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   يتركز على الدفعة الثانية من صفقة تبادل األسرى "إسرائيل"خالف حماس و: "الشرق القطرية" .1

قام بها بنيامين نتنياهو رئيس كشفت مصادر فلسطينية موثوقة عن أن الزيارة التي : عمان ـ الشرق
 والتقى خاللها الرئيس المصري حسني مبارك، تركزت على صفقة تبادل ،وزراء إسرائيل للقاهرة األحد

 التي يتم التفاوض عليها من خالل وسيط مصري وآخر ألماني دخل على ،"حماس"األسرى مع حركة 
  . هذا الملف مؤخراً

 اإلسرائيلي سبق له أن وافق قبل زيارة نتنياهو للقاهرة على أن الجانب" الشرق"ذكرت المصادر لـ و
 بمجرد تسليم األسير ، اسيراً فلسطينياً من ذوي األحكام العالية350 ـ 300إطالق سراح ما بين 

 واكدت أن اسماء األسرى المعنيين أصبحت موضع ،اإلسرائيلي الجندي جلعاد شاليط للسلطات المصرية
  . توافق

حيث تصر ،  اسيراً فلسطينياً آخرين من ذوي األحكام العالية125الف بشأن اسماء غير أنه يوجد خ
وترفض إسرائيل ذلك، كما أنها تريد ، على أن يتم اطالق سراحهم ضمن الدفعة األولى" حماس"حركة 

وهو ما ترفضه حركة ، أن يتم إخراج هؤالء إلى خارج األراضي الفلسطينية لدى إطالق سراحهم
وتؤيد مصر موقف ،ي تصر على إبقائهم في منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة الت، "حماس"
  . في هذه المسألة" حماس"

 أسيراً فلسطينياً تم االتفاق على إطالق سراحهم فور تسلم 450 ـ 400أما الدفعة الثالثة تتكون من 
  . إسرائيل لجنديها األسير من الجانب المصري

حيث أبلغ المصريين مطلع عهد ، هو مارس في البداية شىء من الخداعوتشير المصادر إلى أن نتنيا
غير أنه طلب في النهاية أن يزور القاهرة بهدف االتفاق على ، حكومته أنه ليس معنياً بقضية شاليط

 .اللمسات األخيرة التفاق الصفقة
  15/9/2009الشرق، قطر، 

 
 والسالماجتماع حاسم لعباس وميتشيل اليوم بالنسبة لالستيطان  .2

أعلنت مصادر فلسطينية أنه سيتضح في االجتماع الذي سيعقده الـرئيس   : عبدالرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
الفلسطيني محمود عباس اليوم مع المبعوث األمريكي لعملية السالم السيناتور جورج ميتشيل ما إذا كانت               

وذلك بعد اختتام اجتماعاته    ، ن جديد إسرائيل تقبل بوقف االستيطان من أجل إعادة إطالق عملية السالم م          
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فيما استبعد رئيس الوزراء اإلسـرائيلي مجـددا أمـس أي تجميـد كامـل               ، مع المسؤولين اإلسرائيليين  
وذلك في الوقت الـذي     ، كما رفض وقف البناء في القدس المحتلة      ، لالستيطان في الضفة الغربية المحتلة    
 .تأجل فيه لقائه مع ميتشيل إلى اليوم

، لمصادر الفلسطينية على أن عباس سيؤكد للمبعوث األمريكي على أنه لن يقبل أنصاف حلـول              وشددت ا 
 .وعليه فإن على الحكومة اإلسرائيلية وقف االستيطان بشكل كامل وليس المراوغة وإضاعة الوقت

ننتظر ما سينتج عن هذه االجتماعات من نتائج وعلى ضوء ذلك وفي ضوء مـا               "وقال مسؤول فلسطيني    
معه عباس من ميتشيل فإن الرئيس أبو مازن سيتخذ القرار ولكننا نحرص على أن يكـون القـرار                  سيس

 سبتمبر الجاري فـي     22موحدا وهو ما سيتم في اجتماع لجنة المتابعة العليا لمبادرة السالم العربية في              
 ."نيويورك
ة مستوطنات هنا وهناك    نريد أن نسمع عن وقف كامل لالستيطان أما الحديث عن السماح بإقام           "وأضاف  

فإن ذلك بمثابة مضيعة للوقت وسوف لن يساهم في إعادة إطالق عملية السالم إذ حتى لو عقد اجتمـاع                   
 ."ثالثي في نيويورك فإنه سيكون بمثابة لقاءات وليس مفاوضات إذ إن شروط المفاوضات معروفة

 15/9/2009الوطن، السعودية، 
  

   تحمل تبعات التحريرهنية يؤكد قدرة الجيل القرآني على .3
إن تخريج حفظة كتاب اهللا يـأتي فـي         : "قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أمس      :محمد األيوبي  - غزة

سياق التغير والتحول الكبير الذي يشهده الشعب الفلسطيني في بناء اإلنسان القادر على تحمـل التبعـات                 
ووجه هنية التحية    ".ل ونفيس من أجل ذلك    وحمل مشروع التحرر من االحتالل اإلسرائيلي وتقديم كل غا        

لوزير األوقاف أبو شعر وكافة العاملين في وزارة األوقاف على جهودهم الحثيثة فـي تحفـيظ القـرآن                  
، معربـاً عـن تقـديره       ةالكريم والدعوة إلى اهللا تعالى وترسيخ قيم اإلسالم على أرض فلسطين المبارك           

  .للحافظين لكتاب اهللا تعالى
مسابقة األقصى التاسـعة    "ت هنية خالل الحفل الذي نظمته وزارة األوقاف تحت عنوان           جاءت تصريحا 

 متسابقاً من حفظة كتاب اهللا تعـالى، وبحـضور النائـب األول             2740بمشاركة أكثر من    " للقرآن الكريم 
  . طالب أبو شعر. أحمد بحر ووزير األوقاف والشؤون الدينية د. لرئيس المجلس التشريعي د

ه، تحدث الدكتور أبو شعر عن دور وزارته في تحفيظ القرآن الكريم وخدمـة أبنـاء الـشعب                  من ناحيت 
الفلسطيني في قطاع غزة، موضحاً أن وزارته قامت بهذه المسابقة من أجل أن تعلي من شـأن القـرآن                   

  . ألف دوالر50الكريم بين الشعب الفلسطيني، مبيناً أن تكلفة المسابقة بلغت 
حيث خرجت العام   "وقاف قامت بتفعيل كافة دوائر اإلدارة العامة لحفظ القرآن الكريم،           وذكر أن وزارة األ   

  ".  آالف حافظ لكتاب اهللا تعالى6 حافظ لكتاب اهللا، وبعد انقضاء شهر رمضان ستخرج 1400الماضي 
  15/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  سالمأقوال نتنياهو عن استمرار االستيطان وصفة لتدمير جهود ال : عريقات .4

صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني الى مفاوضات الوضـع         . أكد د :  عبدالرؤوف ارناؤوط  -القدس  
على أن أقوال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اسـتمرار           " األيام"النهائي، في تصريح لـ     

  ".لتدمير جهود السالموصفة " وحدة استيطانية في الضفة الغربية هي 2990االستيطان في القدس وبناء 
 15/9/2009األيام، فلسطين، 
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  بحر يدعو إلى توفير األرضية المناسبة إلنجاح الحوار .5
أحمد بحر على ضـرورة تـوفير       . أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د       :محمد األيوبي  - غزة

الق ملف االعتقال السياسي    المناخ الطيب واألرضية المناسبة الحامية لمشروع المقاومة والساعية إلى إغ         
إن كل الرؤى التي تختزل الحق الفلسطيني       :" وقال.  في الضفة الغربية إلنجاح الحوار الوطني الفلسطيني      

وتمنح االحتالل شرعية على األرض وتنزع القدس منا وتشرع المستوطنات علـى األرض الفلـسطينية               
  ". مرفوضة

وأن كل الذين يحـاولون أن يفرقـوا وحـدة    "ن موحد، وشدد بحر على أن الشعب الفلسطيني في كل مكا     
وذكر أن الشعب الفلسطيني صـامد وصـابر        ". شعبنا ويتآمروا عليه لن يستطيعوا أبداً النيل من عزيمته        

وثابت ومجاهد ومرابط على أرض اإلسراء والمعراج ولن يزحزحه أحد، وأنه ال يمكن أن تلين له قناة،                 
  ".كاذيبوال يمكن أن يخدع بالترهات واأل

  15/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  "إسرائيل" تطالب الرباعية بالضغط على السلطة .6
 طالبت الحكومة الفلسطينية المؤقتة اللجنة الرباعية الدولية وعلى رأسها الواليات المتحدة :أفي، يو بي آي
جلستها وأعربت خالل  .لوقف سياسة تكريس االحتالل واستمرار االستيطان” إسرائيل“بالضغط على 

األسبوعية في رام اهللا، أمس، عن اهتمامها بزيارة المبعوث األمريكي للسالم جورج ميتشل ولقاءاته 
 .”مدى جدية واشنطن إلعادة إطالق عملية السالم“المرتقبة مع القيادة الفلسطينية والتي تظهر 

 15/9/2009الخليج، 
  

   تجدد اعتقال نائبين فلسطينيين عن حماس "إسرائيل" .7
قالت مصادر حقوقية فلسطينية امس إن محكمة عسكرية إسـرائيلية جـددت االعتقـال              :  د ب أ   -غزة  

وذكرت المـصادر أن   .اإلداري لنائبين فلسطينيين عن كتلة حماس البرلمانية بعد انتهاء مدة محكومياتهما   
ا لمدة  محكمة معتقل عوفر العسكري جددت اعتقال النائبين عن حماس نزار رمضان وعزام سلهب إداري             

وكانت إسرائيل أفرجت عن عشرة نواب من حماس بعد انتهاء محكوميـاتهم فيمـا               .سبعة شهور جديدة  
  . آخرين24يستمر اعتقال 

إن سياسة التجديد اإلداري بحـق      "من جهتها ، استنكرت كتلة حماس البرلمانية القرار اإلسرائيلي وقالت           
الثوابت والمواقف التـي فـشل االحـتالل فـي       النواب لن تفت في عضدهم وستزيدهم تمسكا بالحقوق و        

  ".انتزاعها 
  15/9/2009الدستور، 

  
  مسلحين تسللوا إلى نابلس  يسلّم االحتالل ثالثة مستوطنين"  السلطةأمن" .8

ذكرت اإلذاعة العبرية، أن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية سلّمت قوات االحتالل             :القدس المحتلة 
ونقلت اإلذاعة   .وطنين يهود مسلحين، تسللوا إلى مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة         اإلسرائيلي ثالثة مست  

إن األجهزة األمنية سلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ثالثة مـستوطنين      :" عن مصدر أمني فلسطيني قوله    
  .، على حد قوله"كانوا يحملون أسلحة دخلوا مدينة نابلس عن طريق الخطأ

  15/9/2009صحيفة فلسطين، 
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  فتح توافق على مقترحات مصر وتخشى تكرار تأجيل االنتخابات .9
ان اللجنة المركزية للحركة وافقـت      " القدس العربي "قال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح لـ         

عقب اجتماع عقد ليل االحد برام اهللا، وبعد مناقشات على المقترح المصري القاضي بعقد االنتخابات في                
ول من العام القادم، لكن مع تحديد يوم لالنتخاب، خالل هذه الفتـرة، ال ان يتـرك التـاريخ                   النصف اال 

  .مفتوحا
وكان مسؤولون في الحركة اعلنوا في وقت سابق اعتراضهم على بند تأجيل االنتخابات، واكـدوا علـى                 

  .القادم) يناير( كانون الثاني 25ضرورة ان تجرى النتخابات الرئاسية والتشريعية في 
واشار العالول الى ان قيادة فتح تخشى ان يصبح موضوع تاجيل االنتخابات سنة متبعـة فـي مراحـل                   
قادمة، مشيرا الى انه وفق الدستور الفلسطيني يتوجب على الرئيس محمود عباس اصدار مرسوم رئاسي               

  .القادم يحدد فيه يوما لالقتراع) اكتوبر( تشرين االول 25في 
في ما يتعلق باالنتخابات نوافق ان تجـرى  "جنة المركزية قال عقب االجتماع    وكان عباس زكي عضو الل    

  ". المصريون ولكن بما ال يتجاوز النصف االول من العام القادماألخوةكما يقترح 
في النهاية  "واقر عباس زكي خالل تصريحاته بوجود مالحظات للحركة على الوثيقة المصرية، لكنه قال              

ل لمح الى اعتراض فتح على تشكيل اي حكومة ال توافق على برنامج منظمـة               ، لكن المسؤو  "نرحب بها 
نحن "التحرير، الذي يلبي شروط المجتمع الدولي، حتى ال يفرض حصار مجددا على الفلسطينيين، وقال               

  ".في فتح ال نريد الي اتفاق يتم ان يعيد فرض الحصار على اهلنا في غزة
ان كال من جبريل الرجوب وحسين الشيخ عضوي اللجنـة          " يالقدس العرب "وكشف مسؤول في فتح لـ      

المركزية اللذين زارا القاهرة، بحثا باستفاضة موضوع المصالحة والورقة المصرية، وطـالبوا خـالل              
  .لقاءاتهما بالمسؤولين المصريين بضمانات تكفل عدم تاجيل االنتخابات مرة اخرى

  15/9/2009القدس العربي، 
  

  حرير تسلم رّدها على الورقة المصرية وتبدي بعض المالحظات في منظمة التفصائل .10
سلمت غالبية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ردودها على الورقة المصرية للحل، وابدت عدد منهـا               
اعتراضات على بعض بنودها، وقال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهـة الـشعبية لــ                 

جلت عدة اعتراضات على الورقة، الفتا الـى ان اول المالحظـات كانـت              ان الجبهة س  " القدس العربي "
طريقة اجراء االنتخابات، حيث طلبت الجبهة ان يسار الى العمل بنظام التمثيـل النـسبي الكامـل فـي                   
انتخابات التشريعي والمجلس الوطني، باقل نسبة حسم، واشار الى ان الجبهة اعترضت على موضـوع               

حكومـة  "دارة غزة، وقال انها تكرس االنقسام، واوضح انها اقترحـت تـشكيل             تشكيل لجنة فصائلية ال   
  .دون برنامج سياسي" مهمات

اصـرار  "الى ذلك فقد اشار مهنا الى وجود عائقين يعترضان جهود المصالحة، وبين انهما يتمثالن فـي             
لحـوارات وانهـاء   الرئيس ابو مازن ان يكون كل جهد الشعب الفلسطيني لبرنامجه السياسي وان تكون ا             

االنقسام خدمة لهذا البرنامج، والثاني نظرة حماس لالنتخابات من منطلق فئوي وسعيها لتاجيل االنتخابات              
  ".حتى تكون الظروف احسن لها

ومن جهته قال احمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول جبهة النضال الـشعبي ان    
  . بترحيبها بمقترحات الحل، وطالب في الوقت ذاته حركة حماس بقبولهااللجنة التنفيذية ابلغت مصر

ان تنظيمه متمـسك فـي اجـراء االنتخابـات الرئاسـية            " فــدا"واعلن صالح رافت االمين العام لـ       
القادم، وكذلك انتخابـات المجلـس      ) يناير( كانون الثاني    25والتشريعية في موعدها الدستوري قبل يوم       

ي بشكل متزامن، مؤكدا على مسؤولية وصالحية الرئيس عباس باصدار مرسوم رئاسي            الوطني الفلسطين 
  .قبل هذا اليوم يحدد موعد اجراء هذه االنتخابات
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وشدد على ضرورة التمسك بتشكيل حكومة توافق وطني تتولى االعداد لالنتخابات ومتابعة اعادة بنـاء               
  .االجهزة االمنية واعادة اعمار قطاع غزة

  15/9/2009ربي، القدس الع
  

 دول أوروبية تجري اتصاالت مع حماس : غازي حمد .11
أي يو ( في حديث نشره موقع القيادي في حركة حماسأكد غازي حمد أحد : غزة ـ عبد القادر فارس

اإللكتروني األوروبي في بروكسل أن مندوبين عن فرنسا وألمانيا وإسبانيا ولكسمبورغ ) أوبسرفر
 متعددة مع الحركة الفلسطينية واستمعوا إلى وجهة نظرها طلية ساعات وبريطانيا أجروا اتصاالت

وقال إن المسؤولين األوروبيين المعنيين كانوا في الغالب  .وأعربوا في الغالب عن تفهمهم لمواقفها
وأشار غازي حمد أن منسق  .بدرجة أقل من مستوى وزير، ولكنهم كانوا يمثلون حكوماتهم بشكل رسمي

رجية األوروبية خافير سوالنا هو الذي يقف وراء قرار المقاطعة األوروبية، وال يزال السياسة الخا
 .يرفض حتى اآلن تبرير موقفه المناهض للحركة

  15/9/2009عكاظ، 
  

  " وتصفية قضية فلسطينأمركةخطوة جديدة على طريق "الورقة المصرية :  التحريرحزب .12
سات الحوار الورقة المصرية للمصالحة، واعتبرهـا       هاجم حزب التحرير الذي ال يشارك باالصل في جل        

  ".تمهيدا لخطة اوباما للسالم"
خطوة جديدة على   "نسخة منه ان الورقة المصرية للمصالحة       " القدس العربي "وجاء في بيان للحزب تلقت      

تحقـق  "، وراى ان االنتخابات التي تنص عليها الورقة المـصرية           "طريق امركة وتصفية قضية فلسطين    
  ".ة امريكا في المنطقةمصلح

عينـه  "واشار الحزب الى ان حرص النظام المصري على انجاح االنتخابات الفلسطينية المختلفـة هـو                
  ".حرص امريكا على افراز طبقة سياسية تكون جاهزة لتسليم فلسطين لقمة سائغة

  15/9/2009القدس العربي، 
  

  لحسم وخفض نسبة ا2010االنتخابات قبل منتصف : ياسر الوادية .13
أكد ممثل الشخصيات الفلسطينية المستقلة في حوار القاهرة رجل األعمال الدكتور ياسر الوادية : غزة

أمس أن المستقلين سلموا مسؤولين مصريين ردهم على الورقة التي طرحتها مصر إلنهاء االنقسام 
  . الداخلي

المصرية وتشاورت في شأنها في إن الشخصيات المستقلة اطلعت على الرؤية " الحياة"وقال الوادية لـ 
وكشف أن رد ". وبلورت موقفاً موحداً لتعزيز جهود القاهرة"الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، 

، أي 2010) يونيو(أو حزيران ) مايو(تضمن اقتراحاً بتنظيم االنتخابات الفلسطينية في أيار "المستقلين 
 في المئة بدالً من 1.5نسبة الحسم "اقتراح بأن تكون ، إضافة إلى "بتأخير نحو خمسة أو ستة أشهر فقط

  ". في المئة كما ورد في الورقة2
وأضاف أن المستقلين أبلغوا الرئيس محمود عباس بهذه المواقف، مشيراً الى أن األخير مصمم على 

  ". تنظيم االنتخابات في موعدها الدستوري، وهو نفسه الذي تم التوافق عليه في حوار القاهرة"
المقبل، أي ) مارس(يفضل تنظيم االنتخابات في آذار "أن عباس " الحياة"لكن مصادر فلسطينية كشفت لـ 

   ".بتأخير شهرين عن االستحقاق الدستوري
بالتركيز على تشكيل حكومة توافق وطني ومنحها "ولفت الوادية إلى أن الشخصيات المستقلة طالبت 

ات الوطن، خصوصاً أنه تم االتفاق على هذا المقترح في األولوية للخروج من المأزق وتوحيد مؤسس
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وعن اللجنة األمنية المؤلفة من مستشارين وخبراء عرب،  ".الماضي) مارس(حوار القاهرة في آذار 
يجب تركيز وجودهم في كل مناطق قطاع غزة، في حين تكون هناك ترتيبات في "رأى المستقلون أنه 

  ".ة من قبل إسرائيل وقوات االحتالل تتواجد في كل مكانالضفة الغربية، خصوصاً أنها محتل
  15/9/2009الحياة، 

  
  إذا لم يغادر الضفة الغربيةاالحتالل يهدد باعتقال أبو العينين .14

هددت جهات أمنية إسرائيلية باجتياح مدينة رام اهللا واعتقال مسؤول حركة : عبد القادر فارس -غزة 
د انتهاء المدة المسموح له بزيارة رام اهللا حسب تعهدات الرئيس فتح في لبنان سلطان أبو العينين بع

 ".تيك ديبكا"محمود عباس والمبعوث األمريكي جورج ميتشل، وذلك بحسب ما أفاد موقع 
إن إسرائيل سمحت بدخول سلطان أبو العينين لحضور مؤتمر فتح في بيت لحم قبل : وقالت المصادر

بو مازن والمبعوث األمريكي جورج ميتشل على أن يعود سلطان حوالي شهرين وفقا لتعهدات من قبل أ
أبو العينين بعد انتهاء المؤتمر إلى لبنان، األمر الذي لم يجر حتى اآلن، بل إن ما حدث هو قيام أبو 

 .العينين بشراء منزل في أحد األحياء الثرية في رام اهللا ويحيطه مجموعة من المسلحين الفلسطينيين
ذاتها، فبعد أن جرى انتخاب أبو العينين عضوا في اللجنة المركزية لفتح قرر البقاء في ووفقا للمصادر 

 .رام اهللا وينوي اآلن أن يتنافس هو وأبو ماهر غنيم على ترشيح أنفسهما لرئاسة السلطة الفلسطينية
الوزراء ل أبو العينين هو أنها لم تحصل حتى اآلن على إذن من رئيس امشيرة إلى أن ترددها في اعتق

 .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أيهود باراك
  15/9/2009عكاظ، 

  
   "القاعدة"وحماس ال تعادي .. ال وجود لعناصر من تنظيم الجهاد العالمي في غزة: البردويل .15

فند الدكتور صالح البردويل، القيادي في حركة حماس، االدعاءات اإلسـرائيلية            :محمد األيوبي  - غزة
 ناشط من تنظيم الجهاد اإلسالمي العالمي في قطاع غزة، معتبراً أنها جـاءت إلثـارة                400ود نحو   بوج

  .والحكومة الفلسطينية في القطاع" حماس"الفتنة والتحريض على 
 ناشـط مـن     400وكان مستشار وزير الحرب اإلسرائيلي للشؤون العربية دافيد حاخام، زعم أن نحـو              

السلطات الحمساوية في المجـالين الـديني      "واجدون بغزة حاليا، وهم يتحدون      الجهاد اإلسالمي العالمي يت   
، حـسب   "واالجتماعي ولكنهم ال يشكلون في المرحلة الراهنة خطراً يهدد بتقويض الحكـم الحمـساوي             

  . زعمه
التصريحات اإلسرائيلية تحريض على حمـاس والحكومـة        ": " فلسطين"البردويل في حديث لـ     . وقال د 
محمود عباس التـي    " المنتهية واليته "نية في غزة، وهي امتداد لتصريحات أطلقها رئيس السلطة          الفلسطي

  ".ادعى بها أن القاعدة تتغلغل في القطاع
تكريس وجود العناصر التكفيرية لتوجيه األنظار      "واتهم البردويل االحتالل والسلطة في رام اهللا، بمحاولة         

  ".اسوالضربات إلى غزة بغرض إنهاء حكم حم
ـ               بتنظـيم  " حماس"وعن موقف حماس من أي وجود فعلي لتنظيم القاعدة بغزة، نفى البردويل أي عالقة ل

هم لهم بالدهم ونحن لنا بالدنا، ال نتعامل مع قاعدة أو غيرها، نحن نتعامل مع انحرافات                : "القاعدة، قائالً 
ال تعادي  "  وشدد على أن حركته      ".فكرية تكفيرية يجب عالجها لتالفي خطرها على المجتمع الفلسطيني        

الحركات السلفية وإنما ال تريد جرف الشارع الفلسطيني إلى منحدر خطير عبر القتل دون وازع ديني أو                 
بحرب مع القاعدة ألن ما يحدث فـي        " حماس"ال مجال لزج    "وأكد النائب الفلسطيني، أنه      ". وجه قانوني 

  ".غزة حاالت فردية
  15/9/2009صحيفة فلسطين، 
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   الشعبية تدعو إلى مراجعة نهج أوسلو   .16

في بيان بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتوقيع اعالن أوسلو عام الشعبية قالت الجبهة : )أفي، يو بي آي(
الحد األدنى من حقوق شعبنا الوطنية غير القابلة “ ان قرارات الشرعية الدولية المذكورة، تعد 1993

 .”للتصرف
عة نهج أوسلو الذي جاءت حصيلة ما يقارب عقدين من توقيعه لتثبت فشله وشددت على ضرورة مراج

 التي قامت على واالنفراديةوعقم الرهان على اإلدارة األمريكية ووعودها وعلى المفاوضات الثنائية 
من جهة أخرى، اعتبرت الجبهة أن معادلة ما يسمى  .تجاوز قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

  . ”قف المؤقت لالستيطان مقابل التطبيع، هي مكافأة لالحتاللبتقليص أو بالو
 15/9/2009الخليج، 

  
   من اعتقال وفصل من الوظائف ينتقدون صمت الفصائل إزاء ما يجري في الضفة حماسأسرى .17

قالت الهيئة العليا ألسرى حركة حماس في سجون االحتالل اإلسرائيلي، إن إقالة حكومة              :الضفة الغربية 
يعني رفض ما أفرزته صناديق االقتـراع، وعـدم احتـرام حركـة فـتح               " مجلس بلدية قلقيلية     رام اهللا 

  ".للديمقراطية الفلسطينية وأصوات الناخبين
، "فـتح "نسخة عنه، أمس، إقالة المجلس وتعيين آخر من كوادر          " فلسطين"واعتبرت الهيئة في بيان تلقت      

ـ       إن حكومة رام اهللا وفتح بزعامة      :" وأضافت". دة بعينها خدمة أجن "توجهاً من قبل األخيرة لدفع المجلس ل
محمود عباس، تجاوزت كثيراً وبلغت في جرائمها حدا ال يطاق، وهي بهذه اإلجراءات العنصرية تبنـي                
جدرا جديدة للفصل العنصري بين أبناء الشعب الواحد لتدشن مرحلة جديدة مفادها أن الفلـسطيني غيـر                 

  ".ب خطفه أو إقصاؤه أو قتلهالفتحاوي ال حقوق له ويج
وانتقدت الهيئة صمت الفصائل الفلسطينية على ما يجري في الضفة الغربية المحتلة بحق المواطنين مـن                

 .  اعتقال وفصل من الوظائف الحكومية على خلفية سياسية
  15/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  " مهزلة حقيقية"انتخابات اللجنة التنفيذية : حماس .18

أن التصريحات التي أدلى بهـا نائـب        " سامي أبو زهري  "الدكتور  " حماس"اطق باسم حركة    أكد الن  :غزة
حول التجاوزات القانونية خالل انتخابات اللجنة التنفيذيـة        " عبد الرحيم ملوح  "األمين العام للجبهة الشعبية     

تمثل تجاوزاً وانتهاكاً   وأنها  "،  "مهزلة حقيقية "لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، تدلل على أن االنتخابات         
  ".لقانون المنظمة

ـ      . وقال د  إن حركة حماس تؤكـد علـى       : "نسخة عنه " فلسطين"أبو زهري في تصريح صحفي وصل ل
موقفها باعتبار أن كل ما يبنى على اجتماع المجلس الوطني األخير باطل قانوناً وأن جميـع مؤسـسات                  

  ".شكيلها عبر صندوق االقتراعمنظمة التحرير القائمة غير شرعية إلى حين إعادة ت
  15/9/2009صحيفة فلسطين،  

  
  رفض التوطين ال يكون بالتحريض :سكافاللبناني حماس ترد على خطاب الوزير  .19

كل "تعليقاً على الخطاب الذي ألقاه الوزير الياس سكاف أمس في عشاء للتيار الوطني الحر، وقال فيه ان                  
نان من أجل التوطين، أدلى المسؤول السياسي لحركة المقاومة         فلسطينيي الشرق األوسط سينتقلون الى لب     

  :في بيروت رأفت مرة بالتصريح التالي) حماس(االسالمية 
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 ـ إن الشعب الفلسطيني بجميع فئاته وشرائحه متمسك بالبقاء في فلـسطين، والالجئـون متمـسكون     1
  .بالعودة الى ديارهم األصلية وبرفض التوطين

 ولغيره إن الشعب الفلسطيني يتحمل االعتداءات اإلسـرائيلية وكافـة أشـكال     ـ نقول للوزير سكاف 2
إرهاب االحتالل ألنه يتمسك بفلسطين وبأرضه، وأن الشعب الفلسطيني يقاوم ويضحي بدمه وممتلكاتـه              

  .حباً بأرضه ومن أجل العودة اليها، ومن أجل إجهاض كافة مشاريع التوطين
يتركوا أي مكان من أمكنة اللجوء إال باتجاه فلسطين، وأن الفلسطينيين  ـ إن الالجئين الفلسطينيين لن  3

  .ليس لهم أطماع ال في لبنان وال في أي دولة عربية أخرى
 ـ إننا ندعو الوزير سكاف وغيره الى الكف عن إثارة مشاريع التوطين، والى سحب هذا الموضـوع   4

داخلي، والى عدم استخدام التوطين كفزاعة، والى       من السجال اإلعالمي، ومن النزاع السياسي اللبناني ال       
  .الكف عن إثارة المشاعر والغرائز ألي سبب كان

ونذكر السيد سكاف وغيره أن مواجهة مشاريع التوطين ال تكون بالخطب العنتريـة،             : "أضاف التصريح 
مصالح اللبنانيـة   بل بموقف لبناني فلسطيني موحد، وبرؤية لبنانية فلسطينية مشتركة، تهدف الى حماية ال            

 ".والفلسطينية المشتركة، ومواجهة أي محاولة لإلضرار بالشعبين اللبناني والفلسطيني
  15/9/2009المستقبل، 

  
  وتنتقد تصريحات فتوشحماس تشيد بفضل اهللا والحريري .20

في لبنان علي بركة، في تصريح، بموقف المرجع السيد محمد " حماس"أشاد المسؤول السياسي لحركة 
الذي افتى بتحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبار فلسطين التاريخية أرضا عربية " فضل اهللا حسين

أن خيار المقاومة هو "، مؤكدا "مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية"، مثمنا "إسالمية ال يجوز التنازل عنها
 ".لمغتصبةالخيار االستراتيجي لتحرير فلسطين، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني ا

، "طالب بإقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنان"كما أشاد بموقف النائب سعد الحريري الذي 
خطوة في االتجاه الصحيح وينم عن حرص على تعزيز العالقة بين الشعبين "واعتبر أن هذا الموقف هو 

فلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية ويفتح الباب أمام معالجة جدية للملف ال. اللبناني والفلسطيني
 ".واإلنسانية والقانونية واألمنية

من جهته، رد المسؤول السياسي للحركة في بيروت رأفت مرة، على كالم النائب نقوال فتوش بشان 
ودعاه الى الكف  .التوطين، وقال ان الفلسطينيين لن يتركوا أي مكان من امكنة اللجوء اال باتجاه فلسطين

اثارة مشاريع التوطين وعدم استخدامه في النزاع اللبناني وكفزاعة وطالب بموقف لبناني فلسطيني عن 
 .موحد لمواجهته

 15/9/2009السفير، 
 

  وتبحث ملف إعمار مخيم نهر البادر وحقوق الالجئين في لبنان صلوخ تزورالديموقراطية .21
ياسي علي فيصل وزير الخارجية برئاسة عضو المكتب الس" الجبهة الديموقراطية" وفد من زار

 :وقال فيصل . للتطورات وخصوصا أوضاع مخيم نهر البارد فيصلعرضو. والمغتربين فوزي صلوخ
بحثنا في أوضاع الفلسطينيين في لبنان وخصوصا في موضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وتمنينا 

 أبنائه إليه، ألن الحفاظ على المخيم عليه بذل جهوده الخاصة من اجل إعادة أعمار هذا المخيم وعودة
يعني الحفاظ على النسيج االجتماعي الفلسطيني والنسيج الوطني، لالستمرار في النضال من أجل حق 
عودة الالجئين إلى ديارهم، وعدم إعمار المخيم يفتح الباب إما أمام تهجير الفلسطينيين خارج لبنان أو 

  .توطينهم، ويضرب في الصميم حق العودة
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وقد سلمنا الوزير صلوخ مذكرة تدعو إلى إقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان، حق العمل وحق 
التملك ومعالجة مشكلة فاقدي االوراق الثبوتية، اضافة الى عشرات المشكالت الصحية والبيئية وقضايا 

 . المياه والكهرباء
 15/9/2009السفير، 

  
   من أنصارها في الضفة الغربية 13ل باعتقا" أمن السلطة"حماس تتهم  .22

اتهمت حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة األجهزة األمنية الموالية للرئيس محمـود              :الضفة الغربية 
عبـد الـرازق وثمانيـة أسـرى         من أنصار الحركة بينهم مدير مكتب النائب عمر       " 13"عباس باعتقال   

  . محررين من سجون االحتالل اإلسرائيلي
  15/9/2009فلسطين، صحيفة 

  
   طلباً أميركياً بتجميد تام لالستيطان ويرفضنتنياهو يؤجل لقاءه مع ميتشل إلى اليوم .23

استبق رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لقاءه الموفد األميركي الخاص          :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
للبناء في المستوطنات فـي الـضفة       إلى الشرق األوسط جورج ميتشل اليوم، بتأكيد رفض التجميد التام           

لفترة محددة، مستثنياً القدس الشرقية المحتلة مـن أي         " تقليص حجم البناء  "الغربية، مشيراً الى أنه بصدد      
  .تفاهمات في هذا الصدد مع األميركيين

 ال  وقال نتنياهو أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس إن الواليات المتحدة طلبت من إسـرائيل أن               
 وحدة سكنية تـم     2500لكننا أوضحنا أننا سنواصل بناء      ) "الضفة الغربية (تبني أبداً في يهودا والسامرة      

الـذين  "وأضاف أن الفلسطينيين    ".  وحدة سكنية أخرى   450الشروع ببنائها، وقبل أيام صادقنا على بناء        
) الـشرقية (، معتبراً أن القدس     "صلتوقعوا وقفاً تاماً للبناء في المستوطنات يدركون اليوم أن ذلك لن يح           

  ".البناء فيها سيستمر كالمعتاد"وأن "ليست مستوطنة 
ستوازن بين الحاجة للقيام ببادرة حسن نية لدفع المفاوضات وإطالق عملية سياسـية،             "وقال إن حكومته    

باني العامة،  ستواصل بناء الم  "وأضاف مؤكداً أن حكومته     ". وبين الحاجة لتوفير حياة طبيعية للمستوطنين     
على أن يكون تقليص حجم البناء العادي في المستوطنات لفترة محددة، لكننا لم نتفق بعد مع األميـركيين           

، موضحاً بذلك أنه لم يتم بعد إنجاز تفاهمات نهائية مـع واشـنطن حـول مجمـل قـضية                    "على مدتها 
  .االستيطان

ع العملية السياسية، مثل إزالة مكثفة للحواجز       ورأى نتنياهو أنه بفضل الخطوات التي اتخذتها حكومته لدف        
، حصل نمو في االقتصاد الفلـسطيني  "اللنبي"والعوائق في الضفة الغربية وتمديد ساعات العمل في جسر    

في مقابل هذه الخطوات يقوم     : "وزاد شاكياً ".  في المئة  10واعتقد أنه يمكن بلوغ نسبة      " في المئة    7بنسبة  
الشهر الماضـي   " فتح"، في اشارة الى ما جاء في قرارات مؤتمر حركة           "اقفهالطرف الثاني بتصليب مو   

  .في بيت لحم
لتسوية الصراع كما سبق أن عرضها في خطابه في جامعـة           " المبادئ السياسية المركزية  "وكرر نتنياهو   

ئيل وقال إن أهم مبدأين في أي تسوية هما االعتـراف بإسـرا           . الماضي) يونيو(في حزيران   " بار ايالن "
وأضاف انه منـذ خطابـه المـذكور        . دولة للشعب اليهودي، ونزع السالح الفعلي من الدولة الفلسطينية        

عظيم لهذين المبدأين في السجال الدولي، خصوصاً األوروبي، وثمة من بات           ) أو استبطان (تغلغل  "حصل  
االعتراف بإسرائيل دولـة    مقتنعاً بأن لب المشكلة ال يكمن في المستوطنات إنما بالطلب من الفلسطينيين             

هذا شرط أساسي ومن دونه لن يتم حل الصراع، وعملت جاهداً على أن يكون هذا الموضوع                ... يهودية
وختم بأنه لم يتقرر بعد عقد لقاء بينـه وبـين رئـيس             ". في محور كل محادثاتي مع المسؤولين الدوليين      

  . السلطة الفلسطينية محمود عباس 
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العبرية أمس عـن تقـديرات لمـصادر        " يديعوت أحرونوت "ما نقلته صحيفة    ويتعارض هذا الكالم مع     
سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى بأن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستستأنف بعد عـشرة              
أيام في اللقاء الثالثي الذي سيجمع بين الرئيس باراك اوباما ونتنياهو وعباس في نيويورك على هـامش                 

اذ قدرت هذه المصادر أن ينجح ميتشل خالل اجتماعه بنتنيـاهو           . جمعية العمومية لألمم المتحدة   أعمال ال 
موافقة األخير على تجميد جزئي وموقت للبناء في المستوطنات في الضفة في مقابـل              " انتزاع"اليوم في   

  ".خطوات تطبيع من دول عربية تجاه إسرائيل"
  15/9/2009الحياة، 

  
   الماضياألسبوعتقى عريقات في محادثات سرية في القدس المحتلة بيريز ال: "ارتسه" .24

ـ  اكدت مصادر اسرائيلية ان الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز التقى االسـبوع الما            :القدس المحتلة  ي ض
  .بصورة سرية المفاوض الفلسطيني الرئيس صائب عريقات في محادثات مباشرة في القدس المحتلة

لصحيفة هارتس االسرائيلية ان االجتماع تم في مقر بيريز في القـدس الغربيـة     ونقل الموقع االلكتروني    
 سبتمبر القادم في نيويورك اثناء عقد جلسات الجمعيـة          23وان المحادثات تناولت اللقاء المزمع عقده في        

  .العامة لالمم المتحدة بين نتنياهو عباس والرئيس االمريكي اوباما
ز طالب بتعبيد الطريق للقاء المذكور محذرا من ضياع الفرصة رغـم            وحسب الموقع المذكور فان بيري    

هناك امكانية للوصول الى اتفـاق      "وقالت المصادر ان بيريز اكد خالل االجتماع ان          .الخالفات المذكورة 
على بعض المواضيع الخالفية مثل الحدود رغم الخالفات الشديدة حول االستيطان والـذي برايـه مـن                 

  ".لى حل بشانهاالممكن التوصل ا
اال ان مصادر ديبوماسية غربية نقلت عن عريقات قوله بان الرئيس عباس يصر علـى الوقـف التـام                   

  .لالستيطان في الضفة المحتلة والقدس قبل الموافقة على لقاء نتينياهو
  14/9/2009 ،وكالة سما

  
  "إسرائيل" فرض عقوبات على إيران وزيارتي السرية لروسيا مرتبطة بأمن يجب :نتنياهو .25

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو امس اإلثنين إن الوقت حـان             : زهير اندراوس  - الناصرة
ونسب مسؤول برلماني إلى نتنياهو قوله أمـام         .لفرض عقوبات أشد على إيران بسبب برنامجها النووي       

إذا لم يكن الوقت قد حان اآلن       .. أعتقد أن الوقت قد حان لفرض عقوبات شديدة على إيران         'لجنة برلمانية   
ونقل المسؤول الذي أطلع الصحافيين على       .'فمتى يحين إذن؟ يمكن أن تكون هذه العقوبات المشددة فاعلة         

أعتقد أن المجتمع الدولي بمقـدوره أن يتحـرك   'تصريحات نتنياهو أمام لجنة الدفاع قول رئيس الوزراء    
  .'بصورة فاعلة

ه السرية إلى روسيا يوم االثنين الماضي كانت مرتبطة بأمن إسرائيل وانه يجب             كما قال نتنياهو إن زيارت    
  .فرض عقوبات شديدة على إيران كي توقف برنامجها النووي

ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن نتنياهو قوله أمام اجتماع للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست ردا               
  .' نشاط متعلق بدرجة عليا بأمن الدولةالزيارة كانت في إطار'على سؤال إن 

وأعرب عن دعمه لمستشاره العسكري مائير كاليفي الذي اتهم بإصدار بيان كاذب في اليوم الذي جـرت            
كاليفي ليس مـسؤوال    'وقال إن    .فيه الزيارة، وقال فيه إن نتنياهو موجود في منشأة أمنية بوسط إسرائيل           

   .'عن البيان الذي صدر لوسائل اإلعالم
  15/9/2009القدس العربي، 
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  نتنياهو يستدعي والد شاليت لالجتماع به اليوم .26
أعلنت مصادر إسرائيلية أن نوعام شاليت، والد الجندي اإلسرائيلي األسير في غـزة، سـيجتمع               : القدس

صباح اليوم مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بناء على طلبه دون الكـشف عـن                  
 . من التفاصيل عن هذا االجتماع الذي سيأتي وسط حراك في مسألة ابرام صفقة تبادل لم تنجز بعد                 مزيد

  وقد وصل نوعام شاليت أمس إلى خيمة االحتجاج المنصوبة قبالة
  15/9/2009األيام، فلسطين، 

  
 الرويضي يحذّر من انهيار المسجد األقصى بسبب الحفريات اإلسرائيلية .27

في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي من أن األنفاق التـي تقـوم الـسلطات              حذر رئيس وحدة القدس     
باتت تشكل خطرا على المسجد األقـصى       "اإلسرائيلية بحفرها تحت أساسات المسجد األقصى في القدس         

إن العديد مـن  : "نسخة منه" قدس برس"وقال الرويضي في تصريح مكتوب، وصل  ".والمناطق المحيطة
  ".في هذه المناطق، خاصة في منطقة واد حلوة في سلواناالنهيارات حدثت 

فقد وصلت إلى أساسـات المـسجد       "وأوضح أن شبكة األنفاق تشكل خطراً كبيراً على المسجد األقصى،           
والخوف في حالة وقوع هزة طبيعية أو مصطنعة من قبل إسرائيل أن ينهار المسجد األقـصى وتنهـار                  

وأكد الرويـضي علـى موقـف     .، حسب تحذيره"ث كارثة حقيقيةالمنازل المجاورة مما يؤدي إلى حدو
  ".سال استئناف لعملية السالم دون وقف وتجميد االستيطان بالكامل في القد"الرئاسة الفلسطينية بأن 

14/9/2009قدس برس،   
  

 نابلساالحتالل يدنس المصاحف الشريفة في : وزير األوقاف في الضفة .28
كر وزير األوقاف والشؤون الدينية في الضفة الغربية محمود الهبـاش            استن : سمر خالد  -القدس المحتلة   

االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة وآخرها اقتحام قوات االحتالل بيوت المواطنين في قرية عورتا شـرق              
 .محافظة نابلس شمال الضفة وتدنيس المصاحف الشريفة فيها

محاوالت االعتداء غير المبررة علـى مقدسـاتنا،        ودعا الهباش المجتمع المدني ومؤسساته للوقوف أمام        
 .واصفا هذه المحاوالت بأنها في غاية الخطورة والهمجية، مضيفا أن إسرائيل تفعل ما تشاء بمنطق القوة

15/9/2009الرأي، األردن،   
  

  امرأة  51 طفالً و326 أسير في سجون االحتالل بينهم 8200: تقرير .29
 8200وزارة األسرى والمحررين الفلسطينية أمس أن هنـاك نحـو            أعلنت   ):أ ف ب  ( –القدس المحتلة   

 ألف  750أسير فلسطيني وعربي في السجون اإلسرائيلية حالياً، موضحة أن الدولة العبرية اعتقلت نحو              
وأكد تقرير أصدرته دائرة اإلحصاء فـي       .  حتى اآلن  1967) يونيو(فلسطيني منذ االحتالل في حزيران      

 أسـير   8200عدد األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلية بلغ نحـو          «ين أن   وزارة األسرى والمحرر  
 معتقالً إدارياً، موزعين على قرابة عشرين سـجناً         398 طفالً و  326 أسيرة و  51فلسطيني وعربي بينهم    

الغالبية العظمى مـن المعتقلـين مـن        "وأشار إلى أن    . "ومعتقالً ومركز توقيف، ويعيشون ظروفاً قاسية     
 1948، موضحاً أن أسرى القدس وفلـسطينيي عـام    "800ربية، وعدد أسرى قطاع غزة يبلغ       الضفة الغ 

  ."العشرات من األسرى العرب"ولفت إلى أن هناك . 500نحو 
 ألف فلسطيني بيـنهم     750 حتى اليوم قرابة     1967قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ عام       "وقال إن   

االعتقاالت لم تقتصر على شريحة     "وأضاف أن   . " من األطفال   ألف امرأة فلسطينية وعشرات اآلالف     12
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معينة أو فئة عمرية محددة، بل طالت فئات المجتمع الفلسطيني وشرائحه كافة، ذكوراً وإناثـاً وشـيوخاً                 
  ."وأطفاالً من دون تمييز

يـنهم   ألف اعتقـال ب    69، نفذ نحو    2000) سبتمبر( أيلول   28منذ بدء انتفاضة األقصى في      "وأوضح أنه   
 أسيراً استـشهدوا بعـد االعتقـال وداخـل سـجون            197"، كما أن    " طفل 7800 امرأة و  800أكثر من   

ومعتقالت االحتالل نتيجة اإلهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد أو نتيجـة اسـتخدام القـوة المفرطـة                 
األقـصى،   أسيراً استشهدوا منذ بدء انتفاضـة        74"وبين هؤالء   . "والرصاص الحي ضد األسرى العزل    

  ."2007عشرة منهم استشهدوا خالل عام 
15/9/2009الحياة،   

  
    توزع مساعدات نقدية على تالميذ غزة  " ونروااأل" .30

، أمس، عزمها تقديم مساعدات مالية نقدية لطلبة المـدارس المـسجلين            "ونروااأل"أعلنت وكالة   : )أ ب د(
 عدنان أبـو    "األونروا"وأوضح الناطق باسم    .  ألف طالب وطالبة   200لديها في قطاع غزة والبالغ عددهم       

 ماليين  5حوالي  ( مليون شيكل    20حسنة في بيان صحافي أن الوكالة ستوزع بدءا من اليوم الثالثاء مبلغ             
وأشار إلـى أن المبلـغ      . لكل طالب وذلك عشية عيد الفطر     )  دوالراً 25( شيكل   100بواقع مبلغ   ) دوالر

 وحتى التاسع، في حين يشترط حضور أولياء أمور طلبـة الـصف             سيسلم باليد للطلبة من الصف الثالث     
 .األول والثاني االبتدائي

إن وكالة الغوث توزع مبالغ نقدية على طالب وطالبات المدارس المشرفة عليها بـشكل              "وقال أبو حسنة    
 .          "سنوي وذلك كمساعدة منها لهؤالء الطالب

15/9/2009الخليج،   
 

  في غزةثالثة فلسطينياً في الضفة و 12عتقل االحتالل ي .31
 فلسطينيا مـن    12اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس       ): وكاالت (-  أحمد رمضان  -رام اهللا   

 تـسللت فـي منطقـة       إسرائيليةوذكر شهود عيان أن قوة خاصة        كما   .مختلف محافظات الضفة الغربية   
  .نيين فلسطي3خطفت والجسر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة 

15/9/2009المستقبل،   
 

    حملة شعبية في الضفة وغزة للدفاع عن الحريات واستعادة الوحدة   .32
أعلنت قوى سياسية ومؤسسات أهلية وشخصيات أكاديمية وإعالميـة، أمـس، عـن              :رائد الفي  -غزة  

ـ              ي الـضفة   انطالق الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية بشكل متزامن ف
بـين  ) كونفرنس(وأكد المشاركون في الحملة خالل لقاء مشترك عبر نظام الفيديو            .الغربية وقطاع غزة  

غزة والضفة على ضرورة رفع صوت المجتمع المدني وتحريك المياه الراكدة من أجل التأثير في صناع                
علـى الحريـات العامـة      القرار واستقطاب األغلبية الواسعة المتضررة من ظاهرة االنقسام والتعـدي           

 .والشخصية
وأكد رئيس الهيئة اإلدارية لشبكة المنظمات األهلية عبد العزيز أبو القرايا في كلمـة الحملـة ضـرورة                  
توحيد جهود القوى السياسية والفعاليات من أجل مواجهة مخاطر االنقسام وتداعياته السلبية ليس على بنية               

 . على وحدة النسيج االجتماعي أيضاًالحركة الوطنية والنظام السياسي فقط بل
15/9/2009الخليج،   
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  أهالي األسرى يطالبون الدول العربية بدفع صفقة التبادل لألمام : غزة .33
طالب أهالي األسرى، أمس، الدول العربية بالتدخل بشكل فاعل من أجل دفع صفقة              : هدى بارود  -غزة  

إلسرائيلي إلى األمام، معربين عن آمالهم بـأن تنجـز          تبادل األسرى بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل ا      
  .  الصفقة قريباً

وجدد األهالي خالل اعتصامهم األسبوعي في مقر الصليب األحمر بمدينة غزة مطالبهم بـاإلفراج عـن                
أبنائهم في السجون اإلسرائيلية، موجهين برقيات تهنئة ألبنائهم األسرى بمناسبة اقتـراب عيـد الفطـر،                

  .  تعالى اإلفراج القريب عنهم وتحقيق مطالبهم بالحرية والعيش الكريمداعين اهللا
15/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  اكتشاف مقبرة إسالمية تاريخية جنوب يافا  .34

، عن اكتشاف مقبرة إسـالمية تاريخيـة، تقـع          "مؤسسة األقصى للوقف والتراث   "أعلنت   :القدس المحتلة 
أجـرت  " سلطة اآلثار اإلسـرائيلية   "لة، مبينة أن ما يسمى بـ       جنوبي مسجد السكسك في مدينة يافا المحت      

وقالت المؤسـسة    .أعمال حفر في المكان تمهيداً إلقامة بنية تحتية لتنفيذ مشروع مد شبكة صرف صحي             
إنها أرسلت بواسطة محاميها رسالة عاجلة لبلدية تل أبيب حذّرت فيها من المساس بحرمة              :" في بيان لها  

  ". ين فيهاالمقبرة والمدفون
وكانت سلطات االحتالل عبر سلطة اآلثار التابعة لها، قد أجرت  في الفترة األخيرة حفريات في موقـع                  
                 المقبرة، مما أدى إلى تكشف القبور والعظام ورفات األموات، وذلك تمهيدا لتنفيذ أعمال بنية تحتية لمـد

إن الحفريات قد تصل إلـى      " :قصىوقالت مؤسسة األ   .شبكة للصرف الصحي، عن طريق بلدية تل أبيب       
  ".عمق خمسة أمتار مما يعني إزالة القبور، هذا وقد توقفت عمليات الحفر قبل أيام في موقع المقبرة

15/9/2009صحيفة فلسطين،   
 

     عاماً  61قرية في النقب تنتظر الكهرباء منذ  .35
 ربط قريتهم بالكهربـاء     48عام  ينتظر سكان قرية الدريجات الفلسطينية في النقب المحتلة         : )يو بي آي  (

.  عاماً 61على اثر ربطها مؤخراً بشبكة المياه بعد مطالب عديدة ومتكررة منذ إنشاء الكيان قبل أكثر من                 
 أمس أن سكان القرية تسلموا مؤخراً حسابات استهالك المياه للمـرة األولـى              "هآرتس"وذكرت صحيفة   

وتعكس قضية قرية الدريجات مأساة تعاني منهـا         .شهرينبعدما تم ربط القرية بشبكة المياه قبل حوالي         
 الرافضة لالعتراف بحوالي أربعين     "إسرائيل"عشرات القرى العربية في النقب خصوصاً، بسبب سياسة         

 .قرية وسعي السلطات إلى االستيالء على أراضيهم وتجميعهم في أربع أو خمس بلدات تخطط إلقامتها
ت بعدد قليل من القرى في الجليل والنقب، بينما الدريجات تم االعتـراف             لكن الحكومة اإلسرائيلية اعترف   

 .  نسمة900 ويبلغ عدد سكانها نحو 2004بها عام 
15/9/2009الخليج،   

  
 اتحاد اإلذاعات المحلية بغزة ينتخب هيئته اإلدارية األولى .36

 أحد عشرة إذاعة فلـسطينية      أجرت الهيئة التأسيسية إلتحاد اإلذاعات المحلية الفلسطينية التي تضم        : غزة
، انتخاباتها السنوية األولى منذ تأسيسها والتي سيستمر العمل وفقاً لنتائجها           )13/9(محلية في غزة، األحد     

وحسب لجنـة االنتخابـات فقـد جـرت          .مدة عام كامل بحضور مندوب عن وزارة اإلعالم الفلسطينية        
   اإلذاعات التي يتألف منهـا االتحـاد وهـي          جو ديمقراطي بحضور مندوبين عن جميع     "االنتخابات في   
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إذاعة ألوان وإذاعة البراق وإذاعة المنار وإذاعة األسرى وإذاعة اإليمان وإذاعة األقصى مباشر             : كالتالي
  .F.Mوإذاعة القدس وإذاعة األقصى وإذاعة الشعب وإذاعة فرسان اإلرادة وإذاعة غزة 

14/9/2009قدس برس،   
 

  النمو في الضفة مرتبط برفع العقوبات اإلسرائيلية: " الدوليصندوق النقد"تقرير لـ .37
 أكد صندوق النقد الدولي في تقرير أن االقتصاد الفلـسطيني فـي الـضفة               ):أ ف ب  ( –القدس المحتلة   

الغربية يتحسن، لكن نموه المستقبلي مرتبط بتخفيف إضافي للقيود التي تفرضها إسرائيل في األراضـي               
 إذا واصـلت    2009 في المئة فـي      7 الناتج الداخلي في الضفة يفترض أن يبلغ         ورأى أن نمو  . المحتلة

  .السلطة اإلصالحات، وإذا استمرت الدولة العبرية في تخفيف القيود على تحركات األشخاص والبضائع
لكن التقرير حذر من أن االقتصاد الفلسطيني سيحتاج، على رغم هذا السيناريو المتفائل، إلـى سـنوات                 

حتى في ظل هذا السيناريو،     ": وقال. 2000 من القيود المفروضة منذ بداية االنتفاضة الثانية عام          للتعافي
، موضحاً أن   "2000 في المئة من مستواه في العام        20 سيستمر أدنى بنحو     2012فإن الدخل الفردي في     

 "واضح المعالم غير  "وذكر أن الوضع يبقى     . 2000 أعلى مما كانت عام      2012نسبة البطالة ستستمر في     
وتوقع أن يستمر الناتج الداخلي في التراجع فـي غـزة ألن            . في قطاع غزة الذي يخضغ لحصار مشدد      

  . في المئة هذه السنة3، سيستوعبه نمو السكان البالغ 2009 في المئة في 1النمو الذي يفترض أن يبلغ 
15/9/2009الحياة،   

  
   356ارتفاع ضحايا الحصار إلى  .38

 ضحية  356ارة الصحة عن ارتفاع عدد شهداء الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة إلى             أعلنت وز  :غزة
  .بعد وفاة طفلة

15/9/2009صحيفة فلسطين،   
  

   موارد غزة المائية عرضة لالنهيار": المتحدةاألمم"تقرير لـ .39
 مليـون   1.5  المتحدة يوم االثنين ان موارد المياه الجوفية التي يعتمـد عليهـا            األمم قالت   :دانييل واليس 

 تنهار نتيجة سنوات من االستخدام المفرط والتلوث الذي تفـاقم           أنفلسطيني في الشرب والزراعة يمكن      
 المتحدة في مقره بكينيا انه نتيجة للعمليات        لألمموقال تقرير أصدره برنامج البيئة التابع        .بسبب الصراع 

" الراحة"زان المياه الجوفية تحته بحاجة الى        العام الحالي بات خ    أوائلالحربية التي شهدها قطاع غزة في       
.  قـرون  إلىما لم ينعكس هذا االتجاه فقد يحتاج عالج الضرر           "وأضاف.والعثور على موارد مائية بديلة    

 فينبغي تنسيق أي عمل في هذا الصدد مـع          وإسرائيلولما كان خزان المياه الجوفية متواصال في مصر         
  ."الدولتين

 جانـب التلـوث مـن الـصرف الـصحي      إلى المياه تتأثر بتوغل المياه المالحة  مواردإنوقال التقرير   
 لخطر التسمم   اآلن غزة معرضين    أطفال فيها   أصبح مرحلة   إلىوالزراعي وان مستويات التلوث وصلت      

 مليار دوالر علـى     1.5 ما يزيد على     إلى ستكون هناك حاجة     بأنهوتفيد تقديرات برنامج البيئة      .بالنترات
 من خالل وسائل من بينها بناء محطـات لتحليـة           صحتهاما كي يستعيد خزان المياه الجوفية        ع 20مدى  
   .المياه

 تراكم نحـو    إلى أدت إسرائيل يوما العام الماضي مع      22 الحرب التي استمرت     أنوقال تقرير البرنامج    
ي ذلك منشات    الزراعية بما ف   األراضي في المئة من     17 وان ما يقدر بنحو      األنقاض طن من    ألف 600

  .الزراعة المحمية والبساتين تضررت بشدة
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وكان من بين العوامل المؤثرة على التلوث كذلك تسرب مياه الصرف الصحي بعد انقطاع الكهرباء عن                
منشات المعالجة ومن المحتمل ان بعضها ترشح من خالل تربة قطاع غزة المنفذة الى الميـاه الجوفيـة                  

  .مستشفيات الضارة في اماكن تجميع القمامةوكذلك زيادة تراكم مخلفات ال
14/9/2009 رويترز،  

  
      يجدد رفض األردن لإلجراءات أحادية الجانب في القدس العاهل األردني .40

اهللا الثاني أمس االثنين رفض األردن ألي إجراءات أحادية تقـوم             عبد العاهل األردني جدد  : )آي بي يو(
لتغيير المعالم التاريخية في مدينة القدس المحتلة وهوية المقدسات وتفريغها مـن سـكانها              ” إسرائيل“بها  

 .العرب المسلمين والمسيحيين، مؤكداً استمرار الدور األردني في حماية المدينة المقدسة
15/9/2009الخليج،   

  
  ردني أسير أفرج عن ي االحتالل .41

 األسـير  عن   اإلفراج عن قرار    أمس سلطات االحتالل الصهيوني يوم      أعلنت: نيفين عبد الهادي   -عمان  
  .شهرا) 39( البالغة محكوميتهعاماً من معتقل رامون بعد انتهاء مدة ) 29( خضير أبو انس األردني

15/9/2009الدستور،   
  

   "إسرائيل"تصدير الزيتون لـو لوقف  تدع"مقاومة التطبيع": األردن .42
طالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع األردنية، المنبثقة عـن قـوى              : )يو بي آي  (

وقالت . المعارضة، أمس، بوقف تصدير الزيتون األردني إلى إسرائيل، ووقف استيراد بذور البصل منها            
ر بعث برسالة إلى رئيس الوزراء، نادر الـذهبي، طالبـه فيهـا             اللجنة في بيان إن رئيسها حمزة منصو      

بالتوقف عن تصدير الزيتون إلى إسرائيل، مستهجناً القرار الحكومي بالتراجع عن فرض رسـوم علـى                
تصدير ثمار الزيتون إلى الدولة العبرية، في الوقت الذي يستورد فيه الزيتون من سوريا لتغطية الـنقص           

  . هذه المادةفي السوق األردني من
15/9/2009األخبار،   

   
  ةترفض المشاركة بمؤتمر في فلسطين بتأشيرات إسرائيلي" نقابة المهندسين: "األردن .43

 مشاركة وفد هيئة المكاتب الهندسية في مـؤتمر العمـل           أن نقيب المهندسين عبد اهللا عبيدات        أكد :عمان
عة لنقابة المهندسين مركز القدس بالتعاون مـع  الهندسي الثالث في فلسطين الذي تنظمه هيئة المكاتب التاب    

 مـن الـسفارة     تأشيرةهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة االستشارية العربية مشروطة بعدم الحصول على           
  .اإلسرائيلية

 المشاركة ستكون وفق تصاريح صادرة عن السلطة الفلسطينية، وفي حال فرضت التأشـيرات              أنوقال  
 المشاركة وذلك استجابة لقرارات الهيئات العامة للمكاتب الهندسية والنقابة           على الوفد فستلغى   اإلسرائيلية

  . تطبيعااإلسرائيليةومجالسها المتعاقبة والتي تعتبر الحصول على تأشيرات من السفارة 
15/9/2009القدس العربي،   

  
  "ئيلإسرا"تتبنى إطالق الصواريخ على " سرايا زياد الجراح"جماعة تطلق على نفسها : لبنان .44

 كتائب عبـد  " تطلق على نفسها اسم      "القاعدة" مرتبطة بتنظيم    أنها تبنت مجموعة مجهولة يعتقد      ):وكاالت(
 إسرائيل صاروخي كاتيوشا من جنوب لبنان على شمال         إطالق مسؤولية   "سرايا زياد الجراح   - اهللا عزام 

 أي رسالة انـه يجـب معالجـة          المتحدة في  لألمم وزارة الخارجية اللبنانية     وأكدت. يوم الجمعة الماضي  
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 الجانـب   األحاديـة  اإلجراءات وليس بواسطة    "يونيفل" بالتنسيق مع    األزرقحادثة تقع على طول الخط      
 المتعمد الذي تعرض له جنوب لبنان يشكل خرقا         اإلسرائيليوقالت ان القصف    . "بحجة الدفاع عن النفس   
  . 1701للسيادة اللبنانية وللقرار 

15/9/2009 اإلتحاد، اإلمارات،  
  

    جنوب لبنان "يونيفيل" سنوات والمؤبد لفلسطينيين استهدفوا دورية ثالثالسجن ما بين  .45
 فلسطينيين، بينهم موقوف واحد     خمسة حكمها على     في بيروت  أصدرت المحكمة العسكرية  : )آي بي يو(

ف دوريـة تابعـة      سنوات، وعلى األربعة الفارين بالسجن المؤبد بتهم عدة، بينها اسـتهدا           ثالثبالسجن  
 في منطقة الرميلة قرب مدينة صيدا   " يونيفيل "للقوات الدولية

15/9/2009الخليج،   
  

   يأمر سليمان بالعمل على ايصال كتب دينية الى شليطمبارك: "معاريف" .46
العبرية، في عددها الصادر امس االثنين، ان نائب " معاريف"ذكرت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 
زراء االسرائيلي ووزير الداخلية، ايلي يشاي، الذي رافق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في رئيس الو

زيارته اول من امس الى القاهرة، طلب من الرئيس المصري ان يعمل على ايصال كتاب ديني يهودي 
اديا يوسيف، الى الجندي المأسور، وقال له انّه يفعل ذلك، بناء على طلب خاص من الحاخام عوف) تهيليم(

الزعيم الروحي لحزب شاس اليميني الديني المتطرف، هذا الحاخام الذي كان قد وصف العرب 
ووفق المحلل لشؤون الشرق االوسط في الصحيفة جاكي حوغي، فان . والمسلمين بانّهم افاعٍ رقطاء

ر سليمان، الرئيس المصري رحب بالفكرة وعلى الفور امر وزير المخابرات المصري، الجنرال عم
الذي كان مشاركا في االجتماع مع المسؤولين االسرائيليين بالعمل فورا على ايصال االمور الدينية الى 

  .الجندي المأسور
  15/9/2009القدس العربي، 

  
  أمني مصري ينفي زيارة مشعل للقاهرة  مصدر .47

م مصرية وعربية ما نشرته وسائل إعال" القبس"نفى مصدر امني مصري رفيع المستوى لـ :القاهرة
حول قيام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بزيارة إلى مصر بالتزامن مع زيارة رئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو، مما عزز من التقارير التي أشارت الى إعالن القاهرة وتل أبيب 

 .عن التوصل التفاق حول شاليط
هرة في زيارة معلنة األسبوع الماضي وال يوجد داع أن يأتي في زيارة وقال المصدر مشعل جاء الى القا

 . سرية والمفاوضات حول شاليط مستمرة ونأمل أن تنجح خالل األيام المقبلة
  15/9/2009القبس، 

  
  "إسرائيل" على انتقادات دولية إلطالق قواتها النار على من يحاولون التسلل إلى تردالقاهرة  .48

" إسرائيل"تقادات حقوقية دولية إلطالق قواتها النار على من يحاولون التسلل إلى ردت القاهرة على ان
واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن االنتقادات . عبر الحدود في سيناء

طقة المن"وأوضح زكي أن ". يشوبها قدر من عدم اإللمام بالوقائع والظروف التي تحيط بهذه المسألة"
الحدودية بين مصر وإسرائيل تتمتع بحساسية خاصة وتشهد أعماالً إجرامية متنوعة بينها تهريب السالح 
والمخدرات والبضائع واألشخاص، وال يتاح للجنود المنتشرين على الحدود توقيف المتسللين للتعرف 



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1556:         العدد       15/9/2009الثالثاء  :التاريخ

د وحماية األمن القومي على هويتهم وتقدير درجة خطورتهم، بل يتم التعامل معهم من أجل تامين الحدو
  ".وسالمة القوات المصرية، فضالً عن تنفيذ االلتزامات الدولية في مجاالت مكافحة التهريب بكل أنواعه

  15/9/2009الحياة، 
  

  نفاق للتهريب على الحدود بين مصر وقطاع غزة أ عشرةتضبط المصرية األمنقوات  .49
 األمن المصرية عشرة انفاق للتهريب على اكتشفت قوات:  أ ف ب- محمد الشاذلي -القاهرة، رفح 

وأفاد مسؤول امني مصري امس انه تم . الحدود بين مصر وقطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي
بعد ان ارشد عنها واحد من اكبر المهربين الفلسطينيين في المنطقة الحدودية بين مصر "اكتشاف األنفاق 

قل نهاية األسبوع الماضي على الجانب المصري من اعت"وأضاف ان المهرب محمد الشاعر ". والقطاع
كان آتياً من السعودية ويحاول المرور بوثائق "، مشيراً الى انه "معبر رفح اثناء عودته الى قطاع غزة

األنفاق التي عثر عليها كان معظمها في مزارع للخضر والفاكهة وفي "وأكد المسؤول ان ". سفر مزورة
وتابع ان اجهزة األمن المصرية تسعى ". م يتم ضبط اي سلع معدة للتهريبمناطق خالية من السكان، ول

حالياً الى الحصول على مزيد من المعلومات من الشاعر تساعدها في تفكيك شبكات التهريب داخل 
  .األراضي المصرية

  15/9/2009الحياة، 
  

  يستغل الفضائيات العربية لتسويق التطبيعإسرائيليمنتدى  .50
كثرة الضيوف والمعلقين اإلسرائيليين في الفضائيات اإلخبارية العربية ال تجسد مبادرة يبدو أن : حيفا

ذاتية فحسب، بل هي ثمرة جهود وعمليات تأليب ومرافعة منظمة يقوم بها منتدى إسرائيلي تأسس قبل 
عالوة على رصد وسائل اإلعالم وتصريحات أئمة المساجد في خطب الجمعة تنشط في إسرائيل . عام
هات رسمية كوزارة الخارجية وغير رسمية للتأثير على عموم العرب في العالم بمخاطبتهم بلغة الضاد ج

منتدى الشرق األوسط "ويعتبر . من خالل البرامج ذات نسب المشاهدة المرتفعة في القنوات العربية
رسائل دعائية من أبرز هذه الجهات اإلسرائيلية التي تهدف لتمرير " الحكيم من أجل سياسة مسؤولة

ويشمل هذا المنتدى . أو إطالق سراح الجندي األسير جلعاد شاليط" التعايش والتطبيع"عينية كتشجيع 
إيلي . عددا من المحاضرين، سفراء ورجال أمن سابقين وإعالميين، ويترأسه د2008الذي تأسس في 

عثة الدبلوماسية اإلسرائيلية في آفيدار المستشار السياسي لرئيس الحكومة األسبق أرئيل شارون ورئيس الب
  . الدوحة

وبحسب موقع المنتدى على الشبكة فإنه يهدف لتطوير مبادرات تؤثر على خلق مناخ مناسب لسلوك 
سياسي مغاير في منطقة الشرق األوسط باالستعانة بالقدرة على التفكير واالبتكار وفهم سليم لثقافات 

  . الشعوب في المنطقة خاصة العرب
لقيمون على المنتدى أن قيادة حماس تصغي لتوجهات وأهواء الشعب، ويدعون الستغالل ذلك ويؤمن ا

وبموازاة ذلك يواصل المنتدى . الستعجال اإلفراج عن شاليط بإقناع أهالي األسرى بالضغط على حماس
م الضغط على السلطات اإلسرائيلية بواسطة عريضة تدعو لحرمان األسرى الفلسطينيين من امتيازاته

إيلي آفيدار رئيس المنتدى في حديث لإلذاعة العبرية أمس أن الفضائيات .وكشف د. للضغط على حماس
  . مليون مواطن عربي من أجل إقناعهم بالتعايش والتطبيع60العربية توفر فرصة ثمينة لمخاطبة 

  15/9/2009العرب، قطر، 
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 ر وأجهزة رؤية ليلية من أميركاالجزائر اقتنت طائرات تجسس دون طيا:  إسرائيليتقريربحسب  .51
أفادت تقارير إعالمية جزائرية، أمس، أن التقدير االستراتيجي اإلسرائيلي :  حسين بوجمعة-الجزائر 

" الخبر"، وقالت صحيفة "إسرائيل"، أدخل الجزائر ضمن حساب القوى العسكرية المعادية لـ2009للعام 
بين من مراكز صنع القرار في تل أبيب، أعدوا تقريرا الجزائرية، أمس، أن أكاديميين إسرائيليين مقر

ذكروا فيه، أن الجزائر حصلت على تجهيزات حديثة من روسيا وطائرات تجسس ومعدات رؤية ليلية 
وفي تعليقها على التقرير، أكدت الصحيفة، أن صفقة اقتناء الجزائر . من الواليات المتحدة األميركية

  .صنع، ومعدات إلكترونية وأجهزة رؤية ليلية، لم يكشف عنها من قبللطائرات تجسس أميركية حديثة ال
  15/9/2009العرب، قطر، 

  
  للحدود الفلسطينيةخطة أمريكية تضع تصوراً": التايمز" .52

 أن مبعـوث الـرئيس      "التـايمز " نقلت مصادر إسرائيلية أمس عن صـحيفة         :عبد القادر فارس   -غزة  
تجميد ق األوسط جورج ميتشيل يسعى إلقناع الجانب اإلسرائيلي         األمريكي باراك أوباما للسالم في الشر     

فة الغربية والقدس، وذلك بهدف تمهيد الطريق أمام عقد قمة يجمع الـرئيس             األنشطة االستيطانية في الض   
الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتينياهو بحضور الرئيس األمريكي علـى             

ونقلت الصحيفة عن أوساط على صـلة       . ية العمومية لألمم المتحدة األسبوع المقبل     هامش اجتماع الجمع  
وثيقة بالمفاوضات الجارية حاليا أن الخطة األمريكية تشمل وضـع تـصور للحـدود النهائيـة للدولـة                  

ونقلت الصحيفة عن عضو كنيـست      . الفلسطينية المقبلة بنهاية هذا الشهر وإقامة هذه الدولة خالل عامين         
ائيلي يلعب دورا في المفاوضات الجارية أن الواليات ألقت بثقلها لجلب جميع األطراف إلى طاولـة                إسر

  .المفاوضات
  15/9/2009عكاظ، 

  
   بسبب سوء النوايا "إسرائيل" مع F 35 تلغي صفقة طائرات الشبح واشنطن .53

وم بتـصنيعها شـركة      األمريكية التي تق   F-35لم يعد ممكناً لإلسرائيليين الحصول على طائرات الشبح         
  :، وتقول المعلومات أن السبب يتمثل في اآلتي"لوكهيد مارتن"

رفض البنتاغون السماح لسالح الجو اإلسرائيلي بإدماج أنظمته ضمن هذه الطائرات ألن ذلك قد يترتب               • 
ين بـل    بتطوير الطائرة وقدراتها الحربية ضمن مستوى قد ال يكون معروفاً لألمريكي           "إسرائيل"عليه قيام   

-Fربما يتيح للطيران اإلسرائيلي أن يتفوق على الطيران األمريكية على أساس اعتبارات مزايا الطائرة               
  . الحالية والممكنة35
 فقد طالب اإلسرائيليون بالسماح لهم بشراء عدد مـن          " إسرائيل"ـالخالف حول أسعار بيع الطائرات ل     • 

ـ     هذه الطائرات بما يكفي لتشكيل ثالثة أسراب حر        عن ما هو مطلوب    % 50بية كاملة وضمن مبالغ تقل ب
كما أن هناك تسريبات تقول أن األسباب التي استند عليها الرفض األمريكي من قبيل الـذرائع                ،  .أمريكياً

 على الطائرة معناه استخدمها في ضرب إيـران،         " إسرائيل"المفتعلة ألن األمريكيين يدركون أن حصول       
 بأي مخاطرة من هـذا  " إسرائيل" بهذه الطائرة سيقلل من احتمال قيام " إسرائيل"وبالتالي فإن عدم تزويد     

  .القبيل
14/9/2009موقع الجمل   
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  يتهم اللوبي اإلسرائيلي بخنق واشنطنسابق عضو كونجرس  .54
 أول مـن    ، جيمس ترافيكانـت بتـصريحات     عضو الكونجرس السابق  أدلى  :  أحمد عبد الهادي   -واشنطن
لوبي اإلسرائيلي بخنق السياسة الخارجية األمريكية وإحكام سـيطرته علـى أعـضاء              اتهم فيها ال   ،أمس

 .الكونجرس بمجلسيه وبالزج باألمريكيين في حروب ال مصلحة لهم في خوضها
كان وراء تلفيق االتهام له بسبب معارضته لآلثـار الـسلبية التـي تلحـق               " اللوبي اإلسرائيلي     أن وقال

وقال لمحطة  . تفاف أذرع هذا اللوبي المؤثر على كافة جوانب حياتنا السياسية         بسبب ال "بالواليات المتحدة   
إن الكونجرس ال يملك أمر نفسه، واللوبي اإلسرائيلي يتحكم بكـل أسـف فـي               "األمريكية  " فوكس نيوز "

مـا أعارضـه وبـصورة      ،  "إسـرائيل "وإنني ال أعارض التحالف مـع       . األغلبية الساحقة من األعضاء   
أقـصد  .  هو ما ال يجرؤ أحد على الحديث عنه في واشنطن بينما يعرف الجميع بوجوده              موضوعية تماما 

سياستنا فـي  "وتابع  .بذلك تحكم اللوبي اإلسرائيلي في سياستنا الخارجية وفي أغلب أجندتنا الداخلية أيضا
 العرب دون   لقد أغضبنا . "إسرائيل"الشرق األوسط ال تخدم مصالح الواليات المتحدة ولكنها تخدم مصالح           

 ".وال يمكن فهم العنف الموجه ضدنا أحيانا بعيدا عن هذه الحقيقة. أن يكون ذلك في مصلحتنا
15/9/2009الوطن، السعودية،   

  
    مدريد تنفي عقد لقاءات مع حماس   .55

نفى وزير الخارجية اإلسباني ميجيل انخل موراتينوس أمس بشكل قاطع اجتماع مسؤولين إسبان             : )افي(
وأكد موراتينوس   .من حركة حماس خالفاً لما قاله المتحدث الرسمي باسم الحركة غازي حمد           مع أعضاء   

لم يجتمع أحد   "في تصريحات صحافية لدى وصوله إلى مجلس وزراء االتحاد األوروبي في بروكسل انه              
مس، المتخصص في أخبار االتحاد األوروبي قد نشر أ       " يو ابوزيرفر "وكان موقع    ."من إسبانيا مع حماس   

تصريحات للمتحدث الرسمي لحماس أشار فيها إلى اجتماع ممثلين عن الحركة مع مـسؤولين رفيعـي                
 . المستوى من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا ولوكسمبورج

15/9/2009الخليج،   
  

    شركة فرنسية تنسحب من مشروع يخدم االستيطان  .56
 الفرنسية لشراء   "ترانسبور-فيوليا"مجموعة   أنها تتفاوض مع     "اإلسرائيلية" "دان"أعلنت شركة   : )ب.ف.أ(

ن شراء هذه الحصة ال يمكـن أن        أ توأضاف ."ترامواي القدس "حصة األخيرة في مشروع بناء واستثمار       
وبحـسب صـحيفة هـآرتس       ."اإلسـرائيلية "يتم إال باالتفاق مع باقي الشركاء التجـاريين والـسلطات           

سحاب من هذا المشروع بسبب الحملة العالمية التي أطلقتها         ترانسبور قررت االن  - فإن فيوليا  "اإلسرائيلية"
منظمات داعمة لفلسطينيين وتندد هذه الحملة بواقع أن هذا الترامواي سيخدم أحياء استيطانية في القـدس                

 . 1967حزيران / إليها بعد احتاللها في يونيو"إسرائيل"التي ضمتها 
15/9/2009الخليج،   

 
  اته من شركة إسرائيلية صندوق أميركي يسحب استثمار .57

ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس أن المقاطعـة الدوليـة لـشركات            :  رامي منصور  -القدس المحتلة   
 مستثمراً في صندوق أميركي لإلسـتثمارات       59إسرائيلية شهدت اتساعاً في األيام األخيرة ، بعدما أعلن          

اريعها في الضفة الغربية وسحب اسـتثمارته       بسبب مش " "سرائيلإ" –أفريقيا  "وقف تعامله وتمويل شركة     
  .التي تصل قيمتها ربع مليون دوالر

وأصدر المستثمرون بيانا نهاية األسبوع قالوا فيه إن الشركة اإلسرائيلية تعمل علـى تطـوير مـشاريع                 
ير وقالت اإلذاعة إن الصندوق يد    . متعددة في الضفة الغربية خالفاً للجهد الدولي لوقف بناء المستوطنات         



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1556:         العدد       15/9/2009الثالثاء  :التاريخ

وعلى الرغم  . عقارات بقيمة عشرات مليارات الدوالرات ، ويضم رجال أعمال مؤيدين للعرب ومسلمين           
، إال أن صندوق اإلستثمارات قرر مواصـلة االسـتثمار فـي            " "سرائيلإ" –أفريقيا  "من مقاطعة شركة    

  ".بيزك"و " سيلكوم"شركات إسرائيلية كشركات االتصاالت 
15/9/2009الدستور،   

  
     العنصرية  "إسرائيل" ـ ب"تورنتو"فنان وكاتب يحتجون على احتفاء  1500 .58

 من الفنانين والكتاب العالميين بتوقيع رسالة احتجاج ضـد          1500قام أكثر من     : حنان البدري  - واشنطن
 الشهر الجاري، بعاصمة الكيان الـصهيوني       19-10احتفاء مهرجان تورنتو السينمائي، والمنعقد ما بين        

 شمل مضمونه رفـض الفنـانين       "إعالن تورنتو "قاموا بإصدار خطاب تحول إلى       و .ة الحالية خالل الدور 
 في العالم بينما عدوانها على قطاع غـزة واحتاللهـا           "إسرائيل"الذين وقعوا عليه لمحاولة تحسين صورة       

 .لألراضي الفلسطينية مستمراً
15/9/2009الخليج،   

  
  ئينحماس تحاول إعادة األمل إلى مطالب الالج .59

  فداء عيتاني
فهؤالء بالنسبة إلى   . ال يلتفت معظم اللبنانيين، سياسيين كانوا أم مواطنين، إلى واقع اللفلسطينيين في لبنان            

األغلبية هم مجرد أداة، وربما ال يدري الكثير من اللبنانيين أين تقع المخيمات، أو من يعيش فيهـا، وأي                   
نية التي تتخذها السلطة اللبنانية في محـيط المخيمـات،          ظروف تحيط بحياتهم، وما هي اإلجراءات األم      

  .وكيف يجري التعامل مع الفلسطينيين على الحواجز األمنية اللبنانية
  .الفلسطينيون أداة في أيدي الساسة، والسماسرة، وبعض األجهزة األمنية

ائح وكالة غوث    ألف الجئ فلسطيني مسجل في لو      400أما اإلسرائيليون فينفون ببساطة وجود أكثر من        
، فهم يناقشون إذا كان الرقم يتجاوز المئة ألف، ويصر بعضهم على أنـه      )األونروا(الالجئين الفلسطينيين   

  . ألفا50ًال يتخطى 
أخيراً، التفتت حركة حماس إلى واقع مواطنيها في لبنان، ربما ليس بالشكل الكافي حتى اآلن، إال أنهـا                  

فهي خالل اإلفطـارات    . ا في المخيمات وفق جدول أولويات متحرك      بدأت التفكير في إعادة رسم سياسته     
الرمضانية التي أقامتها أظهرت عبر الخطابات أنها بدأت تعطي األولوية في لبنان لمسائل معيشية تهـم                

  .القاطنين في المخيمات
كـات  التحول في الخطاب جاء مع مراجعة المرحلة ما بعد حرب غزة، كما يبدو، وربما مع تنامي الحر                

السلفية في محيط حركة حماس، رغم أن من يعرفون حماس يفضلون عدم الحـديث مؤقتـاً عـن هـذا                    
الجانب، إال أن المقربين من الحركة يتحدثون عن مرحلة مقبلة تحاول الحركة أن تأخذ مكاناً أوسع لهـا                  

  .في العمل
عادة الكوادر الفلـسطينية    ويسرد هؤالء المقربون أن الحركة كانت في الماضي القريب، وحين قررت است           

من حضن الجماعة اإلسالمية في لبنان، تعطي الجانب الحياتي للمخيمات بعض االهتمام، ولكـن دائمـاً                
  .كانت القضية المركزية هي الشغل الشاغل للحركة، إال أنها اليوم غيرت األولويات

  تركيز على الجانب االقتصادي االجتماعي لالجئين: حماس تغير في خطابها
يترافق هذا مع تغييرات قيادية في الحركة، االبنة الجهادية لحركة اإلخوان المسلمين العالمية، حيث رقّي               
أسامة حمدان ممثل الحركة في لبنان، إلى موقع قد يتطلب منه االنتقال إلى دمشق، ليكون مسؤوالً عـن                  

هو مسألة وقت، علماً بـأن منـصب        العالقات الدولية، ويبدو أن بقاءه في موقع الممثل للحركة في لبنان            
، بينما من يتولى االتصاالت والتنسيق وإقامـة        »دبلوماسي للعالقات السياسية الرسمية   «ممثل الحركة هو    
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الروابط الفعلية هم مجموعة عمل قد يكون أبرز أعضائها المسوؤل عن اإلشراف السياسي للحركة، وقد               
ين سر قوى التحالف، وهو كان في السابق نائب ممثل          عين علي بركة في هذا المنصب، وشغل أيضاً أم        

  .الحركة في سوريا
وبدأت الحركة عملياً مسيرة إلقناع المسؤولين اللبنانيين بأن حق العودة ومنع التوطين ال يتعارضان مـع                

ويمكـن  (إعطاء الحقوق المدنية البسيطة للشعب الفلسطيني في لبنان، من حق العمل إلى حقوق التملك،               
 عدد من األمثلة كما يقول مقربون من الحركة، من زيارات للمرجعيات والنواب الجدد، والملتقـى                إيراد

اللبناني الفلسطيني لحق العودة ورفض التوطين، واللقاء الوطني الفلسطيني في مخيم مار الياس رفـضاً               
  ).الجتماع المجلس الوطني، ولقاء الكومودور، وجوالتها المكوكية على المخيمات إلخ

ويعتبر المقربون من الحركة أن اإلفطار المركزي الذي سيقام غداً، سيشهد تركيزاً في الخطـاب علـى                 
الحقوق المدنية واالجتماعية، حق العودة ورفض التوطين، إعادة إعمار نهر البارد، رفض قرار شـورى     

 أمنية، وفك الحصار    الدولة، الحفاظ على المخيمات، المطالبة بالتعامل مع المخيمات من وجهة سياسية ال           
عن المخيمات في لبنان، قبل التطرق إلى المواضيع المركزية كتهويد القدس وتجميد المستوطنات وغيـر           

  .ذلك
إال أن الطريق أمام حماس طويلة حتى تصل إلى داخل كل منزل في المخيمات وتخاطب كل شابة وشاب                  

عض مطالبـه، وإعـادة اآلمـال إلـى         وتتمكن من تحريك الشعب الالجئ من أجل العمل على تحقيق ب          
الفلسطينيين في أن هناك من يهتم بهم وبحياتهم، وأنهم ليسوا مجرد أداة فـي أيـدي النخـب الـسياسية                    

  .اللبنانية، ومجرد حجة تسمح لبعض المسؤولين الفلسطينيين بالتسول باسمهم
  14/9/2009األخبار، 

 
   التنازالت في التجربة الفلسطينيةطريق .60

  منير شفيق
 أن الخلل األول كـان      1965وف يسجل التاريخ، أو التقويم ِلتجربة الثورة الفلسطينية التي انطلقت عام            س

ـ     وهو البرنامج الذي اعتُبِر البرنامج المرحلي وقد       . 1974عام  " برنامج النقاط العشر  "في تبني ما سمي ب
  .تاللعلى األراضي التي ينسحب منها االح" سلطة فلسطينية"حدد هدفه إقامة 

أي سلطة مقاومة مسلحة منذ اليوم      " سلطة وطنية مقاتلة  "لم يكن من الممكن تمرير هذا الهدف إالّ بإضافة          
كافية، وإنما عجت النقاط التسع بكل ما كان متبنّى فـي تلـك             " مقاتلة"هذا ولم تكن إضافة     . األول لقيامها 

ر وحق العودة والحق الفلسطيني في كـل         والتمسك بميثاق منظمة التحري    242المرحلة مثل رفض القرار     
بل أوحى الذين وصفوه ببرنامج الحد األدنى أو البرنامج المرحلي بأن ثمة مرحلة ثانية تعقبـه                . فلسطين

ولكن أغلبهم  . فهو العتبة لعبور المرحلة الثانية أو لبرنامج المرحلة العليا        . فورا هي تحرير كامل فلسطين    
  .وعليه استقر موقفهم اآلن بال جدال. دنى هو نهاية المطافكان يعلم أن برنامج الحد األ

لقد افتن، أو تفنّن، ذوو االتجاهات اليسارية في ذلك الوقت، وعلى التحديد الجبهة الديمقراطية، واليـسار                
، داخل فتح والفصائل األخرى في التنظير لضرورة تقسيم مراحل النضال إلى مرحلـة دنيـا                "السوفياتي"

مستشهدين بتجارب الثورات العالمية، مثالً تبنّت الصين برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية           وأخرى عليا   
وهذه تصبح مرحلـة دنيـا فـي        . االشتراكية: باعتباره المرحلة الدنيا في عملية االنتقال إلى مرحلة عليا        

  .عملية االنتقال إلى الشيوعية
لحالة الفلسطينية والحاالت األخرى اتُخـذت الحالـة        ولكن ألن التشبيه هنا يتضمن إشكاالت الفارق بين ا        

  .الفيتنامية النموذج األفضل واألقرب مع لي مناسب لواقع التجربة والتاريخ
ولكن قامـت   . في تجربة فيتنام حرر في البداية شمالي فيتنام من دون اعتباره مسبقًا برنامج الحد األدنى              

ولهذا كان إطالق   . ، وقد اعتبرت نفسها جمهورية كل فيتنام      1954جمهورية فيتنام الشمالية نتيجة التفاقية      
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وكانت هنـا مغالطـة وهـي أن الثـورة          . تحرير جنوبي فيتنام تمهيدا لتوحيد شطري الشمال والجنوب       
الفيتنامية لم تقسم تحرير فيتنام إلى مرحلتين شمالية وجنوبية وإنما أقامت في البداية جمهورية فيتنام على                

ما التقسيم فحدث بعد تدخل االستعمار الفرنسي الذي أطاح بتلك الجمهوريـة وبـدأت عمليـة                كل فيتنام أ  
مقاومة انتهت في معركة ديان بيان فو وتم على أثرها التوصل إلى اتفاق مؤقت أسفر عن تشطير فيتنـام     

  .إلى شمال وجنوب
ألن ما أضيف   . لطة فلسطينية المهم أن برنامج النقاط العشر سرعان ما أخذ يتساقط لحساب هدف إقامة س            

ولهذا لم يأت عام    ". السلطة الفلسطينية "أو النقاط األخرى يشكّل تناقضا مع شعار        " مقاتلة"عليه من عبارة    
فكـان هـذا    . 242مع االعتراف الضمني بالقرار     " الدولة المستقلة " حتى تم االنتقال إلى مشروع       1988

يث أصبحت الدولة المستقلة هي الهدف ضـمن حـدود القـرار            القرار خلال ثانيا أشد فداحة من األول ح       
  .مما يعني ضرورة الدخول في لعبة التسوية والمفاوضات السرية. 242

في " تقدما"واعتبروه  . الذين صفقوا ألول انحدار من خالل برنامج النقاط العشر من دول كبرى في حينه             
ر التحرير الكامل سرعان مـا انقلبـوا يطـالبون          من شعا " عقالنية"و" أكثر واقعية "الموقف الفلسطيني و  

 لكي يشطبوا المطالبة بفلسطين التاريخية ويمهدوا لالعتـراف بالدولـة           242باالعتراف الصريح بالقرار    
  .وهو ما أخذ يتحقق في ما سمي بإعالن االستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية. العبرية ضمن تلك الحدود

، في الموقف الفلسطيني سرعان ما أصـبح غيـر          "تقدما"يق له، واعتباره    ولكن هذا اإلعالن، وبعد تصف    
. في الوجود " إسرائيل"كاف وأصبح المطلوب الدخول في المفاوضات المباشرة واالعتراف المسبق بحق           

ومن هنا عندما عقد مؤتمر مدريد الذي قرر فتح التفاوض على المسارات الفلسطينية واألردنية والسورية               
انية، لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية قد استحقت بعد أن تكون الطرف المفاوض، بـالرغم ممـا                 واللبن

ومـا  ) كادوك" (منتهي الصالحية "قدمته من تنازالت كارثية خطيرة في حينه بما في ذلك اعتبار ميثاقها             
فقـد  ). راسبورغفي خطاب الرئيس في ست    (ُأبدي من استعداد ضمني لالعتراف بدولة الكيان الصهيوني         

  .تقرر ضم وفد من داخل فلسطين إلى الوفد األردني ليفاوض تحت مظلة األردن
كان المجلس المركزي قد أخذ قرارا بالموافقة على المشاركة في مؤتمر مدريد ووضع ثالثة شروط فـي                 

ولكن سقطت  . مقدمها أن تكون المشاركة من خالل منظمة التحرير الفلسطينية وليس ضمن الوفد األردني            
  .الشروط المذكورة لتبقى الموافقة على المشاركة

في أثناء التفاوض على المسارات إلى جانب لجان على المستوى العربي تفاوض حول المياه واألمن وما                
ووفد )  أحمد قريع  –محمود عباس   (شابه جرت المفاوضات المباشرة السرية في أوسلو بين وفد من فتح            

الوفد اإلسرائيلي كـان    "فقد صرح بأن    . ه بيريز، وكان بيريز الموجه للوفدين     من حزب العمل على رأس    
، الذي جاء أدنى من كل برامج الحد األدنى         "اتفاق أوسلو "وهكذا ووجه العالم كله بمفاجأة      ". يفاوض نفسه 

بط وكان ذلك أول قرار فلسطيني يه     . بل جاء دون السقف العربي الرسمي في حينه       . المتدحرجة إلى أسفل  
  .عن مستوى السقف العربي ليقوم الحقًا بجره إلى تبنيه

في الحقيقة نتيجة طبيعية ومنطقية للمسار الذي اختطه برنامج النقـاط العـشر، ثـم               " اتفاق أوسلو "جاء  
ففي الساحة الفلسطينية ال يمكن االنتقال إلى المطلوب        . 1988برنامج إعالن الدولة المستقلة في الجزائر       

وذلك لما يحمله المطلوب من تنازالت مبدئية خطيرة غير مقبولة، وال يمكن تمريرها، إذ ال               . دفعة واحدة 
ـ              عبـر  " حّل الدولتين "بد من التدرج واالحتيال من أجل الوصول إلى النهاية التي أصبحت تلخص اآلن ب

  .الدوليةالمفاوضات أي عبر ما يمكن أن يقبل به الكيان الصهيوني الذي ال يعترف بأي من القرارات 
 وعاصمتها القدس الشرقية،    1967إن تبني شعار إقامة دولة فلسطينية مستقلة على األراضي المحتلة في            

جعل منظمة التحرير الفلسطينية تواجه منذ البداية بضرورة االعتراف بالدولة العبريـة والقبـول بحـل                
فكانت البداية القـول    . ع الشرط الجديد  وهنا أيضا كان ال بد من التدرج واالحتيال من أجل ابتال          . الدولتين

ولكن سرعان  . ورحب به " تقدما"وقد اعتبر ذلك    . وليس االعتراف القانوني  ) ديفكتو(باالعتراف الواقعي   
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وهو ما فرض نفسه على قيادة فتح . ما أصبح غير كاف، والمطلوب االعتراف الكامل بال لف وال دوران         
 242سها كالمعلّقة بعد أن قبلت بإقامة الدولة علـى حـدود قـرار              في مفاوضات أوسلو، ألنها وجدت نف     

  .واعترفت بوجود دولة االغتصاب الصهيوني اعترافا بواقع وليس اعترافا قانونيا
ـ   موجودة في الواقع وال أحد ينكـر الواقـع كمـا أن            " إسرائيل"بحجة أن   " حّل الدولتين "إن االعتراف ب

ي االعتراف القانوني والشرعي، شكّل التغطية والتمهيد لالعترافـات         االعتراف بوجودها الواقعي ال يعن    
الالحقة والتي وصلت اآلن إلى االعتراف بحدود للدولة الصهيونية تأكل القسم األعظم واألهم من الضفة               

  .الغربية والقدس
 أحد يدري   هذا وال . ميتشل-شارون وتبنّاه أوباما  -الذي أطلقه بوش  " حّل الدولتين "وهذا ما يعنيه مشروع     

إلى أين ستصل التنازالت بعد ذلك، فمثالً أصبح االعتراف المطلوب بدولة الكيان الـصهيوني يتـضمن                
االعتراف بأنها دولة اليهود أو للشعب اليهودي، بما يعنيه ذلك من توجيه ضربة قاضـية لكـل عدالـة                   

وذلك إلـى   . واإلسالمية في فلسطين  القضية الفلسطينية وللتاريخ الفلسطيني والحقوق الفلسطينية والعربية        
ـ        من حقوقهم فوق أرضهم ليحولهم إلى مقيمـين علـى أرض            48جانب ما يتضمنه من تجريد عرب ال

  .الشعب اليهودي تمهيدا لتهجيرهم
بأنها دولة لليهـود شـأن      " إسرائيل"ومن هنا نلحظ التمهيد الذي قدمه سالم فياض حين اعتبر أن تعريف             

وهذا احتيال ملتوٍ لالعتراف بيهودية الدولة ما دام األمر شـأنًا خاصـا             . لفلسطينيينيخصها وال يخص ا   
  بها؟؟

وباختصار التجربة الفلسطينية تعلّم أن الخلل يبدأ بالخطوة األولى ثم يبدأ التدحرج مـن خـالل التـدرج                  
  .وصوالً إلى ما وصل إليه مشروع التسوية الراهن

لفلسطينية أن التنازل يسبقه مقدمات كما الحظنا في المقدمة التي تمثلـت            ومن جهة أخرى تُعلِّم التجربة ا     
ببرنامج النقاط العشر حيث ال يبدو أن ثمة تنازالً، وهو ما يفعله اآلن الذين يقدمون لالعتراف بيهوديـة                  

ـ   . دولة الكيان من خالل اعتباره شأنًا ال يخص الفلسطينيين وإنما يخص قادة تلك الدولـة               صبح وبهـذا ت
  .، بال حاجة إلى توضيح وإبانة"إسرائيل"اليهودية متضمنة في االعتراف بدولة 

  14/9/2009نت، .الجزيرة
  

  ! التحضير لضرب غزة من جديد .61
  عماد صالح الدين 

بـالنظر إلـى    ( إسـرائيل )في سياق التقييم اإلسرائيلي الجاري منذ أكثر من ستين عاما على إقامة دولة              
تقـدم أولويـة الخطـر      ) إسـرائيل (عدها االستراتيجي الوجودي عليها ، فإنها أي        المؤثرات السلبية في ب   

الداخلي الفلسطيني بأشكاله المختلفة عبر مظاهرات محدودة أو انتفاضات شعبية خطيرة أو عصيان مدني              
أو غيرها ، على قضية الخطر الخارجي المتمثل بالدول العربية المحيطة وما جاورها من بلدان عربيـة                 

  .ى أو إسالمية أخر
تقوم على فكرة األمن المطلق والحساسية  األمنية الفائقة وهي بالتالي ال يمكـن أن               ) إسرائيل(فدولة مثل   

تقبل بأي حراكات أو قطاعات تخرج عن إرادتها ، وعن أهدافها الماثلة أساسـا فـي إطـار حركتهـا                    
  .الصهيونية األم 
ـ   للحكم الذاتي المحدود أو ما كانت تعرضه شبيها بـسلطة          أن تقبل بإقامة سلطة     ) إسرائيل(من الممكن ل

الحكم الذاتي في ثمانينيات العقد التاسع من القرن العشرين المنصرم ، فيما عرف في حينه بروابط القرى                 
، لكنها ال يمكن بأي حال من األحوال أن تقبل بقيام وبقاء واستمرار وتطور منظومة قريبة منها جغرافيا                  

 فلسطينيون ، ال يقبلون شروطها وإمالءاتها ، وفي حين تتمتع هذه المنظومة بنـوع مـن                ، يسيطر عليها  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1556:         العدد       15/9/2009الثالثاء  :التاريخ

التكاملية سياسيا وأمنيا ، ولديها قدر من القوة واالستقاللية كما هو الحال تماما مع قطاع غزة بعد سيطرة                  
   .2007حركة المقاومة اإلسالمية حماس عليه في أواسط حزيران تموز 

كما هو  ) إسرائيل(رافا عربية وإسالمية تُشكل خطرا استراتيجيا وربما وجوديا على          صحيح أن هنالك أط   
الحال مع إيران وحزب اهللا اللبناني والخط الجيواستراتيجي الخطير جدا المتمثل في سوريا ، لكن بطبيعة                

ـ              رائيلي التـي   األمور القائمة عليها الكيانات والدول أساسا ، والى الطبيعة الخاصة بدولة االحتالل اإلس
تجمع إلى جانب االحتالل صفة اإلحالل ، وما يتعلق بذلك من هاجسية األمن لديها ، فإن قطاع غزة وما                   
يمثله ألول مرة في التجربة الفلسطينية  الحديثة كلها من بؤرة مقاومة فلسطينية داخلية في أرض فلسطين                 

وبنوع من االستقاللية والقدرة على الـدفاع       نفسها  ، ومن خالل سيطرة سياسية وأمنية شبه متكاملة عليه            
يصبح األولوية األولـى    ) قطاع غزة (، فإنه أي    2009 – 2008كما حدث في الحرب األخيرة على غزة        

  .في سياق التخلص من البنية العسكرية والسياسية واإلدارية التي باتت قائمة فيه ) إسرائيل(في نظر 
يذهبون يمنة ويسرة ، ومرة إلى هذه الجهة أو تلـك ، فـي              قبل الحرب على غزة ، كان بعض المحللين         

سياق استشراف وتوقع الطرف الذي سيكون محال للضربة اإلسرائيلية القادمة، دون أن تكون غزة ضمن               
  .التوقع األول ألي هجوم إسرائيلي مباغت 

باإلمكـان   ) !حتمية الهجوم على غـزة    (  ، بعنوان    2007وكاتب هذه السطور كتب مقاال مع نهاية عام         
  .الرجوع إليه عبر محرك البحث غوغل 

وقد انطلقت باكرا في أساس توقعي للهجوم على غزة، من منطلـق ترتيـب األولويـات االسـتراتيجية                  
اإلسرائيلية في تعاملها مع أعدائها الفلسطينيين والعرب ، باالستناد إلى النظرة العلمية لطبيعة الصهيونية              

  .حركة ودولة 
تحتـاج  ( إسـرائيل )رتيب األولويات اإلسرائيلية في التعامل مع األعداء والخصوم ، فإن           وضمن نظرة ت  

دوما إلى جملة الترتيبات والتبريرات الالزمة لتحضير هجومها أو عدوانها إقليميا ودوليا ، ومـن فتـرة                 
  .قريبة فلسطينيا من خالل عالئق اتفاقات السالم والتنسيق األمني االستراتيجي معها 

تابع جيدا لما يجري في األراضي الفلسطينية المحتلـة مـن حراكـات ، يـذكر تلـك الترتيبـات                    والم
 ، ومن بينها تحميـل الطـرف المـصري          2008والتحضيرات التي سبقت الهجوم على غزة في أواخر         

الراعي للحوار بين فتح وحماس لألخيرة، في حينها ، المسؤولية عن فشل الحوار وعـن أي تـداعيات                  
 خطيرة وقتها ، وما كان هنالك من تسريبات ومعلومات عن مباركة خطوة الهجوم المباغت على                مستقبلية

  .غزة من هذه الدولة العربية أو تلك 
اآلن ما زالت صورة المشهد هي هي من ناحية الوزن االستراتيجي لماهية الخطورة وأولويتها بالنـسبة                

عسكري المقاوم ما زال قائما برغم الحرب المدمرة        ؛ فحماس وحكومتها وقطاعها األمني وال     ) إسرائيل(لـ
  . يوما 21التي استمرت 

وفي المنطقة وفي فلسطين المحتلة يتابع المرء حراكات سياسية ووفودا تذهب وتجيء ، ويتم الحديث عن                
حل ودولة تقوم خالل سنتين ، جاء هذا على لسان رئيس حكومة السلطة في رام اهللا الدكتور سالم فياض                   

 -9 -13هـآرتس ( اء من جديد على لسان األوروبيين وكشفته وسائل إعالمية إسرائيلية مـؤخرا             ، وج 
2009. (  

هذا باإلضافة إلى ما تم تسريبه عبر وسائل اإلعالم من وجود مقترح مصري جديد للحـوار بـين فـتح       
لك بأي ثمـن    وحماس ، يريد ترتيب األوضاع النتخابات رئاسية وتشريعية في منتصف العام المقبل ، وذ             

مؤقت ولو كان مكتوبا سياسيا وأمنيا وربما إداريا مع حماس ، حتى تتحقق نتيجة الفـوز لحركـة فـتح                    
  .حسب توقعات أطراف بعينها 
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وما أشبه طرح اليوم باألمس ، وإن اختلفت فيه وسائل وأشكال الخداع ، فباألمس لما رفـضت حمـاس                   
سمي فرضها كوثيقة فلسطينية للتنفيذ ، وعلى اعتبارهـا         الوثيقة المصرية التي أراد الراعي المصري الر      

   .2008 -12 -27بأنها المشروع الوطني الفلسطيني ، جاءت الحرب بعدها بأيام على غزة في 
ولكن حماس وقيادتها في غزة، قد أحسنت التصرف تجاه الموقف هذه المـرة ، حـين رحبـت بوثيقـة                    

وانكبت على دراستها رغم ما تم تداوله عن بعض بنودهـا           المقترح المصري الجديد للحوار الفلسطيني ،       
من مثالب  ، ونراها تُحسن التصرف ، في محاولتها تجنب العدوان اإلسرائيلي  القادم قدر اإلمكان؛ عبر                  
دبلوماسية حراك واتصال قياداتها مع قيادات المنطقة العربية سواء في األردن أو السعودية أو غيرهمـا                

في الفترة األخيرة ، وهي الشك تحتاج إلى جهد دولي دبلوماسي وسياسي ، خصوصا              من الدول العربية    
الصيني والروسي منه ، لتجنب أي عدوان إسرائيلي على القطاع ، عبر الضغط اإلقليمي والدولي علـى                 

  .للجم عدوانها عن الشعب الفلسطيني) إسرائيل(
لهدف األول على عدوانه، قبـل غيرهـا مـن          لكن  احتمال الهجوم التالي على غزة يبقى قائما ، وهي ا           

  .أطراف المحور المقاوم والممانع في المنطقة
  15/9/2009صحيفة فلسطين،  

  
  فصول من كتاب الَوَهن .62

  فهمي هويدي
حينما يستقبل نتنياهو في القاهرة، رغم كل ما يمثله في الذاكرة وما تمارسه حكومته على األرض، فإن 

 هل نحن جادون حقا في التعامل مع الملف الفلسطيني أم أننا هازلون؟ : ذلك يستدعي سؤاال كبيرا هو
)1 ( 

في األسبوع الماضي أجل وزير خارجية تركيا زيارة عمل إلسرائيل، احتجاجا منه على رفضها 
في الوقت ذاته ألغى وزير خارجية السويد زيارة . »أرينز«االستجابة لطلبه زيارة قطاع غزة عبر معبر 

سرائيل، احتجاجا على الحملة التي شنتها على بالده، عقب نشر تقرير صحفي في إحدى كانت مرتبة إل
الصحف السويدية، فضح ضلوع عناصر من الجيش اإلسرائيلي في تجارة األعضاء البشرية التي 

 . ينتزعونها من أجساد الفلسطينيين
بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي للقاهرة أن يطالع المرء مثل هذه األخبار، ثم بعدها بأيام يفاجأ بزيارة يقوم 

المصري مع » التسامح«ليس فقط حين يقارن . فإنه ال يستطيع أن يكتم شعوره بالدهشة) 9 /13في (
موقف الوزيرين التركي والسويدي إزاء فجاجة السلوك اإلسرائيلي، ولكن أيضا حين يعجز عن أن يجد 

ذلك أن الباحث المحايد إذا ما استعرض . راهننقطة لقاء مشترك بين مصر وإسرائيل في الوقت ال
السياسات والممارسات اإلسرائيلية إزاء فلسطين بل وإزاء مصر أيضا، فإنه يخلص إلى أنها تتضمن من 
عناصر االستفزاز والتحدي ما يفترض يغلق أبواب مصر في وجوه القادة اإلسرائيليين، ويصبح االعتذار 

اإليمان، أما حين يحدث العكس، بحيث تواصل إسرائيل عربدتها عن عدم استقبال أي منهم هو أضعف 
واستفزازها وإهاناتها، ثم يستقبل رئيس وزرائها في مصر، فذلك مما يتعذر فهمه وتفسيره، فضال عن 

 . أنه يغدو من أعجب العجائب
م اقتصادي، إن السيد نتنياهو الذي استقبلناه هو من يرفض السالم مع الفلسطينيين، ويتحدث فقط عن سال

، فإنه ال يمانع في إقامة دولة فلسطينية »يتسامح«وحين . وكأن فلسطين حظيرة ماشية وليست وطنا
 شريطة أن تكون منزوعة السالح ومعترفة بيهودية الدولة اإلسرائيلية، األمر الذي يترتب عليه طرد 

حالية مندفعة في التوسع  الذين ال يزالون يقيمون وراء ما سمى بالخط األخضر، وحكومته ال48عرب 
االستيطاني بالضفة الغربية، وماضية في بيع أراضى الفلسطينيين الغائبين إلى من يريد الشراء من يهود 
. العالم، متحدين بذلك كل القوانين واألحكام واألعراف التي تمنع التصرف في ملكية األراضي المحتلة
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لسطينيين من بيوتهم وتسليم تلك البيوت للمستوطنين، هي أيضا مستمرة في تهويد القدس وطرد سكانها الف
وإلى جانب تمسكها بحصار غزة وتجويع أهلها ومنع إعمارها، فان طائراتها لم تتوقف عن قصف حدود 
مصر مع القطاع بدعوى تدمير األنفاق، في انتهاك صريح لمعاهدة السالم بين البلدين، التي نصت على 

 . إلخ...أن الحدود مصونة ال تمس
كل بند في هذه القائمة كفيل بأن يغضب القاهرة، ويدفعها إلى االحتجاج ورفض استقبال القادة والمبعوثين 
اإلسرائيليين، ما لم يغيروا من سياساتهم ويتوقفوا عن ممارساتهم العدوانية، فما بالك بالبنود إذا تعددت 

سات ــ التوسعات االستيطانية صحيح أن القاهرة عبرت عن استيائها من بعض الممار.. واجتمعت؟
بوجه أخص ــ لكنها بدال من أن تترجم ذلك االستياء إلى أي إجراء حازم من قبيل رفض استقبال 
الرسميين اإلسرائيليين أو الضغط بورقة العالقات، فإنها دعت الواليات المتحدة إلى التصرف بحزم تجاه 

 . ي ذلك شأن بقية عواصم العرباإلسرائيليين، ووقفت متفرجة على ما يجرى، شأنها ف
)2 ( 

قاطعوا «مقاال بعنوان » لوس انجلوس تايمز«في العشرين من شهر أغسطس الماضي، نشرت 
، كتبه أستاذ جامعي إسرائيلي هو نئيف جوردون، وبنى دعوته للمقاطعة على أساس أن »إسرائيل

م العنصري الذي عرفته جنوب إسرائيل دولة تطبق نظاما عنصريا فظا، يضاهى إن لم يزد على النظا
وخلص إلى أنه لم يعد هناك سبيل لهزيمة ذلك النظام إال بمقاطعة عالمية واسعة تفضح عنصرية . أفريقيا

 . إسرائيل وتضغط عليها، تماما كما حدث مع النظام البائد في جنوب أفريقيا
 2002 شهدت إنجلترا عام لم تكن هذه هي المرة األولى التي تطلق فيها هذه الدعوة في الغرب، فقد

 قررت 2005وفى عام . حملة قادها بعض األكاديميين لوقف العالقات الثقافية واألكاديمية مع إسرائيل
وهو الموقف ذاته الذي تبناه . جمعية العلميين اإلنجليز مقاطعة جامعتين إسرائيليتين لتأييدهما لالحتالل

األكبر (الواليات المتحدة قررت الكنيسة المشيخية ، وفى 2007اتحاد الجامعات البريطانية في عام 
بعدما ارتفعت األصوات في ) 2006عام (سحب استثماراتها الضخمة في إسرائيل، ) واألهم في أمريكا

 . داخلها معتبرة تلك االستثمارات دعما لالحتالل واالستيطان
رجان تورنتو السينمائي إهداء إذ قرر مه. في األسبوع الماضي واجهت مصر موقفا كاشفا في هذا السياق

. دورته الحالية لمدينة تل أبيب في الذكرى المئوية إلنشائها، بدعوى أنها مدينة تجسد التنوع الثقافي
ورغم كذب االدعاءين فإن ما يهمنا في األمر أن بعض الفنانين الغربيين الشرفاء قرروا مقاطعة 

عنف ويتجاهل دورها الوحشي في تشريد آالف المهرجان، وأعلنوا أنه يحتفل بمدينة بنيت على ال
فسحب المخرج الكندي جون نجريسون فيلما كان مقررا عرضه بالمهرجان، . الفلسطينيين من بلدهم

من الذين قاطعوا المهرجان أيضا جين فوندا ودافى . وتضامن معه في ذلك مخرج آخر هو كين لوتش
موقفهم الذي أعلنوه بأن إدارة المهرجان متهمة وهؤالء احتجوا في . جلوفر والمؤلفة ناعومى كالين

 مخرجا وكاتبا كنديا بيانا اعتبروا فيه إدارة المهرجان متواطئة مع 50باالنحياز إلى إسرائيل، كما أصدر 
 . آلة الرعاية اإلسرائيلية

هذه المالبسات وضعت المخرجين المصريين الذين رغبوا في عرض أفالمهم بالمهرجان في موقف 
كنهم لجأوا إلى حل وسط، فقرر بعضهم االلتفاف على المشاركة من خالل التوقيع على بيان حرج، ل

المخرجين والكتاب الكنديين، وفى الوقت نفسه، أرسلوا أفالمهم لكي تعرض في مهرجان تورنتو، وكانت 
بنا حجتهم التي أعلنوها في الصحف أنهم رفضوا ترك الساحة إلسرائيل لكي تستعرض فنونها، لقد ذه

إلى تورنتو في حين قاطع مهرجانها عدد من كبار الفنانين الغربيين، األمر الذي وضعنا أمام مفارقة 
وهذه . هل نحن جادون أم هازلون في التعبير عن االحتجاج والغضب؟: فضحتنا، وجددت السؤال

بعض يحتال المفارقة تتضاعف حين تالحظ أن أصوات مقاطعة إسرائيل تتردد في الغرب، في حين أن ال
لحسابات صغيرة للغاية، مثل دعوة موسيقار إسرائيلي إلى مصر وترجمة بعض . عليها في العالم العربي
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الكتابات العبرية إلى العربية، السترضاء إسرائيل وحثها على التصويت لوزير الثقافة فاروق حسنى في 
بعض الدول العربية إلى التطبيع سعيه للفوز برئاسة منظمة اليونيسكو، وأسوأ من ذلك وأغرب أن تساق 

 . التدريجي مع إسرائيل، استجابة لخدعة تتذرع بمكافأتها على التجميد المؤقت لالستيطان
)3 ( 

في عام . تطول القائمة إذا ما تتبعنا صفحات سجل الوهن واالستخذاء، لذا سأقف أمام صفحتين اثنتين فقط
 تاريخيا قضى ببطالن إقامة جدار الفصل  أصدرت محكمة العدل الدولية في الهاي حكما2004

العنصري الذي شرعت إسرائيل في بنائه، واعتبر هذا القرار أهم وثيقة قانونية في الشأن الفلسطيني منذ 
إذ أكد أن الحقوق الوطنية التي يطالب بها الفلسطينيون غير قابلة للتصرف، وأكد . صدور وعد بلفور

تبر االحتالل غير مشروع، وبنى على ذلك قرارا بوجوب إزالة قرارات األمم المتحدة السابقة، واع
وقد صدقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على القرار، بحيث أصبح . الحاجز وتعويض المتضررين منه

ورقة ضغط بالغة األهمية، تستطيع الدول العربية استخدامها لفضح ووقف المخططات اإلسرائيلية 
م الرأي العالمي، لكن الدول العربية لم تكترث بالقرار، وتعاملت معه الوحشية وإحراج تل أبيب أما

 . بدرجة مذهلة من الالمباالة
الورقة الثانية تتمثل في التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية لتقصى حقائق العدوان اإلسرائيلي على غزة 

فت اللجنة بهذه المهمة فى شهر وكانت الجامعة العربية قد كل). 2009(الذي وقع في بداية العام الحالي 
ورأس اللجنة . فبراير الماضي، بعدما شكلتها من ستة شخصيات عالمية، أغلبهم من كبار رجال القانون

البروفيسور جون دوجارد من جنوب أفريقيا، وضمت أعضاء من هولندا والنرويج وشيلى والبرتغال 
ية استقبالها، لكنها تمكنت من تقصى جميع زارت اللجنة غزة، ورفضت الحكومة اإلسرائيل. واستراليا

.  أبريل الماضي30 صفحة قدمته إلى الجامعة العربية في 250حقائق ما جرى، ثم أعدت تقريرا من 
وتضمن التقرير وصفا للوقائع وتحليلها، وتقييما قانونيا لها، وخلص إلى مجموعة من التوصيات 

  .واإلجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة إسرائيل
اثبت التقرير ارتكاب إسرائيل قائمة طويلة من جرائم الحرب، إضافة إلى اتهامها باإلبادة الجماعية 

 توصية للجامعة العربية، دعت إلى عرض األمر على محكمة العدل الدولية، 13للفلسطينيين، وقدم 
وصيات الجامعة العربية ومطالبة مجلس األمن بإحالة ملف الوقائع إلى المحكمة الجنائية الدولية، دعت الت

أيضا إلى حث دولها األعضاء على اتخاذ إجراءات المالحقة القانونية ضد المسئولين اإلسرائيليين 
 . الضالعين في جرائم الحرب التي ارتكبت واإلبادة الجماعية التي تمت

هر مايو إلى جانب ذلك، دعا مجلس أبحاث العلوم اإلنسانية في جنوب أفريقيا إلى مؤتمر عقد في ش
الماضي بمدينة كيب تاون، شهده عدد كبير من أبرز الخبراء، لدراسة الممارسات اإلسرائيلية في 

 صفحة من القطع 300وأصدر المجلس تقريرا ضافيا في . األراضي المحتلة وموقف القانون الدولي منها
 . الكبير، فضح فيه تلك الممارسات وأدانها

رغم أن .  في الجامعة العربية وال في أي عاصمة عربية أخرىهذا العمل الجاد لم يحرك شيئا ال
الخالصات التي انتهى إليها إذا أخذت على محمل الجد، كان يمكن أن تهدم السمعة األخالقية، فضال عن 
السياسية للدولة العبرية، كما كان يمكن أن تستدعى مجرمي الحرب الدوليين إلى القضاء الجنائي في أي 

 . بل وأمام المحاكم الفلسطينية أيضادولة أوروبية، 
)4 ( 

هل نحن جادون أم هازلون؟، حيث تشير مختلف القرائن إلى أنه : أحسب أن ما تقدم يجيب عن السؤال
وكل ما نشاهده من اجتماعات وبيانات ال . ليس هناك ما يدل على الجدية أو يؤيدها في السلوك العربي

إن شئت .  المكان، لم تسفر عن تقدم يذكر ألي خطوة لألماميزيد على كونه جرى يمثل مراوحة في ذات
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وفى أحسن فروضه فإنه . فقل إنه استسالم لمنطق إدارة الخد األيسر إزاء كل صفعة تضرب الخد األيمن
 . وتغييبا لإلستراتيجية» التاكتيك«يعد استغراقا في 

بي تعبير عن عجز وعدم قدرة، أم هل هذا الحاصل في العالم العر: هذه الخالصة تستدعى سؤاال آخر هو
ال استطيع أن أسلم بالعجز العربي، وأقبل وصفه بالضعف فقط، ألن العالم .. أنه تعبير عن عدم الرغبة؟

العربي يملك أوراقا كثيرة كتلك التي مررنا بها، كما تتوافر له أسباب القوة التي ال تحتاج إال إلى إرادة 
فال .  أننا إذا أردنا أن نتصارح وان نتجنب الكذب في الشهر الفضيلالستثمارها واستنهاضها، لذلك أزعم

مفر من االعتراف بان مشكلتنا الحقيقية تكمن في غياب اإلرادة، األمر الذي يعني أننا بصدد حالة من 
وإذا جاز لي أن استمر في االعتراف والمصارحة، فإنني ال أتردد في . عدم الرغبة وليس عدم القدرة

 في مصر عشنا ثالثة أطوار للقضية، طور الدفاع عنها باالنحياز للمقاومة وإشهار الالءات القول إننا
الثالث في الستينيات، ثم طور التخلي عن القضية بمعاهدة كامب ديفيد في السبعينيات والثمانينيات، 

تكذبه األيام وأخيرا طور تصفيتها وبدء إغالق ملفها منذ التسعينيات، وهو تقدير اسأل اهللا تعالى أن 
  .بحيث يعد تعبيرا عن اإلحباط بأكثر منه تصويرا للحقيقة

  15/9/2009الشرق، قطر، 
  

 ثم السالم.. األرض أوال .63
 تركي الفيصل

حثت الواليات المتحدة ودول غربية أخرى السعوديةَ لبعض الوقت كي تظهر المزيد من النوايا إزاء 
 أن يكون هناك تواصل أكبر مع إسرائيل وإجراءات وأخيرا، دعا ولي العهد البحريني إلى. إسرائيل

 .مشتركة لدول عربية بهدف إحياء عملية السالم
شهدت السعودية ميالد الدين اإلسالمي وهي خادمة الحرمين الشريفين ودولة كبرى عالميا في مجال 

. نا بدرجة كبيرةالطاقة والقائد الفعلي للعالمين العربي واإلسالمي، وهذا ما جعل إسرائيل تثمن اعتراف
ولذا، يجب أن ترفض . ولكن من منطلق نفس األسباب، تلزم المملكة نفسها بمعايير أعلى للعدالة والقانون

التواصل مع إسرائيل حتى تنهي احتاللها غير القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن 
خطوات تجاه التطبيع الدبلوماسي قبل عودة وبالنسبة للسعوديين، فإن أخذ أية . ومزارع شبعا في لبنان

 .هذه األرض إلى أصحابها الحقيقيين يمثل تقويضا للقانون الدولي وتجاهال لعمل غير أخالقي
، والتي احتلت خاللها إسرائيل هذه المناطق، باإلضافة إلى القدس 1967بعد حرب األيام الستة عام 

تابع لألمم المتحدة قرارا ينص على أنه من أجل تحقيق الشرقية وشبه جزيرة سيناء، مرر مجلس األمن ال
. يجب أن تنسحب إسرائيل من المناطق التي احتلتها أخيرا» سالم عادل ودائم في منطقة الشرق األوسط«

الدولة المحتلة ال يجب أن تنقل أو ترحل جزءا من «وبنفس الصورة، تشير معاهدة جنيف الرابعة إلى أن 
 .» األرض التي تحتلهامواطنيها المدنيين إلى

وفي الوقت الحالي، يلمح قادة إسرائيليون إلى أنهم راغبون في إعادة أجزاء من هذه األراضي المحتلة 
وبالنسبة للعرب، فإن قبول مقترح كهذا . إلى العرب، ولكن إذا منحوا أوال تنازالت عسكرية واقتصادية

 .ة الغزو المسلحيشجع على وقوع اعتداءات مشابهة في المستقبل بمكافأ
، اتخذت الدول العربية خطوات من أجل تحسين العالقات 1993ويشار إلى أنه بعد اتفاقية أوسلو عام 

ومع ذلك، استمرت إسرائيل في . مع إسرائيل، وتم السماح باعتراف في شكل اتفاقيات تجارية وقنصليات
حصول على الدليل بأن إسرائيل بناء مستوطنات وجعلت جيرانها غير راغبين في بذل المزيد دون ال

 .سوف تقدم شيئا في المقابل
، والذي دعا إلى تدمير 1988وفي الوقت الحالي، يستشهد مناصرو إسرائيل بميثاق حماس القديم لعام 

إسرائيل، كدليل على موقف فلسطين إزاء حل الدولتين، دون النظر إلى المخالفات التي قام بها االحتالل 
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وفي المقابل، قامت السعودية بذلك . قدم إسرائيل يوما أي صيغة شاملة لخطة سالمولم ت. اإلسرائيلي
ووافق العالم . 2002 ومبادرة الملك عبد اهللا للسالم عام 1982مبادرة الملك فهد للسالم عام : مرتين

 .العربي على كال المبادرتين، ولكن تجاهلتهما إسرائيل
لتين دائم، يجب أن تكون إسرائيل مستعدة ألن تعطي مثلما ومن أجل تحقيق السالم والوصول إلى حل دو

ويجب أن تكون الخطوة األولى هي اإلزالة الفورية لجميع المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة . تأخذ
وسيظهر ذلك وحده للعالم أن إسرائيل جادة في تحقيق السالم وال تتلكأ في الوقت الذي تضيف . الغربية

 .نين في األرض الفلسطينية التي تحتلها بالفعلفيه مزيدا من المستوط
وفي نفس الوقت، يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل كي تتخلى عن جميع األراضي 
العربية ليس من أجل الحصول على تنازالت غير مستحقة، ولكن إلثبات النوايا الطيبة وأنها مستعدة 

وقد قدم العالم . تزام بالمعايير الدولية لالحتالل العسكريللعمل وفق قواعد مجلس األمن ومستعدة لالل
، إلسرائيل السالم والتطبيع 2002 دولة عام 22العربي، في مبادرة السالم العربية التي وافقت عليها 

مقابل انسحاب إسرائيلي من كافة األراضي العربية، بما فيها القدس الشرقية، على أن يتم حل قضية 
 .برضا الطرفينالالجئين بعد ذلك 

أن يسافر الملك : »بما قام به السادات«وقد كانت هناك دعوات وراءها نوايا حسنة للسعودية كي تقوم 
ولكن، يجب على هؤالء الذين يدعون إلى . عبد اهللا إلى إسرائيل ويرد اإلسرائيليون بسالم مع السعودية

 واجتمع 1977ات ذهب إلى إسرائيل عام القيام بخطوة كهذه أن يتذكروا أن الرئيس المصري أنور الساد
مع رئيس الوزراء مناحم بيجين بعد أن أكد وزير الخارجية اإلسرائيلي موشيه دايان لمبعوث السادات 

ولكن، مع . حسن التهامي أن إسرائيل سوف تنسحب من كل شبر في األراضي المصرية مقابل السالم
لزعماء فلسطين ولبنان وسورية ال يوجد سبب غياب عرض مماثل في الوقت الحالي تقدمه إسرائيل 

 . نموذجا يحتذى به1977العتبار أن عام 
. وقد منح خطاب الرئيس أوباما في القاهرة خالل الصيف الحالي العالمين العربي واإلسالمي آماال كبيرة

يلية ولكن، تقوم جميع الحكومات اإلسرائ. ومثل إصراره على تجميد النشاط االستيطاني تطورا سارا
 .بتوسعات في المستوطنات، حتى تلك الحكومات التي التزمت بعدم القيام بذلك

ومع أن جيران إسرائيل يريدون السالم، فإنه ال يمكن أن . ال تريد أي دولة في المنطقة المزيد من الدماء
ل مقابل نتوقع منهم التساهل مع ما يشبه السرقة، وبالتأكيد ال يجب الضغط عليهم كي يكافئوا إسرائي

وحتى تلتفت إسرائيل إلى دعوة الرئيس أوباما إلزالة جميع المستوطنات، يجب أن يفهم . أرض ال تملكها
ونحن . العالم أن السعودية سوف تعرض ما يريده اإلسرائيليون بشدة وهو الحصول على اعتراف إقليمي

 .ديهم عن األراضي العربيةراغبون في التواصل مع أي شريك لتحقيق السالم، ولكن بعد أن يرفعوا أي
  "نيويورك تايمز"
 15/9/2009الشرق األوسط، 
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