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  اإلرهاب المتحدة عن حرب غزة لن يردعنا عن شن حرب مماثلة ضد مماألتقرير : باراك .1

ايهود باراك إن التقرير الذي " العمل"قال وزير الدفاع اإلسرائيلي، زعيم حزب :  أسعد تلحمي-الناصرة 
وضعته لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف واتهم إسرائيل بارتكاب جرائم 

، مضيفاً أنه يتحمل "شن حرب مماثلة في إطار حربها على اإلرهاب"إسرائيل عن حرب، لن يردع 
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وشن باراك هجوماً على تقرير اللجنة . مسؤولية إرسال الجنود إلى القطاع والمسؤولية عن ممارساتهم
وهو عملياً ... قمة النفاق، ويقلب األمور بخلطه بين اإلرهابيين وضحايا اإلرهاب"األممية ووصفه بـ 

  ". شجع على اإلرهاب في المستقبلي
ال يمس باإلسرائيليين فقط إنما يحاول سحب األساس لشرعية محاربة اإلرهاب في "وتابع ان التقرير 

، وأنه ال يمكن إسرائيل "ال يمكن حسم الحرب ضد اإلرهاب في الغرف المكيفة"، مضيفاً انه "العالم كله
  ". ملنا ضد اإلرهاب في الماضي، سنفعل كذلك في المستقبللذا مثلما ع"أن توافق على مضمون التقرير، 

وتابع أنه يجب على إسرائيل العمل من أجل وقف الجرف الذي سببه التقرير في الحلبة، علماً أن 
  . إسرائيل كرست األيام األخيرة لتأليب الرأي العام الدولي ضد التقرير

اليوم توجد في إسرائيل : "طينية، قال باراكوعن فرص العملية السلمية بين إسرائيل والسلطة الفلس
حكومة مستعدة التخاذ قرارات، وقالت بوضوح إنها تتبنى خطة خريطة الطريق وتعهدات الحكومات 
السابقة بأال تبني مستوطنات جديدة، وبأن تخلي بؤراً استيطانية عشوائية، وأال تسمح بأعمال بناء أخرى 

  ".لفترة زمنية متفق عليها
 وحدة سكنية جديدة 450ار استكمال بناء وحدات سكنية قيد اإلنشاء في المستوطنات وبناء واعتبر قر

  ". قراراً معقوالً وصحيحاً يتيح لرئيس الواليات المتحدة تحريك العملية السلمية"
القدس "وتابع أنه ال يوافق أن يشمل تجميد البناء في المستوطنات لنصف عام مستوطنات القدس ألن 

طة بهذه األمور، فهي عاصمة إسرائيل، لكن يجب أن تعتمد سياستنا في القدس على النزاهة ليست مرتب
  ". والمساواة، ويجب السماح أيضاً للعرب في المدينة بالبناء

وعن وعوده المتكررة بإزالة البؤر االستيطانية العشوائية التي التزمت إسرائيل منذ خمس سنوات 
، مضيفاً ان تفكيكها لن "ن إخالء بؤر استيطانية قبل تحريك عملية السالمال جدوى م: "تفكيكها، قال باراك

  . يتم قبل تحريك العملية السلمية
" دفعت سلفة على الحساب"وأضاف ان إسرائيل تتجاوب مع الرغبة األميركية الستئناف عملية السالم و 
على "تصاد الفلسطيني، و تمثلت بإزالة عدد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وتطوير االق

لم يحقق نجاحاً كبيراً مع ) أوباما(أوباما أن يشكر رئيس الحكومة اإلسرائيلية ويقر بأنه ) باراك(الرئيس 
  ".الجانب العربي

بين الحصار " عالقة غير مباشرة"ورأى باراك وجوب مواصلة الحصار على القطاع بداعي أن ثمة 
علينا أن نذكر أنه ال يوجد نقص كبير " القطاع غلعاد شاليت، ووالمفاوضات إلطالق الجندي األسير في

وكرر القول ". نحن ال نُجوع السكان في غزة، وهناك مبالغات في هذا الموضوع... في السلع في غزة
  ".لن يكون بأي ثمن"إن اإلفراج عن شاليت 

اً في التقدير األميركي لست شريك: "وتماهى باراك مع نتانياهو في شأن لب الصراع في المنطقة، وقال
ولنفترض أننا ...  االسرائيلي هو مصدر كل المصائب في الشرق األوسط-بأن الصراع الفلسطيني 

  ".توصلنا إلى اتفاق، هل ستتوقف إيران عن سعيها للحصول على سالح نووي؟
  19/9/2009الحياة، 

  
  أن تجميد االستيطان التوصل الى اتفاق مع نتانياهو في ش أبلغ عباس بفشل ميتشل:عريقات .2

ابلغ الموفد األميركي الخاص إلى الشرق األوسط :  محمد يونس– أسعد تلحمي، رام اهللا –الناصرة 
 خالل لقائهما امس بفشل جولته في ،)أبو مازن(جورج ميتشل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

 له انه سيواصل جهوده مع الزعيم التوصل الى اتفاق مع نتانياهو في شأن تجميد االستيطان، لكنه اكد
  .االسرائيلي اثناء انعقاد الجمعية العامة وعقب انتهاء اعمالها
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عقب » الحياة«وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات لـ 
 ميتشل انه لم أعلمنا«: واضاف. »انتهت جولة ميتشل المكوكية من دون التوصل الى اتفاق«: اللقاء

. »يتوصل الى اتفاق مع الجانب االسرائيلي في شأن االلتزامات المطلوبة منه بموجب خريطة الطريق
  . »وبعدها) اثناء اجتماعات االمم المتحدة(لكنه اكد لنا انه سيواصل جهوده في نيويورك «: وتابع

وقال مسؤول فلسطيني ان انعقاد . هووقالت مصادر مطلعة ان ادارة اوباما تحاول اقناع عباس بلقاء نتانيا
اللقاء بين عباس ونتانياهو، في حال حدوثه، لن يكون سوى لقاء شكلي، ولن يعني بأي حال من االحوال 

في اجتماعها االخير اجتماع عباس مع » فتح«وعارضت اللجنة المركزية لحركة  .استئناف المفاوضات
لكن مسؤوالً كبيراً . كبار مستشاريه بعدم لقاء نتانياهووتلقى عباس ايضاً نصائح من عدد من . نتانياهو

غير انه اعتبر ان . رجح ان يوافق عباس على لقاء نتانياهو في حال اصرار الرئيس االميركي على ذلك
  .لقاء من هذا النوع لن يكون اكثر من لقاء شكلي

وغادر عباس امس رام اهللا الى . وتبذل مصر ايضاً جهوداً إلقناع عباس بلقاء رئيس الوزراء االسرائيلي
القاهرة للقاء الرئيس حسني مبارك اليوم، وسيتوجه عقب ذلك الى االردن للقاء العاهل االردني الملك 

وقال . عبد اهللا الثاني، قبل ان يتوجه الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة
  . منه25الجاري ويعود في  21مكتب عباس انه سيصل الى نيويورك في 

واوضح عريقات ان الرئيس ابلغ ميتشل انه لن يقبل بأي حل وسط لوقف االستيطان، وان المفاوضات 
يجب ان تستأنف من النقطة التي توقفت عندها في عهد الحكومة االسرائيلية السابقة، وان تشمل جميع 

  .قضايا الوضع النهائي من دون استثناء
  19/9/2009الحياة، 

  
   ضغوط على عباس إلعالن االنتخابات: فلسطينيمسؤول .3

كشف مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس محمود عباس للجزيرة نت أن األخير يتعرض لموجة              : خاص
من الضغوط من قبل مساعديه الرئيسيين لتجاوز الورقة المصرية إلنهاء االنقسام الداخلي وإصدار قرار              

وذكر المصدر الذي اشترط عـدم كـشف         .اسية والتشريعية القادمة  رئاسي لتحديد موعد االنتخابات الرئ    
كانون الثاني المقبل   / يناير 24هويته، أن مساعدين للرئيس الفلسطيني يدفعون باتجاه إعالن االنتخابات في           

وهو الموعد المحدد لها، وأنهم يحاولون إقناع عباس بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بعقد االنتخابـات           
  .المحدد لهافي اليوم 

كانون الثاني المقبل، لكنه فوجئ     / يناير 24ووفقا للمصدر، فإن عباس كان يميل إلى إعالن االنتخابات في           
برفض مصري لرغبته والطلب منه التريث قليال ألنه ال يمكن أن ينظم االنتخابات في األجواء الفلسطينية                

ة المصرية وأنه قبلها، مما أثار حفيظة       وأوضح المصدر أن عباس تجاوب مع الدعو       .المشحونة والصعبة 
عدد من قيادات السلطة المقربين منه الذين واصلوا تحريضه إلعالن موعد االنتخابات ومفاجـأة حركـة          

  .به" حماس"المقاومة اإلسالمية 
لكن المصدر، توقع أن يصدر عباس قرارا بالتحضير النتخابات تشريعية ورئاسـية إذا فـشلت جولـة                 

 المرتقبة بعد عيد الفطر بالقاهرة، إضافة لرغبته في حشر حماس ووضعها فـي زاويـة                الحوار الداخلي 
وأشار المصدر إلى أن لقاء عباس مع الرئيس المـصري محمـد حـسني     .الرافض للدستور الفلسطيني

مبارك السبت المقبل سيتركز حول موضوع تأجيل االنتخابات واالستماع إلى اعتراض حركة التحريـر              
 .على تأجيل االنتخابات لستة أشهر، وفق الورقة المصرية المقدمـة للفـصائل           " فتح"سطيني  الوطني الفل 

وأضاف أن اللقاء سيبحث أيضاً سبل إنهاء القطيعة وبدء المفاوضات مـع الجانـب اإلسـرائيلي، وفـق         
  .مخططات للغرض عينه معدة مسبقا من قبل أطراف عربية وبدعم أوروبي

 18/9/2009نت، .الجزيرة
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  أي مس بالمسجد األقصى سيكون المسمار األخير في نعش دولة االحتالل:  المقالةومةالحك .4

قال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إن أي مس بالمسجد األقصى إنمـا سـيكون                 :غزة
التي تحتضر وتعيش سنواتها األخيـرة فالـشعب الفلـسطيني          " المسمار األخير في نعش دولة االحتالل       

، "مة العربية واإلسالمية ماضون في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير القدس والمقدسات كافـة               واأل
  . على حد قوله

نسخة عنه، أمس، على خطورة المخططات الـصهيونية تجـاه          " فلسطين  " وشدد النونو، في بيان وصل      
توطنات من كل جانب، مـن  ، وأصبحت محاطة بالمس"مدينة من األنفاق  " مدينة القدس، التي باتت تحتها      

أجل السعي إلى بناء الهيكل الثالث، الذي وضعت له دولة االحتالل مجسماً على بوابات األقـصى، ممـا              
يتطلب من األمة اإلسالمية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية وأن تعمل على حمايـة المدينـة المقدسـة                  

  . واستعادتها والمقدسات كافة في فلسطين
تين العربية واإلسالمية إلى استثمار مكانتهما لدعم صمود أهالي القدس، والتعاون علـى             ودعا النونو األم  

المستوى السياسي واالقتصادي والدولي لوضع حد لسياسة التهويد الصهيونية، وعدم االكتفاء بعبـارات             
جمـاهير  عبر النونو عن تقدير حكومتـه العميـق لل         و .اإلدانة واالستنكار التي ملها شعبنا وشعوب األمة      

الحاشدة التي خرجت إلحياء يوم القدس العالمي في كل من فلسطين وإيران وتركيا، ومناطق مختلفة من                
  . أنحاء العالمين العربي واإلسالمي

  19/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  السلطة تقرر مقاطعة بضائع المستوطنات .5
 المقبل، مقاطعة على بضائع أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستفرض اعتبارا من األسبوع: رام اهللا

وتشتري السلطة  .ولم تكن السلطة تحظر شراء بضائع إسرائيلية منتجة في المستوطنات. المستوطنات
من إسرائيل باإلضافة إلى معظم البضائع التجارية، الماء والكهرباء والوقود، وتحرص على التبادل 

مقاطعة بضائع (م خوري إن هذا القرار وقال وزير االقتصاد الفلسطيني باس. التجاري مع إسرائيل
لن ينطبق على البضائع التي يتم إنتاجها داخل الخط األخضر، مشيرا إلى أن هذا األمر لن ) المستوطنات

وفشلت عدة دعوات سابقة من مؤسسات  .يؤثر على العالقات التجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
 إسرائيل، لكن بعض الفلسطينيين يقاطعون هذه البضائع ومنظمات لحمل السلطة على مقاطعة بضائع

 .طوعا من تلقاء أنفسهم، وتعتبر البضائع اإلسرائيلية، من أكثر البضائع رواجا في السوق الفلسطينية
 19/9/2009الشرق األوسط، 

  
   لمتابعة جهود الحوار بعد عيد الفطرمشعل يرأس وفدا من حماس إلى القاهرة: الرشق .6

در قيادي في حركة حماس النقاب عن أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل كشف مص: دمشق
سيزور القاهرة األسبوع المقبل بعد العيد مباشرة إلبالغ المسؤولين المصريين موقف الحركة من الورقة 

  .التي قمتها القاهرة إلنهاء االنقسام الفلسطيني
وجود " قدس برس" في تصريحات خاصة لـ ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق

باستمرار مع الجهود " حماس"لقد تعاملت : "على الورقة المصرية، وقال" حماس"أي تأخير في رد 
المصرية للمصالحة الوطنية بجدية، وال يمكن تفسير تأخر ردها على الورقة المصرية األخيرة بأنه دليل 

في " حماس" ألن غالبية قادة د، بأن الرد سيكون بعد العيعدم جدية، فقد اتفقنا مع الوزير عمر سليمان
  ".العشر األواخر من شهر رمضان منشغلون بالعبادة وأغلبهم في العمرة
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" حماس"وذكر الرشق أن اتصاال هاتفيا جرى يوم االربعاء الماضي بين رئيس المكتب السياسي لحركة 
مكة المكرمة آلداء مناسك العمرة في ضيافة المتواجد هذه األيام على رأس وفد رسمي من الحركة في 

المملكة العربية السعودية، وبين وزير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان، وجرى االتفاق على أن 
يزور وفد من الحركة سيكون في الغالب برئاسة خالد مشعل إلبالغ المسؤولين المصريين بموقف 

  .حولهاالحركة من الورقة المقدمة لها ومالحظاتها 
زيارة وفد من الحركة برئاسة خالد مشعل القاهرة للتشاور بشأن الورقة المصرية للحوار : "وأضاف

  .، على حد تعبيره"ورغبتها في إنجاح الجهود المصرية" حماس"الوطني الفلسطيني دليل جدية 
 18/9/2009قدس برس،  

  
         "سرائيلإ"وتراه أساساً لمالحقة قادة غولدستون الفصائل ترحب بتقرير  .7

رأى سياسيون فلسطينيون في تقرير رئيس بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقـائق            :  ضياء الكحلوت  - غزة
في الحرب األخيرة على قطاع غزة ريتشارد غولدستون محاولة لمساواة الضحية والجـالد فـي اتهـام                 

  .ائيليينواحد، لكنهم أشاروا إلمكانية استغالل التقرير لمالحقة قادة الحرب اإلسر
إسماعيل رضوان أن التقرير يؤكد ارتكاب االحتالل اإلسـرائيلي جـرائم           . وأكد القيادي بحركة حماس د    

  .حرب خالل حربه على غزة، وهو ما يستدعي مالحقة دولية ومحاصرة عربية وعالمية لهذا االحتالل
مسؤولين عـن الحـرب     ونوه رضوان إلى ضرورة تضافر الجهود لمالحقة قادة االحتالل اإلسرائيلي وال          

األخيرة التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين نهاية العام الماضي، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في               
  .مقاومة االحتالل بكافة األشكال

وأوضح رضوان أن حركته سوف تدرس التقرير بشكل دقيق في محاولة لالستفادة منه لمالحقـة القـادة                 
  .الجرائم ضد الفلسطينيين ولفضح جرائمهم ضد العزلاإلسرائيليين المشاركين في 

فيصل أبو شهال أن التقرير يالمس جزءا من الحقيقة، مؤكـدا أن            . د بدوره اعتبر النائب عن حركة فتح     
المطلوب اآلن هو التحرك إلدانة أممية إلسرائيل ومالحقـة ومعاقبـة قادتهـا علـى جـرائمهم بحـق                   

  .الفلسطينيين
ير المنطقي والمعقول مساواة الضحية بالجالد من خالل إدانة الطرف الفلسطيني           وقال أبو شهال إن من غ     

في التقرير، مؤكداً أن العالم يخلط وال يميز بين الضحية والجالد ويتناسى أن إسرائيل دولة احـتالل وأن    
 مـا  وشدد القيادي في فتح على أن حركته ستتبنى .كل مشاكل الشعب الفلسطيني ونكباته هي المسبب لها

ورد في التقرير بما يخدم المصالح الفلسطينية وستتم متابعة إسرائيل في األمم المتحدة إلدانـة إسـرائيل                 
  .ولمحاكمة قادتها على ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني

أما عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الشيخ نافذ عزام فاعتبر صياغة التقرير بالشكل الذي عرض                
  .على محاولة معديه تخفيف وقع االتهام واإلدانة إلسرائيل عبر إدانة الطرف الفلسطيني أيضادليال 

لكنه ال يكفي، إذ من المطلوب مواصـلة        " أمرا إيجابيا "واعتبر عزام إدانة إسرائيل في جزء من التقرير         
انة ال تكفي لمنع    الطريق لفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي خالل حرب غزة األخيرة، منوها إلى أن اإلد            

  .تكرار الجرائم اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين
وذكر القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر أن التقرير أغفل معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحـرب                

  .وكذلك أغفل حقه المشروع في مقاومة االحتالل وفق القوانين والشرائع الدولية
 تحت االحتالل ومن حقه مقاومته بكافة الوسائل المتاحة، معتبرا أن           ونبه إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش     

  ".فاشية ومجرمة"الشعب الفلسطيني خالل الحرب كان مدافعا عن نفسه ويقاوم قوة احتالل 
  18/9/2009نت، .الجزيرة
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  تقرير األمم المتحدة يحمل جوانب إيجابية ولكنه ساوى بين الجالد والضحية: الرشق .8
عزت الرشق، في الرشق في تصريح صحفي مساء        " و المكتب السياسي لحركة حماس    اعتبر عض : دمشق

أمس الجمعة،  أن تقرير لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة يحمـل جوانـب                  
إيجابية من خالل تأكيده على قيام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية  خالل عدوانـه علـى              

ساوى بين الجالد وبين الضحية عنـدما       "ة، منتقدا في الوقت ذاته جانبا من التقرير وصفه بأنه           قطاع غز 
  )".حماس(وجه اتهامات باطلة بحق حركة 

كموضوع سقوط  " حماس"وأعرب الرشق عن أمله بأن يعاد النظر باالتهامات التي وجهها التقرير لحركة             
إن هذه الصواريخ مصنعة يدويا ولـيس       : "كرية، وقال صواريخ المقاومة في مناطق ليس فيها أهداف عس       
 أن الخطـأ    -والكالم هنا موجه إلى المنظمة األمميـة      -فيها أجهزة تحكم، وعلى كل األحوال إن وجدتم           

الذي ارتكب هو عدم سقوط كل الصواريخ في مناطق عسكرية صهيونية، فنقول أعطونا أسلحة متطورة               
  ".ن لكم سقوطها في القواعد العسكرية الصهيونيةيمكن التحكم فيها ونحن حينها نضم

وفـصائل  " حمـاس "إن االتهامات بحق حركة     : "بالقول" حماس"واستطرد عضو المكتب السياسي لحركة      
  ".المقاومة الواردة في التقرير هي  اتهامات باطلة، ونحن نرفضها جملة وتفصيالً

  19/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   وتحث المسافرين على عدم دفع الرشاوىفتح معبر رفحبتمديد الفصائل تطالب  .9
عقدت القوى السياسية وممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المـدني وحقـوق    :غزة ـ اشرف الهور 

االنسان بمبادرة من الجبهة الشعبية اجتماعا تداولت فيه هموم سكان قطاع غزة، الذين يعـانون جـراء                 
وتوافق المجتمعون بعد مناقشتهم لموضوع معبر رفح على ضرورة الطلـب   .اغالق المعابر ومنع السفر

  .بتمديد ايام فتح معبر رفح على ان تكون معروفة مسبقا وبشكل ثابت
وكذلك طالبوا بتوضيح وتحديد العناوين واآلليات المطلوبة للحصول على التنسيق سـواء مـن الـسلطة                

المصريين، بما في ذلك آليات السفر، والمواعيد قبل فتـرة          الوطنية الفلسطينية او الحكومة المقالة او من        
  .كافية حتى يتسنى للمواطنين التقدم بطلباتهم، وبما يسهل حركتهم وتنقلهم

واكدوا على ضرورة ابعاد حاجة المواطن للسفر والحركة عن التجاذبـات الـسياسية واالفعـال وردود                
 وتجنب المحاباة، والمحسوبية وكـل مظـاهر        االفعال التي تقع على حساب المواطن وتضاعف همومه،       
  .الفساد والرشوة التي تترافق مع اجراءات وآليات السفر

عدم الخضوع ألي ابتزاز والتوقف عن تقديم اي رشوة من اجل تـسهيل             'وطالب المجتمعون السكان بـ     
 .'السفر الي جهة كانت

  19/9/2009القدس العربي، 
 

 غزة بمسيرات ومهرجاناتحماس والجهاد تحييان يوم القدس في  .10
فقد أحيت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، الجمعة األخيرة ويوم القدس :   كفاح زبون- رام اهللا

وخرج اآلالف من أنصار .  في قطاع غزةالعالمي، بمسيرات ومهرجانات نصرة للمسجد األقصى
صى، ورددوا هتافات الحركتين في مسيرات بعد صالة الجمعة، وحملوا صورا للقدس، والمسجد األق

 .تؤكد حق الفلسطينيين في المدينة المقدسة، وتدعو إلى حمايتها بالدم واألرواح
وحضر رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، مهرجانا كبيرا لحماس، دعت فيه فصائل المقاومة 

 .ائل والطرقالفلسطينية إلى الرد على انتهاكات االحتالل بحق مدينة القدس والمسجد األقصى بكل الوس
وفي مهرجان ثان، قال النائب بالمجلس التشريعي عن حماس يوسف الشرافي إن القدس واألقصى 

ما كان للصهاينة أن يتجرأوا على «وأضاف . يتعرضان لمؤامرة لم تمر على تاريخ القضية الفلسطينية
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واعتبرت حماس . »مالمسجد األقصى لوال أن عمالءهم وأذنابهم في فلسطين قد قاموا بدور الحارس له
ليس مفوضا على اإلطالق في أي من قضايا ) أبو مازن(أن الرئيس المنتهية واليته محمود عباس «

ونظمت الجهاد، مسيرة جماهيرية، بالمناسبة، . »الشعب وليس هناك تفويض ألحد بالتنازل عن القدس
 .»لجهاد والمقاومةالعهد والبيعة ل«شارك فيها اآلالف من كوادرها وأنصارها الذين جددوا 
إن إحياء الشعب الفلسطيني لهذا اليوم يأتي كونه «وقال الشيخ خضر حبيب، أحد أبرز قياديي الحركة، 

أن إسرائيل ال تمثل خطرا على «، مشيرا إلى »يقف على رأس الحربة في مواجهة االحتالل الصهيوني
 .»الفلسطينيين وحدهم بل على كل شعوب العالم العربي واإلسالمي

، من »أن يفعلوا دعوة اإلمام الخميني في إطالق هذا اليوم األغر«علماء األمة اإلسالمية البطش ودعا 
 .»إلصدار فتوى تحرم إجراء مفاوضات وتطبيع مع العدو الصهيوني«كما دعاهم . أجل استعادة فلسطين

 19/9/2009الشرق األوسط، 
  

 يونية فتحاوية الجتثاث الحركةة أمريكية صهلالضفة استمرار لحمبما يجري : حماس .11
ما يجري في الضفة الغربية المحتلة ضدها بأنه " حماس"اعتبرت حركة المقاومة اإلسالمية : نابلس

استمرار لحملة أمريكية صهيونية فتحاوية ممنهجة تهدف إلى اجتثاث الحركة وضربها وتجفيف "
  .، كما قالت"منابعها

نسخة منه، إنه منذ حلول " قدس برس"، وصل )18/9( الجمعة وقالت الحركة في بيان صادر عنها اليوم
استغلت أجهزة عباس استغالالً بشعاً لصلوات التراويح وقيام الليل واالفطارات "شهر رمضان المبارك، 

 137الجماعية على قلتها، وواصلت حمالتها المسعورة ضد أنصار الحركة في الضفة الغربية؛ فاختطفت 
 الفضيل، إضافة إلى عشرات االستدعاءات التي لم تتوقف للرجال والشيوخ منهم منذ بداية الشهر

  ".والنساء
 من 107 بداية شهر الصيام على فصل أكثر من  أقدمت ومنذ"أن حكومة سالم فياض " حماس"وأضافت 

المعلمين والمعلمات والموظفين على خلفية االنتماء السياسي بالرغم من أن معظمهم ممن تم تعيينهم 
ولفتت الحركة النظر إلى أن أعداد المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بلغت  ".ثاًحدي

، "موزعين على سجون الموت من شمال الضفة إلى جنوبها" معتقالً، 863حتى تاريخ إعداد هذا البيان 
فهم من قبل عصابات  في المائة من األسرى المحررين يتم اختطا95"وأشارت إلى أن  .على حد تعبيرها

فتح مباشرة بعيد خروجهم من السجون الصهيونية، كما أن أكثر من نصف من يفرج عنهم من سجون 
أجهزة عباس بالضفة يعاد اختطافهم من قبل قوات االحتالل على ذات الملفات التي تم اختطافهم بناء 

  ".عليها في سجون عباس بالضفة
 18/9/2009قدس برس، 

  
  ن ال نحارب قاعدة وال سلفية جهادية وإنما نحارب عناصر تكفيرية نح: البردويل .12

نفى مصدر مسؤول في حركة حماس صحة األنباء التي تتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية المقالة : غزة
 السلفية الجهادية، وأشار إلى أن األمر ال يعدو أن الجماعاتفي غزة تقود حربا ضد تنظيم القاعدة أو 

ناجمة عن ظروف نفسية سيئة لبعض الفلسطينيين وعالقات " لوثة فكرية" ما أسماه بـ يكون معركة ضد
  .شخصية لبعضهم، تجري معالجتها اآلن وفقا ألدوات العالج النفسي والفكري

الدكتور صالح البردويل النقاب في " حماس"وكشف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة 
أن األجهزة األمنية في غزة أطلقت سراح ثلث المعتقلين من ، عن "قدس برس"تصريحات خاصة لـ 

  .العناصر المتطرفة الذين تم اعتقالهم في المواجهات األخيرة برفح، وأنها ستطلق سراح المزيد
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وأشار البردويل إلى أن األخبار التي تصدر في بعض وسائل اإلعالم عن هذه الجماعات المتطرفة هي 
  .من صنيعة األمن الوقائي

 18/9/2009س برس، قد
  

  اإلفراج عن معتقلي حماس مبادرة إنسانية ال عالقة لها بالحوار:  األحمدعزام .13
ورئيس كتلتها البرلمانية في فتح عزام األحمد في " فتح"أكد عضو اللجنة المركزية في حركة : رام اهللا

ياسة ثابتة لدى أن اإلفراج عن المعتقلين في السجون الفلسطينية س" قدس برس"تصريحات خاصة لـ 
  .الرئيس محمود عباس، وال عالقة لها بمتطلبات الحوار الوطني في القاهرة

إلى حد اآلن ال تمتلك اإلرادة الجادة والكافية للحوار، وقد تأخرت في الرد على " حماس"أعتقد أن : "وقال
ومصر، لكنهم " اسحم"الورقة المصرية على الرغم من أنني واثق من أن هذه الورقة تمت بالتنسيق بين 

أرادوا أن يتأخروا لخلق الذرائع إلفشالها عمال بالطريقة اإلسرائيلية الحوار من أجل الحوار وليس 
  ".الحوار من أجل التوافق

أو إبعادها من المشهد " حماس"النية في استئصال " فتح"ونفى األحمد نفيا قاطعا أن تكون لدى حركة 
      .السياسي الفلسطيني

 18/9/2009قدس برس، 
  

  األنجح في تاريخنا» 2009«: قائد وحدة الكوماندوس البحري اإلسرائيلي .14
 2009، أن هذا العـام      "د"اعتبر قائد وحدة الكوماندوس البحري اإلسرائيلي، العقيد        : ردينة فارس  - غزة

باإلمكان كان أحد األعوام األكثر نجاحا في تاريخ الوحدة وأنه سيثبت ذلك بعد سنوات طويلة عندما يكون            
 .الكشف عن العمليات العسكرية السرية التي نفذتها وحدته

أمس أن وحدة الكوماندوس البحري اإلسرائيلي نفذت عمليات " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
عسكرية خالل الحرب على غزة وشاركت في غارة الطيران الحربي على قافلة شاحنات في السودان 

 . بأسلحة وصواريخ غايتها قطاع غزةتدعي إسرائيل أنها كانت محملة
باإلمكان التخيل أن الذراع الطويلة للجيش اإلسرائيلي لم تصل إلى أعماق افريقيا "وأضافت الصحيفة أنه 

 ".وحسب وإنما إلى مناطق أخرى فيما الكوماندوس البحري تحول إلى رأس الحربة في هذه العمليات
ي اإلسرائيلي أرسل مقاتليه لتنفيذ عمليات معقدة وخطرة وتابعت الصحيفة أن قائد الكوماندوس البحر

 .وتلقى العدو خاللها ضربات شديدة
  19/9/2009عكاظ، 

  
  وزير إسرائيلي يطالب بتغيير قواعد الحرب الدولية .15

، بالعمل على "يتسحاق هرتسوغ"طالب وزير الرفاه والخدمات االجتماعية اإلسرائيلي : القدس المحتلة
 الجديدة في القرن "إسرائيل" المنصوص عليها في القانون الدولي لتتناسب واحتياجات تغيير قواعد الحرب
إن : "أمس، في عددها الصادر" هآرتس"في مقابلة مع صحيفة " هرتسوغ"وقال  .الحادي والعشرين

 تخوض حرباً حقيقية لمواجهة تقرير لجنة األمم المتحدة الذي أصدره رئيس اللجنة األممية "إسرائيل"
والذي اتهمها بارتكاب جرائم حرب، وأخرى ضد اإلنسانية " ريتشارد غيلدستون"قاضي الجنوب إفريقي ال

بل يتوجب خوض ، خالل الحرب األخيرة على غزة، لذلك لن تكفي الدعاية وحدها لمواجهة المعركة
العشرين الذي معركة قانونية تهدف إلى تغيير قواعد الحرب التي باتت ال تلبي احتياجات القرن الحادي و

  .حسب قوله، "اإلرهاب" و"إسرائيل"يشهد مواجهات بين دول مثل 
  19/9/2009صحيفة فلسطين، 
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  الطيبي يشيد بقرار نقابات العمال البريطانية مقاطعة المنتجات الصادرة من المستوطنات .16

العمال في بريطانيا أشاد النائب العربي أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست، بقرار اتحاد نقابات  :رام اهللا
بمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية الصادرة من المستوطنات، ومنع بيع األسلحة إلسرائيل، باإلضافة إلى 
سحب استثمارات من عدد من الشركات اإلسرائيلية الداعمة لالستيطان، واصفا هذا القرار بأنه إيجابي 

 .ومشجع
الداعمة " إلبيت"ر حكومة النرويج بمقاطعة شركة وأضاف النائب الطيبي أن هذا القرار الذي يلي قرا

هو ما نتوقعه من المجتمع الدولي، خاصة إثر فشل اإلدارة األميركية حتى اآلن في إلزام "للجدار العازل
ودعا الطيبي لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية بأن تصدر بيانا ". إسرائيل بتجميد االستيطان

ر العربية بمقاطعة كل المنتجات المصنعة في المستوطنات، مؤكدا أن هذه الطريقة خاصا يطالب الجماهي
هي تعبير سلمي عن موقف سياسي، خاصة أن المجتمع الدولي برمته يعارض االستيطان ويطالب 

 . بتفكيك المستوطنات
 19/9/2009الشرق األوسط، 

  
  م جديد بشأن معلومات مخابرات عن هجو"إسرائيل"و بين الهند اتصاالت .17

 بعـد أن ذكـر تقريـر    بإسرائيلقال مسؤولون هنود الجمعة إنهم على اتصال :  بابا ماجومدار -نيودلهي
عن اعتزام متشددين باكستانيين شـن      ' دقيقة'تلفزيوني أن الحكومة االسرائيلية لديها معلومات مخابرات        

  .هجوم على الهند في االسابيع القادمة
ن االسرائيلي أن نسخة مسربة من تحذير من السفر من المقرر ان يـصدر              وذكرت القناة الثانية بالتلفزيو   

اليوم قالت إن المهاجمين المحتملين لهم صالت بتنظيم القاعدة ويخططون الستهداف سـائحين غـربيين               
  .ويهود في هجمات مماثلة للهجمات التي شهدتها مومباي العام الماضي

ذير من السفر سيحذر المواطنين االسرائيليين من السفر الـى          وقالت القناة في تقرير بثته الخميس إن التح       
  .الهند

نحن على اتصال بهم بانتظام ونتبادل      'بي راغوفانشي رئيس قوة مكافحة اإلرهاب في مومباي         .وقال كيه 
  .'لكننا لم نسمع اي شيء محدد عن التحذير األخير.. معلومات المخابرات واالخبار عن اي تهديدات

نديان آخران غير مصرح لهما بالحديث الى الصحفيين إن وكاالت المخابرات الهنديـة             وقال مسؤوالن ه  
  .تجري اتصاالت باسرائيل بشأن التهديد األخير

 19/9/2009القدس العربي، 
  

  ين ضد الجدارع حاالت االختناق في مسيرة بلعشرات .18
ين ع أمس، في مسيرة بلدة بل،المسيل للدموع أصيب عشرات المواطنين بالغاز : يوسف الشايب -رام اهللا 

  .األسبوعية المناهضة لجدار الفصل العنصري واالستيطان غرب رام اهللا بالضفة الغربية
19/9/2009الغد، األردن،   

  
  نفق في رفح داخل فلسطيني وفاة .19

  .لقي شاب فلسطيني مصرعه، مساء أمس، داخل أحد األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية: غزة
19/9/2009قدس برس،   
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  تفضح همجية المستوطنين في الضفة"  تايمزنيويورك" .20
األميركية بعضا من اعتداءات المستوطنين " نيو يورك تايمز" كشف الموقع اإللكتروني لصحيفة :عمان

ونشر الموقع تقريرا مطوال عن االستيطان . اليهود على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
طنين في الضفة وأرفقت الصحيفة التقرير بالعديد من الصور التي تعكس تطرف وتطرف المستو

المستوطنين واالنتهاكات التي يرتكبونها بحق المواطنين الفلسطينيين ومن بين تلك الصور صورة 
لمستوطن متطرف يسكب الخمرة على مواطنة فلسطينية أثناء مرورها في شارع الشهداء وسط مدينة 

  . لى صور حرق الحقول في شمال الضفةالخليل، إضافة ا
19/9/2009الغد، األردن،   

  
  األقصىالمسجد  في يصلون الجمعة األخيرة من رمضان ألف 150 .21

 ألف مصل صاله الجمعة في المسجد 150أدى أكثر من :  مصطفى حبوش-  القدس المحتلة- غزة
مدينة المقدسة ومحيطها وعلى األقصى المبارك ، بالرغم من اإلجراءات اإلسرائيلية المشددة في ال

  .الحواجز والمعابر المؤدية لألقصى
ومنعت آالف المصلين من مدن ، وانتشرت قوات إسرائيلية عند الحواجز والطرق المؤدية إلى القدس
  .وقرى الضفة الغربية الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاماً من الوصول

اء فلسطين، إصرار الشعب الفلسطيني على حماية  أكد الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علممن جهته
  . المسجد األقصى المبارك من ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
وأم الشيخ البيتاوي آالف المصلين في صالة  جاء ذلك خالل زيارة الشيخ البيتاوي للمسجد األقصى، 

ويزيل الخالف بينها، داعياً الظهر، ودعا دعاء القنوت، سائالً المولى عز وجل أن يوحد شمل األمة 
  .ألهل غزة بالصبر والثبات والتمكين وكسر الحصار الظالم

  
19/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
   أسير غزي للعام الثالث على التوالي700منع الزيارات عن االحتالل ي: قراقع .22

، طالب وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقعال : يوسف الشايب -رام اهللا 
المؤسسات الدولية واإلنسانية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، بالضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون 
الدولي اإلنساني، إثر استمرارها في منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة منذ أكثر من ثالثة أعوام 

  .متتالية
 أن هذا المنع مخالف للنظم والقوانين نسخة عنه، مساء الخميس،" الغد"واعتبر قراقع في بيان له، تلقت 

واالتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل عقابا إضافيا يضاف إلى أحكام األسرى، 
  . أسير من قطاع غزة من الزيارة700مبينا أن إسرائيل ما تزال تمنع أكثر من 

19/9/2009الغد، األردن،   
  

  67سجون االحتالل منذ الـ ألف غزاوي دخلوا 266: فروانة .23
أفاد الباحث المختص بشؤون األسرى، ومدير دائرة اإلحصاء بوزارة األسرى في السلطة الوطنية  :غزة

 فلسطينيا من قطاع غزة في سجون 800الفلسطينية عبد الناصر فروانة، بأن سلطات االحتالل تعتقل 
وهؤالء ممنوعون من رؤية ذويهم وأبنائهم ، وهي مقامة خارج حدود القطاع، "مقابر لألحياء"أسماها بـ

 ، فيما سلب هذا الحق من المئات منهم منذ ما قبل 2007) يونيو ( وأحبتهم بشكل جماعي منذ حزيران
  . هذا التاريخ بسنوات طويلة
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)  ألف750 (1967وبين أنه ووفقاً لما هو موثق لديه بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ العام 
من عدد حاالت  %) 35.5(مواطناً من قطاع غزة، أي ما يعادل )  ألف266( فلسطيني، منهم مواطن

  . االعتقال اإلجمالية في فلسطين، وهي نسبة كبيرة قياساً بمساحة القطاع وعدد سكانه
وأشار فراونة في الوقت ذاته إلى أن االعتقاالت من قطاع غزة تراجعت بشكل كبير جداً منذ منتصف 

حالة اعتقال، ) 6000( ولغية اليوم حيث لم يسجل خالل الفترة المستعرضة سوى قرابة 1994العام 
)  ألف 69(  من مجموع قرابة 2000حالة اعتقال منذ بدء انتفاضة األقصى في سبتمبر ) 4500(بينهم 

مواطن تم اعتقالهم خالل إنتفاضة األقصى، وهذا ناتج عن عدم التواجد المباشر لقوات االحتالل 
العسكرية من المدن والمخيمات وفقاً التفاقية أوسلو، ومن ثم إعادة االنتشار العسكري لقوات االحتالل في 

  . ، مما أدى إلى انخفاض االعتقاالت بشكل كبير في القطاع2005سبتمبر 
18/9/2009قدس برس،   

  
   يشتري أرضاً بقيمة خمسة ماليين دوالر في القدس "صندوق القدس" .24

أعلن صندوق القدس الذي يتخذ من المغرب مقراً له، أمس، أنه اشترى أرضاً في  :)رنسيةالف (– الرباط
اإلسالمي للقسم الشرقي من المدينة -القدس بقيمة خمسة ماليين دوالر بهدف الحفاظ على الطابع العربي

مر وقال عبد الكبير علوي مدير صندوق القدس في مؤت .1967العام ) إسرائيل(المقدسة الذي ضمته 
 متر مربع ستستقبل قريباً 1800إن قطعة األرض هذه التي تبلغ مساحتها :" صحافي عقده في الرباط

  "".بيت المغرب"مركزا ثقافياً يدعى 
مشاريع اجتماعية اقتصادية "وعدد المسؤول المغربي الذي كان في السابق وزير خارجية المغرب سلسلة 

 في المائة من األراضي 90إن نحو :" وتابع ".لشرقيةتم تمويلها من قبل صندوق القدس في القدس ا
من الضروري . عمارات ومنازل) إسرائيل( اإلسالمية تم تهويدها في القدس حيث بنت عليها -العربية

وأوضح المسؤول أن صندوق  ".التحرك بسرعة، وإال فلن تبقى قريبا أراض عربية في المدينة المقدسة
يات جديدة في المستشفى الفلسطيني في شرقي القدس وأعاد تأهيل  غرف عمل2009القدس افتتح العام 

  .أربع مدارس وبنى مدرسة ثانوية
19/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
   وسلوان األقصى أسفل األنفاق العمل في حرمةصبري يفتي بعكرمة  .25

م اصدر الشيخ عكرمة صبري ، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس ، فتوى شرعية تحر: عمان
العمل باألنفاق التي تحفرها السلطات اإلسرائيلية أسفل المسجد األقصى وفي بلدة سلوان إلى الجنوب 

  .منها
وتقوم سلطات االحتالل االسرائيلي بحفرأخطر شبكة من األنفاق في بلدة سلوان خاصة في وادي حلوة 

  . متر600باتجاه المسجد األقصى وبطول 
قد سبق وأصدرنا فتوى شرعية بتحريم أخذ تعويض عن المنازل ل ":وأضاف الشيخ صبري في بيان له

المهددة بالهدم ، وأصدرنا فتوى أخرى بتحريم بيع العقارات ، والعمل ببناء الجدار الفاصل ، واليوم 
نصدر فتوانا بتحريم العمل بهذه األنفاق ، ألنه اعتداء على ممتلكاتنا وحضارتنا ، ولهذا نعلن تحريم 

ودعا العالم إلى االنشغال بأنفاق سلوان بدل االنشغال بأنفاق غزة ، ووصف األنفاق  ."فاقالعمل بتلك األن
التي يحفرها اإلسرائيليون بأنها اعتداء على الوقف والتراث اإلسالمي ، وهي تصب في زاوية التهويد 
بي لمدينة القدس ، وتهدد بصورة مباشرة المسجد األقصى ، وبالتالي هي حملة ضد الوجود العر

  .واإلسالمي ، وهي حملة عنصرية إلقامة ما يحلمون به
19/9/2009الدستور،   
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  هوقف هدم منازلنا بتوسيع مستوطنات  يربطاالحتالل: قرية في الضفة .26

يخشى سكان قرية الساوية شمال الضفة الغربية ان يهدم الجيش ): ا ف ب( –) الضفة الغربية(الساوية 
ي رأت المحكمة العليا انها شيدت بدون ترخيص بينما لم يتوقف البناء االسرائيلي عشرات من منازلهم الت

كانت المحكمة االسرائيلية العليا اصدرت مؤخرا  و.في مستوطنة عيليه المجاورة يوما ، على حد قولهم
قرارا يطلب من الجيش االسرائيلي هدم نحو ستين منزال لفلسطينيين في قريتي الساوية ويتما 

و اخرى في قرية يتما المجاورة غالبيتها 13 منزال في قرية الساوية 47ل القرار ويشم .المجاورتين
وتقول اسرائيل ان اصحاب هذه المنازل شيدوها بدون ترخيص في اراض  .مأهولة بالعائالت الفلسطينية

وقال علي عبد  .واقعة ضمن المنطقة سي او جيم التي تخضع للسيطرة االسرائيلية وفقا التفاق اوسلو
ان مجموع سكان قريته البالغ عددهم ثالثة آالف نسمة  جليل نائب رئيس المجلس القروي في الساويةال

 دونما في المنطقة باء وال يسمح لهم بالبناء خارجها الن 340يسكنون فوق مساحة صغيرة ال تزيد عن 
  .بقية اراضي القرية تقع ضمن السيطرة االسرائيلية

19/9/2009الدستور،   
 

  بعد تقرير األمم المتحدة"إسرائيل"سطينية تستعد لمقاضاة منظمات فل .27
دعت مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية الى استخدام تقرير بعثة :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا

تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة حول الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة إلنفاذ مالحقة قضائية 
ال يمكن أن تُترك هذه النتائج التي خلُصت إليها بعثة تقصي الحقائق "وقالت . ليينللمسؤولين اإلسرائي

لذلك تتوافق مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية مع . الدولية دون تنفيذ المالحقة القضائية المطلوبة
 كان ذلك التوصيات التي خرج بها تقرير البعثة، والتي تشدد على ضرورة إنفاذ المساءلة القانونية، سواء

من خالل مجلس األمن، أو بما يتماشى مع أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، أو بإحالة 
 ."الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية

19/9/2009الوطن، السعودية،   
   

 اإلعمارإعادة يؤكد السنيورة و" نهر البارد"لبحث أوضاع مخيم   حكومياجتماع: لبنان .28
 ن اجتماعا تناول الحياة اليومية لالجئيئيس حكومة تصريف األعمال فؤاد السنيورةترأس ر: بيروت

اتخذت إجراءات تحيي الحركة االقتصادية في المخيم لجهة تسهيل و الفلسطينيين في مخيم نهر البارد،
، على أن  الفلسطينية-حركة إدخال البضائع، بما يسهل حياة الالجئين اليومية ويمتّن العالقات اللبنانية 

 .يبدأ تنفيذ هذه اإلجراءات مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك
 برئاسة علي فيصل اثار معه "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"وكان السنيورة التقى وفداً من 

التزام الحكومة اللبنانية انجاز اإلعمار "موضوع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وجدد السنيورة تأكيد 
عادة أبناء المخيم الى مخيمهم، استكماالً لكل ما بذل سابقاً حينما وضع قرار المخطط التوجيهي وإ

واستمالك األراضي وأيضاً طمر اآلثار وفقاً لألسس العلمية إليجاد المخرج القانوني للطعن المقدم من 
 ."قبل مجلس شورى الدولة ومن دون اعتراض من أي وزير على هذه المسائل

اكد ضرورة اإلسراع في إزالة العوائق من أمام عملية إعادة اإلعمار ألن مأساة "ل ان الوفد وقال فيص
اخراج عملية إعادة « ألف نازح فلسطيني ال يمكن ان تستمر أكثر من عامين ونصف عام، ودعا الى 40

نذلل العقبات إعمار المخيم من إطار التجاذبات المحلية ألن المسألة إنسانية ويجب ان نجد الحلول وأن 
النيابية بأن » التغيير واإلصالح«بما فيها قضية اآلثار وفقاً لقرار مجلس الوزراء، ونطالب مجدداً كتلة 

 ألف الجئ، نحن ال نريد أن نؤثر في اآلثار اللبنانية لكن نريد إعادة 40تضع في الميزان قضية مصير 
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حلول موجودة بالنسبة الى موضوع اآلثار وفقاً إعمار منازلنا وان نعيش حياة كريمة في هذا المخيم، وال
 ."يونيسكو"لما قررته منظمة 

ان دائرة األمن العام واألجهزة األمنية المختصة ستمنح بطاقات بديلة لألوراق "ونقل عن السنيورة 
 ."الثبوتية التي يفتقدها البعض

19/9/2009الحياة،   
  

 م لبناننصر اهللا يتوعد بتحطيم الجيش االسرائيلي اذا هاج .29
  اللبناني حسن نصر اهللا"حزب اهللا"دعا األمين العام لـ :بيروت 19/9/2009الشرق األوسط، ذكرت 

 إلى دعم الفلسطينيين واعتماد خيار المقاومة، مقلال في ضاحية بيروت الجنوبية" يوم القدس"في احتفال 
  . من جدوى خيار التفاوض

جز عن تحرير فلسطين في الظروف الحالية أو العجز عن وانتقد نصر اهللا البعض الذين يتحدثون عن الع
أقول لكم نحن لسنا بحاجة لفتح «: وأضاف. »فعل أي شيء، عن الحرب، عن مقاومة، عن انتفاضة
: ، ثانيا»حافظوا على المقاومة الموجودة في لبنان: جبهات، وأقول إن االستراتيجية الصحيحة هي التالية

اومة في فلسطين وساعدوهم على البقاء في أرضهم، فكوا الحصار عنهم، ادعموا الشعب الفلسطيني والمق
ال تعطوهم سالحا ولكن اتركوهم يهربوا السالح، وإذا كنتم ال تريدون أن تدعموا فلسطين فإن إيران 

، اجمعوا صفوف الفلسطينيين وصالحوهم، إلى )ما فرقانة معو شي(تدعم فلسطين، وأحمدي نجاد 
ال تزودوا إسرائيل . فتنة واالقتتال الداخلي، أما السالح لقتال الصهاينة فيصادرفلسطين يعبر سالح ال

الشعب الفلسطيني إذا ترك وفك عنه «ورأى أن . »بمعلومات عن أنفاق فلسطين وقياداتها وأماكن قيادتهم
يد الحصار ودعم وسوعد يملك من الطاقات والقيادات والشجاعة واإلخالص واإلرادة ما يمكنه أن يستع

 .»بيت المقدس لكل األمة وال يحتاج إلى جيوشكم وال لجبهاتكم وال لجبهتنا نحن أيضا
 فرق 6لكن إذا هجمت إسرائيل إلى لبنان علينا أن نحول التهديد إلى فرصة، سيأتون بـ«: فإنه قال

ه خارج فلسطين إلى أرضنا، وإذا تمكنا من سحقها وتدميرها وتشتيتها فأي مستقبل إلسرائيل في هذ
إذا حطمنا الجيش اإلسرائيلي وإذا كسرنا هذا الجيش وسندمره إن شاء اهللا، أي مستقبل (...) المنطقة؟ 

 .»إلسرائيل إذا دمرنا الجيش الذي أقيمت دولة إسرائيل من أجله؟
أيضاً عن الالجئين الفلسطينيين فـي لبنـان، فأكـد          تحدث  نصر اهللا    أن   19/9/2009 األخبار،   وأضافت

مؤامرة «ن الموقف اللبناني جامعاً لجهة تأكيد حق العودة، ورأى أن فرض التوطين هو              ضرورة أن يكو  
لنركّز على موضوع حق العودة، ألن ثمة       : وقال. »على الفلسطينيين قبل أن يكون مؤامرة على اللبنانيين       

  .»خشية عند الحديث عن رفض التوطين، من أن ينزلق الخطاب قليالً ليصبح طائفياً
، ثم لفـت إلـى   »من ثوابت يوم القدس وسنظل نذكّر بها    « أن الحقوق المدنية للفلسطينيين هي       وأشار إلى 

لنضع الدين والعروبة ولنتحدث كبشر، هذا الموضوع بحاجة جدية لعالج،          «: حال بعض المخيمات، فقال   
  .»عومن مسؤوليتنا كمجتمع مدني أهلي ومسؤولية النظام الرسمي أن نتساعد كلنا في هذا الموضو

  
 ضابط في فتح لسجن ثالث سنوات ال: لبنان .30

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل حكماً بحقّ الضابط الفلسطيني في 
عدنان يونس ورد قضى بوضعه في األشــغال الشاقة مدة ثالث سنــوات وجاهياً، » فتح«حركة 

جرائم تأليف عصابة مسلّحة للتحريض على القيام بأعمال عدائية وتجريده من الحقوق المدنية بعد إدانته ب
وبرأته المحكمة من جرائم اإلرهاب . ضــد الجيـش اللبناني والدولة ونقل سالح حربي دون ترخيص

 . لعدم كفاية الدليل11/1/1958 من قانون 6 و5المنصوص عليها في المادتين 
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شغال الشاقة المؤبدة وجردته من حقوقه المدنية في أبو السعيد بعقوبة األ. وحكمت المحكمة على ص
كما حكمت  .قضية محاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني بإطالق النار والقذائف الصاروخية عليهم

بالد «بالسجن سنتين غيابياً مع غرامة مالية مقدارها مئتا ألف ليرة بجرم دخول . ف.المحكمة على ج
ادون إذن واإلقامة فيه» العدو. 

19/9/2009السفير،   
 

  "فتح اإلسالم"توقيف أربعة فلسطينيين بتهمة االنتماء لـ: لبنان .31
ذكرت مصادر فلسطينية في مخيم البرج الشمالي لالجئين الفلسطينيين شرق :  فادي البردان-صور 

تباه صور ان اربعة من ابناء المخيم مازالوا موقوفين لدى السلطات االمنية اللبنانية في بيروت لالش
وقالت المصادر ان الموقوفين كانوا خمسة ولكن جرى اطالق الفتاة . بانتمائهم لتنظيم فتح االسالم

   .الفلسطينية التي كانت موقوفة معهم من دون توجيه اي تهمة اليها
19/9/2009المستقبل،   

  
 من يقبل بمسار التسوية يقبل بالتوطين: قاسم نعيم .32

ال يوجد حٌل للقضية الفلسطينية تحت شعار حل « الشيخ نعيم قاسم، انه أكد نائب األمين العام لحزب اهللا
من يقبل بمسار «، ورأى ان »الدولتين، حل الدولتين هو في الواقع حٌل للدولة اإلسرائيلية العنصرية

 .»التسوية يقبل بالتوطين سلفاً
19/9/2009السفير،   

  
 ف التنازل عن حق العودة تحت أي ظريفتي بحرمة اهللا فضل .33

إننا في «شدد محمد حسين فضل اهللا، على تحريم التنازل عن حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم، وقال 
يوم القدس، وبموازاة الفتوى التي أطلقناها بتحريم التطبيع بكل أشكاله وأحواله مع العدو الصهيوني، 

 التنازل عن حق العودة وبحرمة التفريط في أي شبر من فلسطين المحتلة، نحرم تحريماً شرعياً مطلقاً
تحت أي ظرف من الظروف، وأي اعتبار من االعتبارات، ألنه الحق اإلنساني والتاريخي واإلسالمي 
والمسيحي والعربي الذي ال يمكن أن يسقط بتقادم الزمن، أو ببلوغ اللعبة الدولية أقصى مجاالتها في 

  .»المكر والخداع ودعم االغتصاب
لمعنية والهيئات الرسمية على وجه الخصوص باحترام الحقوق المدنية نطالب فيه الدول ا: وتابع

للفلسطينيين وعدم التضييق عليهم، ألننا نعرف تماماً أن الخطة المرسومة من محاور دولية استكبارية 
عملت على محاصرة الفلسطينيين واضطهادهم حتى في البلدان العربية إلبعادهم عن فلسطين، وتهجيرهم 

افة ممكنة عن أرضهم، وعلى الجميع التصدي لهذه الخطة الظالمة والحاقدة، في كل إلى أبعد مس
  .»المجاالت وبكل اإلمكانيات المتاحة إلعادة الحق إلى أصحابه الحقيقيين والى أهله األصليين
19/9/2009السفير،   

  
    لن تبقى طويالً" إسرائيل: " القدسيومنجاد في  .34

التي تحوكها الواليات المتحدة ودول " مشاريع التسوية"ركزا على شنت إيران أمس، هجوما م: وكاالت
المنطقة لحل القضية الفلسطينية، مشددة في يوم القدس الذي أحياه مئات اآلالف في طهران وغزة ومدن 

العمل "وعواصم عديدة في العالم االسالمي، على أن السبيل الوحيد إلنهاء الصراع يتمثل في 
وقال الرئيس  ".إسرائيل"ز على ربط األمن القومي للدول ومصالحها بمقاومة ، الذي يرتك"بمشروعها
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يوم القدس هو بداية الطريق "االيراني محمود أحمدي نجاد، قبيل خطبتي صالة الجمعة في طهران، إن 
  ".إلنقاذ فلسطين والبشرية من هيمنة القوى المتغطرسة في العالم

 فلسطين، وأن مخططات االستعمار واالستكبار يقف وراءها أهم قضية في العالم هي قضية"واعتبر أن 
إذا قبلنا بادعاء الصهاينة بإقامتهم في أرض فلسطين، فيجب القبول بإقامة الهنود "وأضاف ". الصهاينة

وإذا قبلنا بمنطق الصهاينة، فإن أوروبا التي فيها قوميات متعددة يجب .. الحمر في أميركا وملكيتها لهم
 بلدا مستقال، وتتفكك بلدان مثل روسيا إلى عدة أجزاء، فعندها هل توجد منطقة آمنة في 72أن تتجزأ إلى 

  ". العالم؟
من هو الذي ظلمهم؟ لماذا يجب أن يسكنوا في فلسطين؟ لماذا ال يقيمون في بلدان أوروبا وأميركا "وقال 
حرباً نفسية وادعت فجأة أن الصهيونية هي التي خططت لمعاداة اليهود وشنت "واعتبر نجاد أن ". وكندا

ووصف ". قضية الهولوكوست حدثت إبان الحرب العالمية الثانية وأحرق فيها عدة ماليين من اليهود
تأسيس "وأكد أن ".  البشريةالكيان الصهيوني بأنه شجرة خبيثة، وأنه أساس الجرائم والظلم والفساد ضد"

الكيان الصهيوني اللقيط جاء لتحقيق األهداف االستعمارية، ووجوده يعني تهديدا دائما لألمن وتوسيع 
قضية وطنية وعقائدية "، مشددا على أن التصدي لهذا الكيان هو "الهيمنة االستكبارية في أنحاء العالم

الح الوطنية لجميع دول المنطقة يتطلب التصدي للصهاينة األمن الوطني والمص"وتابع ". ودينية وإسالمية
  ".حياته انتهت.. ال تربطوا مصيركم به. طويال) إسرائيل(لن يبقى هذا النظام "وتابع ". بجميع القدرات

 19/9/2009السفير، 
  

  هو نتيجة طرد الفلسطينيين" برج دبي"تفجير  ":القدس العربي" .35
، اطول عمارة في دولة "برج دبي"تي كانت تستهدف تدمير بدأت تتكشف خطوط المؤامرة ال: لندن

االمريكية ان تنظيم القاعدة وضع خطة " الواشنطن تايمز"فقد أكدت صحيفة . االمارات العربية المتحدة
تستهدف قيادات عليا في االسرتين الحاكمتين في إمارتي ابو ظبي ودبي عالوة على محاولة تفجير بعض 

. بارزة، مما يؤدي الى الحاق خسائر كبيرة في سمعة البالد كمركز مالي عالمياالهداف االقتصادية ال
االسرائيلية ان ايران والقاعدة تقفان خلف مخططات التفجير في دبي، وقالت " معاريف"وذكرت صحيفة 

القدس 'وربطت مصادر فلسطينية لـ. ان من بين المعتقلين ايضا مواطنين فلسطينيين وسوريين ولبنانيين
بين مخطط التفجير المذكور، واقدام سلطات دولة االمارات على إلغاء عقود حوالى اربعمائة ' ربيالع

والحظت هذه . مدرس فلسطيني والطلب منهم مغادرة دولة اإلمارات فورا، مبررة ذلك بأسباب أمنية
. اسالمصادر ان معظم من الغيت عقودهم هم من مواطني قطاع غزة، ومعروفون بتأييدهم لحركة حم

وقد يكون هذا االجراء هو محاولة استباقية أو وقائية الهدف منها تحذير الفلسطينيين والجاليات العربية 
  .االخرى من االقدام على أي أنشطة متطرفة، يمكن أن تؤثر سلبا على أمن البالد

  19/9/2009القدس العربي، 
  

   ونتخلص من االستبدادعيدنا الحقيقي عندما يتحرر المعتقلون وفلسطين: مرشد اإلخوان .36
قال محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين، ان عيدنا :  أحمد القاعود-القاهرة 

حين تتحرر فلسطين المباركة أرض الرباط، ويتحرر المسجد األقصى األسير، ويعود ألوف "الحقيقي هو 
فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس األسرى األبطال إلى بيوتهم وإلى أحضان أسرهم، وتقوم دولة 

الشريف وحين تتحرر أوطاننا تحررا حقيقيا من كل سلطانٍ أجنبي ظاهرٍ أو خفيٍ، تحت أي مسمى وأي 
عنوان وأي الفتة، وحين تكون كلمة األمة بيدها، وقراراتها نابعةً من إرادتها، ومحققةً لمصالحها، وحين 

  ي قيدتها ومزقتها،تتخلص من معاهدات الذل والعار الت
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وحين يتوقف سيل الدماء النازف من جسد األمة، وحين يتحول بأس األمة من الحروب بين اإلخوة إلى 
وهنأ عاكف من قال انهم . الحرب ضد أعداء األمة وخصومها، وحين تقوم األمة بتحقيق الوحدة الشاملة

عيد اعتقالهم بغير حق بعد أن يتعرضون للظلم في سجون المستبدين بعد محاكمات مسرحية هزلية أ
برأتهم المحاكم الطبيعية، وأكدت خلو ساحتهم من أي فعل يمكن اعتباره جريمة واألسرى في سجون 

  .االحتالل الصهيوني
  19/9/2009القدس العربي، 

  
  نقابة الصحافيين المصريين تحضر قائمة سوداء ألنصار التطبيع .37

ئات من الصحافيين قررت نقابة الصحافيين المصريين تكليف تلبية لرغبة الم:  حسام أبو طالب-القاهرة 
لجنة خاصة بإعداد قائمة سوداء بالصحفيين الذين يتعاملون مع السفارة األسرائيلية بالقاهرة أو الذين 

، أكد جمال فهمي عضو النقابة بأنه بالرغم "القدس العربي"وفي تصريحات خاصة لـ. يسافرون لتل أبيب
القوى في المؤسسات اإلعالمية بمثل تلك الخطوة إال أنه اليمكن غض الطرف من عدم ترحيب بعض 

وشدد الكاتب محمد . عن خطورة بعد األشخاص الراغبين في هدم جدار المقاطعة والهرولة نحو التطبيع
عبد القدوس إلى ضرورة محاكمة كل من تسول له نفسه بالسفر للكيان الصهيوني بوصفها دوله عدو 

  .ربي واإلسالمي ألنها تحتل فلسطين وتحارب أهلها وتحاصرهمللهالمين الع
  19/9/2009القدس العربي، 

  
  "إسرائيل" أثيوبياً الى 20إحباط محاولة تسلل  .38

من طريق الحدود الدولية " إسرائيل" أثيوبياً إلى 20أحبطت أجهزة األمن المصرية محاولة تسلل : القاهرة
وكانت . ويجري التحقيق معهم من جانب الجهات المختصةجنوب معبري رفح وكرم سالم، واعتقلتهم 

عندما شاهدت األثيوبيين خالل " إسرائيل"قوات األمن المصرية تراقب الحدود الدولية بين مصر و
من إحدى العالمات الدولية جنوب معبري رفح وكرم سالم، فتم تحذيرهم " إسرائيل"محاوالتهم التسلل إلى
رف الموقوفون في التحقيقات األولية بأنهم جاؤوا إلى المنطقة بهدف التسلل واعت. حتى استسلموا واعتقلوا

للبحث عن فرص عمل، وأن بعض األشخاص التقى بهم واتفق معهم على تهريبهم من " إسرائيل"إلى 
  .إحدى النقاط الحدودية نظير مبلغ من المال

  19/9/2009الحياة، 
  

  و متوجهين الى قطاع غزة عبر معبر رفحقادمين ا  فلسطينيين307 يستقبل القاهرةمطار  .39
 فلسطينيين قادمين او متوجهين الى قطاع غزة عبر معبر رفح 307استقبل مطار القاهرة أمس : القاهرة

وصرحت مصادر أمنية في مطار القاهرة بأن المطار . الذي فتحته مصر لمناسبة عيد الفطر المبارك
 باصات في طريقهم الى عدد من الدول 9بر رفح داخل  فلسطينياً قادمين من مع237استقبل صباح أمس 

األوروبية، وتم تخصيص فريق عمل لمساعدتهم في انهاء مغادرتهم للبالد خالل اليومين المقبلين طبقاً 
 معتمراً فلسطينيا قادمين من األراضي السعودية 71وأضافت ان المطار استقبل ايضاً . لمواعيد طائراتهم

  .رة، وتم نقلهم داخل باصين نقالهم الى معبر رفحبعد ادائهم مناسك العم
  19/9/2009الحياة، 

  
   في عواصم عربية وإسالمية إحياء ليوم القدس العالمي مظاهرات .40

انطلقت، أمس، مسيرات ومظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات اآلالف في عـدد مـن               :سيد إسماعيل 
مرددين شعارات مطالبة بحماية المسجد األقصى      العواصم العربية واإلسالمية إحياء ليوم القدس العالمي،        
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المبارك والمقدسات اإلسالمية بفلسطين والتصدي للمخططات اإلسرائيلية الهادفة إلى تهويـد العاصـمة             
 العاصمة اإليرانية طهران، مسيرات مليونية حاشدة شـارکت         یوفي ذات السياق، انطلقت ف     .الفلسطينية

ـ           فيها جموع المسلمين الذين قدموا من       وسـط   ی کل أنحاء العاصمة وضواحيها الى جامعـة طهـران ف
  .العاصمة، حيث تقام صالة الجمعة

 السياق ذاته، أقيم احتفال جماهيري حاشد في ضاحية بيروت الجنوبية نصرة لمدينة القدس شـارك                وفي
 سياق متصل، نظمت لجنة دعم المقاومـة فـي فلـسطين عـدة              وفي .فيه عشرات اآلالف من اللبنانيين    

برج البراجنة وبرج الشمالي    "يرات إحياء ليوم القدس العالمي بمخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان           مس
  ".بصور والبقاع والجليل، والبداوي 

 ذلك، خرج عشرات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين في العاصـمة الـسورية            إلى
 القدس العالمي والتضامن مـع مدينـة القـدس والمـسجد            دمشق بمسيرات جماهيرية حاشدة إلحياء يوم     

  .األقصى وما يتعرضون له من هجمات إسرائيلية
19/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  ميركل تتوقع تجميداً لالستيطان في الخريف وتتحفظ عن اعطاء رأي في تقرير غولدستون .41

هذا الخريف تجميداً " إسرائيل"علن توقعت المستشارة األلمانية أنغيال مركل أن ت:  اسكندر الديك-برلين 
كلما "  إسرائيل"لالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد سؤالها عن سبب تشديدها على يهودية 

 1,5تحدثت عن حل ألزمة الشرق األوسط، وما إذا كانت تعي التأثير السلبي الذي يمكن أن ينعكس على 
في ألمانيا نتحدث مثالً عن دولة ألمانية من دون أن ": ، قالت1948مليون فلسطيني يعيشون فيها منذ عام 

نمارس تمييزاً ضد أحد من أصل مختلف، والغاية هي تحديد الجوهر من دون أن يؤدي ذلك إلى وضع 
عندما ": وأضافت. "وهذه قضية مفروغ منها.  مليون إنسان من أصل عربي1,5عالمة استفهام على 

  . "ستقبلية على تسامح مماثل، سأكون سعيدة للغاية أيضاًتقوم الدولة الفلسطينية الم
وعن موقفها من تقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة القاضي ريتشارد غولدستون قالت 

وبعد أن ذكرت أن لكل شخص . "بعدم تقويمه بصورة انفعالية"مركل إنها أخذت علما بالتقرير وتنصح 
على عدم وضع "دم مشاطرته، حضت مثلها مثل اإلدارة األميركية حرية مشاطرة التقرير الرأي أو ع"

  ."عراقيل أمام عملية السالم، وإنما التطلع إلى المستقبل وبذل الجهود لمنع تكرار ما حصل
19/9/2009الحياة،   

  
  االتحاد األوروبي يؤكد التزامه حل الدولتين .42

نحن "اد االوروبي في بيان رسمي، أمس، صرحت الرئاسة السويدية لمجلس االتح: باريس ـ مراد مراد
ندعم بقوة الجهود المتواصلة التي تبذلها الواليات المتحدة في سبيل التوصل الى حل الدولتين وندعو 
األطراف الى االلتزام بسرعة والعودة الى المفاوضات من اجل اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على 

  ".إسرائيل"ى جنب بسالم وامن مع دولة  وتعيش جنبا ال1967اساس حدود العام 
ندعو السلطات االسرائيلية النهاء جميع نشاطات االستيطان بما في ذلك التوسع االستيطاني في "وأضاف 

وندعو السلطة الفلسطينية لمتابعة جهودها في سبيل تطوير االمن وترسيخ حكم القانون . القدس الشرقية
االتحاد األوروبي يحث جميع "وأضاف البيان  ".قتها حتى اآلنوان تبني ذلك على االنجازات التي حق

المانحين على الوفاء بااللتزامات السابقة، وعلى تعزيز الجهود لمساعدة السلطة الفلسطينية بروح من 
نؤكد مجددا على الضرورة الملحة إليجاد حل دائم ألزمة غزة، وندعو إلى فتح . التقاسم العادل لألعباء

  ". وط للمعابر لتدفق المساعدات االنسانية والبضائع التجارية واألشخاص من وإلى غزةفوري وغير مشر
19/9/2009المستقبل،   



  

  

 
 

  

            20 ص                                     1559:         العدد       19/9/2009السبت  :التاريخ

  
  وتجاهله حماس " إسرائيل"واشنطن تنتقد تقرير االمم المتحدة عن غزة لتركيزه على  .43

ث عن ارتكاب انتقدت وزارة الخارجية االميركية الجمعة تقرير لجنة االمم المتحدة الذي تحد: واشنطن
االسرائيليين والفلسطينيين جرائم حرب في قطاع غزة، وقال ايان كيلي المتحدث باسم الخارجية 

اال انه يركز في شكل كبير جدا على ما قامت به ، رغم ان التقرير يتناول طرفي النزاع"االميركية 
  " ".إسرائيل"

االمور المؤسفة التي قامت "في حين ان ، حول اعمال الجيش االسرائيلي" استنتاجات مجتزأة"واشار الى 
"  إسرائيل"لكن كيلي دعا ". عامة وخجولة"لم يتناولها التقرير سوى عبر مالحظات " حماس) حركة(بها 

  .الى التحقيق في سلوك جيشها
19/9/2009وكالة سما،   

  
 ال قمة أممية بين أوباما والفلسطينيين واإلسرائيليين :واشنطن .44

 أنها ال ، أمس،أوضحت المندوبة األمريكية لدى األمم المتحدة سوزان رايس: اح محمد المد- واشنطن
تستطيع في هذه المرحلة اإلعالن عن لقاء ثالثي بين الرئيس باراك أوباما والقادة الفلسطينيين 

وأعلنت رايس للصحافيين  .واإلسرائيليين على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة األسبوع المقبل
 .أن الجمعية العامة ستشهد عدة لقاءات ثنائية بين الواليات المتحدة ودول أخرى

19/9/2009عكاظ،   
  

 السالم سيجلب لكم األمن " : إسرائيل" لـاوباما .45
): ا ف ب، د ب ا، يو بي اي، رويترز، كونا (- محمد أبوخضير، زكي أبوالحالوة -القدس، القاهرة 

يب تهانيه وتبريكاته إلى الشعب االسرائيلي لمناسبة حلول عيد رأس أط"أعرب الرئيس باراك اوباما، عن 
الوقوف بحزم "، ودعا في الرسالة التي نشرتها الصحف االسرائيلية، امس، إلى "السنة العبرية الجديدة

  . "بوجه اآلراء المسبقة والتعصب والالمباالة
ويقبل كل الجيران في الشرق "  ئيلإسرا"العمل لتحقيق سالم دائم يجلب األمن لدولة "كما دعا إلى 

األوسط بالدولة اليهودية في شكل تام وليكون بإمكان سكان هذه الدولة تحقيق أمنياتهم وأحالمهم بعيداً عن 
"  إسرائيل"اإلدارة برئاسته تسعى الى تحقيق هذا السالم الذي لم يكن بمقدور "وأشار إلى أن . "الخوف

  . "نوجاراتها العربية تحقيقه حتى اآل
19/9/2009الراي، الكويت،   

  
  بفتح منشآتها أمام التفتيش الدولي" إسرائيل"الوكالة الذرية تطالب  .46

نجحت المجموعة العربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيراً، وبعد محاوالت :  علياء األتاسي-فيينا 
لثالثة والخمسين التي اختتمت أعمالها  عاماً، في دفع المؤتمر العام للوكالة في دورته ا15دامت أكثر من 

مساء امس في فيينا، إلى تبني مشروعي قرارين في شأن إخالء الشرق األوسط من أسلحة الدمار 
صراحة باالنضمام الى معاهدة حظر االنتشار النووي وفتح منشآتها النووية "  إسرائيل"الشامل، ويطالب 

جه المشروع من محاوالت لعرقلة التصويت عليه من امام المفتشين الدوليين، وذلك على رغم ما وا
 دولة، فيما رفضته 49ونال مشروع القرار العربي في جلسة التصويت تأييد ". إسرائيل"الدول الغربية و

  . دولة عن التصويت16، وامتنعت 45
19/9/2009الحياة،   
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  فلسطين عضواً باألمم المتحدة خالل سنوات: روبرت سيري .47
ث األمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، روبـرت سـيري أن                توقع مبعو  :القدس

وأشاد سـيري، فـي كلمـة       . تصبح فلسطين دولة عضواً في األمم المتحدة خالل السنوات القليلة المقبلة          
م، لدينا اليوم سلطة فلسطينية أكثر من مجرد شريك للـسال         " وزعها مكتبه، بأداء السلطة الفلسطينية وقال     
 .لدينا العب على استعداد لتحمل مسؤولياته

19/9/2009الوطن، السعودية،   
  

   أميركية على حدود غزةمعدات .48
استكملت وحدات عسكرية وأمنية مصرية، بإشراف سالح الهندسة األميركي، :  محمد سعيد-واشنطن 

غزة على جانبي الحدود تركيب أنظمة أميركية خاصة للكشف عن األنفاق التي يستخدمها فلسطينيو قطاع 
وكشفت مصادر أميركية ومصرية أن . مع مصر لتهريب جزء من احتياجات سكانهم من السلع األساسية

معدات الكشف اإللكتروني التي قدمها سالح الهندسة األميركي قد جرى تركيبها على طول الحدود 
  . المصرية مع قطاع غزة

19/9/2009األخبار،   
  

  خيارات سياسة الواليات المتحدة تمضي قدماً: ما بعد المستوطنات .49
  ديفيد ماكوفسكي

بعد مرور أشهر على قيام إدارة أوباما برفع توقعات العرب من خالل إثارة فكرة تجميد االستيطان، تقوم                 
هذه اإلدارة اآلن بالمهمة غير السارة المتمثلة بإقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس بالموافقـة                

 وإن كان يتضمن أكثر ممـا قـد         –ضمني التفاق يتعلق بالمستوطنات ويوفر أقل من المتوقع         على قبول   
ولذلك، فمن غير المؤكد ما إذا كانت الواليات المتحدة ستنجح في تنظيم قمة ثالثية              . عرض في الماضي  

و في األمم   بين الرئيس باراك أوباما، والرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياه           
المتحدة خالل االسبوع المقبل، والتي ستبلغ أوجها في اإلعالن عن استئناف مفاوضات السالم بـصورة               

  .رسمية
إن التوصل إلى اتفاق بشأن المستوطنات سيشمل على األرجح وقف أعمال البناء لمـدة تـسعة أشـهر،                  

إن قرار إسرائيل بعـدم  . غير سكنية  وحدة غير مكتملة البناء، فضالً عن مباني عامة أو           2,500باستثناء  
االلتزام بسياسة أكثر شموالً فيما يتعلق بتجميد بناء المستوطنات، قد أصبح أكثر سهولة نوعـاً مـا فـي                   
أعقاب رفض المملكة العربية السعودية المتكرر والبارز، قبول أي تدابير لبناء الثقة إال بعـد أن توافـق                  

إن الخطـة الـسعودية تطالـب       . 2002ادرة السالم العربية من عام      إسرائيل أوالً على تنفيذ متطلبات مب     
إسرائيل بصورة غير واقعية باالنسحاب الكامل من الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجـوالن،      

وإذا يفترض أن الواليات المتحدة وإسرائيل السلطة الفلسطينية        . قبل أن تتخذ الرياض أي خطوات متبادلة      
تفاق تسوية هذا األسبوع أو في المستقبل القريب، فالسؤال هو أي خيـار مـن خيـارات                 ستتوصل إلى ا  

  السياسة األمريكية سيحدد اتجاه وشكل الحدث الرئيسي، أال وهو مفاوضات السالم اإلسرائيلية الفلسطينية؟
  خيارات السياسة األمريكية

ن الرغبة في إنهاء الصراع اإلسرائيلي      إ". اتفاق إسرائيلي فلسطيني كامل بشأن جميع القضايا الجوهرية       "
ومع ذلك، فإن قابلية تنفيذه معرضة لمسألة خطيرة جـداً، ألن           . الفلسطيني تضفي جاذبية على هذا النهج     

ومن المرجح  . كل طرف سيتحمل قدراً كبيراً من رد الفعل السياسي بتقديمه تنازالت رئيسية في آن واحد              
بـسبب المـشاعر    ] قد تتوصل إليه األطـراف    [ص، أي اتفاق    أن تطيح مسألة القدس، على وجه الخصو      

كما أن  . وعالوة على ذلك، تعهد نتنياهو بعدم تقسيم المدينة       . الدينية التي تلهمها هذه المدينة لكال الجانبين      
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الالجئين الفلسطينيين هو أيضاً أمر مشكوك فيه، نظراً للطبيعة اإلنفعالية لهذه           ] لمشكلة[حالً وسطاً رئيسياً    
وعالوة على ذلك، من المـرجح أن تمنـع التمزقـات           . لمسألة وموقف محمود عباس المتصلب والعلني     ا

 من  – التي تتجلى في اإلنقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة            -السياسية داخل المجتمع الفلسطيني     
اب إلـى دولـة   وبالرغم من أن إسرائيل ال تعترض على حق الالجئين في الـذه   . التوصل إلى أي اتفاق   

فلسطينية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من الممكن أن يصر الكثير من سـكان غـزة، الـذين                   
 والتـي   1948يدعون بأنهم منحدرين من عائالت الجئة، على العودة إلى بيوتهم في فلسطين ما قبل عام                

، 2000ا كانت عليه فـي عـام   وأخيراً، يبدو أن القضية األمنية تختلف جداً عم      . هي اآلن داخل إسرائيل   
فمنذ ذلك الحـين وصـلت حركـة        : عندما حاول الرئيس بيل كلينتون التوصل إلى اتفاق في كامب ديفيد          

، منذ قرار   "الصواريخ القائمة بذاتها  "إلى السلطة في قطاع غزة، وقامت بقصف إسرائيل بآالف          » حماس«
  .2005إسرائيل فك االرتباط من أراضي القطاع في عام 

ى الرغم من تكهن بعض المراقبين لشؤون الشرق األوسط بأن شروط أوباما للتوصل إلـى اتفـاق،                 وعل
ونظـراً  . ، إال أنه ال توجد أدلة قوية تدعم هذا اإلدعـاء 2000مماثلة لتلك التي طرحها بيل كلينتون عام     

لمسار الشامل،  لعدم وجود احتماالت إلحراز تقدم، فمن غير المرجح أن تواصل واشنطن السير في هذا ا              
حتى وإن كانت رسالتها العلنية هي خالف ذلك، في حين ترسي األساس للوصول إلـى أهـداف قابلـة                   

  .للتحقيق بصورة أكثر
 ركزت المرحلة األولى من خطة سالم خارطة الطريق من عـام            ".المرحلة الثانية من خارطة الطريق    "

وتشمل المرحلة الثانية   . ستيطاني اإلسرائيلي  على بناء مؤسسات فلسطينية جديدة ووقف النشاط اال        2003
خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وسـمات للـسيادة، علـى              "الجهود التي ركزت على     

، "الخيـار "وبإشارته إلى كلمـة     ". أساس الدستور الجديد، كمحطة على الطريق نحو تسوية دائمة للوضع         
بصورة علنية، خوفاً من أن تؤدي في وقت الحق إلى إهمـال            رفض محمود عباس قبول المرحلة الثانية       

وعالوة علـى ذلـك،     . المجتمع الدولي للقضايا األساسية المتعلقة باألراضي، والقدس، والالجئين واألمن        
يعتقد بعض المحللين الفلسطينيين أنه في حين أن اإلعالن عن دولة فلسطينية يعطـي إسـرائيل مـدلول                  

، إال أن خطوة كهذه تعبر عن وجود عوائق خطيرة بالنـسبة            ]يمكن الرجوع إليه  [" عنوان"األهمية بوجود   
وباإلضافة إلى ذلك، بما أن احتالل إسرائيل للضفة الغربية لن يكون موضع شكوى مقبولة              . للفلسطينيين

ن كمـا أ  . قانونياً، سيكون للفلسطينيين نفوذاً أقل في المفاوضات المقبلة المتعلقـة بالقـضايا الجوهريـة             
  .صالحيات هذه الدولة ستقيد بشدة خالل المرحلة االنتقالية

وفي حين يشعر عباس بالقلق إزاء المرحلة الثانية، من المحتمل أن ينظر إليها نتنياهو بأنها تعكس نهجـاً                  
وعلى الرغم من أن الخطة قـد تنطـوي         . أقل خطراً من الناحية السياسية في السياق الداخلي اإلسرائيلي        

 علـى أسـاس     --سرائيل بتسليم المدن الفلسطينية والمناطق المحيطة بها في الضفة الغربية           على قيام إ  
-2000المسار الذي لم ينته وفقاً التفاق اوسلو، والذي كان قد تعطل بسبب انتفاضة األقصى في الفتـرة                  

ـ     120 إال أنها لن تتطلب من نتنياهو التعامل مع أي من الـ             -- 2004 اً فـي    مستوطنة يهوديـة تقريب
وبعبارة أخرى، فإن طبيعة الضفة الغربية التي تشبه مربعات رقعة الداما سـوف تـشتد               . الضفة الغربية 

  .حدة، مما سيؤدي إلى قيام قوى متباينة تعمل في أجزاء مختلفة من األراضي الفلسطينية
. افية أخـرى  إن هذا النهج ال يعالج بحزم أي من القضايا الجوهرية، بل هو مجرد خطوة دبلوماسية إض               

ولكن بما أن تنفيذ المرحلة الثانية يمكن أن يوفر إلدارة أوباما انتصاراً دبلوماسياً سريعاً نسبياً، فإنه سيجد                 
  .أنصاراً في واشنطن

يعرف فقط حدود إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، ويفترض        » الحدود أوالً « إن نهج    ".الحدود أوالً "
وعـالوة  . جوهرية، مثل القدس والالجئين، هي صعبة جداً لكي تحل في هذا الوقت           بأن معظم القضايا ال   

على ذلك، تستغرق الترتيبات األمنية الدائمة وقتاً طويالً، إذا يؤخذ بنظر اإلعتبار بأن إسـرائيل كانـت                 
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ومـع ذلـك، وافـق المفاوضـون اإلسـرائيليون          . تُقصف بالصواريخ منذ أن قامت بإخالء قطاع غزة       
ينيون في العام الماضي، على أن األراضي التي سيتم تبادلها في داخل إسرائيل يجب أن تكـون                 والفلسط

أما االختالفات في الـرأي     . مساوية لحجم الكتل االستيطانية في الضفة الغربية التي ستحتفظ بها إسرائيل          
  .حول النسبة المئوية لهذه االراضي فهي ضئيلة

فعند ترسيم حدود الحل    . المناسبة والمتمثلة فقط في سد فجوة ضيقة      هناك مزايا أخرى ترافق هذه الفرصة       
السياسي القائم على الدولتين، ستضع الواليات المتحدة وإسرائيل حداً لالحتكاك المثير لإلزعـاج حـول               

وباختصار، إن الطريقة المثلى للتعامـل مـع        . المستوطنات الذي شاب العالقات بينهما لمدة أربعين عاماً       
 مستوطناً يمثلون ورقة    285,000فبدالً من أن يكون هناك      . ات هي جعل المسألة موضع نقاش     المستوطن

 في المائة من المستوطنين يعيـشون       80وبما أن ما يقرب من      . مساومة، سيتم توضيح وضعهم القانوني    
 متاخمين إلى حد كبير، لحدود مـا قبـل عـام            -- في المائة من أراضي الضفة الغربية        5في أقل من    

 من الممكن مقايضة مساحة متساوية من األراضي داخل إسـرائيل عوضـاً             –، ولكن ليس تماماً     1967
وبالنسبة للسلطة الفلسطينية، من شأن عملية المقايـضة أن         . عنها، مما سيسمح لكل طرف اإلدعاء بالفوز      

 نجحت   تجاه الصراع، بحيث سيعني أن الدبلوماسية قد       --» حماس« وليس   --» فتح«تبرر نهج حركة    
وفي المقابل، ستكـسب    . الضفة الغربية ورسم حدود الحل السياسي القائم على دولتين        ] مكانة[في ترسيخ   

 على معظم المستوطنات في الضفة الغربية التي        - الذي طال انتظاره     -إسرائيل، طابع الشرعية الدولية     
لسابقين مثل مناحيم بـيغن واسـحق       وحتى اآلن، لم يتمكن قادة الليكود ا      . يتم ضمها في مثل هذه االتفاقية     

وعالوة على ذلك، فبالنـسبة لجميـع       . شامير من ضم ولو مستوطنة واحدة بسبب عدم وجود دعم دولي          
  .األطراف المعنية، سيتم حل إحدى القضايا الجوهرية في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

 منـه اإلبتعـاد عـن أولئـك         وفي حين أن هذا النهج سيمنح نتنياهو مكاسب كبيرة، فإن ذلك سـيتطلب            
 الذين ستكون مستوطناتهم على الجانـب الخطـأ مـن           -- 70,000 إلى   55,000 بين   --المستوطنين  

.) إن معظمهم، مع ذلك، لن يستغربوا، حيث أنهم بالفعل على الجانب الخطأ من الحاجز األمني              . (الحدود
، »كديما«ين ائتالفه الحاكم ليشمل حزب      وعالوة على ذلك، فإن هذا التحرك سيمكّن نتنياهو من إعادة تكو          

الذي تترأسه وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، والذي لم ينضم إلى حكومته في وقت سابق من هـذا                  
ومن شأن دعم نتنياهو لهذا الـنهج       . العام، مدعياً بأنه لم يكن جدياً حول الحل السياسي القائم على دولتين           

  .أن يكذب ذلك اإلدعاء
ة لعباس، يمثل أي تركيز على موضوع الحدود قفزة كبيرة، تكون أعلى من الوضع الراهن على                وبالنسب

. أرض الواقع، وسيتجنب احتمال قيام دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة مع مربعات مشابهة لرقعة الـداما               
 أي قـضية     والمتمثل بأن تأجيل   –كما سيبقى قلق محمود عباس إزاء المرحلة الثانية من خارطة الطريق            

ومع ذلك، فإن ميزة الـنهج المتمثلـة بــ          .  قائماً أيضاً عندما يتعلق األمر بالقدس      --هو بمثابة تنازل    
من وجهة نظر محمود عباس، هي استطاعته المساومة حول قضية الالجئين فـي وقـت               » الحدود أوالً «

  .الحق، من أجل انتزاع مكاسب في القدس
  الخاتمة

ن الواليات المتحدة وإسرائيل حول المستوطنات على وشك االنتهـاء أم ال، فـإن    إذا كان المأزق القائم بي    
وال يبدو أنه بإمكان ردم جسور الخالفـات        . السؤال الرئيسي اآلن يتعلق بهيكل مفاوضات السالم الالحقة       

ومع ذلك، يبـدو أن تـضييق الخالفـات حـول           . بين األطراف المعنية حول القدس والالجئين واألمن      
وبالنسبة لكال الطرفين، قـد     . ، يعد أكثر المؤشرات الواعدة لقيام مفاوضات ناجحة حول الحدود         األراضي

  . التسوية النهائية للصراع– حتى وإن لم يشكل --يشكل ذلك خطوة كبرى إلى األمام، ويسهل 
  16/9/2009معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، 
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  السياسي" االستعباط "منأبعد  .50
 فهمي هويدي

وإذا كنت في شك من ذلك فارجع . السياسي" االستعباط" مقبلون على مرحلة حاسمة في مسلسل نحن
معي إلى وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية المصري مع نظيره اإلسباني يوم الثالثاء 

، ذلك أن السيد أحمد أبوالغيط قال إن مصر ترفض معادلة التطبيع مقابل تجميد 9 /8الماضي 
تجاه » خطوة كبيرة«لكنه توقع تحرك بعض الدول العربية باتجاه التطبيع إذا اتخذت إسرائيل . االستيطان

وهو يشرح فكرته قال إن المطلوب اليوم موقف عربي . الفلسطينيين، تعكس استعدادها للتفاوض الجاد
 وأن تقبل بالبدء مصمم على أن تتوقف إسرائيل بالكامل عن عمليات االستيطان وفي القدس الشرقية،

الفوري للمفاوضات مع الفلسطينيين، على أساس خريطة الطريق ومفهوم الدولة الفلسطينية، وفي هذا 
الصدد أشار إلى قرار مؤتمر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم األخير بالقاهرة الذي أبدى استعدادا 

 . » في مواجهة خطوات إسرائيليةالتي يمكن اتخاذها) التطبيعية(للنظر والبحث في اإلجراءات «
في المؤتمر ذاته قال وزير الخارجية اإلسباني ميجيل موراتينوس إن بالده تدعم جهود المبعوث 
األمريكي جورج ميتشيل الساعية إلى إقناع إسرائيل بتجميد االستيطان، وفي حال التزام الدولة العبرية 

ول العربية إلى تحسين عالقاتها مع إسرائيل، وكان بذلك، فإننا نرغب في أن يكون هناك اتجاه من الد
الوزير اإلسباني قد صرح عقب اجتماعه مع عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية بأن 
األوروبيين يتطلعون إلى أن تشهد الفترة المقبلة وضع أساس جيد للمفاوضات بين الفلسطينيين 

نية، مضيفا أن هناك حاجة أيضا إلى جهد كبير لبناء الثقة واإلسرائيليين عبر وقف األنشطة االستيطا
 ). 9 /9الحياة اللندنية (

فوزير الخارجية المصري يتحدث عن رفض القاهرة لمقايضة . في هذا الكالم كثيرة" االستعباط"قرائن 
 التطبيع بتجميد االستيطان، وفي الوقت ذاته يتحدث عن إجراءات تطبيع عربية إذا اتخذت إسرائيل

وهذه الخطوة محصورة في التجميد الذي يمهد للمفاوضات، األمر الذي يثير السؤال . »خطوة كبيرة«
 ما هو المرفوض إذن؟ : التالي

ال تستهدف » خطوة كبيرة تتخذها إسرائيل«أيضا أن السيد أبوالغيط تحدث عن " االستعباط"من دالئل 
 الرجل يعلم أن الحكومة الحالية بتطرفها المعلن وهي كارثة إذا لم يكن. سوى االستعداد للتفاوض الجاد

ال تستطيع أن تتخذ أي خطوة باتجاه الفلسطينيين يمكن توصف بأنها ) اآلخرون يضمرون التطرف(
أما أم الكوارث . »تفاوض جاد«، وستكون الكارثة مضاعفة إذا صدق أن إسرائيل مستعدة ألي »كبيرة«

ي تتالعب به إسرائيل علنا اآلن، مقابل بدء التطبيع وإطالق فتتمثل في القبول بصفقة االستيطان الذ
المفاوضات، فهذا التجميد الموهوم الذي يصور بحسبانه إنجازا سياسيا، لن يتم، ولكن سوف يستمر 

بمعنى أنه يوقف الجديد لمدة تسعة أشهر فقط، . التالعب به، وهو في نهاية المطاف رمزي ومؤقت
ؤه، رغم بطالنه من الناحية القانونية، والنتيجة المطلوبة هي أن تبدأ ويضفي شرعية على ما تم إنشا

مفاوضات عقيمة ال أمل فيها، في حين يلزم العرب أنفسهم بخطوات تطبيعية محددة، تمثل تنازال عن 
آخر ورقة بيدهم في دفاعهم عن القضية الفلسطينية، وهو ما يعني أن اإلسرائيليين سوف يكسرون آخر 

في ؟!قاطعة، وأن الفلسطينيين سيجلسون معهم على طاولة المفاوضات لكي يأكلوا الهواءحاجز في الم
عالقات العرب مع » تحسين«تحدث وزير الخارجية اإلسباني عن " االستعباط"تجل آخر من تجليات 

ل ، وهو كالم ال يخلو من تدليس، فضال عن أنه يتجاه»لبناء الثقة«إسرائيل، وعن الجهد الكبير المطلوب 
أعني أنه يدعي العمى عن أن هناك . أن هناك احتالال وحصارا وهدما لبيوت الفلسطينيين ونهبا ألرضهم

قاتال وقتيال، وأن القتيل اعترف بحق القاتل في الوجود، وجرم مقاومته حتى اعتبرها إرهابا، وقدم في 
منه أن يقدم المزيد من تنازال عن حق العودة، وكل ذلك لم يشفع له، وال يزال مطلوبا » المبادرة«

 . التنازالت لكي ينال الرضا ويعزز الثقة
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لماذا ال يتحدث وزير الخارجية المصري بمثل ما تحدث به نظيره التركي، حين قال إن المطلوب اتخاذ 
سأترك اإلجابة لك، ألنني أخشى أال يمثل .. خطوات لتعزيز الثقة من جانب اإلسرائيليين وليس العرب؟

  .تفسيرا كافيا لهذا الموقف" االستعباط"
  19/9/2009الشرق، قطر، 

  
  التغييرات االستخباراتية المريبة في فلسطين؟وراءماذا  .51

   "هآرتس"
لرئيس جديد للمخابرات الفلسطينية ) أبو مازن(جاءت خطوة تعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

لسبب فيه، وهل يعد تردي األوضاع ليثير الكثير من التساؤالت خاصة في ظل توقيت هذا التعيين وا
 األمنية وراء هذا التعيين؟

وهل شاهد أبو مازن خلال في عمل األجهزة األمنية الفلسطينية دفعه للقيام بهذا التعيين الذي يطرح أكثر 
 من سؤال؟ ومن هو ماجد فرج المدير الجديد لالستخبارات الفلسطينية؟

 في مخيم الدهيشة 1962من الفلسطيني، حيث ولد عام بداية يعتبر فرج واحدا من أبرز رجال األ
لالجئين قرب بيت لحم، واعتقلته إسرائيل عدة مرات وقضى ما مجموعه نحو ست سنوات في السجون 

 .في إسرائيل
. وكان فرج من أبرز القادة الميدانيين في االنتفاضة، ثم بدأ طريقه في قوات األمن الوقائي الفلسطيني

 2002مه الشديد وحبه للجميع، غير أنه تعرض لصدمة شديدة حيث قتل والده عام وعرف عن فرج التزا
على يد القوات اإلسرائيلية في عملية توغل واسعة قامت بها، وبعدها انتقل إلى جهاز االستخبارات 

 . عين قائده2006العسكرية، وفي عام 
حركة حماس بالتحديد، حتى إن المثير أن فرج نجح في النهوض بالجهاز بقوة وأدار معارك قوية ضد 

الفلسطينيين يرون أن االستخبارات العسكرية الفلسطينية تعتبر واحدة من أبرز األجهزة الرئيسة في 
 .الحرب ضد حماس

ومع المنصب الجديد الذي تواله فرج بعد سنوات من الخدمة األمنية في صفوف مختلف األجهزة 
ألجهزة الفلسطينية قوة تحديا مهما وجديدا، وهو إعادة تنظيم الفلسطينية بات أمام القائد الجديد ألشد ا

الشارع الفلسطيني بعد فوضى السالح التي ألمت به، حيث باتت فوضى السالح في كل مكان في فلسطين 
 .األمر الذي يعرقل مسيرة الدولة بل ويعرضها لخطر شديد يجب الحذر منه

ر فرج، مثل انتشار الميليشيات المسلحة في غزة وبدء باإلضافة إلى هذا هناك تحديات أمنية أخرى تنتظ
أعراض انتقالها إلى الضفة الغربية، واشتعال الصراعات والخالفات بين أعضاء حركة فتح حيث باتت 
حركتهم فوق حافة بركان مشتعل من الممكن انفجاره في أي وقت، واألهم من كل هذا أن هؤالء القادة 

م عناصر مسلحة ترغب في فرض كلمتها بالقوة، األمر الذي يزيد من الفلسطينيين الفتحاويين تتبعه
 .التحديات التي يواجهها فرج، وهي التحديات التي تتزايد يوما بعد يوم

األهم من كل هذا أن هناك قضية تشغل الرأي العام الفلسطيني، أال وهي قضية العمالء الذين ينتشرون 
لغربية أو غزة ذاتها التي تمتلئ بالعمالء، األمر الذي يعني في كل األراضي الفلسطينية سواء بالضفة ا
المثير لالنتباه في قضية العمالء بالتحديد أن التقارير األمنية .. وببساطة أن فرج يحمل عبئا ثقيال للغاية

والصحافية اإلسرائيلية تزعم صراحة أن العمالء وصلوا إلى مكتب الرئيس عباس وكل شبر ومكان في 
لفلسطينية بمختلف توجهاتها، األمر الذي سيزيد من ثقل األعباء التي يتحملها فرج، خاصة المؤسسات ا

وبالتأكيد فإن هذا الطلب كان . أن هؤالء العمالء بالطبع يتمتعون بالذكاء الذي يمنع من كشفهم بسهولة
ن مقربيه أنه أحد أهم الطلبات التي تقدم بها الرئيس عباس إلى فرج، خاصة أن عباس ذكر لعدد كبير م

يشعر بالخوف وأنه مراقب طوال الوقت، ولألسف الشديد فإن هذا الشعور يالزمه في كل وقت ومكان، 
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تطهير المواقع القريبة من الرئيس من أي خطر تجسسي (األمر الذي يعني ضرورة هذه المهمة 
 ).يواجهه

 فرج أمام كل هذه التحديات هل سيصمد: ومع هذه التحديات المختلفة والمتعددة يطرح تساؤل مهم وهو
 التي تواجهه؟ وهل سيستطيع تلبية طلبات الرئيس عباس األمنية؟

 19/9/2009العرب، قطر، 
  

   في مواجهة تسوية انتقالية أخرىالفلسطينيون .52
  ماجد كيالي

تواصل إسرائيل لعبتها القديمة في المراوغة وتقطيع الوقت وطمس الحقائق لفرض امالءاتها في عملية 
ية، على مختلف األطراف المعنيين، من الفلسطينيين، إلى الدول العربية، وصوالً إلى الواليات التسو

  .المتحدة األميركية
فعلى الصعيد الدولي يطالب . هكذا يطرح بنيامين نتانياهو الشروط تلو االخرى، إزاء مختلف األطراف

ي إلنهاء قضية الالجئين الفلسطينيين، نتانياهو الدول الكبرى بضمان أمن إسرائيل، وتقديم الدعم المال
  . ووضع إيران على رأس األجندة الدولية، إلزالة خطرها، وتحجيم نفوذها في الشرق األوسط

وليس فقط إنهاء (وبالنسبة الى الدول العربية فإن نتانياهو يشترط عليها أن تطبع عالقاتها مع إسرائيل 
جميد االستيطان لبضعة أشهر، وليس مقابل انتهاء االحتالل، ، لمجرد قيام اسرائيل بت!)حالة العداء معها

  .كما يشترط إنهاء المطالب العربية من إسرائيل
أما بالنسبة الى الفلسطينيين، وهنا بيت القصيد، فإن نتانياهو يشترط إقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح، 

فاظها بالكتل االستيطانية الكبيرة، وبالقدس لكن بعد أن يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل، ويقروا باحت
  ! عاصمة موحدة لها، ومن دون أي التزام إسرائيلي بشأن حق العودة لالجئين الفلسطينيين

في مقابل ذلك ال أحد يصرخ بوجه نتانياهو، الذي يطرح تلك الشروط ويطالب بجوائز إلسرائيل، في 
 على إنهاء احتاللها، الذي بدأ منذ أكثر من أربعة حين أن المطلوب الضغط عليها ومعاقبتها وإجبارها

  .عقود، ووضع حد لسيطرتها على الفلسطينيين
لكن لم هذه الشروط؟ واضح أن نتانياهو يدرك أن اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل ال يقدم لها شيئاً، 

ل الفلسطينيين، وفرض الرواية بواقع نظامها السياسي وتشريعاتها القانونية، ومرجعيتها الدينية، سوى إذال
اإلسرائيلية لتاريخ المنطقة، وإعفاء إسرائيل من أية تبعات سياسية وقانونية وأخالقية نشأت عن إقامتها، 

علماً أن ال سابق لذلك في العالقات 1948هذا فضالً عن التبعات الخطيرة العتراف كهذا على فلسطينيي 
أما طبيعة هذه الدولة، ونظامها . ، أي بحدودها وأمنها وسيادتهاالدولية، اذ يجري االعتراف عادة بالدول

السياسي، واالقتصادي وبنيتها األيديولوجية، وديانتها الرسمية، وعلمها ونشيدها، فهذه شؤون داخلية، وال 
  .تطلب دولة االعتراف بها من دولة أخرى

ة التي تجعله يخشى ذلك، في واقع ال وبالنسبة الى تسلّح الدولة المفترضة فإن نتانياهو ليس من السذاج
 بالمئة مما تمتلكه إسرائيل من أسلحة، من ناحية اإلمكانيات المادية، 1يستطيع فيه الفلسطينيون امتالك 

، ويبدو أن الغرض، عدا عن )الضفة(ومصادر التسلّح، وبواقع سيطرة إسرائيل على حدود هذه الدولة 
  .  محدود السيادة، ويخضع لالعتبارات األمنية اإلسرائيليةاالبتزاز، هو مجرد إقامة كيان فلسطيني

في كل األحوال، فإن شروط نتانياهو هذه ال تطرح لالستهالك الداخلي فقط، وإنما هي تطرح، أيضاً، في 
سبيل رفع سقف إسرائيل في عملية التسوية الجارية، وتعزيز موقعها في إطار اإلستراتيجية األميركية 

األخص فهي تطرح من أجل الضغط على الفلسطينيين، ومقايضتهم إقامة دولة لهم، للشرق األوسط، وب
  .بالتنازل في المسائل المتعلقة بالحدود وبالقدس، وبالتخلي عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين
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مع ذلك يبدو نتانياهو في حالة حرجة، فهو هذه المرة غير قادر على تجاهل الحاجة األميركية لموقف 
يلي متفهم ومتعاون، وإال سيظهر كمن يضعف استقرار العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة، إسرائ

  .وكمن يصعب ويعرقل السياسة األميركية الشرق أوسطية
على ذلك فإن نتانياهو سيضطر للتعامل بجدية ومسؤولية مع المقترحات األميركية الستئناف عملية 

طه، بما يرضي الطرف األميركي، وال يعكر استقرار ائتالفه التسوية، من خالل تخفيض سقف شرو
  .الحكومي

وفي ظل هذه الصورة المعقدة فإن التسريبات تفيد بأن التجاذب األميركي ـ اإلسرائيلي سيتمخض قريبا 
، تحتاجه اإلدارة )1993بعد الحل األول الذي تضمنه اتفاق أوسلو(ًعن توافق على حل انتقالي جديد 

 لتسهيل سياستها الشرق أوسطية، ولتحقيق نوع من االستقرار في المنطقة، يمكنها من مواجهة األميركية،
  .الملف اإليراني، ومحاربة اإلرهاب في أفغانستان وباكستان، والخروج بهدوء من العراق

أما صيغة هذا الحل االنتقالي، وبغض النظر عن التفاصيل، فهي ستركز على ترسيم الحدود بين الضفة 
سرائيل، واإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية، على ذات مساحة األراضي التي احتلتها إسرائيل عام وإ

، ما يمكن الفلسطينيين من التعاطي وكأنهم حصلوا على دولة لهم في هذه األراضي، من دون 1967
  . التنازل في القضايا األخرى

، )الذي رفضه الفلسطينيون( الحدود الموقتة وفلسفة هذا الحل االنتقالي، الذي يختلف عن الدولة ذات
تتلخص بأن تعيين الحدود بين الضفة وإسرائيل يساعد على حل قضايا أخرى مثل القدس والمستوطنات، 

، ما يلبي غرض إسرائيل بضم الكتل )بالمساحة والنوعية ذاتها(بصيغة تبادل أراض بين الطرفين 
  .يين بإقامة دولتهم على كامل أرضهم المحتلةاالستيطانية الكبيرة، وتلبية غرض الفلسطين

وبديهي أن هكذا اتفاقاً سيؤجل البتّ التفصيلي إن بمستقبل القدس الشرقية، أو بكيفية حل قضية الالجئين، 
، يمكن أن يجرى التحايل عليه، بالتوصل إلى توافق )حتى اآلن(لكن هذا التأجيل المرفوض فلسطينياً 

لطرفين، وتؤجل االشتباك بينهما، لمصلحة التركيز على إقامة كيان على نقاط عامة للحل ترضي ا
  .للفلسطينيين فقط

ومعلوم أن قضية الالجئين لم تعد منذ زمن تطرح في إطار تنفيذ حق عودتهم إلى مواطنهم األصلية، 
ئهم، وإنما في إطار إيجاد حل لهذه القضية، من خالل منح هؤالء الالجئين هوية فلسطينية في مناطق لجو

  .أو توطينهم في بلد ثالث، كما بعودة بعضهم إلى الكيان الناشئ في الضفة
وفي الحقيقة ثمة سذاجة بتصور تسوية تتأسس على المفاوضات، وفي ظل موازين قوى ومعطيات عربية 
ودولية مختلة لمصلحة إسرائيل، وينتج منها إقامة دولة مستقلة في الضفة والقطاع وعودة الالجئين 

  .1948سطينيين إلى مناطق الفل
لكن السؤال ما البديل؟ أو هل يملك الفلسطينيون خياراً آخر؟ واضح أن الفلسطينيين إجماالً باتوا أسرى 

بغض النظر عن (وفي شكل خاص فإن الطبقة السياسية السائدة . االنحصار في لعبة الدولة المستقلة
، ولنسق العمل الذي )»حماس»و» فتح«بق على وهذا ينط(باتت مرتهنة لوضعها في السلطة ) خالفاتها

الحاصل أنه، وفي وضع كهذا، من الصعب . اعتادت عليه، كما باتت أسيرة اعتمادها على الخارج
، خارج خيار التفاوض، الذي )ونحن هنا ال نتحدث عن خيار المقاومة(تصور خيارات سياسية أخرى 

قل السياسي الفلسطيني بات ناضبا ولم يعد يتصور إنتاج تعتبره القيادة الرسمية خياراً وحيداً، وكأن الع
  .معادالت سياسية جديدة ومغايرة

بالمقابل إذا افترضنا جدالً أن هذه الطبقة السياسية قادرة على التضحية بوضعها في السلطة، وباعتمادها 
 بحصر على الخارج، وعملت بما يوحي بأنها باتت غير معنية بالمفاوضات، بشكلها الراهن، وال

خياراتها في دولة في الضفة والقطاع، فإن مجمل المعادالت السياسية والشروط اإلسرائيلية ستصبح بال 
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معنى، السيما في واقع تبدو فيه حاجة إسرائيل للتسوية، ومعها حاجة الواليات المتحدة لذلك، ال تقل عن 
  .حاجة الفلسطينيين والعرب

 مدروسة ودقيقة، وإلى إنهاء االنقسام وبناء المؤسسات، ورسم وبديهي أن هكذا خياراً يحتاج لحسابات
  . إستراتيجية سياسية ونضالية واضحة، كما يحتاج ذلك بالطبع إلى إطارات عربية ودولية مالئمة وداعمة

  19/9/2009الحياة، 
  

   أم السياسة وراء الخالف على موعد االنتخابات؟القداسة .53
  هاني المصري

 إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد يتم االتفـاق عليـه فـي              نصت الرؤية المصرية على   
، وهو أمر فتح الطريق لتجاوز االستحقاق الدستوري الذي يفرض إجـراء            2010النصف األول من عام     

، وذلك قبل انتهاء المدة التي تفرض على الرئيس وفقاً للقـانون  25/1/2010االنتخابات في موعد أقصاه     
  .م رئاسي بإجرائها قبل ثالثة أشهر على إجراء االنتخاباتبإصدار مرسو

فـال يمكـن تغليـب      . إن إجراء االنتخابات في موعدها استحقاق دستوري، ولكنه أمر سياسـي أيـضاً            
الدستوري على السياسي في الحالة الفلسطينية، ألن فلسطين تحت االحتالل، والسلطة ال تتمتع بالـسيادة،               

دد هل يمكن إجراء االنتخابات أم ال؟ ويـستطيع إذا جـرت االنتخابـات أن               واالحتالل عامل رئيسي يح   
يتدخل لتعطيل نتائجها، إذا لم تعجبه، مثلما حدث فعالً باعتقال عشرات النواب من حركة حمـاس، ممـا                  

  .أفقدها القدرة على ممارسة العمل كأغلبية، وأدى إلى تعطيل المجلس التشريعي
ة تحقيق الوفاق الوطني حتى تكون االنتخابات أمراً وطنياً وديمقراطياً،          إن هذا الواقع يطرح بشدة ضرور     

وتساعد على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، الشرط الحاسم من أجل تحقيـق أهـداف الـشعب                 
  .الفلسطيني بإنهاء االحتالل وإنجاز الحرية والعودة واالستقالل

يد االنتخابات بين الرفض المطلق، ألن ذلك يشكل خرقاً للقانون        لقد تفاوتت ردود األفعال على الدعوة لتمد      
ال يجب التراجع عنه بأي حال من       " مقدس"األساسي، وألن إجراء االنتخابات في موعدها الدستوري أمر         

األحوال، وبين الرفض واالستعداد للتعاطي معه بشروط معينة، اي اتخاذ موقف متوازن مسؤول، وبـين               
 يعطي فرصة أكبر للحوار، ويمنع فشله الذي سيؤدي إن حدث الى تحويل االنقسام الى               القبول به ألن ذلك   

  .قطيعة كاملة
كان من معسكر الرافضين للتأجيل أوساط في حركة فتح والسلطة والمنظمة، رغم أن حركة فتح اتخذت                

ى صدور مرسوم   موقفاً يجمع ما بين رفض التأجيل، واالستعداد للموافقة عليه، شرط االتفاق الوطني عل            
رئاسي بموعد آخر إلجراء االنتخابات، على أن يكون الموعد الجديد في شهر آذار أو نيسان أو أيـار أو                   

  .حزيران في الحد األقصى
هذا في نفس الوقت أعلن مصدر رسمي أن الرئيس سيصدر مرسوماً إلجراء االنتخابات في موعدها قبل                

ن يتعارض مع الجهود والتوجهات من أجل انجاز االتفاق         ، مع التوضيح أن هذا اإلجراء ل      25/10/2009
إذا لم يتم الوفاق الوطني فإن األمور سوف تتجه إلجراء االنتخابـات فـي موعـدها                : وأضاف. الوطني

فال " حماس"المقرر، وإذا كان هذا الموقف للتأكيد على احترام الموعد الدستوري وممارسة الضغط على              
اً إلجراء االنتخابات بدون وفاق وطني وفي الضفة الغربية فقط، فهذه هي            بأس، أما إذا كان يعكس توجه     

  .فعدم إجراء االنتخابات سيئ جدا وإجراؤها بدون اتفاق أسوأ. الطامة الكبرى
  :وليس خافياً أن هناك في أوساط حركة فتح والمنظمة تبايناً في الموقف بين وجهتي نظر

وتدفع باتجـاه إجـراء     " القداسة"راء االنتخابات الى مستوى     وجهة النظر األولى ترتقي بمسألة موعد إج      
االنتخابات في موعدها سواء إذا جرى االتفاق الوطني أو لم يجر، بل إن بعض أنصار وجهة النظر هذه                  
يفضلون أن ال يتم الوفاق الوطني، ألنهم ينظرون لالنتخابات القادمة كوسيلة لتصفية الحساب مع حركـة                
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صـناديق  (خراجها من النظام السياسي الفلسطيني من البوابة التي دخلـت منهـا،             حماس، وإلقصائها وإ  
فالديمقراطية في أساسها تعنـي المـساواة       . وهذا يضرب جوهر الديمقراطية التي يتشدقون بها      ) االقتراع

  .والمشاركة وتعزيز التعددية والتنوع والمنافسة
فلقـد سـبق وأن     . ق الديمقراطي والديمقراطية  ولم تحرك أنصار وجهة النظر هذه الغيرة على االستحقا        

انتهكت مواعيد دستورية على ايد فلسطينية وأخرى أفظع بكثير على أيدي االحتالل ولم تحـرك سـاكناً                 
  .للحفاظ على الدستور ودفاعاً عن الديمقراطية

لن تحصل  تمر بأزمة شديدة اآلن، وأن المؤشرات العديدة توضح أنها          " حماس"رهان هذا الفريق،على أن     
كما يراهن بعض أوسـاط     . على األغلبية التي حصلت عليها إذا جرت االنتخابات في موعدها الدستوري          

ترفض المشاركة في االنتخابات    " حماس"هذا الفريق على وضع شروط وضوابط سياسية وقانونية تجعل          
  . على االطالقأو تمنعها من المشاركة حتى لو أرادت، وهذا أمر سياسي بامتياز و ليس قانونياً

المسألة طبعاً كما الحظنا، عند البعض، ال عالقة لها بقداسة موعد إجـراء االنتخابـات، وال بـضرورة                  
باالنتخابات قبل أن تعترف    " حماس"احترام القانون األساسي، ألن هذا البعض نفسه كان رافضاً مشاركة           

كما .  المترتبة عليها أي ألسباب سياسية     بالمنظمة وتوافق على برنامجها، وعلى اتفاق اوسلو وااللتزامات       
  .2006دعا الى إجراء استفتاء ثم إجراء انتخابات مبكرة بعيد االنتخابات التشريعية التي جرت عام 

وجهة النظر الثانية ترى إمكانية الجمع بين الوطنية والدستور من خالل بذل كل الجهود الضرورية مـن                 
مع . مر تأجيل االنتخابات لبعض الوقت، ولكن ليس بشكل مفتوح        أجل الوفاق الوطني، حتى لو اقتضى األ      

ضرورة أن يتم التأجيل بشكل دستوري أيضا، أي من خالل دعوة المجلس التشريعي لالنعقـاد القـرار                 
  .قانون يسمح للرئيس بتأجيل االنتخابات لمدة محددة في حال وجود أسباب طارئة تستدعي ذلك

ركة حماس ال تريد إجراء االنتخابات، ألنها ال تؤمن بـاللجوء الـى             بالمقابل هناك أوساط واسعة في ح     
الفوز فيها، لذلك   " حماس"صناديق االقتراع إال لمرة واحدة، وال تريد االنتخابات تحديداً إال بعد أن تضمن              

تصر على إجرائها بعد حدوث الوفاق الوطني والتوقيع على اتفاق يشكل رزمة كاملة متكاملة تضم كافـة    
ايا، وتشدد بشروطها حول العديد من القضايا بما يساهم في جعل التوصل الى اتفاق أمراً مـستحيالً                 القض

كما أن هذه األوساط تفضل االتفاق مع حركة فتح على تمديد فترتي الرئاسة والمجلـس          . او شبه مستحيل  
التـي قـام بهـا      التشريعي لمدة عامين، بحجة ان المجلس التشريعي لم يمارس عمله جراء االعتقاالت             

  .االحتالل لعشرات النواب مما عطل األغلبية ومنعها من ممارسة دورها
أي أن هذه األوساط تضع شروطاً سياسية وفئوية تجعل االنتخابات تحت رحمتها، وإذا لـم تجـر فـي                   
موعدها تهدد بأنها ستتعامل مع المجلس التشريعي القائم لحين انتخاب مجلس آخر مستندة إلـى اجتهـاد                 

ر صحيح مبني على فقرة في القانون األساسي تفيد بأن المجلس التشريعي ينتهي عندما ينتخب مجلس                غي
 سنوات فقط، رغـم أن فتـرة المجلـس        4لماذا تكون فترة المجلس التشريعي الحالي       : آخر، كما تتساءل  

  .2006 - 1996 سنوات بالتمام والكمال خالل الفترة من 10التشريعي األول استمرت 
أصحاب وجهة النظر هذه أن االستحقاقات الدستورية يجب ان تخضع للمصلحة الوطنيـة العليـا               ينسى  

وليس للمصالح الفئوية والفصائلية، وأن المجلس التشريعي األول لم يكن محدداً بفترة ملزمـة بالقـانون                
ـ      . وإنما فترته كانت مفتوحة ومرتبطة بالمرحلة االنتقالية       ر عرفـات،   وعندما كان الرئيس الراحـل ياس

يرحمه اهللا، ونترحم اآلن أكثر على رحيله ونحن نرى المشهد الفلسطيني في غيابـه، يـرفض إجـراء                  
االنتخابات لم يكن ذلك خشية من نتائجها، كما كنا نعتقد، وإنما ألنه كان يصر على ضرورة وضع حـد                   

الراحل لـم يكـن يريـد       ف. للمرحلة االنتقالية التي كانت من المفترض أن تستمر لمدة ثالث سنوات فقط           
تكريس شرعية االحتالل من خالل تكرار إجراء االنتخابات والتعامل مع األمر الواقع االنتقالي كوضـع               

فـال يعقـل أن تجـري انتخابـات وراء          . والفلسطينيون يجب أن يقفوا أمام هذه المسألة طويالً       . مستمر
  .1967لة فلسطينية حقيقية على حدود انتخابات تحت االحتالل وبدون سقف زمني نهائي وقبل إقامة دو
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أما المجلس التشريعي الثاني فهناك نص قانوني يحدد مدته بأربع سنوات وبالتالي يفقد المجلس شـرعيته                
إذا انقضى هذا التاريخ بدون إجراء انتخابات، ونفس األمر ينطبق على انتهاء شرعية الرئيس، التي هناك                

 كانون  9ياسي حول ذلك بين من يقول إن الرئيس فقد شرعيته في            إجماع على إنهائها رغم االختالف الس     
  .2010 كانون ثاني عام 9 وبين من يقول إنه سيفقدها في 2009ثاني عام 

إن إجراء االنتخابات في موعدها أمر مهم جدا، كما أن الوفاق الوطني أمـر مهـم جـدا، وإذا جـرت                     
  .ة دائمةاالنتخابات في ظل االنقسام ستعمقه وتحوله الى قطيع

إن مخاطر إجراء االنتخابات في الضفة فقط أو في الضفة والقطاع بشكل منفصل عن بعضهما الـبعض،      
فليـذهب الـى    "ال تقتصر على خسارة مشاركة قطاع غزة، الذي يقول البعض بكل وقاحة وال مسؤولية               

سياسية وشعبية أخرى   والجهاد اإلسالمي وربما الجبهة الشعبية وقطاعات       " حماس"، بل سيعني أن     "الجحيم
في الضفة الغربية لن تشارك أو ستمنع من المشاركة بسبب الشروط التي يطالب البعض بوضعها علـى                 
المشاركين فيها مثل الموافقة على اتفاق اوسلو وااللتزامات المترتبة عليه، وهذا يشكل ــ إن حدث ــ                

 هذا النحو لن تعطي شرعية وال وحدة        ضربة قاصمة للديمقراطية، وسيعني أن االنتخابات إذا جرت على        
والمعارض مـن   . من حق المرشح أن يؤيد أو يعارض اوسلو       . وطنية وستكون هناك مقاطعة واسعة لها     

فـازت  " حمـاس "الطامة الكبرى ظهرت فـي أن       . حقه أن يسعى للحصول على األغلبية من أجل إلغائه        
غائه رغم فوزها، وإنما وافقت على احترامه       باالنتخابات التي هي ضمن افرازات اوسلو، ولم تسع الى ال         

  !وهذه موقف مزدوج وغير مفهوم. ورفضت االلتزام به
ال . لقد كنا موحدين ولم نحصل على شيء من إسرائيل، فكيف سنحصل ونحن منقسمون على أي شـيء                

  .بد من الوحدة على أساس برنامج وطني يحفظ الحقوق ويضع االستراتيجيات القادرة على تحقيقها
والجهاد والجبهتين الشعبية   " حماس" رغم مقاطعة    1996هناك من يقول إن االنتخابات األولى جرت عام         

ف كانت في تلك الفترة فـي  .ت.والديمقراطية وقطاعات سياسية وشعبية أخرى، وينسى هذا البعض أن م      
لياً، وكانت قيادة   وضع أفضل مما هي عليه اآلن، فهي كانت الشرعية المعترف بها فلسطينياً وعربياً ودو             

اآلن وبعد أن مر زمن طويل على شـلل المنظمـة           . ياسر عرفات تحظى بدعم أغلبية واضحة ومستقرة      
على األغلبية في المجلس التشريعي أصبح هنـاك        " حماس"وعدم عقد المجلس الوطني، وبعد أن حصلت        

تخابات إن جرت في ظـل      تغير جوهري في الخارطة السياسية الفلسطينية، بحيث ال يمكن أن تعطي االن           
االنقسام وبمقاطعة واسعة خصوصاً من حركة حماس التي حصلت على األغلبية في االنتخابات الـسابقة               

  .شرعية ألحد
" حمـاس "وعندما نقول للمتحمسين جداً إلجراء االنتخابات في موعدها في كل األحوال، ماذا إذا فـازت                

م تزوير االنتخابات أو لن يتم االعتراف بنتائجها،        مرة اخرى؟ يقول لك بعضهم هذا لن يحصل حتى لو ت          
إذا السبب مرة ثالثة أو رابعة سياسي ولـيس قانونيـاً كمـا             . بالتزامات المنظمة " حماس"إال إذا التزمت    

  .يدعون
فـإذا  . ، فيجب أن نحترم إرادة الشعب     "حماس"أما البعض اآلخر المنطقي والديمقراطي فيقول إذا فازت         

للمرة الثانية، ورغم ما جرى، فإنه مؤيد لبرنامجها، وعلى العالم أيضا فـي هـذه               " سحما"اختار الشعب   
  .الحالة أن يحترم إرادة الشعب الفلسطيني

إن إجراء االنتخابات في موعدها أمر ضروري جدا، ولكن االنتخابات حتى تقدم حالً وطنيـاً يجـب أن                  
  :تستند الى

ألهداف األساسية وأشكال النضال وقواعد العمل الـسياسي        إلى االتفاق على مرجعية وطنية تحدد ا      : أوال
  .الديمقراطي

  .إلى برنامج وطني واستراتيجيات قادرة على تطبيقه: ثانياً
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إلى توفير ضمانات بأن تكون انتخابات حرة ونزيهة من خالل إيجاد الظروف المناسـبة بـإطالق                : ثالثاً
على إجراء االنتخابات، ووقف حمـالت التحـريض        سراح المعتقلين على خلفية سياسية، قبل مدة كافية         

اإلعالمي وتوفير رقابة فلسطينية وعربية ودولية، وأن تكون بدون شروط أو تدخالت داخلية وخارجيـة               
تمس بالديمقراطية، ومع توفير شبكة أمان تشل قدرة االحتالل على التدخل الحاسم في سير االنتخابات أو                

  .تشريعيتعطيل نتائجها أو عمل المجلس ال
أو غيرها على عدم االتفاق على المرجعية التي تمثل ركائز المـصلحة الوطنيـة              " حماس"وإذا أصرت   

العليا، وعلى البرنامج السياسي، ورغم تقديم الضمانات الضرورية لحرية ونزاهة االنتخابـات، عنـدها              
اركة في االنتخابـات او     على المش " حماس"ستتبلور أغلبية سياسية وشعبية كبيرة وثابتة وكاسحة ستجبر         

  .يمكن حينها عقد االنتخابات بدونها، وبحيث تكون أقلية صغيرة غير قادرة على تعطيل إرادة األغلبية
  19/9/2009األيام، فلسطين، 
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