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  يجب بدء المفاوضات على الوضع النهائي وبدءها قريباً: عقب لقائه عباس ونتنياهوأوباما  .1
باراك األمريكي الرئيس ، أن نيويورك من راغدة درغامنقالً عن مراسلتها  23/9/2009الحياة، نشرت 

الوقت تعدى مجرد "ن أ وباما أطلق برنامجاً زمنياً لدفع عملية السالم، متعهداً بدور شخصي له، ومؤكداًأ
الكالم عن بدء المفاوضات، وحان الوقت البداء المرونة والمنطق والحلول الوسط الضرورية لتحقيق 

ن نعطي أنه يجب أ واألهم ،يجب بدء المفاوضات على الوضع النهائي وبدءها قريبا"، و"الهدافا
الخطوات المهمة لضبط النشاط " بحثها في "ترجمة"إسرائيل إلى ودعا . "المفاوضات فرصة للنجاح

نحو لوقف التحريض والتحرك "، وطالب الطرف الفلسطيني بالمزيد من العمل "افعال" إلى "االستيطاني
  . "خطوات ملموسة لتعزيز السالم"، كما طالب الدول العربية باتخاذ "مفاوضات

كد اوباما، عند بدء لقاء ثالثي ضمه والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين أو
لمصلحة " للفلسطينيين وللعالم و"حاسمة"ن التوصل إلى معالجة للنزاع مسألة أنتانياهو ووفودهما، 

ن يرسال فريقيهما االسبوع المقبل إلى واشنطن، كما أنه طلب من الطرفين أوقال . "اليات المتحدةالو
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سفرت عنه أطلب ان تقدم وزيرة الخارجية هيالري كلينتون تقريرا اليه منتصف الشهر المقبل عما 
  . المقبلولين من الشهرسبوعين األجهودها وجهود المبعوث الخاص جورج ميتشل مع الطرفين خالل األ

وباما اجتمع مع نتانياهو في لقاء ثنائي لنحو نصف ساعة تبعه لقاء ثنائي بين اوباما وعباس، ثم أوكان 
توجه الثالثة إلى اللقاء الثالثي الذي ضمهم مع فريق كل منهم، فحضرت اللقاء كلينتون وميتشل 

عن الجانب الفلسطيني ، كما حضره األميركي القومي جيمس جونز عن الجانب األمنومستشار مجلس 
وعن الطرف االسرائيلي، حضر وزير الدفاع ايهود . ياسر عبد ربه وصائب عريقات ورياض الملكي

  . باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان
. "صريحة ومنتجة"ووصف الرئيس األميركي لقاءاته الثنائية مع كل من عباس ونتانياهو بأنها كانت 

، "واليات المتحدة ملتزمة سالما عادال ودائما وشامال في الشرق األوسطال"وشدد في بيانه على أن 
. "قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، يعيش شعباهما في سالم وأمن" بما يؤدي إلى "بتسوية النزاع"و

بذال جهوداً كبيرة اليجاد إطار للمفاوضات على الوضع النهائي، وأحرزنا "وأضاف أن كلينتون وميتشل 
الماضي، ومنذ جاءت الحكومة اإلسرائيلية إلى الحكم ) يناير(ذ تسلمنا اإلدارة في كانون الثاني تقدماً من

  ."، لكن ما زال أمامنا الكثير)أبريل(في نيسان 
رغم كل العراقيل والتاريخ ":  إلى القيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية، قائالً"رسالة واضحة"ووجه أوباما 

بذل الجهد لكسر الحلقة المفرغة "ودعا إلى . " أن نعثر على طريق للتحرك قدماًوفقدان الثقة، يجب علينا
النجاح يعتمد على قيام جميع األطراف بالتحرك بحس يدرك أن الموضوع "وأضاف أن . "والجمود التام

  . "عاجل
لزام وباما تدخال شخصيا منه في محاولة إلأرأينا في دعوة ": عقب االجتماعصائب عريقات قال و

إسرائيل بوقف النشاط االستيطاني، بما فيه النمو الطبيعي، ومن ثم استئناف المفاوضات على الوضع 
وضح خالل االجتماع الموقف الفلسطيني أن عباس أضاف أو. "النهائي من النقطة التي توقفت عندها

حادثات التي وعن الم. "ال مفاوضات بال وقف االستيطان" و"ال دولة موقتة"ن أوخالصته االصرار على 
 بهدف التمكن من "ميركينحن على استعداد لالستمرار في الحديث مع الجانب األ": وباما، قالأليها إدعا 

 "ال حاجة إلى اعادة اختراع العجلة" و"نما المفاوضات ليست هدفا بحد ذاتهاإسرائيلي، اقناع الجانب اإل
مرجعية المفاوضات واضحة وال تنازل "ن أكد أ، و"ال مجال لحلول وسط في ما يتعلق باالستيطان"و

  .، في اشارة إلى القضايا الست المتعلقة بالوضع النهائي"عنها
، رئيس الوزراء اإلسرائيلي،  نتنياهوبنيامين أن من نيويورك 23/9/2009لشرق األوسط، وأوردت ا
سالم بأسرع ما ن القيادتين اإلسرائيلية والفلسطينية اتفقتا على ضرورة استئناف محادثات الأوضح أ
هناك اتفاق عام، يتضمن الفلسطينيين، على وجوب استئناف " :وأضاف في حديثه للصحافيين. يمكن

 ."عملية السالم بأسرع وقت ممكن من دون شروط مسبقة
:  محمود عباس قال بعد اللقاءالرئيس الفلسطيني أن نقالً عن وكاالت، 23/9/2009المستقبل، وأضافت 

 ضرورة أن ينفذ الجانب اإلسرائيلي التزاماته وبشكل خاص وقف كل أشكال طالبنا وأكدنا على"
  ".االستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي

  
  ال أحد مخول توقيع اتفاق يمس بحقوق الشعب الفلسطيني: هنية .2

 قال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية في خطبة صالة العيد أمـام آالف               : أ ف ب   -غزة  
ال أحـد   . ال أحد مخول أن يتنازل عن القدس والالجئـين        : "في مدينة غزة  " اليرموك"لين في ملعب    المص

هـذا  . مخول، ال منظمة التحرير وال غيرها، بالتوقيع على اتفاق يمس بحقوق شعبنا الفلسطيني وثوابتـه              
ألميركـي جـورج    وشدد على ان االقتراحات التي حملها المبعوث الرئاسي ا         ".اتفاق باطل ال يلزم شعبنا    

ال تختلف فـي جوهرهـا عـن مقترحـات اإلدارات           "ميتشل من إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما        
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بهدف استعادة عملية التسوية الميتة التي يراد لها أن تنتعش على حـساب حقوقنـا               ... األميركية السابقة 
  ".مستوطنات الكبرى باقية غير واضحة المعالم وال1967حدود "، مشيراً إلى أن "وعلى حساب القدس

على غزة، إنه عيـد النـصر       ) اإلسرائيلية األخيرة (هذا هو العيد األول بعد حرب الفرقان        "وأضاف أن   
أعياد النصر، ألنه ما زال االحـتالل       ... واحتفاالتنا بالعيد في فلسطين وغزة لها طعم خاص       ... والثبات

ال يجوز للعمال الفلسطينيين العمل في الشركات       حرام شرعاً و  "وأضاف أنه   ". والحصار وإغالق المعابر  
أو الشركات المـساهمة فـي تنفيـذ المخططـات          ... التي تبني المستوطنات في الضفة الغربية والقدس      

  ".الصهيونية
  21/9/2009الحياة، 

  
  ال مفاوضات من دون وقف كامل لالستيطانو "...طريق مسدود "وصلت إلىعملية السالم : عباس .3

 وقف االسـتيطان    "إسرائيل"جدد الرئيس محمود عباس تأكيده ضرورة التزام        : ان الحسيني  جيه -القاهرة  
  أن في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب لقائه الرئيس حـسني مبـارك            علنوأ قبل استئناف المفاوضات،  

 العائق األساسي أمام استئناف المفاوضات هو تهـرب         إنوقال  ،   طريق مسدود  إلىعملية السالم وصلت    
، خصوصاً في البند األول المطالب بوقـف  "خريطة الطريق" من االستحقاقات الواردة في خطة      "يلإسرائ"

ما حصل معنا في األيام الماضية أن المبعـوث األميركـي           : " وأوضح عباس  ،االستيطان في شكل كامل   
ـ                 ا زار  للسالم السيناتور جورج ميتشل قام بأكثر من جولة في الشرق األوسط، وزارنا أكثر من مرة، كم

مصر وعدداً من الدول العربية، وخالصة ما وصل إليه هو أنه كان يبحث عن اتفاق من أجـل الوقـف                    
  ". هذا االتفاقإلىالكامل لالستيطان بحسب خريطة الطريق، لكنه في النهاية لم يتمكن من الوصول 

طرف اإلسـرائيلي  تمسك ال" اتفاق يتعلق بوقف االستيطان خالل جولة ميتشل إلى إلىوعزا عدم التوصل  
، وأبرزها استثناء القدس والمبـاني قيـد اإلنـشاء          األميركيبأمور ال يحتملها ال الطرف الفلسطيني وال        

، مشدداً على أن الحديث عن وقف االستيطان مدة تسعة          "والمباني الحكومية وغيرها من وقف االستيطان     
  .ع وقفاً حقيقياً لالستيطانأشهر يبقى أمراً شكلياً ونظرياً ألنه ال يكون على أرض الواق

نتشاور، وزيارتنا ولقاؤنـا اليـوم مـع        : "وعن الموقف العربي المتعلق بوضع عملية السالم، قال عباس        
الرئيس مبارك من أجل التشاور، وذاهبون أيضاً لألردن للتشاور، وأجرينا عدداً من االتصاالت الهاتفيـة               

 الشهر الجاري للجنة المتابعة     21اجتماعاً سيعقد في    "أن  وأشار إلى   ". مع أشقائنا العرب من أجل التشاور     
العربية في نيويورك الستخالص النتيجة التي سنتوجه بها جميعاً إلى األمم المتحـدة وللـرئيس بـاراك                 

أتوقع أن يبذل   : "وعن توقعاته في خصوص طبيعة التحرك األميركي المستقبلي في المنطقة، قال           ".أوباما
ع إسرائيل، ونحن بدورنا نقوم بكل ما لدينا من واجبات، والتركيز يجب أن يكون              ميتشل جهوداً أخرى م   
  ".على الطرف اإلسرائيلي

عن إمكان ربط موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية بوضع عملية الـسالم، وان كـان              " الحياة"وسألته  
 مـا يتعلـق بالمفاوضـات       في: "تأجيل االنتخابات مرتبطاً فقط بإنجاز اتفاق مصالحة مع حماس، فأجاب         

واالنتخابات، فالموضوعان مختلفان وال توجد عالقة بين المفاوضات واالنتخابات، فاالنتخابـات قـضية             
فلسطينية داخلية بحثناها مع األخوة في مصر، وتلقينا رسالة تتضمن الرؤية المصرية للمصالحة وأجبنـا               

حت إشراف عربي وإسالمي ودولـي فـي أي          انتخابات رئاسية وتشريعية ت    إلىندعو  : "وأضاف". عليها
  ". وقت في النصف األول من العام المقبل، وعقد االنتخابات غير مرتبط بالمصالحة

  20/9/2009الحياة، 
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 حصار جريمة بحق اإلنسانيةوال ...لن نعرقل جهود قيام الدولة:  كي مون في رسالة إلىهنية .4
ية أن الحصار المفروض على قطاع غزة؛ هو جريمـة           أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطين      :غزة

 حسب بيان صادر عن وزارة الـشؤون الخارجيـة يـوم            ،بحق اإلنسانية، وجدد هنية في رسالة وجهها      
 بصفته وزير الخارجية، إلى األمين العـام     ،نسخةً منه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "، وتلقى   9-22الثالثاء  

بيل انعقاد الجمعية العمومية لألمـم المتحـدة؛ تـذكير المجتمـع الـدولي              لألمم المتحدة بان كي مون، ق     
وشدد علـى    .بالمسؤولية القانونية واألخالقية تجاه القضية الفلسطينية عموما والوضع في غزة خصوصا          

أن الحصار المفروض على قطاع غزة هو جريمة بحق اإلنسانية، يتحمل المجتمع الدولي وزرها، مذكِّرا               
" جينيف"بحق الفلسطينيين هي مخالفةٌ صريحةٌ لوثيقة       " إسرائيل"ن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها       بأ

وطالب ببذل الجهد خالل اجتماعات الجمعية العمومية التخـاذ          .الرابعة ولكل األعراف والمواثيق الدولية    
  .اعقرارات تُنهي الحصار وترفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني في القط

 عن معاناة أهل غزة، وأنهم ما زالوا ينتظرون وعود اإلعمار آلالف البيوت التي هدمت من                هنيةوتحدث  
  .م2009 يناير /يثانالقبل االحتالل في كانون 

لن يكون هناك أي تقدم بشأن هذه القضية إال إذا تم االعتـراف بالحكومـة               " األمين العام بأنه      هنية وذكَّر
ة ديمقراطيا كممثل للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن غـزة، وأن تلتـزم قـوات               الفلسطينية المنتخب 

  ".االحتالل بالقانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي
وأكدت الرسالة أن الحكومة سوف تشجع وتدعم كلَّ خطوة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية، وأنها لن تضع                 

 67 يونيـو    /ية حرة ومستقلة على حدود الرابع من حزيران       العراقيل أمام أية جهود لتحقيق دولة فلسطين      
وشددت رسالة هنية على أن مسؤولية عدم حصول أي تقدم في الـسالم تقـع علـى                  .وعاصمتها القدس 

الواليات المتحدة واالحتالل الصهيوني؛ حيث إن التوثيق التاريخي الطويل للقضية أوضـح أن المجتمـع             
 حلَّ الدولتين القائم على انسحاب االحتالل الصهيوني بشكل كامل إلـى            الدولي دعم بثبات وبطرق مختلفة    

، وحل قضية الالجئين القائمة على حق العودة والتعـويض، إال أن الكيـان              1967 يونيو   /حدود حزيران 
 .الصهيوني والواليات المتحدة يرفضان هذا الحل باستمرار

  22/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  تبقى عاصمةً أبديةً لدولة فلسطين واالحتالل إلى زوالالقدس س: بحر .5
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أن القدس ستبقى عاصمةً أبديـةً لدولـة               .  أكد د  :غزة

وشدد بحر في كلمة     . على أن االحتالل إلى زوال بفضل اهللا ومن ثم حفظة القرآن الكريم            فلسطين، مشدداً 
؛ على أن شعبنا الفلسطيني سيظل      "لألقصى انتصار .. تاج الوقار " خالل مهرجان    9-22له مساء الثالثاء    

.. ستتكسر على صخرة صمودكم يا شعب فلسطين كل المؤامرات        :"وقال   .رافعا رأسه، لن يخضعه إال هللا     
 ، داعيا المـولى عـز     "االنتصار قادم بفضل اهللا، ومن ثم بفضل حفظة كتاب اهللا الذين سيقودون المعركة            

  .وجل أن يكون االحتفال القادم في بيت المقدس
  22/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  حفظة القرآن هم األحق بقيادة الشعب وكل شيء في فلسطين يتحرك باتجاه تحرير القدس: هنية .6

 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أن حفظة كتاب اهللا تعالى هم األحق بقيـادة الـشعب                  :غزة
لفلسطيني؛ ألنهم يشكلون سور الحماية والوقاية له من كل ما يخطط له أعداؤه،  مشددا على أن القـرآن                   ا

يمس كل شيء في حياة اإلنسان؛ ابتداء من األمن والسياسة واالقتصاد والحرب، وانتهاء بالسلم والتهدئة               
 خـالل   9-22ه مساء الثالثـاء      في كلمة ل   ،وأضاف هنية  .والتصعيد؛ فهو النبراس الذي يتم السير عليه      

 ألف  16لالحتفال بتكريم   " دار القرآن الكريم والسنة   "الذي أقامته   " لألقصى انتصار .. تاج الوقار "مهرجان  
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هذا المهرجـان حـدث تـاريخي لـيس كـسائر           " أن   ،حافظ وحافظة خالل الصيف الحالي غرب غزة      
، " لحمله السالح والمرابطين في الثغـور      المهرجانات؛ فهو يحمل عدة صفات؛ منها صفة العبودية والقوة        

  .مؤكدا أن المسجد األقصى يتحرر فقط باليد المتوضئة التي تحمل البندقية في يد والمصحف في أخرى
وأشار هنية إلى أن فلسطين أرض يتحرك كل شيء عليها باتجاه مشروع واحد؛ هـو تحريـر القـدس                   

ني، مشددا على عدم قيام حكومته بأمر ال يخدم الـدين           واألقصى وعودة المقدسات من االحتالل الصهيو     
ودعا هنية إلى االستمرار على هذا الطريق والمنهج بعض النظر           .والقضية وتحرير األرض والمقدسات   

نحن نريد أن نصل بقطاع غزة إلى اللحظة التي نستطيع أن نسميه فيها             : "عن أي عواقب تعترضه، قائالً    
  ".لك لالنطالق نحو تحرير القدس؛ وذ"قطاع حفظة القرآن"

أمن البلد وأمن المقاومة والقيادات مرتبط بالقرآن؛ فهو حجاب من الزنانات والرادارات ومـن              "ونوه أن   
" قطاع حفظة القرآن  "نريد أن نصل بالقطاع إلى لحظة نسميه فيها         : "، وأضاف "أجهزة التنصت والتجسس  

  ".الق نحو القدس ألف أو يزيد، قطاع االنط100 حتى 20 و10
عشرة آالف حافظ وحافظة، وبعـد وقـت قـصير          : نهنئكم ونهنئ أنفسنا بتخريج هذه األعداد     : "وأضاف

 حافظـة بإشـراف     600سنشهد تخريج ستة آالف حافظ وحافظة بإشراف وزارة األوقاف، ثم تخـريج             
ة العيد، وتهنئة عيد غـزة      إذن، نحن اليوم في هذا العام نقدم إلى األمة تهنئ         ".. جمعية الشابات المسلمات  "

 ". ألف حافظ وحافظة لكتاب اهللا16هي تخريج 
  22/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  فيها الكثير من األسس للتوصل إلى مصالحةوترى رحب بالرؤية المصرية تحماس : هنية .7

  مـن حركـة  سمياً ر، أن وفداً  9-20 أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، األحد       : غزة
وقـال   . سيصل إلى القاهرة خالل أيام لتسليم ردها على الرؤية المصرية للمصالحة الفلـسطينية             حماس

حركة حماس رحبت بالرؤية المـصرية      "هنية، في خطبة عيد الفطر في ملعب اليرموك بمدينة غزة، إن            
 ".ناء عليه للتوصل إلى مصالحةإلنهاء االنقسام الداخلي، وتعتبر أن فيها كثيرا من األسس ما يمكن الب

 إلى أنهـا سـتقدم   على الرؤية المصرية دون أن يوضحها، مشيراً " مالحظات"وأشار إلى أن لدى حماس      
رؤيتها ورؤية الحكومة على حد سواء لبحثها مع المسؤولين المصريين بعد عطلة عيد الفطر، التي تنتهي                

 . الحرص على تحقيق المصالحةاألربعاء، مؤكداً
لب هنية الوسيط المصري للحوار الفلسطيني بالضغط الجاد على صناع القرار في الضفة الغربية من               وطا

اسـتمرار  " العـار "أجل إنهاء ملف االعتقال السياسي وإطالق سراح المعتقلين السياسيين، معتبرا أنه من             
 ".العلماء والمجاهدين"اعتقال 

رغم بعض المالحظات يشكل خيـر دليـل        " قال،   وبخصوص تقرير لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق      
وتأكيد على الرواية الفلسطينية أن االحتالل ارتكب كل الجرائم والمجازر، نأمل أال يوضع هذا التقريـر                

 ".في أدراج النسيان
جلب قادة االحتالل أمـام     "كما أشار إلى وجوب     " ضرورة أن يكون هذا التقرير وثيقة قانونية      "وأكد هنية،   

 ".نستغرب الصمت األوروبي المريب تجاه هذا التقرير"موضحا " الدوليةالمحاكم 
من جهة أخرى دعا هنية الدول العربية واإلسالمية إلى التقدم من أجل إعادة إعمار قطاع غـزة، عقـب                   

 .الحرب اإلسرائيلية على القطاع قبل ثمانية شهور
 21/9/2009الشرق األوسط، 
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 "أنابوليس"ت من النقطة التي انتهت إليها في  استئناف المفاوضانريد: عريقات .8
صائب عريقـات،  ، أن    كفاح زبون  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      23/9/2009الشرق األوسط،   نشرت  

مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية، ذكر في بيان له، أن الفلـسطينيين يريـدون اسـتئناف                 
، والتعامل مع كل الموضوعات الجوهرية، وهـي        "أنابوليس" المفاوضات من النقطة التي انتهت إليها في      

ما زلنا ملتزمين بالحل القائم     "وأضاف عريقات    .القدس والمستوطنات والحدود والمياه والالجئين واألمن     
على أساس الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للحياة على أساس حدود الرابـع مـن يونيـو                  

 ".ي تطبيق التزاماتنا وفق خريطة الطريق، وسوف نستمر ف1967
الفلسطينيين يأملون أن يوفر تدخل الرئيس أوباما الحافز الالزم إلعادة إسـرائيل إلـى              "وقال عريقات إن    

طاولة المفاوضات على أساس تطبيق التجميد الكامل والشامل للنشاط االسـتيطاني، وإقنـاع إسـرائيل               
 ". حول جميع الموضوعات الجوهرية من دون استثناءبضرورة استئناف مفاوضات الحل النهائي

 صائب عريقـات  ، أن    وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    23/9/2009القدس العربي،   وأضافت  
ـ الفلسطيني عن ترحيب الجانب     أعلن  ورفضهم  اإلسرائيليين بعد تعنت    أوباما للرئيس   "التدخل الشخصي " ب

ستيطاني واستئناف مفاوضات الحل النهائي حول كـل الموضـوعات          التجميد الشامل والكامل للنشاط اال    
 الـدولتين   أساسما زلنا ملتزمين بالحل القائم على       "وقال عريقات، في بيان له،       .الجوهرية بدون استثناء  

 وسـوف   1967 يونيو   / حدود الرابع من حزيران    أساس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على        وإقامة
  ."لتزاماتنا وفق خريطة الطريقنستمر بتطبيق ا
 إلـى  "إسرائيل" إلعادة الحافز الالزم    أوباما يوفر تدخل الرئيس     أنالفلسطينيين يأملون   " إنوقال عريقات   

سـرائيل  إ وإقنـاع  تطبيق التجميد الكامل والشامل للنـشاط االسـتيطاني          أساسطاولة المفاوضات على    
  ."ع الموضوعات الجوهرية من دون استثناءبضرورة استئناف مفاوضات الحل النهائي حول جمي

  
   بجميع التزاماتها"إسرائيل" أوفت إذا إال قرار اللجنة التنفيذية هو ال عودة للمفاوضات : خالدتيسير .9

ن العديد من   أ ب 9-22 من مصادر فلسطينية مطلعة الثالثاء    ' القدس العربي 'علمت   : وليد عوض  -رام اهللا   
 الرئيس محمود عباس بعدم حـضور القمـة         أوصوا التحرير الفلسطينية     اللجنة التنفيذية لمنظمة   أعضاء

 على  أوباما باراك   األمريكي الرئيس   إليها بنيامين نتنياهو التي دعا      اإلسرائيليالثالثية مع رئيس الوزراء     
 األراضـي  وقف االستيطان في     "إسرائيل" المتحدة في ظل رفض      لألممهامش اجتماعات الجمعية العامة     

 من  بأنه التنفيذية الذين طلبوا منه عدم حضور القمة         أعضاءوحسب المصادر فان عباس ابلغ       .يةالفلسطين
  . المتحمس لحل القضية الفلسطينية على حد قولهأوباما إليهالخطأ مقاطعة لقاء دعا 

ـ            راً اتخاذ اللجنة قـرا    "القدس العربي "ومن جهته نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد ل
 انه شخصيا ضد    إلى وقف االستيطان، مشيرا     "إسرائيل"بعدم حضور عباس للقمة الثالثية في ظل رفض         

 قـرار   أن إلـى ، مـشيرا    "ال يعني استئناف المفاوضات   " لقاء عباس ونتنياهو     أناللقاء، وشدد خالد على     
قـرار اللجنـة    " قائال    خالد  وأضاف . االستيطان "إسرائيل"التنفيذية هو عدم العودة للمفاوضات قبل وقف        

 بجميع التزاماتها الدولية بما فيهـا الـواردة فـي           إسرائيل أوفت إذا إالالتنفيذية هو ال عودة للمفاوضات      
 االستيطانية ومـا يـسمى بـالنمو        األنشطةخارطة الطريق بشأن الوقف الشامل وغير المشروط لجميع         

  ."الطبيعي وتفكيك البؤر االستيطانية
  23/9/2009القدس العربي، 

  
  ذهب إلى قمة نيويورك مكرهاعباسمصدر فلسطيني يكشف أن ":  األوسطالشرق" .10

ـ   :  كفاح زبون  - رام اهللا   ذهـب للقـاء     الرئيس محمود عباس  أن  " الشرق األوسط "أكد مصدر فلسطيني ل
اللقاء الثالثي، الذي جمع أمس في نيويورك الرئيس األميركي باراك أوباما، والرئيس عبـاس، ورئـيس                
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، لكنه يأمل أن يثمر اللقاء عن       أوباماراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، على غير رغبته، وبضغط من          الوز
الـسلطة تأمـل أن يـستغل       "وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية إن       . ممارسة ضغوط أكبر على نتنياهو    

اإلمكان إخـراج   الرئيس أوباما لقاء أمس من أجل ممارسة كل الضغوط الممكنة على نتنياهو لكي يكون ب              
 ".خطة أوباما بإخراج دولة فلسطينية إلى حيز الوجود خالل عامين، بحيث ال تبقى حبرا على الورق

وبحـسب  ". التي تعمل على كسب الوقـت     "وتعتقد السلطة أن األميركيين غير راضين عن أداء إسرائيل          
ياهو من اللعب على وتر الخالفات      المسؤول ذاته، فإن األميركيين والفلسطينيين اتفقوا على عدم تمكين نتن         

 .الفلسطينية، بتذرعه بأن غزة تدار ككيان منفصل
 23/9/2009الشرق األوسط، 

  
 اللقاء الثالثي له اعتباراته وأسبابه وشرط استئناف المفاوضات لم يتغير: أبو ردينة .11

ف االسـتيطان   أكد مسؤولون يرافقون الرئيس محمود عباس تمسكه باشتراط وق        :  محمد يونس  -رام اهللا   
شـرط اسـتئناف    "نبيـل أبـو ردينـة إن        الفلسطينية  الستئناف المفاوضات، وقال الناطق باسم الرئاسة       

يجب أن تقـوم المفاوضـات علـى        ... المفاوضات لم يتغير، خصوصاً في ما يتعلق باالستيطان والقدس        
وضات، وهو إقامة   ووقف االستيطان عامل مهم في الوصول إلى الهدف النهائي من المفا          . أساس واضح 

 التي سـتعقد    ] أوباما - نتنياهو   –عباس  [وحرص على التذكير بأن القمة الثالثية      ".دولة فلسطينية مستقلة  
على هامش أعمال الجمعية العمومية لألمم المتحدة في نيويورك جـاءت بنـاء علـى دعـوة الـرئيس                   

وأوضـح أن قبـول   ". ئناف المفاوضـات لهذا اللقاء اعتباراته وأسبابه، لكنه ال يعني است "األميركي، وان   
 الشروط  إيجاد"الجانب الفلسطيني المشاركة في اللقاء جاء استجابة للدعوة والجهود األميركية الرامية إلى             

  ".المناسبة لعودة المفاوضات
  23/9/2009الحياة، 

 
  كد لعباس تصميمها على وقف االستيطانتؤ اإلدارة األميركية :مسؤول فلسطيني .12

" متمكـسة بموقفهـا   "أبلغت اإلدارة األميركية الرئيس محمود عباس أمس بأنها         :  محمد يونس  -رام اهللا   
. في المستوطنات " النمو الطبيعي "المطالب بوقف تام لالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيه           

ـ     ة القمـة التـي     إن إدارة الرئيس باراك أوباما أكدت لعباس عشي       " الحياة"وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل
وباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، أن تحركها لعقد هذا اللقـاء ال               أتجمعه و 

أبلغت الرئيس بأنها تعتبر اللقاء رسـالة إلـى         "وأوضح أن اإلدارة األميركية     . يشكل تراجعاً عن موقفها   
ولفت إلى أن المبعوث األميركي     ". مة وصبورة  على السواء، مفادها أنها إدارة مصم      واإلسرائيليينالعرب  

 الشرق األوسط جورج ميتشل سيجري جولة سادسة في المنطقة قريباً بهدف التوصـل إلـى اتفـاق                  إلى
  .لوقف االستيطان تمهيداً الستئناف المفاوضات

سياسية من اإلدارة األميركية على التوصل إلى تسوية        " تصميماً"ويقول مسؤولون فلسطينيون إنهم لمسوا      
وقال أحدهم إن واشنطن تعهدت في لقاءات خاصة العمل على إقامة دولة فلسطينية خـالل               . خالل عامين 

للمرة األولى نشعر بأن الجانب     : "وأضاف". مصلحة قومية أميركية عليا   " تعتبر هذه الدولة     وإنهاعامين،  
لمـسنا أن هـذه    ... مـستقلة   األميركي يلتقي مع الجانب الفلسطيني في مصلحة مشتركة هي إقامة دولة            

  ".اإلدارة تظهر جدية عالية تصل إلى مرحلة إلزام نفسها بجدول زمني ال يتعدى العامين
  23/9/2009الحياة، 
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  ال أرى في القمة انجازاً لنا أو لغيرناو... ال توقعات أبداً للفلسطينيين من قمة نيويورك: أبو زايدة .13
 زايدة في حديث لإلذاعة العبرية أمـس        أبولسطيني السابق سفيان    رد الوزير الف  :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

 باراك بأن الفلسطينيين على شفا تفويت فرصة عظيمة أخرى          إيهودعلى تصريح وزير الدفاع اإلسرائيلي      
عن أي فرصة يتحدث باراك؟ نحن ال نضع الشروط إنما إسرائيل التي تعلن أن القدس               : "للسالم بالتساؤل 

نتنياهو هو الذي يعلـن     . دية إلسرائيل، وتشترط علينا مسبقاً االعتراف بها دولة يهودية        هي العاصمة األب  
هناك خريطة الطريق التي تـنص      .  وهذه مسألة أساسية   1967 يونيو   /أنه لن ينسحب إلى حدود حزيران     

وتـابع ان الـرئيس     ". على وقف االستيطان، ويأتي رئيس حكومتكم ويقول إنه لـن يجمـد االسـتيطان             
لكن أبو  "سطيني لم يرغب بهذه القمة طالما لم تعلن إسرائيل وتنفذ على األرض وقفاً تاماً لالستيطان،                الفل

مازن لم يرغب في قول ال للواليات المتحدة، فيما عدد من زعماء الدول العربية حضه على المـشاركة                  
هذا لقـاء للبروتوكـول وال      ... ال توقعات أبداً للفلسطينيين من اللقاء     : "وأضاف". أوباماوعدم رد دعوة    
لسنا نحن من يتوجب عليه حل مشاكل نتنياهو        ... ال أرى في القمة انجازاً لنا أو لغيرنا       . معنى سياسياً له  

نحن نتوقـع   ...  في أفغانستان والعراق أو األزمة المالية في الواليات المتحدة           أوباماالداخلية أو مشاكل    
  ".وإذا لم ينجح فماذا يمكننا أن نفعل؟... أوباما من الواليات المتحدة تنفيذ ما تعهد به

  22/9/2009الحياة، 
  

   يعلن من نيويورك الموقف الفلسطينيعباس .14
أكد مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية أن الخطاب الذي سيلقيه رئـيس            : عبد الجبار أبو غربية    -عمان  

لمقبل سيحدد خالله الموقف الفلـسطيني      السلطة محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة الجمعة ا         
كما سيضع الثوابت الفلسطينية أمام المجتمع الدولي ليتأكد هذا         ، الثابت والواضح من مجمل عملية السالم     

خاصة وأن الثوابـت    ،  هي من تعيق التوصل إلى سالم حقيقي في المنطقة والعالم          "إسرائيل"المجتمع أن   
ن الحقوق الفلسطينية المقرة من المجتمع الدولي نفسه عبر سلسلة من           الفلسطينية باتت تمثل الحد األدنى م     

  .القرارات
 على أن أي مفاوضات حقيقية ال يمكـن لهـا أن            ووفقا للمصدر فإن عباس سيشدد خالل الخطاب أيضاً       

 عن أن المفاوضات يجـب      عوضاً،  التوسعية أو الجديدة   أشكالهتنجح إذا بقي االستيطان مستمرا بمختلف       
االنسحاب اإلسرائيلي  ، ج عنها دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة          أن تنت 

 .م1967من جميع األراضي المحتلة خالل حرب يونيو 
  22/9/2009عكاظ، 

  
   لن تعيش بأمان ما دام االحتالل مستمراً"إسرائيل": الرجوب .15

 لن تعيش بأمان مـا دام       "إسرائيل"إن  ، بريل الرجوب قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ج       :بيت لحم 
وأضاف الرجوب فـي     .وأن خيار الكفاح المسلح هو خيارنا ولن نرفع الراية البيضاء         ، االحتالل مستمراً 

إذا اعتقد اإلسرائيليون أننا    "، ]9-19السبت  [أمس ،العبرية في عددها الصادر   " هآرتس"مقابلة مع صحيفة    
لن تعيشوا في أمن طالما أن هناك       : وأخاطب بهذا اإلسرائيليين وأقول لهم    ، طئونسنقبل باالحتالل فهم مخ   

فإذا أردتم االستقرار وعالقـات     ، فهذا أمر ال يسير جنباً إلى جنب مع السالم        ، احتالالً واالستيطان مستمر  
  ".جيرة طيبة عليكم إيقاف االستيطان وإنهاء االحتالل الذي هو أعظم إرهاب في العالم

، )إسـرائيل (أنا مؤمن بالسالم بالرغم من أنه تم اختيار الجناح اليميني للحكومة في             : "ستدرك قائالً لكنه ا 
، تفضل التعايش واالعتراف بالحقوق الفلسطينية    ) إسرائيل(فأنا أعرف أن الغالبية العظمى من العامة في         

 علـيهم الحقـائق كمـا       ولكن لديكم عصابات من أناس مجانين يستولون على القرار من العامة ويملون           
  ".يريدون
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نحن نتعامل اليوم مع محترفين لـديهم       : "قائالً، وأوضح الرجوب بأنه يدعم نشاط قوات األمن الفلسطينية       
وأنا مع االستمرار في هذا الفصل وأنهـم يجـب أن يكونـوا مؤيـدين               ، فصل تام بين عملهم والسياسة    

  ".ألصحاب القرار السياسي
وأنه يجب أن يتحقق من خالل التفاوض       ، يد الحل القائم على حل الدولتين لشعبين      ولفت االنتباه إلى أنه يؤ    

والـسالم  ، نحتاج إلى شريك إسرائيلي يعترف بالوجود الفلسطيني      "وتابع  ". الكفاح الالعنفي "أو من خالل    
ناء ال تقدم لنا معروفا ووجودها كان ب      ) إسرائيل(و، ليس مصلحة فلسطينية فقط بل هو مصلحة إسرائيلية       

  ".على قرار من هيئة األمم ولكن ال تنسوا أن ذلك القرار أعطى الشرعية لدولة أخرى
 20/9/2009صحيفة فلسطين 

  
   على القدومي أن يتوخى الدقة فيما يصرح وال يلجأ إلى أساليب بعيدة عن المسؤولية:الزعنون .16

لى ما نشرته الصحفية آسيا      ع  صرح سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تعقيباً        :وفا–عمان  
العتروس في صحيفة الصباح التونسية على لسان فاروق القدومي والتي ذكر فيها أن الزعنون طرد من                

رغم كل ما قيل على لسان      ": وقال الزعنون  . وأنه لم يلتحق بالعمل إال بعد طرده       1999الكويت في سنة    
 أحد أن ينكر نضاله في حركـة فـتح ومنظمـة            فاروق القدومي القائد التاريخي بحركة فتح وال يستطيع       

التحرير، فيجب على األخ القدومي القائد أن يتوخى الدقة فيما يقول أو يصرح، وال يلجأ إلـى أسـاليب                   
إن سليم الزعنون لم يأت إلى الثورة إال بعد أن طرد من الكويت سـنة               : ( عن المسؤولية فهو يقول    ةبعيد

نا اترك التعقيب على ذلك للقارئ العزيز الذي يعرف دور أبو           ، وأ )فتح  "، وهو ليس من مؤسسي      1999
  ."األديب في بدايات الثورة وفي منظمة التحرير وفي دوره في المجلس الوطني والمركزي

إنني السكرتير العام لرابطـة     ) أريد أن اعرف األخ أبو اللطف بما ال يعلم به وهذا أمر مستغرب            "وتابع  
 أثنـاء   56، وعلى رأس المقاومة الشعبية في قطاع غزة عـام           1954 سنة   الطالب الفلسطينيين بالقاهرة  

العدوان الثالثي، وأنني تفرغت للعمل السياسي كعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح ومعتمد لهـا فـي     
 حتى  1969 علما بأنني كنت نائبا لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني منذ           1990الخليج العربي حتى سنة     

ما أصبحت رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني بالوكالة بعد استقالة الـشيخ عبـد الحميـد                عند 1994عام  
السائح رحمه اهللا، كما انتخبت كذلك باإلجماع في الدورة الحادية والعشرين في مركز رشاد الشوا سـنة                 

 . " رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني1996
عرضت على األخ أبو اللطف أن يتفضل ليتولى        إنني كرئيس للمجلس الوطني والمجلس المركزي       ": وقال

 .مهام عمله إثر استشهاد الرئيس أبو عمار رحمه اهللا مباشرة ولكنه رفض الدخول وبارك لألخ أبو مازن                
 .هذه المالحظات أبينها للحقيقة والتاريخ": وختم بالقول

  20/9/2009الحياة الجديدة، 
  

  والمدينة المقدسةت االحتالل بحق األقصى  صمت الحكومات العربية تجاه ممارسانتقديهنية  .17
انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية حالة الصمت المطبق من قبل            : عبد الكريم السموني   - غزة

وقال هنيـة خـالل     . الحكومات العربية تجاه مدينة القدس والمسجد األقصى من عمليات تهويد متسارعة          
إن األمـة  "ين من رمضان بالمسجد العمري الكبير بمدينـة غـزة   مشاركته في إحياء ليلة التاسع والعشر   

ولألسف الشديد صامتة وتغط في نوم عميق لما يجري لمدينة القدس والمسجد األقـصى المبـارك مـن                  
عمليات تهويد، حتى أن عبارات التنديد والشجب واالستنكار التي كنا نسمعها من قبل لم نعـد نـسمعها                  

ـ          وقدر هنية الموقف ا    ".اآلن  والـذين   48لشجاع للشيخ رائد صالح وأهالي مدينة القدس وأراضـي الـ
ينوبون عن األمة في رفع لواء الدفاع عن القدس والمسجد األقصى المبارك في الوقت الذي تغـط فيـه                   

يجب علينا ونحن نعالج أقدس قضية عرفها التـاريخ ونحـن نواجـه             "وأضاف هنية    .األمة بنوم عميق  
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األرض الفلسطينية أن نتسلح بثقافة النصر واليقـين بـاهللا واالسـتمرار فـي              المشروع الصهيوني على    
  ".استحضار ثقافة االنتصار ألن الوسط المحيط بنا يحاول أن ينشر ثقافة الهزيمة واليأس

 20/9/2009صحيفة فلسطين 
  

  حرب جرائم الرتكابها قضائياً" إسرائيل "لمالحقة تدعو عشراوي . 18
" إسـرائيل  "مالحقة إلى الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة عضو عشراوي حنان .د دعت: )وام(

 تقريـر  وتوصـيات  لنتائج ارتياحها عن  وعبرت .غزة في الحرب جرائم نتائج نشر بعد وقضائياً سياسياً
 أنه عشراوي  وأكدت .المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس شكلها التي المستقلة الحقائق تقصي بعثة
 ضـرورة  إلـى  بالدعوة الفلسطينيين حق في جرائمها على وقضائياً سياسياً" إسرائيل "لمساءلة األوان آن

 المؤسـسات  وناشـدت . األمن مجلس قبل من متابعته يضمن بما" غولدستون "تقرير نتائج حول االلتفاف
 الكيـان  حقـة مال أجـل  مـن  العادلة التقرير نتائج ضوء على سوياً للعمل والحقوقية واألهلية الرسمية

 االسـتيطان  باستمرار أم غزة على عدوانه أثناء ارتكبها التي تلك سواء جرائمه على قضائيا الصهيوني
  .الدولية القوانين لكل خرقا يعد والذي وتهويدها القدس وضم الغربية الضفة في

  20/9/2009الخليج، 
  

  البرغوثي يندد بمخططات هدم منازل في قرى قرب نابلس مصطفى .19
كشف رئيس مجلس قروي الساوية بين مدينتي نابلس ورام اهللا، محمد حسن،             : منتصر حمدان  -هللا  رام ا 

 منزال  41 فلسطيني جراء مساعي سلطات االحتالل الرامية إلى هدم          500عن وجود خطر يتهدد مصير      
 فـي   مشيراً أن تنفيذ عملية هدم هذه المنازل يعني إلقاء هؤالء في العراء بال مأوى،               في القرية، موضحاً  

مـن أراضـى القريـة لغـرض        % 50 ألف دونم أي     11الوقت ذاته إلى أن سلطات االحتالل صادرت        
  .االستيطان

دعا النائب مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الفلسطينية إلى حملة وطنية من اجل إنقاذ تلك المنازل                و
ملية هدم هذه المنازل تنفيذ مخطـط      تريد من وراء ع   " إسرائيل" أن   وحماية أصحابها من التشرد، موضحاً    

إذا "وقال البرغوثي الذي شارك األهالي صمودهم ضد عمليـة الهـدم             .لشطر الضفة الغربية إلى قسمين    
، مؤكداً أن   "لشطر الضفة الغربية  " إسرائيل" في الساوية فإننا سنحبط مخطط        منزالً 41أحبطنا مخطط هدم    

ني متكامل يجري في القدس واألغوار ونعلين وبلعـين         ما يجري في الساوية هو جزء من مخطط استيطا        
وأكد أن ما ينفذ من مخططـات توسـعية         . والعقبة وجيوس وسوسيا والمعصرة وسائر األراضي المحتلة      

إسرائيلية يحتاج إلى مواجهة شعبية، مشيرا إلى النموذج المقاوم في نعلين وبلعين، مطالبا بدعم صـمود                
 .ات التي يقوم بها االحتالل والمستوطنونسكان الساوية لمواجهة االعتداء

  23/9/2009الخليج، 
  

  المهمة األساسية أمامنا استعادة الوحدة الوطنية:  الشعب الفلسطيني بالعيدئهنيعباس  .20
هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجـده فـي الـوطن                 : )وفا(

تمنيا من اهللا أن يعيده علينا في العام القادم بظروف أفضل، وان يحقـق              والشتات، لمناسبة عيد الفطر، م    
 أنوكان عباس يتحدث في مقابلة مع تلفزيون فلسطين بثها أول من أمس، حيث أكد                .شعبنا ما يصبو إليه   

وقال  .النجاحات التي تحققت للقيادة الفلسطينية هي نجاح للشعب بأكمله وليست نقاط تسجل لشخص واحد             
إن ما حصل في المؤتمر السادس لحركة فتح هو انجاز كبير لشعبنا وبالتحديد لحركة فتح التـي                 ": عباس

 سنة لتحقق مؤتمرها، وكانت هناك عقبات كثيرة وكثيرة جدا، وكانت هناك مراهنات علـى               20انتظرت  
ة كانت عكس   أن المؤتمر سيفشل أو لن يعقد، وإن عقد سيتفجر، وإن لم يتفجر لن يأتي بنتائج، لكن النتيج                
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ذلك ونجح بكل المقايس، وجاء بقيادة جديدة سواء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، والجميع كان                
  ".راضيا عن هذه النتيجة، وكان هذا خطوة إلى األمام وكان بالنسبة لنا هم

فيذية كانت في   استكملت قضية منظمة التحرير باستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية، ألن اللجنة التن          : "أضاف
اليوم أمامنا مهمات كثيرة وصعوبات كثيرة وإن       . مرحلة خطرة، بسبب فقدان بعض اإلخوة واستشهادهم      

  ".شاء اهللا سنتجاوز هذه العقبات لمصلحة الشعب
 استعادة الوحدة الوطنية وهذا ما تعمله مصر منذ سـنتين وتقـدم             أمامنا األساسيةالمهمة   "أنوأشار إلى   

أجل الوصول إلى الوحدة الوطنية، وقد تسلمنا مؤخرا مشروعا من الجانـب المـصري     جهودا حثيثة من    
أجبنا عليه بايجابية كاملة من أجل أن نستعيد الوحدة الوطنية، هناك تركيز علـى االنتخابـات الرئاسـية              
 والتشريعية، ونحن موافقون، وهذا مطلبنا في األساس أن نحتكم للشعب ما دامت هناك خالفات ومـا دام                
هناك انقالب، نحن مستعدون لخوض االنتخابات حسب الشرعية، إضافة إلى ذلك نحن ال مانع لـدينا أن                 
تكون االنتخابات تحت إشراف عربي وإسالمي ودولي، حتى يكون الكل مطمئنا، علما أننا أجرينا أعدادا               

  ".كل المقاييسكثيرة من االنتخابات التشريعية والنقابية وغيرها وكانت بشهادة الجميع ناجحة ب
  . بخطة خارطة الطريق"إسرائيل"وحول موضوع المفاوضات، قال عباس إنها تستأنف إذا التزمت 

  22/9/2009المستقبل، 
  

  التاريخي المرتبط بالقضية الفلسطينية األردنهنية يعرب عن تقديره لدور  .21
 هنية عن تقـديره لـدور       إسماعيلعرب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة      أ:  امجد الشوا  - بترا   -غزة  
 أقـيم وتوجه هنية في كلمته خالل الحفل التكريمي الـذي           . التاريخي المرتبط بالقضية الفلسطينية    األردن

اهللا   الملك عبـد   إلىأمس الثالثاء بمناسبة عيد الفطر السعيد       " 4غزة   "األردنيلطواقم المستشفى الميداني    
 .التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد والى طواقم المستشفى باألردنيالثاني والشعب 

جئنا اليوم مقدرين للوفود الطبية االردنية التي وصلت الى قطاع غزة خالل العدوان االسـرائيلي               "وقال  
وما زالت هذه الوفود تقوم بدورها في التخفيف من معاناة ابناء شعبنا حيث تشكل سندا وعونا لمرضـانا                  

، " ومنعهم من السفر بسبب اغالق المعابر من قبـل االحـتالل االسـرائيلي             الذين يعانون جراء الحصار   
مشيرا الى ان الطواقم االردنية قضت شهر رمضان وعيد الفطر السعيد في قطاع غزة بعيدا عن األهـل                  

 .ليقدموا العون للمرضى في غزة
  23/9/2009الدستور، 

  
 األولوية لتحريرهم يدعو القيادة الفلسطينية إلى إيالء موضوع األسرى قراقع .22

 دعا عيسى قراقع، وزير شؤون األسرى والمحررين في حكومة سالم فياض، القيادة الفلسطينية              :رام اهللا 
وقـال فـي     .إلى إيالء موضوع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي االهتمام واألولولية لتحريرهم          

 جيش حريـة ومناضـلون طـال        إن األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل هم      : "تصريح صحفي له  
اعتقالهم، وعلى القيادة الفلسطينية إيالء موضوعة األسرى االهتمام واألولوية الالزمين لتحريـرهم مـن              
المعتقالت اإلسرائيلية بما يشكلونه من وعي ووجدان لنضال شعب ما زال يعـيش االحـتالل اليـومي                 

اعين العام والخاص بأخذ دورهـا ومكانهـا        وطالب قراقع كافة المؤسسات الفلسطينية في القط       ".وقسوته
الالزمين في تقديم الدعم الالزم لذوي األسرى معنوياً ومادياً واجتماعياً، مشدداً على ضرورة الحـرص               

  .على أن يعيش ذوو األسرى حياة كريمة في ظل اعتقال األب والولد وإالم واألخت
  19/9/2009قدس برس، 
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  إعمار الباردالسنيورة قضية و عون يبحث معزكي  .23
عمار مخيم نهر البارد المعلقة في انتظار موقف مجلس شورى الدولة مـن             إ إعادةقضية  : اهللا بيار عطا 

تكتل التغيير  "قضية اآلثار المطمورة فيه، كانت الموضوع الرئيسي بل الوحيد في اللقاء الذي جمع رئيس               
ذا إو .ية في لبنان عباس زكي في الرابيـة       ميشال عون وممثل السلطة الفلسطين      اللبناني النائب "واإلصالح

الـذي يعتبـر    " حزب اهللا " يكون   أنصحت المعلومات، فإن اللقاء كان بناء على تمني طرف ثالث يرجح            
 ما توافر من معلومات، فان العماد عـون         إلىواستناداً  . نفسه صديقاً للطرفين ومعنياً بالقضية الفلسطينية     

 التنقيـب   أعمال المخيم في انتظار االنتهاء من       إعمار مطالباً بوقف     مجلس الشورى  أمامالذي تقدم بطعن    
 إثارة المدفونة تحت طبقات تربة المخيم، ال يبدو في وارد           األثريةعن اآلثار في مدينة ارتوزيا الرومانية       

 مشكالت  إلى الذي قد يرتد سلباً على ارض الواقع ويؤدي          األمرعمار،   اإل إعادة أماممزيد من المشكالت    
 يقدم حلوالً لالجئين المهجرين مـن       أن المسؤول الفلسطيني يهمه     أنفي حين   . وتطورات ال تحمد عقباها   

 إلـى  جمعهم في المخـيم      إعادة تؤدي عدم    أن، حيث يمكن    أخرى وأنحاء مخيم البداوي    إلىمخيم البارد   
  . في المجتمعات المحليةإدماجهم بأخرى من خالل أوتشتيتهم وتوطينهم بطريقة 

سيقوم " التيار "أن عون كان ايجابياً جداً خالل االجتماع وابلغ زكي          أند مصدر مطلع على ما جرى       وأفا
 اإلضـاءة  مجلس الشورى هو     أمام المخيم، وانه رمى من خالل الشكوى        إعمار إلعادةبكل ما في وسعه     

ن وعد بأنه سيتصل     عو إنوقيل  .  الالجئين إليواء اإلعمار المكتشفة في المخيم ال وقف       اآلثار أهميةعلى  
 جملة اقتراحات وحلول يراهـا مناسـبة لهـذه          إلبالغه فؤاد السنيورة    األعمالبرئيس حكومة تصريف    

 اتصل بالسنيورة مهنئاً بعيد الفطر لكنه لم يتحدث معه ال مـن             عون أن وأكدالقضية، لكن المصدر عاد     
 بـل   األوللم يكـن    "  الفلسطيني - العوني"واضاف ان اللقاء    .  نهر البارد  إعمارقريب وال من بعيد عن      
التيار الوطني  " نهر البارد في سفارة فلسطين مروان عبد العال والقيادي في            إعمارسبقه آخر بين مسؤول     

  .ناصيف القزي استمر ساعتين ونوقشت خالله مالحظات العونيين على المسألة" الحر
 –لجنـة الحـوار اللبنـاني        "فؤاد السنيورة، في حـضور رئـيس        عباس زكي رئيس الحكومة    كما زار 
  .عمار نهر الباردإ إعادة المخيمات وال سيما منها أوضاعالسفير خليل مكاوي، وعرض معه " الفلسطيني

  23/9/2009النهار، 
 

   اتفاق سالم تبرمه السلطة لن يكون ملزما للفلسطينيينأي: الرشق .24
 موافقة الرئيس محمود    إنس  حماحركة  قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي ل       : اشرف الهور  - غزة

طعنة للقضية الوطنية الفلـسطينية وغطـاء       "نتنياهو تمثل    عباس للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين     
ي اتفـاق تبرمـه     أ أنوشدد علـى     ".للحكومة الصهيونية في عدوانها وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني       

نا، وسيزيد من حدة االنقسام السياسي في الـساحة         غير ملزم لشعب  "السلطة الفلسطينية مع إسرائيل سيكون      
  ".الوطنية

 الحـوار   أمـام الشروط والعراقيل   " يبتعد الرئيس عباس عن وضع       أن األجدرورأى الرشق انه كان من      
  ".ويلتحق بطاولة حوار ينهي االنقسام ويعيد الوحدة الوطنية(..) الوطني الفلسطيني 

 رفـض نتنيـاهو   أمريكا فيه أعلنتللقاء الثالثي، في الوقت الذي  أوباماوانتقد قبول الرئيس عباس دعوة   
" ضـربة قاسـية   " اللقـاء وجـه      أن إلىالموافقة على تجميد االستيطان في القدس والضفة الغربية، الفتا          

  ."إسرائيل"للتحركات الواسعة التي تشهدها الكثير من بقاع العالم لفرض عزلة على 
 اإلبادةهو بمثابة صك غفران تقدمه سلطة رام اهللا لالحتالل عن حرب            لقاء عباس بنتنياهو    "وقال الرشق   

  ".الجماعية التي نفذها في قطاع غزة
  23/9/2009القدس العربي، 
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  الفصائل الفلسطينية تواصل انتقاداتها الجتماع عباس بنتنياهو .25
 الرئيس محمـود    سأمواصلت الفصائل الفلسطينية حملة انتقاداتها للقاء الذي جمع         : اشرف الهور  -غزة  

  .أوباما باراك األمريكيعباس برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، برعاية الرئيس 
 األجدر من   إن اللقاء لم يخرج بنتائج، وقال       أن نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد         حيث أكد 

  ". لهذا اللقاءإطالقاًال مبرر "ن يرفضه الرئيس عباس، وشدد على انه أ
 نتنيـاهو   أن وأكدرئيس حكومة االحتالل،    " مكافأة ال يستحقها  "في السياق اعتبر حزب الشعب اللقاء بأنه        

ـ   يهام العالم بوجود عملية سالم، في الوقت الذي تواصل حكومته العدوان على شـعبنا              إ"سيستغل اللقاء ل
مغبـة  "وحذر الحزب مـن      ". الفلسطينية األراضيوتصر على مواصلة عمليات التوسع االستيطاني في        

 الذي يـضع    األمر الداعي الستئناف المفاوضات،     األمريكيةاالنزالق نحو تلبية مسعى الواليات المتحدة       
مصداقية موقف القيادة الفلسطينية على المحك ويضعف القدرة على مطالبة العالم بممارسة الضغوط على              

  ".حكومة نتنياهو
 االستيطانية  اإلجراميةتغطية فلسطينية رسمية للسياسة     "لثالثي يشكل    اللقاء ا  أنكذلك رأت الجبهة الشعبية     

 رضوخ السلطة الفلسطينية للـضغوط واالمـالءات        أنكدت  أو ". في إسرائيل  اإلرهابالتي يمارسها قادة    
 هذا اللقاء يـأتي فـي ظـل         إنوقالت   ".يشكل استهتارا بمصالح ومشاعر الشعب الفلسطيني      "األمريكية

 إخضاع اإلسرائيلية التي تستهدف     - األمريكيةان وعشية المناورات العسكرية المشتركة      استمرار االستيط 
  . كاملأمريكي عن تطوير نظام صاروخي إسرائيلي بتمويل اإلعالنالمنطقة، كما انه يأتي في ظل 

ودعت السلطة الفلسطينية لمراجعة حساباتها ووقف سياسة التنازالت والرضـوخ التـي دفـع الـشعب                
  .ني ثمنها غاليا والتي ثبت فشلها بشكل كاملالفلسطي
 ".شكليا فارغ المضمون  " سيكون   بأنه سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس اللقاء          .د  وصف فيما

 وجـود حـراك     وإظهـار التغطية على التعنت الـصهيوني،      " الهدف من اللقاء سيكون بهدف       أنورأى  
تكـذيب ادعاءاتـه    "اس المشاركة في هذا اللقاء يؤكد       ن قرار الرئيس عب   أ إلى زهري   أبوولفت   ".سياسي

  ". ال لقاءات في ظل استمرار االستيطانبأنهوتعهداته 
وحذرت  .وفي السياق طالبت الجبهة الديمقراطية الرئيس عباس بعدم حضور اللقاء، والعدول عن موافقته            

ـ    اء، في الوقت الذي لم تـستجب      لعقد مثل هذا اللق   " األمريكيةاالستجابة للضغوطات   "الجبهة مما وصفته ب
  .حكومة نتنياهو للمطالب الفلسطينية بوقف االستيطان بشكل كامل

تضعف الموقف الفلسطيني دوليا، وتمثـل صـفعة لكافـة القـوى            " مثل هذه اللقاءات     أن الجبهة   وأكدت
سـتيطان   اال أشـكال  مفاوضات مع اإلسرائيليين قبل وقف كافة        أية إجراءوالفصائل الفلسطينية الرافضة    

  ".والعدوان
  23/9/2009-22القدس العربي، 

  
  الورقة المصريةلبحث مقترحات المقبل  األحدمشعل في القاهرة : حماس .26

 زهري الناطق   أبوسامي  ، أن    غزة  مراسلها من    اشرف الهور  عن،  23/9/2009القدس العربي،   ذكرت  
ـ      أنمن المقرر   "قال   حماسحركة  الرسمي باسم    ة برئاسـة رئـيس المكتـب        يصل وفد من قيادة الحرك

 القادم للتباحث مع المسؤولين المصريين حول الورقة المـصرية          األحد القاهرة   إلىالسياسي خالد مشعل    
تتعامـل بكـل    " حمـاس    أن إلى زهري في تصريحات صحافية      أبوشار  أو ".وما تضمنته من مقترحات   

قيق المصالحة الفلـسطينية وفـي    االنقسام وتح إنهاء إلى يؤدي   أن جهد يمكن    أي إلنجاحايجابية وحرص   
  ".مقدمة هذه الجهود الجهد المصري

 القيادي في حماس محمد ، أن القاهرة مراسلتها منجيهان الحسيني عن، 23/9/2009 الحياة، وأضافت
إن هذه الزيارة تعتبر رسالة جدية تعكس مدى اهتمام الحركة بإنهاء االنقسام وانجاز " الحياة"نصر قال لـ
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وتابع .  اللحمة الفلسطينيةإعادةوطنية، مضيفاً أن الحركة معنية تماماً بإنجاح الحوار من أجل المصالحة ال
) فتح وحماس(أنه سيتم نقاش الورقة المصرية التي تضم المقترحات التي طرحتها مصر على الجانبين 

  . االنقسامإنهاءمن أجل 
مقترحات وسنتعامل بايجابية مع الورقة  وسنناقش الاألفكارلدينا ردود ومالحظات وسنتناول : "وأوضح

حماس ال تخشى  "أن إلىولفت ".  جهد إيجابي يبذل من أجل الوحدة والمصالحةأي ندعم ألنناالمصرية 
من يخض االنتخابات يجب أن تتوافر له الظروف الطبيعية : "أضاف، لكنه "طالقاً خوض االنتخاباتإ

، مشدداً على " نزيهة وحرية وشفافيةأجواءية وفي لذلك، ونحن جاهزون لالنتخابات في ظروف طبيع
 الظروف إنتقولون : "وتابع.  تجري هذه االنتخابات في ظل وفاق وطني بعيداً من االنقسامأنضرورة 

في غزة غير طبيعية، ونحن نقول إن الظروف في الضفة غير طبيعية، هناك الحواجز التي تفصل بين 
لن تجرى : "وزاد ".ون الظروف متكافئة في الضفة وغزة معاً، ويجب أن تكواألحياءالمدن والقرى 

 انفصال قيادات إلى، مشيراً "انتخابات في ظل وجود ألف معتقل من كوادر الحركة في سجون السلطة
 انتخابات وإال منحنا هذا إجراءلذلك ال يمكن "حماس عن بعضها واالنقسام في الساحة الفلسطينية، 

 االنتخابات في إجراء، محذراً من أن " القضيةأوهذا ليس في مصلحة الشعب االنقسام شرعية سياسية، و
  . أبديانفصالظل االنقسام سيؤدي إلى 

 ستسير في المسار السياسي طالما األزمةوربط نصر بين المفاوضات السياسية وحال االنقسام، ورأى أن 
حماس تقول أنها " إن إلىي، مشيراً  ليست هناك جهة واحدة تمثل الشعب الفلسطينألنهأن هناك انقساماً 

ال احد يستطيع أن يدعي انه يمثل . ممثلة بالغالبية، والرئيس محمود عباس يقول انه رئيس منتخب
 المصالحة وبناء منظمة التحرير وإبرام االنقسام إنهاءالشعب بغالبية ساحقة، لذلك فإن الحل الوحيد هو 

حماس بكل : "وانتقد المنظمة في وضعها الحالي، وقال". نيلتصبح هي القيادة الحقيقية للشعب الفلسطي
 على سبيل المثال، خارج اإلسالمي مثل الجهاد أخرى قوى فلسطينية إلى إضافة، األرضوزنها على 

  ".المنظمة وغير ممثلة داخلها، فالمنظمة في حالها ووصفها الحالي ال تمثل قطاعات الشعب الفلسطيني
 ألنها بأنها السبب الرئيسي لهذا المأزق "إسرائيل"ت ستظل مجمدة، متهماً  المفاوضاأنوشدد نصر على 

 وخطاب الرئيس باراك األميركي الفلسطينيين أي شيء، وقال انه على رغم الموقف إعطاءال تريد 
: وأضاف.  في قضية االستيطان"إسرائيل"، لم يقدم شيئاً لمواجهة تعنت واألمل التفاؤل أشاعأوباما الذي 

 كل هذا الجدل العقيم، فكيف سيتم التعاطي مع القضايا أثارتكانت قضية تجميد االستيطان  إذا"
 ". ؟األخرى

 
 ال نريد أن نضغط على حماس وال أن تضغط علينا.. بإيجابية مع الورقة المصرية نتعاطى: شعث .27

عـضو   نبيل شـعث     .د، أن    عمان  مراسلها من  عبد الجبار أبو غربية    عن،  23/9/2009عكاظ،  ذكرت  
اللجنة المركزية لحركة فتح أكد أن الحركة تعاطت بإيجابية عالية مع الورقة المصرية إلنهاء االنقـسام،                
وأن هذا الموقف قد جرى التأكيد عليه خالل االجتماع األخير بين الرئيس محمود عباس والرئيس حسني                

 .مبارك في القاهرة
ة فتح التخاذ خطوات عملية من أجل وحول مطلب حركة حماس بأن تقوم مصر بالضغط على حرك

ال نريد أن نضغط على : "أمس" وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية"إنجاح الحوار، أوضح الدكتور شعث لـ 
، مضيفا أن الدور المصري كان على الدوام نزيها وفاعال من أجل "حماس وال أن تضغط حماس علينا

 .إنهاء االنقسام الفلسطيني
 ألعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح إلى غزة، قال شعث إن الزيارة ستجري وحول الزيارة المقررة

خالل األسبوعين المقبلين، مؤكدا أن هذه الزيارة هي من أجل اتخاذ خطوات عملية إلنجاح الحوار وحتى 



  

  

 
 

  

            19 ص                                   1560:         العدد       23/9/2009-20 األربعاء -األحد  :التاريخ

أنا أطالب بأن يبشر الجميع بهذه الوحدة وأن يتحمل "يشعر المواطن الفلسطيني أن الوحدة قادمة، ولذلك 
 ".كل طرف مسؤولياته في هذه القضية

وحول اإلشارات الواردة من حركة حماس حول الرؤية المصرية، أشار الدكتور شعث إلى أنه يشعر بأن 
  .حماس تتعاطي مع الورقة بإيجابية وأنه ال يشعر بدوافع سلبية مع هذا التعاطي

 ان   كشف  رفيع اً فلسطيني الًمسؤو، أن   غزة من   اشرف الهور ، عن   22/9/2009 القدس العربي،    وأضافت
االسبوع القادم سيكون مصيريا بالنسبة لجولة الحوار السابعة، وقال المسؤول انه في حال فشلت مناقشات               
المسؤولين المصريين مع وفدي فتح وحماس حول نقاط الخالف العالقة، خالل اللقاءات الثانية، فان جولة               

  .مر سيهدد مستقبل الحوارالحوار السابعة ستؤجل، مشيرا الى ان هذا اال
وقال ان مالحظات حماس على الورقة المصرية هي التي ستحدد مستقبل الحوار، وتابع ان المقترحـات                
اذا ما حملت ردودا بعيدة عن وجهة نظر فتح وفصائل منظمة التحرير خاصة فـي موضـوع االمـن                   

  .واالنتخابات، فانها ستواجه بالرفض
 عضو اللجنة المركزية لفتح ان مصر ستبدأ في مناقشة حـل الخـالف،              وفي السياق قال محمود العالول    

فور تسلمها رد حركة حماس، موضحا ان هذه المناقشات ستتم من خالل استضافة قيادات من الحركتين                
  .في القاهرة) فتح وحماس(

ـ   ـ           " القدس العربي "وقال العالول ل ة معلقا على تصريحات قادة حماس حول وجود مالحظات علـى الورق
، مشيرا الى ان عددا من قادة حماس رحبوا بالورقة وقالوا انهـا             "هناك تخبط في ردود حماس    "المصرية  

  .ايجابية، وبعضهم قال ان هناك مالحظات
واكد العالول ان حركة فتح ستبذل كل جهودها للوصول الى اتفاق ينهي الخالفات الداخلية، وعبـر عـن     

  . القادمةامله ان يكون توقيع االتفاق في الجولة
  

  "المغامرة الفصائلية"المستقلون يدعون فتح وحماس للتوقف عن  .28
 المقبلـة   األيام أن ياسر الوادية العضو في وفد الشخصيات المستقلة للحوار          .قال د  : اشرف الهور  - غزة

  . اتفاق مصالحة داخلي ينهي االنقسامإلىستشهد ترتيبات لضمان التوصل 
يتجـه نحـو    "نسخة منه ان المشهد الفلـسطيني       " القدس العربي "لقت  وذكر الوادية في تصريح صحافي ت     

الكل الفلسطيني سيلتقي فـي جولـة   "واضاف  ".االتفاق والوفاق حال توفرت االرادة لدى طرفي الصراع      
حوار شاملة خالل االيام المقبلة من المامول فيها ان تتحقق المصالحة، وعلى فتح وحماس ان تتوقفا عن                 

ردودا "واكد انه تلقـى      ".لية التي يتحمل تكاليفها المواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة         المغامرة الفصائ 
على الرسائل والمذكرات التي وجهتها الشخصيات المستقلة مـن قبـل الكـل العربـي الـداعم              " ايجابية

  ".للمصالحة وتوحيد الصف الداخلي الفلسطيني
  23/9/2009القدس العربي، 

  
  الثالثي يشكل غطاًء لنتنياهو للهروب من اإلدانة الدولية والقانونيةاللقاء : جبهة التحرير .29

 أن اللقاء الذي    ،)9\22(اعتبرت القيادة المركزية لجبهة التحرير في بيان لها صدر اليوم الثالثاء            : دمشق
جمع رئيس السلطة المنتهية واليته محمود عباس مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو برعايـة               

مريكية ضاراً بالمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، مشيرةً إلى أن اللقاء يشكل غطاء لنتنياهو وحكومتـه               أ
العنصرية في الهروب من الرفض واإلدانة الدولية والقانونية، التي تتسع يوماً بعد يوم ضد الممارسـات                

  .واإلجراءات العنصرية
  23/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   رسالة تضامن مع غزة"إسرائيل"ـمقاطعة النقابات البريطانية ل: الرشق .30
أشاد مصدر قيادي في حركة حماس، بإعالن النقابات العمالية البريطانية تبنيهـا إنـشاء حركـة              : دمشق

واعتبر عزت الرشق، عضو المكتب الـسياسي لحركـة حمـاس، فـي             . ةاإلسرائيليلمقاطعة المنتجات   
ـ   ، موقف النقابات البريطانية رداً على موقف االتحاد األوروبـي مـن            "قدس برس "تصريحات خاصة ل
إننا إذ نقدر الخطوة التي اتخذتها النقابات العمالية في بريطانيا والتي تمثل نحو ستة              "الدولة العبرية، وقال    

 ماليين ونصف المليون عامل، نعيد إلى األذهان، أن العدوان الصهيوني األخير على قطاع غـزة قبـل                
تسعة أشهر والذي أسفر عن استشهاد وإصابات عشرات اآلالف من أبناء شعبنا غالبيتهم مـن األطفـال                 
والنساء؛ جاء بعد أقل من ثالثة أسابيع على قرار االتحاد األوروبي برفع عالقاته مع الكيان العبري إلـى    

  ".مستوى غير مسبوق يكاد يجعل منها عضواً مقرراً في المجموعة األوروبية
إن تحرك عمال بريطانيا بعد صدور تقرير اللجنة يعطي رسالة مهمة ألهلنـا فـي قطـاع        "ال الرشق   وق

 العدوان الصهيوني على القطاع، بـدأوا اآلن   غزة؛ أن أحرار العالم الذين انتفضوا في بقاع األرض ضد  
ت عمل تضغط باتجـاه     يشقّون الطريق لترجمة نصرتهم لكم وإدانتهم للكيان الصهيوني وجرائمه عبر آليا          

  ".إنهاء االحتالل
وأعرب الرشق عن أسفه من وجود بعض األصوات الفلسطينية والعربية المتساوقة مع التحرك األمريكي              

وخلص عضو المكتب السياسي لحمـاس إلـى         .الضاغط باتجاه فتح باب التطبيع مع الجانب اإلسرائيلي       
رار العالم التحرك باتجاه كسر الحصار عـن قطـاع          إن المطلوب اآلن من العرب والمسلمين وأح      "القول  

غزة والضغط على الحكومات للشروع ببدء إعادة إعمار القطاع، وأيضاً المطلوب دعم صمود شعبنا في               
الضفة والقطاع وتوحيد الطاقات إلحكام العزلة على الكيان الصهيوني وصوالً إلى إنهاء احتالله واإلقرار              

  .ه، على حد تعبير"بحقوق شعبنا
 20/9/2009قدس برس، 

  
 االحتالل يستخدم المفاوضات للتغطية على جرائم التهويد واالستيطان: الطاهر .31

الواجـب الملقـى    : " ماهر الطاهر مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج في تصريح صحفي له           قال: دمشق
والذي ثبت من   على الجانب الفلسطيني يتمثل في وقف أي رهان على المفاوضات مع الكيان الصهيوني،              

 اسـتمرار االحـتالل فـي تهويـد األرض          - وخاصةً بعد توقيع اتفاقية أوسلو     -خالل التجارب السابقة    
  ".ومضاعفته لالستيطان تحت غطاء المفاوضات

إستراتيجية عمل من قبل الحركة الشعبية العربيـة واإلسـالمية لـدعم صـمود              "كما طالب الطاهر بـ     
باسـتطاعة  : " كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في الـداخل، وأضـاف          الفلسطينيين في القدس، ولتقديم   

  .العرب تقديم الكثير للقضية الفلسطينية
  20/9/2009قدس برس، 

  
 التنسيق والتفاوض مع االحتالل ضلوع في التآمر على الشعب الفلسطيني:  العامةالقيادة .32

أن التنسيق األمني مع االحـتالل      "  العامة  القيادة -الجبهة الشعبية   "اعتبر أنور رجا، المسؤول في      : دمشق
، مطالباً بتحول صوت الشارع العربي إلى       "ضلوع في التآمر على الشعب الفلسطيني     "والمفاوضات معه؛   

  .حالة فعل سياسية لنصرة القدس
إن التنسيق األمني مع االحتالل في الضفة الغربية، وكذلك الحـال فـي             : "وقال رجا في تصريح صحفي    

ـ     "؛ هو ضلوع في التآمر على الشعب الفلسطيني       المفاوضات األداة التـي   "، واصفاً المنسق والمفاوض بـ
  ". تعمل على إجهاض المقاومة نتيجة التزامه بخارطة الطريق وملحقاتها

  20/9/2009قدس برس، 
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  من المبكر الحديث مفاوضات قضية األسرى:  يوسفأحمد .33

أعتقد أنه مـن  ، مستشار السياسي لحكومة إسماعيل هنيةأحمد يوسف ال. قال د: غزة ـ عبد القادر فارس 
المبكر الحديث عن قضية تبادل أسرى والقضية ستأخذ بعض الوقت وحتى المبعوث األلماني مازال فـي                

وأضاف أن الحديث عن تبادل خالل األيام أو األسـابيع          . مرحلة اطالع على ما جرى إنجازه في السابق       
 .اطا تحتاج إلى مراجعات وهناك نقاط خالف كثيرةألن هناك نق، المقبلة غير مؤكد

  20/9/2009عكاظ، 
  

   في صفوفهاإصاباتؤكد وقوع ت وإسرائيليةهاجم قوة ت كتائب أبو علي مصطفى .34
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس عملياتها العسكرية في المناطق الحدودية،          :  اشرف الهور  - غزة

  .ت اطالق نار كثيفوتوغلت في شمال قطاع غزة، وسط عمليا
وفي السياق، تبنت كتائب ابو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية مسؤوليتها عـن اسـتهداف         

وقالت  .قوة من الجيش اإلسرائيلي باألسلحة الرشاشة الخفيفة والثقيلة واكدت وقوع اصابات في صفوفهما            
شـرق  ) ناحل عوز ( بوابة معبر الشجاعية     في بيان لها انها اطلقت النار صوب قوة إسرائيلية راجلة على          

  .غزة، واكدت وقوع اصابات في صفوفهما
  23/9/2009القدس العربي، 

  
 "سيسقط أمام صمود شعبنا"الحصار  وتؤكد أن  تجدد تمسكها بالمقاومةالقسام .35

 لـن   ، مشددة على أنها   "ستبقى البوصلة التي تحدد طريقها    "أن دماء الشهداء    " " كتائب القسام "أكدت  : غزة
  .تحيد عن هذا الطريق مهما بذلت في سبيله من أرواح ودماء وتضحيات

وتعهدت القسام، في رسالة وجهتها إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة حلول عيد الفطـر، باالسـتمرار فـي            
مقاومتنا رمز عزتنا وكرامتنا، وجزء من عقيدتنا التـي  "المقاومة وعدم التخلي عن طريق الجهاد، وقالت  

  ".ا منهاجاً لنا، وستبقى سبيلنا التي من أجلها قدمنا خيرة قادتنا وأبنائنااتخذناه
أنتم أبناء هذه األرض الطاهرة المباركة التي ما عرفت يومـا           : "وتوجهت ألبناء الشعب الفلسطيني بقولها    

ال أن فهي أرض المقدسات والرسـاالت، ويـأبى اهللا إ  ، االستكانة للظلم، وال قبلت الدنس الصهيوني اآلثم      
هذا الحصار الظالم   "، مؤكدة أن    "ينصر فيها الطائفة المؤمنة، ويقتلع من ثراها الكفر والطغيان والمتآمرين         

لن يدوم، وسيسقط أمام صمودكم وثباتكم وتضحياتكم الجسام، كما أسقطتم من قبله الكثير من محـاوالت                
  ". التركيع واإلذالل

رب األبطال، على اختالف أطيافهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم،       األسرى البواسل، وأسرى الع   " القسام"وهنأت  
  ."كسر قيدهم وتحريرهم من سطوة الجالد"مؤكدة عزمها 

 21/9/2009قدس برس، 
  

  في لبنان " جبهته"جبريل يحذر من المساس بسالح  أحمد .36
اللبنانيـة مـن     القيادة العامة، أحمد جبريل الحكومة       -حذر االمين العام للجبهة الشعبية      :  د ب ا   -دمشق  

ينفذ مخططا إسـرائيليا ولـيس      "الحديث عن سالحه او محاوالت نزعه بالقوة، معتبرا ان من يطلب ذلك             
االيرانية امـس، ان نـزع سـالح        " العالم"وقال جبريل في مقابلة مع قناة        ".مطلبا لبنانيا على حد وصفه    

ح الجبهة ال يشكل خطرا على لبنـان،        القيادة العامة مطلب إسرائيلي وليس مطلبا لبنانيا وطنيا، وان سال         
ال " ارهابية"كما ان مواقع الجبهة لم تنطلق منها أي عمليات          . فهو لم يتدخل في المشاكل اللبنانية الداخلية      

  .في لبنان وال غير لبنان
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وفي . وقال القيادي الفلسطيني انه فيما يتعلق بالسالح الفلسطيني داخل المخيمات، يجب أن يكون منضبطا             
داخل المخيمات فان الخوف من ان تكون المخيمات الباقية كحال مخـيم نهـر              " االنفالت"ل استمرار   حا

واستنكر جبريل المعاملة التي يعامل بها      ).  الى الحرب التي وقعت في مخيم نهر البارد        إشارةفي  (البارد  
ؤدي بهم الى التهجيـر     وتخوف من أن الضغط المستمر على الفلسطينيين واذاللهم قد ي         ". فلسطينيو لبنان "

وجدد جبريل دعوته للسلطة اللبنانية لمناقشة ملف السالح الفلسطيني، لكن ليس بمنأى            . في المنافي البعيدة  
ونفى جبريل عالقة منظمته بالصواريخ التـي أطلقـت مـن            .عن حقوق الفلسطينين وتحسين أوضاعهم    

  . جنوب لبنان قبل فترة وجيزة
  20/9/2009الدستور 

  
 ّمل عباس وفياض المسؤولية عن حياة الشيخ الراميني ويطالب بإطالق سراحه يحناصيف .37

اعتبر رأفت ناصيف القيادي في حركة حماس في طولكرم واألسير فـي سـجون االحـتالل                : طولكرم
مجرد التفكير في اختطاف الشيوخ وكبار السن من أبناء الـشعب الفلـسطيني؛ منطـقٌ               "اإلسرائيلي، أن   

لة، ويعكس حالة الجبن والخور التي وصلت إليها ميليشيا عباس أمام ممارسـات             ينطوي على خسة ونذا   
  .، على حد تعبيره"االحتالل الصهيوني

: واستنكر ناصيف في بيان له سرب من داخل المعتقل اعتقال أجهزة أمن السلطة الشيخ الراميني، وقـال                
معروفة؛ لـيس علـى مـستوى       شخصية وطنية مرموقة و   " أبو معاذ "إن الشيخ نصوح عباس الراميني      "

محافظة طولكرم فحسب، وإنما على مستوى فلسطين التاريخية، ويحظى باحترام الجميع وثقـتهم، وهـو              
، مطالباً بـإطالق سـراح الـشيخ    "صاحب باع طويل في العمل الوطني والدعوي والخيري واالجتماعي     

  . نصوح فورا
  19/9/2009قدس برس، 

  
 "جرائم حرب" بارتكاب "إسرائيل"ك عاجل في ظل إدانة  تطالب بان كي مون بتحرالشعبية .38

 األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بالتحرك ، في تصريح صحفي،طالبت الجبهة الشعبية: رام اهللا
والقانون الدولي واالنساني، بدعوة مجلس األمن الدولي " جنيف الرابعة"و" الهاي"العاجل لتنفيذ اتفاقيات 

لسابع، وذلك في ضوء إعالن تقرير لجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب على أساس البند ا
اإلسرائيلية على قطاع غزة، الذي أكد على اقتراف دولة االحتالل وجيشها جرائم ترقى إلى درجة اإلبادة 

  .الجماعية في هذه الحرب
دة منظمة التحرير على ضرورة تحرك قيا نسخة منه،" قدس برس"وأكدت في تصريح صحفي، وصل 

لوضع قادة االحتالل وآلة حربه أمام المساءلة، وجلبهم "ومؤسسات الجامعة العربية بشكل عاجل وفوري 
للمحاكم الجنائية الدولية، لوضع حد النتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي وجرائم حربهم الممنهجة 

  ". الساعةوالمتواصلة ضد األرض واإلنسان الفلسطيني ومقدساته على مدار
من جهة أخرى طالبت الجبهة الشعبية المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل 
بإعالن فشله واإلدارة األمريكية في تنفيذ وعود الرئيس األمريكي أوباما بتقيد وبالتزام حكومة االحتالل 

الفلسطينية المحتلة واحترام القانون الدولي برئاسة بنيامين نتنياهو بالوقف التام لالستيطان في األراضي 
  .واالنساني

  19/9/2009قدس برس، 
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  مخيمات لبنانعارف يؤكد تخوفه من اهتزازات أمنية في  خالد .39
خالد عارف مجدداً المخاوف من امكان حصول اهتـزازات         " فتح"اكد عضو المجلس الثوري في حركة       

 اشارات ومؤشرات في اكثر من مخيم فلسطيني في لبنان،          امنية في بعض المخيمات الفلسطينية بعد تلقّي      
محذّراً من اي محاولة لجهات اقليمية او محلية زج الفلسطينيين في اي صراع من خالل بعض االصوات                 

  .والمجموعات التي ال تنتمي الى اي من االطياف الفلسطينية، مؤكداً الحرص على استقرار لبنان وأمنه
وقال عارف في    . اإلسرائيلي -ية يمكن ان تتحقق في مسار الصراع الفلسطيني         واستبعد انفراجات ايجاب  

االلكتروني، تعليقا على ما اشار اليه منذ ايام من ان االنظار االمنية موجهـة              "  آذار 14"حديث الى موقع    
 تـم  .لدينا تخوفات من امكانية افتعال احداث امنية في بعض المخيمات       : "الى عدد من المخيمات في لبنان     

وقد دفع المخيم والجيش اللبناني واهل المخيم ثمناً باهظاً بسبب مجموعـات            . هدم مخيم نهر البارد بكامله    
  .ال تنتمي الى اي من االطياف اللبنانية او الفلسطينية

هناك تخوف من حصول اهتزازات امنية في مخيمات عدة، وليس بالتحديد في مخيم الميـة وميـة فـي                   
فيه اي عناصر مخلة باالمن، بل في احد مخيمات الجنوب حيث تم اعتقال مجموعة              صيدا، ألنه ال يوجد     

. تابعة لفتح االسالم وتم تحويلها للقضاء اللبناني، وهذه المجموعات غير مقبولة ال فلـسطينياً وال لبنانيـاً                
  .ومن هنا، اعطيت مؤشرات واشارات بهذه التخوفات

  23/9/2009المستقبل، 
  

  وعائالت شهداء" البارد" نازحي  تتفقدالديموقراطية .40
لجبهة الديموقراطية على مقابر شهداء الثورة الفلسطينية فـي بيـروت وعلـى عـائالت               اجال وفد من    

 . زيادة مخصصاتهم الزهيدة وتأمين الضمانات الصحية والتربوية لهم        إلىالشهداء، داعياً منظمة التحرير     
 ان رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة جدد التزام          كما تفقد الوفد ابناء مخيم نهر البارد وأكد لهم        

  .الحكومة بإعادة اعمار المخيم
وجال الوفد على عدد من المنازل المتضررة من جراء الشتاء األخير في مخيمي شاتيال وبرج البراجنـة                 

شروع الصرف  وخاصة جورة التراشحة ودعا وكالة االونروا واالتحاد األوروبي الى االسراع في تنفيذ م            
الصحي وترميم المنازل الهشة في برج البراجنة واستكمال مشروع الصرف الصحي في مخـيم شـاتيال           

 .ضمن مواصفات سليمة
  23/9/2009المستقبل، 

  
   من غزة إلى األراضي المحتلةصواريخ .41

أطلقت صواريخ من قطاع غزة وسقطت على األراضي اإلسرائيلية أمس بدون أن            :  ردينة فارس  -غز ة   
وقالت المتحدثة إن صواريخ اطلقـت       .تؤدي إلى إصابات حسبما أعلنت متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي        

وأضافت نجهل حتى اآلن عدد الصواريخ التي        .من قطاع غزة وسقطت في إسرائيل بدون وقوع جرحى        
أن صاروخين  وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة      .أطلقت ألننا نقوم بتمشيط القطاع للعثور على حطامها       

  .انفجرا في إسرائيل ولم يسفرا عن سقوط ضحايا أو اضرار
  21/9/2009عكاظ، 

  
  كا في فرض وقف االستيطاني وفشل أمر"انكفاء عباس" إسرائيلية من "شماتة" .42

محمود عبـاس   و عقد لقاء القمة الثالثية بين أوباما ونتانياهو         "إسرائيل"اعتبرت  :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
 لنتانياهو والسياسة التي انتهجها في المفاوضات مع جورج ميتشل، وأشارت إلـى             "إنجازاً"في نيويورك   

كية ورفض شروط عباس للمشاركة فـي القمـة، فـإن           يأنه بينما صمد نتانياهو في وجه الضغوط األمر       
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كل هذا في وقت نجح نتانيـاهو فـي         " والتراجع عن شروطه،     "االنبطاح" و "االنكفاء"األخير اضطر إلى    
أفـادت يـديعوت    في هـذا الـصدد،      و. "حفاظ على العالقات المتميزة بين إسرائيل والواليات المتحدة       ال

لم تخف استخفافها بل، إلى درجة ما، شـماتتها بـاإلدارة   "، مع تبلّغها عقد القمة،      "إسرائيل"أحرونوت أن   
وطنات، فإنه سيقف جامـداً     كية التي ظنت خطأ أنه إذا ما طلبت من نتانياهو تجميد البناء في المست             ياألمر

ونقل المراسل السياسي للصحيفة شمعون شيفر عن مصدر سياسي كبير فـي   ."مستعداً لتلبية الطلب فوراً   
كيين أخطأوا في تقـديراتهم بأنـه يمكـنهم لـي ذراع            يمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية قوله إن األمر      

ستوطنات من دون الطلب من الجـانبين الفلـسطيني          بانتزاع وعد منها بتجميد تام للبناء في الم        "إسرائيل"
وتابع أن الخطأ األكبر الذي ارتكبته الواليات المتحدة تمثَّل في استعدادها لخـوض             . والعربي تقديم شيء  

 والدول العربية من دون أن تطرح عليها مطالب محددة وعينيـة غيـر قابلـة                "إسرائيل"مفاوضات مع   
: كيـة إدراكهمـا   ية ميتشل يقود إلى عبرتين يجب على اإلدارة األمر        وتابع المعلق أن فشل مهم    . للنقاش

 والفلسطينيين، والثانية   "إسرائيل"األولى تقضي بالتنازل عن فكرة تحديد جداول زمنية للتسوية الدائمة بين            
 للرئيس اوباما التي يتحدث عنها كثيرون لم تثر أي انطباع خاص على حكومـة               "الشخصية الساحرة "أن  

كان في وسع اوبامـا أن يـدع        "وكتب كبير المعلقين في يديعوت احرونوت ناحوم بارنياع أنه           .ونتانياه
كا ومالها ودعمهـا    ينتانياهو والقادة العرب، بضمنهم ابو مازن، أن يتصببوا عرقاً، فجميعهم متعلق بأمر           

...  هو ميتـشل     األمني وخطواتها تجاه ايران، لكنه بدل أن يدعهم يتصببون عرقاً، فإن من تصبب عرقاً             
  ."لم يحاول فرض رأيه عليهم) اوباما(حتى أنه 

  22/9/2009الحياة، 
  

 تقديم تنازالت وعليه.. القمة الثالثية تسحب البساط من تحت أقدام عباس : أيالون .43
 حضور القمة الرئيس الفلسطينياعتبر نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون أن قبول : الناصرة
 مشيراً ".سحت للبساط من تحت أقدام عباس"ع نتنياهو وأوباما بعد أن كان يصر على الرفض الثالثية م
أن يتم التوضيح لرئيس السلطة الفلسطينية أن عليه التخلي عن موقفه الرافض لتقديم أي بمل إلى أنه يأ

  .تنازل إذا أراد التقدم في عملية السالم
  21/9/2009 قدس برس

  
  لية فشل الجولة األخيرة لميتشيلمسؤو عباس حملنتنياهو ي .44

حمل مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبو مازن المـسؤولية  : عبد القادر فارس ـ غزة 
هذا وقد نقلت صـحيفة     .  والسلطة الفلسطينية  "إسرائيل"عن فشل مهمة ميتشل الستئناف المفاوضات بين        

من أن صبر الواليات المتحدة تجاه نتنياهو آخذ فـي          يديعوت أحرنوت، عن مسؤولين أمريكيين تحذيرهم       
  في هذا السياق   يشار و .النفاد على خلفية رفضه تليين مواقفه إلتاحة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين          

 زيارته األخيـرة  قال لوزراء حكومته في مجلس الوزراء اإلسرائيلي المصغر قبل       كان قد  إلى أن نتنياهو  
أن يبقى أبو مازن فوق الشجرة التي اعتالها، وأن يبقى مصراً على شـرطه بعـدم                بأنه يتمنى   ،  للقاهرة

  .الرجوع لطاولة المفاوضات
  20/9/2009عكاظ، 

  
   إلى أن قمة نيويورك لن توقف االستيطان"مطمئن" اإلسرائيلي المتشدد اليمين .45

اإلسرائيلي المتشدد عكس المناخ السياسي المريح الذي وفره معسكر اليمين :  أسعد تلحمي- الناصرة 
 باراك أوباما معالشريك في االئتالف الحكومي لرئيسه بنيامين نتانياهو، عشية لقاء القمة الثالثية 

 هذا المعسكر بأن اللقاء لن يسفر عن أي نتيجة باتجاه تقييد النشاط االستيطاني "قناعة"ومحمود عباس، 
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 لم "نواب المتمردينلا"ليكود والزراء المتشددين في وجاء الفتاً أن الو .في األراضي الفلسطينية المحتلة
يطلقوا تصريحات تحذيرية لنتانياهو مع سفره إلى نيويورك، كما فعل نظراؤهم قبل أكثر من عشر 

 فلسطينية، بإطاحته إذا قدم - أميركية -سنوات إبان واليته األولى خالل لقاءات ثالثية إسرائيلية 
 إلى فشل القمة وإلى نجاح "مطمئنون"قبون سلوك المتشددين هذا إلى أنهم وعزا مرا. تنازالت للفلسطينيين

في هذا و . ثمناً لقاء المشاركة"إسرائيل"نتانياهو في لي ذراع عباس والذهاب إلى القمة دون أن تدفع 
 التي نصبها قادة المستوطنين، لم تستقطب "خيمة االحتجاج"أشارت وسائل اإلعالم إلى حقيقة أن الصدد 

  .ليها جمهوراً واسعاً من المؤيدينإ
  23/9/2009الحياة، 

  
   البرغوثي مروانإلطالقمجدداً  ويدعو "الجبن"ـبن اليعيزر يتهم عباس ب .46

ـ بنيامين بـن اليع     من حزب العمل   الوزيراتهم  : آي.بي.يو زر الـرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس         ي
ان البرغوثي فـورا مـن الـسجون    ، مكررا دعوته إلى إطالق سراح مرو”الضعف والجبن السياسي ”ـب

في حال توصل نتنياهو إلى اتفاق مع الفلسطينيين فإنه مستعد          أشار من جهة أخرى إلى أنه       و. اإلسرائيلية
رأى أن المطلب األمريكي بتجميد االستيطان أوجد طريقـاً مـسدوداً فيمـا             في حين   . اتوطنإلخالء مست 

اللحظة التي تحدثوا فيها عن تجميد مطلـق        اً أنه في    ، موضح يتعلق باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين    
  .لم يعد بإمكان عباس أن يطالب بأقل من ذلك

  23/9/2009الخليج، 
  

   المتحدةاألممفي ياهو نتاً ل دراماتيكياًخطابوسائل اإلعالم اإلسرائيلية تتوقع  .47
مام الجمعيـة العموميـة     تناولت وسائل اإلعالم الخطاب الذي سيلقيه نتانياهو أ       :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

وقالت اإلذاعة  .  من دون أن تشير إلى مضمونه      "الدراماتيكي"ووصفته اعتماداً إلى أوساط قريبة منه بـ        
العامة إن الدراماتيكية لن تكون في المضمون ذاته فحسب إنما في طريقة إلقائه ولجوء نتانياهو كالمعتاد                

وقـال  . "يخ اليهود في أرض إسرائيل وحقوقهم فيهـا       تتضمن سرداً لتار  "إلى تعابير ومصطلحات فلسفية     
إذ ال  " ستتغير فـي الـسنوات المقبلـة         "إسرائيل"ـالمستشار اإلعالمي رون درمر إن الحملة اإلعالمية ل       

وقـال إن   . "الحقوق التاريخية لليهود في أرضهم    " إنما على    "ينبغي أن تتركز على التزام إسرائيل السالم      
هو أفضل متحدث في العالم، وينبغي اسـتغالل قدراتـه الخطابيـة            " حكومة    اليوم رئيس  "إسرائيل"لدى  

  ."إليصال رسالته إلى العالم كله
  22/9/2009الحياة، 

  
  تعلن عن إقامة حي استيطاني جديد"إسرائيل" .48

قبيل ساعات من لقاء القمة الثالثية بين أوباما، وعباس، ونتنياهو، أعلن في تل أبيب عن إقامة  :تل أبيب
وعلى أثر . ستيطاني جديد في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، وفق خطة لم يعلن عنها من قبلحي ا

  نتنياهوذلك، قرر المستوطنون المتطرفون إزالة خيمة االعتصام التي نصبوها في وقت سابق أمام مكتب
ستوطنة والحي الجديد مقام على رأس تلة في م ."كيةيرضوخه للضغوط األمر"احتجاجا على ما أسموه 

وسيستوعب الحي .  ألف نسمة35بيتار عليت الدينية، التي تعتبر إحدى أكبر المستوطنات، حيث تحوي 
وهو ليس مشموال حتى في مشاريع االستيطان التي أعلن عنها نتنياهو في .  وحدة سكن جديدة350

  .األسبوع الماضي
  23/9/2009الشرق األوسط، 
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  حالك مستقبل ىإل سيفضي االستيطان استمرار: الطيبي . 49
 في البناء أعمال استمرار يؤدى أن من بالكنيست العربي العضو الطيبي أحمد حذر: اي.اف.اي

 بين سلمية لتسوية الهادفة المفاوضات عملية وقف إلى الغربية بالضفة اإلسرائيلية المستوطنات
 إلى حتما سيفضي القائم الوضع تخليد" إن قوله عنه اإلسرائيلية اإلذاعة  ونقلت.واالسرائيليين الفلسطينيين

  ."حالك مستقبل
  21/9/2009الخليج، 

  
  أوسلو غدة سرطانيةاتفاق وزير إسرائيلي يعتبر  .50

وصف وزير البنية التحتية اإلسرائيلي عوزي النداو، من حزب إسرائيل بيتنا اتفاق أوسـلو              : آي.بي.يو
ـ   “ قوله إنه    هعن” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم    . وخارطة الطريق بالغدد السرطانية     ـخالل السنوات ال

الهـروب مـن    ) الناجمة عن ( الماضية عانينا من مرض عضال اسمه أوسلو، وهو الغدة السرطانية            16
أي (خارطة الطريق والغـدة الـسرطانية بخطـة فـك االرتبـاط             ) المتمثلة في (لبنان والغدة السرطانية    
  .”)االنسحاب من قطاع غزة

  23/9/2009الخليج، 
  

  ال تحديات أمنية جديدة العام المقبل: إلسرائيليالجيش ا .51
غـابي  قال رئيس أركـان الجـيش اإلسـرائيلي         :  رويترز - أسعد تلحمي  - القدس المحتلة    -الناصرة  

 ال تتوقع اشتباكات جديدة في المستقبل القريب مع حـزب      "سرائيلإ"إن  ،  اشكينازي في حديث اذاعي نادر    
 مـضيفاً   .2006رة الى قوة الردع التي حققتها بالده في حرب عـام            اهللا اللبناني، وأرجع ذلك بدرجة كبي     

لكن في الوقت نفـسه     . أعتقد ان حزب اهللا ال يريد، في الوقت الراهن على االقل، تجديد العمليات            "القول  
  ."نحن ال نركن الى ذلك ونتابع االحداث

 يـسود مختلـف الجبهـات       قال رئيس قسم العمليات في الجيش اللواء طال روسو إن الهدوء          ومن جهته   
 في السنة العبرية الجديـدة،      "إسرائيل"، مضيفاً أن التحديات األمنية التي تنتظر        "بفضل الردع اإلسرائيلي  "

 فـي   في سياق حديثـه   و. "إسرائيل"ليست جديدة، رافضاً اعتبار المشروع النووي اإليراني تهديداً لوجود          
 وللـسلطة الفلـسطينية فـي       "إسرائيل"ـ مصلحة مشتركة ل   ن ثمة قال، إ مقابلة مع اإلذاعة العبرية العامة      

وأعتقد أن هناك نجاعة في عمل السلطة الفلسطينية ونـشاط الجـيش اإلسـرائيلي              "الحفاظ على الهدوء،    
وعن احتماالت سيطرة حماس    . "السلطة الفلسطينية تقوم بعمل يمكن اعتباره جيداً      ... للحفاظ على الهدوء  

ية، قال إن هذه المسألة تقض مضاجع السلطة الفلسطينية بدرجة ال تقل عن             على السلطة في الضفة الغرب    
 أمـا بالنـسبة     .، رافضاً الخوض في التفاصـيل     "ويتم بذل كل شيء كي ال يحصل ذلك       "،  "إسرائيل"قلق  

لو أتيح للجيش اإلسرائيلي القيام بعمل عسكري لتحرير شاليت لفعل، لكننـا            "قال إنه   فقد  مصير شاليت،   ل
 ثالث سنوات أكبر جهد إلعادته إلى بيته، لكن ليس كل شيء ممكناً، ومع ذلك وفي حال رصدنا                  نبذل منذ 

فرصة سانحة فسنتحرك سواء بالتفاوض أو بمعلومات استخباراتية أو بعمل عسكري، لكن لـيس بـأي                
 أن الحرب الثانية على لبنان ثم الحرب على غزة ساهمتا في رأب الصدع               من جهة أخرى،   ورأى. "ثمن

بين الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين الذي اتسعت رقعته بعد فك االرتباط عـن قطـاع غـزة وتفكيـك                  
أن حزب اهللا يواصل تعزيز قدراته العسكرية       إلى ذلك، أشار إلى     . المستوطنات وإجالء المستوطنين منها   

  ."لكن الرد الذي نحضره ليس أقل نجاعة من تعاظم الطرف الثاني"
  22/9/2009-21الحياة، 
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   دولة قد نحلق في اجوائها أي إلى 300س أعلينا منع وصول صواريخ : سرائيليإ جنرال .52
ن أ"بــ   " جيروزاليم بوست "صرح قائد سالح الجو االسرائيلي الميجور جنرال عيدو نيحوشتان لصحيفة           
لتي  الى الدول ا   "300 –اس  "على اسرائيل ان تبذل كل جهد ممكن لمنع وصول نظام الدفاع الصاروخي             

 هو واحد من اكثر انظمة      "300 –اس  " ان   موضحاًوذكر   ".قد يحتاج سالح الجو الى التحليق في اجوائها       
 هدف فـي    100الدفاع الصاروخية المتطورة متعددة االهداف في العالم ويقال انه قادر على تعقب نحو              

بامكانه اصابة اهداف    كيلومتر و  200 هدفا في وقت واحد، ويبلغ مداه حوالي         12الوقت ذاته واعتراض    
 ،وخالل المقابلة، دافع نيحوشتان بقوة عن عملية الرصاص المصبوب في غزة           . الف قدم  90على ارتفاع   

نحـن  "وقال في معرض اجابته على سؤال حول شرعية استهداف قوات الشرطة التابعة لحركة حمـاس                
ريقة التي قتلت حماس بها فتح، من       بحاجة الى ان ننظر الى حماس من القمة الى القاعدة، انظروا الى الط            

الذي فعل ذلك؟ هكذا قاموا بقتل ابناء شعبهم، علينا ان نترك الطرق العـسكرية التقليديـة وان نفهـم ان                    
  ".حماس ال تعمل بهذه الطريقة، انهم ال يأتون بأزياء عسكرية او في دبابات الى المعركة

  20/9/2009الدستور 
  

  وروباأ الدرع الصاروخية في إلغاءوع  لعب دورا في مشرزبيري: معاريف .53
كشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف االسـرائيلية، اميـر بوحبـوط،          : زهير اندراوس  -الناصرة  

 قام بدور بارز في ازالة التوتر في العالقات االمريكية الروسية عبر تدخله اللغـاء               زالنقاب عن ان بيري   
نقال عن مصادر امنية وصفها بأنها رفيعـة المـستوى، ان            مبيناً   .مشروع الدرع الصاروخية في اوروبا    

الهدف االسرائيلي كان الحصول على موافقة روسيا على دفع مقابل سياسي على شكل االنضمام لنظـام                
  . فرضه على ايران لوقف مشروعها النووي"سرائيلإ"العقوبات الذي تريد الواليات المتحدة االمريكية و

  23/9/2009القدس العربي، 
  

  حول خياراتها لمواجهة إيران "إسرائيل"مخول بالحديث نيابة عن ميدفيديف غير : أيالون .54
بعد أن صرح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بأن نظيره اإلسرائيلي أكـد             : وكاالت -القدس المحتلة   

د هـذا لـيس     بالتأكي"قال داني أيالون نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي        ،   لن تهاجم إيران   "إسرائيل"له ان   
مع كل احترامي ال أعتقد أن الرئيس الروسي مخول بالحديث نيابة عن إسـرائيل وبـالطبع لـم                  . ضمانا

من جهة اخرى بدأت سفن صاروخية تابعة لسالح البحرية االمريكي بالوصول إلـى              ."نستبعد أي خيار  
  .لية المشتركة الشهر المقبل استعدادا للمناورات الصاروخية االمريكية ـ األوروبية ـ اإلسرائي"إسرائيل"

  22/9/2009القدس العربي، 
  

  السويد االتصال مع حماسنتنياهو يشكو لموراتينوس محاوالت  .55
 نقلت صحيفة هآرتس عن نتنياهو قوله خالل لقائه مع وزيـر الخارجيـة   :عبدالجبار أبو غربية ـ عمان 

يد تحاول الشروع في اتصاالت مـع  إن السو، االسباني ميجيل موراتينوس في القدس قبل نحو عشرة أيام      
حركة حماس خالفا لموقف االتحاد األوروبي، األمر الذي من شأنه تـصعيد األزمـة بـين تـل أبيـب         

  .واستوكهولم بسبب التقرير حول سرقة أعضاء أسرى فلسطينيين بعد قتلهم للمتاجرة فيها
  22/9/2009عكاظ، 
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 ية بمقاطعة منتجات إسرائيليةتل أبيب تدين قرار النقابات العمالية البريطان .56
أدانت الحكومة اإلسرائيلية قرار النقابات العمالية البريطانية القاضي مقاطعة منتجات زراعية  :الناصرة

يعود أصلها إلى المستوطنات في الضفة الغربية وتأييد فكرة وقف مبيعات األسلحة للدولة العبرية وسحب 
  .االستثمارات من شركات إسرائيلية معينة

  19/9/2009 قدس برس
  

 اكتمال بناء الجدار العازل حول مدينة القدس في غضون ثالثة أشهر: الشرطة اإلسرائيلية .57
أعلن قائد الشرطة اإلسرائيلية في القدس أهارون فرانكو أن بناء الجدار العـازل الـذي                :القدس المحتلة 

 المقبلة على أعلى تقدير، مشيراً إلى       يحيط بمدينة القدس المحتلة سيكتمل بناؤه في غضون األشهر الثالثة         
 في سياق   وزعم .أن هناك مقطعاً طوله خمسة كيلومترات من السياج يتعثر استكمال بنائه ألسباب قانونية            

 أن الشرطة قامت خالل العام الحالي بمنع عدة محاوالت لتنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية                حديثه
  .دينةبفضل السياج األمني المحيط بالم

  20/9/2009 قدس برس
  

 سلطات االحتالل تستعد لتشغيل قطار في مدينة القدس .58
 أن أول رحلة تجريبية للقطار الخفيف في القدس  اإلسرائيليةأعلنت وزارة المواصالت :القدس المحتلة

ستسير في غضون شهر ونصف الشهر، وأن تشغيل هذا القطار رسمياً سيبدأ في موعده المحدد في شهر 
  .من العام القادم سبتمبر/ لأيلو

  19/9/2009 قدس برس
  

 سلطة المياه اإلسرائيلية تحذّر من أزمة مياه خطيرة خالل العامين القادمين .59
حذّرت سلطة المياه اإلسرائيلية من أزمة مياه خطيرة، متوقعة أن يكـون العامـان القادمـان                : الناصرة

وقال رئيس مديرية بحيـرة طبريـا        . على حد قولها   مصيريين بالنسبة لمرافق المياه في الدولة العبرية،      
إذا عانت البالد في موسم الشتاء القادم من شح األمطار؛ فإن ذلك سيـضع مرافـق                "دورون ميركل إنه    

  .، حسب تحذيره"المياه في وضع خطير
  20/9/2009 قدس برس

  
   سيئاًاإلسرائيليون يتمنون لحماس عاماً .60

ألعياد اليهودية التي تزامنت مع عيد الفطر المبارك، وباإلضافة إلى          بدخول ا :  سمر خالد  -القدس المحتلة   
الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والطوق األمني الذي يمنع فلسطينيي الـضفة               

 فقـد   .الغربية من السفر والتنقل، ما زال اإلسرائيليون يتمنون للشعب الفلسطيني عيدا سيئا وعاما أسـوأ              
أحـد المعلقـين     حيـث تمنـى      ،حول تمنياتهم للعام الجديـد     زواره   تعليقاتيلال اإلسرائيلي   نشر موقع و  

تمنى إسرائيلي آخر عاما سيئا لجميـع       في حين   اإلسرائيليين عاما سيئا لحركة حماس التي تأسر شاليط،         
ن الـذين   دون أخذ أعـداد الـشهداء الفلـسطينيي   - قتلة األوالد والنساء وكل من ينتهج نهج قتل األبرياء 

المقابل كان الرد من قبل زوار      وفي  . استشهدوا خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة بعين الحسبان        
الموقع العرب كما يبدو والذين انهالت عليهم التعليقات والردود بعد أن تمنوا عيدا وعاما سـيئا للـشعب                  

  .اإلسرائيلي بأكمله
 22/9/2009الرأي، االردن، 
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  يين بنيران االحتالل في غزة وثالث في القدساستشهاد فلسطين .61

 أفادت مصادر فلسطينية أن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية قتلت          ):رويترز( -) أ ف ب   (-  رام اهللا  –غزة  
  . وجرحت اثنين آخرين شرقي بلدة جباليا في شمال قطاع غزة، أمس ناشطين

في الخامسة والعشرين من عمره لدى مـرور        قتل جنود إسرائيليون أمس شاباً فلسطينياً       من جهة أخرى    
   . سيارته قرب حاجز عسكري قرب مدينة بيت لحم

23/9/2009-21الحياة،   
  

  وحدة استيطانية منذ بداية العام666: "األمم المتحدة"تقرير لـ .62
 في  "أوتشا"أعلن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة            : القاهرة

 666تقرير إن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي في شأن األنشطة االستيطانية أعلن البدء في بنـاء                
 في المئة عن النصف األول      34وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية منذ بداية العام بخفض يقدر بنحو             

 .ديدة وحدة سكنية ج1014 عندما بلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة 2008من العام 
 اإلسرائيلية الحظـت بنـاء      "السالم اآلن " نسخة منه أمس أن منظمة       "الحياة"وجاء في التقرير الذي تلقت      

المستوطنات في الجانب الشرقي الفلسطيني للجدار العازل، والذي يقوم على أساس الخطط التي وافقـت               
واإلقليمية، مشيراً إلى تنامي القلق في      عليها اإلدارة المدنية اإلسرائيلية منذ عام وتنفذها المجالس المحلية          

 .  إقامة مستوطنات جديدة في قلب األحياء الفلسطينية وتوسيع المستوطنات الحاليةإلىشأن المبادرة 
 أعلنت وجود نحو ألفي مستوطن في األحياء الفلسطينية فـي           "ارعميم"وأوضحت أن المنظمة اإلسرائيلية     

) ينـاير (قديمة والمناطق المحيطة بها منذ بداية كـانون الثـاني           القدس الشرقية، خصوصاً في المدينة ال     
 .الماضي

وذكر التقرير أن األسبوع الماضي شهد زيادة كبيرة في أعمـال عنـف المـستوطنين ضـد المـدنيين                   
 النار على الفلسطينيين،    وإطالق حادثاً تضمن هجمات جسدية وتدمير الممتلكات        16 وقع   إذالفلسطينيين،  

ولفـت  .  حادثاً للفلسطينيين منذ مطلع العام     269 فلسطينيا، مشيراً إلى وقوع نحو       19ابة   إص إلى أدىما  
 منهـا نتجـت     41 حادثا للمستوطنين في الضفة الغربية منذ كانون الثاني الماضي،           269إلى وقوع نحو    

ل وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي قرر إقامة محاكم عسكرية خاصة لألطفـا          .  فلسطينيين 108عنها إصابة   
 250الفلسطينيين دون سن الخامسة عشرة رداً على انتقادات جماعات حقوق اإلنسان في شأن سجن نحو                

 ).أغسطس(طفالً فلسطينياً في السجون اإلسرائيلية حتى نهاية آب 
20/9/2009الحياة،   

  
  كنيس إلى اإلبراهيمي الحرم لتحويل يعمل االحتالل: التميمي . 63

ليل أن مديرية األوقاف والشؤون الدينية في الخليـل بجنـوب            من الخ  19/9/2009 قدس برس،    ذكرت
الضفة الغربية المحتلة قالت إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ستغلق المسجد اإلبراهيمي بالكامـل أمـام               

  .المصلين المسلمين، اليوم السبت وغداً األحد، بحجة عيد رأس السنة العبرية لليهود
 فلـسطين  قضاة حمدان أن قاضي   منتصر اهللا ن مراسلها من رام   نقال ع  20/9/2009 الخليج،   وأضافت
 وتحويـل  الخليـل  مدينة قلب تهويد أجل من إسرائيلية حثيثة  إجراءات عن كشف التميمي، تيسير الشيخ
 ارتكـاب  بعد الحرم ثلثي على والسيطرة تجزئته إلى عمدت أن بعد يهودي، كنيس إلى اإلبراهيمي الحرم

  .1994 نرمضا في البشعة المجزرة
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  االحتالل يقصف األنفاق في رفح .64
 االثنين منطقة األنفاق على الشريط الحدودي بين غزة ومصر،          - األحداستهدف الطيران اإلسرائيلي ليل     

ودمر ثالثة أنفاق على األقل خالل القصف الذي أصيب خالله سكان رفح المصرية بحـال مـن الهلـع                   
ألحق أضراراً  أن القصف   وأفاد شهود من سكان رفح      . فوالفزع دفع بعضهم إلى ترك منزله خالل القص       

  .مادية بعدد من البنايات القديمة الواقعة على مقربة من الشريط الحدودي
22/9/2009الحياة،   

  
  مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في نابلس  .65

راعيـة  قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين من اليهود أحرقوا أراضـي ز ): وكاالت( –القدس المحتلة   
 4فلسطينية في قريتي جيت واماتين بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية ، فيما اعتقلت قوات إسرائيلية                

 مستوطنا بالقرب من قريتي جيـت       60 نحو   أنوذكرت المصادر    .شبان فلسطينيين حاولوا إطفاء النيران    
  . واماتين قاموا بإحراق أراض زراعية في تلك المنطقة

22/9/2009الدستور،   
  

 تدعو المجتمع الدولي للعب دور فاعل لتطبيق حق العودة" ثابت"منظمة  .66
لحق العودة المجتمع الدولي الحترام حقوق الشعب الفلـسطيني، وممارسـة           " ثابت"دعت منظمة   : بيروت

 لالعتراف بمسؤوليته عن تهجير أكثر من ستة ماليين الجئ فلسطيني،           اإلسرائيليالضغط على االحتالل    
  .1948 بيوتهم وديارهم التي احتلت في العام إلىوالعمل على تطبيق حق العودة لالجئين 

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة في اليوم العالمي للسالم، والذي يوافق الواحد والعشرين مـن شـهر                  
وانتقدت المنظمة جوالت المبعوث األمريكي الخاص الى المنطقة جـورج            .ممن كل عا  ) سبتمبر(أيلول  

وسعيهما الدؤوب لتوطين   "ميتشل وخافير سوالنا المنسق األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي           
الالجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم، باعتبار أن التوطين أصبح حاجة ضـرورية لعمليـة التـسوية                

  .، كما قال سوالنا في أكثر من مناسبة"األوسطم في منطقة الشرق والسال
إذا كانت األمم المتحدة تسعى جدياً من أجل تحقيق السالم بين الـشعوب، عليهـا أن                "بأنه  " ثابت"ورأت  

 اإلسرائيلي على حـساب الحقـوق       واالحتاللتتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين لصالح اإلدارة األمريكية         
 بـاألمم فقد ثقته   "، معتبرة أن الشعب الفلسطيني قد       "ب الفلسطيني وفي المقدمة منها حق العودة      الثابتة للشع 

لتطبيـق  اإلسـرائيلي    سنة من عمر اللجوء قد فشلت بالضغط علـى االحـتالل             61المتحدة التي وبعد    
  .، كما قالت"القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بتطبيق حق العودة

19/9/2009قدس برس،   
  

 سنواتثالث  أسير من قطاع غزة منذ 700منع زيارة ياالحتالل : قراقع .67
طالب وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، المؤسسات الدولية واإلنسانية، واللجنـة            : رام اهللا 

الدولية للصليب األحمر، بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي وإلزامها بالقانون الدولي اإلنـساني،             
  .ستمرارها في منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة منذ أكثر من ثالثة أعوام متتاليةإثر ا

20/9/2009قدس برس،   
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 محققون إسرائيليون يمنعون أسيرة من لبس الجلباب والنقاب: "مؤسسة حقوقية" .68
األسـيرة  بأن المحققين اإلسرائيليين منعوا " مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"أفاد محامي : رام اهللا 

  .آالء فيصل صعابنة من لبس الجلباب والنقاب، وأجبروها على ارتداء البنطال والقميص ذو اللون البني
19/9/2009قدس برس،   

  
  "الهالل األحمر"فلسطيني استفادوا من برنامج  األف . 69

 وقـدرت ملحوظـاً،    نجاحاً العام هذا الفلسطينية األراضي في األحمر الهالل هيئة برنامج حقق: )م ا و(
 الفلسطينية األراضي في الهالل برنامج تنفيذ على أشرفت التي الفلسطينية الرئاسية للجنة أولية إحصائية

 وجبـة  ألـف  30 نحو وأن يتيم ألفي ونحو شخص ألف مائتي بنحو البرنامج هذا من استفادوا من عدد
 نحـو  إلى باإلضافة ع،والقطا الضفة في اجتماعية ومراكز ومخيمات ومدن مساجد في أقيمت رمضانية

 خالل وزعت كما القدس، أوقاف دائرة عليها أشرفت األقصى المسجد ساحات في أقيمت وجبة ألف 25
   .والمتعففة المحتاجة األسر على الغذائية الطرود آالف المبارك الشهر

22/9/2009الخليج،   
  

  تطالب بإعادة إعمار المخيم"البداوي" و"البارد"مسيرات في : لبنان .70
نظمت بمناسبة عيد الفطر مسيرات في مخيمي البداوي والبارد، مطالبة بإزالة العراقيـل أمـام               : بداويال

 . اعمار مخيم نهر الباردإعادة
22/9/2009السفير،   

  
  المشاريع على القدس مال بيت إنفاقونصف  ماليين دوالرثالثة  .71

 2008 للعام عملها وحصيلة طاتهانشا عن تقريراً القدس، مال بيت وكالة قدمت: عنكر حكيم - الرباط
 مال بيت لوكالة العام المدير المدغري، العلوي الكبير عبد وأفاد. الجديدة السنة عمل وبرنامج 2009،

 مليون 3.5من  أكثر بلغت 2009 سنة خالل التنفيذ، قيد التي أو المنفذة، المشاريع قيمة الشريف، القدس
 .القدس الحتفالية خصصت دوالر مليون إلى اضافة وغزة، بالقدس مشاريع لتنفيذ خصصت دوالر

 وقطاع الصحة وقطاع بالقدس مدارس وتأهيل وترميم التعليم قطاعات شملت المشاريع هذه أن وأوضح
 نحو لها خصص التي والبنايات، المآثر جانب إلى االجتماعية، والشؤون والثقافة والرياضة الشباب
  .دوالر مليوني

21/9/2009الخليج،   
  

   في غزةا طبي مركزا33 إلعادة إعمار امشروعنة أطباء مصر تنفذ لج .72
تقوم لجنة اإلغاثة اإلنسانية في نقابة أطباء مصر، عضو المجلس اإلسـالمي العـالمي للـدعوة       : القاهرة

 مركزاً طبياً في قطاع غزة بهدف تعزيز قدراتها التقنية والفنية           33واإلغاثة، بتنفيذ مشروع إلعادة إعمار      
  .وذكر بيان للجنة أمس أن المشروع سينتهي قريباً. ال الحاالت المرضية المختلفةالستقب

22/9/2009الحياة،   
 

 في الضفة "  الخنازيرأنفلونزا" إصابة جديدة بـ22 .73
أعلنت مصادر طبية في الضفة الغربية المحتلة أنه تم تسجيل اثنتين وعشرين إصـابة جديـدة                 :رام اهللا 

 .في ثالث محافظات بالضفة الغربية" ر الخنازيأنفلونزا"بفيروس 
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إنه تم تسجيل ثمانيي عشرة     :" األنفلونزاوقال الدكتور أسعد رمالوي، الناطق الرسمي باسم حملة مكافحة          
،  مشيراً إلى أن عدد      "، هم طلبة مدارس ومخالطين لهم     )شمال الضفة الغربية  (إصابة جديدة بمدينة نابلس     

 . حالة45دينة نابلس إلى المصابين بهذا الوباء ارتفع في م
كما سجلت خالل الثماني واألربعين ساعة الماضية حالتان اثنتان في مدينة جنين، وحالتان في مدينة رام                

 . حالة184وحسب رمالوي، فإن العدد اإلجمالي للمصابين في األراضي الفلسطينية وصل إلى . اهللا
20/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  ن أزمة مياه في غزةتحذيرات فلسطينية ودولية م .74

حذرت مصلحة مياه البلديات الساحلية في قطاع غزة ووكاالت األمم المتحدة العاملة هناك، من استنزاف               
 سنوات إذا لم يتم اتخاذ إجـراء        10-5إمدادات المياه الصالحة لالستخدام اآلدمي في القطاع في غضون          

 المائة فقط من المياه الجوفيـة فـي غـزة            في 10-5وطبقا لمصلحة المياه فإن حوالي      . عاجل يمنع ذلك  
 2014بحلول عام   "وحذر المهندس ماجد غنام من مصلحة مياه البلديات الساحلية من أنه            . صالحة للشرب 

، ويرجع  "سنكون قد وصلنا إلى مستوى طبقة مياه جوفية تكون فيها المياه غير صالحة لالستخدام اآلدمي              
ستخراج المفرط من طبقة المياه الجوفية أدى إلى دخول مياه البحر           السبب في تدني جودة المياه إلى أن اال       

 .إلى المخزون األمر الذي أدى بدوره إلى زيادة ملوحة المياه الجوفية
23/9/2009الخليج،   

 
  تحذّر من أزمة مياه خطيرة خالل العامين القادمين"سلطة المياه اإلسرائيلية" .75

ة من أزمة مياه خطيرة خالل العامين القادمين، السيما وأن كـان          حذّرت سلطة المياه اإلسرائيلي   : الناصرة
الموسم الشتوي شحيح األمطار، متوقعة أن يكون العامان القادمان مصيريين بالنسبة لمرافق الميـاه فـي            

وقال رئيس مديرية بحيرة طبريا في سلطة الميـاه اإلسـرائيلية دورون             .الدولة العبرية، على حد قولها    
ذا عانت البالد في موسم الشتاء القادم من شح األمطار؛ فإن ذلك سيضع مرافق المياه فـي                 إ"ميركل إنه   
  ".وضع خطير
منسوب مياه البحيرة سيستقر بعد حوالي سنتين أو ثالث مع تشغيل منشآت أخـرى إلزالـة                "وأضاف أن   

  ". ملوحة مياه البحر، مما سيفضي إلى عدم االعتماد على موارد المياه الطبيعية فقط
وأشارت مصادر في سلطة المياه إلى أن منسوب مياه بحيرة طبريا انخفض خـالل الموسـم الـصيفي                  

  .الماضي بحوالي متر فقط، بسبب قرار السلطة تحديد ضخ المياه من البحيرة، كما قالت
  20/9/2009قدس برس، 

  
  طالق مركز المخطوطات والوثائق المقدسية اإللكترونيتستعد إل" احتفالية القدس" .76

، إلطـالق مركـز     2009تستعد الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربيـة لعـام            : دمشق
ويحـوي الموقـع مئـات الوثـائق التاريخيـة           المخطوطات والوثائق المقدسية على الشبكة العنكبوتية،     

الفلسطينية، من كتب ومخطوطات، ووثائق ومستندات وإحـصاءات، وصـحف ومجـالت، وزخـارف              
كما ويحوي الموقع آالف الصور للمدن والقرى وللمقدسات والمعالم الطبيعية           .ت فلسطينية قديمة  ورسوما

        .الفلسطينية، وكذلك العديد من البحوث والدراسات التي تعنى بالقضية الفلسطينية وتأريخها
صـصين والبـاحثين    يذكر أن الموقع االلكتروني سيتاح فيه التحميل للمشتركين من األكـاديميين والمتخ           

وطلبة العلم، كما أن االشتراك فيه مجاني شرط أن يشترك فيه باألسماء الحقيقية، وفقاً لما تـم اإلعـالن                   
  .عنه

20/9/2009قدس برس،   
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  2015 جديد حول الصراع السياسة العربية مع الصراع اإلسرائيلي حتى كتاب .77

 –اسات العربية في التعامل مع الصراع العربـي         السي"كتاب جديد بعنوان     األردن صدر حديثاً في  : عمان
، وهو نتاج وقائع ندوة علمية عقدها مركز دراسات الشرق األوسـط فـي              "2015اإلسرائيلي حتى عام    

  .اليمن/ األردن مؤخرا بالتعاون مع جامعة صنعاء
كومة المصرية  وانتهى الكتاب بما انتهت إليه الندوة من توصيات عديدة أهمها الدعوة إلى تفعيل دور الح              

في كسر الحصار عن قطاع غزة، وإقرار دعم عربي رسمي للشعب الفلسطيني خاصة المقاومة بوصفها               
  .خيارا إستراتيجيا، وإلزام األطراف الفلسطينية بحوار جاد تحت اشراف عربي وبإجراء انتخابات عادلة

20/9/2009قدس برس،   
  

   والعربي لمحمود عباسالعاهل األردني يؤكد ضرورة تقديم الدعم الدولي  .78
الرئيس محمود عباس والعاهل األردني عبـد اهللا         إن األردني بيان صادر عن الديوان الملكي       أفاد: عمان
 إلطـالق  الجهـود المبذولـة      إفـشال  من   إسرائيلالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومنع      " طالبا   الثاني

 ألمناحة حاليا لتحقيق السالم يشكل تهديدا        الفرصة المت  إضاعة" أن، وحذرا من    "مفاوضات جادة وفاعلة  
 الفلسطينية المحتلـة،    األراضياستمرار بناء المستوطنات في     " أن، كما اعتبرا    "واستقرار المنطقة برمتها  

أهميـة  " وأكدا،  "بما في ذلك القدس، يشكل العقبة الرئيسة أمام تحقيق التقدم المطلوب في الجهود السلمية             
بدور قيادي في مفاوضات السالم وضمان انطالقها ومعالجتها لجميع قضايا الوضع           قيام الواليات المتحدة    

النهائي وفق جدول زمني محدد وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة علـى التـراب       
  ."الوطني الفلسطيني

 تلبية حـق  إلىفي سعيهم ضرورة تقديم كل الدعم العربي والدولي الممكن للسلطة ولعباس       "اهللا    عبد وأكد
الشعب الفلسطيني في الدولة واالستقالل عبر المفاوضات التي يجب أن تنطلق في أسرع وقـت ممكـن                 

  ."لتحقيق السالم وفق المرجعيات المعتمدة، خصوصا مبادرة السالم العربية
20/9/2009الحياة،   

  
  الالجئون الفلسطينيون أولوية: األردن .79

أكد وزير الدولة األردني للشؤون القانونية سالم خزاعلة رفـض بـالده            : ية عبد الجبار أبو غرب    - عمان
ألي حل ال يأخذ مصالح وحقوق الالجئين لديه بعين االعتبار انطالقا من أهمية ومركزية قضية الالجئين                

وأضـاف فـي حـديث       . تأثيرا على أية تسوية    األكثروأثرها على االستقرار في المنطقة كونها القضية        
مس أن مخيمات الالجئين الفلسطينيين حظيت بمعاملة مماثلة لباقي منـاطق األردن األخـرى              صحافي أ 

  .للمساهمة في تحسين ظروف ومستوى معيشة سكانها
وأكد ضرورة التزام المجتمع الدولي تجاه قضية الالجئين ووكالة الغوث الدولية وتمكينهـا مـن تأديـة                 

  .واجباتها على أكمل وجه
 أوطـانهم وم على رعاية حقوق الالجئين بما في ذلك حقهم األساس في العودة إلى               األردن يق  أنوأضاف  

 المتحدة ذات الصلة، مطالبا بالنظر إلـى  األمم القانون والشرعية الدولية وقرارات  أساسوالتعويض على   
انية إلـى  قضية الالجئين الفلسطينيين من منظور شامل يتناول جوانبها المتعددة السياسية والقانونية واإلنس  
 .194حين حل قضيتهم حال عادال وشامال وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 

20/9/2009عكاظ،   
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  من مصلحة الجميع البت في سالح المخيمات بطريقة حازمة: وزير الداخلية اللبناني .80
موضـوع المخيمـات    ": أن  وزير الداخلية في حكومة تصريف األعمال اللبنانية زياد بارود         قال: بيروت
 وهو مزمن ويضر الفلسطينيين قبل اللبنانيين، ومن مصلحة الجميع البت في سـالح المخيمـات                إشكالي

هذا الموضوع ليس ضد القضية الفلسطينية بل يؤكد حـق          " أنوشدد على    ."بطريقة حازمة ولمرة أخيرة   
جتمع اللبناني وتواجد قوى األمن اللبنانية  تكون مفصولة عن الم   أنالمخيمات ال يمكن    "، معتبراً أن    "العودة

ورشة دستورية تركز على اعتبـارات البلـد   " إلىودعا . " ضروري ولكن له حيثياته الخاصة     أمرداخلها  
  ." تهدأ العاصفة السياسية فيهأنواستقرار الحياة السياسية بعد 

23/9/2009الحياة،   
  

   لبنان واستقاللهيخرقون سيادة حزب اهللا والفلسطينيون:  الجميلسامي .81
 موضوع سيادة لبنان التـي ينتهكهـا        أولهاثمة مشكالت مهمة نعاني منها،      "إن   قال النائب سامي الجميل   

 اللبنانية والذين يفرضون سيادة غير السيادة اللبنانية فـي بعـض            األراضيالفلسطينيون المسلحون على    
ة حزب اهللا المسيطر عبر سالحه علـى         سيادة ثانية هي سياد    إلى إضافةالمناطق وفي بعض المخيمات،     

  ". اللبنانيةاألراضيجزء من 
 أو ميليـشيات    أو جيوش   إمرة وتحت   أطراف يبقى بلدنا بين يدي      أنهذه مرحلة فصل، فإما     "واعتبر أن   

 فوق الدولـة    أنفسهمبعض الذين يعتبرون    "، رافضا مزايدة    " يكون لنا وملكنا   أنسالح غير شرعي، وإما     
  ". اللبنانية كلهااألراضينون والدستور والذين يمنعون الجيش اللبناني من بسط سلطته على اللبنانية والقا

23/9/2009النهار،   
  

 تدعو لنزع السالح الفلسطيني كتلة عون : لبنان .82
 النائب سيمون أبي رميا إلى نزع السالح الفلـسطيني مـن            "التغيير واإلصالح "ضو تكتل   عدعا  : بيروت

 ."ألنه تحول إلى سالح يضر بالقضية الفلسطينية"داخل وخارج المخيمات 
20/9/2009الشرق األوسط،   

  
  خارجية عرب يلتقون عباس ويشددون على دعم الحقوق الفلسطينية وزراء .83

 أمسلقاء جمع عددا من وزراء الخارجية العرب الموجودين في نيويورك مساء عقد ): بترا( –نيويورك 
الوزراء العرب ضرورة تقديم كل الدعم  خالله   أكدمحمود عباس االثنين بالرئيس الفلسطيني األول

 تلبية حق الشعب إلىالممكن للسلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس في سعيهم 
 وقت ممكن لتحقيق أسرعالفلسطيني في الدولة واالستقالل عبر المفاوضات التي يجب ان تنطلق في 

وطالب الوزراء العرب والرئيس  .لمعتمدة خصوصا مبادرة السالم العربيةالسالم وفق المرجعيات ا
 الجهود إلفشال إسرائيلية محاوالت ومخططات أيالفلسطيني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمنع 

 هذه إطالق أمام مفاوضات جادة وفاعلة خاصة االستيطان الذي يشكل العقبة الرئيسية إلطالقالمبذولة 
 .المفاوضات

 الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق السالم يهدد أمن واستقرار المنطقة إضاعة أنوحذر الوزراء العرب من 
 استمرار قيام الواليات المتحدة بدور قيادي في مفاوضات السالم وضمان انطالقها أهميةبرمتها مؤكدين 

لمستقلة وذات السيادة على ومعالجتها لجميع قضايا الحل النهائي بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية ا
 .التراب الوطني الفلسطيني

23/9/2009الدستور،   
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   يرصد أبعاد حرب اقتصادية إسرائيلية على الفلسطينيين"لجامعة العربيةا"ـتقرير ل .84
كشف تقرير لجامعة الدول العربية أعده قطاع فلسطين باألمانة العامة للجامعـة،            : محمد عرفة  –القاهرة  

للحرب والحصار المستمرين من جانب االحتالل اإلسرائيلي ضد قطاع         " الخطيرة"داعيات  عن النتائج والت  
  .2006غزة، على مدى السنوات الثالث الماضية، منذ 

 في المائة من أهالي قطاع غزة أصبحوا يعيـشون فـي فقـر              80ولفت التقرير االنتباه إلى أن أكثر من        
 فـي   60خارجية مع ارتفاع معدالت البطالة إلى أكثر مـن          متزايد، ويعتمدون على المعونات اإلنسانية ال     

كما يتواصل االعتداء اإلسرائيلي على صيادي القطاع وحرمانهم من تأمين القـوت الـضروري              . المائة
ألسرهم، إضافة لحرمان أهل القطاع من المأكوالت البحرية في ظل عدم السماح بدخول معظم المنتجات               

   .سليمة بسبب الحصار، حسب ما جاء في التقريرالغذائية الالزمة لحياة صحية 
وبالمقابل؛ يشير التقرير إلى أن الضفة الغربية المحتلة تعاني من االنتهاكات واالعتـداءات اإلسـرائيلية               

التي اتخذت أشكاالً متعددة ومتنوعة وفق األهداف اإلسرائيلية، التي تسعى في مجملها إلـى محاصـرة                "
ويـضيف واضـعو التقريـر أن         ".تنمية مجتمعاتـه  ) استهداف(ر اقتصاده، و  الشعب الفلسطيني، وتدمي  

  .االستيطان يتخذ شكالً آخر من أشكال الحرب اإلسرائيلية االقتصادية والعدوان على الشعب الفلسطيني
21/9/2009قدس برس،   

   
  تحثّ على توظيف فاعل لتقرير التحقيق الدولي في حرب غزة" اإليسيسكو" .85

، إلى توظيف تقرير األمـم المتحـدة        "إيسيسكو"لمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة      دعت ا : الرباط
تعزيـز  "حول انتهاك الجانب اإلسرائيلي للقانون اإلنساني الدولي خالل عدوانه على قطاع غـزة، فـي                

وا جـرائم حـرب     الحملة الدولية التي تستهدف تقديم القادة اإلسرائيليين العسكريين والمدنيين الذين ارتكب          
  ".وجرائم ضد اإلنسانية، إلى العدالة الدولية

إن تقرير األمم المتحدة الذي يؤكد إطـالق قـوات          "في بيان لها أصدرته بهذا الشأن،       " اإليسيسكو"وقالت  
االحتالل اإلسرائيلي قذائف الفسفور األبيض على منشآت وكالة غوث وتشغيل الالجئـين الفلـسطينيين،              

لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء؛ يمثل وثيقـة   والقصف المتعمد   
دولية بالغة األهمية تدين إسرائيل بقوة، مما يدعو العالم اإلسالمي ومحبي العدل والسالم في العالم، إلـى                 

ن أمام المحكمـة    البناء عليها لتعزيز الجهود المبذولة حالياً لرفع الدعوى ضد مجرمي الحرب اإلسرائيليي           
  .، حسب تأكيدها"الجنائية الدولية

20/9/2009قدس برس،   
  

  تنازالت جوهرية" إسرائيل" ترفض المشاركة في مفاوضات قبل أن تقدم السعودية .86
استبق السفير السعودي لدى الواليات المتحدة عادل الجبير، أمس، لقـاء القمـة             :  محمد سعيد  –واشنطن  

وك وما انبثق عنها، وأعلن أن الرياض لن تشارك في أي محادثات لتـسوية              الثالثية التي عقدت في نيوي    
  . "تنازالت جوهرية" اإلسرائيلي قبل أن تقدم إسرائيل –الصراع العربي 

وقال الجبير، في رسالة إلى الكونغرس، رداً على رسالة كان قد بعث بها المشرعون األميركيـون إلـى                  
ـ    الملك السعودي عبد اهللا، إن الحكوم      إجراءات بنـاء ثقـة مؤقتـة أو تقـديم          "ة السعودية ليست مهتمة ب

  ."قد تجري فقط عندما تلبي إسرائيل شروطاً محددة"، مشيراً إلى أن مثل تلك المحادثات "إيماءات
وقف إسرائيل احتالل األراضـي     "، أوضح الجبير أنها تتمحور أساساً حول        "المحددة"وعن تلك الشروط    

، بما فيها القدس، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتوفير تسوية عادلة           1967عام  التي سيطرت عليها في     
  ."لالجئين الفلسطينيين
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ستحصل إسرائيل على اعتـراف كامـل،       "وأضاف الجبير، في رسالته، أنه في مقابل تلبية هذه الشروط           
  ."وإنهاء رسمي للصراع، وسالم وأمن وعالقات طبيعية مع كل الدول العربية

23/9/2009ار، األخب  
  

 "إسرائيل"غالبية أكراد العراق تدعم العالقات مع : استطالع .87
ويهتم بالدراسات » بوينت«يسمى شمال العارق استطالع جديد أجراه مركز أبحاث في مدينة أربيل بين 

وشمل االستطالع ألف شخص من الرجال والنساء في المدن الكردية الكبرى، أربيل . اإلستراتيجية
األغلبية الساحقة من أكراد أن . ية وكذلك في مدن يتواجد فيها األكراد بكثرة كالموصل وكركوكوالسليمان

العراق تؤيد إقامة عالقات وثيقة مع إسرائيل، وترى في ذلك حاجة حيوية لبلورة مستقبل الدولة الكردية 
  هذه هي خالصة . الناشئة

ون أن العالقات بين األكراد وإسرائيل عميقة  في المئة من المستطلعين يعتقد87،5ووفق المعطيات فإن 
اإلقليم لفتح اتصاالت مع اإلسرائيليين في » حكومة« في المئة إلى أنهم يدعون 61،4وأشار . وتاريخية

 في المئة أن تكون العالقات مع 60ويرفض  .شؤون االقتصاد والثقافة تمهيدا إلقامة عالقات كاملة
 في المئة إلى 68،4وأشار . دول العربية ويطالبون بأن تكون علنيةإسرائيل سرية، كما هي عادة بعض ال

وحول ما إذا كان يجب قطع العالقات  .أن األكراد سيستفيدون جدا من تعزيز العالقات مع إسرائيل
 في المئة 59،2ويعتقد .  في المئة سلبيا71،3 في المئة فقط باإليجاب، فيما رد 9القائمة مع إسرائيل رد 

وفي تحليل للمعطيات، كتب الباحث والصحافي  . أن إسرائيل ترى فيهم حليفا استراتيجيامن األكراد
خضر دوملي إن سبب تأييد األكراد في العراق لتعزيز العالقات هو قناعتهم بأن إسرائيل ستبقى إلى األبد 

 .والالعب المركزي في صياغة السياسة في المنطقة» الرقم القوي«
22/9/2009السفير،   

  
  إلخضاع النووي اإلسرائيلي لإلشراف الدوليتدعو  مصر .88

جددت مصر أمس، الدعوة إلى إخضاع المنشآت النووية اإلسرائيلية لإلشراف          :  القاهرة –إبراهيم  رامي  
  . من األسلحة النوويةاألوسطالدولي، معتبرة ذلك خطوة ضرورية إلخالء الشرق 

ريحات صحافية له أمس، تعقيبا على اجتماعـات       وانتقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تص        
الوسـيلة الوحيـدة    "، مشيرا إلى أن     "االنتقائية في التعامل مع دول المنطقة     "الوكالة الدولية للطاقة الذرية،     

لمعالجة موضوعات منع االنتشار النووي في الشرق األوسط هي في تطبيق معايير واحـدة علـى كـل                  
  ".دولة

اتخاذ خطوات ملموسة في هذا االتجاه بدءا بدفع إسرائيل إلى االنـضمام            "ة  وشدد أبو الغيط على ضرور    
الوقت حـان الضـطالع المجتمـع الـدولي         "، معربا عن اعتقاده بأن      "إلى معاهدة منع االنتشار النووي    

وأشار إلى أن مؤتمر المراجعة التفاقية منع االنتشار سيعقد في غضون أقـل              ".بمسؤوليته في هذا الشأن   
بأن مصر تتوقع نتائج محددة تعكس صدق نية الدول النووية الخمس فـي مـا               "من اآلن، منوها    من عام   

يتعلق بموضوعات نزع السالح النووي عالميا وبدءا بمنطقة الشرق األوسـط التـي ال بـد أن تحظـى                   
  ".بأولوية

23/9/2009المستقبل،   
  

  ضدهم ليبرمان بتحريض ينددون المسلمون في مصر اإلخوان .89
 الصهيوني الكيان خارجية وزير بها أدلى تصريحات بمصر المسلمين اإلخوان جماعة وصفت: القاهرة
 اللذان هما "الجهاد"و "حماس" حركتي وإن مصر، تهدد التي هي بأنها فيها اتهمها التي ليبرمان أفيغدور
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 جراء من ئسةيا ومحاولة للحقائق وتزوير مستمر حقد عن تعبر بأنها الفلسطيني، والشعب السلطة يهددان
 من فلسطين في واإلسالم العروبة ألرض المغتصبون الصهاينة منه يعاني الذي واالضطراب األلم

  .ضدهم الرادعة اإلسالمية المقاومة
20/9/2009الخليج،   

  
  "إسرائيل" مع صحفية مصرية استقبلت السفير اإلسرائيلي تهدد بكشف صحفيين مطبعين .90

التـي تـصدر عـن      " الديمقراطية"ة هالة مصطفى، رئيس تحرير مجلة       مصريالصحفية  القالت  : القاهرة
أدانها مجلس نقابة الصحفيين المصريين وحولها للتحقيق لتطبيعها مـع الجانـب            والتي  مؤسسة األهرام،   

آخر المطبعين مـع    "اإلسرائيلي واستقبالها سفير الدولة العبرية بالقاهرة في مكتبها بجريدة األهرام، أنها            
، طالبت بمحـاكمتهم جماعيـاً   "المطبعين"، وأن هناك قائمة طويلة من الصحفيين المصريين      "ئيلييناإلسرا

  .معها، وعلى رأسهم رئيس مؤسسة األهرام نفسه الدكتور عبد المنعم سعيد
20/9/2009قدس برس،   

  
   تملك منظومة للدفاع الصاروخي األكثر تقدما بالعالم "إسرائيل": "واشنطن بوست" .91

 قامت ببناء   إسرائيل في عددها امس ان      األمريكية" واشنطن بوست "ذكرت صحيفة   : )د ب ا  ( -ن  واشنط
واحد من اكثر نظم الدفاع الصاروخى تقدما في العالم، وذلك في الوقت الذي تدفع فيه تـل ابيـب بقـوة                  

تعـدد  وقالـت الـصحيفة ان هـذا النظـام م         . اإليرانيباتجاه اتخاذ اجراء دولى ضد البرنامج النووي        
قصيرة المدى، التي   " جراد"المستويات، ويهدف الى التصدي للعديد من التهديدات، بما في ذلك صواريخ            

  .، وأيضا الصواريخ العابرة للقاراتاإلسرائيليةتستخدم لضرب المدن 
م  الى انه تم القيام بهذا الجهد، الذي مولته جزئيا الواليات المتحدة، كالرادار االمريكـي المتقـد                وأشارت

بيد أن محللين اسرائيليين في مجـال الـدفاع واخـرين           . وتكنولوجيا اخرى، في هدوء على مدى عقدين      
 اإلسـتراتيجية  مستوى النضج ويمكن ان يبدا في تغيير طبيعة القرارات           إلىيقولون ان هذا النظام وصل      

  .في المنطقة
الدرع الصاروخية االسرائيلية   وقال عوزي روبين، وهو مستشار خاص لشؤون الدفاع قام بادارة برنامج            

المضاد للصواريخ ونشر نظـام القبـة       " ارو"خالل حقبة تسعينيات القرن العشرين، انه مع تشغيل نظام          
 وهو توجيـه رسـالة      إالشيء الستقرار الموقف     "إسرائيلالفوالذية المقرر له العام المقبل، يصبح لدى        

  ".مفادها ان شن هجوم سوف يفشل
20/9/2009الدستور   

  
   ال يرى وقف االستيطان شرطاً ضرورياً الستئناف عملية السالمميتشل .92

ألمح المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط أمس، إلى أن تجميد إسرائيل للبناء االستيطاني ليس 
ففي تصريحات للصحافيين بعد اجتماع الرئيس  .ضروريا الستئناف محادثات السالم مع الفلسطينيين

وال تريد " شروطا مسبقة"ى عباس ونتنياهو، قال ميتشل إن الواليات المتحدة لم تطرح مطلقا األميركي إل
  .أن يفعل أي من الطرفين ذلك

نحن ال "ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن استئناف المحادثات دون تجميد االستيطان قال ميتشل 
لم يقل الرئيس أبدا وال وزيرة "أضاف و".  مسبقا أو عقبة أمام المفاوضاتنعتبر أي قضية شرطاً

، مضيفاً أن المقترحات "وال أنا عن أي قضية إنها شرط مسبق للمفاوضات) هيالري كلينتون(الخارجية 
التي طرحتها الواليات المتحدة ستسمح باستئناف المحادثات في ظل أفضل الظروف الممكنة وبأفضل 
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نحن ال نفرضها ونحض اآلخرين على عدم . لمسبقةلكننا ال نؤمن بالشروط ا"فرصة للنجاح، وتابع 
  ".فرض شروط مسبقة

23/9/2009المستقبل،   
  

  سنة سالم .. سنة طيبة بالعبرية: "إسرائيل"ـرسالة أوباما ل .93
 اإلسـرائيلية  اوباما بعث بها للحكومـة       يكاألمرينشرت صحيفة يديعوت احرونوت نص رسالة للرئيس        

  :ابمناسبة رأس السنة العبرية جاء فيه
، التي يحيي فيها أبناء الدين اليهودي في أمريكا وفي أرجاء العالم معا بااليام الفظيعة بودي أن                 األيامهذه  

رأس الـسنة   . أوجه أحر التهاني بهذه السنة الجديدة، سنة طيبة تكون لكم فتكتبوها بركة في كتاب الحياة              
 يـوم   –جديدة، بعد عشرة ايام مـن ذلـك          زمن الصالة، االحتفال واالمل ببداية       –هو بداية سنة جديدة     

الغفران هو يوم التفكر والندم، وهذا الموعد المقدس ال يوفر فقط فرصة للتجدد والمصالحة بين االنـسان                 
ونفسه بل وأيضا فرصة للعائالت، للطوائف وحتى لالمم لتسوية خالفات قديمة الـزمن، والبحـث عـن                

مع حلول هذه السنة الجديدة علينـا،       . فضل البنائنا واحفادنا  تفاهمات جديدة واالتحاد من أجل بناء عالم أ       
هيا نكرس أنفسنا من جديد لهذه المهمة، هيا نتغلب على الدافع لتصليب قلوبنا أمام معاناة االخرين وبـدال     

  . فلنتماثل الواحد مع االخر ولنتصرف برافة تجاه المحتاجين: من ذلك فلنبدي العطف
التعبيـر  : ني العالم ذات الحقوق والحريات التي يتمتع بها الكثيـرون منـا           هيا نعمل كي نمنح لكل مواط     

 .بحرية وأداء الفرائض الدينية بحرية، العيش لحياة عديمة العنف والقمع ولنعمل في حياتنا كل ما نتمنـاه                
 هيا نعمل من أجل تحقيق سالم دائم وأمن لدولة اسرائيل، كي تقبل الدولة اليهودية قبوال تاما مـن كـل                   

جيرانها، ويكون بوسع ابنائها تحقيق احالمهم دون خوف، هذا هو السبب الذي يجعـل االدارة برئاسـتي      
علـى   .تتطلع الى تحقيق ذاك السالم الدائم الذي يفلت من اسرائيل ومن جيرانها العرب منذ زمن بعيـد                

ضل االلتزام بااليمان،   ، وبف "نورا لالغيار "مدى التاريخ كان الشعب اليهودي على حد قول النبي يشعياهو           
هذه االيـام   . بالعائلة وبالعدل تغلب اليهود على مصاعب غير عادية دون ان يتخلوا عن االمل بغد أفضل              

من التجدد نحتفل بها بهذه الروح، ونقدم االحترام لدين عظيم وعتيق ونكرس انفسنا من جديد الصـالح                 
  .هذا العالم

20/9/2009الدستور   
  

  حاولت معاقبة الفلسطينيين في غزة "إسرائيل": جولدستون .94
قال رئيس لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان في قطاع ): د ب أ( –هامبورج 

غزة، ريتشارد جولدستون إن إسرائيل حاولت معاقبة سكان غزة حيث قامت بالعديد من األمور التي 
تدمير العديد من المشروعات المدنية ومصادر خرقت من خاللها القانون الدولي لحقوق اإلنسان مثل 

 . االمداد بالماء والغذاء
وأضاف جولدستون الذي قدم االسبوع الماضي تقرير اللجنة حول انتهاكات حقوق اإلنسان في غزة أن 

وقال ممثل . الخطوات المقبلة تعتمد في المقام األول على القوى الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة
 السابق في محكمة جرائم الحرب الخاصة برواندا ويوغسالفيا في مقابلة مع الموقع االلكتروني االدعاء
نأمل أن تأخذ إسرائيل االتهامات على محمل الجد وتقوم : "األلمانية نشرته أمس" دير شبيجل"لمجلة 

حدوث مثل بالتحقيق وهو األمر الذي ينطبق على حركة حماس أيضا ألن هذا هو السبيل الوحيد لمنع 
وردا على سؤال حول مزاعم إسرائيل بأنها لم تكتشف ارتكاب جيشها ألخطاء ".هذا األمر في المستقبل

 حتى اآلن مع جنودهم فحسب ولم يقدموا اإلسرائيليونتحدث : "خالل الحرب على غزة، قال جولدستون
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ذا؟ عليهم أيضا الحديث مع لم نرتكب خطأ ولكن من يصدق ه:  وهو أمر نتيجته المنطقية أن يقولوااألدلة
 ". الضحايا إذ ال يمكن القيام بتحقيق جاد ال يتم فيه الحديث سوى مع الجناة المحتملين

.. لماذا ال تجري إسرائيل تحقيقا علنيا إذا لم يكن عندها ما تخاف منه؟ولماذا لم تتعاون معنا؟"وأضاف 
ألمر ومقارنته باألدلة الموجودة عندنا  اآلن نشر تقريرهم الخاص بالتحقيق في ااإلسرائيليينعلى 

ومواجهتنا إذا كنا ارتكبنا األخطاء ولكن مجرد وصف تقريرنا بالعاطفي وغير المنطقي ورفضه على هذا 
 ".النحو ليس مجديا

23/9/2009الدستور،   
  

 الدولتين أمة واحدة بغالبية عربيةحل البديل عن : كارتر .95
ي األسبق جيمي كارتر، أمس، إسرائيل إلى االنسحاب من  دعا الرئيس األميرك): يو بي أي– ا ب(

األراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، معتبرا أن هذا األمر سيقلص بشكل كبير أية تهديدات تواجهها 
 ."البديل عن حل الدولتين سيكون امة واحدة يشكل العرب غالبية فيها"إسرائيل، ألن 

. ئيل كانت تهدف أيضا إلى منح سيادة كاملة إلى الفلسطينيينوأشار إلى أن المفاوضات بين مصر وإسرا
غادرت منصبي وأنا أظن أن إسرائيل ستعي قريبا حلمها بالسالم مع جيرانها، ومنذ مغادرة البيت "وقال 

 ".األبيض، سافرت إلى الشرق األوسط لتشجيع العالقات السلمية بين إسرائيل وجيرانها
نسحاب القوات اإلسرائيلية من سوريا وفلسطين سيقلص بشكل كبير أية ا"وأعرب كارتر عن اقتناعه بأن 

  . "تهديدات تواجهها إسرائيل
 عرضت اعترافا دبلوماسيا وتجارة كاملة إذا انسحبت إسرائيل من 22 كل الدول العربية الـ"وقال 

 حيث العرب البديل لحل الدولتين هو امة واحدة في المنطقة ذاتها،"، معتبرا أن "األراضي المحتلة
  هذا سيعني نهاية الدولة اليهودية، أو نظام ابرتهايد "وتابع . "سيشكلون قريبا غالبية واضحة

وكرر أن على إسرائيل  ."حيث يخضع الفلسطينيون للهيمنة ويحرمون من حقوقهم) التمييز العنصري(
 . حققوقف بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة إذا أريد للسالم أن يت

23/9/2009السفير،   
  

  تنفي االتصال بحماس السويد .96
نفت السويد نفيا قاطعا مزاعم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو التى مفادها ): د ب ا( –تل ابيب 

 في موقعها اإلسرائيلية" هآرتس"وذكرت صحيفة . ان ستوكهولم تحاول اجراء اتصاالت مع حركة حماس
الثنين ان وزارة الخارجية السويدية استدعت السفير االسرائيلي لدي السويد لطلب االلكتروني مساء ا

ايضاحات بعدما ذكرت الصحيفة ان نتنياهو اشتكي منذ عشرة ايام في اجتماع مع وزير الخارجية 
وتتولى . االسباني ميجويل موراتينوس من محاوالت مزعومة من جانب السويد لبدء حوار مع حماس

واكدت الحكومة السويدية للسفير .سة االتحاد االوروبي من السويد في شهر كانون ثاناسبانيا رئا
االسرائيلي بيني داجان ردا على هذا الزعم انه ليس هناك اى اتصال بين ستوكهولم وحماس وفقا لسياسة 

ة واصدرت وزارة الخارجي. ووصفت اى اتهام عكس ذلك بانه الاساس له من الصحة. االتحاد االوروبي
 في هذا اإلسرائيليةالسويدية توجيهات لسفيرها في تل ابيب بان يصدر نفيا رسميا لكل وسائل االعالم 

ويمكن ان يزيد زعم نتنياهو من تفاقم عالقات . الصدد وفعلت نفس الشئ بالنسبة للصحف السويدية
اعضاء من أجساد اسرائيل المتوترة بالفعل مع السويد عقب نشر تقرير اخباري يتهم إسرائيل بسرقة 

 .الشهداء الفلسطينيين
23/9/2009الدستور،   
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  البشرية باألعضاء "إسرائيل" تجارة تقرير في التحقيق يرفض السويدي القضاء . 97
 حرية قانون تنتهك لم االنتشار الواسعة "افتونبالديت" صحيفة أن السويديون المشرعون اعتبر: )ب ف ا(

. الفلسطينيين الشهداء أعضاء سرقة جريمة" اإلسرائيلي "الجيش ارتكاب يؤكد مقاال نشرت عندما التعبير
 حول أولي تحقيق بدء عدم قرر المبرتس جوران القضائي المستشار ان السويدية األنباء وكالة وأفادت
  .القضية هذه
 حول القانون تنتهك الصحيفة كانت ان لتقرير القضية درس تطلبان خطيتين شكويين تلقى القضاء وكان
 وهي القضائي، بالمستشار االتصال يتسن ولم. عنصريا استفزازا يشكل مقالها كان وان التعبير، حرية

 حرية حول تحقيق فتح المخولة الوحيدة الجهة وهي مستقل، قانوني كمراقب الحكومة تعينها شخصية
  . التعبير

20/9/2009الخليج،   
 

   وال يفهم سّريتهانتنياهو لروسياميدفيديف يؤكد زيارة  .98
 نظيره اإلسرائيلي شمعون بيريز     أن،  أمسقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف      ): وكاالت (–سكو  مو

وأكد ميدفيديف ان رئيس الـوزراء      . إيرانابلغه خالل لقائهما أخيراً، أن الدولة العبرية ال تنوي مهاجمة           
  . سبب التكتم على الرحلة"اًلم يفهم تمام" انه إلى بنيامين نتانياهو زار روسيا سراً، مشيراً اإلسرائيلي

21/9/2009الحياة،   
  

  طيار دون من طائرات "إسرائيل" من تشتري روسيا . 99
" إسرائيلية "طائرة 14 اشترت روسيا أن بوبوفكين فالديمير الروسي الدفاع وزير نائب أعلن: )أ.ب.د(

 مؤسسات إن" وموسك صدى "إذاعة معه أجرتها مقابلة في بوبوفكين وقال. طيار دون من تعمل موجهة
  ."إسرائيل" من روسيا اشترتها التي كتلك موجهة طائرات بتصنيع تقوم ال الروسية الجوية الصناعات

22/9/2009الخليج،   
  

   من المشاركة في مسابقة دولية إسرائيلية تمنع كلية اسبانيا .100
 أمـس در   في عـددها الـصا     اإلسرائيلية "يديعوت حرونوت " صحيفة    أفادت :زهير اندراوس  –ة  الناصر
، )ارئيـل ( مشاركة المركز الجامعي     بإلغاء الماضي   األسبوع االسبانية، قامت    اإلسكان وزارة   أنالثالثاء  

، في الضفة الغربية المحتلة، في المرحلة النهائية للمسابقة الدولية بين كليات            )ارئيل(المقام في مستوطنة    
) ارئيل(فيغا، للمركز الجامعي في مستوطنة      وفي رسالة مدير عام المسابقة، سرخيو        .الهندسة المعمارية 

 الجامعة مقامة على ارض محتلة      أن حقيقة   إلى القرار قد اتخذ من قبل الحكومة االسبانية استنادا          أنجاء  
 األوروبـي  االتحاد إطارفي الضفة الغربية، وان الحكومة االسبانية ملتزمة باحترام االتفاقيات الدولية في       

  . المتحدةواألمم
23/9/2009 العربي، القدس  

  
   زوجة بلير تشارك وابنتها في رحلة على الدراجات لفلسطينشقيقة .101

تستعد الصحافية البريطانية لورين بوث شقيقة شيري بلير زوجة رئـيس الـوزراء              : هيام حسان  –لندن  
ط البريطاني السابق توني بلير للمشاركة في نشاط دولي جديد من أجل دعم القضية الفلـسطينية وتـسلي                

  .اإلسرائيليالضوء على معاناة الفلسطينيين تحت االحتالل 
حيث من المقرر أن تقطع قرى ومدن فلسطينية علـى          ' عجلة السالم 'وتعتزم بوث المشاركة في مشروع      

ويشارك بوث  .  من الشهر نفسه   23القادم وحتى   ) أكتوبر (األولدراجة وذلك بدءاً من التاسع من تشرين        
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 بريطانيا وبلجيكا وايرلندا وكندا والسويد وقبـرص، ينطلقـون جميعـاً مـن               آخرون من  14في الرحلة   
 الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية مروراً بمخيمات        األراضي عمان متجهين صوب     األردنيةالعاصمة  

لالجئين وجدار الفصل العنصري، حيث من المتوقع أن يجمعوا معلومات في طريقهم حول هدم المنازل               
  . بحق الفلسطينيين وبناء المستوطنات اليهوديةإسرائيلسه الذي تمار

23/9/2009القدس العربي،   
  

  وباما لشروط نتنياهوأ رضوخ .102
  عبد الباري عطوان

لم نستغرب قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة الرئيس االمريكي باراك اوباما لحـضور قمـة                
يل، تنعقد اليوم الثالثاء على هامش اجتماعات الجمعية        ثالثية بمشاركة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائ      

كبيـرة  " ال"العامة لالمم المتحدة، فالرئيس عباس ليس مثل سلفه الراحل ياسر عرفات، الذي كان يقـول                
الـرئيس اوبامـا،    " انهيـار "للقيادة االمريكية، ودفع ثمنها شهادة مشرفة، ولكن ما نستغربه هو سـرعة             

تنياهو المتصلبة، واالنسحاب مهزوما من معركة تجميد االستيطان التي جعلها          ورضوخه المهين لشروط ن   
  .احد ابرز العناوين لسياسته الخارجية

 نتنيـاهو، يفهـم     أياستسالم اوباما، بالطريقة التي شاهدناها امام نتنياهو وحكومته، اثبت ان االخيـر،             
االمريكي نفسه، ولهـذا تـصلّب بمواقفـه،        الواليات المتحدة، والمؤسسة الحاكمة فيها، اكثر من الرئيس         

الرئيس االمريكي ومبعوثه الى الشرق االوسط جورج ميتشل لتجميد االسـتيطان،           " توسالت"ورفض كل   
الكثيرة المعروضة في المقابل، مثل فتح المطارات واالجواء العربيـة امـام طـائرات              " المغريات"رغم  

وماسية في معظم العواصم العربية، والخليجية منها بالذات،        االسرائيلية، وفتح مكاتب تجارية ودبل    " العال"
  .باستثناء السعودية

عندما كان المعلقون والخبراء االسرائيليون يتنبأون بتراجع الرئيس اوباما امام نتنياهو، كنا نعتقـد انهـم                
ها، تعتبر حـل    يبالغون في نبوءاتهم هذه، فنحن امام ادارة امريكية جديدة تتحدث بنغمة مختلفة عن سابقات             

قضية الصراع العربي ـ االسرائيلي جزءا اساسيا من امنها القومي، وخطوة اساسـية لكـسب عقـول     
وقلوب العرب والمسلمين، وتحسين صورة امريكا التي شوهتها حـروب ومواقـف االدارة الجمهوريـة              

االمريكية ما زالـت علـى      " دار ابو سفيان  "السابقة، ولكن جاءت دعوة اوباما للقمة الثالثية لتؤكد لنا ان           
حالها، وان خطاب الرئيس اوباما الذي القاه في القاهرة كعنوان للتغيير كان مثل خطابات معظم زعمـاء                 

  ".جعجعة بال طحن"العالم الثالث، والعرب منهم على وجه الخصوص، مجرد 
 الطريقـة المؤسـفة     كنا نتمنى لو ان الرئيس اوباما صبر بضعة اسابيع، او حتى ايام، قبل ان يركع بهذه               

امام نتنياهو وليبرمان، خاصة بعد ان اعلن مبعوثه السناتور ميتشل فشل جولته االخيرة بـسبب تمـسك                 
نتنياهو بمواقفه بالمضي قدما في توسيع المستوطنات، فهو بذلك ربما يعطينا بعض االمل، ويخلق حالـة                

ئيلي، او ما تبقى منه، ويزيد من قلقه من        من الجدل في اوساط االسرائيليين، ويعزز معسكر السالم االسرا        
احتماالت المواجهة بين واشنطن وحليفها االسرائيلي المتمرد، الناكر للجميل، ولكنه خيب آمالنـا، نحـن               
الذين اعتقدنا انه االكثر تفهما لمعاناتنا، واالكثر انتصارا لحقوق الضعفاء الـذين يعـانون مـن الـدعم                  

  . في االراضي المحتلةاالمريكي للمجازر االسرائيلية
ضغط على الفلسطينيين، الطرف المؤيد لسياسات بالده، والمنفذ        " المختلف"فالالفت ان الرئيس االمريكي     

 حمايـة   أيبالكامل لكل ما هو مطلوب منه من خطوات امنية وسياسية بمقتـضى خريطـة الطريـق،                 
 ان يضغط على االسرائيليين الـذين        هجمات لرجال المقاومة، بدال من     أياالسرائيليين ومستوطناتهم من    

  .افشلوا جهود السالم االمريكية ومبعوثها الى المنطقة
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وال نبالغ اذا قلنا ان اوباما بدعوته هذه لحضور القمة الثالثية احرج الرئيس عباس، المحرج اساساً، الن                 
ف مبـدئي اسـتراتيجي     االخير استند في رفضه للقاء نتنياهو الى الموقف االمريكي، اعتقادا منه انه موق            

  .يمكن الرهان عليه، ليكتشف كم كان مخطئا في اعتقاده هذا
نعترف بأننا لم نفاجأ بقبول عباس دعوة اوباما، ولكننا فوجئنا بعملية االستخفاف بعقولنا التـي مارسـها                 

اللقاء الدكتور صائب عريقات مستشاره األبرز، عندما حاول تبرير هذا التراجع من قبل رئيسه بالقول ان               
 أيمع نتنياهو ال يعني االنخراط في المفاوضات، الن شروط الطرف الفلسطيني ما زالت على حالهـا،                 

  .االصرار على تجميد االستيطان بالكامل
كان من االفضل للدكتور عريقات ان يقول ان اللقاء الثالثي هو لبحث مسألة االستيطان، وطرح وجهـة                 

 اساس، للحديث عـن     أيال لماذا يلتقي السيد عباس بنتنياهو، وعلى        النظر الفلسطينية بشأنها بوضوح، وا    
الطقس، ام عن الكنافة النابلسية، ام عن الفرق بين الفالفل الفلسطينية ونظيرتها االسرائيلية؟ ثم اذا كانا لن                 

ق يلتقيا من اجل التفاوض، فلماذا يلتقيان اذن، كأصدقاء كانا في فصل دراسي، او اعضاء سابقين في فري                
  كرة قدم؟

المصيبة انه بعد كل الحديث عن اعادة ترتيب البيت الفتحاوي وانتخاب لجنة مركزيـة جديـدة، ومـلء                  
لمجلـس  " مظـاهرة مـزورة   "الشواغر في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية من خالل عقد            

موعة صـغيرة حولـه     وطني فلسطيني، ما زال الوضع الفلسطيني على حاله، ويستمر السيد عباس ومج           
وال للجنـة   " فـتح "مكونة من ثالثة اشخاص في اتخاذ القرارات دون الرجوع ال للجنة المركزية لحركة              

  .التنفيذية للمنظمة، رغم تحفظاتنا الجوهرية على طريقة انتخاب االثنتين
بيـة اخـرى    للقاءات عر " المحلل"الرئيس عباس بحضوره اللقاء الثالثي في نيويورك اليوم، سيقوم بدور           

تفتح صفحة جديدة من التطبيع مع رئيس الوزراء االسرائيلي وحكومته، ولن نـستغرب اذا مـا تقـاطر                  
زعماء ومسؤولون عرب الى جناح نتنياهو لمصافحته واالجتماع به فور حدوث اللقاء الثالثي المـذكور،          

" عبـاس "اكثر من   " عباسيين"وا  فطالما ان صاحب الشأن يلتقي نتنياهو، فلماذا ال يلتقيه اآلخرون، فهم ليس           
  .نفسه

هنيئا لنتنياهو على هذا النجاح الكبير الذي حققه بارغام الرئيسين اوباما وعباس على الرضوخ لشروطه،               
نقولها بحسرة واحبـاط وامتعـاض      .. وبعض العرب للتطبيع معه، دون ان يتنازل قيد انملة عن مواقفه          

  .وقرف، ونكتفي بهذا القدر
  22/9/2009القدس العربي، 

  
  فلسطين في يستنسخ الجديد الهندي . 103

  هويدي فهمي
 الهندي صناعة لتجربة استعادة بدأ ألنه الجديد الفلسطيني مصطلح سمعت حين بالهلع شعور انتابني
  .الكبرى التاريخية الجرائم إحدى تعد التي الجديد،
 وهو األمني المنسق وظيفة يارسم يتولى الذي دايتون كيث الجنرال هو الجديد الفلسطيني عن تحدث الذي
 األوضاع تهيئة على اإلشراف فهي الفعلية وظيفته أما. هناك األمريكية بالسفارة ملحقا أبيب تل في يقيم
 يحتل التي المهمة وهي. "اإلسرائيلية" والمخططات الرغبات مع تماما تتوافق بحيث الغربية الضفة في

 من نافر الفلسطينيين من جيل تخليق خالل من. "رائيليةاإلس" األمنية الهواجس تهدئة أولوياتها رأس
  ."اإلسرائيليين" مع ومتصالح المقاومة

 يتعلق أمل وال يشده حلم وال يحثه تاريخ ال الذاكرة، ممسوخ كائنا الجديد الفلسطيني يغدو الزاوية هذه من
 عن منفصلة سلطة عن بالدفاع ومهجوس عليه، المفروض المحيط مع بالتوافق مشغول هو وإنما به،
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 عليه عفا بائد عهد بقايا من النضال وفصائل إرهاب، عنده المقاومة. التاريخي بعدوها ومحتمية األمة،
  .للعار مجلبة وليس االستقرار، في مرغوب إسهام "اإلسرائيليين" مع "التعاون"و. الزمن
 اإلسراع على العمل هي وندايت الجنرال ومهمة. نعرفه الذي غير كائنا يريدونه الذي الفلسطيني هذا

: هي ثالث دوائر على يتوزع يبذله الذي والجهد. "اإلسرائيليين" بال ويريح الزمام يتسلم كي بإنتاجه،
 الراهن الوقت في التركيز كل أن الواضح ومن. العاديون والمواطنون األمنية واألجهزة اإلدارة سلطة
  .طويل وقت إلى وتحتاج المشقة بالغة مهمة العادي نيالفلسطي ترويض ألن. األوليين الدائرتين إلى موجه
 الوزراء رئيس إلى التحرير منظمة باسم عرفات ياسر وجهها التي الشهيرة الرسالة كانت لقد
 في واستسالمها الفلسطينية القيادة ترويض مرحلة بداية)  1993 سبتمبر (رابين إسحاق "اإلسرائيلي"

 "إسرائيل" ب االعتراف وقتذاك أعلن عرفات أن يذكرون كثيرين ولعل. "اإلسرائيلية" للضغوط أوسلو
 الذي األمر بالمفاوضات، ستحل العالقة القضايا كل أن مؤكدا) للمقاومة صريحة إدانة في (اإلرهاب ونبذ
 اعتبر حيث إلى انتهى منحدرا شقت البداية وهذه. الصراع حسم في أخرى بدائل أي أمام األبواب أغلق
 الفلسطينية السلطة بين قائما األمني التنسيق أصبح حيث وإلى ،"حقير" عمل المقاومة نأ أبومازن خلفه
 ثمة أن على دلت التي القرائن وهي. عناصرها واستئصال المقاومة على للقضاء االحتالل سلطة وبين
 تخليق نحو للتقدم مواتياً مناخاً هيأ الذي األمر. وتأييدهم "اإلسرائيليين" رضا نالت "جديدة" سلطة

 بقوة فيها وساندته دايتون، الجنرال لها تصدى التي المهمة وهي. األمنية األجهزة في الجديد الفلسطيني
  .الدولية الرباعية

 الشرق لسياسة واشنطن معهد في محاضرة دايتون الجنرال ألقى الماضي أيار/مايو شهر مطلع في
 عناصر إن فقال. األمنية األجهزة في المنخرط دالجدي الفلسطيني إنتاج في جهوده عن فيها تحدث األدنى،

 بالنضال الصلة ذات والدوائر السياسة خارج من أي الفصائل، خارج من انتقاؤهم تم األجهزة تلك
. قضية أو وطن إلى انتمائه من أكثر مهنة إلى ينتمي شرطي إلى منهم الواحد يتحول بحيث). اإلرهاب(

 النظام يحفظ لكي ولكن ،"إسرائيل" يحارب لكيال يعد أنه داءابت يلقن الشرطي فإن تعبيره حد وعلى
  ."اإلسرائيليين" مع وسالم بأمن العيش: هو أساسي لهدف القانون ويطبق
 ذلك تفكير طريقة تغيير يستهدف الذي النفسي اإلعداد فهناك األمن، ألجهزة العسكري اإلعداد جانب إلى

 مع األمني والتنسيق التعاون في سبقوهم ضباط قيادة تحت يعملون الذين الجنود، من الجديد الجيل
. عملياتها وإجهاض المقاومة عناصر مالحقة هما أساسيان هدفان له التنسيق وهذا ،"اإلسرائيليين"

  .االحتالل وقوات الفلسطينية الجماهير بين التوتر تصعيد دون والحيلولة
. المقاومين واغتيال خطف أو مطاردة يماتتعل تنفيذ في يتردد ال أصبح "الجديد" الفلسطيني الجندي

 بين التعاون بأن دايتون الجنرال تباهي حتى. "اإلسرائيليين" مع يومي تنسيق على أصبح الجديد والضابط
 على ساعد ألنه غزة، على العدوان أثناء كبيرا نجاحا حقق "اإلسرائيليين" ونظرائهم الفلسطينيين الضباط
 عن االختفاء "اإلسرائيليين" من يطلبون كانوا الفلسطينيين الضباط أن ةلدرج الضفة، في األمور تهدئة

 وذكر. وجودهم يستفزها أن دون من المظاهرات تمر كي المواقع، بعض من ساعتين أو لساعة األنظار
 ثقة تبادال "اإلسرائيلي"و الفلسطيني القائدين أن لدرجة لحم بيت في مدهشة نتائج حقق "التفاهم" ذلك أن
 سمحت أنها كما 2002 .عام منذ كلها الضفة في مطبق أنه رغم المدينة في التجول حظر رفع إلى أدت

  .التهريب عمليات لوقف بهم الخاصة التفتيش نقاط بإدارة للفلسطينيين
 مليون 161 المتحدة الواليات لها اعتمدت "إسرائيل" ل العداء منزوع الجديد الفلسطيني إنتاج عملية
 أما. وتركيا المتحدة والمملكة كندا من أمني فريق بمساعدة ولكن حقا، دايتون لجنرالا ويديرها دوالر

 فريق مع يومية صلة على األمني الفريق وهذا. األردن في فتتم والجنود الضباط أولئك تأهيل معسكرت
  .مخططهم تنفيذ في يساعدونهم الذين األوروبيين الشرطة رجال من
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 األمنية، األجهزة تأهيل إعادة بعملية جداً مهتمون "اإلسرائيليين" إن دايتون قال محاضرته ختام في
  .المنطقة في السالم الستقرار الحقيقي الضمان هو الجديد الفلسطيني إنتاج جهود نجاح أن معتبرين

 تاريخ لمحو "إسرائيل" تمارسها التي والضغوط العبرية، الى المدن أسماء تغير سبق ما إلى أضفنا إذا
 فإننا الفلسطينية، الذاكرة محو إلى يؤدي بما الضفة، في التعليم مناهج من الفلسطيني والنضال النكبة
. تقريبا قرون ثالثة منذ الحمر الهنود مع تطبيقه سبق ما فلسطين في يطبق إحاللي "سيناريو" بإزاء نكون
 إلى وفدوا حين نجليزاإل البروتستانت المهاجرون فعله لما األصل طبق صورة هو اآلن يجري ما أن ذلك

 بمختلف وثقها التي المثيرة التجربة وهي. األمريكية المتحدة الواليات باسم بعد ما في عرفت التي بالدهم
 مجلة مؤسس وهو المتحدة الواليات في المقيم العكش منير األصل سوري الباحث المروعة فصولها

 في له صدر وقد. بوسطن في "سفك" ةبجامع اإلنسانيات وأستاذ. باإلنجليزية تصدر التي "جسور"
 الجماعية الجسدية اإلبادة عن 2002 سنة أحدهما) ببيروت الريس رياض دار عن. (كتابان الموضوع
 عالج الذي الثاني الكتاب أما. الجماعية واإلبادات أمريكا  باآلخر التضحية حق: عنوانه كان للهنود،
 واإلبادات أمريكا" عنوان تحت. الحالي العام من تموز/يوليو شهر في صدر فقد عنه نتحدث الذي الجانب
  ."الثقافية
 الحياة، قيد على منهم بقي من هوية طمس عن تحدث والثاني الهنود، استئصال عن تحدث األول الكتاب
 جذوره من مقتلعا جديدا إنسانا ثم ومن ثقافيا، "مخصيا" يغدو وإنما حقيقيا، هنديا الهندي يصبح ال بحيث
  .أهله غير إلى ومنتميا

 عشر السابع القرن بدايات منذ نزحوا حين البروتستانت اإلنجليز أن الباحث أثارها التي المهمة النقاط من
 كانت العبرية ("الروح يهود" أنفسهم اعتبروا فإنهم ،"إسرائيل" اسم عليه أطلقوا الذي الجديد العالم ذلك إلى
 األسطوري الخروج هجرتهم في تمثلوا وقد). ومرشدهم عهممرج اعتبر القديم والعهد منهم المتعلمين لغة

 ،"المختار اهللا شعب" بأنهم اقتنعوا وبدورهم. فلسطين في كنعان أرض إلى مصر أرض من للعبرانيين
 كنعان أرض في اهللا مشيئة "إسرائيل" فكرة جسدت كما الجديدة، كنعان أرض في تجسدت اهللا مشيئة وأن

  ).فلسطين (القديمة
 ال إليها هاجروا التي البالد في األصليين السكان معاملة أن من انطلقوا فقد "المختار الشعب" وألنهم
 للكنعانيين، العبرانيين كراهية فكرة عليهم اسقطوا ثم ومن العقلية، المبادئ أو األخالقية للقوانين تخضع
 في فوضتهم التي اإللهية ئةالمشي تنفيذ بدعوى واالستعباد واالغتصاب القتل ممارسة لألولين سوغت التي
  .الكنعانيين الفلسطينيين بذبح أمرت حين ذلك

 فأبادوهم الحمر، الهنود بحق فعلوه ما فعلوا حين اإلنجليز المهاجرين ألن مفارقة، من يخلو ال المشهد
. فلسطين في الكنعانيين أرض إلى مصر من العبرانيين خروج تجربة استلهموا فإنهم أرضهم واغتصبوا

 المهاجرين تجربة استلهموا الزمان هذا في "العبرانيين" "اإلسرائيليين" أن ووجدنا الزمن دورة ارتد ثم
 ثقافة استبدال إلى وصوال بشعب شعب واستبدال االحتالل إلى االستيطان من مراحلها، بجميع اإلنجليز
 في استلهامها جرى. ديدالج الهندي إنتاج في المهاجرين أولئك فكرة فإن األخير الشق هذا وفي. بثقافة
  .واألساليب التفاصيل اختالف رغم واحدا، الهدف ظل إذ. الجديد الفلسطيني إنتاج محاولة
 اسمها هندية أصول من فتاة الجديد الدراسي الفصل في طالبه بين وجد حين فرح أنه عن المؤلف تحدث
 بوجه جاءته المحاضرة اءانته وبعد.تجب ولم ومرتين مرة باسمها دعاها حين دهش لكنه سوك، سنج

. األصلي باسمها أحد يناديها أن تحب ال إنها قائلة جينيفر، باسم يناديها أن ورجته مرتعشة، وشفاه شاحب
 إنتاج عملية ثمار من هو نفسه، الوقت في للذات كراهية يستبطن الذي الذات، من الخوف ذلك أن واعتبر
 من أيا يستعيد حين بالعار ويشعر المطاف نهاية في تههندي من يخجل أن له أريد الذي الجديد، الهندي
  .بقاياها
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 وحسب، الحقيقية أسماءها تفقد لم كثيرة هندية شعوبا هناك إن بقوله الواقعة هذه على العكش منير عقب
 االقتالع هذا سياق في: إنه قائال واستطرد. غزاتها عليهم فرضه الذي االسم سوى تعرف ال صارت بل

 جسد أمريكا فكرة مسخت الهندي، للوجود األخيرة المحرقة" اعتبرها التي الثقافية، عريةوالت واإلخضاع
 على التعليم برامج وكانت. تطهيرها من البد والطبيعة لإلنسان ملوثة مادة إلى وثقافته الهندي ضحيتها
 وأخالقهم همومزاج ولغتهم الغزاة ذاكرة الهندي الطفل في نزرع " .. لكي استخدمت التي الوسائل رأس
 بالخوف ويشحن حوله، ما كل ومن نفسه من االشمئزاز على الشقي الطفل ذلك يتدرب بحيث.. ودينهم
  .جالديه بعيون العالم وإلى نفسه إلى والنظر هنديته، من
 الحين، ذلك في تمت التي الثقافية اإلبادة منظر ومقوالت شهادات المؤلف سجل الكتاب فصول في

 الكابتن (عليهما القضاء من والبد للهنود األخير الدفاع خط هما والدين اللغة: مثل عبارات في واختزلت
 لكنك مجزرة، شبه أو مجزرة من يتعافون قد الهنود إن)  1924  1840 الهنود مدارس مؤسس براد
 والصابون بالتعليم هندي كل اقصف.. آجال أم عاجال حتما، عليه ستقضي فإنك وتغسله الهندي تعلم حين
 من طبقة. نحكمهم الذين للماليين نريد ما تترجم طبقة نربي أن علينا  "1867 توين مارك" يموت دعهو

 مؤسس مكوالي توماس" والعقل واألخالق والتوجه واألفكار الذوق إنجليزيو لكنهم والبشرة، الدم هنود
  ."1859  1800 الهنود أوساط في التربوية السياسة

 في تأسس الذي الهندية الشئون مكتب مهام من كانت الجديد الهندي إنتاج عملية أن المفارقات من
 الهنود من نفر عليها قام التي ،"الهندية الوطنية السلطة" الحديثة بلغتنا يعد إنه المؤلف وقال 1806،سنة
 في استنساخه تم بعضها أساليب اتبعوا وهؤالء إنجليزية، بأسماء وتسموا ألصولهم، تنكروا الذين

 عن تمتنع التي المماثلة الهندية الجماعات على خانق حصار فرض المثال، سبيل على منها فلسطين،
 اآلباء واعتقال اقتحامها قبل طويلة لفترة عنها التموين امدادات وقطع التأهيل، لمدارس أطفالها تسليم

 وخلق الهنود نديةه لسحق المثالية اآللة تكون لكي "السالم" سياسة استخدام  الزعماء وقتل األبناء وخطف
 "المتعاونين" للهنود مدن إقامة  بشرعيته ويعترفون الواقع باألمر يسلمون الذين السماسرة من جديد جيل
 تمثيله وجرى بشرعيته، االعتراف تم الذي الوحيد الهندي المجتمع واعتبروا الغزاة، دين في دخلوا الذين

   (!)."ديمقراطيا" اختيارها ثم بقيادات
 لكن الكتاب، بها حفل التي المثيرة والشهادات المعلومات في التفصيل من مزيدا المتاح لحيزا يحتمل ال

 لما رصدا تقرأ أنك إليك يخيل حتى الحاضر، تستحضر أن البد فصوله تطالع حين أنك فيه إثارة األكثر
  .األيام هذه فلسطين في يحدث

  22/9/2009الخليج، 
  

   سياسة أوباما الخارجيةحدود .104
   الستار قاسمعبد. د

مرت أشهر كافية للحكم على اتجاهات السياسة الخارجية للرئيس األمريكي أوباما، وبإمكان الباحث اآلن              
نـشط الـرئيس    . أن يحدد مرتكزات ومنطلقات هذه السياسة للسنوات القادمة التي تشكل عهـد أوبامـا             

بأن سياسته الخارجية سـتختلف     األمريكي في بداية عهده على المستوى الدولي، وأعطى انطباعات قوية           
عن سياسة سلفه بوش، وشجع التفاؤل لدى العديد من القادة وعامة الناس بوضع عالمي جديد تخف فيـه                  

  .التوترات وتقل الحروب
أدلى أوباما بتصريحات عدة من شأنها تخفيف التوتر، وتشجيع الدول والجماعات المناهـضة للواليـات               

وقـام  . فتح باب الحوار من منطلق االحترام المتبادل والمصالح المتبادلـة         المتحدة أو المختلفة معها على      
أيضا بالعديد من الزيارات التي تعتبر ضرورية من أجل التعرف على قادة الدول، وتطـوير اإلحـساس                 

وقد تحدث الـرئيس خـالل      . بمسؤولية الموقع، وتذوق أجواء العالقات العامة التي تميز اللقاءات الدولية         
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وفيما . حول ما ينوي عمله سواء من ناحية األهداف أو المقاربات، وترك هامشا بسيطا لالجتهاد             جوالته  
  :يلي تلخيص لما استنتجته حول ما يمكن فعله في السنوات القادمة

  العراق وأفغانستان
يـد  جعل أوباما أثناء حملته االنتخابية االنسحاب من العراق قضية انتخابية أولى استقطب من خاللهـا تأي        

قال أوباما بأنـه  . أمريكيين أخذوا يتحركون بصورة تصاعدية ضد الحرب والوجود األمريكي في العراق    
سيسحب قوات بالده من العراق معتبرا الحرب في األساس عبثية كلفت األمريكيين الكثير من الخـسائر؛                

هـر اآلن بعـد     ظ. وفي ذلك كان يتخطى طرح منافسه الجمهوري حول االنسحاب التدريجي من العراق           
مرور حوالي ثلثي السنة األولى من حكمه أنه يحاول القيام بانسحاب تدريجي من العراق، ولـم يقـرر                  

  .الخروج من العراق نهائيا ودفعة واحدة
ربما وجد أوباما أن الخروج ليس بسهولة الدعاية االنتخابية، وأن الواليات المتحدة متورطة في الـشؤون    

وجد الرئيس األمريكي أن بالده قد صنعت مشاكل وهموما         . بكثير مما كان يتصور   الداخلية العراقية أكثر    
للعراق كثيرة ومعقدة، وأن إدارة الظهر لها لن يخدم مصالح الواليات المتحدة األمريكية، وربمـا يظـن                 
اآلن أن البقاء في العراق بطريقة أو بأخرى يساهم في استقرار األوضاع في الداخل العراقـي، ويـنظم                  

الصراعات الداخلية في العراق متنوعة ومتعددة، والتخوفات مـن جيـران           . القات العراق مع الجيران   ع
فأين الحكمة؟ هل هي في تسهيل إقامة دولة كردية مما سيؤدي           . العراق واردة وهي تهدد مصالح أمريكا     

 الـسنة   إلى تدهور العالقات مع تركيا؟ وهل هي في إعطاء كركوك خالصة لألكراد مما يـؤجج أهـل                
ويغضب حلفاء أمريكا من أهل السنة؟ أم هي في دعم األغلبية الشيعية التي ال يؤمن جانبها مـن حيـث                    
التحالف مع إيران؟ أم هي في إغضاب إيران مما يدفعها إلى رفع مستوى عملياتها السرية في العـراق؟                  

زن بين مختلف القوى، وعلى     االستقرار في العراق يتطلب ميزانا استراتيجيا حساسا للمحافظة على التوا         
توازن بين مصالح مختلف دول المنطقة مما سيدفع أوباما للبحث عن معادلة يبقي من خاللها بعض قواته                 

  .في العراق
السياسة الخارجية ألوباما في أفغانستان واضحة وهي استمرار الحرب مع محاولة البحث عـن مخـرج                

 األمريكية في أفغانستان، مع ضرورة دفع حلـف شـمال           ولهذا قرر أوباما زيادة أعداد القوات     . سياسي
لكن أوباما يصطدم اآلن بمقاومة أفغانية واسعة، وبخسائر متزايدة في          . األطلسي نحو زيادة العديد والعدة    

وليس من المستبعد أن الخسائر المتزايدة ستؤدي إلى رد فعـل فـي             . قوات بالده والقوات المتحالفة معها    
لب بسحب القوات األمريكية والتخلي عن فكرة الحرب علـى اإلرهـاب بـشكلها              الشارع األمريكي يطا  

السياسة األمريكية في أفغانستان اآلن تسير على نفس خطى بوش، وحتى أن السياسة العـسكرية               . الحالي
  .التي وضعها بوش في مواجهة طالبان باكستان هي ذاتها القائمة اآلن

  القضية الفلسطينية
سمية العربية بعد خطاب بوش في جامعة القاهرة، وبعد تأكيده بأنه جـاد فـي إنهـا                 تفاءلت األنظمة الر  

وقد ظن بعض الفلسطينيين أن الدولة باتت على األبواب، وأن اإلجـراءات            . الصراع العربي اإلسرائيلي  
لكن من الواضح أن السياسة األمريكية حتى اآلن حيـال هـذا            . العقابية األمريكية ضد إسرائيل ستنطلق    

صـحيح أن   . لموضوع ال تتعدى التصريحات، وال تتعدى المطالبة بتجميد االستيطان في الضفة الغربية           ا
نبرة أوباما الكالمية ضد االستيطان أشد من نبرة بوش وكلينتون، لكن أوباما لم يخرج حتـى اآلن عـن                   

هو موقف ال قيمة له     الموقف األمريكي التقليدي القائل إن االستيطان عبارة عن عقبة في طريق السالم، و            
  .من الناحية العملية

إذا كان أوباما يعمل بجد نحو إقامة دولة فلسطينية فإن الموقف الصحيح المطلوب هو إزالة االسـتيطان                 
لكن أوباما  . وليس تجميد االستيطان، ومن ثم اتخاذ إجراءات عقابية عملية ضد إسرائيل إن رفضت ذلك             

 وإنما يحاول التخفيف من طلبه هـذا بالتأكيـد علـى أن الدولـة               ال يتوقف عند تجميد االستيطان فقط،     
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الفلسطينية التي يتحدث عنها ستكون منزوعة السالح، وبمطالبة العرب بضرورة تطبيع العالقـات مـع               
وتاريخيا معروف أن العرب يتجاوبون من المتطلبات األمريكية، أما إسرائيل فتعتبـر نفـسها              . إسرائيل

  .ا وليس بمقام المستمعبمقام المنسق مع أمريك
أثارت لهجة أوباما القوية ضد االستيطان األوروبيين الذين شعروا بجرأة جديدة تتنزل علـيهم لمواجهـة                

أغلب الدول األوروبية أخذت تتحدث بقوة من أجل تجميد االسـتيطان،           . إسرائيل لفظيا حول ذات المسألة    
  .طلبلكنها أيضا لم تتخذ أي إجراء عملي من أجل إنجاز الم

من ناحية أخرى، تستمر أمريكا ومعها الدول األوروبية بالتنسيق استراتيجيا مع إسرائيل بـشأن قـضايا                
حيوية مثل الحرب على اإلرهاب، ومواجهة البرنامج النـووي اإليرانـي، ومواجهـة قـوة حـزب اهللا                  

لكنها تعمل بـدأب    أي أن هذه الدول تتحدث عن قضية صغيرة جدا منتقدة إسرائيل بسببها، و            . المتصاعدة
وتواصل مع إسرائيل حول قضايا كبيرة جدا تتعلق بمستقبل المنطقة ككل، وهذا ما يشير بصورة تأكيدية                

  .إلى أن الواليات المتحدة ما زالت تتبنى ذات السياسة األمريكية المعهودة على مدى عقود من الزمن
  روسيا

قة جديدة مختلفة عن طريقة بوش على اعتبـار         كان هناك ظن بأن إدارة أوباما ستتعامل مع روسيا بطري         
أنها دولة قوية عسكريا، وذات قدرة على التأثير بالسياسة الدولية بخاصة بعدما هاجمت الجيش الجورجي               

وقد ولد هذا الظن أوباما نفسه عندما زار روسيا، وأطلق عددا مـن التـصريحات حـول                 . بعزم وحزم 
حتى اآلن لم نلحظ تطورا في العالقات الثنائية، ولم نـسمع إال            لكننا  . ضرورة التعاون الروسي األمريكي   

  .عبارات وفيرة من المجامالت التي ال تحدد سياسات أو إجراءات
هناك تقدير في الواليات المتحدة بأن روسيا غير مؤهلة لكي تكون قطبا عالميـا علـى نمـط االتحـاد                    

كية، ال تسمح للحكومة الروسية بالعمل كمـا كـان          نظامها القائم حاليا، وفق التقديرات األمري     . السوفييتي
يرى . يحلو للحزب الشيوعي السوفييتي، وكذلك اقتصادها الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموارد النفطية            

األمريكيون أن القيادة الروسية تتعرض لضغط الجمهور الروسي الذي يتطلع إلى وضع معيشي أفـضل،               
 على كاهلها أولويات في البناء االقتصادي تتغذى على المتطلبـات           وتحسب حسابا للرأي العام، مما يضع     

وحتى لو قررت روسيا أن تكون منافسا قطبيا للواليـات المتحـدة، فـإن              . المالية المترتبة على القطبية   
  .إمكاناتها االقتصادية المتوفرة والمتوقعة في المستقبل المنظور ال تؤهلها لذلك

ي ظل إدارة أوباما ال يقوم على فكرة االحترام المتبادل بقدر ما يقوم على              المعنى أن التعامل مع روسيا ف     
روسيا قوية عسكريا، لكن اقتصادها ال يمكنها من التصرف بالطريقة التي يـشتهي             . مسألة توازن القوى  

العسكر، وبالتالي القوة العسكرية كامنة دون قدرة حقيقية على مواجهة متواصـلة، وأن الحـرب علـى                 
أي أن تلك المبـادئ التـي   . لم تكن لتقوم لو أن القيادة الروسية قدرت بأنها ستكون حربا طويلة         جورجيا  

إنما من الممكن أن يعيـد أوبامـا التفكيـر          . أسمعها أوباما للعالم تتراجع تدريجيا أمام الوقائع والمصالح       
للحدود الروسية ألن في    بمسألة الدرع الصاروخية، وكذلك بمحاوالت أمريكا الدخول إلى الدول المحاذية           

  .هذين األمرين ما يستفز روسيا مباشرة وبصورة عنيفة
  االعتقال واحترام الديمقراطية

تبدي سياسة أوباما نوعا من االسترخاء في اعتقال األجانب وتعذيبهم، وقراره إغالق معتقل غوانتنـامو               
 المتحدة بخاصة لدى منظمات حقوق      لقد وعد بإغالق المعتقل الذي أساء كثيرا لسمعة الواليات        . يؤيد ذلك 

وصدر عنه قرار مؤخرا يقيم لجنة للتحقيق في تعـذيب المعتقلـين،            . اإلنسان، وها هو يعمل على التنفيذ     
  .األمر الذي يساهم في تعزيز الفكرة الديمقراطية التي تقول أمريكا إنها تدافع عنها

دما انتقدت إدارته االنقالب العـسكري فـي        هذا وقد خطا أوباما خطوة كبيرة في احترام الديمقراطية عن         
على الرغم من أن نظام زياليـا ال يـروق للواليـات            . هندوراس والذي أطاح بالرئيس المنتخب زياليا     

طالبـت  . المتحدة، وعلى الرغم من أن االنقالبيين يميلون إليها، إال أن أوباما دافع عن المبدأ ولو إعالميا               
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وفي هذا تحول في السياسة األمريكية،      . بعودة الرئيس المخلوع إلى منصبه    أمريكا االنقالبيين بالتراجع، و   
  .ويعبر عن رؤية جديدة للديمقراطية لم تكن موجودة في عهد الرئيس بوش

  أوروبا
يبدو أن أوباما قد أصلح الخلل الذي صنعه بوش في العالقات مع أوروبا، وأعاد ألوروبا مكانتهـا فـي                   

كان يظن بوش أن أمريكا هي أم الدنيا، وعلى اآلخرين أن يتعلقوا بأطراف             . السياسة الخارجية األمريكية  
ثيابها، ولم تتورع إدارته عن وصف أوروبا بالعجوز كنوع من االستهتار بآرائها، لكن يبدو أن أوبامـا                 
سيعود إلى الوضع األمريكي التقليدي والذي يحاول دائما التنسيق والتشاور مع األوروبيين حول مختلف              

ولهذا سنشهد في فترة أوباما انتعاشا في العالقات األوروبية األمريكيـة، األمـر الـذي               . لقضايا الدولية ا
من المتوقع أن تساهم هذه السياسة األمريكية في تحسين         . سيساعد أوروبا أيضا على اتخاذ مواقف موحدة      

  .صورة أمريكا لدى األوروبيين
  إيران وكوريا

تغيير سياسة الواليات المتحدة تجاه كوريا أو إيران على الرغم من إبدائـه             ال يبدو أن أوباما يعمل على       
موقفه من البرنامج النووي الكوري واضح، وعبـر عنـه بـالقول إن             . رغبة في فتح حوار مع طهران     

أمريكا لن تسمح بامتالك كوريا للسالح النووي ألن ذلك يهدد أمن منطقة شرق آسيا والمصالح األمريكية                
 زالت السياسة األمريكية إزاء ذلك ثابتة من حيث العمل مـع دول المنطقـة إلقنـاع كوريـا                   وما. هناك

الشمالية بالتوقف عن التطوير النووي، والعمل في مجلس األمن من أجل تشديد العقوبات علـى كوريـا                 
  .الشمالية

 تهـدد بتـصعيد     أمريكـا . الموقف ذاته ما زال يتكرر تجاه إيران، وال يختلف فيه أوباما عن سلفه بوش             
لكن األمر ال يخلو    . العقوبات، وترى أن الدبلوماسية هي أفضل الوسائل لوقف البرنامج النووي اإليراني          

  .أيضا من التهديد أو التلويح بالضربة العسكرية
  الخالصة

سياسة أوباما الخارجية تؤكد على  نقطة حيوية وهي أن سياسة الواليات المتحدة الخارجية عبـارة عـن        
وتؤكـد  . ة مؤسسية وليس سياسة شخصية، ويخطئ من يظن أن هذه السياسة تتغير بتغير الـرئيس              سياس

أيضا أن اللمسات الشخصية للرئيس ال بد أن تظهر، لكنها ليست هامة إلى درجة إحداث تغيير جذري في                  
ة والهامة التي   واضح أن أوباما ينتهج ذات السياسة الخارجية المتعلقة بالملفات الحيوي         . السياسة الخارجية 

كان ينتهجها بوش، والتي انتهجها كلينتون من قبله، وإذا حصل تغيير هامشي فهو فـي مـسألة احتـرام      
  .حقوق اإلنسان وظروف المعتقالت

واضح أن مقاربة أوباما تختلف عن مقاربة بوش وعن مقاربة كلينتون، وهي أقرب إلى قلب المستمع أو                 
ما يمتلك نعومة الخطاب، ومهارة األكاديمي في إيـصال المعلومـة،           أوبا. المعني من مقاربة بوش الفظة    

لكنه في النهاية مقيد كأي رئيس أمريكي آخر بمصالح الواليات المتحدة والمؤسسية األمريكية، وبـالرؤى    
 .األمريكية حول مختلف القضايا العالمية

  19/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  وتداعياته " اطفك االرتب"حسابات .. مصر وغزة .105
 عريب الرنتاوي   

قطاع غزة عن مصر، يعد واحدا من أهم محركات السياسة الخارجية المصرية ومحدداتها، " فك ارتباط"
  : ومن هذا المنطلق، تسعى الدبلوماسية المصرية في حركتها ومبادراتها لضمان هدفين اثنين

التئامها، وضمان ربط مصيره بمصير الضفة األول، التأكد من وضع القطاع على مائدة المفاوضات حين 
الغربية، ورفض أية مبادرات أو أفكار، من شأنها إرجاء البحث أو التفاوض حول مصيره، أو يترتب 
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عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، التفكير بمستقبل خاص به مستقل عن مستقبل بقية المناطق 
  .الفلسطينية المحتلة

، تستثني )االنتخابات مثال(، ويقوم على رفض أية إجراءات فلسطينية داخلية الثاني، ويتأسس على األول
  ".ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي"القطاع أو ترجئ إدراجه في سياقات 

، فهي تخشى أن "الضفة الغربية أوال"من هذين المنطلقين، ال تبدي مصر أي حماس من أي نوع، لخطط 
 تبد حماسا لسالم فياض وخططه الخاصة بالضفة، بل وال يبدو أن ، وهي لم"قطاع غزة ثانيا"ال يكون 

بين الرجل والقاهرة، فهي تحتسبه على جهات أخرى، وتنظر لبرنامجه وأولوياته نظرة " ودا ظاهرا"ثمة 
  .حذر وتحسب

التي حاولت السلطة والمنظمة وفتح " أطواق القداسة"ومن هذين المنطلقين أيضا، كسرت القاهرة 
 أن تسيج بها استحقاق الخامس والعشرين من كانون الثاني ـ يناير القادم، وقد نصت المبادرة والرئاسة

المصرية األخيرة إلنهاء حالة االنقسام الفلسطينية، على إجراء االنتخابات في النصف األول من العام 
إرجاء البحث المقبل، من دون تحديد تاريخ معين، ورفضت بشدة محاوالت بعض األطراف الفلسطينية 

على شمولية المعالجة لمختلف " مفهوما"في مصير قطاع غزة أو إعالنه إقليما متمردا، وأبدت إصرارا 
  ".اإلقليم الفلسطيني الواحد"شؤون 

، ودفعها لإلبقاء "فريق رام اهللا"تمسك مصر بهاتين األولويتين، وضعها على خالف مع أوساط واسعة من 
، وقد أظهرت التطورات المتالحقة التي طرأت على "غزة ودمشقفريق "مع " شعرة معاوية"على 

تفعل فعلها في صياغة مواقف " ديكتاتورية الجغرافيا"المقاربة المصرية لملف المصالحة الفلسطينية، أن 
دولة كبرى كمصر، وأن تأثيراتها ال تقتصر على حركة حماس فحسب، وأن هذا التأثير والتأثر 

  .مة الحوار والتواصل بين مصر وحماس، وإن كره الجانبانالمتبادلين، كفيالن بإدا
على أن القاهرة وهي تدفع بقوة باتجاه استئناف مسار التفاوض وتسريع والدة مبادرة أوباما وتسهيل 
مهمة موفده للمنطقة جورج ميتشيل، قد تجد نفسها من حيث تريد أو ال تريد، تذهب في اتجاه مغاير لما 

يه سفنها، فمقتضيات العملية السياسية في لحظتها الراهنة، قد تملي على تريده وترغب به وتشته
وخارج إطار صنع القرار السياسي ـ " الوحدة الوطنية الفلسطينية"االطراف إبقاء حماس خارج معادلة 

الضفة "التفاوضي، والعملية ذاتها، قد تدفع األطراف إلى إرجاء البحث في مستقبل القطاع، وتبني نظرية 
مؤقتة وتكتيكية، ضاغطة على حماس " مقاربة عملية"، وهو أمر وإن نظر إليه البعض بوصفه "أوال

أو صورة من صور " مقاربة دائمة"وحلفائها، إال أن أحدا لن يكون بمقدروه أن يضمن عدم تحولها إلى 
المفاوضات الحل النهائي، وبهذا المعنى يمكن القول أن الحماس المصري الفائض عن الحاجة، الستئناف 

بالذهاب إلى قمة " أبو مازن"، بل والسعي إلقناع "شرط تجميد االستيطان أوال"كيفما اتفق، وإسقاط 
واشنطن الثالثية، واستقبال نتنياهو بالضد من التوجه العربي العام كما صاغه وزراء الخارجية العرب، 

ة العجز وانعدام البدائل، إلى يمكن القول أن جميع هذه المؤشرات، قد تفضي عن غير قصد، وتحت وطأ
قمة " فلسطينية بامتياز، بداللة –وضعية غير مريحة للمصالح المصرية ذاتها، وهي حالة عربية 

 .الستئناف المفاوضات" الشروط الفلسطينية والعربية"التي التأمت على أنقاض " نيويورك الثالثية
  23/9/2009الدستور، 

 
 وأخاك..  عدّوك اعرف .106

 سليم الحص
 التخلي عن حق العودة في مقابل األخذ بتسوية تقوم على توطين الالجئين وتعويضهم إنما يعني فعلياً إن

بهذا المعنى يكاد حق العودة يختصر قضية . التخلي عن قضية فلسطين باعتبارها قضية أرض وإنسان
 .فلسطين 
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درك موقع الكيان الصهيوني من ذا الذي ال يعرف أن إسرائيل هي عدو لبنان والعرب؟ قلة قليلة جداً تُ
إال أن عدداً متزايداً من المواطنين العرب يقرون بأن إسرائيل . حيال األمة العربية وال ترى فيه عدواً

من هنا أخذ العزف على وتر السالم . عدو للعرب ولكنهم ال يرون سبيالً التقاء شروره إال بمصالحته
 . مع إسرائيل يخدش اآلذانيتزايد بال هوادة، حتى بات الحديث عن السالم

تجتاح الساحة العربية ما يسمى مبادرة السالم العربية، التي تبناها القادة العرب في قمة بيروت العربية 
وأضيف إلى المشروع بناء على إصرار . ، وقد طرحت المشروع المملكة العربية السعودية2002عام 

منذ ذلك الحين واأللسن تلهج . مطالبة بحق العودةمن رئيس جمهورية لبنان آنذاك العماد إميل لحود ال
 .إال أن المبادرة لم تلقَ صدى عند إسرائيل. بمبادرة السالم العربية

فمن دون حق العودة تساوي . المبادرة العربية للسالم ما كانت لتكون مقنعة لوال إضافة حق العودة إليها
. 1967و إلى عودة إسرائيل إلى حدود العام المبادرة العربية نصف حل وليس حالً كامالً، فهي تدع

ولكن نصف الحل هذا يظل مقبوالً فيما لو كان ثمة إصرار على حق العودة كامالً، أي لجميع الالجئين 
ولكن الخشية من التفريط في حق . وإلى كل فلسطين أي بما في ذلك الشطر الذي يسمى اليوم إسرائيل

 ما نسمع فيه أصواتاً عربية تتحدث عن االكتفاء بحل عادل لقضية العودة تبقى واردة في ظل واقع كثيراً
 .والمقصود توطينهم وتعويضهم. الالجئين الفلسطينيين

نحن نرى أن التخلي عن حق العودة في مقابل األخذ بتسوية تقوم على توطين الالجئين وتعويضهم إنما 
بهذا المعنى يكاد حق العودة . سانيعني فعلياً التخلي عن قضية فلسطين باعتبارها قضية أرض وإن

فحق العودة يفتح الباب أمام الالجئين للعودة إلى ديارهم التي هجروا منها في . يختصر قضية فلسطين
كل فلسطين، بما في ذلك األرض التي احتلتها الدولة الصهيونية، وسيكون من شأن حق العودة بالتالي 

معدل التكاثر بين العرب أعلى منه بين اليهود، ثم باعتبار أن أوالً باعتبار أن : زعزعة الكيان الصهيوني
مجرد تبدل أفق األرجحية لصالح العرب سيحمل كثيراً من اليهود على اإلقالع عن الهجرة إلى فلسطين، 

 .ويحدو كثيراً من الذين تدفقوا إلى فلسطين في الماضي إلى االنكفاء والعودة إلى حيث كانوا
 يكف عن كونه عدواً للعرب إالّ في حال التوقيع على سالم عادل ينتج عنه إعادة اليهودي في فلسطين لن

هذه . توحيد فلسطين مع حفظ حق العودة لجميع الالجئين إلى كل الديار التي هجروا منها في كل فلسطين
ين لقد مر على محنة العرب في فلسطين أكثر من ست. رؤية قد يستغرق العمل على تحقيقها وقتاً طويالً

 .سنة، وقد يمضي أكثر من ستين سنة أخرى قبل تحقيق المبتغى
هؤالء ليسوا أعداءنا، بل هم أخوة لنا، قضيتهم . في هذه األثناء يبقى الالجئون الفلسطينيون بين ظهرانينا

ولكننا في لبنان، وبمقدار أقل في أقطار عربية أخرى، ال نعامل . هي قضيتنا ويربطنا بهم مصير مشترك
فالقانون . ين الفلسطينيين على هذا النحو، بل نتعاطى معهم والعياذ باهللا وكأنما هم من األعداءالالجئ

اللبناني يحظر على الفلسطينيين ممارسة أكثر من سبعين مهنة، بما فيها مهن حرة كالهندسة والطب 
ة المباني هي من وحتى أبواب العمل التي ال تتطلب مهارة معينة مثل جمع النفايات وحراس. والمحاماة

أما سائر المهن التي تستوجب مهارات خاصة، فالعمل في نطاقها يتطلب . الممنوعات في وجه الفلسطيني
ومما يذكر أن التشريع اللبناني . الحصول على تراخيص، ومثل هذه التراخيص لم يصدر إال القليل منها

أن النساء اللبنانيات المتزوجات من يحظر على الفلسطيني مشترى أو تملك الموجودات العقارية، حتى 
ومن مطالب الفلسطينيين الملحة إعادة . فلسطينيين يحظر عليهم أن يورثوا أي ممتلكات عقارية ألبنائهن

 .وهذا المطلب ما زال بعيد المنال لغير ما مبرر. بناء مخيم نهر البارد بعد أن تعرض للتدمير
لفلسطينيين في لبنان وفي أقطار عربية أخرى بحيث يعطى الحاجة باتت ماسة إلعادة النظر في أوضاع ا

إذا كان واجبنا القومي . هؤالء حقوقهم الحياتية الطبيعية، وهي من بديهيات حقوق اإلنسان بكل المعايير
إن إعادة . أن نعرف  عدونا، وهو الصهيوني، فإن واجبنا القومي أيضاً أن نعرف أخانا وهو الفلسطيني
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فصورتنا الحضارية أمام سائر . الجئين الحياتية في لبنان هو من واجباتنا حيال أنفسناالنظر في أوضاع ال
 .شعوب العالم ستبقى شوهاء ما دام الفلسطيني في لبنان ال يعامل معاملة اإلنسان المحفوظة كرامته
. رانيينأخيراً بعض اللبنانيين يختلط عليهم األمر في حالة واحدة بين الصديق والخصم، هي حالة اإلي

فإيران دولة تقف إلى جانب العرب قلباً وقالباً في مخاصمة إسرائيل وال يعترف رئيسها أحمدي نجاد 
حتى في المجزرة التي تعرض لها اليهود في أوروبا في زمن هتلر والتي تذرع بها يهود أوروبا في 

مع ذلك يقف بعض اللبنانيين . وإيران تمد يد العون المادي لفئات من اللبنانيين. الهجرة إلى فلسطين
إن سياسة إيران المناهضة . موقف العداء من إيران الدولة وينددون بمعوناتها بالقول إن وراءها مآرب

وإنكار ذلك . إلسرائيل والمحابية للعرب يجب أن تكون كافية إلسقاط إيران في منزلة الصديق الصدوق
 .إنما يندرج في منزلة الجحود، عدم الوفاء

  22/9/2009، السفير
  

 وأوهامها" اتفاق أوسلو "تجربة .107
 بالل الحسن

لم يعلن ذلك ال اإلسرائيليون . لم يعلن أحد حتى اآلن وفاة اتفاق أوسلو وقد أنجز ذكراه السادسة عشرة
مع أن الفلسطينيين خاضوا برئاسة ياسر عرفات مفاوضات تمهيدية إلنجاز الحكم . وال الفلسطينيون

 في كامب ديفيد برعاية أميركية، وكان الفشل عالمة 2000وضات الحل الدائم عام الذاتي، ثم خاضوا مفا
 بزعامة شارون 2002ولم يعلن ذلك اإلسرائيليون مع أن اإلسرائيليين بادروا عام . فارقة في التجربتين

 في البيت 1993لقد مات أوسلو الموقع عام . إلى اإلعالن رسميا عن إعادة احتالل الضفة الغربية
ألبيض، في أروقة المفاوضات، ولكن أحدا لم يتبرع بإعالن نعيه حتى اآلن، مع أن خططا جديدة، ا

، إلى وثيقة "رؤيا بوش"ووثائق جديدة، واتفاقات جديدة، برزت في السنوات األخيرة بديال له، من وثيقة 
الحالي باسم المفاوض " تقرير ميتشل"وبرزت بينهما وثائق أخرى حملت اسم ". خطة خارطة الطريق"

لبناء األجهزة " خطة دايتون"الرئيس السابق لجهاز المخابرات األميركي، و" ورقة تينيت"الرئيس أوباما، و
  .األمنية الفلسطينية، وهي خطة سارية المفعول حتى اآلن

لقد جرب الرئيس الراحل ياسر عرفات كل الوسائل من أجل إنجاح اتفاق أوسلو، والوصول من خالله 
، وأمر قادة )األولى(أصدر فور توقيع االتفاق أوامر بوقف االنتفاضة .  فلسطينية مستقلةإلى دولة

االنتفاضة الميدانيين أن يتوجهوا إلى مكتب الحاكم العسكري اإلسرائيلي في غزة لتسليم أسلحتهم، ونفذوا 
من % 90طرة على وكان يأمل أن يحقق له اتفاق أوسلو السيطرة منذ البداية، السي. األوامر فردا فردا

الباقية، % 10األرض لينشأ فوقها حكم ذاتي يتطور إلى دولة، ثم تتواصل المفاوضات حول مساحة الـ
ولكن هذه الرؤيا التفاؤلية حول اتفاق . وهي المساحة التي توجد فيها المستوطنات والقواعد العسكرية

أي على ) أ( ذاتي على منطقة أوسلو لم تتحقق، وتوصل الفلسطينيون بعد مفاوضات مضنية إلى حكم
من الضفة الغربية وقطاع غزة، وها هي المساحة الصغيرة التي نالها المفاوض الفلسطيني % 22مساحة 

تتقلص يوما بعد يوم، تحت ضربات المستوطنات اإلسرائيلية، والسعي اإلسرائيلي الدائم للسيطرة على 
  .ذي تم بناؤهالقدس، والطرق االلتفافية، ومسار الحوار الفاصل ال

لقد واجه الرئيس الراحل ياسر عرفات، منذ بداية وهم أوسلو، نظريات تقسيم قطاع غزة إلى مجموعة 
، وسقطت )ج(و) ب(و) أ(ألوان، خضراء وصفراء وحمراء، وواجه تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق 

  .من األرض، منذ األيام األولى للتفاوض% 90بذلك نظرية الحكم الذاتي على 
ثم واجه الرئيس الراحل ياسر عرفات نظرية إسرائيل للسالم الدائم في مفاوضات كامب ديفيد، فوجد أنها 
تبتلع نصف الضفة الغربية، وتضع مصير القدس موضع تساؤل، وتنحي جانبا موضوع عودة الالجئين 
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 االنتفاضة وعند اتضاح هذه النقطة انفجرت. الفلسطينيين، فسقطت بذلك نظرية الدولة الفلسطينية
  .الفلسطينية الثانية

االنتفاضة " إرهاب"وحين جاء محمود عباس إلى منصب الرئاسة الفلسطينية، كان شديد اإليمان بأن 
، والعودة إلى طريق المفاوضات، "اإلرهاب"الثانية هو الذي أفشل اتفاق أوسلو، وأن إنهاء هذا 
ة، وها هو يحاول ويحاول، يحاول مع الرئيس والمفاوضات فقط، هو الذي يضمن قيام الدولة الفلسطيني

جورج بوش ويفشل، ويحاول مع الرئيس باراك أوباما، فيتلقى الضربات المتوالية حتى يكاد يترنح، 
ورغم كل الضربات التي يتلقاها، فإنه ال يستطيع أن يستنتج ما سبق للرئيس عرفات أن استنتجه، وهو 

أما .  على إسرائيل، عبر مقاومة شعبية فعالة ضد االحتاللأنه ال يمكن إجراء تفاوض ناجح من الضغط
التفاهم مع االحتالل، وأما التعاون األمني مع االحتالل، فنهايته خسارة المباراة، بالنقاط أو بالضربة 

  .القاضية
: دروسا تخص السياسة اإلسرائيلية تقول. لقد أفرزت تجربة أوسلو المريرة دروسا بالغة الوضوح

فلسطيني يسيطر على السكان وال يسيطر على " كيان"تريد قيام .  تريد قيام دولة فلسطينيةإسرائيل ال
وإسرائيل ال تريد . األرض، حسب شعار مناحيم بيغن منذ أن وقع اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر

، وهي تتمسك حتى اليوم بتعابير وردت في قرار مجلس األمن رقم 1967االنسحاب إلى حدود العام 
وإسرائيل ال تريد إلغاء .  الذي يتحدث عن حدود معترف بها، أي حدود جديدة تعترف بها إسرائيل242

االستيطان، وال تريد وقف االستيطان ألنها تريد األرض الفلسطينية، واالستيطان هو الطريقة الفعالة 
ية، يكون ومن ال يدرك هذه الدروس المستخلصة من تجربة أوسلو التفاوض. للسيطرة على األرض

وهذا هو وضع المفاوض الفلسطيني حاليا، إنه كاألعمى الذي يسير . كاألعمى الذي يسير على غير هدى
  .على غير هدى

إن جذر هذا الفشل يكمن في اتفاق أوسلو نفسه، فهو لمن لديه االستعداد لقراءته من جديد يخلو من أي 
لمرجعية (ويخلو من أي ذكر ). طينيةدولة فلس(ويخلو من أي ذكر لكلمة ). احتالل(ذكر لكلمة 

ويرهن المستقبل كله بذكر مجموعة كلمات، مجموعة ). لوقف االستيطان(ويخلو من أي ذكر ). التفاوض
كلمات فقط، االنسحاب واالستيطان والقدس والالجئون والمياه، واعتبارها موضوعات التفاوض على 

هناك من يقول إن اتفاق أوسلو يستند إلى خطأ أفدح و. الحل الدائم، ومن دون تحديد كيفية هذا التفاوض
من كل هذا الذي ذكرناه، فهو أول اتفاق في التاريخ، تعقده ثورة مسلحة مع عدوها الرئيسي، ويكون 
جوهر االتفاق أن تذهب قيادة الثورة على قدميها نحو الخصم، لتقيم في ضيافته، ولتجلس في أحضانه 

اإلسرائيلي الفرصة النادرة التي الحت له، فأخذ ينكل بالقيادة وقد استغل العدو . وتحت سيطرته
  .الفلسطينية، وأخذ ينكل بالشعب الفلسطيني، وأخذ ينكل بالقضية الفلسطينية أيضا

تأييد إسرائيل : وفي سياق هذا كله، كانت الواليات المتحدة األميركية تعمل دائما على خطين متوازيين
وأدى موقفها .  الدائم على الفلسطينيين ليتراجعوا ويقبلوا مطالب إسرائيلفي مطالبها التفاوضية، والضغط

وحين جاء رئيس أميركي . هذا إلى فشل دائم ومتوال لكل عمليات التفاوض التي أقدمت على رعايتها
جديد هو باراك أوباما، وأعلن أنه يريد تنفيذ دبلوماسية أميركية جديدة هدفها إنجاز تسوية فلسطينية ـ 

ائيلية، ورفع من أجل ذلك، وكمقدمة للعمل، شعار وقف، مجرد وقف، االستيطان اإلسرائيلي، ووجه إسر
وكانت المفاجأة حين بدأ الرئيس األميركي يتراجع، داعيا العرب، وضاغطا . برفض إسرائيلي صارم

 بذلك الضوء عليهم، من أجل التطبيع مع إسرائيل، لعله يمكن بعد ذلك إقناعها بوقف االستيطان، واختفى
  .الباهت الذي ظهر في سماء المفاوضات، ثم ضاع في عتمة الظالم

درس تاريخي كبير عاشه الشعب الفلسطيني من خالل تجربة اتفاق أوسلو، ال بد أن يقود فورا إلى 
وال بد أن يقود فورا إلى االستعداد الدائم للنضال . ضرورة االعتراف بفشل سياسة التفاوض مع إسرائيل

  .حتالل اإلسرائيليضد اال
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درس تاريخي كبير يتضمن إدانة لسياسة االنفراد الفلسطيني بالعمل بعيدا عن العرب، ويتضمن ضرورة 
العودة مجددا إلى منهج التعاون الفلسطيني ـ العربي، اإلقرار بأن فلسطين قضية عربية وليست قضية 

  .ا على الفلسطينيينفلسطينية، وأن إسرائيل تمثل خطرا على العرب مثلما تمثل خطر
يحتاج إلى " السالم خيار استراتيجي"وال بأس أن يعترف العرب، بعد تجربة دبلوماسية مريرة، بأن شعار 

  .إعادة نظر
 20/9/2009الشرق األوسط، 

  
   لجميع جّزاريها والسلطة لكل مفاوضيهاإسرائيل .108

  زهير اندراوس
الفلـسطيني،  " الـرئيس "ورقة توت يتمـسك بهـا       الموافقة على المشاركة في القمة الثالثية أسقطت أخر         

وأزالت القناع األخير عن وجهه، ولكن ال غضاضة في تذكير عبـاس والمحيطـين بـه، أن الـشعب                   
األفغاني، حميد كرزاي إلى فلسطين، كنّا نقترح عليك يـا          " الرئيس"الفلسطيني لن يوافق على نقل نموذج       

باما، أن تدخل إلى مقر األمم المتحدة حـامالً بيـديك صـور             سيد عباس، بدل أن تجتمع إلى نتنياهو وأو       
الشهداء الذين قُتلوا من قبل جيش االحتالل في العدوان البربري األخير على قطاع غزة، الذي حول أبناء                 
القطاع إلى حقل تجارب لألسلحة األمريكية المحظورة دولياً، وأن تُعلن من على المنصة عن اسـتقالتك                

ك، شيباً وشباناً، أطفاالً ونساء، عندها ستعود إلى صفوف شعبك معـززاً ألنّـه عنـد                بسبب شهداء شعب  
تذّكر صديقك اللدود الشهيد ياسر عرفات، عندما دخل إلى نفـس القاعـة             . االمتحان يكرم المرء أو يهان    

ين مـن   حامالً بيد البندقية، وباليد األخرى غصن الزيتون، وكيف حول بعمله الرمزي هذا قضية فلـسط              
 عاماً إلى جميع أصـقاع      61قضية الجئين، إلى قضية شعب، سلب وطنه، وطًرد من أرضه، وشُرد قبل             

  .العالم
وكأن المخرج كان على علمٍٍ بالتوقيت، وكأن المنتج كان على دراية بخبايا وخفايا األمور، وكأن               : توطئة

المعايير اإلنسانية، فـي زمـن شـريعة        جميع المشاركين في المسرحية التراجيدية حسب كل المقاييس و        
، هو الشهر األسود للشعب العربي الفلسطيني، بتنا شعب         )سبتمبر(الغاب، كانوا على يقينٍ بأن شهر أيلول        

ـ    ـ   48األرقام، فهذا من ال ، حتى جثامين الشهداء تحتجزها الدولة العبرية في ما يـسمى           67، وذاك من ال
ين مليء باألحداث الخطيرة والمجازر الرهيبة ضد الفلـسطينيين فـي           بـمقابر األرقام، ولكن أيلول اللع    

) سبتمبر(وفي السادس عشر من شهر أيلول       . 1970جميع أماكن تواجدهم، أيلول األسود في األردن عام         
 بدأت المجزرة التي هزت العالم في مخيمي الالجئين صبرا وشاتيال في لبنان، مجـزرة               1982من العام   

لتي أدارها بدقة وعناية فائقتين المجرم أرئيل شارون، ونفذتها ميليشيات القوات اللبنانية            صبرا وشاتيال، ا  
 عاما مضت، وما زال الجرح دامياً، والقلوب نازفةً على الشهداء، ألن الشهداء ال يموتـون،                27العميلة،  

ين، وال ذاك القائـد أو      وألن الشعب النابض ما زال يتذكر، يمهل ولكنّه ال يهمل، فال األيـام وال الـسن               
المتزعم، وال هذا المتواطئ وال ذاك العميل، على مقدرة بشطب مجزرة صبرا وشـاتيال مـن الـذاكرة                  
الجماعية لشعب الجبارين، الذي قدم وما زال يقدم الشهداء من أجل تحقيق حلمه في تقرير مصيره، وإذا                 

ع دير ياسين وقبيا وكفر قاسم، وجميـع المجـازر   تركنا صبرا وشاتيال، فهي لن تتركنا، كما هو الحال م    
التي نُفذت ضد هذا الشعب الصابر والمرابط على أرض اآلباء واألجداد، صراخ الشهداء وصورهم مـا                
زالت مغروسةً في ذاكرتنا، على الرغم من أنف الجميع، وهذا األمر، نقل الرواية من جيٍل إلى جيٍل، هو                  

 الذي ينقل روايته المأساوية ولسان حاله يقول جيل يمضي وهو يهـز             أحد أسباب قوة الشعب الفلسطيني،    
  .قاومت، فقاوم... الجيل القادم

تسود الدولة العبرية حالة من الهستيريا والهلع بسبب التقرير الذي قدمته اللجنـة التابعـة لألمـم                 : مقدمة
ته وبموضوعيته وبتاريخـه    المتحدة برئاسة القاضي غولدستون، الذي يشهد له الخصم قبل الصديق بمهني          
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النضالي ضد نظام العزل العنصري في جنوب أفريقيا، وشاءت الصدف أن يتم نـشره فـي أول أيـام                   
الجيش األكثر أخالقيـة    "التقرير يؤكد بشكٍل قاطعٍ وحازمٍ وغير قابٍل للتأويل أن          . مجزرة صبرا وشاتيال  

اك أن ينعته، ارتكب خالل العدوان األخير على        ، كما يحلو لوزير الحرب اإلسرائيلي ايهود بار       "في العالم 
غزة جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، واستعمل األسلحة األمريكية المحرمة دوليـاً ضـد األطفـال                
والنساء والمسنين الفلسطينيين في القطاع، واألهم أنّه يوصي بعرضه على مجلس األمن الدولي التخـاذ               

حكمة دولية خاصة من قبل األمم المتحدة لمقاضاة مجرمي الحـرب           قرارٍ بمحاكمة إسرائيل، أو تشكيل م     
اإلسرائيليين، من المستويين السياسي واألمني، كما أنّه يتيح المجال، كمالذ أخيـر، للـضحايا ولـذوي                

وال بد في هـذه العجالـة مـن         . الشهداء بتقديم دعاوى قضائية ضد السياسيين والعسكريين اإلسرائيليين       
   أوروبا، التي أشبعتنا محاضرات عن الديمقراطية وكرامة اإلنسان، عارضت تـشكيل هـذه             التذكير بأن

  .اللجنة لتقصي الحقائق حول ما اقترفته إسرائيل من جرائم في غزة
  :وبسبب أهمية الموضوع نجد لزاماً على أنفسنا أن نضع األمور في نصابها

يوماً بعد يوم، فحتى دول أفريقيا، التي كانت صـديقة          ال أحد ينكر بأن الدبلوماسية العربية تتراجع        : أوالً
للعرب وصوتت إلى جانب المجموعة العربية دائماً ضد إسرائيل، استقبلت مـؤخراً وزيـر الخارجيـة                
اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ووقّعت على اتفاقيات مع الدولة العبرية، أما الدول العربية فالعديـد منهـا             

يفية تسويق المطلب األمريكي بالتطبيع مع إسرائيل مقابل وقـف االسـتيطان،            منشغل حتى النخاع في ك    
، وإشغال العرب بما يسمى التهديد      "األشقاء"وهناك عدة دول همها األول واألخير تأجيج الصراعات بين          

النووي اإليراني، ومبارك مصر وعلى مصر، الذي صرح بأن الجندي اإلسرائيلي األسير غلعاد شـليط،              
د أبناء مصر، متجاهالً أنّه بسبب هذا الجندي، الذي تم ُأسره في معركة عسكرية، تم إدخال الشعب                 هو أح 

الفلسطيني في غزة إلى أكبر سجن في العالم، وما زال سكان القطاع يعيشون تحت الحصار التجـويعي،                 
ير أيـدي وأرجـل   الذي تشارك فيه مصر، أم الدنيا، ويهدد وزير خارجيتها، أحمد أبـو الغـيط، بتكـس     

الفلسطينيين الذين يحاولون اقتحام معبر رفح، المنفذ الوحيد من السجن، والذي ال تقوم القاهرة بفتحـه إال                 
  .لماماً
نحن على ثقة بأن األنظمة العربية، لو كانت تتمتع بشيء من الكرامة، لكانت استغلت هذا التقريـر                 : ثانياً

 ولكن بما أن هذه األنظمة هي محميات أمريكيـة، وربمـا            لصالح قضية العرب األولى، قضية فلسطين،     
                 أكثر من ذلك يمكن توصيفها بحظائر سايكس بيكو، فإنّها التزمت الصمت بعد نشر التقرير، كنّا نعتقد أن
للتواطؤ توجد حدود، ولكن التقرير األممي جاء ليؤكد لنا أن الحدود شُطبت من قاموس األنظمة العربية،                

د مثالً مؤتمر قمة عربي لدراسة التقرير والعمل على تمريره في مجلس األمـن الـدولي أو                 فلماذا ال يعق  
تشكيل لجنة دولية لمحاكمة إسرائيل؟ هل دم رئيس الوزراء اللبناني األسبق، رفيق الحريري، أهـم مـن                 

ـ                 ي ظـروف   دماء أطفال غزة؟ لماذا يا عرب، قمتم بالتعاون مع أعداء األمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية ف
اغتياله؟ أنسيتم أنّكم، من محيطكم حتى خليجكم، حولتم قضية الحريري إلى قـضية أهـم مـن الدولـة                   
اللبنانية؟ أتعتقدون أننّا سذج إلى هذا الحد وال نفهم أن وراء األكمة ما وراءها، وأن المستهدف الرئيـسي                  

 ضد أخر معقـل للقوميـة العربيـة،         هو التماشي مع أمريكا وربيبتيها إسرائيل     " بحثكم عن الحقيقة  "من  
سورية، التي على الرغم من أنّها تعرضت وما زالت تتعرض ألبشع أنواع االبتزاز، لم تتنازل               . سورية؟

قيد أنملة عن مواقفها وثوابتها، وما زالت تستضيف قادة المقاومة الفلسطينية، الـذين تـصنفهم أمريكـا                 
لموا، أنّه ال يحق لكائن من كان أن يساوم على دم الـشهداء،             نريد منكم فقط أن تع    . وإسرائيل باإلرهابيين 

سياسية من الدولة العبرية    " مكاسب"الذين عطّر دمهم الغالي تراب الوطن الزكي، من أجل الحصول على            
  .أو أمريكا أو دول النفاق األوروبي

بأنّها عبثية، متناسـياً    للتذكير فقط، رئيس سلطة رام اهللا، محمود عباس، وصف صواريخ المقاومة            : ثالثاً
أن اتفاق أوسلو، وهو الذي أشرف على هندسته، حول القضية الفلسطينية برمتها إلى قضية هامشية على                
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بعـد  . األجندة الدولية، وحول الشعب إلى شعب المتوسلين والمتسولين، يعيش على أموال الدول المانحة            
ببنت شفة، ولم نسمع منـه أي تـصريح عـن           " ئيسالر"نشر التقرير، الذي يدين إسرائيل، لم ينبس هذا         

لماذا؟ لماذا ال تنضم إلى صديقك، الثعلب األبدي شمعون بيريس، الحاصل على            : التقرير، وبالتالي نسأله  
، وتؤكـد أن    )2006 و 1996(جائزة نوبل للسالم، ربما بسبب مسؤوليته المباشرة عن مجزرتـي قانـا             

     حال من األحوال             التقرير يسخر من التاريخ؟ على السي اس والمحيطين به أن يعلموا بأنّّه ال يمكن بأيد عب
مقايضة السالم بالحقوق اإلنسانية، من ال يحترم عذاب وآالم ودماء شعبه والشهداء الذين سقطوا ال يمكنه                

ن أن يقاتل على حقوق شعبه السياسية، وعليه أن يعلم أيضاً أنّه ال يمكن أن تكون عـذابات اإلسـرائيليي                  
مقدسة وعذابات اآلالف من أبناء شعبنا العربي الفلسطيني مباحة، هذا ليس مقبوال ال بالمستوى السياسي               

إللي اسـتحوا،   : "ولكن علينا القــول الفصل إنّه واهللا، كما يقول المثل الشعبي         . وال بالمستوى اإلنساني  
  !"ماتوا
 مع أوباما ونتنياهو على هامش المؤتمر العام        في هذه األيام تُمارس الضغوط على عباس لالجتماع       : رابعاً

للجمعية العمومية أواخر الشهر الجاري، وفعالً أثمرت الجهود على عباس، ووافق على المـشاركة فـي                
، وأزالـت   "الـرئيس "القمة الثالثية في نيويورك، وهذه الموافقة أسقطت أخر ورقة توت يتمسك بها هذا              

ين به، أن الشعب الفلسطيني لـن       ضاضة في تذكير عباس والمحيط    ه، ولكن ال غ   القناع األخير عن وجه   
كنّا نقترح عليك يـا     . األفغاني، حميد كرزاي إلى فلسطين، واأليام بيننا      " الرئيس"يوافق على نقل نموذج     

سيد عباس، بدل أن تجتمع إلى نتنياهو وأوباما، أن تدخل إلى مقر األمم المتحدة حـامالً بيـديك صـور                    
ذين قُتلوا من قبل جيش االحتالل في العدوان البربري األخير على قطاع غزة، الذي حول أبناء                الشهداء ال 

القطاع إلى حقل تجارب لألسلحة األمريكية المحظورة دولياً، وأن تُعلن من على المنصة عن اسـتقالتك                
زاً ألنّـه عنـد     بسبب شهداء شعبك، شيباً وشباناً، أطفاالً ونساء، عندها ستعود إلى صفوف شعبك معـز             

تذّكر صديقك اللدود الشهيد ياسر عرفات، عندما دخل إلى نفـس القاعـة             . االمتحان يكرم المرء أو يهان    
حامالً بيد البندقية، وباليد األخرى غصن الزيتون، وكيف حول بعمله الرمزي هذا قضية فلـسطين مـن                 

 عاماً إلى جميع أصـقاع      61د قبل   قضية الجئين، إلى قضية شعب، سلب وطنه، وطًرد من أرضه، وشُر          
  .العالم

من عول على أول رئيس أبيض يدخل إلى البيت األبيض، باراك أوباما ال يعول عليه، ففي                : مسك الختام 
االختبار األول، أي بعد نشر التقرير، سقط هذا الرئيس األمريكي إلى الحضيض، ولم نسمع منه وعنـه،                 

ية الرؤساء األمريكيين، هو ألعوبة أو رهينة بأيدي اليمـين المـسيحي            وهذا ما كان متوقعاً، فأوباما، كبق     
المحافظ، واللوبي الصهيوني والعرب المتصهينين، وحسب الدالئل والمؤشرات فـإن أوبامـا ارتعـدت              
فرائضه بعد أن بينّت له استطالعات الرأي العام في الواليات المتحدة األمريكية بأن شعبيته لدى موطني                

تراجعٍ مقلق، وأن شعبيته في صفوف اليهود والصهاينة األمريكيين أيضاً في تراجعٍ مـستمرٍ،              بالده في   
فحتى اليوم، بعد مرور تسعة أشهر على دخوله البيت األبيض لم يتمكن من إجبار االحتالل اإلسـرائيلي                 

 بنفـسه يحتـل     على إزالة حاجزٍ واحد في الضفة الغربية المحتلة؟ ولكن، عفواً، كيف يمكن لرئيس هـو              
  ؟"إنسانية"أراضي الغير أن يلزم المحتل اآلخر على التصرف بـ
  .على أية حال، كل مجزرة واألمة العربية بألف خير

  23/9/2009القدس العربي، 
  

  ال تبادل بين وقف االستيطان والتطبيع: جولة ميتشل السادسة .109
  علي بدوان 

نطقة جورج ميتشل من دون تحقيق أي اختراق جوهري        انتهت الجولة السادسة للمبعوث األميركي الى الم      
لجهة وقف العمليات االستيطانية واجراءات التهويد التي تقوم بها سلطات االحتالل في منـاطق الـضفة                
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كما انتهت الجولة واألمور تراوح مكانها لجهة الجمود المطبق على          . الغربية وفي مدينة القدس ومحيطها    
األوسط على رغم ضجيج المواقف االعالمية األميركية التي دأبت على نشر           العملية السياسية في الشرق     

وعلى ترديد الشعارات التي كان قد أطلقها الرئيس باراك أوباما في خطابه للعـالمين              " التفاؤل المصطنع "
الماضي، بخصوص الدور األميركي الجدي لتحقيـق       ) يونيو(العربي واالسالمي في القاهرة في حزيران       

ومن حينه اعتقد البعض أن مسار      . الم في الشرق األوسط انطالقاً من قرارات الشرعية الدولية        فرص الس 
األحداث في المنطقة بات يحمل معه انقداحات واشتعاالت جديدة ألفكار أتت من كل حدب وصوب، فـي                 

ا لتجـاوز   سياقات بدا فيها واضحاً أن إدارة الرئيس باراك أوباما بحاجة لتحقيق انجازات نوعية تـدفعه              
فيما اندفع بنيامين نتنياهو إلعـادة إنتـاج رؤيتـه          . الورثة الثقيلة التي ناءت بأعبائها من اإلدارة السابقة       

السياسية السابقة للحل مع الفلسطينيين والعرب بشكل عام بثوب جديد يحمل معـه خطـوط وزخـارف                 
ت وما زالت في فقدان التـوازن       لكن الطامة الكبرى كان   . المواقف المتطرفة ألحزاب االئتالف الحكومي    

  . في السياسة األميركية التي ما زالت تراوح عند تخومها المعروفة
وعليه، فقد عاد جورج ميتشل الى واشنطن خالي الوفاض بعدما فشل في اقناع حكومة نتنيـاهو بوقـف                  

ـ  1967عمليات االستيطان والتهويد الجارية على األراضي الفلسطينية المحتلة عام           ي زادت مـن    ، والت
شروطها مطلباً جديداً عنوانه ضرورة اهمال العرب لتقرير غولدستون الدولي الصادر بشأن ما جرى في               

  .قطاع غزة خالل العدوان االسرائيلي األخير، وعدم القيام بتفعيله واستثماره على المستوى الدولي
ميركيـة بالـضغط علـى اسـرائيل        وبالتأكيد فان مرد فشل ميتشل ال يعود الى استحالة قيام االدارة األ           

الجبارها على وقف عمليات االستيطان والتهويد، بل يعود الى عدم توافر النية الجدية لـدى الواليـات                 
المتحدة للضغط على اسرائيل لدفعها الى وقف عمليات االستيطان فوراً، وتفـضيلها خيـارات الحـديث                

فعاً مع حكومة ائتالفيـة تتـشكل مـن عتـاة           السياسي معها مصحوباً بضغوط اعالمية ناعمة ال تجدي ن        
  .المتطرفين داخل الدولة العبرية

اضافة الى ذلك، فان تكتيك االدارة األميركية في معالجة موضوع االستيطان بات مفضوحاً وواضـحاً،               
في مسعى تريد من خالله الواليات المتحدة مقايضة مسائل وقف االستيطان بتحقيق انجـازات صـافية                

رية، ليس أقلها تحقيق انفتاح عربي معها بدرجة ما، يشكل اختراقاً مهماً لجهة كسر المقاطعـة                للدولة العب 
العربية، وانجاز حملة عالقات عامة في العالم االسالمي لتجميل وجه إسرائيل، وتسويق عمليات التطبيع              

  .معها
لقادة العرب، طالبهم فيهـا     وتشير معلومات متداولة الى أن الرئيس أوباما بعث أخيراً برسائل الى بعض ا            

باتخاذ خطوات ملموسة تجاه إسرائيل بهدف بناء الثقة، وذلك كي تتمكن اإلدارة األميركية مـن الـضغط       
  .عليها لتجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية
مـن  " سة تطبيعيـة  خطوات ملمو "والخطوات المقصودة تحديداً تحمل طابعاً ذا مغزى، وتدعو لما يسمى           

ودفعها الى وقف عمليات التهويد الجارية، فـي عمليـة          " اغراء إسرائيل "العرب في اإلطار الرسمي لـ      
حاول فيها ميتشل مبادلة وقف االستيطان التهويدي بالتطبيع العربي، فبدت زيارته األخيرة وكأنها عامـل             

بهـدف اسـتكمال تنفيـذ المـشاريع        تعزيز للطرف اإلسرائيلي في ظل استعجال اسرائيل لكسب الوقت          
 في الضفة الغربية وفـي القـدس الـشرقية          1967والخطط االستيطانية في عموم األرض المحتلة عام        

  .ومحيطها على وجه الخصوص
ان مبعث النقد الصارخ لمضمون رسائل أوباما الى بعض األطراف العربية وما تضمنته بالنـسبة الـى                 

 كلينتون وجورج ميتشل، تنطلق من أن االستيطان عملية مرفوضة          عمليات االستيطان، ودعوات هيالري   
حسب القانون الدولي، وبالتالي فان المقايضة التي دعا إليها الرئيس أوباما ومبعوثه دعوة غير متوازنـة                

واألكثر من ذلك فان المعلومات شبه المؤكدة أشارت أيـضاً إلـى حـديث              . وتضع العربة أمام الحصان   
 االستيطان بالتطبيع العربي، كفتح المجال الجوي أمام الطيران المدني اإلسـرائيلي،            يتعدى مقايضة وقف  
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وفتح قناة السويس للبوارج االسرائيلية، وتخفيض المقاطعة العربية التجارية مع إسرائيل، كل ذلك باتجاه              
  .  والدولة العبرية57السعي الى تطبيع إسالمي بين الدول اإلسالمية الـ 

ق، تشير المعلومات المستقاة من مراكز البحث األميركية المتابعة لقضايا الشرق األوسـط             وفي هذا السيا  
الى أن شعوراً عارماً فرض نفسه على صانعي القرار في اإلدارة األميركية الجديدة، ومفاده أن قـضايا                 

ك كل مشكلة    اإلسرائيلي متداخلة تداخالً هائالً يجعل من الصعب تفكي        –الشرق األوسط والصراع العربي     
وهو ما دفع اإلدارة األميركية الى التفكير في حلـول          . أو قضية لوحدها من دون باقي العناصر المتبقية       

  ". الرزمة"متداخلة، اختارت لها تسمية 
الدول العربيـة، أو بعـضها،      " إقناع"ومن الوجهة األميركية، إذا أثمرت جهود إدارة الرئيس أوباما في           

لتطبيع العالقة مع إسرائيل فإن الثمار، أو بعضها، تصبح ممكنة النضوج بعـد أن              باتخاذ خطوات معينة    
أي بعد أن تكـون قـد       (تصبح حكومة نتنياهو قادرة على إعالن القبول بالوقف التام للنشاط االستيطاني            

، )قافهااستكملت تنفيذ مشاريع البناء االستيطاني التي تزعم أنها بدأت بها منذ بعض الوقت، وال تستطيع إي               
وهذا يعني من وجهة نظر المتفائلين بإمكان نجاح التحرك األميركي تهيئة األجواء النطـالق المبـادرة                
المرتقبة للرئيس باراك أوباما، وعودة العملية التفاوضية بين سورية وإسـرائيل إضـافة الـى المـسار                 

رج ميتشل في زيارته األخيرة     وعليه، فان جو  ". رزمة من الحلول  "الفلسطيني من أوسع أبوابها، في سياق       
  . عاد وكرر الحديث عن ضرورة إدخال تعديالت على مبادرة السالم العربية

ولكن، وفي مطلق األحوال، فإن بروز تغيير حقيقي في الموقف األميركي، وإحداث تحول نـوعي فـي                 
ة المواجهـة   موقف إدارة أوباما من قضايا الصراع في المنطقة، غير ممكنين في ظل غياب إسـتراتيجي              

السياسية والدبلوماسية العربية، ومراوحة الموقف العربي مكانه، مستنداً إلى لغة الرجـاء واالسـتجداء،              
فتطوير المواقف الدولية الجديـة والـضاغطة علـى         . والتعويل على الموقف األميركي، واالرتهان إليه     

اء لصالح اشـتقاق سياسـات      إسرائيل يتطلب من العرب رسميين وغير رسميين مغادرة منطق االستجد         
جديدة ال تسمح بالعبث بأسس المواقف التي أجمع عليها العرب والهبوط بمضمونها تحت شـعار تقـديم                 

  . اإلغراءات لحكومة نتنياهو
  22/9/2009الحياة، 
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  23/9/2009الشرق، قطر،   


