.بتنازالت فيها ) الحركة(قبلت فتح 

كيف تجري مصالحة فلسطينية أصال وهناك خطط تعاون أمني واستخباري و تدريب            : األمر الثاني هو    
 بما يجعل قوات األمن الفلسطينية احترافية هدفها هـو منـع            –خطة دايتون    وفق   –للشرطة الفلسطينية   

المقاومة ضد الصهاينة حتى ولو جاءت هذه المقاومة من حركة فتح نفسها ، فهذه الخطط األمنيـة بـين                   
السلطة والصهاينة وبتعاون أمريكي قطعت شوطاً كبيراً ويصعب وقفها أو إلغاؤها ، وهناك عقبات فـي                

وأجهزة أمن حماس في غزة ضمنها ألن العقيدة العسكرية التي يتدرب عليها كـل طـرف                ضم الشرطة   
  .متعارضة تماما مع األخر 

ممـن تعتبـرهم الـسلطة      ) من المقاومة (أيضا كيف تجري المصالحة وهناك مئات المعتقلين السياسيين         
هم حمـاس مقـاومين      خارجين عن النظام في حين تعتبر      – وفق منظور دايتون     –الفلسطينية في الضفة    

يجب تكريمهم ؟ وكيف تجري المصالحة وهناك عمليات إقصاء وتطهير لكل ما يمت لحماس بصلة فـي                 
الضفة الغربية من جمعيات خيرية ووظائف حكومية وحتى رؤساء بلديات وآخرهم رئيس بلدية قلقيليـة               

وز المصاريف الماليـة    الموالي لحماس الذي عزله الرئيس عباس ضد خطة التطهير ولكن بحجة أنه تجا            
.!  

كيف تكون هناك مصالحة بين حماس وفتح وهناك خالفات بين قوى داخل فتح نفسها تحتاج لمصالحة ،                 
وهذه الخالفات بلغت مرحلة خطيرة وانقسام بين فتح الداخل وفتح الخارج ، وبين فـتح الـسلطة وفـتح                   

ضد المقاومة وكأن الدولة الفلسطينية قامت      الحركة ، وفتح المقاومة ، وفتح التنسيق األمني مع الصهاينة           
  !.وهناك من يهددها 

ما ال يدركه كثيرون هو أن هناك لألسف عوامل أخري إقليمية ودولية تستعجل إنهاء صـراع القـضية                  
الفلسطينية وتصفية هذه القضية ، وأن قضية فلسطين األصلية يجري اإلجهاز عليها بخطط خبيثـة مـن                 

 ضمن سياسات االستيطان والتهجير وإعالن دولة فلسطينية مؤقتة في الضفة فقط            الصهاينة وإدارة أوباما  
  .؟!وتأجيل ملفات القدس وعودة الالجئين ألجل غير مسمي 

ووسط هذا الركض العربي تجاه التطبيع مع الصهاينة والذي لن يتأخر في ظل رغبة أمريكا فـي هـذا                   
ابها ، تضيع ثوابت القضية ، ويأتي اللـوم العربـي           وعدم رغبة غالبية الدول العربية المعتدلة في إغض       

للصراع بين فتح وحماس برغم أن سبب هذا الصراع أوال وأخيرا هو التـدخالت العربيـة وتـصنيف                  
  .الطرفين وتقسيمهما على محور االعتدال أو المقاومة 

     نهم فهمي هويدي    لعدد ضئيل من اإلعالميين م     – خالل زيارته األخيرة للقاهرة      –خالد مشعل نفسه أسر
أن هناك شواهد تدل على أن الرئيس أبو مازن وفريقه لم يعودوا راغبين في المـصالحة مـع حركـة                    
حماس، وان هناك اتجاهاً إلبقاء الوضع كما هو عليه حتى نهاية العام، بحيث يحين موعـد االنتخابـات                  

ي انتخابات فـي الـضفة دون       الرئاسية والتشريعية في شهر يناير المقبل في ظل استمرار الخصام فيجر          
غزة، بحيث تصبح الضفة هي قاعدة الدولة الفلسطينية والممثلة لمشروعها، بما يؤدي إلى إخراج غـزة                

  .وحركة حماس من الصورة تماماً
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وفي ظل انتخاب مجلس تشريعي جديد تهيمن عليه قيادة فتح، يمكن االنطالق بعد ذلك نحو التسوية التي                 
فات اإلسرائيلية ، ومع أنه قال إن القاهرة تحفظت على إجراء االنتخابات في             تستجيب للشروط والمواص  

الضفة الغربية وحدها، ودعت إلى ضرورة إجراء المصالحة قبل االنتخابات، حتى إذا أدى ذلـك إلـى                  
 مـا   2010وهو ما حدث عندما قررت الورقة المصرية تأجيلها إلـى منتـصف             ( تأجيل موعد إجرائها    

  ) .أغضب عباس
المشكل هنا أن طول فترة الخالفات وما ترتب خاللها من إجراءات وترتيبات على األرض جعل مـن                 و

الصعوبة عودة الطرفين للتعامل معاً بسبب مخزون عدم الثقة ، فضالً عن صعوبة حل مـشكالت مثـل                  
ـ      ) إسرائيل(أو إعطاء عباس سلطة التفاوض مع       ) إسرائيل(التنسيق األمني مع     ة وحده في ظل عـدم ثق

  . حماس فيه 
هناك بالتالي عقبات حقيقة أغلبها تدخالت ألطراف خارجية واألمر ليس مجرد تمنيات وإال لحلت القضية               
بالتمنيات ، وحتى لو افترضنا موافقة فتح على تنازالت وبدء المصالحة فعالً ، فال يستبعد أحد أبـداً أن                   

يحاصروها كما فعلوا مع عرفات ، وهو أمـر ال          يغلق الصهاينة األبواب المفتوحة مع السلطة عقابا لها و        
  .يرغب فيه أصال الرئيس عباس 

يجب أن يكون للشعب الفلسطيني صوت في هذه األزمة وأن يكون هذا الصوت مؤيـداً أمـا للمقاومـة                   
وإعادة األرض بالقوة وسالح الضغط العسكري الذي ثبت نجاحه وصوت له الشعب في آخر انتخابـات                

  .سمى مفاوضات السالم التي ثبت فشلها وأنها مجرد حجة البتالع مزيد من األرضفلسطينية، أو ما ي
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 نواف الزرو
ال تتوقف دولة االحتالل أبدا عن اختراع وتطوير المزيد والمزيد من أدوات القمع والقهر والقتل ضد 

 عاما على االحتالل، قرر الجيش اإلسرائيلي انشاء 42يني، ففي هذه األيام وبعد أبناء الشعب الفلسط
محكمة عسكرية لمحاكمة األطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ وقع قائد المنطقة الوسطى اللواء 

 / 8 / 24اإلثنين -هارتس / محكمة عسكرية لألطفال" يأمر بإقامة 1644غادي شماني على أمر رقم 
2009. 

من أجل مواجهة األعداد المتزايدة من : "العبرية" يديعوت أحرونوت"وجاء هذا القرار وفقا لصحيفة 
 ".األطفال الفلسطينيين المنخرطين في عمليات ضد قوات االحتالل

أي أنها حرب إسرائيلية مفتوحة متصاعدة ضد أطفال فلسطين، ما أكده وزير شؤون األسرى والمحررين 
 ما زال 2000 طفل فلسطيني قاصر منذ عام 9000أن إسرائيل اعتقلت : سى قراقع قائالالفلسطينيين عي

الحياة /  طفل منهم يقبعون في السجن أصغرهم الطفل يوسف الزق البالغ من العمر عامين400ما يقارب 
أن حرب االعتقاالت اإلسرائيلية تركزت على أطفالنا الفلسطينيين : "، مؤكدا2009/7/29 –الجديدة 

 ".وذلك لتدمير وتشويه أجيالنا الفتية وتحطيم مستقبلهم وتحويلهم إلى عبء على أنفسهم وعلى مجتمعهم
أن استهداف : فيما أعلن األسير السابق والباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر عوني فروانة
 عامة وقمعهم اعتقال األطفال الفلسطينيين، إنما هو جزء أساسي من استهداف األطفال الفلسطينيين

وردعهم وتحطيم معنوياتهم وسلب طفولتهم، باعتبار أن األطفال هم عنوان للتحدي والصمود وعماد 
 ".18-2-2009/وكالة قدس نت لألنباء/ المستقبل وأمله

الجوهر، الذي كان موشيه ديان وزير الحرب في حينه أعلنه منذ البدايات األولى لالحتالل اإلسرائيلي إذ 
 ".خرج السجون اإلسرائيلية معاقين وعجزة يشكلون عبئاً على الشعب الفلسطينيسوف ت: "قال
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وفي هذا السياق القمعي االحتاللي، كان أبرز قادة دولة االحتالل نظروا للعقوبات الجماعية المتنوعة 
الشاملة ضد الشعب العربي الفلسطيني، وإلى االعتقاالت والمحاكمات بالجملة التي شملت كافة أبناء 
الشعب الفلسطيني، وعلى نحو مبيت وحصري منهم أطفال فلسطين، وذلك في إطار سياسة قمعية 
 .صريحة تستهدف النيل من مقومات وروحية الصمود والبقاء على األرض لدى أبناء شعبنا وأهلنا هناك

لالحتالل فسياسة االعتقاالت والمحاكمات الجماعية ومعسكرات االعتقال كانت إذن منذ البدايات األولى 
جبهة مفتوحة ساخنة قمعية إرهابية، أريد من ورائها القمع والقتل المعنوي والجسدي، ودفن المناضلين 
الفلسطينيين وهم أحياء ، وقتل معنويات الشعب العربي الفلسطيني وشل حركته باعتقال قادته ونشطائه 

طالما "طالما بقي االحتالل ، فـومناضليه على أوسع نطاق ممكن، وليس من المنتظر أن تتوقف إطالقاً 
 ".كما قال رابين" كتسيعوت"وطالما هناك بالتالي .. طالما هناك مقاومة.. هناك احتالل وقتل 

ولذلك ، عمدت دولة االحتالل إلى فتح وتوسيع معسكرات االعتقال والسجون على مدى سنوات االحتالل 
. 

، كان أشدها بطشاً وإرهابية تلك التي أقيمت  معسكر اعتقال وسجناً 27التي وصل عددها إلى حوالي 
 .خالل االنتفاضة األولى

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن اكبر عدد من المعتقلين الفلسطينيين كان خالل االنتفاضة األولى 
 حيث

وصل عدد المعتقلين "، بينما "ألف معتقل إداري) 20( ألف معتقل ، منهم نحو 275وصل إلى نحو "
 ألف معتقل، وقد وصفت مصادر فلسطينية االعتقاالت 70 إلى أكثر من 2000/نتفاضة الثانية خالل اال

، "أنها حرب إسرائيلية على األطفال الفلسطينيين"الجماعية واسعة النطاق التي شنت ضد الفلسطينيين بـ
تقلين على مدى من مجموع المع% 50ذلك أن نسبة المعتقلين من األطفال والفتية الفلسطينيين ال تقل عن 

 ألف طفل فلسطيني اعتقلوا على مدى تلك الفترة 400سنوات االحتالل، أي أن الحديث هنا عن أكثر من 
  .2000/ الزمنية، يضاف إلى ذلك اعتقال نحو تسعة آالف طفل فلسطيني خالل انتفاضة األقصى

لدول األطراف بأال يعرض تكفل ا: "من اتفاقية حقوق الطفل تنص على) 37( إذا كانت المادة -إلى ذلك
أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية والال إنسانية أو المهينة وال تفرض عقوبة 
اإلعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون 

شريعات قانونية إسرائيلية هذا النص ، فقد انتهكت سلطات االحتالل وبت"وجود إمكانية لإلفراج عنهم
 أسلوبا للتعذيب 150 مادة من اتفاقية حقوق الطفل ، واستخدمت نحو 54 من أصل 45الدولي، فانتهكت 

 .ضد مئات آالف األطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا على مدى سنوات االحتالل
ا الحاخامات اليهود على مدى سنوات  على نحو مكمل ومتكامل مع تلك الفتاوى الدموية التي أطلقه-إذن

قتل األطفال الفلسطينيين : االحتالل، إلى جانب تلك التعليمات العسكرية اإلسرائيلية الصريحة الداعية إلى
أو .. أو حتى وهم أبناء ثالثة أو أربعة أشهر … سنة 11وهم صغار حتى قبل أن يصلوا إلى سن الـ 

 هدفاً دائماً آللة القتل – استناداً إليها –األطفال الفلسطينيون حتى وهم في بطون أمهاتهم، والتي أصبح 
اإلسرائيلية، وباتت السياسة اإلسرائيلية أكثر تركيزاً على قتل األطفال الفلسطينيين، تبتكر دولة االحتالل 

 ...!.اليوم محاكم عسكرية خاصة لهؤالء األطفال ألنهم ينخرطون أكثر فأكثر في مواجهة االحتالل
أن السياسة اإلسرائيلية تستند إلى : اسحق رابين وزير قمع االنتفاضة األولى قد أعلن أكثر من مرةكان 
أن المفاوضات تسير : التفاوضية، وأوضح/القمعية الشاملة، والثانية السياسية /األولى العسكرية: ساقين

 ...!.والجيش يواصل عمله
يني، عملية مفاوضات عبثية مفتوحة بال سقف ومنذ ذلك الوقت هكذا هي األوضاع في المشهد الفلسط

زمني وبال جداول زمنية أو مواعيد مقدسة، وعلى نحو آخر ليس ذي صلة، تواصل قوات وأجهزة 
 ...!.االحتالل سياساتها التطهيرية الشاملة
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فالسياسيون يفاوضون ويماطلون ويكسبون الوقت، في الوقت الذي تواصل فيه قوات وأجهزة وعصابات 
طنين حربها الشاملة هناك على الجبهة العسكرية األمنية القمعية االستعمارية االستيطانية، وتواصل المستو

بناء حقائق األمر الواقع من مستعمرات وجدران ومعازل على األرض، وهي تعمل وكأنها باقية إلى 
  ...!األبد

 13/9/2009السفير، 
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