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  ويرى بداية التسوية بوقف إطالق النار سياسياً"إسرائيل"مشعل يفضل حل الصراع مع  .1

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انه لوال تواطؤ بعض القوى اإلقليمية : لندن
 .والدولية مع إسرائيل لما نجح الحصار على قطاع غزة
ه كين ليفنغستون عمدة لندن العمالي السابق، لحساب وكان مشعل يرد على سؤال في مقابلة أجراها مع

البريطانية في عددها الصادر أمس، حول الدور الذي لعبته الواليات المتحدة واالتحاد " نيوستيتمان"مجلة 
 .األوروبي ومصر والسلطة الفلسطينية في حصار غزة

العسكرية خيار لجأ إليه شعبنا إن القوة "وقال . وعبر مشعل عن تفضيله لحل األزمة مع إسرائيل سياسيا
أن تصرفات إسرائيل وتواطؤ المنظومة الدولية عبر الصمت أو . بعد فشل كل الخيارات األخرى

نحن نحب أن نرى القضية تحل "وأضاف ". الالمباالة أو التورط الحقيقي، قادت إلى المقاومة المسلحة
في تقرير مصيره فوق أرضه، فلن يكون وإذا انتهى االحتالل وتمكن شعبنا من ممارسة حقه . سلميا

 عاما من المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين 20والحقيقة هي أن نحو . هناك حاجة الستخدام القوة
واإلسرائيليين لم تعد أي من حقوقنا، ال بل بالعكس إننا عانينا المزيد من المعاناة والخسائر جراء التنازل 

 ".الفلسطيني المفاوضاألحادي الجانب الذي قدمه الطرف 
وفي اعتقادنا أن . نعم لدينا"وقال . تقود للسالم رد مشعل بإيجاب" خطة طريق"وعما إذا كان لدى حماس 

التسوية السلمية األكثر واقعية لألزمة، هي التسوية التي تبدأ بوقف إلطالق النار بين الجانبين ترتكز على 
إن تعنت إسرائيل وغياب اإلرادة "وأضاف ". 1967م انسحاب إسرائيلي من جميع األراضي المحتلة عا
ونحن نعتقد أن شعبنا عندما يكون حرا ويعيش فوق . الدولية للتصرف، هما العقبتان في طريق التسوية

 ".أرضه، عندها فقط يستطيع أن يقرر مستقبل هذه األزمة
ا من معتقداتنا فإنه ليس لدينا وانطالق. ال بد من القول إننا ال نقاوم اإلسرائيليين ألنهم يهود"وأضاف 

 ".مشكلة مع اليهود أو المسيحيين، ومشكلتنا مع من يعتدون علينا ويضطهدوننا
. واعتبر مشعل حركة حماس حركة تحرر وطنية عندما سئل إن كانت حماس حركة سياسية أم دينية

 على سؤال إن كان يطمح وردا". نحن ال نرى تناقضا بين هويتنا الدينية ومهمتنا السياسية"ولكنه أضاف 
إن أولوياتنا كحركة تحرر وطني هو إنهاء "إلقامة دولة إسالمية تضطهد فيها األديان األخرى قال 

وعندما يتحرر شعبنا في أرضه ويتمتع بحق تقرير المصير، فستكون له كلمة الفصل في . االحتالل
ه على الناس، ولكننا سنشن حملة في إننا نؤمن أن اإلسالم ال يمكن فرض. النظام الحكومي الذي يريده

ونحن . وإذا كان هذا هو خيار الشعب فإنه سيكون خيارنا. أطر عملية ديمقراطية، من أجل أجندة إسالمية
على قناعة بأن اإلسالم هو مصدر التوجيه األفضل والضمانة األحسن لحقوق المسلمين وكذلك غير 

 ".المسلمين على حد سواء
في الحقيقة أن حماس تستنبط "وقال . اس تفرض الزي الشرعي في قطاع غزةونفى مشعل أن تكون حم

 ".فاإلسالم هو ديننا وهو أساس لثقافتنا. تصورها من الثقافة الشعبية والدين
  18/9/2009الشرق األوسط، 

  
  الحكومة المقالة والسلطة تعلنان إطالق سراح معتقلين بمناسبة عيد الفطر .2

ركة حماس والسلطة الفلسطينية امس اإلفراج عن معتقلين لديهما بمناسبة           أعلنت كل من ح    :د ب أ   –غزة  
 متهم فـي قـضايا      200حركة حماس ظهر امس عن       وأفرجت الحكومة المقالة التي تقودها     .عيد الفطر 

وذكر فرج الغول وزير العدل المقال في مؤتمر صحفي عقـده أمـام              .جنائية بمناسبة حلول عيد الفطر    
 50 من المفرج عنهم كانوا معتقلين على خلفيات جنائية باالضـافة إلـى              150ن  سجن غزة المركزي أ   

ودعا الغول   .آخرين كانوا معتقلين ألسباب أمنية، وجدد نفى الحكومة المقالة وجود معتقلين سياسيين لديها            
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إلى لفتات مماثلة في الضفة الغربية بـاإلفراج عن معتقلي حركة حماس السياسيين في سجون الـسلطة                
  .الفلسطينية

من جهته أعلن عدنان الضميري المتحدث باسم األجهزة األمنية في الضفة الغربيـة أن أجهـزة األمـن                  
 معتقال ينتمي معظمهم لحركة حماس بعد أوامر تلقتها مـن الـرئيس عبـاس               250ستفرج عن أكثر من     

سوف تتم على مراحل    وأضاف الضميري أن عمليات اإلفراج عن المعتقلين         .بمناسبة عيد الفطر المبارك   
  .تبدأ من امس وحتى غد في كافة محافظات الضفة الغربية

  18/9/2009الرأي، األردن، 
  

  تقرير غولدستون تضّمن إدانات واضحة لالحتالل : هنية .3
بتقرير لجنة  » حماس«رحب رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية وحركة          :  فتحي صباح  –غزة  

. مم المتحدة برئاسة القاضي الجنوب األفريقي اليهودي ريتـشارد غولدسـتون          تقصي الحقائق التابعة لأل   
» أظهر إدانة واضحة لالحتالل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غـزة          «وقال هنية إن تقرير غولدستون      

) ينـاير ( كانون الثـاني     18 يوماً وانتهت بوقف إلطالق النار في        22خالل الحرب االخيرة التي دامت      
سهلت عمل هذه اللجنة ووفرنا لها المناخ الالزم من أجل أن تصل إلـى              «ف أن حكومته    وأضا. الماضي

استخدم «وأشار الى أن الجيش اإلسرائيلي      . »الحقيقة الكاملة عن الحرب األخيرة التي تعرض لها القطاع        
لـيس  «، معتبـراً أنـه      » يوماً 22نصف سالح الجو وألوية متعددة براً وبحراً، وقتل بالجملة على مدار            

باإلمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت االحتالل في الدفاع عن نفسها وهذا حق مكفول وبين                  
  .»القوة االحتاللية

الـشعب  «وفي رده على انتقاد التقرير اطالق الصواريخ من القطاع على اسرائيل، شدد هنية علـى أن                 
ال يمكـن علـى     «، مضيفاً أنه    »ي موقع الهجوم  والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس وليسا ف        

اإلطالق المقارنة بين اإلمكانات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة وبين القوة الكبيرة التي يمتلكهـا                
المسؤولية عن قطاع غزة والضفة الغربية تقع علـى عـاتق األمـم             «وجدد االشارة الى أن     . »االحتالل

  .في غزة» رائم االحتالل التي ارتكبتالمتحدة، ويجب عليها متابعة ج
  17/9/2009الحياة، 

  
 نتحفظ على الورقة المصرية لكننا نعتبرها أساساً إلنهاء االنقسام: هنية .4

 أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، أمس، أن لحركة :د ب أ، يو بي أي، أ ش أ
لفلسطينية، لكنها تعتبرها أساساً لنجاح الحوار على الرؤية المصرية للمصالحة ا» مالحظات«حماس 

 .الفلسطيني
وقال هنية، في كلمة خالل اعتصام نظمته كتلة حماس البرلمانية في مقر المجلس التشريعي في غزة، إن 

الرؤية المصرية فيها ما يبنى عليه، وهي تفتح اآلفاق للمصالحة، رغم أن لنا مالحظات عليها، لكننا «
 .» في الحوار وإنهاء االنقسامنؤكد على الرغبة

واتهم هنية السلطة الفلسطينية وحركة فتح بوضع العقبات أمام الحوار الوطني وعدم الرغبة في تحقيق 
إلزالة » صناع القرار السياسي في الضفة الغربية«المصالحة، داعياً مصر إلى الضغط الكامل على 

رهن توفر اإلرادة السياسية «أن نجاح الحوار وشدد على . العقبات أمام التوصل إلى مصالحة وطنية
 .»الحقيقية لذلك

وأعرب هنية عن رفض حماس إجراء أي انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الثاني المقبل من دون 
ال انتخابات من دون توافق وطني، وال انتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع «وقال . توافق وطني

أي انتخابات يجب أن يسبقها «وأضاف أن . » دون تغيير البيئة السياسية الحاليةغزة، وال انتخابات من
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مصالحة وطنية حقيقية وتوافق وطني واالتفاق على الشروط والبيئة والمعطيات التي يجب أن توفر أوالً 
 .»في الضفة الغربية ومن ثم في قطاع غزة إلجراء االنتخابات

  17/9/2009السفير، 
  

   فشل الحوارعباس يطرح بدائل .5
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود           :  عبد الجبار أبو غربية    – عمان

عباس أبلغ القادة المصريين أنه إذا لم يجر التوصل إلى أي اتفاق مصالحة بين حركتي حماس وفتح فـي                   
ى إجراء االنتخابات الفلسطينية    إطار الحوار الذي تتبناه القاهرة خالل شهر على األكثر، فإنه سيضطر إل           

مسؤولية ما سيترتب عن    » حماس«وأنه سيحمل حركة    ، في الضفة الغربية لوحدها، من دون قطاع غزة       
  .ذلك من مضاعفات على الساحة الداخلية الفلسطينية

ة وفي ذات السياق أشارت مصادر سياسية فلسطينية أن اإلدارة األمريكية معنية بإجراء انتخابات تشريعي             
مبينة أن اعتقاد اإلدارة األمريكية بأن أي تأجيل        ، ورئاسية فلسطينية في موعدها المقرر أواخر شهر يناير       
  .إلجراء االنتخابات لن يكون لصالح السلطة الفلسطينية

  17/9/2009عكاظ، 
  

  قيادي ناصر الدين الشاعرالفرج عن ي اإلحتالل .6
في حركة حماس في الضفة الغربية ناصـر الـدين           أفرجت إسرائيل امس عن القيادي       :د ب أ   –الخليل  

وأطلقت الـسلطات اإلسـرائيلية      .الشاعر عقب اعتقال إداري دام ستة شهورفي سجن النقب الصحراوي         
الفاصل بين الخليل ومدينة بئر السبع ودخل برفقة قوة من الشرطة عبر           ) ميتار(سراح الشاعر عند حاجز     

عندالمعبر إنه ينقل رسالة من األسرى الفلسطينيين إلـى كافـة           وقال الشاعر للصحفيين    . معبر الظاهرية 
وكـشف  . الفصائل الفلسطينية بضرورة إنجاح الحوار الوطني وإنهاء االنقسام الداخلي بـشكل فـوري            

الشاعر عن معاناة األسرى الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية وشدد علي ضرورة تكثيـف الجهـود               
  . لإلفراج عنهم جميعا

هذا االعتقال هو الخامس للشاعر الذى كان يشغل منصب نائب رئـيس الـوزراء فـي الحكومـة                  ويعد  
  .2006الفلسطينية المقالة التي شكلتها حركة حماس عام 

  18/9/2009الرأي، األردن، 
  

  عباس يتجه إلصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد االنتخابات .7
نظمة التحرير الفلسطينية صـالح رأفـت عـزم         أكد عضو اللجنة التنفيذية لم    :  منتصر حمدان  – رام اهللا 

كانون / من يناير25الرئيس محمود عباس إصدار مرسوم رئاسي قريباً يحدد فيه موعد االنتخابات في ال          
 90تشرين األول المقبل أي قبـل       / أكتوبر 25الثاني المقبل، موضحاً أن إصدار هذا المرسوم لن يتجاوز          

وأضاف رأفت ان إصدار المرسوم     . أساس التمثيل النسبي الكامل   يوما من موعد إجراء االنتخابات على       
ال يعني تعطيل الحوار الوطني بل هو أداة من اجل أن يصل الى اتفاق ينهـي حالـة االنقـسام ويرفـع                 

ال يمكن ترك األمور مفتوحة     “وتابع  . الحصار عن الشعب الفلسطيني ويعزز من صموده إلنهاء االحتالل        
، موضحا انه بإمكان الفصائل إنجاز االتفاق الوطني فـي أي وقـت             ”نونيةدون وضع ضوابط وأسس قا    

  . يرونه قبل حلول موعد االستحقاق القانوني بتنظيم االنتخابات في موعدها
وقال رأفـت ل    . وأكد رأفت دعم عباس لتشكيل قائمة انتخابية واحدة في االنتخابات المقبلة باسم المنظمة            

 انتخابية واحدة طرحت خالل اجتماعات مع عباس، مشيراً إلى ان جميـع             إن فكرة تشكيل قائمة   ” الخليج“
ال يوجد ما يمنع    “وقال  . الفصائل واألحزاب المنضوية تحت لواء المنظمة باتت ممثلة في اللجنة التنفيذية          
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 ويأتي ذلك في وقت بدأت مؤسسات     .تشكيل مثل هذه القائمة، داعياً لالستفادة من أخطاء االنتخابات السابقة         
من اجـل   ” حماس”و” فتح“وجماعات فلسطينية أهلية بالتحضير لبدء حمالت ضغط على القيادة وحركتي           

  .إجراء االنتخابات في موعدها
  17/9/2009الخليج، االمارات، 

  
  عريقات رئيساً لوفد الوضع النهائي .8

عيين صـائب   أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر ت           : رام اهللا 
عريقات رئيساً للوفد الفلسطيني إلى مفاوضات الوضع النهائي مع إسرائيل حال انطالقها خلفـاً ألحمـد                

وقالت المصادر ذاتها ان عباس وقع مرسوم اعادة تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات والتي سيشارك               .قريع
 .تنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية      فيها للمرة االولى ممثلو الفصائل الفلسطينية من اعضاء اللجنة ال         

وكشفت المصادر، انه تم اضافة عدد من االعضاء الجدد الى الوفد الفلسطيني المفـاوض وهـم عـضو                  
 .اللجنة المركزية لفتح محمد اشتيه والوزير السابق محمد ابو صفية ورئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسيني              

 للمنظمة ورئيس الوفد المفاوض السابق احمـد قريـع قـد    ولفتت المصادر الى ان عضو اللجنة التنفيذية     
  .غادر اللجنة العليا وكذلك الوفد المفاوض

  17/9/2009المستقبل، 
  

  السلطة الوطنية مصممة على بناء مؤسسات الدولة للتعجيل في إنهاء االحتالل: فياض .9
لوطنية على مواصلة بناء    أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض ، إصرار السلطة ا         ": األيام"القدس ــ   

مؤسسات الدولة الفلسطينية، ورفع كفاءتها وقدرتها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يمكنهم مـن               
تعزيز صمودهم وحماية أرضهم وصوالً إلى تحقيق أهداف مشروعنا الوطني المتمثلة في انهاء االحتالل              

، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفـي القلـب         1967عن كافة األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام        
  .منها مدينة القدس

  17/9/2009األيام، فلسطين، 
  

    على االستيطان” إسرائيل“السلطة تطالب األمم المتحدة بمحاسبة  .10
” إسـرائيل “ طالبت السلطة الفلسطينية األمم المتحدة وجميع األطراف المعنية بالعمل على محاسـبة              :وام

ا في حملتها االستيطانية المسعورة التي تنتهجها في األراضي الفلسطينية المحتلة وبـاألخص             على تماديه 
واعتبرت السلطة هذه الحملة بأنها تشكل جرائم حرب وإرهاب دولة وانتهاكات            .في مدينة القدس الشرقية   

رائها الـسافر   من العقاب وازد  ” إسرائيل“منهجية لحقوق اإلنسان الفلسطيني وال بد من وضع حد إلفالت           
  .بالقانون الدولي من خالل تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة

جاء ذلك خالل رسالتين متطابقتين سلمهما المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة ريـاض منـصور                
يات مؤخراً إلى كل من األمين العام بان كي مون ورئيسة مجلس األمن لهذا الشهر المندوبة الدائمة للوال                

المتحدة األمريكية السفيرة سوزان رايس استعرض خاللهما تفاصيل التطورات الجديدة فيما يتصل بحملة             
  . االستيطان

  17/9/2009الخليج، االمارات، 
  

  األسرىالوسيط األلماني يحذر من تسريب معلومات عن مفاوضات صفقة ": العربيالقدس " .11
، من مصادر فلسطينية عالية المستوى، طلبت عـدم         "يالقدس العرب "علمت   :ـ زهير اندراوس   الناصرة

اإلفصاح عن اسمها، أن الوسيط األلماني الذي يقوم بالمفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وبـين                
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: الدولة العبرية بهدف إخراج صفقة التبادل إلى حيز التنفيذ، وضع شرطاً أساسيا أمام األطراف الثالثـة               
  .تبادل األسرى اإلدالء بمعلومات عن تقدم عملية إسرائيل، مصر وحماس بعدم

وزادت المصادر قائلة إن الوسيط األلماني كان حازما في طلبه، الفتا إلى أن تسريب المعلومـات عـن                  
                    المفاوضات أو تقدمها أو أي شيء عنها سيؤدي إلى فشلها، كما أنّه حذّر األطـراف جميعهـا مـن أن

  .سيؤدي به إلى التنحي عن منصبه وترك الوساطة بين األطرافتسريب معلومات إلى وسائل اإلعالم 
وتابعت المصادر الفلسطينية قائلة إن جميع األنباء التي تُنشر عن الصفقة في وسائل اإلعالم اإلسـرائيلية                
والعربية وحتى األجنبية بعيدة عن الواقع، وانّه عمليا ال أحد يعرف ماذا يحـدث وراء الكـواليس فـي                   

دائرة بين األطراف، إال أن المصادر عينها ألمحت الى وجود تقدم في المفاوضات، دون أن               المفاوضات ال 
  . تفصح عن التقدم أو عن أسبابه

  18/9/2009القدس العربي، 
  

  صفقة شاليط تقترب من نهايتها ورفض ألماني إلدخال أي تعديالت ": المصريون "صحيفة .12
ائيل والفلسطينيين مراحلها النهائية، حيـث لـم يبـق           دخلت صفقة تبادل األسرى بين إسر      :أحمد عثمان 

إلنجازها سوى االتفاق على بعض النقاط لتدخل حيز التنفيذ، في إطار صفقة يتم بموجبها إطالق سـراح                 
  . الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط مقابل اإلفراج عن مئات األسرى الفلسطينيين بسجون االحتالل

بالـسجون  " األسرى التـاريخيين  "ال تعديالت على قوائم ما يسمون بـ        يأتي ذلك فيما رفضت ألمانيا إدخ     
، حيث أبلغت مصر رفضها إجراء أي تعديالت على االتفاق السابق،           "حماس"اإلسرائيلية المقدمة من قبل     

السيما من جهة األسرى الفلسطينيين المزمع تسليمهم لمصر بمجرد تسلمها شاليط المحتجز فـي قطـاع                
  . ثالث سنواتغزة منذ أكثر من

وكانت ألمانيا رفضت الرد على أسئلة مصرية بخصوص مصير مروان البرغوثي القيادي البارز بحركة              
وما إذا كانت ستشمله صفقة تبادل األسرى حتى اآلن، مؤكدة أن األنباء الواردة من إسـرائيل لـم                  " فتح"

 الشعبية لتحرير فلسطين سيكون     تحسم مصيره حتى اآلن، وإن أكدت أن أحمد سعدات األمين العام للجبهة           
  .ضمن المفرج عنهم

وكشفت مصادر عن وصول مقترح إسرائيلي إلى مصر يفيد بإمكانية قيام إسرائيل بإضافة ما يقرب من                
 وهو أمر تحفظت عليـه      450 اسما ألسرى سيتم اإلفراج عنهم، مقابل إحداث تغييرات في قوائم الـ             50

كثفة مع إيلي شاي أحد كبار المسئولين األمنيـين بالحكومـة           ونقلت مصر عبر اتصاالت م     .مصر بشدة 
بمثل هذه المقترحات، السيما أنها ترفض بشدة إدخال أية تعديالت على           " حماس"اإلسرائيلية صعوبة إقناع    

  .قضية األسرى
  17/9/2009، المصريونصحيفة 

    
  ي مع الدول المتحدة بداية لصحوة المجتاألممتحالف القوى الفلسطينية يعتبر تقرير  .13

بداية لصحوة المجتمع   "اعلن تحالف القوى الفلسطينية امس االربعاء ان تقرير االمم المتحدة يشكل            :دمشق
واعتبرت فصائل تحالف    .واقرتها االعراف والمواثيق  " مشروعة"، مؤكدا ان المقاومة الفلسطينية      "الدولي

كاب العدو الصهيوني جرائم ضد االنـسانية       تقرير االمم المتحدة حول ارت    "القوى الفلسطينية في بيان ان      
بالقيام بـدورها   "وطالبت مجلس االمن والهيئات الدولية       ".بداية لصحوة المجتمع الدولي والهيئات الدولية     

  ".تجاه هذه الفظائع ضد االنسانية النها تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
  17/9/2009القدس العربي، 
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   على ارتكاب االحتالل جرائم حربإضافياً  يمثل دليالً الدوليةحقائقتقصي ال تقرير: حماس .14
تقرير لجنة تقصي الحقـائق الدوليـة التـي حققـت فـي      برحبت حركة حماس : غزة ـ اشرف الهور 

االنتهاكات التي وقعت خالل حرب اسرائيل على غزة ، لكنها انتقدت في ذات الوقـت تـشبيه اعمـال                   
ـ  ـ     وقال   ".الجرائم"المقاومة ب التقرير يمثل دلـيال    ": "القدس العربي "فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ل

  ".اضافيا وقاطعا على ارتكاب االحتالل الصهيوني جرائم حرب
، واكـد ان صـمت      "مجرمـي حـرب   "وطالب برهوم المجتمع الدولي بالبدء بمحاكمة قادة اسرائيل كـ          

  ".لباب امام االحتالل الرتكاب المزيد من الجرائميفتح ا"المجتمع الدولي وعدم تجرئه على ادانة اسرائيل 
هناك اجحاف في التقرير، فالمقاومة حق مشروع كفله        "ورفض برهوم تحميل المقاومة المسؤولية، وقال       

 .، الفتا الى ان المقاومة جاءت نتيجة العدوان وللدفاع عن االطفال والنساء"القانون الدولي
  17/9/2009القدس العربي، 

  
   في لبناننرفض أي حالة تهدد أمن المخيمات":  الفلسطينيالتحالف" .15

عقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في منطقة صيدا إجتماعاً طارئاً، على ضـوء مـا وصـفته                 : صيدا
بعض التصريحات الالمسؤولة والتي أثارت بعض الشبهات لجهة األخطار التـي تهـدد المخيمـات               "بـ

". لة بالشارع الفلسطيني وأدى إلى المخاوف من استهداف لبعض المخيمات         الفلسطينية في لبنان ما أثار بلب     
وذلك في اشارة الى ما صرح به عضو المجلس الثوري لحركة فتح عضو المجلس الوطني خالد عارف                 

شيء يحضر لبعض المخيمات الفلسطينية من قبل من خططوا ونفذوا وتـسببوا فـي              "يوم االربعاء عن    
  ".حرب نهر البارد

  :  قيادة التحالف في ختام اجتماعهاوأكدت
ـ ان الوضع األمني داخل المخيمات مستقر وهناك توافق بين كل القوى الـسياسية الفلـسطينية علـى                  

  .االستفادة من مأساة مخيم نهر البارد وعدم تكرار تجربته القاسية 
ة عن النسيج الـوطني     ـ نرفض اية حالة تهدد أمن المخيمات والسلم األهلي في لبنان واعتبارها خارجي            

  .الفلسطيني
  .ـ نؤكد على العالقة الجيدة مع الجهات اللبنانية السياسية واألمنية وخاصة قيادة الجيش اللبناني 

ودعا التحالف السلطات األمنية والعسكرية ولمناسبة عيد الفطر السعيد، الى تخفيف االجراءات األمنيـة              
حركة المرور وعدم السماح للعابثين بضرب السلم األهلـي  حول المخيمات بما يخدم حفظ األمن وتسهيل      

  ".وبإدخال المخيمات في صدام مع الجيش اللبناني الذي ال يخدم إال العدو الصهيوني
  18/9/2009المستقبل، 

  
   بحق القدس"إسرائيل" والسياسية وفرت غطاء لكل جرائم األمنيةالمفاوضات : الجهاد .16

جهاد االسالمي الهجمة االسرائيلية التي تتعرض لها مدينة القدس          حركة ال   أرجعت :ـ اشرف الهور   غزة
، التي قالت انها وفرت مظلة وغطـاء لكـل          "نهج التسوية والمفاوضات االمنية والسياسية    "لما اسمته بـ    

  .جرائم اسرائيل بحق المدينة المقدسة وسكانها
ـ  "يوم القدس العـالمي   "وشددت الجهاد في بيان لها بمناسبة حلول         ى ان اي محـاوالت السـتئناف       ، عل

وطالبت باعالن العنوان االبرز للـدفاع       ".المفاوضات واللقاءات مع قادة العدو تأتي لتكريس هذه الجرائم        
اعالن التمسك بالقدس كل القدس وفلسطين كل فلسطين ورفض كـل حـراك             "عن القدس وحمايتها وهو     

اسـتمرار نهـج    "ريع اسرائيل مرهون بـ     ورأت ان التصدي لمشا    ".سياسي يستهدف القضية الفلسطينية   
  ".خيار استراتيجي وحيد"، الذي اكدت التزامها به كـ "المقاومة والصمود

  18/9/2009القدس العربي، 
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   والديمقراطية تنتقدان الورقة المصرية حول قضايا الحكومة واالنتخابات واألمنالشعبية .17

الجبهة قدمت إلى القيـادة  " الديمقراطية إلى أن    أشار مصدر مسؤول في الجبهة    :  نادية سعد الدين   –عمان  
السياسية المصرية أمس ردها على الورقة، بعد دراستها في الهيئات التشريعية والتنفيذية للجبهة وإجراء              
حوار واسع مع الفصائل والقوى واالتحادات النقابية والمهنية واالجتماعية والشخصيات المـستقلة فـي              

  ".الوطن والشتات
الرد قضايا االنتخابات وتوقيتها واألجهزة األمنية وحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى اآلليـات             وقد شمل   

الملموسة لتنفيذ أي اتفاق ناتج عن الحوار الوطني الشامل في القاهرة في األسـبوع األول مـن تـشرين          
  .المقبل) أكتوبر(األول 

يعية والتنفيذية في وقتهـا مطلـع العـام         إجراء االنتخابات التشر  "وشددت الجبهة في ردها على ضرورة       
  ".تشكيل وتقاسم األجهزة األمنية بين فتح وحماس، والنظام االنتخابي المختلط المقترح"، ورفضت "المقبل

للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات،     ) البرلمان الموحد (االلتزام بانتخابات المجلس الوطني     "ودعت إلى   
، كما تم   2010) يناير(تنفيذية بسقف الخامس والعشرين من كانون الثاني        ومؤسسات السلطة التشريعية وال   

  ".، ووفق االستحقاق الدستوري2009) مارس(التوافق عليه في الحوار الشامل بالقاهرة في آذار 
من جانبها سجلت الجبهة الشعبية مالحظاتها على الورقة المصرية، بخاصة طريقة إجراء االنتخابـات،              

بنظام تمثيل نـسبي كامـل فـي        "ائلية إلدارة غزة تعمل على تكريس االنقسام، مطالبة         وتشكيل لجنة فص  
انتخابات التشريعي والمجلس الوطني، بأقل نسبة حسم، وتشكيل حكومـة مهمـات مـن دون برنـامج                 

  ".سياسي
  18/9/2009الغد، األردن، 

 
  ال يوجد قرار سياسي لدى عباس بإنهاء ملف معتقلي حماس: البردويل .18

شكك مصدر قيادي في حركة حماس في جدية األنباء التي تحدثت عن إصدار الـرئيس محمـود                 : غزة
في سجون الضفة الغربية بمناسبة عيـد الفطـر         " حماس"عباس ألمر باإلفراج عن عشرات من معتقلي        

المبارك، وأشارت إلى أنها خطوة غير كافية إلنهاء ملف االعتقال السياسي الذي وصفته بأنـه المـدخل                 
  .حيح ألي مصالحة فلسطينية حقيقيةالص

وأوضح عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس صالح البردويل في تصريحات خاصـة              
ال يمكـن   " حمـاس "أن حديث السلطة الفلسطينية عن اإلفراج عن عشرات من معتقلي           " قدس برس "لـ  

وتها ال تصدر عن إرادة سياسـية       التعاطي معها على محمل الجد، وأرجع ذلك إلى أنها خطوة في حال ثب            
  .إلنهاء ملف االعتقال السياسي

 17/9/2009قدس برس، 
  

  ونرفض أن تحاصر المخيمات في لبنان.. "البارد" نطالب بإعمار:  كراميتزورحماس  .19
 مسؤول الحركة علي بركة الرئيس عمر كرامي في دارته           برئاسة   وفدا من حركة حماس في لبنان     زار  

ة اثر اللقاء انه اطلع كرامي على الوضع الفلسطيني بشكل عام خـصوصاً مـسألة               قال برك و. بطرابلس
الحوار الفلسطيني وما يجري في مدينة القدس من تهديد صهيوني للمدينة واعتـداءات علـى المـسجد                 

 حالـة االنقـسام     وإنهـاء  الحوار الفلسطيني    إنجاحعلى  " حماس"األقصى المبارك، وأكدنا حرص حركة      
حة الفلسطينية بما يعزز الجبهة الداخلية الفلسطينية ويساعدنا على مواجهـة المخططـات             وتحقيق المصال 

  ".األميركية والصهيونية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية خصوصاً شطب حق العودة
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وكذلك بحثنا مع الرئيس كرامي مسألة اعادة اعمار مخيم نهر البارد، وطالبناه بالتدخل من اجل               : "اضاف
دة اعمار المخيم، ووعدنا الرئيس كرامي خيرا وأكد ضرورة اعمار المخيم لدواع انـسانية بالدرجـة                اعا

  ".األولى، كذلك بحثنا مسألة الحقوق المدنية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
ن نرفض ان تستخدم المخيمات الفلسطينية لالساءة الى السلم األهلي في لبنـان كمـا نـرفض ا                : "وختم

  ".تحاصر المخيمات او ان تعاقب جماعياً بسبب بعض افراد خارجين عن القانون
  18/9/2009المستقبل، 

  
  إلعمار مخيم نهر البارد " التيار الوطني الحر"في لبنان تتحاور مع  الشعبية .20

كشف مصدر قيادي في الجبهة الشعبية في لبنان، النقاب عن لقاء حواري وصفه بـ               :وكاالت - بيروت
بشأن إعمار مخـيم نهـر البـارد،        " التيار الوطني الحر  "لوفد من الجبهة مع ممثلين عن       " بنّاء والمثمر ال"

  . وأشار إلى أن الحوار سيتوج بلقاء مع زعيم التيار الوطني الحر الجنرال ميشال عون
تابعة ملف  وأكد مروان عبد العال، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مسؤولها في لبنان ومسؤول م             

إعمار مخيم نهر البارد، في تصريح صحفي أمس، أنه التقى لجنة من التيـار الـوطني الحـر برئاسـة            
  .مسؤول اإلعالم والدراسات الدكتور ناصيف قزي

المتخذ بشأن  " اإليجابي، سيؤثر إيجاباً على قرار مجلس شورى الدولة       "وأشار عبد العال إلى أن هذا اللقاء        
  . البارد، وسيكون هناك تفاهم مشترك بهذا الشأن، على حد تعبيرهوقف إعمار مخيم نهر

  18/9/2009صحيفة فلسطين،   
  

   اإلسرائيليالتغطية على سياسة حماية االحتاللهو زيارة ميتشل   هدفأن خالد تؤكد ليلى .21
قالت ليلى خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية امس ان زيارة المبعـوث              :ـ اشرف الهور   غزة

االمريكي لعملية السالم للمنطقة تدخل في اطار التغطية على السياسة االمريكيـة التـي تـضع االمـن                  
  .االسرائيلي فوق كل االعتبارات

نسخة منه انه رغم احتالل اسرائيل لالرض الفلسطينية،        " القدس العربي "وقالت خالد في بيان ارسلت لـ       
ة الى حماية امنية، على غرار الموقف من االسـتيطان          اال ان امريكا تتعامل معها على انها ضحية بحاج        

  .في ظل المطالبة بتجميده وليس وقفه
واكدت خالد انها ال تجد فرقا بين االدارة االمريكية الحالية بقيادة باراك اوباما نظيراتها السابقة التي قادها                 

  ".ع العربي ـ االسرائيليلم تتغير وفيما يتصل بالصرا"جورج بوش، مشيرة الى ان السياسة االمريكية 
  18/9/2009القدس العربي، 

  
  تحيي ذكرى مجزرة صبرا وشاتيالالديموقراطية .22

نظمت الجبهة الديموقراطية والمنظمات الجماهيرية الديموقراطية مسيرة في مخيم شاتيال، لمناسبة 
ئل الفلسطينية شارك في المسيرة ممثلون عن الفصا. الذكرى السابعة والعشرين لمجزرة صبرا وشاتيال

وتقدم المسيرة التي انطلقت . واللجان الشعبية واالتحادات الشعبية والمؤسسات االجتماعية، وذوو الشهداء
من أمام مدارس االنروا، حملة األعالم والرايات وصور الشهداء، إلى جانب الفتات تدعو لمحاكمة 

ممثالً نقيب الصحافة محمد بعلبكي، وتحدث خالل المسيرة فؤاد الحركة . مجرمي مجزرة صبرا وشاتيال
كما ". عدم محاكمة المجرمين على جرائمهم شجع العدو على التمادي في ارتكاب مجازره"فلفت إلى أن 

إعمار مخيم نهر البارد هو "اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، علي فيصل، أن 
 ".مسؤولية مشتركة لبنانية فلسطينية

 17/9/2009السفير، 
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   المقبليونيو/  نهاية حزيرانإجراؤها ال يتجاوز أن توافق على تأجيل االنتخابات على فتح .23

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو وفد الحوار مـع حمـاس عـزام                أكد :ـ وليد عوض   رام اهللا 
انون الثاني   بأن حركته وافقت على تأجيل االنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في ك           األربعاء األحمد

  .القادم لنهاية النصف االول من العام القادم) يناير(
وشدد االحمد على ان موافقة فتح على تأجيل االنتخابات على ان ال يتجاوز موعد عقدها نهاية حزيـران                  

  .القادم كان بهدف الرد بشكل ايجابي على ورقة المقترحات المصرية النهاء االنقسام الفلسطيني) يونيو(
االحمد لالذاعة الفلسطينية الرسمية أن موافقة فتح على تأجيل االنتخابات المقررة وفق القـانون              واوضح  

القادم لعدة اشهر وفق الورقة المصرية مرتبطة بتحديـد         ) يناير( كانون الثاني    25االساسي الفلسطيني في    
، وذلـك كاسـتحقاق     القـادم ) اكتوبر( تشرين االول    25موعد اجراء تلك االنتخابات واالعالن عنه بـ        

 . اشهر3دستوري للدعوة الجراء االنتخابات قبل موعدها االصلي بـ
  17/9/2009القدس العربي، 

  
  األمريكي فشل مهمة ميتشل ناجمة عن ضعف الموقف أن تؤكد حماس .24

ارجعت حركة حماس سبب فشل مهمة المبعوث األمريكـي للـشرق األوسـط     :غزة ـ واشرف الهور 
وقـال فـوزي     . الى ضعف الموقف االمريكي وصلف وعربدة حكومة اسرائيل        السيناتور جورج ميتشل  

يدفع ثمن  "نسخة منه ان الشعب الفلسطيني      " القدس العربي "برهوم المتحدث باسم حماس في تصريح تلقت        
تراخي االدارة االمريكية والمجتمع الدولي مع العدو الصهيوني، وتحديدا حصاره للشعب الفلسطيني فـي              

 المتواصل على شعبنا واستيالءه علـى ارضـنا واغتـصابها وطـرد سـاكنيها واقامـة                 غزة وعدوانه 
  ".المستوطنات عليها

واكد برهوم ان فشل االدارة االمريكية حتى اللحظة في اجبار اسرائيل على وقف االستيطان وتـسويقها                
 في انصاف الـشعب     اكبر دليل على فشل ادارة اوباما     "لعودة المفاوضات، ودعوتها للتطبيع العربي معها       

  ".الفلسطيني والوقوف الى جانبه
  17/9/2009القدس العربي، 

  
  األفعال إلىواالنتقال  تدعو ميتشل واألوربيين إلى الكف عن التصريحات الكالمية الشعبية .25

طالبت الجبهة الشعبية المبعوث االمريكي للشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل : غزة ـ اشرف الهور 
اء الذي جمعه بنتنياهو باعالن فشله واالدارة االمريكية في تنفيذ وعود الرئيس االمريكـي              عقب فشل اللق  

اوباما بتقيد وبالتزام حكومة االحتالل بالوقف التام لالستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلة واحتـرام              
الثرثـرة  "عـن   ودعت الجبهة االدارة االمريكية والمفوضية االوروبيـة الـى الكـف             .القانون الدولي 

والتصريحات الكالمية عن حقوق االنسان والقانون الدولي واالنساني واالنتقال الى االفعال بنقل الحقـائق          
للمجتمع الدولي ومؤسسات االمم المتحدة التي ما زالت تربط بين شرعية دولة االحتالل وتنفيذها لقـرار                

ة للمطالب الفلسطينية بعقد مؤتمر دولـي ذي        ، وعلى االستجاب  194الشرعية الدولية بعودة الالجئين رقم      
صالحيات تحت اشراف االمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقـضية الفلـسطينية               

  ".وفي مقدمتها انهاء االحتالل واالستيطان
  17/9/2009القدس العربي، 
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  واالجتماعية البارد وإقرار الحقوق المدنية مخيمحماس تطالب بتسريع إعمار  .26
أكد مصدر مسؤول في مكتب حركة حماس في لبنان، تمسك الحركـة بحـق العـودة رافـضاً                  : بيروت

وطالب مجلس النواب والحكومة اللبنانيين بـإقرار       . مشاريع التوطين والتهجير التي يجري الحديث عنها      
  .مار مخيم نهر الباردالحقوق المدنية واالجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان، والتسريع بإعادة إع

في  " حماس"علي بركة في كلمة له خالل مأدبة إفطار أقامتها          " حماس"وأعلن المسؤول السياسي لحركة     
من الشخـصيات الـسياسية      ودعت إليها مجموعة   ) الجناح –الماريوت سابقاً   (بيروت في فندق غاليريا     
ودها التاريخية، رافـضاً االعتـراف      بكل شبر من أرض فلسطين بحد     " حماس"والدينية في لبنان، تمسك     

 العربية واإلسالمية بالتحرك العاجل إلنقاذ مدينة القدس         وطالب بركة الدول  . بالكيان الصهيوني الغاصب  
  .المحتلة والمسجد األقصى المبارك من خطر التهويد

ل إيجابية مع   وفي الشأن الفلسطيني الداخلي أكد بركة الحرص على إنجاح الحوار الفلسطيني والتعامل بك            
  .المبادرة المصرية للوصول إلى اتفاق شامل يحقق المصالحة وينهي االنقسام

وعلى صعيد الوضع الفلسطيني في لبنان شدد بركة على أن الحل العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين ال                
العودة، ومشدداً  يكون إال بعودتهم إلى ديارهم، رافضاً مشاريع التوطين أو التهجير، مجدداً التمسك بحق              

  .على إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإقرار الحقوق المجنية واالجتماعية للشعب الفلطسيني في لبنان
  16/9/2009قدس برس، 

  
 أمني بين السلطة واالحتالل ين في القسام كان بتنسيقاعتقال قيادي: حماس .27

محمد خريوش وعـدنان سـمارة      " قسامكتائب ال "اعتبرت حركة حماس أن اعتقال القياديين في        : طولكرم
ثمرة من ثمرات التنسيق األمني بين االحتالل الصهيوني وميليشيا عبـاس فـي             "أمس على يد االحتالل،     

  ".الضفة
إن ميليشيا عباس شنَّت حملـة      ): "16/9(وقالت الحركة في طولكرم، في تصريح صحفي اليوم األربعاء          

قيلية، استهدفت كلَّ من يمكن أن تربطـه صـلة بخـرويش    اختطاف غير مسبوقة، ال سيما بعد أحداث قل 
وسمارة، وقامت بتوجيه التهديدات لذوي خرويش وسمارة؛ بأنَّها ستقوم بتصفيتهما حال لم يسلِّما نفسيهما              

  ".لميليشيا السلطة
  16/9/2009قدس برس، 

  
     نجنّد اآلالف في غزة": جند أنصار اهللا" .28

، الملقب بأبو محمد "القاعدة"المرتبطة بتنظيم " جند أنصار اهللا"أعلن القيادي في جماعة : )رويترز(
 .المقدسي، إن الجماعة تجنّد اآلالف من األشخاص في قطاع غزة

وبعد مرور شهر على الهجوم الذي شنته عناصر الشرطة التابعة لحماس على معقل الجماعة في رفح، 
حملة األمنية التي شنتها حركة حماس بما فيها ال"، إن "رويترز"قال المقدسي في اتصال هاتفي مع وكالة 

مئات االعتقاالت، كانت تقود المتشددين الى االختباء تحت األرض، وفي الوقت ذاته الى زيادة االنتساب 
 ".في صفوف جماعة جند أنصار اهللا

 وحتى لو ألقوا القبض على كل واحد منا فإنهم لن. حماس تخرج عن سيطرتها"واعتبر المقدسي، أن 
.  شخص خالل الشهر الماضي500، كاشفاً عن تجنيد حوالى "يغيروا أبداً من فكر عضو أو زعيم واحد

 تستطيع تفجير المباني وقتل المئات، لكنها . حماس تستطيع فعل أي شيء في غزة"وأضاف المقدسي أن
 ".غير قادرة على تنفيذ إرادة اهللا

  17/9/2009السفير، 
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  "كيسوفيم"موقع تقصف "  أنصار السنةجماعة" .29
 قـذائف   3"مسؤوليتها عن إطالق    " جماعة أنصار السنة في أكناف بيت المقدس      " أعلنت   : أ ف ب   -غزة  

قوات االحتالل قامت باستهداف المجموعـة      "وقالت في بيان إن     ". هاون باتجاه الموقع العسكري كيسوفيم    
  ". أرض، وتمكن المجاهدون من النجاة-المجاهدة بصاروخ أرض 

  17/9/2009 الحياة،
  

  قول لشعبه ان النزاع انتهىوي  على ابو مازن أن يقوم بعمل شجاع:نتنياهو .30
على ابـو   " واعتبر ان    1967رفض رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو العودة الى حدود          : القدس

  ".عليه أن يقول لشعبه بشكل مباشر ان النزاع انتهى. مازن أن يقوم بعمل شجاع
حان الوقـت إلبـداء     . اذا كان زعيما كبيرا، فعندها نعم     : "االسرائيلية) معاريف(ة لصحيفة   وقال في مقابل  

لقد عزز مكانته في االشهر االخيرة، وعليه أن يظهر الشجاعة، وان يشرح لـشعبه بـأنهم اذا                 . الشجاعة
. ذا أن ينتهـي   ينبغي له . هذا هو . ال مزيد من المطالب   . وقعوا على اتفاق، فإن هذا يعني أن النزاع انتهى        

من أجل هـذا ينبغـي      . فعل شجاع كهذا، بجسارة غير عادية، فعلها قبله الملك حسين والرئيس السادات           
  ".للمرء ان يكون زعيما

 في حال اعترف الرئيس عباس بإسرائيل كدولة        1967وردا على سؤال ان كان مستعدا للعودة الى حدود          
فليـضعني قيـد    : "عن نهاية النزاع، قـال نتنيـاهو      يهودية، وتخلى عن حق العودة بشكل عملي واعلن         

  ".؟ هناك عدة امكانيات اخرى1967فضال عن ذلك، لماذا العودة الى خطوط "، واستدرك فورا "االختبار
  17/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  جدد معارضته تجميد االستيطاننتنياهو ي .31

اليمينية انه " إسرائيل اليوم"لة مع صحيفة قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقابلة مطو
. أنا لم اطلب لقاء: "ال يعرف ان كان سيلتقي الرئيس محمود عباس األسبوع المقبل في نيويورك، مضيفا

لم اطرح يوما شرطاً مسبقا إلجراء محادثات مع : "وأضاف". المهم ليس اللقاء بل مضمونه الفعلي
ثمة عنصران . رح شروطاً واضحة جدا في شأن نتائج المفاوضاتلكنني اط. الفلسطينيين وال مع أي كان

هذا هو ... واألمن ) بإسرائيل دولة يهودية(ال بد منهما من اجل ان تكلل بالنجاح وهما االعتراف 
  ".وواجب اإلثبات ملقى عليهم. االختبار للفلسطينيين

تجدوا أن البناء مستمر وسيتواصل أنظروا : "وجدد نتانياهو معارضته تجميد االستيطان وقال لمحاوريه
وسنبني أيضاً مباني عامة على ...  وحدة جديدة 450 وحدة سكنية وأضفنا إليها 2500نواصل بناء ... 

  )".المحتلة(طول المناطق 
المناطق وال إقامة المستوطنات وال ) احتالل(وقال نتنياهو ان السبب الرئيس لعدم تحقيق السالم ليس 

والحقيقة التاريخية هي أن االستيطان ووجودنا في يهودا " االعتراف بإسرائيل، مسألة الحدود إنما
وعن إمكان ". هما نتيجة العدوان العربي ضدنا وهذه النتيجة حولوها إلى سبب) الضفة الغربية(والسامرة 

اتي لم في حي"إخالء مستوطنات نائية في أعماق الضفة الغربية، قال نتانياهو أنه لن يتبرع بأي إخالء، 
لن أتبرع بأي ... لن أدير ظهري للمستوطنين ولن أتخلى عنهم . أقتلع يهودياً واحداً في أي مكان كان

تنازل، وفي هذا أختلف عن أسالفي، وأنا متشدد في مطلبي األساس بالحصول على مقابل من الطرف 
  ".الثاني لقاء كل خطوة نقوم بها

 دولة عظمى اقتصاديا وتكنولوجياً تعيش بسالم مع وأضاف أن رؤيته تقوم على أن تصبح إسرائيل
األول اعتراف الفلسطينيين بحق إسرائيل في : والطريق إلى ذلك يتم عبر العمل على محورين"جيرانها 
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الهدف هو أن تقوم ... الوجود وبترتيبات أمنية مالئمة للتسوية السلمية، والثاني عبر السالم اإلقليمي 
  ". بتطبيع عالقاتها مع إسرائيل واالعتراف بحقنا في الوجودغالبية الدول في المنطقة

  18/9/2009الحياة، 
  

  "العدو القاسي"أشكنازي ُيقر بشراسة المقاومة في غزة ويصفها بـ  .32
أقر رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال غـابي أشـكنازي بـشراسة المقاومـة               : الناصرة

رب األخيرة على قطاع غزة، بالرغم مـن اسـتخدام االحـتالل            الفلسطينية التي واجهت جيشه خالل الح     
ترسانة عسكرية ضخمة ضد القطاع على مدى اثنين وعشرين يوماً، بمشاركة مختلف القوات البحريـة               

  .والبرية والجوية
وقال أشكنازي، في رسالة وجهها إلى ضباط وجنود جيش االحتالل بمناسبة قرب حلـول رأس الـسنة                 

، "إن الجنود واجهوا في قطاع غزة عدواً قاسياً حاربهم وهو محاط بالـسكان المـدنيين              ": العبرية الجديدة 
  .حسب زعمه
هذه المعركة المعقدة أثبتت مرة أخرى قدرة الجيش على التمسك بقيمه األخالقية التي يتميـز               "وادعى أن   

ه ضربة شديدة لحركـة     إن قوات الجيش واألمن تمكنت خالل العام المنصرم من توجي         : "، وتابع قائالً  "بها
حماس وذراعها العسكري، وتغيير الواقع األمني في جنوب البالد من خالل عملية الرصاص المصبوب              

  .، حسب قوله"بقطاع غزة
إن جيشاً له القدر الالزم من العزيمة والقدرات النوعية وقوة الـردع هـو              : "وتابع أشكنازي في رسالته   

 مما يساهم في منـع نـشوب حـرب    - قريباً كان أم بعيداً - وحده يستطيع التصدي ألي خطر أو تهديد   
  .، حسب اعتقاده"وزيادة فرص تحقيق السالم

يواصل تعاظمه من خالل التزود بطـائرات وسـفن         "وأشار رئيس أركان جيش االحتالل إلى أن الجيش         
لعبـر مـن    وصواريخ ودبابات ومنظومات الكترونية هي األكثر تقدماً في العالم إلى جانب استخالص ا            

  ".حرب لبنان الثانية ومن عملية الرصاص المصبوب
  18/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  السالم ليس في متناول الجيل الحالي: مستشار نتنياهو .33

قال زلمان شوفال مستشار نتانياهو الذي شغل مرتين منصب سفير اسرائيل : ب.ف . ا -القدس المحتلة 
وهو ناجم خصوصا عن رؤية ادارة اوباما للعالم التي . رفي الوقت الراهن، هناك توت"في واشنطن 

 ".يعتبرها البعض ساذجة او مثالية
" فكرة التوصل الى السالم بكل ما للكلمة من معنى ليست في متناول هذا الجيل"واضاف شوفال ان 

رأيه في مشيرا الى القضايا الشائكة مثل القدس وعودة الالجئين الفلسطينيين التي ال يمكن حلها بحسب 
 .الوقت الراهن

وبدال عن ذلك، يعتبر ان على الطرفين التركيز على اهداف قابلة للتحقيق مثل تحسين مستوى معيشة 
 ".السالم االقتصادي"الفلسطينيين وهو ما يطلق عليه نتانياهو اسم 

  18/9/2009الوطن، قطر، 
  

   نتنياهو– محاور للخالف تسبق لقاء ميتشل أربعة": هآرتس" .34
أن الواليات المتحدة تواصل ممارسة ضغوط على " هآرتس"أفادت صحيفة :  أسعد تلحمي–ة الناصر

. نتانياهو لحمله على إبداء مرونة تتيح للفلسطينيين الموافقة على القمة الثالثية، لكن من دون جدوى
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ل وذكرت أن نائب الرئيس األميركي جو بايدن اتصل شخصياً بنتانياهو األسبوع الماضي عشية وصو
  . ميتشل إلى المنطقة، وحضه على الموافقة على تجميد البناء لعام واحد

وأوضحت الصحيفة أن الخالفات في المواقف ما زالت كبيرة، وأنه باإلضافة إلى قضية تجميد النشاط 
معارضة إسرائيل أن يتضمن خطاب اوباما بعد : االستيطاني، فإن ثمة أربعة محاور خالف أخرى هي

قوالً صريحاً بأن الحدود ) عن تفاهمات بين إسرائيل والفلسطينيين(ة التي يريد عقدها القمة الثالثي
 مع تعديالت، 1967) يونيو(المستقبلية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية ستعتمد حدود الرابع من حزيران 

إطار المفاوضات كما يطالب بأن يكون . تتيح إلسرائيل الدفاع عنها" حدود آمنة"إنما يطالب بتبني مبدأ 
الماضي، أي أن تكون الدولة الفلسطينية مجردة ) يونيو(في حزيران " بار ايالن"بناء لخطابه في جامعة 

كما تخشى . من السالح، وأن يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل، وأن تكون التسوية نهاية كل المطالب
نها وبين اإلدارة األميركية السابقة قضت، كما التفاهمات الجديدة تفاهمات سابقة بي" تقضم"إسرائيل أن 

وتعارض . تقول، باعتبار الكتل االستيطانية الكبرى جزءا من إسرائيل في إطار أي تسوية في المستقبل
إسرائيل تحديد مدة مفاوضات التسوية الدائمة بعامين يعلن في ختامهما قيام الدولة الفلسطينية، ويعتبر 

  .اً مسبقاً لنتائج المفاوضاتنتانياهو هذا الشرط تحديد
  18/9/2009الحياة، 

  
  في الضفة" حماس"إتمام صفقة التبادل سيعزز قوة : المخابرات اإلسرائيلية .35

حذّرت تقارير أمنية إسرائيلية نُشرت في وسائل اإلعالم العبرية، من أن إتمـام          :وكاالت - القدس المحتلة 
، والتي سيتم خاللهـا اإلفـراج عـن الجنـدي           "ماسح"صفقة تبادل األسرى بين الدولة العبرية وحركة        

 أسيراً فلسطينياً، بينهم أصحاب المحكوميات العاليـة؛        1450اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليط مقابل نحو       
  .في الضفة الغربية" حماس"سيعزز قوة 

لين اإلسرائيليين  والمسؤو) االستخبارات(إن تقديرات الدوائر األمنية اإلسرائيلية      : "وقالت اإلذاعة العبرية  
يعتقـد  : "وأضـافت ". تأخذ بالحسبان أن إنجاز الصفقة قد يسفر عن تعزيز قوة حماس في الضفة الغربية             

المطلعون على خفايا األمور في الطرف اإلسرائيلي؛ أن إنجاز الصفقة سيتيح إقامة عدة مشاريع دوليـة                
  ".تسهم في إعادة إعمار قطاع غزة وترميم بنيته التحتية

تصر على شروط إتمام صفقة تبادل األسرى مع االحتالل، حيث          " حماس"بهذا الصدد إلى أن حركة      يشار  
تطالب باإلفراج عن جميع األسرى المرضى واألسرى األطفال واألسيرات، إضافة إلى نحـو أربعمائـة               

  .وخمسين من أصحاب المؤبدات
  17/9/2009صحيفة فلسطين،  

  
   مليون عربي1.5بينهم  7,465,000 "إسرائيل"عدد السكان في  .36

أشارت معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء اإلسرائيلية أن عدد السكان في البالد  :ماهر الشيخ-تل ابيب
تشمل القدس ( مليون عربي 1.5 يهودي، و ما يقارب 5,634,000 نسمة، بينهم 7,465,000يصل إلى 
 . ألف عامل أجنبي220، و )والجوالن

/ طيات الدائرة المركزية لإلحصاء اإلسرائيلية، التي نشرت في نهاية نيسانتجدر اإلشارة إلى أن مع
 7,282,000 نسمة، مقابل 7,411,000ابريل الماضي، قد بينت أن عدد سكان إسرائيل وصل إلى 

 .نسمة في العام الماضي
، بنسبة 2009 في السنة الحالية،" الناتج القومي"كما بينت المعطيات أن التقديرات تشير إلى ارتفاع في 

 .، بالرغم من انخفاضها في النصف األول من العام الحالي%0.1تصل إلى 
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 ألف طفل، وأن معدل الوالدات يصل إلى 157كما أشارت المعطيات إلى أنه قد ولد في العام الماضي 
ي معدل  أطفال للمرأة الواحدة، مع اإلشارة إلى ارتفاع معدل الوالدات للمرأة اليهودية مقابل تراجع ف3

 .الوالدات للمرأة العربية، علما أن المعدل األخير ال يزال هو األعلى
 . ألف حالة طالق13 ألف حالة زواج، مقابل 46وجاء أنه في العام الماضي هنالك 

من النساء في الجيل % 42 عاما و 29 – 25من الذكور في جيل % 62وتبين من المعطيات أيضا أن 
 .نفسه هم عازبون

 ألفا قد غيروا أماكن سكناهم في العام الماضي، وزاد عدد 250معطيات أيضا إلى أن وأشارت ال
 . ألفا عن المهاجرين إليها11اإلسرائيليين المغادرين للمدن الخمس الكبرى، وخاصة مدينة القدس، بـ 

  شهور، مقابل7وتبين أيضا أن معدل األعمار ال يزال في ارتفاع، حيث ارتفع معدل عمر النساء بـ
 . شهور5ارتفاع معدل الذكور بـ 
 منهم تجاوزوا 18,400 عاما، وأن 80 من السكان هم فوق جيل 109,000كما أكدت المعطيات أن 

 . عاما95 تجاوزوا سن 5,200 عاما، منهم 90جيل 
وبحسب مصادر في الدائرة المركزية لإلحصاء فإن زيادة نسبة المسنين مقابل انخفاض نسبة الشبان 

شكالية اقتصادية، حيث أن المسنين بحاجة إلى من يهتم بأمورهم ويعيلهم، مقابل تراجع عدد تشير إلى إ
 .المعيلين

أما بشأن الزيادة الطبيعية فإن إسرائيل تقع بين العالم الغربي وبين العالم الثالث، وتشير التوقعات إلى أن 
ر نسبة زيادة عالية بالمقارنة ، ما يعتب2020 مليون نسمة في العام 9.25عدد السكان سوف يصل إلى 

تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى نسبة الزيادة السكانية منخفضة جدا في الواليات . مع العالم الغربي
 .المتحدة وكندا وأوروبا، في حين أن نسبة الزيادة السكانية في ألمانيا تكاد تقترب من الصفر

 شخصا على كل 7,134ة في تل أبيب تصل إلى إلى ذلك، بينت المعطيات أن نسبة الكثافة السكاني
 . شخصا في النقب74كيلومتر مربع واحد، مقابل 

 17/9/2009القدس، فلسطين، 
  

  بالخيانة" التجمع الوطني الديمقراطي" يتهم حزب اإلسرائيلياليمين  .37
هـا حـزب    ، إن النشاطات التي ينظم    " الليكود"رأى رئيس لجنة الكنيست البرلمانية النائب ياريف ليفين         

خارج إسرائيل ، تعتبر خيانة في إي بلد آخر سوى إسرائيل ، مشيرا إلـى               " التجمع الوطني الديمقراطي  "
ـ   " التجمع"إن حزب    اللبناني في إسـرائيل ، وهـو موقـع اسـتخباراتي      " حزب اهللا "يشكل موقعا أماميا ل

وتدمير دولة إسرائيل ، وهـذا      لحركات المقاومة ، وال يمكننا السماح له باالستمرار في تحقيق هدفه هدم             
الحزب هو حزب بشارة ، الذي يرفض المثول أمام القضاء اإلسرائيلي ، وحزبه يدعمه بالكامـل ولهـذا             

  ".فهو حزب غير شرعي ويجب منعه من دخول الكنيست
  18/9/2009الدستور، 

  
  وتستعد لمنع اعتقال قادتها في دول أجنبية  تهاجم لجنة غولدستون"إسرائيل" .38

هاجمت اسرائيل تقرير لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحرب علـى  : هللا ـ أحمد رمضان رام ا
غزة برئاسة القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، فيما أفادت تقـارير صـحافية بـأن                

ي دول أجنبيـة    إسرائيل تبذل في هذه األثناء جهودا ديبلوماسية وقانونية لمنع اعتقال قادتها ومسؤوليها ف            
  .بعد اتهامهم بارتكاب جرائم حرب
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ودان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس تقرير االمم المتحدة الذي يتهم اسرائيل بارتكـاب               
وان التحقيق في هذا الشأن كان منحـازا منـذ          " مهزلة قضائية "جرائم حرب في قطاع غزة، معتبرا انه        

  .البداية
" مهزلـة قـضائية   " الثانية في التلفزيون االسرائيلي ان بعثة االمم المتحـدة ارتكبـت             وقال نتنياهو للقناة  

  .منذ البداية، وذلك في اول تعليق له على هذا التقرير" منحازا"والتحقيق كان 
وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في بيان صحافي وزعه مكتبه امـس علـى وسـائل                وقال  

ل لجنة غولدستون بهدف ادانة إسرائيل بجرائم تم تحديدها سلفا وأعضاء اللجنة لـم              أنه تم تشكي  " االعالم  
يجعلوا الحقائق تربكهم إذ ان غاية التقرير كان تقويض صورة إسرائيل بواسطة دول ال تَرِد مصطلحات                

ئيل ، في إشارة إلى دول عربية وإسالمية تدعي إسـرا         "مثل حقوق اإلنسان وأخالقيات القتال في قواميسها      
  .بأنها تقف وراء تشكيل اللجنة الدولية

ورفض غولدستون، االنتقادات الالذعة التي شككت من خاللها اسرائيل بحيادية التحقيق، وذلك في مقابلة              
  .مع القناة العامة في التلفزيون االسرائيلي بثت أمس

ية وإعالمية ضد تقريـر     وبدأ نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني ايالون اول من امس حملة ديبلوماس           
لجنة غولدستون والتقى سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة سوزان رايس في نيويورك وبحث معها               

  .موضوع التقرير واالتهامات التي تضمنها ضد إسرائيل
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن ايالون اعتباره أن تقرير غولدستون هو محاولة خطرة للمـس بمبـدأ                 

  .فاع عن النفس من جانب دول ديموقراطية ويمنح الشرعية لإلرهابالد
 3379كذلك، طالب أيالون بوجوب التعامل مع تقرير غولدستون مثلما تم التعامل مع قرار األمم المتحدة                

  .الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، والذي تراجعت عنه األمم المتحدة الحقا
  18/9/2009المستقبل، 

  
  ضرب إيران قبل نهاية العام: اع اإلسرائيلي السابقوزير الدف .39

نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق أفرايم سـنيه أن إسـرائيل ستـضطر             قال  : غزة عبد القادر فارس   
لمهاجمة المواقع النووية إليران إذا لم يكن بمقدور القوى الغربية االتفاق على عقوبات تعجيزيـة علـى                 

وأضاف انه ليس مـن  . هذا هو المالذ األخير تماما، عندها لن يكون لدينا خيار و. إيران بنهاية هذا العام   
الواضح ان كانت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي يتمتعان بالحزم الالزم التخاذ هذه الخطوات التـي               

 .ينبغي أن تشمل قيودا مصرفية ونفطية أكثر صرامة بنهاية العام
لكنه جنرال متقاعد وعضو سابق في لجان الدفاع والمخابرات         ، الياوسنيه ال يشغل أي منصب حكومي ح      

وكان مسؤوال عن ملف إيران عندما كان نائبا لوزير الدفاع، مشيرا إلى ان تـسلح               . بالبرلمان اإلسرائيلي 
 إيران نوويا يلحق بإسرائيل أضرارا عديدة منها توقف الهجرة وانخفاض االستثمارات

  18/9/2009عكاظ، 
  

   الئحة اتهام ضد باراك واشكنازيإلىدعو لتحويل تقرير غولدستون زحالقة ي .40
جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الـديمقراطي فـي          .  دعا النائب د   : زهير اندراوس  -الناصرة  

الكنيست، الى استغالل تقرير غولدستون لمالحقة مجرمي الحرب االسرائيليين والـشروع فـي فـرض               
كابها جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية خالل حربها على غزة نهاية العـام              الرت إسرائيلعقوبات على   

  .الماضي
في سياق متصل، دعا النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمـساواة، الـى محاكمـة                 

رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، ووزير االمن ايهود بـاراك، ورئـيس اركـان              : مجرمي الحرب 
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بي اشكنازي، على جرائم الحرب التي ارتكبوها خالل الحرب االجرامية على قطـاع غـزة،               الجيش غا 
  .واكدتها مجددا لجنة االمم المتحدة، برئاسة القاضي اليهودي غولدستون

  17/9/2009القدس العربي، 
  

  48الشرطة اإلسرائيلية تتدرب على اقتحام األحياء الفلسطينية في القدس وأراضي  .41
لنقاب في تل أبيب عن تدريبات تجريها قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية على كشف ا :تل أبيب

أهداف معادية للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وكذلك في القرى العربية في إسرائيل 
وتجري هذه التدريبات في معسكر التدريب التابع للجيش في منطقة  .48نفسها، حيث يعيش فلسطينيو 

 . في النقب" سيئليمت"
 17/9/2009الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"إيران ال تشكل تهديداً وجودياً على : باراك .42

 خالفاً للموقف اإلسرائيلي الرسمي وموقف وزير الدفاع اإلسرائيلي نفسه ايهود باراك مـن              :اسعد تلحمي 
ران ال تشكل تهديدا علـى      المشروع النووي االيراني، فاجأ األخير في تصريحات جديدة في القول إن اي           

  ".والبرنامج النووي يشكل تحدياً بالنسبة لنا لكنه ال يشكل خطراً على وجودنا"وجود دولة اسرائيل 
لست ممن يعتقدون ان ايران     : "وقال باراك، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت تنشر غداً، الجمعة          

مـع  .  أحداً قادراً على أن يشكل علينا تهديداً وجودياً        إسرائيل قوية وال أرى   ... تشكل تهديداً وجودياً علينا   
  ".ذلك أعتقد أن ايران تشكل تحدياً لنا ولكل العالم

وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن باراك اعتبر في الماضي التسلح االيراني تهديداً وجودياً وعزت تغييـر                
هاب إلى الخيـار العـسكري لمواجهـة        موقفه إلى الشعور اإلسرائيلي بأن اإلدارة األميركية ال تعتزم الذ         

  ". ايران
الوقت اآلن هو للديبلوماسية ولتـشديد  "ورداً على إمكان أن تلجأ إسرائيل إلى الخيار العسكري قال باراك  

  ".العقوبات على ايران ويجدر فعل األمرين بالتوازي
  17/9/2009الحياة، 

  
   القدستكشف عن شبكة أنفاق جديدة بحي سلوان في" مؤسسة األقصى" .43

في مؤتمر صحافي أمس في " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"كشفت :  رامي منصور–القدس المحتلة 
 متر 600 اإلسرائيلي بحفر شبكة أنفاق أسفل قرية سلوان بطول االحتاللالقدس المحتلة عن قيام سلطات 

 المغاربة وساحة وقالت المؤسسة إن شبكة األنفاق وصلت بالقرب من باب. تتجه نحو المسجد األقصى
  . بشبك األنفاق بعضها ببعضاالحتاللالبراق، إذ تقوم سلطات 

من الجهة الغربية لمسجد عين "خالل المؤتمر الصحافي قالت إن " مؤسسة األقصى"وفي وثيقة وزعتها 
سلوان وسط بلدة سلوان نصبت رافعة كبيرة على جانب الشارع الرئيسي ، وفي كل يوم يتم رفع ونقل 

ألكياس الكبيرة المملوءة بالتراب والحجارة المستخرجة من شبكة األنفاق التي تحفرها المؤسسة عشرات ا
اإلسرائيلية وأذرعها التنفيذية تحت بلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك ، عبر شاحنة كبيرة الى 

  ".جهة مجهولة
شير إلى حجم ما تنفذه المؤسسة هذا المظهر وغيره مما تم رصده خالل أسابيع ي"وأضافت المؤسسة أن 

اإلسرائيلية، ففي العاشر من شهر أيلول من العام الحالي ، كشفت المؤسسة عن قيام المؤسسة اإلسرائيلية 
 مترا ، وبعرض نحو المترين وبإرتفاع نحو 120بحفر نفق جديد غربي مسجد عين سلوان بطول نحو 

  ".ثالثة أمتار، يتجه صوب المسجد األقصى
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وبتمويل من منظمة " سلطة اآلثار اإلسرائيلية"وبواسطة ما يسمى بـ   المؤسسة اإلسرائيليةوأكدت أن
اإلستيطانية ، تسابق الزمن بحفر هذا النفق لربطه بشبكة األنفاق التي حفرتها تحت بلدة سلوان مع " إلعاد"

ت أخفتها المؤسسة شبكة األنفاق التي حفرتها أسفل وفي محيط المسجد األقصى المبارك، وهذه الحفريا
  .مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وأذرعها أشهرا طويلة، لكن اإلسرائيلية
جزء من شبكة األنفاق التي تحفرها المؤسسة اإلسرائيلية تحت بلدة سلوان وأحيائها، والتي "وأضافت 

  ".تتجه كلها صوب المسجد األقصى وال تبعد عن جنوب المسجد األقصى سوى أمتار عديدة
18/9/2009ر، الدستو  

  
  تشكك بصدقية تصريحات ميتشل بشأن الالجئين الفلسطينيين في لبنان" ثابت"منظمة  .44

الفلسطينية لحق العودة، بياناً شكّكت فيه بصدقية التصريحات التي أطلقها " ثابت"أصدرت منظمة : بيروت
ه رئيس المبعوث األمريكي الخاص في الشرق األوسط جورج ميتشل، عقب زيارته بيروت ولقائ

فقد جاء في البيان الصادر عن المكتب اإلعالمي  .الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان يوم أمس األربعاء
 اللقاء تناول موضوع الالجئين الفلسطينيين"للرئاسة اللبنانية بعد اجتماع قصير بين ميتشل وسليمان، أن" ،

، كما " تشكل أولوية للواليات المتحدة كما للبنانأكد أن قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان"وأن ميتشل 
في بيانها " ثابت"وقالت  ".على أالّ يتم أي حل لهذه القضية على حساب لبنان ومصالحه"أكد حرص بالده 
اإلدارة األمريكية التي يمثلها ميتشل لم تكن يوماً "اليوم الخميس، إن " قدس برس"الذي أرسل إلى 

ة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها إبان النكبة حريصة على تطبيق حق عود
وحرص اإلدارة األمريكية على لبنان ومصالحه، وإنما دعت دائماً " األولوية" انطالقاً من 1948في عام 

في بيانها ميتشل بأن حق " ثابت"وذكّرت  ".الدول المضيفة إلى توطين الالجئين الفلسطينيين حيث يقيمون
من الحقوق غير القابلة للتصرف، وبالتالي ال يحق للسيد ميتشل أو أي دولة أو منظمة "العودة الفلسطيني 

ودعت المنظمة المفاوض الفلسطيني ". أو مؤسسة التفاوض أو التنازل عن هذا الحق أو المساومة عليه
فلسطيني وعلى رأسها حق العودة، مع رفضها التام لمبدأ مقايضة للتمسك بالحقوق الثابتة للشعب ال"
 الفلسطيني أهم من األرض ومن اإلنسان"، مشددة على أن "بحق العودة) الفلسطينية(الدولة ) إقامة(

إقامة مؤقتة، ولم يفقدوا البوصلة "وشدد البيان على أن إقامة الالجئين الفلسطينيين في لبنان هي  ".الدولة
  ". ، وأنهم يتطلعون الى العودة الى فلسطين أرض اآلباء واألجداديوماً

وطالب البيان كافة الكتل النيابية اللبنانية، بالعمل على استصدار قوانين تعطي الالجئ الفلسطيني حقوقه 
  .المدنية واالجتماعية، إلى حين عودته إلى فلسطين

، وحذرت من "وحدة واحدة ال تتجزأ"ين الفلسطينيين في بيانها األنظار إلى أن قضية الالجئ" ثابت"ولفتت 
 ألف الجئ فلسطيني مقيم في لبنان على حساب أكثر من ستة ماليين الجئ 420االستفراد بقضية 

    .منتشرين في أماكن اللجوء والشتات والمنافي
17/9/2009قدس برس،   

  
 سي  تتقدم بخطوات حثيثة تجاه تهويد الحرم القد"إسرائيل" :كمال خطيب .45

 الشيخ كمال خطيب، إن ما 48قال نائب رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي المحتلة عام : الناصرة
 .يجري في القدس من استيطان وتهويد، هو اعتداء على تاريخ القدس وجغرافيتها وإنسانيتها
طان ال يتضمن وأضاف، إن إعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن مشروع تجميد االستي

يعني أن القدس خارج دائرة التفاوض، وأنه لن يتم تداولها على أي "وال يشمل مدينة القدس المحتلة 
االحتالل " أن  "قدس برس"وأكد خطيب في تصريحات لـ  ".طاولة من طاوالت المفاوضات في المستقبل

وأن الزعماء سواء كانوا يسعى ألن تبقى القدس وحيدة وفريسة للمشروع االستيطاني اإلسرائيلي، 
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وأشار إلى أنه يوجد داخل القدس القديمة حاليا ألفا مستوطن،  ".فلسطينيين أم عرباً أم مسلمين يتفرجون
 مستوطناً آخرين، وفي مقابل ذلك فاالحتالل يجبر المواطنين الفلسطينيين 750وهناك مشروع إلحضار 

 وأوضح أن حجم االستيطان اليهودي في .صة لليهودعلى الهجرة والرحيل، حتى تصبح البلدة القديمة خال
القدس كبير جداً، مشيرا إلى إسكان عائالت يهودية في حي الشيخ جراح، وإقامة بؤر استيطانية في رأس 

ونوه إلى أن الجديد في االستيطان اليهودي في القدس المحتلة، أن هذا . العامود، وأخرى في جبل المكبر
غطاء سياسي فقط من جانب الحكومة اإلسرائيلية، بل أصبح يحظى بغطاء االستيطان لم يعد يحظى ب

   .ديني
16/9/2009قدس برس،    

  
 تحويل المقدسيين إلى أقليةاإلسرائيلية تهدف إلى " 2000القدس "خطة : دراسة .46

كشفت دراسة أعدها االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس : القادر فارس  عبد– غزة
 أن "2000القدس "ل األبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية للمخطط الهيكلي حو

الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة سعت إلى تحويل الفلسطينيين في القدس إلى أقلية في مدينتهم بعد تهجير 
ودي ومركز غالبيتهم تحت ضائقة السكن وتحويل المدينة إلى مركز سياسي وجغرافي واقتصادي يه

كما يرسم التصور اإلسرائيلي لمستقبل المدينة التي ستكون تحت السيطرة . روحي ليهود العالم
 .اإلسرائيلية الكاملة

. وأشارت الدراسة إلى أن المخطط خاضع للسياسات المختلفة لرئيس البلدية ووزير الداخلية اإلسرائيليين
مات التابعة لجمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي ومن جانبه، قال رئيس دائرة الخرائط ونظم المعلو

إن المخطط ديموغرافي باألساس وجار العمل به ضمن سياسة بدأت تتكشف في العديد من المناطق في 
 .القدس العربية وبخاصة في حي البستان والشيخ جراح ومناطق أخرى من المدينة

، 1967 بالمئة من األراضي في القدس قبل العام وأضاف أن الفلسطينيين الذين كانوا يسيطرون على مئة
وخلص إلى أن المخطط يكشف عن الصراع  .من أراضيهم% 14باتوا اليوم ال يسيطرون على أكثر من 

من إجمالي عدد % 12الديموغرافي في المدينة ويسعى إلى خفض عدد الفلسطينيين في القدس إلى نسبة 
 .سكان المدينة

18/9/2009عكاظ،   
 

  ساعة72 خالل 48 عامالً فلسطينياً داخل أراضي 140 يعتقل لاالحتال .47
 من خالل يوم أمس الثالثاء باعتقال أكثر من ثمانين عامالً فلسطينياً،الشرطة اإلسرائيلية قامت : الناصرة

 لم تكن بحوزتهم تصاريح، وفي السياق ذاته؛ 48سكان الضفة الغربية، والذين يعملون داخل أراضي الـ
طة اإلسرائيلية أنها اعتقلت يومي األحد واالثنين الماضيين عن اعتقال أكثر من اثنين وستين أعلنت الشر

وقالت شرطة االحتالل .  بدون تصاريح1948عامالً فلسطينياً، بحجة مكوثهم في فلسطين المحتلة عام 
  .والرملة" بيتح تكفا"إن االعتقاالت تمت في مناطق 

16/9/2009قدس برس،   
  

   عائق ترابي في الضفة100قرر البدء بإزالة االحتالل ي .48
 عائق في الضفة الغربية بناء على قرار 100 إزالة انه شرع في اإلسرائيلي الجيش أعلن: القدس

  . العوائق هي عبارة عن سواتر ترابيةأن إلى مشيرا اإلسرائيليةالمستوى السياسي في الحكومة 
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 تستكمل بحلول عيد الفطر أن على أيامستستغرق عدة  هذه العوائق إزالة أن إلى ناطق عسكري  وأشار
 االقتصادية في المنطقة مع الحفاظ على األوضاعالقرار هو استمرار لسياسة الحكومة في تحسين : وقال

  .اإلسرائيلية وقوى األمن اإلسرائيليالمرونة العملياتية للجيش 
17/9/2009األيام، فلسطين،   

  
  الً على الضفة والقطاع حتى االثنين القادم فرض طوقاً أمنياً شاماالحتالل ي .49

فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، طوقاً أمنياً شامالً على الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة  :الضفة
اعتباراً من منتصف ليلة الخميس الجمعة بسبب حلول عيد رأس السنة العبرية الجديدة، كما أصيب ستة 

عتداء عليهم من قبل االحتالل على مداخل عدد من مدن الضفة، واقتحم مواطنين بجروح مختلفة إثر اال
  .االحتالل بلدة قباطية جنوب جنين

18/9/2009صحيفة فلسطين،   
  

   ألف ُمصٍل أحيوا ليلة القدر في المسجد األقصى 300 .50
ي ف" ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان" ألف مصٍل ليلة القدر 300أحيا نحو : القدس المحتلة

المسجد األقصى المبارك، أغلبهم من أهل القدس والداخل الفلسطيني، ومن استطاع الوصول من أهل 
  .الضفة الغربية

 ألف وجبة إفطار للصائمين في 30أكثر من " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"من جهتها، قدمت 
  .بوات المياه الباردةالمسجد، وعشرة آالف وجبة سحور للمعتكفين، باإلضافة إلى توزيع التمور وع

 حافلة لنقل 250نحو " مسيرة البيارق"عبر مشروعها " مؤسسة البيارق"في نفس السياق، سيرت  
   .المصلين من جميع قرى ومدن الداخل الفلسطيني إلى المسجد، لتمكينهم من إحياء ليلة القدر
18/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  مئات الفلسطينيين يجتازون معبر رفح .51

 شخصاً من 1525بلغ عدد من اجتازوا معبر رفح بين مصر وقطاع غزة في اليوم األول لتشغيله : رفح
  . العالقين الفلسطينيين والمرضى والطالب وحاملي اإلقامات في مصر والدول العربية واألجنبية

لى  من الفلسطينيين العالقين في غزة وصلوا إلى مصر، فيما غادر إ891وأوضح مسؤول في المعبر أن 
 فرداً من المرضي العائدين بعد العالج والعاملين خارج غزة والطالب العائدين من الخارج 654القطاع 

  .وغيرهم من الحاالت اإلنسانية
17/9/2009الحياة،   

  
  أسيرة فلسطينية تتعرض لتحرش جنسي داخل سجن إسرائيلي .52

أن سجانا إسرائيليا في سجن كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية أمس :  عبد الجبار أبو غربية– عمان
  .هشارون اعتدى بفعل فاضح على إحدى األسيرات الفلسطينيات

ونقلت اإلذاعة العبرية أمس أن األسيرة التي جرى االعتداء عليها قدمت شكوى ضد السجان  
  .وزعمت اإلذاعة أن إدارة السجن اعتقلته وقامت بالتحقيق معه، اإلسرائيلي

18/9/2009عكاظ،   
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 سرائيلي بالسجن المؤبد لفلسطيني قتل مستوطناً في القدس قبل عامحكم إ .53
  قضت محكمة إسرائيلية بالسجن المؤبد لشاب فلسطيني، إثر إدانته بقتل مستوطن يهودي في : الناصرة

  .مدينة القدس المحتلة وطعن شرطي إسرائيلي في المدينة قبل نحو عام
  16/9/2009قدس برس، 

  
   ترفض االنخراط في الخدمة المدنية48 العرب في مناطق الـغالبية الشباب: استطالع .54

 جديد قامت بعرضه جمعية الشباب العرب بلدنا من خالل رأيفي استطالع  :زهير اندراوس – الناصرة
 من ثلثي الشباب العرب يرفضون االنضمام للخدمة أكثر أنمؤتمر صحافي في مدينة الناصرة يؤكد على 

 في الخدمة العسكرية رفضا قاطعا، ويؤكدون ان هذه الخدمة ال تجلب لهم المدنية ويرفضون االنخراط
  . مساواةأية

  17/9/2009القدس العربي، 
  

   في حريق داخل مطعم في غزة  50 فلسطينيين وإصابة ثالثة وفاة .55
 آخرين على األقل، أمس، جراء 50 فلسطينيين وإصابة 3أعلن مصدر فلسطيني مصرع : )أ ب د(

 .مطعم إلعداد وجبات شهر رمضان في مخيم جباليا لالجئين شمال قطاع غزةحريق ضخم داخل 
18/9/2009الخليج،   

 
   الدولي يحذر من هشاشة النمو االقتصادي الفلسطينيالبنك .56

 أكد البنك الدولي ان اقتصاد الضفة الغربية يظهر مؤشرات نمو لكنها لن :)ا ف ب(القدس المحتلة 
واضاف . ى مساعدات الدول المانحة منذ حرب غزة في الشتاء المنصرمتستمر بالضرورة النها قائمة عل

على حركة االفراد والبضائع منذ اندالع االنتفاضة الثانية "  إسرائيل"البنك الدولي ان القيود التي تفرضها 
 نسفت نمو القطاع الخاص الفلسطيني، رغم مبادرات التحسن الملحوظ في االسابيع 2000العام 

ذكرت المؤسسة المالية الدولية بان تصريف منتجات الضفة الغربية لالسواق الخارجية ما و. المنصرمة
  .زال محدودا

اما النمو االقتصادي في قطاع غزة الخاضع لسلطة حركة حماس، فاستمر يعاني ركودا في النصف 
منذ  فيما انهار القطاع الخاص بسبب الحصار االسرائيلي المفروض على القطاع 2009االول من 

غير ان الصندوق اصر على ان نهوض االقتصاد الفلسطيني في . ، بحسب البنك الدولي2007حزيران 
  .الضفة الغربية سيستغرق اعواما في ضوء القيود االسرائيلية المفروضة منذ االنتفاضة الثانية
13/9/2009الرأي، األردن،   

  
   خاصمجزرة صبرا وشاتيال باصدار كتّيبذكرى  تحيي "ثابت"منظمة  .57

بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين الرتكاب مجزرة مخيمي صبرا وشاتيال :  منظمة ثابت– بيروت
 ورجل وشيخ كبير وامرأة شهيد ما بين طفل 3500 من أكثر والتي ذهب ضحيتها الفلسطينيلالجئين 

 إلى اإلسرائيلي االجتياح إبان 18/9/1982 ولغاية مساء السبت 17/9وذلك من عصر يوم الخميس 
 اسم شهيد من 654 من ألكثر منظمة ثابت كتيبا باللغتين العربية واالنكليزية وثقت فيه أصدرتلبنان، 

 واإليرانيةالجنسية الفلسطينية واللبنانية والسورية والباكستانية والجزائرية والتنزانية والتونسية 
 مصيرهم حتى الساعة ان كانوا  المفقودين من جنسيات مختلفة والتي لم يعرفإعدادوالمصرية، عدا عن 

  .أسرى ال يزالون على قيد الحياة أم هم في عداد األموات
   17/9/2009، بيروت
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    طبيبان نرويجيان ينشران كتاباً عن محرقة غزة   .58

نشر طبيبان نرويجيان، كانا الطبيبين الغربيين الوحيدين الموجودين في قطاع غزة خالل : )ب ف أ(
، يروي تجربتهما في إنقاذ حياة الجرحى الفلسطينيين وكان اريك فوسي ومادس المحرقة كتابا، الخميس

 المحرقة ويدليان بشهادتيهما بشكل منتظم لإلعالم عن األوضاع أثناءغيلبرت يعالجان المرضى في غزة 
 .المريعة في القطاع

ربتهما خالل  ويحكي تج"عيون في غزة" كتابهما الذي يحمل عنوان أوسلو الطبيبان في أطلقوأمس، 
كانون / يناير18 حتى 2008كانون األول / ديسمبر27 من عشرة أيام من النزاع الذي استمر من أكثر

 .2009الثاني 
18/9/2009الخليج،   

  
   فرصة تحقيق السالم تضييع يحذر من العاهل األردني .59

كي للسالم في  مع مبعوث الرئيس األميرأمساهللا الثاني  عبدالعاهل األردني بحث ): بترا( –عمان 
 مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع إلطالقالشرق األوسط جورج ميتشل التطورات والجهود المبذولة 

   . يحقق السالم الشامل في المنطقةإقليمي حل الدولتين وفي سياق أساس على اإلسرائيليالفلسطيني 
ول دون أي مخطط  ضرورة الحؤوأكد الفرصة المتاحة لتحقيق السالم ، إضاعةوحذر من مغبة 

 الواقع األمر في فرض إسرائيل فراغ تستغله إيجاد المفاوضات بهدف إطالق يستهدف تعطيل إسرائيلي
 التي تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة األحادية واإلجراءاتواالستمرار في بناء المستوطنات 

  . وخصوصا بناء المستوطنات، اإلجراءات جاللته ضرورة وقف جميع هذه وأكد. وذات السيادة
 ضرورة تقديم كل الدعم العربي والدولي الممكن للسلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس وأكد

في سعيه لتلبية الحقوق الوطنية للفلسطينيين ، وخصوصا حق االستقالل والدولة عبر المفاوضات التي 
  .  وقت ممكنبأسرع تبدأ أنيجب 

18/9/2009الدستور،   
  

 على ضفتي نهر األردن" إسرائيل" حول قيام دولة نواب يردون على الكنيست: األردن .60
طالب نواب في البرلمان األردني حكومة بالدهم بسحب السفير األردني علي العايد من تل أبيب، : عمان

ئيلي وطرد السفير اإلسرائيلي في عمان، وإلغاء اتفاقية وادي عربة ردا على تصريحات الكنيست اإلسرا
ودعوا الحكومة إلى السير بكافة اإلجراءات السياسية  .األخيرة باعتبار األردن أرضا إسرائيلية

والدبلوماسية مع الدول الكبرى لتوضيح الموقف األردني، والتقدم بشكوى إلى مجلس األمن على إسرائيل 
س الكنيست اإلسرائيلي وكان ريئوفين ريفلين رئي .تجاه هذا التطاول على األردن وتعريض أمنه للخطر
 ."هدف قابل للتحقيق اآلن أكثر من أي وقت مضى"قد قال إن قيام دولة إسرائيل على ضفتي نهر األردن 

في ظل الغطرسة " نائبا، جاء فيه 21وتال النائب يوسف القرنة بيانا أصدرته كتله اإلخاء النيابية 
ا للدولة األردنية ورموزها والتشكيك بسيادتها، اإلسرائيلية المتزايدة، ال تزال إسرائيل تمارس إساءاته

 ."وآخرها ما جاء على لسان رئيس الكنيست اإلسرائيلي من أنه يعتبر األردن أرضا إسرائيلية
18/9/2009العرب، قطر،   

  
  الجامعة العربية تحذر من عواقب الحرب االقتصادية اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين  .61

دول العربية أمس من العواقب الوخيمة الستمرار الحرب االقتصادية حذرت جامعة ال:  الوكاالت–غزة 
 واالنتهاكات 1967ضد الشعب الفلسطيني منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية عام " إسرائيل"التي تشنها 
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اليومية التي تأخذ أشكاال متعددة على الحياة والبقاء، وذلك من خالل القتل واالعتقال واستعمال كافة 
 بما فيها المحرمة دولياً والحرب على االقتصاد والتنمية في األراضي المحتلة بالحصار والتلوث األسلحة

  . البيئي والتدمير االقتصادي
من أهالي قطاع غزة أصبحوا % 80أكثر من "وفي هذا اإلطار، نوه تقرير الجامعة العربية إلى أن 

 الخارجية، مع ارتفاع معدالت البطالة أكثر يعيشون في فقر متزايد ويعتمدون على المعونات اإلنسانية
، ومواصلة االعتداء على صيادي القطاع وحرمانهم من تأمين القوت الضروري ألسرهم %60من 

إضافة لحرمان أهل القطاع من المأكوالت البحرية في ظل عدم السماح بدخول معظم المنتجات الغذائية 
  ". الالزمة لحياة صحية سليمة بسبب الحصار

الضفة الغربية المحتلة تعاني أيضا من الممارسات والعدوان اإلسرائيلي التي "ار التقرير إلى أن وأش
اتخذت أشكاال متعددة ومتنوعة وفق األهداف اإلسرائيلية التي تسعى في مجملها إلى محاصرة الشعب 

  ". الفلسطيني، وتدمير اقتصاده وتنمية مجتمعاته
  18/9/2009البيان، اإلمارات، 

  
  أن هناك محاولة لوضع األسس التي يمكن أن تقوم عليها المفاوضات لقاهرة ترىا:  الغيطأبو .62

، المبعوث  أمس الرئيس المصري حسني مبارك،استقبل:  أ ف ب- جيهان الحسيني –القاهرة، عمان 
 في حضور وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس األميركي لعملية السالم جورج ميتشل

ارات الوزير عمر سليمان، كما عقد ميتشل لقاء منفصالً مع أبو الغيط وسليمان في مقر رئاسة االستخب
  . ةالجمهوري

جل أااللتزام المشترك لكل من الواليات المتحدة ومصر من "وقال ميتشل إنه تم التأكيد خالل اللقاء على 
 اإلسرائيلي -ع الفلسطيني تحقيق السالم الشامل في الشرق األوسط والذي يتضمن وضع نهاية للصرا

الواليات المتحدة تطلب من كل األطراف، سواء إسرائيل أو ": وأضاف ."بناء على حل إقامة الدولتين
الفلسطينيين والدول العربية، بأن تتحمل مسؤولياتها من أجل السالم من خالل القيام بخطوات ملموسة 

  . "تساعد على إيجاد أرضية إيجابية الستئناف المفاوضات
من المنتظر أن يقوم الرئيس عباس بزيارة سريعة للقاهرة ربما مساء غد : "من ناحيته، قال أبو الغيط

سنعمل على إعطاء الفرصة : "وتابع". إلجراء مشاورات مع الرئيس مبارك) السبت(او بعد غد ) الجمعة(
األرضية يجب أن تكون "أن ، مؤكداً "للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي للمشاركة في جهد سالم قوي وجاد

  ".جهد سالم قوياً وجاداً والتزامات بأن تكون هذه المفاوضات قائمة على مبادئ محددة ومفاهيم واضحة
  18/9/2009الحياة، 

 
  العربية تطلب من مدعي عام الجنائية فتح تحقيق حول وقائع الحرب في غزةالجامعة .63

 أن أمينها العام عمرو موسى بعث برسائل مكتوبة إلى أكدت جامعة الدول العربية:  حمدي سليم-القاهرة 
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موريس أوكامبو، طالبه فيها بفتح تحقيق حول وقائع الحرب في 

  . غزة
وقال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين في تصريح 

 تقرير بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحرب اإلسرائيلية األخيرة على إن"، "الشرق األوسط"لـ
  ".قطاع غزة، يعزز موقف الجامعة المطالب بمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين

  17/9/2009الشرق األوسط، 
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  والغرب" إسرائيل"إقامة الدولة الفلسطينية تصحح العالقات مع : مبارك .64
المصري حسني مبارك أن إقامة الدولة الفلسطينية ستضع عالقات العرب والمسلمين أكد الرئيس : القاهرة

والغرب على مسار صحي جديد، مشدداً على أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس " إسرائيل"مع 
وقلوب المسلمين ... فهي مفتاح السالم واألمن واالستقرار في الشرق األوسط"اهتمامات األمة اإلسالمية 

آن "وقال مبارك، خالل احتفال مساء أمس بليلة القدر، ".  متعلقة بالقدس الشريف والمسجد األقصىستظل
األوان لتصل الدعوة إلى قيم الحرية والعدل إلى شعب فلسطين لتنهي معاناته وتقيم دولته، ولتضع 

  ". عالقات العرب والمسلمين مع إسرائيل والغرب على مسار صحي جديد
  17/9/2009الحياة، 

  
  تمنع سفير اليونيسيف من دخول غزة " إسرائيل" .65

الفنان المصري محمود قابيل سفير صندوق األمم المتحدة للطفولة " إسرائيل"منعت : أ، وام.ب.د
وقال قابيل عقب اجتماعه مع وزير الصحة . من دخول قطاع غزة لتفقد أوضاعه اإلنسانية" اليونيسيف"

تعتمد على " إسرائيل" في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية أمس إن في الحكومة االنتقالية فتحي أبومغلي
وأضاف انه سيعمل على دخول غزة خالل أيام العيد لينقل ألطفال القطاع . إعاقة وصوله إلى القطاع

  ".اليونيسيف"رسالة تضامنية من 
  17/9/2009الخليج، االمارات، 

  
    "اليونيسكو"السعودية تطالب بضم فلسطين لـ .66

بالموافقة على طلب " اليونيسكو"طالبت السعودية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة : توكاال
فلسطين باالنضمام إلى عضوية المنظمة الذي دخل إلى جدول مناقشات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام 

 أمام المجلس التنفيذي في جاء ذلك في كلمة السعودية. للمنظمة منذ عشرين عاماً ولم يتخذ شيئاً بشأنه
دورته الثانية والثمانين بعد المائة المنعقدة حالياً في مقر المنظمة في باريس وتستمر حتى األربعاء المقبل 

  . وألقاها نائب وزير التربية والتعليم عضو المجلس التنفيذي لليونيسكو فيصل عبدالرحمن بن معمر
  17/9/2009الخليج، االمارات، 

  
  عبر معبر رفح" إسرائيل"أريتريين لدى محاولتهما التسلل إلى صرية تقتل الشرطة الم .67

عبر الحدود جنوب " إسرائيل"قتلت الشرطة المصرية، أمس، أريتريين لدى محاولتهما التسلل إلى : رفح
دورية للشرطة رصدت ستة أفارقة تبين أنهم أريتريون قرب "وأوضحت مصادر أمنية أن . معبر رفح

ة فأمرتهم بالتوقف، لكنهم لم يذعنوا لألوامر فأطلق أفراد الدورية طلقات تحذيرية لم تثنِ الحدود الدولي
المتسللين عن محاولة اجتياز خط الحدود، فاضطرت الشرطة إلى إطالق النار عليهم فلقي اثنان حتفهما 

  ".وجرح أربعة آخرون، كلهم في العشرينات
  17/9/2009الحياة، 

  
  لن نتأخر عن دعم صمود الفلسطينيين: اعدات سعوديةمس" أونروا"عسيري سلم  .68

، الدفعة الثالثة من األدوية "الحملة الشعبية السعودية إلغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني"سلّمت : بيروت
والمستلزمات الطبية المخصصة للمخيمات الفلسطينية في شمال لبنان وتحديداً مخيم نهر البارد، إلى 

جاء ذلك في حفلة أقيمت في فندق . نسجاماً مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ا"أونروا"منظمة 
في بيروت تخللتها مأدبة افطار، برعاية السفير السعودي في لبنان علي عسيري الذي ألقى " موفنبيك"

يم كل وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب األخوة في فلسطين ولبنان، وتقد"كلمة جدد فيها تأكيد 
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". أشكال الدعم للشعب الفلسطيني أينما حل لكي يصمد ويستمر في كفاحه حتى استعادة حقوقه الكاملة
المملكة تعتبر القضية الفلسطينية القضية القومية األولى التي لم ولن تتأخر يوماً عن استخدام "وأوضح أن 

  ".كل ثقلها السياسي وحضورها الدولي في سبيلها
  18/9/2009الحياة، 

  
     الرئيسية في تقرير األمم المتحدة حول محرقة غزةالنقاط .69

على غزة، فرضت حصاراً بلغ درجة العقاب " العسكري"هجومها " إسرائيل" قبل ان تشن -): ب.ف.ا(
  .الجماعي، كما نفذت سياسة منهجية بالعزل التجريدي وحرمان قطاع غزة

ميع مراحلها لتشكل هجوما مفرطا يهدف الى مخططة بشكل دقيق في ج" اإلسرائيلية" كانت العمليات -
  .معاقبة المدنيين وإذاللهم وترهيبهم

 توجد العديد من األدلة على شن هجمات متعمدة على المدنيين وعلى أهداف مدنية في انتهاك للقانون -
  .اإلنساني األساسي الدولي

السكان الفلسطينيين " رائيليةاإلس" حققت اللجنة في العديد من الحوادث التي استخدمت فيها القوات -
  .دروعا بشرية في عمل يعد جريمة حرب

ارتكبت انتهاكات خطيرة لمواثيق جنيف بما في ذلك " اإلسرائيلية" هناك دليل قوي على أن القوات -
القتل العمد والتعذيب او المعاملة غير اإلنسانية مما تسبب عمدا في المعاناة الشديدة والجروح الخطيرة 

  .و الصحة والدمار الواسع للممتلكاتللجسم ا
المتمثلة في حرمان الفلسطينيين من موارد الرزق والعمل والسكن والمياه " اإلسرائيلية" إن األعمال -

  .وحرمانهم من حرية التنقل يمكن ان تعتبر جريمة ضد اإلنسانية
منذ عام " إسرائيل"ى  لقد أدت الصواريخ وقذائف الهاون التي اطلقتها جماعات فلسطينية مسلحة عل-

 الى مقتل أربعة أشخاص وإصابة المئات وتسببت في اإلرهاب والمعاناة النفسية وتدهور الحياة 2001
  ).فلسطين المحتلة" (إسرائيل"التعليمية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في جنوب 

المدنيين تشكل جرائم  في حال عدم وجود أهداف عسكرية مستهدفة، فان هذه الهجمات ضد السكان -
  .حرب ويمكن أن تعتبر جرائم ضد اإلنسانية

 لم تعثر اللجنة على أي أدلة تشير الى أن الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة قادت مدنيين الى -
  .مناطق تتعرض لهجمات او انهم أجبروا المدنيين على البقاء في مناطق تتعرض لهجمات

م لألمم المتحدة رفع التقرير الى مجلس األمن الدولي التخاذ إجراءات  تطلب اللجنة من األمين العا-
  .متابعة يمكن ان تكون على شكل اإلحالة الى المحكمة الجنائية الدولية

إرجاء تحقيقات مناسبة خالل فترة ثالثة اشهر تكون مستقلة " إسرائيل" يجب ان يطلب مجلس األمن من -
  .ومطابقة للمعايير الدولية

  .اللجنة بأن يقدم مجلس حقوق اإلنسان الدولي هذا التقرير الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية توصي -
 يجب على السلطات الفلسطينية المسؤولة ضمان إجراء تحقيق عاجل ومستقل في جميع المزاعم -

  .بارتكاب القوات األمنية الخاضعة لها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان
طينية المسلحة التعهد باحترام القانون اإلنسانية الدولي وعلى الذين يحتجزون  على الجماعات الفلس-

  .                            جلعاد شاليت اإلفراج عنه ألسباب إنسانية" اإلسرائيلي"الجندي 
17/9/2009الخليج، االمارات،   
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 نحرص على أن ال تحل قضية الالجئين على حساب لبنان: ميتشل .70
فد االميركي لعملية التسوية في الشرق االوسط جورج ميتشل رئيس الجمهورية العماد ميشال أبلغ المو
وأعلم ميتشل سليمان انه يسعى . »ان ال حل للقضية الفلسطينية على حساب لبنان ومصالحه«سليمان 

طين إلعادة اطالق المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإنه سيتوجه الى القاهرة ويعود الى فلس
ان قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان تشكل «المحتلة الجمعة من اجل دفع المفاوضات، وأكد ميتشيل 

اولوية للواليات المتحدة كما للبنان، وان بالده حريصة على اال يتم اي حل لهذه القضية على حساب 
  .لبنان ومصالحه

17/9/2009السفير،   
  

  !إلى نفاد... ه نتانياهوصبر الواليات المتحدة تجا": يديعوت" .71
اإلسرائيلية، الخميس عن مسؤولين أميركيين تحذيرهم من " يديعوت أحرنوت"نقلت صحيفة : أسعد تلحمي

على خلفية رفضه " صبر الواليات المتحدة تجاه رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو آخذ في النفاد"أن 
  . طينيينتليين مواقفه إلتاحة استئناف المفاوضات مع الفلس

أن الواليات المتحدة تواصل ممارسة ضغوط على نتانياهو لتليين " هآرتس"من جهتها أفادت صحيفة 
وذكرت أن نائب الرئيس األميركي . مواقفه والموافقة على تجميد البناء لمدة عام، لكن من دون جدوى

.  الموافقة على القمة الثالثيةجو بايدن اتصل شخصياً بنتانياهو لحمله على إبداء مرونة تتيح للفلسطينيين
وأوضحت الصحيفة أن الخالفات في المواقف ما زالت كبيرة وأنه باستثناء قضية تجميد البناء فإن 

قوالً بأن الحدود ) حول تفاهمات بين إسرائيل والفلسطينيين(إسرائيل تعارض أن يتطرق خطاب اوباما 
 مع 1967) يونيو(دة ستعتمد حدود الرابع من حزيران المستقبلية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتي

  . تتيح إلسرائيل الدفاع عنها" حدود آمنة"تعديالت، إنما يطالب بتبني مبدأ 
17/9/2009الحياة،   

  
    سرقت أعضاء ألكثر من ألف فلسطيني" إسرائيل: " السويدي بوسترومالصحافي .72

أفون "م، صاحب التحقيق الذي نشر في جريدة قال الصحافي السويدي كارل دونالد باسترو): يو بي آي(
ألعضاء بشرية من جثث " اإلسرائيلي"السويدية الذي كشف عن عمليات سرقة الجيش " دابالت

وأوضح بوستروم، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، في العاصمة . فلسطينيين، إن عدد الجثث فاق األلف
لجزائريين، أن عملية سرقة األعضاء من جثث الجزائرية بدعوة من الفيدرالية الوطنية للصحافيين ا

وأضاف .  وازدادت حدتها بعد االنتفاضة الفلسطينية األولى1960الفلسطينيين بدأت منذ عام " الشهداء"
لم تقتصر على الفلسطينيين وإنما تتعرض جثث الضحايا من جنسيات أخرى والذين "أن هذه العمليات 

، مشيراً إلى أن التحقيق الذي أجراه حول القضية كانت وراءه "يةسقطوا شهداء في فلسطين إلى هذه العمل
حول بشاعة التنكيل الذي "بعض الشهادات التي قدمتها مجموعة تابعة لهيئة األمم المتحدة في فلسطين 

وأكد الصحافي تعرضه لتهديدات بالقتل من أطراف عديدة عبر ". تتعرض له جثث الشهداء الفلسطينيين
  .اإللكترونيالهاتف والبريد 

17/9/2009الخليج، اإلمارات،   
  

  "إسرائيل"والدي صهيوني ويحب : ابنة غولدستون .73
كشفت نيكول غولدستون ابنة ريتشارد غولدستون رئيس اللجنة األممية التي :  د ب أ-القدس المحتلة 

 األخيرة على أصدرت الثالثاء تقريرا ندد باستخدام إسرائيل المفرط وغير المتكافئ للقوة خالل العملية
  ".صهيوني ويحب إسرائيل"قطاع غزة أن والدها 
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وقالت نيكول في اتصال هاتفي مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي من تورونتو بكندا إن قرار تولي التحقيق 
كان يفعل الخير للجميع "الذي تجريه األمم المتحدة حول حرب غزة أخذ تفكيرا طويال من والدها الذي 

  ".فهو امين ويرى األشياء من وجهة نظره ويريد كشف الحقيقة .. بما في ذلك إسرائيل
 صفحة وآخر عشر صفحات 300اإلسرائيلية عن نيكول القول إنها قرأت أول " هآرتس"ونقلت صحيفة 

وأضافت أنها كانت قد . مع إسرائيل" القاسية جدا" من التقرير، وأقرت بأنه يحتوي على بعض االتهامات 
ال معها بعيد رأس السنة العبرية إال أنه وبعد صدور التقرير قال لها والدها في دعت والديها لالحتف

  ".أما زلت جادة بشأن الدعوة؟: "اتصال هاتفي
17/9/2009القدس العربي،   

  
   تقاطع منتجات إسرائيلية جراء تقرير جرائم الحرب في غزةبريطانيا .74

اليوم فرض المقاطعة على " جارة البريطانياتحاد الت"أبدت إسرائيل انزعاجها من قرار : أسعد تلحمي
عدد من المنتجات اإلسرائيلية، في اعقاب الحرب اإلسرائيلية على غزة والتقرير األممي الذي وصف 

  .ممارسات إسرائيل في تلك الحرب بجرائم حرب
ضي وقرر االتحاد في مؤتمره السنوي منع استيراد منتجات وبضاعة من المستوطنات اليهودية في األرا

الفلسطينية المحتلة ووقف التجارة باألسلحة مع إسرائيل ورفع المعونات االقتصادية عن عدد من 
. وقال االتحاد إنه سيقوم بحملة تدعو لمقاطعة البضائع التي تصنع في المستوطنات. الشركات اإلسرائيلية

  . مليون عامل6.5 نقابة عمال بريطانية تضم 58ويضم االتحاد تحت لوائه 
17/9/2009اة، الحي  

  
 

  والفلسطينيين والعرب القيام بخطوات ملموسة الستئناف المفاوضات" إسرائيل"على : ميتشل .75
اعتبر المبعوث األميركي لعملية السالم جورج ميتشل أن ): أ ف ب (– جيهان الحسيني -القاهرة، عمان 

الدول العربية القيام بـ استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين يتطلب من الجانبين و
لدى الواليات المتحدة واالردن التزاماً قوياً بتحقيق "وأكد ميتشل في تصريح ان ". خطوات ملموسة"

بالده "وأوضح ان ".  االسرائيلي وفق حل الدولتين-السالم الشامل من خالل حل الصراع الفلسطيني 
لى اتخاذ خطوات ملموسة اليجاد اجواء تحض كل االطراف من اسرائيليين وفلسطينيين ودول عربية ع

  ".ايجابية العادة اطالق المفاوضات
18/9/2009الحياة،   

  
   غولدستون يدعو إلى محاكمة اإلسرائيليين المتورطين بجرائم الحربالقاضي .76

 نقال عن مراسلها، يحيى دبوق، أن القاضي ريتشارد غولدستون قد رفض 18/9/2009 األخبار، ذكرت
وقال، في حديث للقناة ". نزاع غزة"لية على نتائج التحقيقات الدولية التي أجراها بشأن الحملة اإلسرائي

أشعر فقط بأن هناك رفضاً سريعاً للتقرير، حتى قبل أن يقرأه : "األولى في التلفزيون اإلسرائيلي أمس
ن أسفه لرفض وأعرب غولدستون ع". أحد، لقد كنت مستقالً تماماً، ولم يمِل علي أحد نتائج التحقيق

تعمد الدولة العبرية إلى "التعاون مع تحقيق األمم المتحدة، وناشد المسؤولين اإلسرائيليين أن " إسرائيل"
إجراء تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبتها قواتها في غزة، كي تجعل من غير الضروري اتخاذ 

  ".إجراء دولي لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للعدالة
 نقالً عن مراسلها في الناصرة، برهوم جرايسي، أن  غولدستون، 18/9/2009 الغد، األردن، توأضاف

  . قد دعا إلى محاكمة جميع اإلسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة
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ر حينما يكون العدل غي"وكتب القاضي غولدستون في مقال له نشر أمس في صحيفة نيويورك تايمز، 
قائم في مناطق معينة من العالم، فعلى حكومات العالم أن تعمل وهناك عدة أجهزة تضمن العدالة 

  ".العالمية، مثل المحكمة الدولية في الهاي وفي جنيف
  

   المتحدة تنتظر والية من مجلس حقوق اإلنسان قبل التحرك بشأن تقرير غولدستوناألمم .77
سم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أن االخير لن أكدت الناطقة با:  راغدة درغام-نيويورك 

يتحرك في شأن توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق في حرب غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون 
"  إسرائيل"تطلب منه طرح استنتاجات البعثة بارتكاب " يتلقى والية من مجلس حقوق اإلنسان"الى ان 

 من الميثاق التي 99لحة جرائم حرب أمام مجلس األمن بموجب المادة الرقم والمنظمات الفلسطينية المس
لن يتلقى التقرير " مجلس حقوق اإلنسان"تعطي األمين العام صالحية اتخاذ هذه المبادرة، مضيفة ان 

لن يحدث أي تحرك الى حين تلقي مجلس "كما قال غولدستون، وبالتالي ) سبتمبر( أيلول 29رسمياً قبل 
  ". إلنسان التقرير والتصرف في شأن محتوياتهحقوق ا

18/9/2009الحياة،   
  

   تعارض توصية غولدستونواشنطن .78
أعربت المندوبة االميركية لدى األمم المتحدة، سوزان رايس، عن معارضتها مناقشة تقرير : نيويورك

 األمن القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن جرائم الحرب في حرب غزة األخيرة، داخل مجلس
ولقد كنا قد عبرنا عن . إن الواليات المتحدة تراجع بحرص كبير هذه الوثيقة الطويلة للغاية"الدولي، قائلة 

قلقنا البالغ من الوالية التي منحها مجلس حقوق اإلنسان لفريق التحقيق وذلك قبل انضمامنا للمجلس 
كما أن لدينا مصادر قلق كبيرة بشأن . ولةوالتي رأينا أنها كانت غير متوازنة وأحادية الجانب وغير مقب

وزعمت رايس في أعقاب اجتماع دوري بشأن الشرق ". العديد من التوصيات التي وردت بالتقرير
المهم اآلن هو النظر إلى المستقبل والجهود المبذولة الستئناف عملية "األوسط في مجلس األمن، أن 

قة بعدم وجوب التهرب من العقوبة في المخالفات المتعلقة ، متجاهلة تصريحات اميركية عديدة ساب"السالم
  .بانتهاكات حقوق اإلنسان أو عمليات االغتيال السياسي

18/9/2009السفير،   
  

   تضامن أميركي يبدأ جوالت تفقدية في غزة وفد .79
بدأ وفد تضامني أميركي امس جوالت تفقدية في قطاع غزة لمعاينة آثار العدوان ): د ب أ (–غزة 
 ناشطا وناشطة إلى قطاع غزة في وقت 12ووصل الوفد المكون من . سرائيلي األخير على القطاعاإل

متأخر من مساء األربعاء عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بهدف التضامن مع الفلسطينيين ورصد 
  . اآلثار الناتجة عن العدوان

18/9/2009الدستور،   
  

   تريليون دوالر 92.4  في المئة وتصبح11.7األصول العالمية تخسر  .80
، أن الكساد العالمي »المجموعة االستشارية في بوسطن« أظهرت دراسة أجرتها ):رويترز( –نيويورك 
 أدى إلى أول انكماش على صعيد العالم لألصول التي تديرها شركات متخصصة في نحو 2008في عام 

 تريليون 92.4 في المئة إلى 11.7وأظهرت الدراسة أن الثروة العالمية انخفضت بنسبة . عشر سنوات
  .دوالر
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وأضافت الدراسة التي فحصت أصوالً تديرها صناعة إدارة األصول، ان العودة إلى مستويات الثروة 
وفي أميركا الشمالية كانت الواليات المتحدة األكثر تضرراً،  . ستستغرق ست سنوات2007عام 

 تريليون 29.3 في المئة إلى 21.8ها وانخفض حجم الثروات لدى الشركات المتخصصة في إدارت
  .2008دوالر، ويعزى األمر بصفة أساسية إلى الخسائر التي منيت بها االستثمارات في األسهم عام 

وتضررت بشدة مراكز إدارة الثروة الخارجية مثل سويسرا ومنطقة الكاريبي، حيث تراجع حجم 
  . في المئة8 بانخفاض 2008ن في  تريليو6.7 إلى 2007 تريليون دوالر في 7.3األصول من 

قوض الثقة «وقال الشريك والعضو المنتدب في مكتب المجموعة في نيويورك بروس هولي، إن التراجع 
وتتوقع الدراسة أال تعود األصول التي تديرها الشركات  .»على نحو لم يشهده العالم منذ فترة طويلة

 .2013 تريليون دوالر قبل نهاية 108.5 عند  أي2007المتخصصة في هذا المجال، إلى مستواها في 
 تريليون دوالر 32.7وسجلت األصول التي تديرها شركات متخصصة في أوروبا زيادة طفيفة وحجمها 

لتصبح أغنى منطقة في العالم متفوقة على أميركا الشمالية، غير أن إجمالي حجم الثروة في المنطقة 
ينية المنطقة الوحيدة التي سجلت زيادة في األصول التي وكانت أميركا الالت . في المئة5.8انخفض 

 2.5 إلى 2007 تريليون دوالر عام 2.4تديرها شركات متخصصة، فارتفعت ثالثة في المئة من 
  .2008تريليون في 

وأضر التراجع االقتصادي بشدة أيضاً، بليونيرات قاموا باستثمارات تنطوي على مخاطرة خالل فترة 
 في المئة إلى تسعة 17.8وبينت الدراسة أن عدد البليونيرات في العالم انكمش  .دياالزدهار االقتصا

وكانت أوروبا والواليات المتحدة األكثر تأثراً في هذا الصدد، إذ انخفض عدد البليونيرات بنسبة  .ماليين
ويوجد . ي العالم مليون بليونير في الواليات المتحدة أعلى عدد ف3.9وال يزال هناك .  في المئة فيهما22

 6.6وفي سويسرا تصل النسبة إلى .  في المئة من السكان8.5في سنغافورة أعلى كثافة للبليونيرات عند 
  . في المئة3.5 والواليات المتحدة 4.5 واإلمارات 5.1والكويت 

16/9/2009الحياة،   
  

   والفلسطينيين"سرائيلإ"للملفات العالقة بين " حل الرزمة"تفاصيل  .81
اهرة لقاءات سرية وعلنية مكثفة تشارك فيها القيادات المـصرية وقيـادات حمـاس وقيـادات                تشهد الق 

اسرائيلية وأخرى من السلطة الفلسطينية توجت مؤخرا بالزيارات التي شهدتها العاصمة المصرية مؤخرا             
 وقام بها رئيس وزراء اسرائيل والرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فـي هـذه               

الزيارات بحثت العديد من الملفات، وواشنطن ليست بعيدة عما يدور في القاهرة ، وكـذلك دول عربيـة                  
وأوروبية، وصيغ التفاهمات واالتفاقيات تجمعت في رزمة واحدة واتفقت الجهـات ذات العالقـة علـى                

فقات علنيـة،   تمريرها بهدوء كل في ساحتها، ولعدم االحراج ليس مطلوبا ان تعلن هذه الجهات عن موا              
  .على بعض البنود التي قد تسبب احراجا لها

وفي القاهرة تمت صياغات لتفاهمات تساعد وتساهم في تهيئة االجواء للرئيس االمريكي لكـي يطـرح                
مبادرته للسالم التي أعدتها طواقم خاصة باشرافه، وحصلت على موافقة العواصم العربيـة، وتعهـدها               

ة الفلسطينية، وأيضا فتح الباب واسعا النجاز المصالحة الفلسطينية وهـذا           بتمرير هذه المبادرة في الساح    
  ).الرزمة الواحدة(يعني أن المنطقة مقبلة على تطورات وحلول لملفات عالقة، وهي حلول 

الـى اسـرائيل    " حل الرزمـة  "أن القيادة المصرية سلمت     ) المنـــار(وقد كشفت مصادر مطلعة لـ      
، وأطلعت دوال عربية على تفاصيلها، وتلقـت مباركـة االدارة األمريكيـة             وحماس والسلطة الفلسطينية  

عليها، وأشارت المصادر الى أن القاهرة تلقت ردودا ايجابية أولية من رئيس الوزراء االسرائيلي ورئيس               
المكتب السياسي لحركة حماس، وما يجري حاليا هو أن كل جانب يحاول تمرير حل الرزمة في ساحته،                 

قى القيادة المصرية الردود النهائية بعد عشرة أيام، وقالت المصادر ان مرافقة رئيس حركـة               وسوف تتل 
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شاس ايلي يشاي رئيس وزرائه في زيارته لمصر تندرج في اطار مساعي نتنياهو لتمريـر الحـل فـي              
ان نجاح هذا الحل هو فـي صـالح         : الذي أعدته مصر  " حل الرزمة "ائتالفه الوزاري، وجاء في مقدمة      

الطراف ذات العالقة، ويمهد الطريق الستقرار متين دائم لالوضـاع فـي المنطقـة، ويمـنح االدارة                 ا
االمريكية أحد اهم عوامل انجاح مبادرتها، وكذلك، فان هذا الحل يمنح فوائد السرائيل، ويصون وحـدة                

  .الساحة الفلسطينية
ي يشمل حلوال لملفات عـدة، فـي        بنود الحل على النحو اآلتي والذ     ) المنـــار(وكشفت المصادر لـ    

  :رزمة واحدة
االعالن عن نجاح صفقة تبادل االسرى بين حماس واسرائيل، حيث هذه الصفقة باتت جاهزة مـن                : اوال

  .كافة الجوانب، تنفذ في وقت واحد مع باقي الملفات
قاء علـى هـذه     خلق واقع جديد على المعابر الحدودية مع قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح، واالب              : ثانيا

المعابر مفتوحة بشكل دائم، تقوم بتشغيلها طواقم من حرس الرئاسة وبوجود ممثل لحركة حمـاس، مـع                 
  .تعهد كافة االطراف بعدم وقوع خروقات أمنية

تهدئة طويلة األجل وبضمانات، والتزام حركة حماس بعدم القيام بعمليات مسلحة في الضفة الغربية              : ثالثا
 غزة، مع سيطرة حماس وضبطها لالوضاع في غـزة، وافـشال أيـة مخططـات                أو انطالقا من قطاع   
  .للجماعات المتطرفة

موافقة اسرائيلية غير معلنة على حكومة وحدة في الساحة الفلسطينية كمدخل لوضع حماس علـى               : رابعا
  .مسار العملية السلمية، مع تأجيل االنتخابات التشريعية والرئاسية

دم معارضتها ألية نتائج مستقبلية قد تسفر عنها المفاوضات التـي سـتديرها             أن تتعهد حماس بع   : خامسا
  .اسرائيل مع السلطة الفلسطينية 

انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وبدء عملية االعمار من خالل ضخ األموال الى قطاع               : سادسا
ل أو الـسلطة لهـذه      غزة وفق آليات محددة ترضى عنها االطراف ذات العالقة، وعدم عرقلـة اسـرائي             

  .الخطوة
فتح حوار مباشر وعلني بين حركة حماس من جهة وبين اوروبا والواليات المتحدة مـن جهـة                 : سابعا
  .ثانية

استندت الى  " حل الرزمة "أن الرؤية المصرية هذه أو ما يسمى بـ         ) المنـــار(وأضافت المصادر لـ    
قطاع غزة وكـذلك التوجـه االوروبـي        حقيقة أن أي حل عسكري لن ينهي سيطرة حركة حماس على            

واالمريكي للحوار مع الحركة استنادا الى تقارير وتوصيات تقدمت بها طواقم مختصة الى قادة اوروبـا                
  .وأمريكا

وقالت المصادر أن الرئيس االمريكي باراك اوباما معني باحتواء حركة حماس في اطار العملية السياسية               
الذي اعدته وصاغته مصر يحقق رغبة االدارة االمريكية        " حل الرزمة  "التي يدعو لها، وأن تنفيذ ونجاح     

  .هذه
وذكرت المصادر أن حركة حماس اتخذت قرارا بالتحرك سريعا النتزاع اعتراف امريكي اوروبي بها،              
بعد ادراك الجهات ذات التأثير اقليميا ودوليا ان الحركة  العب اساس لضمان االستقرار فـي الـساحة                  

  . وفي المنطقةالفلسطينية
هو الطريق االسلم واألقصر لتغيير الواقع الفلسطيني بالكامل        " حل الرزمة "وأوضحت المصادر أن نجاح     
  .وليس فقط احتواء حركة حماس

  16/9/2009جريدة المنار، 
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  تقرير مجازر غزة قد ُيدفن .82
  عبد الباري عطوان

ا والواليات المتحدة االمريكية ضد تقريـر       بدأت الحكومة االسرائيلية حملة دبلوماسية مسعورة في اوروب       
لجنة غولدستون االممية، حول جرائم الحرب االسرائيلية في قطاع غزة، تركز على كيفية منع وصـوله                
الى مجلس االمن الدولي ومحكمة جرائم الحرب الدولية في الهاي، وبما يحـول دون مالحقـة قادتهـا                  

  .السياسيين والعسكريين قانونيا
عربية لم تخيب ظننا، واثبتت انها فعال في حال موات سياسي ودبلوماسي كامل، فلم نسمع او                الحكومات ال 

 تحرك دبلوماسي، او تشكيل لجنة قانونية، او وضع خطة محكمة اليصال التقرير الى مجلس             أينقرأ عن   
  .االمن ومحكمة العدل الدولية

محمود عباس صامت كليا ايضا ، ولم يصدر        حتى السلطة الفلسطينية في رام اهللا صامتة، ورئيسها السيد          
 موقف من جانبه او من جانبها تجاه هذا التقرير الخطير، الفريد من نوعه، الذي يقدم هديـة ثمينـة                    أي

عائد الى خوف السلطة من     ' الصوم عن الكالم  'فهل هذا   . طالما انتظرناها على مدى الستين عاما الماضية      
ضحايا هم من ابناء قطاع غزة سقطوا في عدوان اسرائيلي تواطأت           اغضاب نتنياهو وليبرمان؟ ام الن ال     

  هي فيه بشكل مباشر، او غير مباشر، وما زالت؟
بحثت في كل نشرات االخبار، وبرقيات وكاالت االنباء العالمية، لعلني اجد تعقيبا من السفير الفلـسطيني                

، ولم استغرب ذلك مـن رجـل تقـدم          في االمم المتحدة على هذا التقرير، ولكن محاوالتي باءت بالفشل         
بمشروع قرار الى مجلس االمن الدولي يعتبر حركات المقاومة في قطاع غزة جماعات مارقة خارجـة                

  .على القانون
هذه فرصة ذهبية لكل المدافعين عن قيم ومبادئ حقوق االنسان في العالم بأسره للتحرك من اجل وضـع                  

 وحكومتها للشرعية الدولية، إنصافا لضحايا مجـازر قطـاع          حد للمجازر االسرائيلية، واخضاع اسرائيل    
  .غزة، وقانا ومخيمي صبرا وشاتيال، ولمنع تكرار هذه المجازر في المستقبل

اسرائيل رفضت التعاون مع لجنة التحقيق الدولية هذه، واغلقت ابوابها في وجهها، ألنها تعـرف جيـدا                 
صرتهم حتى الموت جوعـا لعـدة اشـهر، قبـل ان            حجم الجرائم التي ارتكبتها في حق اناس عزل، حا        

تقصفهم بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا، وتطلق عليهم حمم صواريخها من البر والبحر والجو، الكثر              
  .من ثالثة اسابيع

' ' '  
التقرير اغضب اسرائيل وحكومتها وحلفاءها في الغرب النه فضح الوجه البشع للمؤسـستين العـسكرية               

السرائيليتين، وتعطشهما لسفك دماء االبرياء من ابناء قطاع غـزة، مثلمـا فـضح الـشعب                والسياسية ا 
االسرائيلي الذي ايد في غالبيته العظمى هذا العدوان، وآلة القتل والدمار التي استخدمت ضـد االطفـال                 

  .والنساء دون رحمة او شفقة
ون رئيس لجنة التحقيق باالنحياز وعدم      ال تستطيع الحكومة االسرائيلية ان تتهم القاضي ريتشارد غولدست        

الموضوعية، او تشهر في وجهه سيف المعاداة للسامية الذي برعت في استخدامه الرهاب كل من ينتقـد                 
فالرجل يهودي صهيوني، وصديق حميم السـرائيل، وقالـت         . عنصريتها ودمويتها، وممارستها النازية   

  .دة تقريره بسبب هذه الصداقةابنته التي عاشت في تل ابيب انه خفف كثيرا من ح
لن نتحدث عن فحوى التقرير، فالجميع يعرف فداحة المجازر االسرائيلية، وشاهدنا عبر شاشات التلفـزة               
االطفال المتفحمين، واألسر الكاملة التي أبيدت من جراء صواريخ الـدبابات والطـائرات االسـرائيلية،               

 ازاءه، وهل سيتعامل المستر اوكامبو مـدعي عـام          ولكننا نريد ان نعرف ماذا سيفعل الغرب المتحضر       
محكمة جرائم الحرب الدولية مع ايهود اولمرت وايهود باراك وتسيبي ليفني وشمعون بيريس والجنـرال               
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اشكنازي بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع الرئيس السوداني عمر البشير ومجرمي حرب البوسنة، مثل               
  راديتش؟سلوبودان ميلوسوفيتش ورادوفان ك

والسؤال االهم هو مـــاذا سيفعل العرب وحـــكوماتهم في مواجهة هجمة التـضليل الدبلوماسـية              
االسرائيلية القادمة، والتواطؤ الغربي المتوقع معها، سواء على صعيد االعالم او في اروقـة المنظمـة                

  الدولية ومحاكم جرائم الحرب في الهاي؟
' ' '  

برود االمريكي الرسمي تجاه التقرير، ونشعر بأسف اكبر عندما نـسمع           نشعر باألسف ونحن نرى هذا ال     
تعليق المتحدث الفرنسي الذي قال ان بالده ستدرس بتمعن التقرير، وسنأخذ علما بـالموقف البريطـاني                

  .الصامت المخجل
 للتحقيـق   ان أكثر ما نخشاه هو ان يلقى هذا التقرير مصير تقرير لجنة شكلها االمين العام لالمم المتحدة                

في قصف اسرائيل لمقر المنظمة الدولية في غزة، او تقرير لجنة االب ديزموند توتو في مجـزرة بيـت     
  .حانون التي ارتكبتها القوات االسرائيلية وأبادت فيها أسرة كاملة وبعض جيرانها قبل عامين

تجميد االسـتيطان، وال    فطالما ان الحكومات العربية صامتة، والسلطة الفلسطينية اختزلت قضية شعبها ب          
تبدي أي حراك تجاه مليون ونصف مليون من أبناء شعبها ما زالوا محاصرين في قطاع غزة، فلماذا ال                  
تحقق اسرائيل اهدافها، وتهيل التراب على هذا التقرير، مثلما فعلت في كل التقارير والقرارات الدوليـة                

  السابقة؟
ورنتو جرى تخصيصه للدعاية السرائيل ومدينة تـل أبيـب،          العالم بأسره يقاطع مهرجانا سينمائيا في ت      

ونقابات العمال في بريطانيا تتبنى قرارا بمقاطعة اسرائيل وبضائعها، واسـاتذة الجامعـات البريطانيـة               
يرفضون التعامل مع نظرائهم االسرائيليين لمساندتهم حكومة عنصرية مجرمة، وبنيامين نتنياهو يحظـى          

الثقافيـة  ' االهـرام 'هرة المعز، وسفيره في القاهرة يلقى حفاوة بالغة فـي قلعـة             باستقبال االبطال في قا   
  .واالعالمية

' ' '  
الرئيس الباكستاني برويز مشرف تعرض لضغوط عربية وأمريكية مكثفة للتطبيع مع اسرائيل، وتبـادل              

 يخشى من شعبه،    السفارات معها، ولكنه قاوم هذه الضغوط بشدة، ليس ألنه ضد التطبيع، ولكن ألنه كان             
  .وقال لزعيم عربي شجعه على التطبيع إنه يخشى لو فعل ذلك ان يقتله الشعب الباكستاني

ال نريد ان نقول إن الشعب الباكستاني اكثر وطنية من الشعوب العربية، ولكننا نقول دون تردد انه شعب                  
ة، ويرفض ان يـرى سـفيرا او        حي ما زال يتمسك بالحد االدنى من القيم والثوابت االسالمية واالخالقي          

  .علما اسرائيليا يمثل دولة تقتل اشقاء له في العقيدة، وتحتل مقدساته
هذا هو الشعب االفغاني يقاوم االحتالل االمريكي ويحول بالده الى فيتنام اخرى، رغم فقـره وجوعـه                 

ـ               ى حـارس مخلـص     وأميته، والشيء نفسه يفعله الشعب العراقي، بينما تتحول سلطتنا فـي رام اهللا ال
  . مقابل غير االهانات واالذاللأيلالحتالل االسرائيلي، ودون 

الحملة االسرائيلية لقتل تقرير غولدستــون امامــــها فرص كبــــيرة للنجاح، لـيس ألنهـا             
فهل . تستند الى أدلة قوية تفنده، وانما الن الحكــومات العربية متواطئة معها، وال تعبأ بغزة وشهدائها              

ا زعيما عربيا واحدا يقول ما قاله الرئيس االمريكي جيمي كارتر اثناء زيارته االخيرة للقطاع بأن                سمعن
اهالي غزة يعاملون تحت الحصار معاملة اسوأ من معاملة الحيوانات؟ عندما نسمع زعيما عربيا واحـدا                

  .يليةيقول هذا الكالم دون تردد او تلعثم، سنكون واثقين من فشل هذه الحملة االسرائ
  18/9/2009القدس العربي، 

  
  



  

  

 
 

  

            36 ص                                     1558:         العدد       18/9/2009الجمعة  :التاريخ

 العدالة في غزة .83
 *ريتشارد غولدستون

قبلتُ بتردد تفويض األمم المتحدة لي بالتحقيق في مزاعم انتهاك قوانين الحرب وقوانين حقوق اإلنسان 
الدولية خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة التي استمرت ثالثة أسابيع خالل فصل الشتاء الماضي، ألن 

وقد قبلتُ ذلك ألن التفويض خالل البعثة كان يهدف إلى . لقضية بها الكثير ومثقلة باألعباء السياسيةهذه ا
إسرائيل وحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، والفصائل : النظر في ما قامت به جميع األطراف

لمعتمد على ووافقتُ ألن زمالئي مفوضون حرفيون ملتزمون بالتحقيق الموضوعي ا. الفلسطينية األخرى
 .الحقائق

وفوق ذلك كله، قبلتُ ألنني أومن بشدة بحكم القانون وقوانين الحروب ومبدأ لزوم توفير أقصى حماية 
 .ممكنة من الضرر للمدنيين خالل النزاعات المسلحة

وقد انتهكت جميع األطراف خالل حرب غزة هذا المبدأ المهم، فمات الكثير من المدنيين دون ضرورة 
وقُتل ثالثة داخل إسرائيل وجرح المئات بسبب صواريخ غزة التي . عداد أكبر بجروح خطيرةوأصيبت أ

 .وماتت فتاتان فلسطينيتان بعد أن أخطأت هذه الصواريخ طريقها. أطلقتها حماس وغيرها من الفصائل
ومات في غزة مئات المدنيين بسبب الهجمات غير المناسبة على أهداف عسكرية مشروعة، وبسبب 

ومات هؤالء باستخدام أسلحة دقيقة مثل . مات نُفذت على المستشفيات وغيرها من المباني المدنيةهج
ومرة أخرى، لقد . الصواريخ التي تطلقها طائرات جوية تعمل دون طيار وباستخدام المدفعية الثقيلة
ين وفق ما تفرضه عجزت قوات الدفاع اإلسرائيلية عن التمييز بالصورة المناسبة بين المقاتلين والمدني

 .قوانين الحرب
إسرائيل على حق في أن تحديد المقاتلين يعد أمرا صعبا في منطقة مزدحمة بالسكان بدرجة كبيرة وفي 

ولكن، ال يخلي هذا إسرائيل من . القول بأن مقاتلي حماس كانوا يمتزجون في بعض األوقات مع المدنيين
 .أجل تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيينااللتزام باتباع كافة اإلجراءات الممكنة من 

وقد وجد فريق تقصي الحقائق التابع لنا أن إسرائيل كان يمكنها في الكثير من الحاالت بذل المزيد من 
وكان يجب أال تهاجم . أجل تجنب المدنيين دون أن تضحي بأهدافها العسكرية المشروعة الواضحة

 ربما أعطت لها ميزة عسكرية ولكن على حساب أرواح كثيرة إسرائيل المباني المدنية وأال تقوم بأشياء
ويجب أن تحقق على إسرائيل في هذه الحاالت، وحماس ملزمة بأن تقوم . للغاية بين صفوف المدنيين

 .بالمثل، فعليهم أن يدرسوا ما حدث وأن يعاقبوا أي جندي أو قائد يتبين أنه انتهك القانون
وال أعلم أن . ما تاريخ مظلم في التحقيق مع الجنود التابعين لهماولألسف، فإن إسرائيل وحماس لديه

هناك حالة واحدة تمت فيها معاقبة مقاتل في حماس ألنه أطلق عن قصد صاروخا تجاه منطقة مدنية 
وعلى . داخل إسرائيل، بل على النقيض من ذلك يثني قادة حماس بصورة متكررة على هذه األشياء

أت التحقيق في انتهاكات زعم قيام قواتها بها خالل حرب غزة، فال يحتمل أن الرغم من أن إسرائيل بد
 .يكون هذا التحقيق جادا وموضوعيا

وفي حال غياب تحقيق محلي يمكن االعتماد عليه، يكون على المجتمع الدولي أن يلعب دوره، حيث إنه 
ب على الحكومات األجنبية أن إذا تعذر تحقيق العدالة للضحايا المدنيين عبر الهيئات المحلية فيج

وهناك العديد من اآلليات التي يمكن من خاللها السعي لتحقيق العدالة الدولية، ومن بين هذه . تتصرف
اآلليات المحكمة الجنائية الدولية وحق النظر في دعاوى قضائية دولية من قبل دول أخرى ضد من 

اتلين المتعسفين وقادتهم يمكن جلبهم للعدالة حتى ويعتمد ذلك على فكرة أن المق. ينتهكون معاهدات جنيف
 .لو كانت حكوماتهم وسلطاتهم الحاكمة غير مستعدة للقيام بذلك
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والسعي لتحقيق العدالة في هذه القضية شيء ضروري ألنه ال يجب أن تكون هناك دولة أو تنظيم مسلح 
لمحاسبة في أماكن مثل دارفور ولذا وتواجه الحكومات الغربية تحديدا تحديا ألنها سعت ل. فوق القانون

 .يجب عليها القيام بالمثل مع إسرائيل، وهو حليف ديمقراطي
والعجز عن تحقيق العدالة على ضوء االنتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خالل الحرب سيكون له أثر 

 الخطيرة من ويجب محاسبة من قاموا باالنتهاكات. مزعج على العدالة الدولية وسيعكس نفقا غير مقبوال
 .أجل مئات المدنيين الذين قضوا دون حاجة ومن أجل تطبيق العدالة الدولية بالتساوي

كبير المدعين في محاكم جرائم الحرب الخاصة برواندا ويوغوسالفيا السابقة ورئيس بعثة تقصي *
 الحقائق التابعة لألمم المتحدة في الحرب اإلسرائيلية على غزة

  "نيويورك تايمز"
 18/9/2009ق األوسط، الشر

  
  زيارة نتانياهو السّرية إلى موسكو .84

  باتريك سيل
 أيلول 7ما هي الخلفية السياسية للزيارة السرية التي قام بها بنيامين نتانياهو إلى موسكو يوم االثنين 

الجاري؟ يزعم أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي استأجر طائرة خاصة، وغاب برفقة عوزي أراد ) سبتمبر(
ير مستشاريه لألمن القومي لخمس عشرة ساعة تقريباً، ما أثار موجة من التساؤالت في إسرائيل كب

  .وخارجها حول مكان تواجده
إال أنه بعد كشف الكذبة التي أطلقها الجنرال مئير كليلي . في البداية، نفت موسكو حصول الزيارة

ة نقالً عن مسؤول كبير في الكرملين الروسي» كومرسانت«المساعد العسكري لنتانياهو، أكدت صحيفة 
  .أن نتانياهو قام بزيارة خاطفة إلى العاصمة الروسية

كان رئيس «: بياناً مختصراً جاء فيه ما يلي) سبتمبر( أيلول 9وأصدر مكتب نتانياهو مساء األربعاء 
  .»الوزراء منهمكاً بنشاط سري وغير علني

ي ظّل غياب أي معلومات دقيقة، ال يسع المرء إال أن والغامض؟ ف» النشاط السري«فما هي طبيعة هذا 
إال أن المعلومات التي تم تسريبها من كل الجوانب تدفع إلى القول بشيء من الثقة إن الموضوع . يتكهن

الرئيسي الذي دارت حوله محادثات نتانياهو في موسكو هو إيران، ومن وجهة نظر إسرائيل، مسألة بيع 
  .لجمهورية اإلسالمية التي أثارت سخطهااألسلحة الروسية إلى ا

وال شك في أن نتانياهو قلق من الخطر الذي يشكله برنامج إيران النووي على إسرائيل والذي يصفه 
وقد أطلق حملة دولية واسعة النطاق مطالباً بفرض . »وضع حد له«الذي يجب » الخطر الوجودي«بـ
وفي حال لم تف .  عن برنامج تخصيب اليورانيومتشل طهران وتجبرها على التخلي» عقوبات قاسية«

ويشك الخبراء . العقوبات بالغرض المرجو، فقد هدد نتانياهو بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران
  .العسكريون في قدرة إسرائيل على تدمير منشآت إيران النووية من دون المساعدة األميركية

ل إيران تحتاج إلى بضع سنوات لتملك القدرة النووية وبحسب تقديرات معظم اجهزة االستخبارات، ال تزا
أما إسرائيل فتملك أسلحة نووية منذ . العسكرية في حال كانت تطمح إلى ذلك، وهو أمر تنكره طهران

 رأس 200وتقدر ترسانتها النووية بأكثر من . أكثر من أربعين سنة، فضالً عن وسائل متطورة إلطالقها
بفضل غواصات مزودة بصواريخ » ضربة ثانية« فيها القدرة على توجيه حربي وربما ضعف ذلك، بما

  .كروز ذات رؤوس نووية
واالستنتاج . بالتالي، تملك إسرائيل الوسائل الكافية لردع أي هجوم إيراني، رغم عدم أرجحية حصوله

 هي قلقة الواضح هو أن إسرائيل ليست قلقة في شأن احتمال حصول هجوم إيراني نووي عليها بقدر ما
ويبدو أن . من أن القنبلة اإليرانية ستحد من حرية إسرائيل في االعتداء على الدول العربية المجاورة
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 تقويض الهيمنة العسكرية التي تتمتع بها حالياً على المنطقة بأكملها، وأن يتم إسرائيل تخشى من أن يتم
  .ومتهاإجبارها على القبول بما يشبه موازين القوى التي طالما قا

غير أن نظرة روسيا إلى إيران تختلف تماماً، إذ تُعتبر هذه األخيرة أحد شركاء موسكو التجاريين 
ويبدو أن روسيا تستكمل بناء محطة الطاقة النووية األولى في إيران، كما أنها . واالستراتيجيين المهمين

ذي تقدمت به إيران إلجراء عارضت فرض عقوبات دولية إضافية على هذا البلد، ورحبت بالعرض ال
محادثات مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن، إضافة إلى ألمانيا، أو ما يسمى بالدول 

ومن المتوقع أن تبدأ هذه المحادثات التي أثارت امتعاض إسرائيل في األول من . الخمس زائد واحد
  .المقبل) أكتوبر(تشرين األول 

نظمة دفاع جوية متطورة إلى إيران يساهم في إحالل استقرار إقليمي من خالل وتعتبر روسيا أن بيع أ
ضبط المغامرات اإلسرائيلية، وهو أمر ال يخّل باالستقرار في الشرق األوسط كما تزعم إسرائيل 

  .وفرنسا
التي فقد تكون الضربة التي قد توجهها إسرائيل إلى إيران و. لكن ثمة تحوالً متناقضاً في هذه المسألة

ستجر حتماً الواليات المتحدة، لمصلحة روسيا ال سيما أن محاوالت الرئيس األميركي باراك أوباما 
وقد تتأثر الدول الخليجية المنتجة للنفط جراء ضربات . للتصالح مع العالم العربي واإلسالمي قد تخفق

ويعتبر ذلك . ار النفط فوراًوقد يتم إغالق مضيق هرمز، ومن المتوقع أن ترتفع أسع. إيران المضادة
بمثابة هدية إلى روسيا كما يشكل ضربة قاسية للواليات المتحدة والصين وهما منافسا روسيا 

  .الجيوسياسيان الرئيسيان
وفي الوقت نفسه، تميل روسيا، . ومن وجهة نظر روسيا، لن تكون الضربة اإلسرائيلية ضد إيران كارثة

  .د إيران ببعض وسائل الدفاع عن نفسهاولها مصلحة في الواقع، الى تزوي
التي تبلغ » أركتيك سي«ويحملنا هذا الموضوع إلى التطرق إلى القضية الغامضة لسفينة الشحن الروسية 

الماضي من مرفأ ) يوليو( تموز 23حمولتها أربعة آالف طن والمسجلة في مالطا علماً والتي أبحرت في 
وهي ) أغسطس( آب 4قع أن تصل إلى مرفأ بجاية في الجزائر في وكان من المتو. بييتارساري في فنلندا
  .إال أن هذه السفينة لم تصل إلى المكان المقصود. محملة بألواح خشبية

وتعتبر األوساط االستخبارية الغربية أن سفينة الشحن كانت تحمل سراً أسلحة روسية الصنع وربما 
وربما تم اخفاء هذه االسلحة على ظهر . يرانالى إ» 300أس «صواريخ مضادة للطائرات من طراز 

السفينة عندما خضعت للصيانة خالل الصيف لمدة أسبوعين في كاليلنغراد وهي قاعدة بحرية روسية 
  .على بحر البلطيك

، صعد على متنها ثمانية )يوليو( تموز 24-23المياه السويدية في ليل » بالتيك سي«وبعدما دخلت سفينة 
وبحسب بعض المصادر، فإنهم رحلوا بعد . عين كانوا يبحرون في سفينة شراعيةرجال مسلحين ومقن

كما تلفت مصادر أخرى . ساعات على تفتيش السفينة، فيما يشير البعض اآلخر إلى أنهم ظلّوا على متنها
وعلى أي حال اختفت السفينة من شاشات الرادار . إلى أن السفينة تعرضت لهجوم مرة ثانية في البرتغال

  .وانقطع االتصال الالسلكي بها
بياناً لوزير الدفاع أناتولي » إيتار تاس«، أصدرت وكالة األخبار الروسية )أغسطس( آب 17وفي 

عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت » أركتيك سي«سيرديوكوف، أعلن فيه أنه تم تحديد مكان سفينة 
  . ب فيردي في المحيط االطلسي ميل من ارخبيل كا300على بعد ) أغسطس( آب 17غرينتش في 

وُأطلق سراح . وقد سيطرت القوة البحرية والجوية الروسية على السفينة من دون إطالق طلقة نار واحدة
كما نُقلت السفينة إلى المرفأ الروسي نوفوروسيسك في . أفراد الطاقم الذين كانوا بأمان وبصحة جيدة

  .الثمانية» القراصنة«وتم القبض على ). ن األسلحة سراًحيث تمكنت من إفراغ حمولتها م(البحر األسود 
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لكن من كان هؤالء القراصنة؟ بحسب تارمو كوتس وهو قائد الجيش اإلستوني األسبق الذي أصبح منسق 
مكافحة القرصنة لدى االتحاد األوروبي، فإن التفسير المنطقي الوحيد هو أن إسرائيل استولت على 

قام الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز بزيارة إلى موسكو لمناقشة هذه ) أغسطس( آب 18وفي . السفينة
حيث كانت تعمل الصحافية (» نوفايا غازيتا«، نقلت الصحيفة الروسية )أغسطس( آب 21وفي . المسألة

اختطف السفينة لمنع تسليم حمولة األسلحة إلى » الموساد«أن جهاز ) آنا بوليتكوفسكايا التي اغتيلت
  .إيران
ل لي مصدر أميركي رفيع المستوى أن نتانياهو زار موسكو للتأكد من إطالق سراح فريق وقا
  ..ومطالبة الروس بأن ال يفعلوا ذلك مرة اخرى» الموساد«

ومهما تكن طبيعة الصفقة التي نجح نتانياهو في إبرامها، وذلك في حال حصول صفقة فعالً، فال بد أن 
  .نكتشفها في الوقت المناسب

  18/9/2009، الحياة
  

    الحلقات المفقودة في الورقة المصرية .85
  صالح النعامي

الشهادات المروعة حول عمليات التعذيب الممنهج الذي يتعرض له قادة ونشطاء حركة حماس في سجن               
أساتذة جامعـات   . في مدينة نابلس التابع للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تثير اإلشمئزاز          " جنيد"

بعـض  . اص سبق أن اعتُقلوا سنين طويلة في سجون االحتالل يعـذبون بكـل وحـشية              وعلماء وأشخ 
الشهادات تتحدث عن قيام جالدي عباس بنتف لحى بعض العلماء وإجبارهم على اإلتيان بحركات مهينة               

وفي حاالت أخرى لم يتردد السجانون فـي اعتقـال          . تحت اإلكراه، فضالً عن تهديدهم بهتك األعراض      
جاهدين وتعذيب أزواجهن أمامهم من أجل كسر شكيمتهم وإجبارهم على اإلقـرار بمـا لـم                زوجات الم 

  ".الورقة المصرية"في ظل هذا الواقع قدمت القاهرة بما اصطُلح على تسميته بـ . يفعلوا
قد ُأطلق على العديد من المقترحات التي بلورت في اآلونة األخيرة           " الفرصة األخيرة "وإن كان مصطلح    

لحل القضايا الخالفية العالقة بين حركتي فتح وحماس، حتى إن هذا المصطلح فقد قيمته بعـد أن                 كصيغ  
تبين أن التعاطي مع هذه المقترحات دلل بشكل واضح على عمق الخالف المستشري بين الطرفين، فإن                 
ـ              كل المؤشرات تدلل على أن مصير الورقة المصرية التي سارع المسئولون المـصريون لوصـفها بـ

  .لن يشذ عن مصير المقترحات السابقة" الفرصة األخيرة"
وقد اشتملت الورقة على محورين أساسين؛ محور يتضمن النقاط التي سبق لكل من فتح وحماس أن اتفقتا             

. عليها في الحوارات السابقة، ومحور يتضمن صيغًا توفيقية لحل القضايا الخالفية العالقة بين الجـانبين              
  :مالحظات الهامة على الورقة المصريةونحن سنسجل بعض ال

تجاهل معالجة الخالفات السياسية القائمة بين حركتي فتح وحماس، فقد خلت الورقة تماماً مـن أي                : أوالً
بحث معمق لجوهر الخالفات السياسية القائمة بين فتح وحماس، مع العلم أن جوهر الخالف هو سياسـي                 

" احترام"ال تقبل حركة حماس فقط صيغة برنامج سياسي يقوم على           فعلى سبيل المث  . قبل أن يكون وظيفياً   
تصر على أن يقوم البرنامج     " فتح"االتفاقيات والتعهدات التي أبرمتها منظمة التحرير، في حين أن حركة           

وبدالً من وضع صيغة لحـل      . السياسي ألي حكومة على نص يضمن االلتزام بتلك االتفاقيات والتعهدات         
ذه القضية، فإن الورقة المصرية تجاهلت هذا الخالف الجوهري والمفصلي، فهل يعقل أن             الخالف حول ه  

يتم لم شمل الفلسطينيين بدون االتفاق على الرؤية السياسية، خصوصاً في ظل جدية المسعى األمريكـي                
  .والدولي نحو إحياء عملية تسوية تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية؟

صر تسلِّم ببقاء الخالف حول موضوع التسوية قائماً على شكله الحالي، فهـل هـذا يمثـل                 وإذا كانت م  
ألن بقـاء الخـالف     .. مصدر قوة للجانب الفلسطيني في ظل الحديث عن تحرك أمريكي لحل الصراع؟           
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على هذا الحال يدلل على ضعف الموقف الفلسطيني بشكل يجعله عرضة لمزيد من الضغوط مـن قبـل                  
ومن ناحية ثانية فإن الواليات المتحدة، لن تقبل مواصلة العمل إلحياء عملية التـسوية              . ائيلأمريكا وإسر 

في ظل معارضة حمساوية قوية، يمكن أن تؤثر على العملية السياسية ومستقبلها، من هنا فـإن الـسلطة                  
األمـر  ستكون مطالبة بمواصلة حربها القمعية ضد حركة حماس في الضفة الغربية، في حين يـستدعي                

مواصلة الحصار الخانق على قطاع غزة؛ على أمل أن تنكسر إرادة حركة حماس ، وتقبل بأصول اللعبة                 
  .التي تحددها واشنطن وتل أبيب

تجاهلت الورقة الموقف من المقاومة ضد االحتالل، على الرغم من أن هذه القضية تعد جوهريـة                : ثانياً
دون التوصل لتفاهم حولها، فإنها ستبقى مصدراً من مـصادر          في الجدل والخالف الفلسطيني الداخلي، وب     

التوتر بين الجانبين، مع العلم أنه لو كانت الفصائل الفلسطينية مستعدة لتجـاوز تحديـد الموقـف مـن                   
المقاومة، فإن الواليات المتحدة وإسرائيل لن تقبال تجاوز المسألة وستصران على تحديد موقف فلسطيني              

  .واضح وجلي منها
ال يمكن القبول بتأجيل حسم ملف المعتقلين السياسيين إلى ما بعد التوقيع على اتفاق مصالحة، على                : لثاًثا

اعتبار أن هذا يعني مواصلة مئات اُألسر الفلسطينية المعاناة في ظل تواتر المعلومـات حـول تعـرض         
في ملف المعتقلين إدراك مـن      إن دعوة الورقة المصرية لتأجيل البحث       . أربابها وأبنائها للتعذيب الممنهج   

المسئولين المصريين حقيقة أن عباس وفياض ال يمكنهما البت في هذا الملف، حيث يحتاجان إلذن مسبق                
من اإلدارة األمريكية، حيث يحكم المنسق األمريكي كيث دايتون قبضته على كـل شـاردة وواردة فـي       

  .الملف األمني في الضفة الغربية
ير من البنود الواردة في الورقة بالضبابية وعدم الوضوح، سيما في موضـوع اللجنـة               اتَّسم الكث : رابعاً

الفصائلية التي تقترحها إلدارة قطاع غزة، فهل تشكيل هذه اللجنة يعني وضع حد لوجود حكومة هنيـة،                 
 سيتم  هل: فعلى سبيل المثال  . فضالً عن أن هناك غموضا واضحا في كل ما يتعلق بملف األجهزة األمنية            

إعادة صياغة األجهزة األمنية في الضفة الغربية كما هو الحال في قطاع غزة؟ وهل سيتم وضع األجهزة                 
  .األمنية في قطاع غزة تحت وصاية دايتون على غرار ما يجري في الضفة الغربية؟

ـ             : خامساً صالحة على الرغم من أن الجميع يتجاهلون الموقف اإلسرائيلي وتأثيره على مستقبل جهود الم
فقد قال القـائم بأعمـال      . الفلسطينية، فإن اإلسرائيليين ال يخفون تأثيرهم الكبير والحاسم على هذا الملف          

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير التعاون اإلقليمي سيلفان شالوم في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي              
لحكومة اإلسرائيلية ترى في عودة الوحـدة       إن ا : صباح األحد الماضي تعقيباً على تقديم الورقة المصرية       

اسـتعادة الوحـدة    : "وأضاف". دليالً على تخلي أبو مازن عن خيار التسوية       "الوطنية الفلسطينية الداخلية    
الوطنية يعني إضفاء شرعية على وجود حركة حماس كطرف سياسي مؤثر، وفي ظل هذا الوقـع لـن                  

  .، على حد تعبيره"الح إسرائيليكون باإلمكان التوصل لتسوية سياسية تضمن مص
قصارى القول أن كل الدالئل تؤكد أن جهود الوساطة التي تُبذل والصيغ التوفيقية التي يتم تقديمها بـين                  
الفينة واألخرى لن تنجح في وضع حد لالنقسام الداخلي، ليس فقط بسبب عمـق الخالفـات بـين فـتح                    

  .ارجيةوحماس، بل وبشكل أكبر؛ بسبب قوة التدخالت الخ
  17/9/2009اإلسالم اليوم، 
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  :كاريكاتير .86
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