
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  األمن في الضفةأجهزة في قيادة "جوهرية تغييرات"عباس يجري 
 تحفظات حماس عن الورقة المصرية تقدم خطياً بعد عودة مشعل من العمرة": الحياة"

 في لبنان  العالقات الخارجية في منظمة التحرير يحذر من أخطار تهدد المخيماتمسؤول
 استمرار الخالف حول االستيطان بين ميتشل ونتنياهو

 المقبلة  والدولة الفلسطينية "إسرائيل" محتملة بين أمنيةخطة ملحقة بمبادرة جنيف حول ترتيبات 

"إسرائيل" تتهماألمم المتحدة
 جرائم حرب في غزة باكارتب

  وتدين إطالق الصواريخ من القطاع
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   إطالق الصواريخ من القطاع وتدينجرائم حرب في غزة باارتكب "إسرائيل"  تتهماألمم المتحدة .1
أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة، التي :  أسعد تلحمي- راغدة درغام، الناصرة -نيويورك 

شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خطيرة وقد تكون 
اية العام الماضي، داعياً مجلس األمن إلى ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية خالل هجومها على القطاع نه

لكنه تحدث أيضاً عن وجود أدلة على ارتكاب . »إلنهاء اإلفالت من العقاب«اتخاذ إجراءات ضدها 
  . فصائل فلسطينية مسلحة جرائم حرب بإطالقها صواريخ على مدنيين

افي في نيويورك وطالب رئيس اللجنة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون خالل مؤتمر صح
أمس، األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بأن يضع المسألة فوراً أمام مجلس األمن للتصرف 
بموجب الفصل السابع، وإحالة القضية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حال رفضت 

في االتهامات » وقي دوليتحقيق ذي صدقية يتسق مع المعايير الدولية وبإشراف حق«إسرائيل إجراء 
  .التي تضمنها التقرير خالل ستة شهور

... يجب إنهاء اإلفالت من العقاب«: وقال. »المحاسبة على ارتكاب جرائم الحرب«وشدد على ضرورة 
عنصر الوقت بالغ األهمية، وعلى مجلس األمن أن يشكل لجنة مستقلة تطالب إسرائيل بإجراء تحقيق 

ائم الحرب وتضع اإلجراءات الالزمة لتحقيق مماثل تقوم به حركة حماس داخلي كخطوة أولى في جر
  .»بصفتها المسيطرة على غزة في الجرائم المنسوبة إليها

العقاب الجماعي أو االنتقام الجماعي يشكل جرائم حرب، وأن مزاعم «وأكد أن اللجنة استنتجت أن 
اء الصالة ومنشآت مدنية أخرى، أثبت إسرائيل باختباء مسلحين وإخفاء سالح في مسجد قصفته أثن

التفاقية جنيف الرابعة » انتهاكات جسيمة«وحمل الدولة العبرية مسؤولية . »التحقيق أنها غير صحيحة
  . المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحرب

متعمدة كسياسة تتبناها وكإجراءات عسكرية «ووصف غولدستون، وهو يهودي، ممارسات إسرائيل بأنها 
انتهاكات جسيمة عدة للقانون «على » أدلة قوية«وقال إن هناك . ضد المدنيين الفلسطينيين» تتخذها

الدولي، والقانون اإلنساني الدولي ارتكبتها إسرائيل، وهي تشكل جرائم حرب وربما جرائم ضد 
  .»اإلنسانية

ال الشرطة، تعمدت مهاجمة مراكز الشرطة وقتل عدد كبير من رج«وأضاف أن قوات االحتالل 
الحصار اإلسرائيلي على غزة يشكل انتهاكاً اللتزامات إسرائيل، بصفتها «ورأى أن . »معظمهم مدنيون

وهناك أدلة قوية على ارتكاب القوات ... الدولة القائمة باالحتالل بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة
لقتل المتعمد والتعذيب بصورة غير اإلسرائيلية انتهاكات جسيمة لهذه االتفاقيات في غزة، بما في ذلك با

  .»إنسانية لتعمد إلحاق أقصى ضرر أو إحداث جروح خطيرة، والتدمير الكبير للممتلكات
، »المسؤولية اإلجرامية الفردية«ولفت إلى أن هذه االنتهاكات تدعم إمكان توجيه اتهامات على أساس 

جريمة حرب بموجب نظام المحكمة حاالت استخدام مدنيين دروعاً بشرية، ما يشكل «خصوصاً في 
أما ممارسات إسرائيل التي تحول دون تمكن الفلسطينيين من الحصول على لقمة . »الجنائية الدولية

  .»قد تقود محكمة قديرة إلى اعتبارها جريمة ضد اإلنسانية«العيش ومن حرية الحركة، فإنها 
 فلسطينية مسلحة في غزة الصواريخ إطالق مجموعات« صفحة، أن 584واعتبر التقرير الذي صدر في 

وقذائف الهاون على جنوب إسرائيل من دون تمييز بين األهداف العسكرية وبين المدنيين واألهداف 
، كما دعا إلى إطالق الجندي اإلسرائيلي »المدنية قد يكون بدوره جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

  .»أسير حرب«األسير في غزة غلعاد شاليت باعتباره 
إطالق قذائف فوسفور أبيض على منشآت تابعة لألمم «وفي إطار االنتهاكات االسرائيلية، أورد التقرير 

االعتداء على «و » الضربة المتعمدة لمستشفى القدس بواسطة قذائف متفجرة وفوسفورية«المتحدة، و 
مبان مدنية في انتهاك عدد كبير من الهجمات المتعمدة على مدنيين أو «وأشار إلى شن . »مستشفى الوفاء
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هجمات شنتها اسرائيل بنية «، الفتاً أيضاً إلى »لمبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي االنساني
  .»متعمدة لزرع الرعب في نفوس السكان

نفذت عمليات هدم واسعة النطاق لمساكن خاصة، وآبار وصهاريج مياه، «واضاف أن القوات االسرائيلية 
. »لقد تجاهلت اسرائيل أيضا حرمة مقرات االمم المتحدة، وهذا األمر مرفوض.  شرعيةبطريقة غير

، »البعثة لم تجد اي دليل على قيام مجموعات فلسطينية باقتياد مدنيين إلى المناطق المستهدفة«وتابع أن 
  .»شاركوا في القتال بلباس مدني«وال على أن أفرادا من هذه المجموعات الفلسطينية 

 غولدستون على مجلس األمن والجمعية العمومية لألمم المتحدة واألمين العام التجاوب مع وتمنى
بالتأكيد سنصاب بخيبة أمل كبيرة إذا عارض عضو دائم العضوية في «: وقال. توصيات تقرير البعثة

اء بإجر) إسرائيل(يمكن لمجلس األمن أن يطالب دولة ... مجلس األمن قراراً يطالب بإجراء تحقيق
فيجب على مجلس األمن أن يشكل لجنة من «، »حماس«، أما في ما يخص االتهامات لـ »تحقيق

  .»الخبراء الدوليين المستقلين لمراقبة كيفية محاسبة األطراف غير الحكومية
. في االتهامات التي تضمنها التقرير» ضرورة قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق«وأشار إلى 

: وقال. نتيجة التصرفات والممارسات اإلسرائيلية التي تضمنها التقرير» خيبة أمل كبيرة«عن وأعرب 
  .»لحسن الحظ اننا نعيش في زمن فيه إلحاح على تحقيق العدالة، وال أحد يستطيع تجاهل جرائم الحرب«

عن بيان » فرانس برس«ونقلت وكالة . »متحيزاً«ورفضت إسرائيل اتهامات اللجنة، واعتبرت تقريرها 
تفويضها كان متحيزاً بكل وضوح وتجاهلت آالف «لوزارة الخارجية اإلسرائيلية اتهام اللجنة بأن 

مهمة البعثة والقرار الذي خول تشكيلها استبقا نتيجة «ورأت الوزارة أن . »الهجمات بالصواريخ لحماس
  .»التحقيق وأعطيا شرعية لمنظمة إرهابية

  16/9/2009الحياة، 
  

   تفريط، وال اعتراف، وال إسقاط لخيار المقاومةال: هنية .2
أعلن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن الحكومة الفلسطينية قررت أمـس، إطـالق              :حسني مهنا  - غزة

. سراح العشرات من المعتقلين على خلفية األحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة رفح الشهر الماضـي               
لوزراء تأكيده حرص الحكومة بغزة على تحقيـق الوحـدة          وبخصوص المصالحة الوطنية؛ جدد رئيس ا     

وبـين   .الوطنية الفلسطينية، مثمناً الجهود المصرية لرأب الصدع الداخلي الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام          
هنية أن بعض النقاط الموجودة في الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة وإنهاء حالة االنقسام الفلـسطيني            

  .الدراسة، في حين أن باقي النقاط يمكن أن يبنى عليها االتفاق والمصالحةتحتاج للمزيد من 
وفيما يتعلق بقضية القدس؛ أكد هنية على أنها قضية مركزية لدى الحكومة تتابعها بشكل مركز وخاصة                

نة التحديات المتزايدة أمام سكان المدينة ومقدساتها، مشدداً أنه ال تفريط في حق من حقوق شعبنا في المدي                
إننا نؤكد ثوابتنا حيث أنه ال تفـريط، وال اعتـراف، وال     : " وقال هنية  .أو في غيرها من أرض فلسطين     

، رافضاً في الوقت ذاته أية معادالت جديـدة         "إسقاط لخيار المقاومة حتى يكتب لنا اهللا النصر أو الشهادة         
لتالعب بـالحقوق والثوابـت     يحاول البعض فرضها على طبيعة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي لجهة ا          

  . الفلسطينية
  16/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
   في قيادة اجهزة األمن في الضفة"تغييرات جوهرية"عباس يجري  .3

ان الرئيس محمود عباس اصـدر  ' القدس العربي'علمت : رام اهللا ـ غزة ـ اشرف الهور ووليد عوض  
المنية في الـضفة الغربيـة، شـملت اجهـزة          قرارات جديدة عين بموجبها مدراء جددا لقيادة االجهزة ا        

ووفق المعلومات فان وزير الداخلية سعيد ابـو علـي التقـى            .المخابرات واالستخبارات واالمن الوقائي   
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وشملت التغييـرات الول     .المسؤولين الجدد يوم امس لساعات ورتب معهم طريقة تسلم مهامهم الجديدة          
ـ    .كبارمرة تنقالت في صفوف المسؤولين االمنيين ال       فان عـددا   ' القدس العربي 'وبحسب مصادر اكدت ل

من المسؤولين االمنيين الكبار سيحالون للتقاعد، في حين سيتولى مسؤولون جدد مهام العمل، لكن بعـد                
تركهم مواقعهم في اجهزتهم، للعمل في اجهزة امنية اخرى، وهو امر قلما استخدم من قبل في االجهـزة                  

  .االمنية
ان التغييرات طالت اهم ثالثة اجهزة امنية في الضفة         ' القدس العربي ' التي حصلت عليها     وتفيد المعلومات 

وهي المخابرات واالمن الوقائي، واالستخبارات العسكرية، اضافة الى تغييرات في هيكليـة االجهـزة،              
ييـر  ولكن لن تـشهد عمليـة التغ       .ومسؤولي اداراتها، التي ستشهد هي االخرى تنقالت وتعيينات جديدة        

  .الجديدة دمج جهازي المخابرات واالمن الوقائي، بحسب الترتيبات السابقة التي تم التوصل اليها
وتفيد المعلومات انه تم بموجب التعيينات نقل اللواء ماجد فرج مدير االستخبارات مـن منـصبه الـى                  

منيـا لـوزير    منصب مدير عام جهاز المخابرات العامة، بدال من محمد منصور الذي عين مستـشارا ا              
ويقول مسؤول فلسطيني ان اللواء فرج يعد من ابرز القادة االمنيين الذين حققوا نجاحـات فـي         .الداخلية

عهد الرئيس عباس وخاصة بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وان الرجل يتمتع بثقة كبيرة من                 
  .ابو مازن

، نحـو   'خطـوة اولـى   'منصب يأتي كـ    ان تعيين فرج في هذا ال     ' القدس العربي 'وقال مصدر مطلع لـ     
توحيد جهازي المخابرات والوقائي في المرحلة القادمة، خاصة وان الرجل المهيأ لقيادة الجهاز الجديـد،               

  .قدم من مؤسسة امنية من خارج الجهازين، تجنبا الي حساسية
 17ز القـوة    ووفق التعيينات الجديدة جرى اختيار العميد نضال ابو دخان، وهو من كبار ضـباط جهـا               

  .التابعة للرئيس الفلسطيني، بدال من فرج كمدير لجهاز االستخبارات العسكرية 
اضافة الى ذلك فقد تحدثت انباء عن قرب تعيين العميد زكريا مصلح مديرا عاما لجهاز لالمن الوقـائي،                  

ا حكوميا آخر   بدال من اللواء زياد هب الريح، دون ان يعرف لغاية اللحظة ان كان االخير سيشغل منصب               
  .في ظل معلومات سابقة ذكرت ان ابو مازن سيجري تعيينات جديدة في سلك المحافظين

  16/9/2009القدس العربي، 
  

  ال داعي ألي لقاء مع نتنياهو إذا تواصل االستيطان : عباس .4
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ال داعي ألي لقـاء مـع   : رام اهللا ـ أحمد رمضان ووكاالت 

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال استمرت اعمال البناء االستيطانية في الضفة الغربيـة               
وأعربت مصادر فلسطينية رفيعة عن خشيتها من تراجـع الموقـف االميركـي مـن               . والقدس المحتلة 

القاضي بتعليـق   االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية لجهة الموافقة على العرض االسرائيلي           
مؤقت وجزئي للبناء في المستوطنات مع استمرار النشاط االستيطاني في القدس والتوسع في مستوطنات              

  .الضفة بذريعة استكمال البناء في الوحدات قيد االنشاء
وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحافي              

السيناتور ميتشل قال لنا إن المحادثات مع الجانب اإلسرائيلي لم تنته، وإنه لم يتوصـل                "عقب اللقاء، إن  
قلنا لميتشل إن على إسرائيل التزامات واردة فـي خطـة خارطـة             "وأضاف عريقات،    ".إلى اتفاق معهم  

 يتعلـق   الطريق تتمثل بوقف النشاطات االستيطانية بما فيها النمو الطبيعي، وال يوجد حلول وسط في ما              
وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية عقد لقاء ثالثي بين عباس ونتنياهو وأوباما قال                ".باالستيطان
اللقاءات لن تكون لمجرد اللقاءات، هناك هدف محدد لعملية السالم وهو كيفية إنهاء االحـتالل               "عريقات،  
  ".اإلسرائيلي

  16/9/2009المستقبل، 
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  انشاء وزارة السر الشهداءهنية يؤكد ان حكومته تفكر في  .5

اعلن اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة ان  :غزة ـ اشرف الهور 
وقال هنية خالل جولة     .حكومته تفكر في انشاء وزارة تهتم بالشهداء واسرهم على غرار وزارة االسرى           

 غزة، رافقه خاللها عدد من مسؤولي حمـاس         زار فيها عددا من اسر الشهداء في حي التفاح شرق مدينة          
هكذا هو الشعب الفلسطيني يدفع من ارواحه ودمائه لخدمة وطنه ودينه، ولكنـه ال يـدفع مـن ثوابتـه                    '

نحن معكم يا ابنـاء     '، وقال   'تعتز بالشهداء وعائالتهم  'واكد هنية على ان حكومته       .'وارضه لخدمه عدوه  
  .' نكمل مسيرة الشهداء ونحافظ على انجازاتهم الطيبةشعبنا على طريق الجهاد والمقاومة حتى

  16/9/2009القدس العربي، 
  

 مسؤول العالقات الخارجية في منظمة التحرير يحذر من أخطار تهدد المخيمات في لبنان .6
لفت مسؤول العالقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو المجلس الثوري الفلسطيني : صيدا

أن األنظار االمنية « خالد العارف، خالل لقاء صحافي عقده في منزله في صيدا، إلى »فتح«في حركة 
أن «واعتبر . »موجهة هذه االيام إلى عدد من المخيمات في لبنان، من ضمنها مخيم المية ومية وغيره

فيه الذين خططوا ونفذوا وشاركوا بما جرى في مخيم نهر البارد، لديهم الرغبة في ان يكرروا ما حصل 
في مخيمات اخرى ربما في البداوي او البرج الشمالي او المية ومية، لكن بفضل تعاوننا مع األخوة 
اللبنانيين وتحديدا مع الجهات األمنية اللبنانية، فإننا كمنظمة تحرير فلسطينية وايضا الفصائل الفلسطينية، 

 .» الفلسطينية او في الجوارنستطيع ان نمنع هذا التفكير بهذا التفجير ان كان داخل المخيمات
على رفض الشعب الفلسطيني لمؤامرة التوطين، وان كافة الفلسطينيين يصرون «وجدد عارف التأكيد 

. »على حق العودة إلى أرضهم في فلسطين مهما طال الزمن، ونحن لن نرضى إال بفلسطين وطنا لنا
ون والتواصل الدائم مع الجهات الرسمية ان تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتعا«مشيرا الى 

اللبنانيه لمنع أي تفجير داخل المخيمات، ونحن نضع انفسنا تحت القانون اللبناني وبتصرف الجهات 
المعنية اللبنانية لنحفظ امن المجتمع الوطني الفلسطيني داخل المخيمات ونحافظ على السلم االهلي داخل 

 .»هذا البلد الشقيق
 16/9/2009السفير، 

  
   حافالت من قطاع غزة باتجاه األراضي المصرية سبعمغادرة : وزارة الداخلية .7

 حافالت غادرت من قطاع غزة باتجاه       7أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أمس، أن        :حسني مهنا  - غزة
وأكد إيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية في حديث خـاص           .األراضي المصرية عبر معبر رفح البري     

 حافالت فلسطينية اجتازت الجانب المصري من المعبر مغادرةً قطاع غزة مـن             7أن  " فلسطين"يفة  لصح
بينها حافلتان اثنتان للمرضى وأخريان ألصحاب التنسيقات المصرية، مبيناً أنه تم االتفاق مع المصريين              

  . حافلة يومياً خالل أيام العمل الثالثة في المعبر12على إدخال 
 شخص دخلوا إلى قطاع غزة، في حين خرج عدد مماثـل باتجـاه األراضـي                500إن  : "وقال الغصين 

إن الجانـب   :" ، مـضيفاً  " شخصاً من أصحاب التنسيقات المصرية والمرضـى       250المصرية من بينهم    
  ". مواطناًً إلى قطاع غزة، رافضاً مغادرتهم12المصري أرجع 

مس في كال االتجاهين، معلنةً أنه سـيبقى        وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح الحدودي صباح أ        
  .مفتوحاً لمدة ثالثة أيام للتخفيف من معاناة أبناء قطاع غزة المحاصرين منذ ثالثة أعوام

  16/9/2009صحيفة فلسطين، 
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  وزير شؤون األسرى يطالب االتحاد األوروبي باالعتراف بهم أسرى حرب .8
وزير شؤون األسرى ، أن ليت خوري ار عن مراسلتهاباريس من 16/9/2009 الحياة، ذكرت

الفلسطينيي عيسى قراقع طالب االتحاد األوروبي باالعتراف بكون الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية 
وفقاً التفاق جنيف الرابع، وجدد اتهامه إسرائيل بسرقة » أسرى حرب« آالف، 10البالغ عددهم نحو 

  .أعضاء المعتقلين المتوفين
ؤتمر صحافي عقده في باريس بدعوة من نادي الصحافة العربية، إلى تشكيل لجنة ودعا قراقع خالل م

أوروبية لزيارة األسرى ومراكز التحقيق والتوقيف اإلسرائيلية لإلطالع على أوضاع الفلسطينيين 
ألنه ليس بالمستوى «وأبدى عدم ارتياحه لموقف أوروبا من قضية األسرى والمعتقلين . الموجودين فيها

  .»وبالمطل
لدى األوروبيين معلومات وأدلة عن االنتهاكات اإلسرائيلية، وأوروبا تعرف ما تقوم به «وأكد أن 
  . »ومن العار أن يعرف العالم ما يجري في مكان ما ويبقى صامتاً... إسرائيل

اتخاذ مواقف واضحة حيال هذه القضية اإلنسانية «وشدد على أهمية حض الحكومات الغربية على 
  .»التي بات في ظلها االعتقال واألسر السمة األبرز للمجتمع الفلسطينيالكبرى 
وزير األسرى دعا أن  ، ميشال أبو نجمعن مراسلهاباريس  من 16/9/2009 الشرق األوسط، وأضافت

االتحاد األوروبي إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق عن حالة األسرى الفلسطينيين وعن السجون التي 
وأعرب قراقع عن خيبته من . طرق التعذيب التي تمارسها السلطات اإلسرائيلية بحقهميقبعون فيها وعن 

مواقف العواصم األوروبية إزاء موضوع األسرى وعن دهشته لجهة الفرق في المتابعة التي تخصصها 
السلطات الفرنسية للجندي الفرنسي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ولألسير الفرنسي ـ اإلسرائيلي صالح 

 . سنوات5وري الذي يقبع في السجون اإلسرائيلية من الحم
  

  تحفظات حماس عن الورقة المصرية تقدم خطياً بعد عودة مشعل من العمرة": الحياة" .9
عن » عدد من التحفظات«أن الحركة لديها » الحياة«لـ » حماس«كشفت مصادر في حركة : دمشق

شيرة إلى أنها ستبلور موقفها النهائي خالل ، م»فتح«الورقة المصرية المقترحة لحل الخالف مع حركة 
أيام بعد عودة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وعدد من أعضاء المكتب السياسي من 

  .السعودية حيث يؤدون العمرة
إن تحفظات الحركة تتناول ملفات األمن واالنتخابات » الحياة«قالت لـ » حماس«لكن مصادر أخرى في 

اإلفراج عن المعتقلين كافة قبل توقيع «ظمة التحرير الفلسطينية، إذ تشدد على ضرورة وإعادة إصالح من
، إضافة إلى االستعداد الستيعاب ثالثة آالف »االتفاق مع تحديد أسباب عدم اإلفراج عن أي شخص

  .»إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة«عنصر أمني، شرط 
/  كانون الثاني25 المصادر الحظت أن الورقة المصرية تجاوزت شرط إجراء االنتخابات في وكانت

  .»االنتخابات لن تجرى في ظل االنقسام«يناير المقبل، بعد تأكيد مشعل خالل زيارته للقاهرة أن 
  16/9/2009الحياة، 

  
  قوات االحتالل تعتقل قائد القسام في طولكرم ومساعده .10

قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر أمس، محمد خريوش، مسؤول كتائب القسام الـذراع             اعتقلت   :رام اهللا 
وذكر شهود عيان ان الجيش اقتحم بلدة صوريف واعتقل          .المسلح لحركة حماس، ومساعده عدنان سمارة     

محمد خريوش قائد كتائب عز الدين القسام وعدنان سمارة، وكالهما من سكان طـولكرم   : من داخل بناية  
  .الضفة الغربيةشمال 
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وأوضح الشهود أن خريوش مطارد لجيش االحتالل اإلسرائيلي منذ بدايـة انتفاضـة األقـصى، ويعـد                 
  .المطلوب رقم واحد في محافظة طولكرم، حيث عمل االحتالل على اعتقاله ألكثر من مرة دون نجاح

، 2002ي نتانيـا العـام      واتهمت إسرائيل خريوش ومساعده الذي كان برفقته، بالتخطيط لعملية فدائية ف          
 إسرائيليا، والتي على أساسها اصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق حينها ارئيل شارون             30وقتل فيها   

، وعرفت لـدى    "السور الواقي "قرارا باجتياح الضفة الغربية في العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم            
  ".االجتياح الكبير"الفلسطينيين بـ

  16/9/2009 الغد، األردن،
  

  " القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية: "ممثل حرکة الجهاد في طهران .11
إن القـضية الفلـسطينية     : "قال ممثل حرکة الجهاد في طهران ناصر أبـو شـريف           :وكاالت - طهران

تـصفية  "، مشيراً إلى أن عمليـة       "  اخطر المراحل  یأصبحت خطيرة جداً ، وتمر هي والقدس تحديداً ف        
إن مشروع التطبيع هو أحد مظاهر أو عوارض هذه         : "و قال    .ضية بدت اآلن واضحة و جلية     للق" حقيقية

  ".  األزمة والقضية األساسية هي في هذه الفترة وعنوانها البارز هو تصفية القضية الفلسطينية
  16/9/2009صحيفة فلسطين، 

 
 ةافتقد إلى الجرأة والصراح األمم المتحدة حول عدوان غزة تقرير: حماس .12

، ألمـم المتحـدة    ا  حركة حماس تقرير   عدت: الوكاالت، عبدالرؤوف أرناؤوط : نيويورك، القدس المحتلة 
غير متوازن وغير منـصف وغيـر       الذي اتهمت فيه الحركة بارتكاب جرائم حرب خالل عدوان غزة،           

 وقال القيادي في حماس إسماعيل رضـوان إنـه تقريـر          ". الجالد والضحية "موضوعي ألنه ساوى بين     
سياسي افتقد إلى الجرأة والصراحة التي تقتضي المطالبة بتقديم قادة االحتالل إلى محاكم جرائم الحـرب                

 . الدولية على ما ارتكبه االحتالل من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني
  16/9/2009الوطن، السعودية، 

  
 نريد االنتخابات في أقرب وقت ممكن: شعث .13

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث،        : بارعة ياغي ، اؤوطعبدالرؤوف أرن ،  دمشق، رام اهللا 
أن فتح تريد إجراء االنتخابات الفلسطينية في أقـرب مـا يمكـن وأن تكـون                ، "الوطن"في تصريح لـ    

 .بالتوافق
حتى ال تطول الفترة االنتقالية بما فيها من ميوعة قد تبقي الوضع الراهن في حين نحن نريد                 "وقال شعث   

ننهي االنقسام وأن نذهب إلى الوحدة الوطنية وألننا ال نريد أن نجري االنتخابات في الضفة الغربيـة                 أن  
وأشار إلى التعامل اإليجـابي     ". فقط فإن هذا يزيد من إصرارنا على التوافق على موعد محدد لالنتخابات           

نريـد التأكيـد علـى      "وقال  . لحركة فتح مع الورقة المصرية المقترحة لحل االنقسام الداخلي الفلسطيني         
 ."إيجابية موقفنا وإيجابية الموقف المصري ورغبتنا في استمرار األشقاء المصريين بدورهم

  16/9/2009الوطن، السعودية، 
  

   فتح تتعمد إصدار تصريحات متناقضة حول الورقة المصرية: حماس .14
مـس، مـسؤولين فـي      اتهم الدكتور يحيي موسى النائب عن حركة حماس، أ         : مصطفى حبوش   - غزة

حركة فتح بإطالق تصريحات متناقضة حول الورقة المصرية بهدف خلط األوراق واستدعاء ردود فعل              
  .   يكون لها انعكاسات سلبية على مستقبل المصالحة
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إن حماس ال تنظر بجدية إلى تصريحات قادة حركـة فـتح بخـصوص              ": "فلسطين"وقال في حديث مع     
واتهم موسى قادة في فتح بإطالق بالونات إعالميـة بهـدف خلـط              ".طنيةالورقة المصرية والوحدة الو   

  .األوراق واستدعاء ردود أفعال تجلب أثراً سلبياً على المصالحة المرتقبة
عبـر الوسـاطة    ) إسرائيل(وأشار موسى إلى أن فتح ال تزال تعلق آمالها على استئناف المفاوضات مع              

إنها تقدم  .. لف السياسي الفلسطيني وتبيع وتشتري به كما تريد         فتح تختطف الم  : "وقال موسى  .األمريكية
  ".ملف المفاوضات مع العدو الصهيوني على الوحدة الوطنية

وفـق الدسـتور    : "وفي رده على تصريحات عضو اللجنة المركزية لفتح محمود العالول الذي قال فيها            
/  تـشرين األول   25اسـي فـي     الفلسطيني يتوجب على رئيس السلطة محمود عباس إصدار مرسوم رئ         

كل ما يصدر عن عباس غيـر شـرعي حـسب           : " ، قال موسى  "أكتوبر القادم يحدد فيه يوماً لالقتراع       
  ".عباس مختطف للسلطة الفلسطينية ويجب محاكمته(...) الدستور والقانون الفلسطيني 

  16/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  فونه برجل الحقيقةعنه ويص أسرى حماس يهنئون منتظر الزيدي باإلفراج .15
وأعضائها، " حماس"هنّأ األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي من كوادر حركة : رام اهللا

رجل الحقيقة الذي ترجم "الصحفي العراقي منتظر الزيدي، باإلفراج عنه من سجنه، واصفين إليه بـ
  ". أقواله أفعاالً

نبارك لك الحرية يا منتظر، يا "في سجون االحتالل " حماس "وجاء في بيان أصدرته الهيئة العليا ألسرى
رجل الحقيقة الذي أرسل رسالته العملية في اللحظة التي أراد منها طاغية أمريكا أن يجعل منها خاتمة 
 لعهده البائس فقلبتها عليه وعلى دولته وعلى أتباعه بالحقيقة التي اختصرت صراعنا مع المحتل، بأن

  ".ن تتوانى لحظة واحدة عن رفض المحتل ومشاريعه بكل السبل واألدواتالشعوب الحرة ل
 15/9/2009قدس برس، 

  
 الديموقراطية تناشد عون تيسير إعمار البارد .16

أعلن رئيس وفد الجبهة الديموقراطية، علي فيصل، بعد لقاء الوفد وزير الشؤون االجتماعية ماريو عون، 
ل التي تعترض عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد، بما في انه جرى البحث في ضرورة إزالة العراقي

لصالح حل مأساة أربعين ألف الجئ فلسطيني «ذلك موضوع الطعن الذي قدمته كتلة اإلصالح والتغيير، 
 .»ما زالوا يفترشون العراء أو يعيشون في مساكن هي أشبه بمستوعبات حديد

اتخذته الحكومة اللبنانية من دون اعتراض أي وزير من وأكد أن إعمار البارد هو التزام رسمي لبناني 
ودعا الحكومة اللبنانية إلى االلتزام بتعهداتها، كما كرر . وزرائها، بما في ذلك موضوع طمر اآلثار

دعوته للنائب ميشال عون وكتلة اإلصالح والتغيير أن تضع في الميزان مصير أربعين ألف نازح 
وطرح الوفد مع الوزير عون الهموم اإلنسانية للشعب الفلسطيني،  .فلسطيني يعيشون من دون مأوى

وأوضح أنه جرى تسليم عون مذكرة في ذلك الشأن، ومعرباً عن أمله بأن تدخل حيز التطبيق، سواء في 
 .الحكومة الحاليـة أو الحكومة المقبلة

 16/9/2009السفير، 
 

  استمرار الخالف حول االستيطان بين ميتشل ونتنياهو .17
 الثالثاء فشل المبعوث االمريكي أمس وفلسطينية متعددة إسرائيليةاكدت مصادر  : وليد عوض- اهللا رام

 بنيامين نتنياهو بوقف االستيطان في جميع االراضي اإلسرائيليجورج ميتشل في اقناع رئيس الوزراء 
   .1967الفلسطينية المحتلة عام 
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ميتشل انتهى ظهر امس الثالثاء دون أن تخرج عن  فان اجتماع نتنياهو واإلسرائيليةوحسب المصادر 
اللقاء نتائج ايجابية بحل مشكلة االستيطان التي تقف عقبة أمام عقد اللقاء الثالثي بعد اقل من أسبوعين 
في نيويورك بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس االمريكي باراك اوباما على هامش 

  . لالمم المتحدةاجتماعات الجمعية العامة
ان مكتب نتنياهو أعلن أن االجتماع استمر لمدة ساعتين وكان ايجابيا وقد اتفق ' هآرتس'وذكرت صحيفة 

الجانبان على عقد لقاء آخر األربعاء صباحا، وهذا ما يعني أن ميتشل سيبقى في المنطقة لوقت إضافي، 
الفلسطيني لتذليل العقبات التي تقف أمام حيث سيقوم بعقد مزيد من اللقاءات مع الجانب اإلسرائيلي و

اجتماع نتنياهو مع الرئيس محمود عباس بحضور الرئيس األمريكي عشية انعقاد اجتماع الجمعية 
  .العمومية لألمم المتحدة في نيويورك قبل نهاية هذا الشهر

أن وقف من مصادر مطلعة بأن ميتشل حمل مقترحات من نتنياهو لعباس بش' القدس العربي'وعلمت 
  .االستيطان في مناطق واسعة من االراضي الفلسطينية

وحسب المصادر فان نتنياهو حمل ميتشل اقتراحا لعباس بموافقته على منع البناء االستيطاني داخل 
االحياء الفلسطينية بالقدس ووقف هدم المنازل الفلسطينية غير المرخصة شرط متابعة ملفات الحصول 

البلدية، وان ال تكون تلك المنازل تتعارض مع خطط البلدية التنظيمية، وذلك على الرخص المطلوبة مع 
  .الى جانب منع المستوطنين من االستيالء على منازل المواطنين بالمدينة المقدسة بطرق غير مشروعة

وحسب مصادر مطلعة فان اتفاق نتنياهو وميتشل على عقد اجتماع ثان صباح اليوم االربعاء يهدف 
لموقف الفلسطيني من المقترحات االسرائيلية سابقة الذكر وامكانية اقناع الجانب الفلسطيني لمعرفة ا

بالتنازل عن شرطه الوقف التام لالستيطان كشرط للمشاركة في القمة الثالثية برعاية اوباما، تلك القمة 
ها في ظل تواصل التي ستعتبر الخطوة االولى للعودة للمفاوضات التي يرفض الفلسطينيون العودة الي

  .االستيطان
  16/9/2009القدس العربي، 

  
   والدولة الفلسطينية المقبلة"إسرائيل" محتملة بين أمنيةخطة ملحقة بمبادرة جنيف حول ترتيبات  .18

عرض الثالثاء في تل ابيب مشروع سالم يشكل تكملة لمبادرة جنيف ويتناول تفاصـيل              : القدس المحتلة 
وقال المدير العام لمبادرة جنيـف غـادي         .رائيل والدولة الفلسطينية المقبلة   ترتيبات امنية محتملة بين اس    

 صـفحة تكمـل     400وذلك لدى عرضه وثيقـة مـن        ' انه كتاب لصانعي السالم   'بالديانسكي للصحافيين   
انها حلول نأمل ان تساعد صانعي      'واضاف بالديانسكي    .2003ترتيبات السالم المقترحة اصال في العام       

  .'فاوضين في مفاوضات السالم التي نأمل ان تستأنف في االسبوعين المقبلينالقرار والم
 بيلـين   ومبادرة جنيف هي خطة سالم غير رسمية وضعها الـوزيران الـسابقان االسـرائيلي يوسـي               

 2003) ديسمبر(وهذا النص الذي نشر في جنيف في االول من كانون االول             .والفلسطيني ياسر عبد ربه   
  .لسويسرية، يفترض ان يقدم تسوية شاملة للنزاع في الشرق االوسطبرعاية الحكومة ا

ويتزامن نشر بنود تتناول االمن امس الثالثاء مع جولة مكوكية جديدة للمبعوث االمريكي الخاص جورج               
  .2008ميتشل بهدف اعادة اطالق مفاوضات السالم االسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ نهاية 

كمـا  . امس تؤكد خصوصا على ان الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون منزوعة السالح       والوثيقة التي قدمت    
تشير الى انسحاب تدريجي للقوات االسرائيلية من الضفة الغربية المحتلة ومراقبة نقـاط العبـور علـى                 

وتقترح ترسيما للحدود في منطقة القدس ونشر قوة متعددة الجنسيات في الضفة الغربية وكـذلك               . الحدود
  .صيغ تسوية لمسائل اساسية مختلفة

وتدعو خصوصا الى اقامة ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة يمر عبر اسرائيل على ان يكون واسـعا          
  .بما يكفي للسماح ببناء طريق سكك حديد او طريق برية
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لـسطينيون   والف الى ذلك تقترح هذه الخطة الملحقة بمبادرة جنيف تقسيم القدس الى قطاعين لتقيم اسرائيل             
وبحسب يوسي بيلين فان خطة السالم هذه ينبغي ان تكمل بمقترحات لتسوية مـسألة               .عليهما عاصمتيهما 

م  اثر الحرب االسرائيلية العربية االولى ويقـدر عـددهم مـع ابنـائه             1948الالجئين الفلسطينيين لعام    
موارد المياه وتشكيل مجالس    واخيرا تدعو الوثيقة الى تقاسم عادل ل       . ماليين شخص  6.4واحفادهم بنحو   

  .مسكونية لحماية وصيانة االماكن المقدسة
  16/9/2009 ،وكالة سما

 
   مستعدة للقاء الجانب الفلسطيني"إسرائيل": ليبرمان .19

افيغدور ليبرمان، أمس، في زغرب أن حكومته مستعدة للقاء         ” اإلسرائيلي“جدد وزير الخارجية    : ب.ف.ا
وزعم ليبرمان للصحافيين بعـد لقائـه نظيـره الكرواتـي           .عملية التسوية المسؤولين الفلسطينيين إلحياء    

، ”ان الجانب الفلسطيني هو الذي رفض المحادثات المباشرة واللقاءات المباشرة         “ غوردان ياندروكوفيتش   
هـذا لـيس   . ال يتعلق األمر بمشكلة فعلية“، وأضاف ”قضية المستوطنات هي نتيجة سوء تفاهم     “وأكد أن   
مـن  “أن ” اإلسـرائيلي “وتـابع الـوزير    .”إنه فقط ذريعة لتفادي المحادثات المباشرة. م السالمعائقاً أما

يحاولون استخدام المستوطنات كعائق ألي حل شامل يحاولون غش الرأي العام ويحاولون تفادي مقاربة              
 .لمعالجة المشاكل” سلمية

  16/9/2009الخليج، 
  

  في الخارج يتخلون عن اليهوديةمن الشبان اليهود % 50 ":إسرائيل"حكومة  .20
 ترى حكومة إسرائيل والوكالة اليهودية المسؤولة عن أوضاع اليهود في :عبد القادر فارس -غزة 

من الشبان اليهود في الخارج يتخلون عن اليهودية ويصبحون في عداد % 50الخارج أن أكثر من 
 .المفقودين، بعد أن تزوجوا من غير يهوديات

فة يديعوت احرونوت إن الجنون دفع إسرائيل للحصول على أسماء الشبان اليهود بدورها قالت صحي
الذين يعيشون في الخارج لمطالبتهم بعدم الوقوع في حب شابات غير يهوديات، حتى ترضى كل من 

وأضافت الصحيفة أن الطريقة التي حاولت بها الحكومة والوكالة اليهودية . الحكومة والوكالة اليهودية
 .ل مع الشبان الذين يتزوجون غير يهوديات هي طريقة عنصرية وغير أخالقيةالتعام

. وقد وجهت بعض النخب اإلسرائيلية انتقادات حادة لهذه الحملة على اعتبار أنها تنم عن العنصرية
وقالت إن الطريقة التي حاولت بها الحكومة والوكالة اليهودية التعامل مع الشبان الذين يتزوجون غير 

 .يات هي طريقة عنصرية وغير أخالقيةيهود
  16/9/2009عكاظ، 

  
  للفلسطينيين لعقد اجتماع مع عباس" إسرائيل" "استجداء"  ينتقدون وزراء .21

وقال وزير المال القريب . إسرائيل الفلسطينيين لعقد اجتماع مع عباس" استجداء"انتقد وزراء ما اعتبره 
واستبعد وزير  ". ال يجب أن يتوسل لعقد لقاء مع عباس"من رئيس الحكومة يوفال شتاينتس إن نتنياهو 

المتطرف ستاس مسجنكوف أن تسفر المفاوضات في حال " إسرائيل بيتنا"السياحة القطب في حزب 
كنا نتمنى رؤية شريك أكثر جدية وبراغماتية وقادر على : "وقال مهاجماً عباس. استئنافها عن تسوية
 في رؤية أبو مازن شريكاً موازياً لنا ألنه ضعيف وال يمثل كل لكنني أتصعب... توحيد الفلسطينيين

الفلسطينيين، وقد طُرد بمهانة من قطاع غزة والعديد من رجاله قتلوا هناك، وعليه هو ليس مخوالً 
صديقتنا الكبيرة "لكنه رأى أنّه يجب على إسرائيل أن ال تعرقل جهود ". للتحدث باسم كل الفلسطينيين

وعليه يمكن التحدث إلى أبو مازن "الواليات المتحدة المعنية بدفع عملية السالم، " راتيجيةوشريكتنا االست
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 اقتصادية للفلسطينيين -عن السالم االفتراضي الذي ال أراه قريباً أو عن تسوية أمنية لنا وتسوية أمنية 
  ".حتى يتيقنوا أن هناك ما يخسرونه من عدم الهدوء والعمليات ضدنا

األكثر تطرفاً دانئيل هرشكوفتش طلب الفلسطينيين التجميد التام " البيت اليهودي" حزب واعتبر رئيس
". فإنهم يقضون على احتماالت التحاور"وقال إنهم إذا ما أصروا على ذلك، ". غير مقبول"للبناء 
بر واعت". التحاور مهم جداً، وهو ال يضر، لكن ال يتحتم علينا التوسل من أجل أن نتحاور: "وأضاف

علينا توفير الحلول . ليس مسألة سياسية إنما أخالقية... التجاوب مع التكاثر الطبيعي"البناء من أجل 
  ". للعائالت التي تتكاثر

  16/9/2009الحياة، 
  

   اإلبقاء على قوات مسلحة قوية ونوعية لمواجهة التحديات"إسرائيل"على : أشكنازي .22
 أشكنازي أهمية تجنّد الشبان اإلسـرائيليين فـي صـفوف           أكد رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال غابي     

الجيش االسرائيلي كون دولة إسرائيل ال تزال تواجه تحديات عديدة تستوجب اإلبقاء على قوات مـسلحة                
وجاءت تصريحات أشكنازي خالل زيارة قام       . وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة االحتالل         -قوية ونوعية   

تحتل وفق معطيات صدرت مؤخراً أحد المراكز األولى على الصعيد القطري           بها لمدينة كفار سابا التي      
  . من حيث نسبة شبانها المنخرطين في الخدمة العسكرية

  16/9/2009الدستور، 
  

   من تعويض فلسطينيين أصيبوا بنيران جيشها"إسرائيل"اقتراح قانون يعفي  .23
اح قانون حكومي يعفي إسرائيل من دفـع        تقدم عضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا دافيد روتم باقتر         

تعويضات لفلسطينيين أصيبوا بنيران الجيش اإلسرائيلي أو أجهزة األمـن األخـرى ، لعرضـه علـى                 
  .الكنيست إلقراره والتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة

، وأنـه ال    وقد اعتبرت منظمات حقوق اإلنسان هذا القانون بأنه يمس الحقوق األساسـية للفلـسطينيين               
يقتصر على تنصل إسرائيل من مسئولياتها وإنما سيشجع قوات األمن على ارتكاب المزيد من المخالفات               

وقـد   .القانونية ضد المدنيين الفلسطينيين والتي سينتج عنها أرامل وأيتام فضال عن عدد مـن المعـاقين               
راح الذي يتجاهل قانونية التعويض     توجهت تلك المنظمات إلى رئيس الكنيست ليقوم بإلغاء مثل هذا االقت          

 .في حالة الحرب
  16/9/2009الدستور، 

  
   قرار بتجميد االستيطانأليمستوطنون يتوعدون بالتصدي  .24

يتوعد عمدة مستوطنة يتسهار ، في الضفة الغربية المحتلة ، بالتـصدي الي             :  ا ف ب   -الضفة الغربية   
  .ية لوقف االستيطانقرار بتجميد االستيطان ، في مواجهة الضغوط االميرك

لن نتوقف عن البناء الن هذه ارضنا ، ولن نسأل االسرة الدولية ماذا يتعين علينـا ان                 "ويقول نيفو كاتز    
. ويتسهار هي معقل اليهود المتشددين وتعتبر حتى المستوطنة االكثر تطرفا في الـضفة الغربيـة              ". نفعل

لبا ما تكون مسرحا للمواجهات بين المستوطنين       وتقع هذه المستوطنة شمال الضفة بالقرب من نابلس وغا        
  .والفلسطينيين او قوى االمن االسرائيلية

واطلق مستوطنون من يتسهار صباح امس النار على راع فلسطيني واصابوه كما ذبحوا عشرة خـراف                
  .في قرية مجاورة لنابلس ، بحسب ما افاد السكان

  16/9/2009الدستور، 
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َ  
  مرجعية شاملة في القدس لمواجهة مخططات االحتالل صالح يطالب بتشكيل رائد  .25

 بضرورة تشكيل مرجعية دينية 48طالب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام  :قلقيلية
عنوانا لكل الشرفاء والطاهرين من أبناء المدينة "واجتماعية وسياسية في مدينة القدس بحيث تكون 

إن الهدف من هذه المرجعية هو مواجهة كل المخططات " ":لسطينف"ـوقال الشيخ صالح ل ".المغتصبة
إن الحكومة الحالية التي " وأضاف ".الصهيونية، ولكي تكون خطاً دفاعياً بشرياً لكل المقدسات في المدينة

تمتاز بالجنون السياسي تسعى كهدف مرحلي إلى تقسيم المسجد األقصى، وبعدها تقيم هيكلها المزعوم، 
  ".ه السياسة المجنونة تقوم اآلن المؤسسة االحتاللية باالستيالء بالتدريج على أبواب األقصىوتنفيذا لهذ

ما تحت المسجد األقصى أصبح يهودا، واآلن ينتظرون الفرصة للقرصنة على ساحات المسجد " :وقال
وقد  "، مشدداً على أن المسجد األقصى يحتاج إلى حماية بشرية بشكل شبه يومي،"األقصى فوق السطح

  ".أخذنا على عاتقنا إما أن نعيش على أرضنا سعداء أو أن ندفن  تحت الثرى شهداء
16/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  إصابة شقيقين في خان يونس وآخر في نابلس  .26

قالت مصادر فلسطينية أن شقيقين فلسطينيين أصيبا ظهر اليوم بشظايا قذيفة دبابة :  نابلس-غزة 
  . خان يونس جنوب قطاع غزةإسرائيلية متمركزة شرقي

أفادت مصادر طبية فلسطينية في مدينة نابلس صباح اليوم أن شاباً فلسطينياً، أصيب برصاصة في كما 
، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، "يتسهار"الصدر أطلقها عليه مستوطنون من مستعمرة 

  .جنوب نابلس شمال الضفة الغربية،
15/9/2009قدس برس،   

  
   آالف10تؤكد أن عدد األسرى في سجون االحتالل أكثر من " وزارة األسرى" .27

أصدرت وزارة شؤون األسرى والمحررين تقريراً إحصائياً شامالً تناولت فيه أعداد األسرى في  :غزة
السجون اإلسرائيلية وأوضاعهم واالنتهاكات التي يتعرضون لها، مبينةً أن االحتالل اإلسرائيلي اختطف 

  . غزة والقدس آالف مواطن فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع4منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 
وأوضح رياض األشقر مدير الدائرة اإلعالمية بالوزارة أن السلطات اإلسرائيلية ما زالت تختطف في 

 طفل، أصغرهم الرضيع 400 أسيرة، و60 آالف أسير فلسطيني وعربي، بينهم 10سجونها أكثر من 
باً فلسطينياً، مشيراً إلى  نائ26يوسف الزق، والذي وضعته األسيرة فاطمة الزق في السجن، وهناك أيضاً 

 ، 48 من القدس ومناطق الـ440 من الضفة الغربية، و8700 أسيراً من قطاع غزة، ، و820وجود 
  .  أسيراً عربياً من جنسيات مختلفة65و

16/9/2009صحيفة فلسطين،   
 

    سنوات  تسعة اعتداء على الصحافة الفلسطينية في 1019االحتالل نفذ : تقرير .28
 الثاني عشر الذي يوثق "إخراس الصحافة"قال المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقرير : )آي بي يو(

 في قطاع غزة   بما فيها فترة المحرقة اإلسرائيلية2009،/31/8 وحتى 1/11/2007الفترة الممتدة من 
األقصى أواخر  اعتداء إسرائيليا على الصحافة الفلسطينية والعاملين فيها منذ بدء انتفاضة 1019نه وثق أ

 آخرين 223 صحافياً وإصابة 11 حتى نهاية الشهر الماضي، من بينها حوادث تسببت باستشهاد 2000
 .بجروح
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 اعتداء على الصحافة، خالل الفترة التي يغطيها التقرير 237وأوضح التقرير الذي صدر أمس، أن 
لضرب واإلهانة واالعتقال ومنع وتعرض صحافيين ل. الثاني عشر، تشمل جرائم انتهاك الحق في الحياة

 حالة إطالق نار أخرى 68وقال إن هذه الفترة شهدت استشهاد صحافيين في غزة، فيما تم توثيق . التنقل
 حالة تعرض خاللها صحافيون للضرب 32 صحافياً بجروح مختلفة، فيما وثقت 52أدت إلى إصابة 

 .واإلهانة
16/9/2009الخليج،   

 
  ة أيام ودخول مساعدات ألهالي القطاعفتح معبر رفح لمدة ثالث .29

 فلسطينياً معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مع بدء تشغيله أمس لثالثة أيام، بينهم 350اجتاز نحو : رفح
   .  إلى غزة150 وصلوا مصر على متن أربع حافالت فيما عاد 200

 طناً من 35أدخلت وقال رئيس جمعية الهالل األحمر في مدينة العريش اللواء أحمد كامل إن مصر 
اتحاد " طن من المحاليل الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي من 100األدوية والمساعدات الطبية و

 عبر معبر رفح، كما دخلت القطاع شاحنتا حقائب ومستلزمات مدرسية من الهالل "األطباء العرب
  .األحمر المصري لتالميذ القطاع 

16/9/2009الحياة،   
  

   تصل غزة عبر األنفاق2009سيارة من طراز  .30
 التي تنتشر على األنفاق غزة عبر إلى سيارات حديثة إدخالتمكن تجار فلسطينيون من : )أ ف ب(

 منذ ثالث سنوات، األولىوللمرة .  المحكم على القطاعاإلسرائيليالحدود مع مصر، في ظل الحصار 
 . طرقات غزةإحدى على 2009أمكن مشاهدة سيارة من طراز العام 

 التي دخلت األربع تم تجــميع قطعها "فولكسفاغن" هذه السيارة وهي من نوع إدخالجح مهربون في ون
 أن" بالل الذي يعمل في تجميع السيارات المهربة أبوويقول .  غزة عبر نفق على الحدود مع مصرإلى

ا في ورشة وسمكرته) توصيلها( حيث يجرى طالؤها كليا بعد لحامها أسبوعينتجميع السيارة يستغرق 
 من طراز " دبليوأمبي " من نوع أخرى الذي كان منشغال في استقبال سيارة  وأضاف."للسيارات في غزة

 .األنفاق وصلت للتو عبر 2004
16/9/2009السفير،   

  
   الخنازير بين طالبهاأنفلونزاالسلطة تغلق مدرسة في نابلس بسبب انتشار  .31

 بعدسالمية ثانوية في نابلس حتى يوم األربعاء المقبل إة أغلقت السلطة الفلسطينية مدرس:  رام اهللا
  .  الخنازيربأنفلونزا بين الطالب إصابات سبعاكتشاف 

16/9/2009الشرق األوسط،   
  

 األردن لن يفاوض عن الفلسطينيين لكنه طرف أساسي بقضايا الحل النهائي: جودة .32
 على أن األردن لن يفاوض عن الجانب ناصر جودهاألردني  أكد وزير الخارجية : هال العدوان-عمان 

الفلسطيني لكنه طرف أساسي في قضايا الحل النهائية وخصوصا المتعلقة بالقدس والالجئين والمياه 
والحدود واألمن، لكنه أكد دعم األردن الدائم والمتواصل للفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة 

 . وعاصمتها القدس الشريف
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 سيستمر في بذل كل الجهود الممكنة لدعم الشعب الفلسطيني من اجل األردن أن إلى أشار ذاته في الوقت
 الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الن ذلك هو شرط تحقيق السالم إلقامةنيل حقوقه المشروعة 
 .واالستقرار في المنطقة

16/9/2009الرأي، األردن،   
  

  طالبون همام سعيد بالتنحيأعضاء ي: األخوان المسلمون في األردن .33
 ةجماعل المراقب العام لاألردن المسلمين في اإلخوان في تنظيم أعضاءطالب : بسام البدارين - عمان

 إلى لم يعد مؤهال لقيادة الجماعة وفقا لتصريحات صدرت بعد اجتماع لم يصل ألنهبالتنحي عن موقعه 
طولب المراقب العام الشيخ همام سعيد قد و .ئمنتيجة في حل الخالف الجذري بين جناحي الصقور والحما

 وبسبب عضويته، كما قال خصمه من جناح المعتدلين الشيخ اإلداريةباالستقالة بسبب ضعف كفاءته 
كشف الشيخ كفاوين وهو عضو في  و.احمد كفاوين في مجالس شورى لتنظيم آخر هو حركة حماس

 الذي يورط األمر مجلس شورى حركة حماس،  عن عضوية الشيخ سعيد فيلإلخوانالمكتب التنفيذي 
 الشيخ أن، لو كان صحيحا، بتهمة االنتماء لتنظيم غير مشروع، وقال كفاوين في بيان احتجاجي األخير

  .األردنيةعن بوصلتها الوطنية  سعيد يقود الجماعة بعيدا
16/9/2009القدس العربي،   

  
  وحة لصالح الفلسطينيين استقبلنا نتنياهو إلبقاء قنوات اتصال مفت: القاهرة .34

دافعت وزارة الخارجية المصرية عن انتقادات وجهها كتاب ومثقفون مصريون الستقبال مصر : القاهرة
يعرقل فيه عملية السالم ويرفض "رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في القاهرة، في الوقت الذي 

 .  كما قالوا،"تجميد االستيطان ويستمر الحصار علي الفلسطينيين
اإلسرائيلية، " كافة أطراف العملية السياسية"واعتبرت الوزارة أن االتصاالت التي تجريها مصر مع 

تهدف إلحداث التوازن السياسي داخل الحكومة اإلسرائيلية، ما يتطلب أن تبقي دائماً قنوات اتصال 
 .  العبريةمفتوحة مع أبرز القادة الموجودين في التحالفات الحكومية بالدولة

إنه من "، بثته القناة األولى للتلفزيون المصري، "وراء األحداث"وقال حسام زكي، في مقابلة مع برنامج 
الخطأ أن يطالب البعض بوقف االتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي، كون تلك اللقاءات ال تحقق نتائج 

المتضررون من توقف عمل قنوات إيجابية بالدرجة التي نرضى عنها، ال سيما وأن الفلسطينيين هم 
 ". االتصال

  15/9/2009قدس برس، 
  

   العربية تندد بقرار هدم المنازل بنابلسالجامعة .35
نددت جامعة الدول العربية، بقرار سلطات االحتالل هدم عشرات المنازل في :  أحمد علي-القاهرة 

لتماس الذي تقدمت به منظمة قريتي الساوية ويتما في محافظة نابلس بالضفة الغربية، استجابة لال
التابعة أمنيا ) ج(استيطانية متطرفة لتنفيذ أوامر الهدم، بذريعة عدم الترخيص ووقوعها في منطقة 

وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون . وإدرايا لسلطات االحتالل بموجب اتفاقية أوسلو
إن قضية الهدم ليست سياسة إسرائيلية جديدة، وهذا فلسطين واألراضي العربية المحتلة في تصريح أمس 

أي قرية فلسطينية تدمرها حتى ال يعود " الهاغاناة"، عندما كانت تدخل عصابات 1948يعيدنا إلى عام 
  .أهلها إليها، فسياسة الهدم مرتبطة بسياسة التهجير

  16/9/2009العرب، قطر، 
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  زةاعتقال مصري وتعذيبه بتهمة نقل إعانات ألهالي غ .36
 عاماً، المعتقل 24رفضت وزارة الداخلية المصرية إطالق سراح عبداهللا ماهر إبراهيم، : سعيد الليثي

بتهمة بنقل إعانات للمحاصرين في قطاع غزة، رغم إجرائه عمليتين جراحيتين في المخ خالل أسبوعين 
 مارس 25له اعتقل يوم وقال المهندس ماهر إبراهيم، والد المعتقل، إن نج. فقط، بسبب تعرضه للتعذيب

الماضي، بتهمة المساعدة في نقل إعانات للمحاصرين في قطاع غزة، واالنتماء لجماعة اإلخوان 
 مايو الماضي ليتم 20المسلمين، وتم نقله إلى مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر، حيث ظل هناك حتى 

  .نقله بعدها إلى سجن المرج
  16/9/2009صحيفة المصريون، 

 
  الحظر النووي" إسرائيل"دية ومصر تحذران من رفض السعو .37

حذرت السعودية ومصر من خطورة استمرار التجاهل في العمل على عالمية  : وام–فيينا، األمم المتحدة 
معاهدة منع انتشار األسلحة النووية، ال سيما في المناطق ذات الحساسية الخاصة ومنها منطقة الشرق 

وأكدت  .خارج نطاق هذه المعاهدة وما يتبعها من آليات التحقيق" لإسرائي"األوسط حيث ال تزال 
الرافض حيال االنضمام " إسرائيل"السعودية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال تشير إلى موقف 

لمعاهدة عدم االنتشار أو تطبيق الضمانات الشاملة على منشآتها النووية مشددة على أن االستمرار في 
نهج قد يؤدي مباشرة إلى عدم التزام الدول األخرى ويفتح بابا واسعا للتجاوزات والمماطلة في هذا ال

 . التعامل مع الوكالة الذرية ويضعف مصداقيتها وحياديتها
 16/9/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

 
      مصرية لمواجهة التغلغل اإلسرائيلي في حوض النيل  تحركات .38

 المقبلة تحركات مكثفة من جانب دوائر مصرية متعددة بهدف العمل على تشهد األيام القليلة: القاهرة
تأمين وحماية حصة مصر من مياه النيل خاصة بعد اللقاءات الموسعة التي عقدها وزير الخارجية 
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان مع المسؤولين بدول حوض النيل وزيارته المفاجئة لمنابع النيل، والتي 

يان الصهيوني بأنها استهدفت توجيه رسالة للقاهرة بشأن الوجود اإلسرائيلي القوي وصفتها صحف الك
 . في هذه المنطقة
الخاصة إن الحكومة المصرية تلقت تكليفات من الرئيس مبارك تقضي " المصري اليوم"وقالت جريدة 

نيل، لتأمين بقيام رئيس الحكومة وعدد من وزرائه بسلسلة من الزيارات المكوكية إلى دول حوض ال
الدور السياسي لحماية حصة مصر من مياه النيل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف 

 .قرر زيارة دولة إثيوبيا، خالل األسابيع القليلة المقبلة
  16/9/2009الخليج، 

  
   1990 إسالمية جزائرية تبدأ تدريس اللغة العبرية بعد توقفها عام جامعة .39

تبدأ جامعة العلوم اإلسالمية بمدينة قسنطينة الجزائرية في تدريس اللغة العبرية :  زايت كمال-الجزائر 
، وهو قرار سيثير 'مقارنة األديان'وسيتم تدريس العبرية في قسم . اعتبارا من الموسم الجامعي الجديد

ا له عالقة الكثير من الجدل على المستوى الشعبي بالنظر الى حساسية الجزائريين الشديدة من كل م
في عددها الصادر اليوم ) أسبوعية خاصة" (الخبر األسبوعي"وذكرت صحيفة ". إسرائيل"باليهود و

  في إطار التفتح "قررت تدريس العبرية )  كيلومتراً شرق العاصمة450(األربعاء، أن جامعة قسنطينة 
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لغة عمال بالحديث النبوي ، وذلك لن يتأتى حسبها إال عن طريق تعلم ال"على اآلخر ومعرفة كيف يفكر
  ".من تعلم لغة قوم أمن شرهم"القائل 

  16/9/2009القدس العربي، 
  

  السفير اإلسرائيلى لهم" صداقة"مثقفون وسياسيون مصريون ينكرون مزاعم  .40
نفى مثقفون وسياسيون مصريون ما زعمه السفير االسرائيلي بالقاهرة شالوم كوهين في حوار : القاهرة

اللندنية أنهم على صداقة معه وأنه ال يعاني من أي عزلة في مصر، "  األوسطالشرق"مع صحيفة 
وكان كوهين قد نفى في . مؤكدين أنه يشعر بعزلة شديدة وما ذكره عن صداقات معهم غير صحيح

ما تردد عن انعزاله داخل المجتمع المصري ) 12/9( الحوار الذي أجرته معه الصحيفة السبت الماضي
لتى خدم فيها بالقاهرة، وأكد أن له العديد من األصدقاء المصريين من مثقفين وفنانين أثناء الفترة ا

وصحفيين، حدد منهم فى حواره الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام، 
  .والدكتورة هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية التي تصدر عن األهرام أيضاً

  15/9/2009قدس برس، 
 

  مروحيات إسرائيلية وليست أميركية اغتالت قيادي القاعدة في الصومال: مصادر .41
الصومالية المتطرفة " حركة الشباب المجاهدين"توعدت  : وكاالت- عالء المشهراوي -مقديشو، القدس 

امس بالثأر لمقتل القيادي في تنظيم القاعدة صالح علي صالح نبهان االثنين في غارة في جنوب 
وفي االثناء قالت مصادر اسرائيلية ان مروحيات . ل وجهت ضربة قاسية الى التنظيم االرهابيالصوما

 .إسرائيلية وليست أميركية، كما اعلن، هي التي اغتالت نبهان
 16/9/2009اإلتحاد، اإلمارات، 

  
  ليبرمان اعترف بارتكاب اإلسرائيليين جرائم حرب: التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب .42

المقايضة التي طرحها وزير     "ايكاوس"اعتبر التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحرب       :  حامد جاد  - غزة
خارجية االحتالل أفيغدور ليبرمان حول سحب الدعوى من المحكمة الجنائية مقابل مناقشة فكـرة وقـف          

ابـل وقـف    االستيطان مقايضة جرمية من الدرجة األولى إذ اشترط ليبرمان وقف المحاكمة العادلـة مق             
وأكد التحالف الدولي لمالحقة مجرمي الحـرب فـي بيـان            .االستيطان الذي هو باألصل جريمة حرب       

أصدره أمس ان تصريحات  ليبرمان تعد اعترافا غير مباشر بارتكاب المسؤولين اإلسرائيليين لجـرائم               
منع القيام بتحقيقـات    حرب وجرائم ضد اإلنسانية وهي تتوج مسلكا عاما بدأ بمقاطعة كل لجان التحقيق و             

وكشف التحالف عن اعتزامـه تقـديم        .محايدة واالكتفاء بتقارير رسمية ثبت باألدلة هزالتها وتناقضاتها       
الئحة اتهام دولية ضد ليبرمان لمحاولة األخير حرمان الضحايا من الحصول على محكمة عادلة وكـذلك    

، تحاول حرمان الضحايا من الحصول على       إعداد الئحة اتهام ضد أي جهة، داخل وخارج دولة االحتالل         
  .محاكمة عادلة

كما اعتبر التحالف تصريحات ليبرمان بمثابة تحريض مباشر لكل أعداء العدالة الدولية وميثـاق األمـم                
المتحدة الرتكاب جرائم جسيمة بحق اإلنسانية دون محاسبة، ومحاولة لفرض عرف دولي جديد قائم على               

واقع ال يقبله المنطق أو القانون عبر إخضاع قضايا قانونية بحته لـصفقات             فرض منطق القوة واألمر ال    
  .سياسية ال تحترم أصول القانون الدولي والسلم العالمي والقانون الدولي اإلنساني

وحذر التحالف الدولي الجماعة الدولية من االستمرار بالتعامل مع الجرائم اإلسـرائيلية بمنطـق غـض                
  .الطرف وحماية المعتدي

  16/9/2009الغد، األردن، 
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  "أونروا"بذكرى تأسيس  األمم المتحدة حتفالبا" إسرائيل"حول مشاركة  عربية - أميركية أزمة .43

 عربية أثناء االحتفال -ج على صيغة لتفادي أزمة أميركية يتعمل النرو:  راغدة درغام-نيويورك 
على هامش الدورة » أونروا«ن الفلسطينيين بالذكرى الستين لتأسيس الوكالة الدولية لغوث وتشغيل الالجئي

الرابعة والستين للجمعية العمومية لألمم المتحدة، بعدما تبنى الوفد األميركي طلب إسرائيل المشاركة في 
 الشهر الجاري، ورفضت 24الجلسة الوزارية التي سيترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 

  . المجموعة العربية الطلب
 إليجاد حل وسط برفض الواليات المتحدة المبدأ، فيما قبلت المجموعة العربية يالنرويجرك وووجه التح

صيغة توفيقية تستطيع بموجبها إسرائيل التحدث في ندوة تضم وزراء وسفراء وكبار ممثلي األمم 
دة بان كي المتحدة، انما ليس في الجلسة الوزارية التي يترأسها عباس ويحضرها األمين العام لألمم المتح

  . مون
ويفترض أن يعقد االجتماع الثالثي بين عباس والرئيس األميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء 

  . »أونروا«اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في اليوم نفسه، ما سلط األضواء على الخالف في شأن اجتماع 
في عامها الستين محاولة » أونروا «وتعتبر المجموعة العربية محاولة إسرائيل إقحام نفسها على ذكرى

، بحسب المستشار األول في بعثة فلسطين لدى األمم المتحدة فداء »استفزازية وسلبية وغير بناءة«
) لالجئين(وال دولة مضيفة ) ألونروا(إسرائيل ليست دولة مانحة «عبدالهادي ناصر التي أشارت إلى أن 

اإلسرائيليين ال تنطبق «وأضافت أن . »ثناء للقاعدة، كالعادةونحن ال نقبل أن تكون إسرائيل دائماً االست
نحن نتقبل «، إنما على رغم ذلك »عليهم المعايير التي تم االتفاق عليها للمشاركة في الجلسة الوزارية

الذي يبحث عنه مندوب النروج يوناس يولي، وهو أيضاً رئيس اللجنة التحضيرية » الحل الوسط
 .»أونروا«ستين لـ لالحتفاالت بالذكرى ال

  16/9/2009الحياة، 
  

   حصار غزة انتهاك للقانون الدولي  .. األمم المتحدة قصَّر تجاه قضيتهبوفد فلسطين : ديسكوتو .44
أعرب رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة المنتهة واليته ميغيل ديسكوتو بروكمان           :  وكاالت  - نيويورك

ة في معالجة القضية الفلسطينية، وأنحى بالالئمـة بـشكل غيـر            من فشل المنظمة الدولي   " خيبة أمله "عن  
  .مباشر على الوفد الفلسطيني لعدم دفعه بقوة كافية بهذا الخصوص

وقال ديسكوتو في خطابه األخير أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة قبل تسليم منصبه لخلفه الليبي علـي                 
لقد كان الوضع في األراضـي الفلـسطينية        : "جمعية أمس التريكي الذي سيفتتح الدورة الرابعة والستين لل      

أكثر إحباطا بالنسبة لي هذا العام حيث ال تزال القضية الفلسطينية أهم وأطول قضية سياسـية وإنـسانية                  
  ".بدون حل على أجندة األمم المتحدة منذ نشأتها

 1979ي الفترة بين عامي     وأضاف وزير الخارجية في حكومة جبهة الساندينستا اليسارية في نيكاراجوا ف          
  ".عدم االلتزام الواضح بحل القضية الفلسطينية فضيحة أصابتني بحزن شديد:"1990و

سواء كان خالل فترة االجتياح اإلسرائيلي لغزة والذي استمر ثالثة أسابيع أو اآلن فإن              "لكنه أشار إلى أنه     
ألن األشياء دائما كانت عند نقطة الحـل  كل ما تلقيته كان مجرد نصائح بإعطاء العملية مزيدا من الوقت   
  ".وينبغي علينا أال نفعل شيئا قد يعرض النجاح بعيد المنال للخطر

ال أعرف صراحة ماذا أفعل، أردت أن أساعد فلسطين لكـن هـؤالء           "وأوضح أنه بسبب الوضع الراهن      
هو مـا ال أسـتطيع      و) الحذر(الذين من المفترض أن يكونوا أكثر اهتماما رفضوا إعطاء دعمهم بسبب            

فهمه، نحن نواجه وضعا بغيضا متمثال في تواطؤ مستمر مع العدوان ضد حقوق الشعب الفلسطيني الذي                
  ".طالت معاناته
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إن الالمباالة الواضحة التي أبداها بعض األعضاء ذوي النفوذ الكبير في مجلـس األمـن لحقيقـة                 "وقال  
انون الدولي ولقرار مجلس األمن نفسه تسببت في        استمرار حصار غزة منذ عامين في انتهاك صارخ للق        

  .في إشارة غير مباشرة للواليات المتحدة" دمار هائل ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة
  16/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
 ربع مليون طفل مجند في العالم: األمم المتحدة .45

فال والنزاعات المسلحة أمس أن أعلنت ممثلة األمين العام لألمم المتحدة المختصة بشؤون األط :جنيف
وأوضحت المسؤولة األممية راديكا . ربع مليون طفل تقريبا في العالم جندوا من قبل متمردين أو جيوش

 في مجلس 47كوماراسوامي في مؤتمر صحافي عقد قبل عرض تقريرها السنوي على األعضاء الـ
 ." ألفا تقريبا حول العالم250اليا يقدر بـ عدد األطفال المجندين ح"حقوق اإلنسان المجتمع في جنيف أن 

كانت هذه السنة قاسية جدا على األطفال في النزاعات المسلحة حصلت أمور رهيبة "وأضافت المسؤولة 
 ."لألطفال في غزة

16/9/2009الشرق األوسط،   
 

  جدل المستوطنات والمفاوضات والحاجة للعودة إلى البديهيات .46
  حسن نافعة

عض المسؤولين العرب، وأيضاً من تحليالت عدد من الكتاب والمفكرين، أن تياراً يبدو من تصريحات ب
عريضاً في العالم العربي فوجئ برد فعل الحكومة اإلسرائيلية الرافض لطلب الرئيس االميركي باراك 
أوباما وقف النشاط االستيطاني في األرض المحتلة كخطوة مطلوبة لتهيئة أجواء تسمح بالعودة إلى 

وضات جادة تسمح بالتوصل إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، وهو ما يعد في حد ذاته أمراً مثيراً مفا
للدهشة ويشكل دليالً على أن العالم العربي لم يدرك بعد حقيقة االستراتيجية التفاوضية اإلسرائيلية ولم 

التحليالت توحي بأنه ليس بل إن مثل هذه التصريحات و. يستوعب أساليب إسرائيل في إدارة الصراع
أمام العالم العربي من بدائل إلدارة هذا الصراع، خصوصاً في حال الفشل المتوقع للمحاوالت الجارية 
حالياً للتوصل إلى تسوية، سوى المراهنة على قيام الواليات المتحدة بممارسة ضغوط على إسرائيل 

عتزم إطالق مبادرة جديدة للتسوية من فوق منبر وعلى رغم أن أوباما ي. أغلب الظن أنها لن تحدث أبداً
الجمعية العامة لالمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري، وهو ما يفسر التحركات الديبلوماسية المحمومة 
التي تجرى في المنطقة حالياً، إال أن كل المعطيات المتوافرة ال توحي مطلقاً بأن حظ هذه المبادرة 

ن تطور الصراع في المنطقة وصل إلى مرحلة شديدة الحساسية تنذر وأل. سيكون أفضل من غيرها
بتصفية نهائية للقضية الفلسطينية، فمن المفيد إعادة التذكير بعدد من الحقائق األساسية لعلها تعين العالم 

  :العربي على تلمس طريقه في هذا النفق المظلم الذي دخل فيه
قضية االستيطان كان وال يزال موقفاً ثابتاً ال يتأثر أن الموقف اإلسرائيلي من : الحقيقة األولى

باالعتبارات األيديولوجية وال يتغير بتغير شكل االئتالف الحاكم في إسرائيل، ألنه يعبر عن مصالح 
 1967استراتيجية عليا للمشروع الصهيوني، بدليل استمرار حركة االستيطان التي بدأت عقب حرب 

ا بالهمة والنشاط نفسيهما في ظل أنواع الحكومات كافة التي تعاقبت مباشرة من دون توقف، وتواصله
االختالف الرئيس يدور حول طريقة إدراك التيارات السياسية . على إسرائيل من يمين ويسار ووسط

المتنافسة في إسرائيل عالقة المستوطنات بقضايا األمن والتفاوض، وليس حول ضرورتها أو أهميتها 
وبينما يبدي بعض األطراف استعداداً للمساومة . ر المشروع الصهيوني نفسهكتعبير عن أصل جوه

لكن . ومقايضة أنواع معينة من المستوطنات بمكاسب أمنية وسياسية تبدي أطراف أخرى تشدداً أكبر
وليست أرضاً محتلة، » محررة«الكل يجمع على أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أرض 
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ر إصرار جميع أنواع الحكومات في إسرائيل، وليس الحكومات اليمينية فقط، على تفسير وهو ما يفس
على » الحدود اآلمنة« وترجح كفة مفهوم 1967 بطريقة تبرر رفض العودة إلى حدود 242القرار 
، كما يفسر التركز الهائل للمستوطنين في القدس »عدم جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة«مفهوم 

الشرقية والضفة الغربية، والذي وصل إلى ما يقرب من أربعمئة ألف مستوطن حتى اآلن، والذي أصبح 
أمراً واقعاً لن تقبل إسرائيل تغييره إال إذا فرض عليها فرضاً، سواء بقوة السالح أو بضغط ديبلوماسي 

  .هائل يشمل فرض عقوبات
راتيجية تفاوضية تقوم على رفض فكرة التسوية  است1967أن إسرائيل تبنت عقب حرب : الحقيقة الثانية

الشاملة مع الدول العربية من خالل مؤتمر دولي، خصوصاً إذا كانت تحت إشراف أممي، وتفضيل 
التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، ومن هنا سعيها بكل الوسائل المتاحة إلجهاض المحاوالت كافة 

 من مضمونه بعد 1991راغ مؤتمر مدريد عام ، وإلف1973فسعت إلى عقد مؤتمر جنيف عقب حرب 
أن فشلت في الحيلولة دون انعقاده وتحويله إلى مظلة لمفاوضات ثنائية تجرى وفق جدول زمني تتحكم 

 واستخدامه كوسيلة دعائية لتحقيق مكاسب 2007هي فيه، وأخيراً االلتفاف حول مؤتمر أنابوليس عام 
اً باهراً في فرض استراتيجيتها التفاوضية على العالم العربي وقد نجحت إسرائيل نجاح. سياسية تكتيكية

 قبل 1979حين حققت اختراقها األول باستدراج الرئيس السادات إلبرام معاهدة سالم منفصلة معها عام 
» اتفاق أوسلو«فبعد فترة ممانعة طويلة نجحت إسرائيل في إبرام . أن تتوالى إنجازاتها المذهلة بعد ذلك

. 1994مع األردن عام » وادي عربة«، ثم في إبرام اتفاق 1993لتحرير الفلسطينية عام مع منظمة ا
ويالحظ هنا أن إسرائيل لم تلتزم في أي من هذه المعاهدات الثالث ال بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وال 

حور فقد تم.  على أي من مسارات التفاوض، وال حتى بتجميد المستوطنات1967بالعودة إلى حدود 
يشمل السكان وال يشمل األرض، وركز التفاوض مع منظمة » حكم ذاتي«التفاوض مع مصر حول 

  .الكامل من األراضي الفلسطينية المحتلة» االنسحاب«وليس على » إعادة االنتشار«التحرير على 
 تتحدث أبداً، أن إسرائيل لم تعتمد على التفاوض وحده كوسيلة وحيدة إلدارة الصراع، ولم: الحقيقة الثالثة

، وإنما استخدمت »آخر الحروب«باعتبارها ) أكتوبر(مثلما فعل آخرون، عن حرب تشرين األول 
التفاوض وسيلة لبث الفرقة داخل صفوف العرب وإخراج بعضهم من المعادلة العسكرية للصراع، كما 

من هنا . رائيليةاستخدمت الحرب كوسيلة إلرهاب وردع من يرفض التفاوض وفق المنهج والشروط اإلس
عدم تردد إسرائيل في ضرب المفاعل النووي العراقي، وغزو الجنوب اللبناني عدة مرات بل واحتالل 

وعلى رغم أن سياسة القوة لم . العاصمة بيروت وفرض معاهدة سالم على لبنان تحت تهديد السالح
 نهائية بشروطها على العالم تحقق إلسرائيل كل ما كانت تصبو إليه ولم تنجح حتى اآلن في فرض تسوية

العربي، إال أن إسرائيل تشعر مع ذلك أنها حققت الكثير، وأن الوقت وموازين القوى تعمل لصالحها، وال 
  .تشعر بأي ضغوط محلية أو إقليمية دولية تضطرها لتغيير موقفها

فرض شروطها أن أطرافاً وشعوباً عربية ربما تكون نجحت في منع إسرائيل من : الحقيقة الرابعة
للتسوية النهائية حتى اآلن، بل وتمكنت بالفعل من تحقيق إنجازات مبهرة حين تصدت آللة الحرب 

في غزة، لكن إسرائيل » حماس«في لبنان أو حتى » حزب اهللا«اإلسرائيلية التي لم تستطع أن تهزم 
حزب «د نجحت في تحييد فق. تحس مع ذلك أن استخدامها القوة العسكرية حقق لها مكاسب ال يستهان بها

في غزة، وفي تكريس االنقسام الفلسطيني مما » حماس«في جنوب لبنان، وفي إسكات صواريخ » اهللا
 أمراً يبدو لكثيرين غير منطقي وربما 1967يجعل من مجرد الحديث عن قيام دولة فلسطينية في حدود 

  . غير قابل للتحقيق على األرض
جوة يستحيل ردمها بين المواقف اإلسرائيلية والمواقف العربية تجاه تتعلق بوجود ف: الحقيقة الخامسة

.  إلى مبادرة عربية عامة2002مبادرة التسوية التي طرحتها السعودية وتحولت في قمة بيروت عام 
فبينما تعتقد األطراف العربية أن هذه المبادرة تعكس الحدود الدنيا لما يمكن أن يكون مقبوالً كأساس 
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رى إسرائيل أنها ال تعكس موازين القوى الحقيقية على األرض وأنها تتجاوز القدرات العربية للتسوية، ت
لذا تتصرف إسرائيل وكأنها على يقين من أن مواقف الدول العربية منها قابلة للتغيير في اتجاه . بكثير

ئي وموقت التآكل وخاضعة للمساومة، ومن هنا مطالبتها الدول العربية بالتطبيع مقابل وقف جز
  . ومن الواضح أن اهتراء الموقف العربي يغري إسرائيل ويدفعها للتمادي في غيها! لالستيطان

في سياق كهذا نعتقد أن هناك التزامات كثيرة تقع على عاتق األطراف العربية، خصوصاً الفلسطينية، في 
ينية بقيادة محمود عباس، فعلى األطراف الفلسطينية المتصارعة، خصوصاً السلطة الفلسط. هذه المرحلة

فعليها، في ما يتعلق بقضية . االستيطان والمصالحة الوطنية: أن تتبنى موقفاً واضحاً من مسألتين
االستيطان، أن ترفض رفضاً قاطعاً العودة إلى مائدة التفاوض قبل أن تلتزم الحكومة اإلسرائيلية التزاماً 

أما في ما يتعلق بقضية المصالحة الوطنية فيتعين على كل . تاماً بتجميد فوري لكل األنشطة االستيطانية
األطراف الفلسطينية أن تقدم كل التنازالت الضرورية للحفاظ على الثوابت الفلسطينية باعتبارها األساس 

وعلى األطراف العربية في الوقت نفسه أن تتبنى موقفاً واضحاً من مسألتين . الراسخ للشرعية الفلسطينية
ففيما يتعلق بقضية التطبيع، على األطراف . بيع مع إسرائيل والعالقة مع الواليات المتحدةالتط: أيضاً

العربية، خصوصاً تلك التي لم تبرم معاهدات صلح مع إسرائيل، أن ترفض رفضاً تاماً مجرد الحديث 
ولة من عن أي تطبيع مع إسرائيل قبل أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة على جميع المسارات تكون مقب

جميع األطراف، بل وعلى األطراف العربية التي ترتبط بمعاهدات صلح مع إسرائيل أن تجمد عالقاتها 
مع إسرائيل إلى أدنى حد ممكن وأن تبعث إلسرائيل رسائل واضحة مفادها أن العالقة معها قد تتعرض 

أما في . لمفاوضات حين تستأنفلالنهيار ما لم تلتزم التزاماً تاماً بتجميد المستوطنات وتظهر جدية في ا
ما يتعلق بالموقف من الواليات المتحدة فيتعين على األطراف العربية ليس فقط أن ترفض االبتزاز 
األميركي للضغط عليها من أجل التطبيع مع إسرائيل ولكن أن تحمل الواليات المتحدة مسؤولية التعنت 

دارة األميركية بخطة للتسوية تبدو منحازة إلى الموقف وبإمكان الدول العربية إذا تقدمت اإل. اإلسرائيلي
اإلسرائيلي أو في حال رفض إسرائيل خطة أميركية تبدو متوازنة، أن تلجأ على الفور إلى مجلس األمن 
وأن تتقدم بمشروع قرار يلزم إسرائيل بوقف كامل للنشاط االستيطاني ويلوح بفرض عقوبات عليها وفقاً 

أظن أنه آن األوان الختبار جدية موقف .  عدم انصياعها الفوري لهذا القرارللفصل السابع في حال
  .اإلدارة األميركية الجديدة للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة

  16/9/2009الحياة، 
  

  ما وراء ورقة القاهرة الجديدة إلنهاء االنقسام .47
     ياسر الزعاترة

االنقسام الفلسطيني؟ اإلجابة هي نعم ، والسبب كمـا         هل ثمة جديد تحمله الرؤية المصرية الجديدة إلنهاء         
تقول سائر المؤشرات يتمثل في شعور القاهرة بأن محمود عباس لم يعد معنيا بالمصالحة ، وأنه مـاض                  
في ترتيب أوراقه للسيطرة على الملف الفلسطيني بالتعاون مـع الواليـات المتحـدة والدولـة العبريـة                  

بات في الضفة الغربية وحدها ، تاركا قطاع غزة مشكلة مزمنة لمصر ،             واألوروبيين ، وصوال إلى انتخا    
  .فضال عما يعنيه ذلك من تهديد الحتكارها الملف الفلسطيني

ثمة فرق بالطبع بين الرغبة والقدرة على الفعل ، ومصر فتراجع الدور المصري في قضايا اإلقليم ، بما                  
 حال قضية السودان المهدد بالتقـسيم ، فـضال عـن    فيها تلك التي تمس األمن القومي المصري كما هو  

العراق الواقع تحت النفوذ اإليرانية ، وكذلك الصومال ، وصوال إلى الملف الفلسطيني الذي لن تـستمر                 
  .سيطرة القاهرة عليه ، إال بقدر خدمتها لألجندة األمريكية اإلسرائيلية
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ات السالم في حدوده الدنيا ، وفي وقت يرسل         مصر التي تستقبل نتنياهو في وقت يستهتر فيه بكل متطلب         
وزير خارجيته إلى إفريقيا لمحاصرة مصر ودورها وتهديد أمنها القومي ، مصر في هذه الحال ال تبـدو     

  .قادرة على مواجهة األزمة بالشكل المطلوب
هـدف  وهي وإن لم تغيـر فـي ال       . أيا يكن األمر ، فنحن إزاء ورقة مصالحة جديدة تختلف عن سابقاتها           

بـاب  (التقليدي لكل التحركات المصرية والدولية ممثال في إخراج حماس من الباب الذي دخلـت منـه                 
، إال أنها تسعى في المقابل إلى بعض التوازن في الموقف ، إضافة إلى الحيلولة دون تـرك                  ) االنتخابات

  .عباس للقطاع واالستئثار بالضفة التي تشكل عصب الصراع بكل المقاييس
الورقة هي في صعوبة التطبيق ، ليس لجهة االنتخابات التشريعية والرئاسية ، وقـضايا األمـن                مشكلة  

والمعتقلين ، وربما الحكومة بقدر أكبر فحسب ، بل وهو األهم ، لجهة البعد الذي يمكن أن تركز عليـه                    
رورة االتفـاق   حماس ، ومعها الجهاد ، أعني انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني التي تقول الورقة بض             

  2010،على موعدها قبل منتصف 
نـسبة  : هنا تبرز اإلشكالية األهم المتعلقة بتلك االنتخابات ، واألسئلة الكثيرة التي تواجهها ، والتي أهمها              

 ، نسبة الشتات ، هل سـتوافق الـدول          48الضفة الغربية والقطاع من مقاعد المجلس ، تمثيل فلسطينيي          
رائها ، بخاصة األردن ولبنان وسوريا ودول الخليج ، وإذا لم توافق بعضها             المستضيفة لالجئين على إج   

  . كيف سيجري حل مشكلة التمثيل؟
األهم من ذلك بالطبع هو سؤال أيها سيجرى أوال ، انتخابات التشريعي أم الوطني ، ولماذا يقـدم األقـل                  

لفلسطيني ، بخاصة الشتات الـذي      الذي يعني كل الشعب ا    ) الوطني(على األكثر أهمية    ) التشريعي(أهمية  
كان الحاضن األساسي لمنظمة التحرير؟، كل ذلك يشير إلى أنه ما بين االتفاق على نصوص الورقـة ،                  
وبين تطبيقها بالفعل مسافة كبيرة ، واألرجح أن السلطة في حال وافقت ، لن تعنى إال بانتخابات الـداخل        

ات المجلس الوطني ، هي التي تلكأت في عقد أي اجتمـاع            ، بينما ستعطل انتخاب   ) التشريعية والرئاسية (
 المتعلق بإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية علـى أسـس        2005)آذار  (يناقش تطبيق اتفاق القاهرة     

  .ديمقراطية
كل هذه اللعبة مصممة فقط من أجل فوز فتح في االنتخابات الرئاسية والتشريعية ، ألن االحتمال اآلخـر                  

برأيهم ، أعني فوز حماس ، وبالطبع ألن النتيجة هي عودة الحصار ، ورفض تسليم الـضفة                 غير وارد   
  .االقتصادي في ظل سالم فياض" ازدهارها"تحت والية دايتون و" استقرارها"بعد 

ال حل أمام حماس سوى االعتراف بخطأ دخول انتخابات سلطة أوسلو ، وقلب الطاولة في وجه مـسار                  
لطة المصممة لخدمة االحتالل ، وذلك بعرض إدارة بالتوافق للقطاع ومقاومة فـي             التفاوض العبثي والس  

. كل األرض الفلسطينية مع الجهاد والتيار الغاضب في فتح ومن يوافق على ذلك من الفصائل األخـرى                
وال تكمن أهمية هذا المسار في إخراجه لحماس من مأزقها ووقف لعبة استدراجها سياسـيا ، بـل فـي                    

لقضية برمتها في ظل تهديد بتصفيتها عبر حل الدولتين الذي تفضحه وثيقـة جنيـف وملحقهـا                 حمايته ل 
المؤقتة التي سـيقيمها سـالم فيـاض    " دولة األمر الواقع"األمني ، أو وضعها في ثالجة الموتى في ظل       

لي بتعبيـر   خالل عامين ، والتي تشكل الوجه اآلخر للسالم االقتصادي بتعبير نتنياهو ، أو الحل االنتقـا               
  .شارون ، أو الدولة المؤقتة بتعبير بيريس

  16/9/2009الدستور، 
  

 بين إفطار نتنياهو وابتسامات ميتشل.. التيه الفلسطيني بقرارات عربية .48
 طالل سلمان

قدر المواطن العربي أن تطوراً خطيراً وغير متوقع قد استدعى أن يستضيف الرئيس حسني مبارك 
 .ة بنيامين نتنياهو الى مائدة اإلفطار الرئاسية في القاهرة، يوم األحد الماضيرئيس الحكومة اإلسرائيلي
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فليس مألوفاً أن يكون مثل هذا المسؤول اإلسرائيلي، ذي التاريخ العنصري المعروف، وصاحب 
القرارات المتوالية بالمضي قدماً في بناء المزيد من المستعمرات اإلسرائيلية الستقدام المزيد من 

مرين من أربع رياح األرض الحتالل ما تبقى من األرض الفلسطينية للسلطة البال سلطة في رام المستع
 .اهللا، الى مائدة الرئيس المصري، في القاهرة وخالل شهر رمضان المبارك

لهذه الرحلة والقائل ان نتنياهو قد ذهب الى » التبرير اإلسرائيلي«ثم ان هذا المواطن العربي لم يستسغ 
 ليطمئنها الى أن جولة وزير خارجيته ليبرمان، صاحب نظرية تدمير السد العالي، في عدد من القاهرة

الدول األفريقية لم تكن تهدف الى تحريضها ضد مصر، خصوصاً في موضوع إعادة النظر في تقاسم 
إسرائيلية مياه النيل، وال الى إغواء بعض المسؤولين األفارقة بالمساعدات العسكرية والخبرات الفنية ـ 

وعنوانه ( الذي يتمثل بالنفوذ المصري، كما بالنشاط الفلسطيني » اإلرهاب العربي«وأميركية ـ لمقاومة 
من المغتربين اللبنانيين المتجذرين في القارة السوداء، التي » حزب اهللا«أو بمناصري ) حركة حماس

دمة طموحات شعوبها، وباالعتماد أعطوها كثيراً وأعطتهم حصيلة سني تعبهم الطويلة واجتهادهم في خ
 .على القاهرة منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي

دولة يهود «ولقد كان طبيعياً أن يربط المواطن العربي بين هذه االستضافة المصرية لرئيس حكومة 
 ، في شهر رمضان المبارك، وبين الجولة الجديدة للموفد الرئاسي االميركي ذي االبتسامة»العالم

حكومة نتنياهو ـ ليبرمان بوقف »إقناع«البالستيكية جورج ميتشل، والتي هدفها الجديد ـ القديم محاولة 
لبناء المستعمرات، أو المزيد منها بذريعة مراعاة التوسع الطبيعي في احتياجات المستعمرين (!!) مؤقت

ين الذين كانوا فيها مذ كانت، الجدد المستقدمين من أربع رياح األرض، وطرد أهلها وأصحابها الفلسطيني
 .وطنهم وحياتهم، بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم

ويمكن، بإحصاء سريع، أن نتبين انه بين كل رحلة لجورج ميتشل والثانية الى المنطقة، بابتسامته 
البالستيكية وتصريحاته المكتوبة بالماء، قد ضاع المزيد من نتف األرض الفلسطينية التي كانت 

 .فوق بعض البعض من أرضهم الوطنية» الدولة الفلسطينية«ظرياً ـ لمشروع مخصصة ـ ن
ويمكننا، بالتالي، أن نتبين أن عدد المستعمرات اإلسرائيلية قد تزايد، وان أعداد المستعمرين اإلسرائيليين 
داخل مشروع تلك الدويلة، وعلى حساب مساحتها المقطعة األوصال بالمستعمرات قد تعاظم، بحيث 

 . من المستحيل تصور جالئهم عنها في مستقبل منظورصار
لقد تبدلت طبيعة الموضوع، وبالتالي المهمة، وساد انطباع بأن المزيد من جوالت ميتشل يعني تزايد عدد 
المستعمرات والمستعمرين وتناقص مساحة األرض التي كانت محددة ـ نظرياً ـ لمن سوف يستبقى من 

 .أهلها الفلسطينيين فيها
يهي االفتراض أن يواجه اإلسرائيليون العرب، وليس فقط الفلسطينيين منهم، متى انتهت مهمة ميتشل، وبد

بعدما مألته » اختفى«بأنه ليس ثمة ما يستحق التفاوض من أجله، ألن ما كانوا يفاوضون عليه قد 
 ...لدنياالمستعمرات اإلسرائيلية بعشرات ألوف المستعمرين الجدد المستقدمين من أربع جهات ا

 !أين نذهب بفلسطيني الضفة الغربية؟: وربما صار الموضوع آنئذ
خصوصاً ... وربما صار على الدول العربية المجاورة، وليس على إسرائيل، أن تجيب عن هذا السؤال

أن األحياء الجديدة التي زرعها اإلسرائيليون في قلب القدس العربية، إضافة الى المستوطنات التي 
التي في ضمير » الدولة« حولها، قد ألغت أو تكاد مشروع أن تكون المدينة المقدسة عاصمة أقاموها من

 .الغيب
*** 

في األخبار أن بعض أقطار الخليج العربي قد باشرت، فجأة ودون سابق إنذار، ومن دون إعالن 
 المنتمين الى ومعهم بعض(األسباب، طرد مجاميع من الفلسطينيين، من أبناء غزة تحديداً، من أراضيها 

 ).الطائفة الشيعية في لبنان
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وبغض النظر عن الجوانب القانونية واإلنسانية لهذا القرار، فإن القراءة السياسية تكشف له أبعادا تتجاوز 
الذين أعطوا خبراتهم وخالصة جهودهم وعرقهم لألقطار » الوافدين«مشاعر األخوة وأصول التعامل مع 

أطباء ومدرسين وإداريين وعماالً مهرة فساهموا في بنائها وازدهارها وإقامة التي ذهبوا اليها مهندسين و
 .دولها فوق ما كان رماالً متحركة فصار من جنات عدن

بل هو ... التي قامت بخبراتهم وعرق زنودهم» الدولة«إن طرد هؤالء الفلسطينيين ينتقص من عروبة 
 تبهت تدريجاً مع تعاظم النفوذ األجنبي فيها الى يصيب بالشحوب هويتها التي كانت عربية، والتي أخذت

حد إمالء القرارات السيادية عليها، فضالً عن تعاظم أعداد الوافدين إليها للعمل في بنائها من األجانب 
 .والذين باتوا يشكلون الكثرة العددية من سكانها) غير العرب(

 التي كانت وتبقى عربية، خصوصاً إذا ما ليس جديداً أن نتحدث عن الخطر الجدي على هوية هذه البالد
بعضها قوي بحيث » دول«قد جاؤوا من ) وأعدادهم بمئات األلوف(استذكرنا أن هؤالء الوافدين األجانب 

» عروبة الخليج«ال يمكن مواجهته، وبعضها اآلخر يستقوي بحماية أجنبية هي ذاتها التي تدعي حماية 
 .في وجه المطامع اإليرانية

ة عربية قد وجدت صيغتها الخاصة لطرد فلسطين قضية ووطناً وشعباً مشرداً من أرضها إن كل دول
الجديد الذي يؤمنها من خوف مقابل احتوائها » الحامي«ومن سياساتها وارتباطاتها وتحالفاتها الجديدة مع 

ينها ضد في خططه للمنطقة وأهدافه فيها وأولها حماية دولة يهود العالم، إسرائيل، وتأمينها وتحص
 .في الحاضر والمستقبل» جيرانها«

فالعذر . الالفت أن المواطن العربي يسمع من بعض القادة العرب ما يدعم ويعزز المنطق اإلسرائيلي
األساس في عدم قبول الفلسطينيين في أي بلد عربي، وفي أقطار الخليج بالذات، أنهم سوف يخلون 

 .بالتوازنات داخل مجتمعاتهم
ألنهم يعكرون الصفاء العنصري لدولته وهم عاجزون عن ) في أرضهم( يريدهم عنده اإلسرائيلي ال

حماية وجودهم فيها، ثم ان أشقاءهم العرب ال يريدونهم في بالدهم ولو كالجئين ألنهم يخلون بالتوازنات 
 !الطائفية أو المذهبية أو العرقية لدولهم

 . يهود العالمإن اإلسرائيلي ال يريدهم ألنهم يذهبون بصفاء دولة
، من حيث المبدأ، فتوجب عليهم المساهمة في قبول »دولة يهود العالم«والعرب قد قبلوا بمنطق 

 .العنصري» صفائها«
ومشروع الدولة الفلسطينية تضيق أرضه على مدار الساعة، وهو ضيق أصال على أهلها الذين لم 

 .يخرجوا منها
مليون من الفلسطينيين الذين تبقوا فيها فلم يخرجوا من بطرد المليون ونصف » تهددهم«ثم ان إسرائيل 

أرضهم التي صارت أرضها، وبالتالي فقد تحول هؤالء الممنوعة عليهم هويتهم الفلسطينية من شهود 
على حقهم فيها، وشهود على استيالئه بالقوة على أرضهم الوطنية، الى موضع ابتزاز مفتوح، للدول 

هي دول يضيق حكامها بشعوبهم فكيف بشعب إضافي سيأتيهم وقد تعلم و... العربية من حول إسرائيل
 .عن شعوبها.. المستقلة» دولهم«في » رعاياهم«في دولة العدو ان له من الحقوق أكثر من 

أال يعرف القادة العرب أنهم كلما تخلوا عن حق فلسطيني في وطنه إنما يتخلون عن بعض سيادتهم على 
فقط بحقوق مواقعهم التي وصلوا اليها بوسائل عدة ليس بينها االنتخاب، بل هم إنهم ال يفرطون . أوطانهم

 .يفرطون بدولهم ذاتها وشروط سيادتها
 .إنهم يتنازلون عن حقوق شعوبهم في أرضهم. إنهم يمكنون للخطر

فكيف سيفاوضونها وهم أضعف وهي أقوى، وقد أمدوها ) واألميركي(إنهم يضيفون الى قوة إسرائيل 
 . من القوةبمزيد

 .إن ضعفهم وقبل أي عامل آخر سيجعل األميركي المنحاز أصال، أكثر انحيازاً
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 .العجز والدة ال يكف عن إنجاب المآسي والهزائم الوطنية
ويلد احتقار الذات وتعظيم العدو حتى يصير أسطوري القدرات بما يشل التفكير ويعمق . العجز يلد القهر

... ولكي نبرر االستسالم فال بد من تعظيم الخالفات مع األخ الشقيق. هاليأس من احتمال االنتصار علي
 .وهكذا تقوم أسوار الدم وأسوار الكراهية بين العربي والعربي في مشارق األرض العربية ومغاربها

 .وال شك بأن العجز عن مقاومة إسرائيل قد استولد شعوراً عميقاً بالمهانة واحتقار الذات
واجه العدو موحدين أو نختلف من حوله فينتصر على بعضنا بضعفهم، ثم ينتصر ن: والقاعدة واضحة

 .على مجموعنا بانقساماتنا
خرجت مصر من الميدان : تشرين المجيدة/ألم يكن ذلك الدرس األوضح واألقسى من حرب أكتوبر 

 .حتى هزمتهافاستقوت إسرائيل على سوريا التي غدت وحيدة، فرمتها بكل طاقة القتل والتدمير عندها 
بعد ذلك صار سهالً عليها مواجهة الفلسطينيين، ال سيما أنهم كانوا قد تورطوا، أو ورطوا في حروب 

األردن بداية، ثم لبنان حيث كتبت النهاية المأساوية ألبطال المقاومة / أهلية، داخل أكثر من قطر عربي 
ر في الشؤون الداخلية لغيرهم والفداء الذين غدوا رجال شرطة وجمارك وحرس حدود وأصحاب قرا

ولقد انتهت التجربة البائسة بخروجهم فاشلين أو عاجزين أو ... وصاروا متسلطين على أوطان الغير
 .الجميل.. تائهين أو ضائعين عن الطريق الى وطنهم في شعاب لبنان 

*** 
 .إن الكتابة عن فلسطين هي كتابة عن العرب جميعاً

مجسمة ألحوال األمة التي يمكن قراءتها في أحوال شعب فلسطين إن حال فلسطين هي الصورة ال
ـ فلسطين الضفة الغربية ـ فلسطين 1948فلسطين : »شعوب«الممزق داخل أرضه المحتلة الى ثالثة 

أما خارج أرضه فقد بات أمما شتى ال يوحد بينها إال الشعور العميق بأنه مستوحد، كأنما ال أهل ... غزة
 . تواطأ مع عدوه ـ عدو الجميع ـ عليه، أي على الجميعله، أو أن الكل قد

ومثل هذا الشعور كفيل بتفجير المستقبل العربي جميعاً بالعجز، بدل أن يكون حافزاً لبناء الغد العربي 
 .المرتجى بالوحدة والتضامن في مواجهة العدو الطامع في األرض العربية جميعاً

  !وكل رمضان وأنتم بخير
 16/9/2009السفير، 
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