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 كوطن قومي   "إسرائيل"ـب السالم مشروط باالعتراف  و 67 حدود   ىلن نوافق على االنسحاب ال    : نتنياهو .1

  يهودي
أجريت يوم " هآرتس" أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتياهو في مقابلة مع صحيفة :القدس المحتلة
مقابلة بما جاء في خطاب الواشاد في  .1967 رفضه لمبدأ االنسحاب إلى حدود عام أمس األربعاء

أوضح لرئيس السلطة " وقال نتنياهو في حديث لإلذاعة العامة إنه ،الرئيس األمريكي باراك أوباما
 الفلسطينية محمود عباس خالل اللقاء الثالثي أن السالم مشروط بالمقام األول باستعداده للقول للشعب

الفلسطيني بأنه يجب االعتراف بإسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وأنه لن يتناول عن هذا 
وأضاف نتنياهو في حديث آخر إلذاعة الجيش أن العالقات بين إسرائيل والواليات المتحدة  ".الموضوع

دث مع أوباما أتح: وقال. وثيقة جدا، وحصل تقارب كبير بين الحكومة اإلسرائيلية واإلدارة األمريكية
  ".هاتفيا مرات كثيرة، ثمة حوار هادئ شبه يومي
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إال . البناء في المستوطنات» لجم«جدا في اللقاء الثالثي، ودعا إلى » لطيفا«وقال نتنياهو إن أوباما كان 
وسعى نتنياهو في  .أنه كان أكثر شدة في خطابه يوم أمس وقال إنه ال يوجد شرعية الستمرار البناء

إلى أن يكون متصالحا مع الرئيس األمريكي وعدم توجيه النقد له واإلشادة " هآرتس"ع صحيفة المقابلة م
  : ولخص تلك النقاط بـ. بالنقاط التي تتماشى مع المواقف اإلسرائيلية

  . دعوته إلى بدء المفاوضات دون شروط-1
على ذلك هو أساس عدم الموافقة «معتبرا أن . »حق إسرائيل كدولة الشعب اليهودي« حديثه عن -2

قيل من على المنبر العالمي الهام، أمام كل العالم «وأن أهمية هذا التصريح تكمن في أنه . »الصراع
  .»وخاصة أمام العرب والفلسطينيين

 ثناء أوباما على الجهود التي بذلتها إسرائيل لتخفيف اإلجراءات على الحواجز، وتشجيع االقتصاد -3
  . الفلسطيني 
  .»تساهم في دفع عماية سياسية مسؤولة«اهو أن هذه النقاط واعتبر نتني

وجاءت في . فقد وردت في خطابه في القاهرة. وأشار إلى أن ما ذكره أوباما بشأن االحتالل ليس جديدا
  . 1967وهي برأيه ال تعني تعني أن إسرائيل يجب أن ننسحب إلى حدود عام . خارطة الطريق

 تبنته حكومات إسرائيلية سابقة، فكم بالحري 1967 إلى حدود عام وأضاف نتنياهو أن رفض االنسحاب
وفي موضوع االستيطان قال نتنياهو أن أوباما لم يأت بجديد وكرر موقفا تبنته اإلدارات . حكومته

  . األمريكية السابقة طوال العقود األربعة األخيرة
جب أن تمنع بدء العملية السياسية، والتي األمر الجديد الذي ساقه هو أن الخالفات تلك ال ي: وأضاف قائال

  . إن نجحت ستحدد مصير هذه الملفات
أعتقد أن أي رئيس أمريكي، ليس فقط : " وتحدث نتنياهو عن عمق العالقات اإلسرائيلية األمريكية، وقال

   ".وهي صداقة عظيمة. باراك أوباما، يعكس الصداقة األساسية العميقة بين الشعب األمريكي وإسرائيل
أعتقد أن كونه وقف في القاهرة أمام كل العالم اإلسالمي وقال أن العالقات بين الدولتين غير : وتابع 

قابلة للكسر، وتأكيده على التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل، هي أمور في غاية األهمية ينبغي 
  .ميتقديرها، وبالذات حينما تصدر على لسان هذا الرئيس أمام العالم اإلسال

أيضا عدة تعليقات بشأن إيران قال فيها أن الواليات المتحدة ) ابوباما(سمعت له: وأضاف تنتنياهو
. هذا الهدف هام بالنسبة لنا ومقبول علينا: وتابع. مصممة على منعها من الحصول على سالح نووي

 لوقف هذا واكن يجب أن يكون واضحا أن المجتمع الدولي بأسره يتطلب منه اتخاذ خطوات عملية
  ".  الخطير على العالم بأسره-التطور الخطير

  24/9/2009وكالة سما، 
  

   تؤكد بان قمة عباس ونتنياهو لم تقرر استئناف المفاوضاتالسلطة .2
نية رسمية االربعاء بان القمة الثالثية التي عقدت الثالثـاء  ياكدت مصادر فلسط :رام اهللا ـ وليد عوض 

باس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو برعايـة الـرئيس            بين الرئيس الفلسطيني محمود ع    
االمريكي باراك اوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة فـي نيويـورك لـم تقـرر                  

واكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير        .استئناف المفاوضات بين تل ابيب والسلطة الفلسطينية      
ور صائب عريقات بان االتصاالت مستمرة مع االدارة االمريكية، مضيفا فـي تـصريح              الفلسطينية الدكت 
ما تم االتفاق عليه هو ان المبعوث االمريكي لعملية السالم السيناتور جورج ميتشل سيلتقي              'صحافي قائال   

. 'ة منفـصلة  امريكية واسرائيلية ـ امريكي -بنا ومن ثم سياتي الى المنطقة لعقد لقاءات ثنائية فلسطينية 
ومن ثم سيدعو المبعوث االمريكي وفدين فلسطيني واسرائيلي الى واشنطن لعقد لقـاءات ثنائيـة               'وتابع  

  .بين الجانبين' منفصلة في محاولة لجسر الهوة التي تتيح استئناف المفاوضات
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سـتيطان  الوقف الكامـل لال  'وشدد عريقات على انه تم تحديد ثالثة متطلبات الستئناف المفاوضات وهي            
ان يتم تحديد مرجعيات عملية السالم بان المفاوضات هي حول جميع القضايا بما فيها              'وثانيا  ' االسرائيلي

ان المفاوضات يجب ان تستأنف من النقطة التي وصلت عندها مـع الحكومـة              '، وثالثا   'القدس والالجئين 
  .، على حد وصفه'االسرائيلية السابقة

  24/9/2009القدس العربي، 
  

  حديث أوباما عن يهودية الكيان يلغي حق العودة وال يقدم حالًّ للقضية الفلسطينية: نونوال .3
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة طاهر النونو عن استغرابه لخطاب الرئيس              : غزة

 .ن الـصهيوني  األمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العام لألمم المتحدة؛ عندما تحدث عن يهودية الكيـا             
أوباما بحديثه عن االعتراف بيهودية     "أن  ) 9-23(وأضاف النونو في تصريحات صحفية اليوم األربعاء        

وأشـار النونـو إلـى أن       ".الكيان يلغي حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وال يقدم حال للقضية الفلسطينية          
هيونية، فحديثه هذا يعد أقـلَّ مـن القـرارات          أوباما لم يقدم سقفًًا جديدا بحديثه عن بناء المغتصبات الص         

  .الشرعية الدولية التي تعتبر بناء المغتصبات الصهيونية جريمةَ حرب، وليست فقط تعوق عملية التسوية
  23/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   استئناف المفاوضات"متطلبات " تتمسك بـالمنظمة .4

اسـتئناف  ' متطلبـات 'حرير الفلسطينية االربعاء تمـسكها بــ   اكدت منظمة الت :رام اهللا ـ وليد عوض 
 نتنيـاهو اسـتئناف     -مفاوضات السالم مع اسرائيل، رافضة الترويج االسـرائيلي بـأن قمـة عبـاس               

واعلن احمد مجدالني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر، الـرفض الفلـسطيني لــ                .للمفاوضات
 نتنياهو التي عقدت الثالثاء في نيويورك برعاية اوباما تعد          -ة عباس   االسرائيلي باعتبار ان قم   ' الترويج'

وقال مجدالني في تصريحات صحفية االربعاء ان اللقـاء          .استئنافا لمفاوضات السالم دون شروط مسبقة     
  .وانه جاء العتبارات خاصة'بروتوكوليا'الثالثي كان 

ة الثالثية باعتبارها اسـتئنافا للمفاوضـات،       القم' استثمار'ورفض مجدالني مساعي نتنياهو وحكومته لـ       
مضيفا ان الفلسطينيين ابلغوا الجانب االمريكي في اللقاء بالتمسك بضرورة تـوفير متطلبـات العمليـة                
السلمية وهي ثالثة استحقاقات اولها التزام اسرائيل باستحقاقات خارطة الطريق واهمها وقف االسـتيطان         

حل الدولتين الى جانب متطلب ثالث بتحديد سـقف زمنـي ال يتجـاوز              وثانيها اعالن تل ابيب التمسك ب     
  .عامين للمفاوضات

  24/9/2009القدس العربي، 
  

  عباس يطلع وزراء الخارجية العرب على فحوى االجتماع الثالثي  .5
أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس وزراء الخارجية العرب المشاركين في :  بترا–نيويورك 
بعة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة على فحوى اجتماعيه الثالثي مع الرئيس األميركي الدورة الرا

وأكد عباس خالل استقباله  .باراك أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والثنائي مع أوباما
لي بتنفيذ التزاماته ، وزراء الخارجية العرب في مقر إقامته في نيويورك ، انه طالب الجانب اإلسرائي

واشار الى أن استئناف . وخاصة وقف كل أشكال االستيطان بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي
المفاوضات يتوقف على أن يكون هناك تحديد كامل لمرجعية العملية التفاوضية، واالعتراف باالنسحاب 

  . وإنهاء االحتالل1967 حزيران 4إلى حدود 
  24/9/2009الدستور، 
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  االستيطان ينسف قيام الدولة: قريع .6
أبو " أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع :عبد الجبار أبو غربية ـ عمان

 أن استمرار االستيطان وخاصة في مدينة القدس ينسف أسس قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات "عالء
  .السلمية والمفاوضات مجرد عالقات عامةسيادة، ويجعل الحديث عن استئناف العملية 

وأضاف قريع في تصريحات صحافية أمس أن المواقف والفجوات في المفاوضات الثنائية باتت واضحة، 
وال يمكن جسرها من خالل العملية الثنائية، وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة لجسرها يكون من خالل تدخل 

ل األمم المتحدة، لتعريف وتحديد المرجعيات بدقة، وتحديد المجتمع الدولي واللجنة الرباعية من خال
 بقرار دولي يعرف حدود كل دولة، والتي يجب أن تكون على أساس المرجعيات "حل الدولتين"مفهوم 

الدولية التي جرى قبولها دوليا، الفتا إلى أن كل قضايا الوضع النهائي كانت على طاولة المفاوضات بما 
ل استئناف المفاوضات ضمن هذه المحددات، ال بد أن تنطلق من النقطة التي توقفت فيها القدس، وفي حا

  .عندها
 24/9/2009عكاظ، 

  
   ال نضع شروطا على استئناف العملية السياسية قال انناابو مازن: عبد ربه .7

، في اكد ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية :عبد الرؤوف أرناؤوط 
من نيويورك ان ال قرار في قمة نيويورك باستئناف المفاوضات الفلسطينية ــ " األيام"اتصال هاتفي مع 
ال يوجد استئناف للمفاوضات وانما االميركيون سيعقدون لقاءات ثنائية معنا ولقاءات : "االسرائيلية وقال

نحن مرتاحون لموقفنا ولرغبة ": واضاف" ثنائية مع وفد اسرائيلي الستطالع كيفية بدء المفاوضات
الرئيس اوباما للقيام بجولة ثانية لجسر الهوة بين الطرفين ولكن اظن ان رسالتنا كانت واضحة للغاية، 
موقفنا لم نتراجع عنه، ألننا نعرف ان التراجع لن يؤدي الى مفاوضات ناجحة بل سيؤدي الى كارثة 

  ".سياسية والى فشل كامل في العملية السياسية
كشف عبد ربه التفاصيل الكاملة لالجتماعين الثنائي بمشاركة الرئيس محمود عباس والرئيس االميركي و

باراك اوباما واللقاء الثالثي بمشاركة الرئيسين عباس واوباما ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
  .حدةاللذين عقدا في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العمومية لالمم المت

اللقاء الثنائي كان مطوال وجرى فيه بحث مفصل حول ما تم في المرحلة السابقة من : "وقال عبد ربه
مساع من قبل المبعوث االميركي لعملية السالم السيناتور جورج ميتشيل والتي اصطدمت بعقبة الموقف 

  ".االسرائيلي تجاه االستيطان
ن تسير العملية السياسية قدما الى االمام وان موقف نريد ا: موقف الرئيس اوباما كان انه: "واضاف

الواليات المتحدة تجاه االستيطان سيبقى على ما هو عليه ولكن دون ان يعني ذلك تعطيل استئناف 
  ".المفاوضات

اننا ال نضع شروطا على استئناف العملية السياسية ألنها في : الرئيس ابو مازن قال: "وتابع عبد ربه
استئناف العملية السياسية ال يمكن ان يتم اذا لم يبد جميع االطراف احترامه التام مصلحتنا، ولكن 

لاللتزامات الواردة في خطة خارطة الطريق وان اسرائيل حتى االن لم تنفذ اي شيء من التزاماتها في 
ة هذا الصدد وان ما عرضه االسرائيليون على ميتشيل باسم تجميد االستيطان هو بمثابة اطالق حمل

استيطانية غير مسبوقة في الضفة الغربية والقدس تفوق كل ما نفذه االسرائيليون في االعوام الماضية 
فهل هذا يشجع على بدء المفاوضات؟ من ناحية اخرى اكد الرئيس ابو مازن انه عندما نسمع أن اسرائيل 

  ".مفاوضات؟تريد استثناء القدس والالجئين من قضايا التفاوض، فكيف نجلس على مائدة ال
شدد الرئيس ابو مازن على اننا نريد ان تكون االمور واضحة ألننا ال نريد ان "واشار عبد ربه الى انه 

نسير من فشل الى فشل اكبر، غيرنا هو الذي يسعى الى افشال العملية السياسية لكي يبقى االحتالل على 
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، ولهذا فاننا ومن اجل نجاح حاله ولكي يقطع اوصال الضفة الغربية ويفرض نظام الكانتونات
المفاوضات والعملية السياسية نصر على نقطتين يجب االتفاق عليهما مسبقا ونرحب باستمرار مساعي 
جورج ميتشيل لتحقيق هذين الهدفين وهما الوقف التام لالستيطان بكل اشكاله وتحديد واضح لمرجعيات 

 حسب نص خطة خارطة الطريق 1967العام عملية السالم وفي مقدمتها انهاء االحتالل الذي بدأ 
  ".ولقضايا الوضع النهائي كلها وفي مقدمتها القدس والالجئون والحدود والمياه والمستوطنات وغيرها

فالرئيس اوباما : "وقال" لم يكن هناك في اللقاء الثالثي اي شيء ذي طابع دراماتيكي"واكد عبد ربه انه 
ية وان هذه فرصة ال ينبغي اضاعتها وان الواليات المتحدة عبر عن ضرورة تسريع العملية السياس

ستكون مشاركة في كل مراحل الحل، كما وجه كالمه الى نتنياهو قائال اذا كنت انت تقول ان 
المستوطنات هي امر يشغلك تماما ونحن حددنا موقفنا بهذا الشأن فان مرجعية عملية السالم بما فيها 

غل الرئيس ابو مازن وال يمكن للفلسطينيين الدخول في عملية القدس بشكل واضح هو موضوع يش
  ".سياسية دون ذلك

كالم نتنياهو لم يتعد الحديث عن عموميات حول رغبته في السالم واستعداده للتضحية "وذكر ان 
  ".ومطالبته باالعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي وهو نفس الكالم الذي يردده في االعالم

تهى االجتماع الثالثي بتأكيد الرئيس ابو مازن موقفنا الذي عبر عنه في اللقاء الثنائي والذي ان: "وتابع
ان سياستنا لم تتغير ال قبل االجتماع وال خالله وال بعده، موقفنا ثابت من هذه : لخصه علنا بالقول

  ".المسائل
ع الى الرئيس االميركي تقريرا واشار عبد ربه الى ان وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون سترف

عن نتائج ما تم في االجتماعات الثنائية المنفصلة الفلسطينية االميركية واالسرائيلية ــ االميركية التي 
  .سيعقدها السيناتور ميتشل

 23/9/2009األيام، فلسطين،  
  

   لحمالتنسيق األمني في أوجه وقائد المنطقة الوسطى في جولة مشتركة في بيت": يديعوت" .8
أن قائد المنطقة الوسطى الجديد، أفي مزراحي أجرى " يديعوت أحرنوت"ذكرت صحيفة : القدس المحتلة

وأن ذلك . جولة تنسيق أمني في مدينة بيت لحم، يوم أمس، األربعاء، بمرافقة سيارات عسكرية فلسطينية
لتوتر في نيويورك بين في الوقت الذي تصاعد ا: "وتقول الصحيفة .يجري بمعزل عن األوضاع السياسية

السياسيين، وجرت المصافحة الفاترة، جلس في بيت لحم ضباط إسرائيليون وفلسطينون معا كأصدقاء 
  ".حقيقيين، وأجروا تنسيقات أمنية وتبادال المساعدات

 جيبات عسكرية إسرائيلية مجهزة 3: مشهد غير عادي شوهد يوم أمس في شوارع بيت لحم: "وتضيف
 قائد المنطقة الوسطى الجديد اللواء أفي مزراحي، وكبار ضباط مركز قيادته يجوبون بالمعدات وفيها

استقل تلك المركبات عسكر من قوى . شوارع المدينة بمرافقة مركبات عسكرية تابعة لألمن الفلسطيني
 ، وقد أنهوا مؤخرا تدريبات"كالشينكوف"األمن الفلسطيني يعتمرون الخوذ العسكرية ويحملون بنادق 

  ". عسكرية في األردن على يد مدربيهم األمريكيين
وأكد مسؤولون فلسطينيون أن الجولة المشتركة أجريت في إطار التنسيق األمني بين الجيش : "وتتابع

اإلسرائيلي وبين األجهزة األمنية الفلسطينية من أجل مساعدة قائد المنطقة الجديد في التعرف على 
التعاون والتنسيق األمني مع أجهزة األمن "سؤولين أمنيين إسرائيليين أن وتنقل الصحيفة عن م ".المنطقة

ويقول قادة عسكريون  ".الفلسطينية يجري على قدم وساق وبأفضل المستويات بشكل غير مسبوق
أسباب الهدوء األمني في الضفة هي التنسيق األمني، وليس أقل من ذلك، النشاطات «إسرائيليون إن 

  ".األمن الفلسطينية ضد حماسالمتواصلة ألجهزة 
  24/9/2009وكالة سما، 
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   غزةإدارةحماس ستبدي مالحظات على االنتخابات وستطالب بصالحيات للجنة : مصادر .9

 حركة حماس ان وفدها القيادي برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي  أعلنت:غزة ـ اشرف الهور 
ة المصرية لحل الخالف الفلسطيني الداخلي االثنـين        للحركة سيسلم المسؤولين المصريين رده على الورق      

القادم، خالل لقائه مع الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، في وقت قالت مصادر فلـسطينية                
ان حماس ستبدي مالحظات على طريقة اجراء االنتخابات، وستطالب بمكانة لقواتها االمنية في المرحلة              

  .المقبلة
ـ   وقال فوزي برهوم ا    ان وفد الحركة الذي سيشكل مـن الـداخل         " القدس العربي "لمتحدث باسم حماس ل

والخارج الذي سيصل االحد، سيجتمع مع الوزير سليمان االثنين لتسليمه رد الحركة ولمناقشة المقترحات              
تعاملت بجدية مع الورقة المـصرية وبنودهـا بمـا          "وقال برهوم ايضا ان حماس      . مع القيادة المصرية  

  ".تحقيق المصالحة وانهاء االنقساميضمن 
وشدد على ان حركة حماس حريصة على ان تنجح مصر في جهودها الرامية النهاء الخالف الـداخلي،                 

  ".تعاملت بجدية لضمان الوصول الى شراكة سياسية حقيقية"وقال برهوم ان حماس 
د المصري ومـن اجـل    واشار المتحدث باسم حماس الى ان حركته تتعامل بحرص من اجل انجاح الجه            

  . البناء لمرحلة جديدة تقوم على اساس الوحدة الوطنية
لكن يتوقع بحسب مصادر فلسطينية مطلعة ان تكون مالحظات حماس حول طريقة اجراء االنتخابـات،               

 بالمئة دوائر، مع رفع نـسبة       40 بالمئة نسبي، و   60حيث تطالب الحركة ان تجرى وفق النظام المختلط         
  .الحسم

ـ وقالت    بالمئة فـي    5ان حماس طلبت سابقا بأن تكون نسبة الحسم فوق الـ           " القدس العربي "المصادر ل
حال جرت االنتخابات وفق النظام النسبي بشكل اكبر، وهو امر ترفضه باقي الفصائل، حيث ال تـسمح                 

  .نسبة الحسم هذه للفصائل الصغيرة بدخول البرلمان
 اللجنة الفصائلية التي ستشكل في غزة عقب التوصل لحل،          كذلك من المتوقع ان تطلب حماس بان تعطى       

صالحيات اكبر، وان توكل لها مهام حقيقية في العمل خاصة في ما يتعلق باعادة اعمار غزة والتحضير                 
  .لالنتخابات، وبناء اجهزة االمن

 فـي   ووفق مسؤول فلسطيني فقد قال ان حركة حماس ستطلب ايضا الحفاظ على مكانة قواتها االمنيـة               
قطاع غزة، خالل اي ترتيبات مستقبلية العادة هيكلة اجهزة االمن، الفتا الى ان هـذا الطلـب كررتـه                   

  .الحركة في جوالت الحوار السابقة
  24/9/2009القدس العربي، 

  
  عباس لم يتعظ ولقاء نيويورك أعاده إلى نقطة الصفر : رضوان .10

لصهاينة يشعرون باالنتصار والراحة لقبـول      أكد إسماعيل رضوان الناطق باسم حركة حماس أن ا        : غزة
جاء ذلك تعليقًا علـى تـصريحات        . عباس االجتماع بنتيناهو دون أية شروط خالفًا لتصريحاته السابقة        

وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان من أن مباحثات نيويورك بين عباس ونتنياهو برعاية أوباما              
  .في الضفة الغربية" االستيطان"فض االحتالل وقف نصر لالحتالل، ألنها انعقدت رغم ر

، المزيد من اللقاءات واالجتماعات بـين       )9-23(وتوقع رضوان، في تصريحات صحفية اليوم األربعاء        
لألسف محمود عباس لم يتعظ من مسلسل الحوارات، وما زال يصر على نهـج              : "عباس ونتنياهو، وتابع  

  ".المفاوضات ألجل المفاوضات
هو اليوم تراجع عن مواقفه وقَبِل باالجتماع مع نتنياهو دون أن يحصل حتى على تعهد بوقف                : "وأضاف

  ".، وذلك يعني الرجوع إلى نقطة الصفر، وسيقبل بمزيد من اللقاءات العبثية"االستيطان"
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ا أن  ، معتبر "االمتثال لألجندة الخارجية والتنازل عن المواقف والثوابت الفلسطينية       "كما حذر رضوان من     
 .عباس ال يملك حق التفاوض أو التحدث باسم الشعب الفلسطيني

  24/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "االنتخابات في ظل االنقسام ستؤدي إلى انفصال أبدي: "حماس .11
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نصر أن حركتـه ال تخـشى إطالقًـا خـوض               : دمشق

فـي  "في ظل وفاق وطني وليس في ظل االنقسام، مؤكدا استعدادهم لخوضها            االنتخابات، وأنها ستجري    
  ".أية ظروف طبيعية وأجواء نزيهة وحرية وشفافية

االنتخابات لن تجرى في ظل استمرار سـلطة        ): "9-23(وأضاف نصر في تصريحات متلفزة األربعاء       
وجود أكثر من ألف معتقل من كوادر       ، مشيرا إلى    "عباس فياض باعتقال أبناء الحركة في الضفة الغربية       

ليس من مصلحة الشعب أو القضية الفلـسطينية إجـراء انتخابـات            : "وتابع .الحركة في سجون السلطة   
شرعية سياسية، وسيؤدي إلـى انفـصال       ) اإلنتخابات(والساحة الفلسطينية منقسمة، ألن هذا لن يمنحها        

  .ية ستظل مجمدةوأوضح نصر أن المفاوضات الفلسطينية الصهيون ".أبدي
 23/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  شروط جديدة لحماس إلطالق شاليط: موقع إسرائيلي .12

 خيمت أجواء التشدد على مسار السالم إثر التعثر في إحراز أي تقدم :عمان ـ عبد الجبار أبو غربية
صادر دولية ذات عالقة اإلسرائيلي ــ نقال عن م" قضايا مركزية"ملموس، وفي هذا الصدد قال موقع 

بمفاوضات تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس ــ إن األخيرة شددت من شروطها وأضافت 
ونقل الموقع عن المصادر الدولية ذات العالقة بمفاوضات . مطالب جديدة إلتمام الصفقه المذكورة

إطالق سراح الجندي األسرى عن وجود قائمة جديدة من الطلبات التي تربط حماس بين تنفيذها و
  :الصهيوني شاليط، وهي على النحو التالي

  .ـ فتح ميناء غزة وإعادة تشغيله بحرية تامة دون رقابة إسرئيلية أو أجنبية1
 ـ تعهد إسرائيل بعدم شن أية غارات أو تنفيذ عمليات قصف أو القيام بأية عملية عسكرية في قطاع 2

  .غزة
  .طاقة هوية إسرائيلية ـ إطالق سراح أسرى ممن يحملون ب3

وأكد الموقع أن الطلبات الجديدة أضيفت فور تولي حكومة نتنياهو مهامها وعلى ضوء تزايد التدخل 
الدولي خاصة الفرنسي والنرويجي واألمريكي واأللماني الذي أعطى حماس شعورا بالقوة وحسن موقفها 

 .التفاوضي
  24/9/2009عكاظ، 

  
   جنوب لبنانفي مخيمات" دةالقاع"ال وجود لـ: أبو العينين .13

عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلـسطينية        ، أن   صور، من   24/9/2009المستقبل،  ذكرت  
فـي  " القاعدة"وجود تنظيم   "نفى، خالل مؤتمر صحافي عقده في مخيم الرشيدية          اللواء سلطان ابو العينين   

لكن المخيمات لن تكون قاعدة ألي      " القاعدة"كر  قد يكون هناك افراد يتأثرون بف     : "وقال". مخيمات الجنوب 
  ."شيء يمس السلم االهلي اللبناني ولن تحتضن ايا منها

فقد رأس ابو العينين اجتماعا موسعا لكوادر حركة فتح في لبنان، ثم عقد مؤتمرا صحافيا أكـد فيـه ان                    
يني داخل المخيمات ويجري العمل     هناك اتفاقا بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية على تنظيم السالح الفلسط         

احمد جبريل، وتحذير الدولـة  " القيادة العامة"وعن تصريحات أمين عام الجبهة الشعبية     . لتنظيمه خارجها 
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لن نقبل من اي جهـة فلـسطينية اسـتخدام          : اللبنانية من العمل لنزع السالح الفلسطيني، قال ابو العينين        
الفلسطينيون لن يكونوا عقبة أمام اي اتفـاق لبنـاني حـول            . بنانيةالفلسطينيين في التجاذبات السياسية الل    

  .السالح الفلسطيني
فليس له محل اال في تفكير مطلقيـه،  . يكفي اتهام الفلسطينيين بهذا   : وعما يثار عن التوطين في لبنان قال      

  .مناشدا األشقاء اللبنانيين ان ينأوا بالفلسطينيين عن قضاياهم الداخلية
ال ادعي  :  بالمعلومات التي تحدثت عن وجود للقاعدة في مخيمات الجنوب، قال ابو العينين            وفي ما يتعلق  

ان هناك تنسيقا امنيا بيننا وبين السلطات اللبنانية انما هناك تعاون بيننا، وما يلحق من اذى بلبنان يلحـق                   
واؤكد . نظيم فلسطيني قد يظن فرد متأثر بأفكار متطرفة انه يحصل على غطاء من ت           . االذى بالفلسطينيين 

بأن اي تنظيم لن يشكل اي حماية ألي فلسطيني من هؤالء، وما جرى في مخيم البـرج الـشمالي مـن                     
اعتقال لهؤالء األشخاص خير دليل، اذ ادعى احدهم االنتماء الى فصيل فلسطيني فسارع الى رفع الغطاء                

  .عنه
. لم تستكمل بعد لكنها ستتم قريبا     :  فتح قال  وعن توزيع المهام والمسؤوليات داخل منظمة التحرير وحركة       

وطالب حركة حماس باالتعاظ من السنتين الماضيتين لحكمها غزة اذ وجهت الـى القـضية الفلـسطينية                 
واضاف، لن نقبل ان تقتطـع غـزة مـن الجـسد            . طعنات غادرة أخرت قيام الدولة الفلسطينية سنوات      
  .ى طاولة المفاوضاتالفلسطيني لكي تكون بوابة عبور الى الجلوس عل

ال ننظر الـى    : " قال ابو العينين ر، أن   صو مراسلها من  حسين سعد  عن،  24/9/2009 السفير،   وأضافت
على انها عدو، الخالف سياسي معها لعدم قبولها ولعدم تقديمها لشعبنا الفلـسطيني انهـا               " حماس"حركة  

سية، بل هـي تتعلـق بالمـشروع        القضية ليست قضية عداوة او خصومة سيا      . جزء من النظام السياسي   
الوطني الفلسطيني وبالحقوق التاريخية الثابتة، القضية ال نقبل ان تقطع غزة من الجسد الفلسطيني كـي                
تكون بوابة عبور للجلوس على طاولة المفاوضات او تقديم المناقصة السياسية لقبولهـا علـى طاولـة                 

  ". تى االميركيةالمفاوضات االسرائيلية او العربية او الدولية او ح
      

  "البرج الشمالي"مخيم إجراءات وتسليم أفراد من : عارف خالد .14
إتخاذ بعض اإلجراءات بدأ تنفيـذها      "كشف امين سر حركة فتح بالجنوب خالد عارف من جهته،           : صور

، خصوصاً بعد التجربة المريرة     ]القاعدة [في كل المخيمات ألخذ الحيطة والحذر من مثل هذه المجموعات         
   ."2007التي مر بها مخيم نهر البارد في العام 

، المعلومات عـن تغلغـل    "أخبار اليوم "وتناول امين سر فتح بالجنوب خالد عارف، في حديث الى وكالة            
عندما حذّرنا من هذا الوضـع، كـان        : "من جديد الى المخيمات الفلسطينية في لبنان، فقال       " فتح اإلسالم "

األخـوة  "زمة أكان على صعيد القيادات الفلسطينية داخل المخيمـات أو مـع   الهدف أخذ اإلحتياطات الال  
تـم اتخـاذ    . الكثير من المسؤولين الفلسطينيين أبدوا تخوفات مماثلة      .وتحديداً األجهزة األمنية    " اللبنانيين

 بعض اإلجراءات بدأ تنفيذها في كل المخيمات ألخذ الحيطة والحذر من مثل هذه المجموعات، خصوصاً              
  .2007بعد التجربة المريرة التي مر بها مخيم نهر البارد في العام 

وأكد أن هذه اإلجراءات اتخذت بالتعاون الكامل مع األجهزة األمنية اللبنانية، وجاءت بناء على تعليمـات   
 والقيادات الفلسطينية فـي رام ) أبو مازن(من أعلى المستويات بدءاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس     

  .وبدأت اإلجراءات الميدانية على األرض. اهللا أو في لبنان
  .اللبنانية، معتبراً أن ذلك ال يخدم القضية الفلسطينية وال حتى القضية اللبنانية

واكد أن الوضع في مخيم عين الحلوة مضبوط ومسيطر عليه، وخاصة أن كـل الفـصائل الفلـسطينية                  
باإلخالل باألمن االجتماعي داخل المخيمات او      " يفكّر"ل من   تتعاون بشكل كامل وأخذت قرارات بتسليم ك      
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وفي موضوع السالح، أكد عارف أن ما يتّفق عليه اللبنانيون نحن            .خارجه الى السلطات اللبنانية المعنية    
  .نلتزم بتنفيذه وتطبيقه

  24/9/2009المستقبل، 
  

  وعارف يخلُفه..  الرشيدية مخيمأبو العينين يودع: "األخبار" .15
لعل أبرز ما ميز    . عاد سلطان أبو العينين من بيت لحم إلى مقره في مخيم الرشيدية           : ـ آمال خليل   رصو

حفل االستقبال الذي حظي به في مقره، يوم أمس، كان حضور مسؤول العالقات الخارجية في الحركـة                 
مال مؤتمر الحركة،   خالد عارف، كأول المهنئين بعودته من زيارته إلى فلسطين المحتلة للمشاركة في أع            

  . الذي عقد في آب الفائت
جلوس عارف إلى يمين أبو العينين، طيلة استقباله المهنئين من حشود شعبية وحزبية، عزز لدى البعض                
صحة احتمال خالفة األول للثاني في منصب أمانة سر الحركة، لما يحظى به عارف من أفضلية لـدى                  

  ". اسة وأسلوباًبسبب قربه منه نهجاً وسي"أبو العينين، 
يفضل شخصاً ال يحاكم مرحلـة حكمـه        "أحد مسؤولي الحركة رد ميل السلف إلى خالفة عارف إلى أنه            

".  حينمـا تـسلّم المنـصب      1992وينبش ملفاتها، بل يكتم أسرارها ويواصل النهج الذي أرساه منذ عام            
بـشأن التهديـدات المحدقـة      ويشير البعض إلى بدء عارف حملة تسويق لنفسه لم يكن أولها تـصريحه              

إلّا أن مصادر واسعة االطالع تؤكد أن أمر عارف         ". بالمخيمات التي قد تحدث معركة نهر البارد جديدة       
  ".وذلك لعدم قدرته على جمع تناقضات الحركة في لبنان"محسوم سلباً لدى القيادة الفتحاوية في رام اهللا، 

الـوطن  "مخيمات الشتات، فضل الحديث عما شـاهده فـي          إال أن اللواء العائد من األرض المحتلة إلى         
 عاماً، ما يؤكد أن فلسطين هي الوطن الذي سوف نحيا ونمـوت فيـه، ال                61األصلي للمرة األولى منذ     

  ". مخيمات اللجوء
لم تحسم أمر مهمته الجديدة، وأن اجتماعاتها ال        "وكشف أبو العينين عن أن اللجان المركزية في الحركة          

إال أن األمـر قـد      . وحة لتوزيع األدوار والمهمات الجديدة على قياداتها في الداخل وفي الشتات          تزال مفت 
ألن عضو اللجنة المركزيـة،     "لكن مصادر في الحركة أكدت مغادرته لبنان،        ". يحسم بين لحظة وأخرى   

إال أن أبـو  ". تهوفق النظام الجديد الذي أقر في المؤتمر األخير، ال يمكنه شغل منصب آخر في الوقت ذا          
ملف الالجئين الفلسطينيين، وخـصوصاً فـي       : "العينين رجح أن يتولى أحد الملفات الثالثة داخل الحركة        

وهذه الملفـات   . لبنان وسوريا واألردن، أو ملف التعبئة والتنظيم، أو ملف الساحات والعالقات الخارجية           
  ".رة أو غير مباشرةالثالثة تبقيه على تماس مع الوضع اللبناني بطريقة مباش

وهناك بين الفائزين األربعة، من الساحة اللبنانية، بعضوية المجلس الثوري في الحركـة، يبـرز خالـد                 
عارف وفتحي أبو العردات كمرشحين أساسيين لخالفة أبو العينين، رغم اتجاه القيادة، بحسب مـصادر               

 تضمهما إلى جانب غيرهمـا مـن قـادة          فتحاوية مطّلعة، إلى عدم تسمية أي من االثنين، وتأليف لجنة         
أما القيادي أشرف، فقد    . الحركة في لبنان، على أن تكون ألبو العينين مهمة اإلشراف على أعمال اللجنة            

حسم أمر تولّيه مهمات القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في بيروت، إذ سيشغر منـصب الـسفير بعـد                  
  ".فتح" لـانتخاب عباس زكي عضواً في اللجنة المركزية

لكـن معظـم المـسؤولين      . أما عن أحوال مخيمات صور بعد أبو العينين، فإن لكل فصيل وجهة نظره            
إال أن قيادياً في أحد الفصائل الفلسطينية       . المعنيين يفضلون الحكم على التجربة بدالً من التخمين المسبق        

ر األمن والهدوء في مخيمات صـور،       تخرب األمور بعد أبو العينين، ألنه لم يكن وحده من يقر          "نفى أن   
وفي السياق ذاته، فإن معظم القيادات فـي        ". بل أكثر من سيشعر بغيابه هم المستفيدون منه مادياً ومعنوياً         

حتى إن أبو العينين    . المخيمات ال تربط خطر الحركات األصولية المتنامي بحضور أبو العينين أو غيابه           
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خيمات صور، مشيداً بالتعاون بين الفصائل الفلـسطينية واألجهـزة          نفسه نفى تنامي ظاهرة القاعدة في م      
  ".لمنع االعتداء على األراضي اللبنانية انطالقاً من المخيمات"األمنية اللبنانية 

  24/9/2009األخبار، 
  

  "إسرائيل" لن توقع أبداً على اتفاق سالم مع حماس التي تسعى إلى إبادة "إسرائيل: "نتنياهو .16
واعتبـر عـدم    . نتنياهو مطالبة الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهـودي         كرر   :نيويورك

وأكد في الوقت ذاته عدم اسـتعداده لوقـف البنـاء فـي             . "الحاجز األكبر في طريق السالم    "االعتراف  
وأضاف في  . المستوطنات بداعي أن ربع مليون مستوطن في حاجة إلى رياض أطفال ومدارس وعيادات            

أعتقد أنه ينبغي محاولة إيجاد التوازن بين حاجات المـستوطنين          ": ت إلى وسائل إعالم أميركية    تصريحا
  ."وبين رغبتنا في إعادة تحريك المفاوضات

ثمة اتفاق عام يضم الفلسطينيين بأن عملية السالم يجب         ": وكان نتنياهو قال للصحافيين بعد القمة الثالثية      
ورداً على سؤال عما إذا كان يعتبـر نتـائج          . "ن شروط مسبقة  أن تستأنف في أسرع وقت ممكن من دو       

استئناف المفاوضات سـيكون فـي مـصلحة    ... لم يكن هناك غالب وال مغلوب  ": القمة انتصاراً له، قال   
لن توقع أبداً على اتفاق سالم مع حركة حمـاس          " أن إسرائيل    نتنياهوإلى ذلك، أضاف    ."جميع األطراف 

وغزة لن تكون جزءاً من أي اتفاق بيننا وبين الفلسطينيين طالما بقيـت             ... ئيلالتي تسعى إلى إبادة إسرا    
  ."لن نقبل بحماس شريكة في أي مفاوضات. في السلطة

  24/9/2009الحياة، 
  

   وحدة استيطانية شمال الضفة37باراك يصادق على بناء  .17
 وحدة استيطانية في 37 صادق وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك، أمس، على بناء: القدس المحتلة

  .بالقرب من منطقة نفي مناحيم شمال الضفة الغربية" كرني شومرون"مستوطنة 
العبرية أن الحكومة اإلسرائيلية السابقة صادقت على بناء " معاريف"وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة 

 بها لجان وهيئات  بيد انه تم إلغاء القرار عقب ضغوطات قامت1999هذه الوحدات االستيطانية عام 
  .يسارية إسرائيلية ضد البناء غير المرخص في المستوطنات

 وحدة إضافية كان باراك قد صادق على بنائها في 455وأوضحت أنه تضاف هذه الوحدات إلى 
  .المستوطنات ذاتها بداية الشهر الحالي وهو ما استنكرته اإلدارة األمريكية

إن : اليسارية اإلسرائيلية هذا القرار، وقال ناطق باسم الحركة" السالم اآلن"من جهتها، استنكرت حركة 
  ".وقد يؤثر عليها سلبا في المستقبل القريب) إسرائيل(بناء المستوطنات اإلضافية ال يصب في مصلحة "

  24/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  انتصار لنتنياهو وضوء أخضر لمواصلة االستيطان:  إسرائيلي للقمة الثالثيةارتياح .18
أعربت أوساط قريبة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيـامين نتانيـاهو عـن             :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

ارتياحه لنتائج القمة التي جمعته في نيويورك أول من أمس بالرئيس األميركي باراك أوبامـا ورئـيس                 
ير حيفتس أن   وأكد رئيس الطاقم اإلعالمي في مكتب رئيس الحكومة ن        . السلطة الفلسطينية محمود عباس   

مرد االرتياح هو أن مواقف نتانياهو في شأن تقليص حجم النشاط االستيطاني وإجراء مفاوضـات مـن                 
  . دون شروط مسبقة لقيت القبول لدى األميركيين

ورحب شركاء نتانياهو في االئتالف الحكومي بنتائج القمة وفسروها على أنها ضوء أخـضر لمواصـلة             
وازاة استئناف االتصاالت السياسية مع الفلسطينيين، فيمـا أبـرزت وسـائل    البناء في المستوطنات في م    
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 في مواقف الرئيس األميركي وقارنت بين كالمه أول من أمس وتصريحاته            "التراجعات"اإلعالم العبرية   
  . الماضي عند لقائه األول بنتنياهو ثم في خطابه في القاهرة) مايو(في أيار 

 من الرئيس األميركي    "قمة التوبيخ " و "قمة البرد "رائيلية تحدثت عن    واستغرب حيفتس عناوين صحف إس    
وقال لإلذاعة العسكرية معقباً إن الشعور لدى       . "صبر الرئيس األميركي إلى نفاد    "لنتانياهو وعباس، وأن    

، وإن الرئيس أوباما أثنى على الخطوات األخيرة التي قـام بهـا رئـيس               "مغاير تماماً "نتانياهو وحاشيته   
  .كومة اإلسرائيلية باتجاه الفلسطينيين في كل ما يتعلق بإزالة حواجز في الضفة الغربيةالح

نتانياهو مرتاح جداً إزاء حقيقة أن موقفه القائل بإجراء مفاوضات من دون شروط مـسبقة               "وأضاف أن   
سـتيطان   في مـا يتعلـق باال      "تجميد" وليس   "ضبط"وتابع أن استخدام كلمة     . "لقي القبول لدى األميركيين   

 ومع إصراره في اآلن ذاته علـى إتاحـة          "تقليص حجم البناء  "يتناغم عملياً مع موقف نتانياهو القائل بـ        
ورأينا أن هذا   "،  )البناء بداعي التكاثر الطبيعي   (حياة طبيعية لنحو ربع مليون مستوطن في الضفة الغربية          

 فالجوهر في الموقف، وهذا أهم من درجة        الموقف لقي القبول، وعليه ال مكان للحديث عن أجواء اللقاء،         
  . "حرارة اللقاء

  24/9/2009الحياة، 
  

  "قمة تعيسة"بـ تعدى قمة نيويورك  المعارضة .19
 اتهم نواب من المعارضة رئيس الحكومة بأن جل همه هو الحفاظ على الوضع              : أسعد تلحمي  -الناصرة  

 وزير المـال الـسابق رونـي        "كديما"حزب  وحذر القطب في    . القائم وعدم التقدم في المسيرة التفاوضية     
  . "أن تدفع إسرائيل ثمن التالعب والعجرفة مع الواليات المتحدة"بارؤون من 

قمـة تعيـسة وبائـسة كقمـة        " اليساري يوسي بيلين إنه ال يـذكر         "ميرتس"وقال الزعيم السابق لحزب     
مـن  ... موا بعمل رغماً عنهم   كمن تقمصهم الشيطان وقا   "وأضاف أن الزعماء الثالثة ظهروا      . "نيويورك

ناحية الرئيس األميركي يوبخهما ومن أخرى ال يقول ماذا يريد منهما تحديداً باستثناء تكرار الزمة رؤية                
  . "بوش وغيرها من األفكار) الرئيس األميركي السابق جورج(

كين الثالثة بحثوا عن    وقال إن المشار  . "مخيباً لآلمال "واعتبر الوزير العمالي السابق عمير بيرتس اللقاء        
إننا ندخل فترة جمود ونضعف القيـادة الفلـسطينية         "كيفية اجتياز هذا اليوم بسالم والتقاط صورة جيدة،         

وهاجم زعيم حزبه وزير الدفاع إيهود      . "المهزلة"ووصف النائب العمالي أوفير بينيس القمة بـ        . "المعتدلة
ولن يغفر التاريخ  "بأنه ونتانياهو يماطالن لكسب الوقت       واتهمه   "المشهد المخجل "باراك على مشاركته في     

  . "لهما تضييع فرصة مهمة لدفع عملية السالم قدماً
  24/9/2009الحياة، 

  
  فوجئت عندما تقدم الي عريقات وصافحني وهنأني بعيد رأس السنة اليهودية: ليبرمان .20

 ليبرمان، ان مجرد انعقاد القمة كان       قال وزير الخارجية االسرائيلي، افيغدور     :زهير اندراوس  -لناصرة  
مهما، وبرايه فان الجانب الفلسطيني قد صرح بانه ال توجد لديه شروط مسبقة، من جهة، ومـن جهـة                   

واضاف ان الحكومة االسرائيلية قالت منذ اليوم االول انها         . اخرى طالب بعدة خطوات في الضفة الغربية      
  . بدون شروط مسبقةعلى استعداد للحوار مع كافة االطراف ولكن

وتابع ليبرمان انه عندما يجري الحديث عن خطوات لبناء الثقة، فان الخطوة االولى التي تتوقعها اسرائيل                
هي ان تقوم السلطة بسحب الدعوى التي قدمت الى المحكمة الدولية في الهاي ضـد اسـرائيل بتهمـة                   

مصافحة بااليدي، اال انه فوجئ بصائب      وقال ليبرمان انه لم تكن هناك ضرورة لل       . ارتكاب جرائم حرب  
  .عريقات يهنئه بالعبرية بالسنة الجديدة

  24/9/2009القدس العربي، 
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  عباس يصافح ليبرمان": إسرائيلية" صحيفة .21

أنه بعد انتهاء اللقاء الثالثي في نيويورك، وخروج المصورين " إسرائيلية"ذكرت صحيفة : القدس المحتلة
أفيغدور ليبرمان، " اإلسرائيلي"فلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الصحافيين، صافح الرئيس ال

لماذا "، وأن ليبرمان احتج على اللهجة الرسمية لعباس وقال له "سيدي وزير الخارجية"وبادره بعبارة 
 .القريبة من رام اهللا" نوكديم"في إشارة إلى سكنه في مستعمرة " تتوجه لي بصورة رسمية، فنحن جيران

إن أعضاء الوفد المرافق لعباس إلى اللقاء كانوا في بداية اللقاء قد " يديعوت أحرونوت"حيفة وقالت ص
 .صافحوا وزير الحرب إيهود باراك لدى دخوله إلى القاعة، وتجاهلوا ليبرمان

 24/9/2009الخليج، اإلمارات، 
  

  من دون أي رصاصة" إسرائيل"إلنهاء " ناطوري كارتا "مخطط .22
من " فتح"اليهودية المعادية للصهيونية حركة " ناطوري كارتا"ر الناطق بلسان حركة حذ :القدس المحتلة

وأكد . سياسياً" مخطط سريع"الوقت واقترح لتدميرها ب" إسرائيل"أن مواصلة المفاوضات التي تكسب 
عالم الحنان إستروبتش الناطق بلسان الحركة التي ينتسب إليها بضعة آالف اليهود في القدس المحتلة وال

زعزعة قواعد الصهيونية بين ليلة وضحاها وإرسالها "، قدرة الفلسطينيين على "فتح"في رسالته إلى 
وتشمل الخطة خمسة مبادئ أولها العمل على منع الدعم الحيوي ". للجحيم من دون رصاصة واحدة
درك أن عنوان إبادة ويقول إن العالم العربي، وبدال من أن ي". إسرائيل"األمريكي األوروبي للصهيونية و

 .مع الواليات المتحدة وأوروبا، فإنه يعززها" اإلسرائيلية"يكمن بإلغاء العالقات " إسرائيل"
والمحور الثاني برأيه هو منح الشرعية من قبل العرب للدولة الصهيونية من خالل االعتراف بحدود 

أتي لمصافحة أيديهم الملطخة  ويضيف أن الصهاينة يبدون سعادة عندما يخضع زعيم عربي آخر وي67،
ويشدد على أنه ال حاجة إلجراء محادثات مع الصهاينة ألنها مماطلة مزمنة تضر بالقضية . بالدماء

 .المزيد من الوقت للبقاء" إسرائيل"الفلسطينية، وتمنح 
ل خالد مشعل، من التعام" حماس"إستروبتش الذي كان قد حذّر قبل شهور رئيس المكتب السياسي لحركة 

بأن تدرك أنه في نهاية المطاف هذه االتفاقيات تخدم المصلحة " فتح"، يطالب "حل الدولتين"مع 
حين يتم نزع القدس من المشروع الصهيوني فهي تفقد الشرعية األساسية "وأضاف أنه ". الصهيونية
باشرة من أجل ، معتبرا أن إصرار العرب على تقسيم القدس يمنع العالم من مواجهة الصهاينة م"لوجودها

ويؤكد أن هذا .  المقبول رسميا حتى اليوم من قبل الدول181تحويلها الى منطقة دولية بناء على القرار 
فالقدس كانت وستبقى بإذن اهللا تعالى عاصمة فلسطين "ال يعني ان القدس ليست عاصمة فلسطين، 

 ".الكاملة
سطين ويقول إنه تقع في الوسط الخطوات ويدعو إلى الفصل بين إلغاء الدولة الصهيونية، وتحرير فل

بعد انهيار النظام "ويتابع . سياسيا وهو أمر لم يتم في السابق" إسرائيل"والقرارات العربية بهدف تدمير 
الصهيوني على أثر هذه الخطوات، سيفرح العالم بأن يتخذ قرارا باإلجماع يسلّم به بفلسطين والقدس 

 ".كاملة
 24/9/2009الخليج، اإلمارات، 

  
  رمضان  ومسلسالت.. ر لنتنياهو يج لدى مصر على كاريكاتت تح"إسرائيل" .23

استدعى المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية يوسي غال، أمس، السفير المـصري فـي              :يو بي أي  
 الى  "تسيء"إسرائيل ياسر رضى وقدم له احتجاجا رسميا على نشر صحيفة مصرية صورة كاريكاتيرية              
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وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن صحيفة         .راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو   رئيس الوز 
   أيلول الحالي رسـماً يظهـر فيـه 17 نشرت في عددها الصادر في "األهرام ويكلي"

ينقل االحتجاج إلـى    "وأضاف البيان ان غال طلب من السفير المصري أن          . نتنياهو بأذن طويلة ومعقوفة   
، مشيرا إلى خطورة الحادث نظرا لحقيقة نشر الكاريكاتير فـي صـحيفة مـصرية               "مة المصرية الحكو
  . "رسمية

غال طرح خالل اللقاء موضوع مسلسالت رمضان التي بثها التلفزيون المصري خالل            "وتابع البيان أن    
  . "شهر رمضان والتي تم فيها عرض دولة إسرائيل واليهود بصورة سلبية للغاية

  24/9/2009، السفير
  

   تبيع أنظمة رادار عسكرية لكوريا الجنوبية"إسرائيل" .24
أعلنت شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية العامة أمس األربعاء أنها وقعت : ا ف ب-القدس المحتلة

  .  مليون دوالر280عقدين مع كوريا الجنوبية لبيع أنظمة رادارات عسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 
لسالح الجو على رصد " 50-تي ايه/اف ايه"ظمة إلى زيادة قدرات طائرات التدريب ويهدف أحد األن

 2012واآلخر هو نظام رادار دفاعي جوي متطور سيصبح عمالنيا في ، أهداف على مسافة طويلة 
  . وسيجري تسليم هذه المعدات على مدى سنوات عدة

سلحة مع مبيعات سنوية بقيمة أربعة  المصدر العالمي الرابع لأل2007وكانت إسرائيل أواخر العام 
 .مليارات دوالر

  24/9/2009الشرق، قطر، 
  

   تحرض أوروبا ضد تحقيق حرب غزة"إسرائيل" .25
طلبت إسرائيل من دول االتحاد األوروبي إبداء تحفظها على تقرير :  والوكاالت،ماهر ابراهيم - غزة

رائيلية على قطاع غزة قبل ثمانية أشهر،في لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة حول الحرب اإلس
وقت طالب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون 

 . بالعمل على انهاء الحصار االسرائيلي المفروض على القطاع
جتمع لهذا الغرض الليلة قبل  المدير العام لوزارة الخارجية يوسي غال ا" وذكرت اإلذاعة االسرائيلية أن

الماضية بستة وعشرين سفيرا أوروبيا معتمدين لدى تل أبيب ،حيث أبلغهم أن تقرير اللجنة األممية ليس 
 . "بوثيقة قضائية ، إنما دعاية منحازة ضد إسرائيل

يس ونقلت اإلذاعة عن المسؤول بوزارة الخارجية دعوته الدول األوروبية إلى استنكار تصريحات الرئ
 ). الهولوكوست(اإليراني محمود احمدي نجاد التي ينكر فيها وقوع المحرقة النازية بحق اليهود 

  24/9/2009البيان، اإلمارات،  
  

   المستوطنين وحوادث السير تعكر صفو العيد في الضفة الغربيةجرائم .26
صا فـي نـابلس      عكرت جرائم المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، خـصو         :رام اهللا  -يوسف الشايب 

وجاءت حوادث السير، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى في أيام            والخليل، صفو عيد الفطر السعيد،    
عيد الفطر الذي لم يعد سعيداً لعائالت الضحايا، ليزيد من جراح الفلسطينيين، حيث سجلت الحوادث في                

يـوم األول مـن عيـد الفطـر، أحـرق           في ال  .عطلة العيد هذه أرقاماً قياسية في األراضي الفلسطينية       
 مستوطناً، أراضي زراعية لفلسطينيين مـن قريتـي جيـت وامـاتين             60مستوطنون قدر عددهم بنحو     

   .بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، واالحتالل يعتقل أربعة مواطنين حاولوا إطفاء النيران
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لسطينيين، ففي ساعات الفجـر مـن       المعروفين بتطرفهم ضد الف   " يتسهار"وتواصلت اعتداءات مستوطني    
ثاني أيام العيد، تعرضت أراضي الفلسطينيين في قرية مادما إلى تخريب واضح تخلله تقطيع لألشـجار                
وحر وحرق لبعض األراضي، قبل أن يتدخل جيش االحتالل ويعتقل ثمانية فلسطينيين كانوا يتنزهون في               

  !األثرية القريبة من البلدة" خشة"منطقة 
ت غروب اليوم الثاني للعيد، هاجم عدد منهم منازل الفلسطينيين في قرية عصيرة القبلية قرب               ومع ساعا 

  .نابلس، وأحرقوا مركبات فلسطينية في قرية عوريف المحاورة
وفي اليوم الثالث للعيد، أغلق جنود االحتالل، ومن دون مبرر، الحاجز العسكري المقـام علـى مـدخل                  

س، واحتجزوا مئات المركبات الخاصة بالفلسطينيين بصورة تعكس ما         مستوطنة شافي شمرون قرب نابل    
حـشر  "باستمتاع جنود االحتالل وتلذذهم فـي       " الغد"وصفه العديد من المواطنين في أحاديث متفرقة لـ         

  ".الفلسطينيين ومنعهم من العبور
 24/9/2009الغد، األردن، 

  
  الضفة في 10لى فلسطينيين ويعتقل االحتالل يعتدي بالضرب ع .27

 شاطئ خمسة صيادين وصادرت قاربا للصيد قبالة أمساعتقلت قوات االحتالل :  سمير حمتو-غزة 
   .شمال غزة

 5 قوات االحتالل اعتقلت إنقالت وزارة الزراعة في الحكومة الفلسطينية المقالة في بيان صحافي 
 إلىمال غزة واقتادتهم صيادين كانوا على متن قارب للصيد يعود لعائلة زكي ابو عودة من شاطئ ش

  . جهة مجهولةإلىكما قامت قوات االحتالل بمصادرة قارب الصيد وسحبته . جهة مجهولة
 على فلسطيني عند أمسوفي الضفة الغربية، قالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اعتدت بالضرب 

  .حاجز عسكري في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية
 بيت ىمستشفشرطة الفلسطينية، في بيان، إن فلسطينيا من سكان الخليل أدخل وقال المكتب اإلعالمي لل

  .جاال الحكومي إثر اعتداء الجيش اإلسرائيلي عليه عند حاجز القبة العسكري
، مشيرا إلى اقتحام القوات اإلسرائيلية لعدد من محافظات "المتوسطة"ووصف البيان حالة المصاب بـ 

  .اطنين من جنين مو5الضفة الغربية واعتقال 
وذكر أن تلك القوات اقتحمت بلدتي كفر راعي وعرابة ، وتجولت فيها وداهمت عددا من المنازل 

  .وانسحبت بعد اعتقال خمسة فلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون
 24/9/2009الدستور، 

  
  بين اليهود% 21 يواجهون الفقر مقابل 48من فلسطينيي الـ  % 68 .28

ت تقرير الفقر الذي أصدرته دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، حول نسبة  دلت معطيا-باقة الغربية 
 مهددة بالسقوط 48 بالمائة من عائالت فلسطينيي الـ68اإلسرائيليين المهددين بالفقر في إسرائيل إلى إن 

ر في وكانت دائرة اإلحصاء المركزية قد نشرت هذا األسبوع تقريرها السنوي حول الفق. في دائرة الفقر
 وحول نسبة الجمهور المهدد بالسقوط في دائرة الفقر بالمقارنة مع معدالت دول االتحاد إسرائيل،
  . بعد أن قارن هذه النسبة بين المجتمعين العربي واليهودي في إسرائيلاألوروبي،

عرضة  بالمائة من شعوب دول االتحاد األوروبي م16 كان 2006ويتبين من قراءة التقرير انه في العام 
 بالمائة ، ومع العلم إن نسبة المعرضين لخطر الفقر في 30لخطر الفقر، فيما بلغت نسبتهم في إسرائيل 

  . بالمائة في المجتمع العربي داخل إسرائيل68 بالمائة، مقابل 21المجتمع اليهودي في إسرائيل هي 
 43، بلغت 2006 للفقر في العام وأن نسبة العائالت التي فيها بالغان وثالثة أوالد وأكثر كانت معرضة

 بالمائة لدى العائالت العربية، في حين إن 78 بالمائة، مقابل 28بالمائة، والنسبة بين العائالت اليهودية 
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خطورة المعطيات تبرز أكثر حين يتم الحديث عن األطفال المعرضين لخطر الفقر، والتي تصل نسبتهم 
  . بالمائة لدى األطفال اليهود27مقابل  بالمائة ، 75 48لدى أطفال فلسطيني الـ

وفي تعقيبه على تقرير الفقر اعتبر النائب محمد بركة إن التقرير بمثابة الئحة اتهام رهيبة جديدة لسياسة 
 عاما ، فالنظام في إسرائيل أنجز 61التمييز العنصري التي تتبعها حكومات إسرائيل على مدى أكثر من 

  . مؤكدا إن تفاصيل المعطيات وتحليلها تعكس واقعا رهيباالجديدة ،" دولة األبرتهايد"
  24/9/2009الدستور، 

  
  فد إعالمي أمريكي يطلع على أوضاع قطاع غزةو :للجنة الشعبية لمواجهة الحصارا .29

قال بيان للجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية :  د ب أ-غزة 
 على األوضاع المتفاقمة في قطاع غزة أسبوعالذي يزور غزة منذ قرابة مي األمريكي اإلعالأطلع الوفد 

  .في ظل الحصار اإلسرائيلي وما آلت إليه األمور على كافة النواحي وتدهورها
وشرح الخضري للوفد بشكل تفصيلي وباألرقام آثار الحصار على كافة الجوانب، خاصة الصحية 

ة الفلسطينيين ووفاة عشرات من المرضى وخسارة ماليين الدوالرات جراء واالقتصادية وتبعاته على حيا
ار آلالف المباني والمرافق والمؤسسات جراء الحرب وأضاف أن غزة تحتاج إلى إعادة اعم .ذلك

والتدمير اإلسرائيلي وأن هذا األمر منوط بفتح المعابر وفك الحصار وأن كافة أموال الدعم ودعوات 
  .االعمار لن تجدي نفعاً ما دام الحصار مشدداً

  24/9/2009الدستور، 
  

  اإلنسان طفل في سجون االحتالل يتعرضون النتهاكات صارخة لحقوق 400 .30
 تعتقل في سجونها اإلسرائيلي بان قوات االحتالل األربعاء مصادر حقوقية  أكدت:رام اهللا ـ وليد عوض 

 طفل فلسطيني في ظروف اعتقالية سيئة يتعرضون فيهـا النتهاكـات صـارخة             400ومعتقالتها حوالي   
ن االحتالل هو الطفل     فلسطيني في سجو   أسير للدراسات بان اصغر     األسرى مركز    وأفاد .اإلنسانلحقوق  
 مستـشفى   في فاطمة الزق بعد اعتقالها      أمه أنجبته والذي   - يوسف الزق ابن العام وثمانية شهور        األسير

 فـان مـصلحة     األسرىوحسب مركز    . والذي ما يزال برفقتها    - 18/1/2008مئير بكفار سابا في يوم      
 واالعتداء علـيهم    األسرى األطفالد  السجون تنتهك حقوق الطفل، مستنكرا ما تمارسه قوات االحتالل ض         

  وأضـاف  .واإلرهـاب  لهم وعقابهم الجماعي والعـزل       األهاليبالضرب، وتهديدهم نفسيا بمنع زيارات      
 يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفـسية وعـدم وجـود     األشبال األسرى أن 'األسرىمركز  

، والتخويـف   األحـوال  غالـب    فيائيين يهود    جن أسرىمرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من       
  .' االعتقالأثناءوالتنكيل بهم 

 24/9/2009القدس العربي، 
  

   آالف حافظ وحافظة لكتاب اهللا10غزة تحتفل بتخريج  .31
احتفلت جمعية دار القرآن الكريم والسنة في غزة ثالث أيام عيد الفطر المبارك  :صفاء عاشور - غزة

فظة للقرآن الكريم، في مهرجان جماهيري ضخم حضره رئيس الوزراء بتخريج عشرة آالف حافظ وحا
  .إسماعيل هنية وعدد من الوزراء والنواب، إضافة إلى أهالي الحفظة وحشد جماهيري

وتحدث هنية في كلمته عن الدالالت السياسية للمهرجان، معتبراً أنه جزء من مشروع الحركة اإلسالمية 
" تاج الوقار لألقصى انتصار" وقال خالل المهرجان الذي حمل شعار .وانعكاس للسياسة التي تنتهجها

نحن ال نفعل األمور إال بما يخدم ديننا وقضيتنا ويخدم تحرير : "وأقيم في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة
  .، مشيراً إلى أن هذا المهرجان له عالقة بمشروع التحرر من االحتالل اإلسرائيلي"أرضنا ومقدساتنا
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إن عدد الحافظات من اإلناث هو أكبر :"قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بدوره، 
معتبراً ذلك دليالً على أن المرأة الفلسطينية تحمل ثقافة القرآن والمقاومة ، "من الحافظين من الذكور

  ".دإن هذه المرأة نباهي بها العالم في هذا اليوم المبارك السعي: " وأضاف. والطهارة
 24/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
   فلسطينية دولية ضد حصار غزةمسيرة .32

أعلنت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية أمس بدء استعدادات بالتنسيق مع قطاعات أهلية  :د ب أ
فلسطينية والتحالف الدولي لفك الحصار على قطاع غزة لتنظيم مسيرة فلسطينية بمشاركة دولية حاشدة 

  .  جاري لمطالبة المجتمع الدولي بإنهاء الحصار اإلسرائيلي عن القطاعنهاية العام ال
المئات من الشخصيات الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني "وذكر بيان صادر عن الشبكة أن 

ستشارك في المسيرة، إضافة لحشد كبير من الفلسطينيين وستنطلق تجاه معبر بيت حانون شمال قطاع 
. "حتالل اإلسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة شعبنا الفلسطيني جراء الحصارغزة لتأكيد أن اال

وأكد البيان أن الهدف الرئيسي من المسيرة هو تأكيد حق أبناء شعبنا الفلسطيني في استعادة حريتهم في 
   .التنقل والدراسة والعمل وتلقي العالج الطبي بكل حرية وكرامة

  24/9/2009البيان، اإلمارات، 
  

   مليون دوالر نقصا رغم المساعدات400 الفلسطينيون يواجهون : الوزراء النرويجيرئيس .33
قال رئيس الوزراء النرويجي ينس شتولتنبرغ يوم الثالثـاء ان الـسلطات            : هيثم حدادين  - االمم المتحدة 

ة الماليـة مـن      رغم زيادة المـساعد    2009 مليون دوالر في ميزانية      400الفلسطينية تواجه نقصا يبلغ     
  .المانحين الدوليين في األشهر القليلة الماضية

  24/9/2009القدس العربي، 
    

  وعمان ترحب.. اصبح استراتيجية عمل لمشعل" اخوان فلسطين"تأسيس شعبة : األردن .34
االستجابة التي قررتها المؤسسة االردنية وهي تتفاعل امس االول مـع احتفـال    :عمان ـ بسام البدارين 

امته حكومة حركة حماس في قطاع غزة تشكل وفي القراءة السياسية المباشرة اول خطوة مـن                رسمي اق 
  .نوعها تعترف فيها الحكومة االردنية على االقل باالمر الواقع في القطاع

وحضور جنراالت وضباط في المؤسسة الطبية التابعة للجيش االردني الحتفال رسمي بمناسـبة العيـد               
ماس اسماعيل هنية ال يمكن بالرغم من الطابع االنـساني للمـسألة وطبيعـة              خطب فيه رئيس وزراء ح    

  .المناسبة والحدث ان يتم بدون اذن وتنسيق وال يمكن بالوقت نفسه ان يقرأ سياسيا فقط
لكن الفرصة مواتية االن للقول بأن الجانب االردني يتفاعل مع الواقع الموضوعي في غـزة وان كـان                  

  . وانطوى على الكثير من ايحاءات التقارب السياسيةخطاب هنية اصال سياسيا
هنية الذي يحاول دون فائدة منذ عامين تامين حالة تسمح باستقباله في عمان رسميا قام برعاية احتفـال                  
رسمي باسم حكومته وبصفته رئيسا للوزراء في القطاع لتكريم البعثة الطبية االردنية العسكرية التي تقدم               

  . منذ سنين في القطاعخدماتها االنسانية
هذا االحتفال الذي رفضته في الماضي الحكومة االردنية تم بحضور مسؤولي البعثة الطبية وهم جميعـا                
من العسكر لكن الصحافة االردنية وفي اليوم التالي سلطت الضوء على المضامين السياسية التي عكسها               

  .باالطار خطاب هنية المغرق في المجاملة واالمتنان
هذا الخطاب تحدث هنية الممثل لهرم حماس في غزة عن الدور االرتباطي العضوي بـين االردن                وفي  

قيادة وشعبا وبين الشعب الفلسطيني وعن المساندات الداعمة لالردن انسانيا وسياسيا للحق الفلـسطيني،              
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دني الـذين   واالهم انه تحدث في عبارة مسيسة جدا عن اختالط الدم ووحدة المصير وشهداء الجيش االر              
  .سقطوا دفاعا عن فلسطين واهلها

وهذه الجرعة في خطبة هنية كانت مقصودة بالتأكيد ومبرمجة على قياس تحوالت مهمـة تجـري وراء                 
الكواليس في العالقة بين عمان وبين حكومة حماس المقالة التي ال تعترف فيها عمان اصال بل وتعتبرها                 

  .جمعية غير مشروعة في االردن
ح ان هذه التحوالت هي التي دفعت هنية وباسم حركته وحكومته لتنظيم االحتفال والتقدم بلغة               ومن الواض 

تغازلية الى حد كبير من الشقيق االردني وفي مناسبة حضرها هذه المرة رسميون اردنيون يمثلون اهـم                 
ن مـن   رمز في مؤسسات الدولة االردنية ولم يحضرها نقابيون او حزبيون او نشطاء مـدنيون مقربـو               

  .حماس في المعادلة االردنية كان الكالم االخوي بالعادة يقال لهم من قبل قادة حماس وعلنا
والالفت ان مجامالت ومغازالت هنية لعمان جاءت مباشرة بعد التأكد من ان حماس تحتفل للمرة الثانية                

ت االردنيـة المماثلـة     قصدا بالمستشفى الميداني العسكري االردني وتسيس احتفالها علما بأن المستشفيا         
قدمت خدماتها لعدة شعوب وفي عدة بلدان وعلى مدار عقود وان المستشفيات العسكرية هـي العنـوان                 

  .الوحيد الذي يخلق صلة بين االردن وحكومة حماس
كما برزت هذه المجامالت مباشرة بعد الوقفة الهامة لزعيم حماس السياسي خالد مشعل في عمـان قبـل        

كينه من القاء خطاب رسمي وسياسي في عمان مستغال سماح الملك عبدهللا الثاني لـه               نحو اسبوعين وتم  
بالحضور الى عمان واالشراف على العزاء الجماهيري الذي اقيم لوالده الراحل والقيادي فـي الحركـة                

  .االسالمية الذي توفي في االردن مؤخرا
 لحماس في غزة يتبع حرفيا المسار الـذي         ويعني ذلك ببساطة ان اسماعيل هنية القيادي السياسي االبرز        

اختطه خالد مشعل في ما يتعلق بالساحة االردنية والعامل االردني في المعادلة برمتها، فجزئيات خطاب               
هنية متناغمة تماما مع المجامالت الرقيقة التي انطوت عليها خطبة مماثلة لمشعل وفي العاصمة عمـان                

مع الفارق المتمثل في تجاوب عمان هذه المرة مع احتفال رسـمي            بعد تعزية ملكية خاصة برحيل والده       
  .اقامته لبعثتها العسكرية حكومة حماس التي ال تعترف بها اصال الحكومة االردنية

بكل االحوال تؤسس هذه التناغمات لصفحة جديدة والنطالقة مختلفة في تصفية الحسابات بـين الحركـة                
الذي انتقل بوضوح والسباب سياسية وامنية بحتة من مستوى         واالردن مع تحول واضح في موقف عمان        

االغالق الكامل للباب الرسمي الى مستوى فتح الباب قليال استعدادا الي تحوالت اكبر مستقبال قد تتطلبها                
  .قبل كل شيء المصالح االردنية

ل في تفكيـك    حصل ذلك الن خالد مشعل عمليا يستجيب بحماس وال يزال لمطلب اردني امني ازلي يتمث              
العالقة في البنية التنظيمية بين حركة حماس وجماعة االخوان المسلمين، ومستوى حماسه لالنسالخ عن              
الشعبية االردنية في التنظيم االخواني وصل لحد العمل وبجهد على تشكيل شعبة فلسطين االخوانية على               

بة بالد الشام التي يتحكم فيها عمليـا  ان تمثلها حماس حصريا مما يعني العمل على االبتعاد تماما عن شع      
  .مشايخ النسخة االردنية من االخوان

خيارات مشعل هنا تحظى بدعم قوي من داخل المؤسسة االردنية واستعداد الرجل لخططه االنـسالخية               
اصبح استراتيجية عمل للمكتب السياسي لحماس، ولم يعد مجرد فكرة والمقاومة صلبة جدا وشرسة وفي               

ي النشقاق محتمل داخل افرع التنظيم االخواني ويقودها جناح الصقور في مكتب المرشـد              مزاج التصد 
العام الخوان االردن، وعلى رأسهم المرشد الشيخ همام سعيد الذي يتهم انصاره مـشعل اآلن بالـسعي                 

  .لالنفصال التنظيمي واالخطر بالتدخل في شؤون التنظيم االخواني خارج اللوائح والتقاليد
التهام وجه لمشعل مباشرة بعد لقاء بينه وبين الشيخ زكي بني ارشيد يعتقد ان الثاني حـاول فيـه                   وهذا ا 

كموفد ومنسق مع صقور االخوان اقناع مشعل بالعدول عن موقفه من مسألة تفكيك العالقة التنظيمية في                
  .مهمة من الملموس انها فشلت
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طين االخوانية بعيدا عن الشعبة االردنية منجزا       وليس سرا هنا ان عمان الرسمية تعتبر تأسيس شعبة فلس         
سياسيا وامنيا كبيرا يستحق مشعل سلسلة مكافآت عليه، اما انضمام اسماعيل هنية لـنفس االسـتراتيجية                
فيستحق خطوة تقارب وانفتاح من طراز القبول بتكريم رسمي ينظمه لوفد اردني عسكري بصفته رئيسا               

  .لوزراء غزة
  24/9/2009القدس العربي، 

  
  الجامعة العربية تؤكد فشل القمة الثالثية في نيويورك  .35

أكدت جامعة الدول العربية أن االجتماع الثالثي الذي دعا إليه الرئيس أوباما : مراد فتحي - القاهرة
وضم الرئيس الفلسطيني ورئيس وزراء إسرائيل لم يفض إلى شيء، وقال األمين العام المساعد لشؤون 

عة العربية السفير محمود صبيح في تصريحات صحفية أن الموقف اإلسرائيلي قبل فلسطين في الجام
وبعد االجتماع الثالثي بقي على حاله من إصرار على االستيطان وتهويد القدس وهذا ما يرفضه العرب 

  . تماما
 وشدد األمين العام المساعد على أن الكالم عن تطبيع مقابل اجتماعات أمر مرفوض تماما ورفضته

وقال إن الجانب الفلسطيني قبل حضور االجتماع الثالثي إلعطاء ،الدول العربية على كل المستويات 
إشارة إلى الرئيس أوباما ال أكثر وال أقل، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني يعلم مدى تطرف وعنصرية 

و مازن أن هذا رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي نتنياهو، كما أوضح الجانب الفلسطيني والرئيس أب
االجتماع ال يعني مفاوضات على اإلطالق ويتمسك الجانب الفلسطيني المدعوم عربيا بضرورة الوقف 

  . التام لالستيطان كما ورد في خطة خريطة الطريق
ووصف صبيح هذا االجتماع بأنه كان نوعا من المجاملة للرئيس األمريكي ال أكثر وال أقل، فيما 

وأكد أن هذا الكالم . ن هذا االجتماع فك العزلة عنها وفكك الموقف األمريكيإسرائيل تطبل وتزمر بأ
  . اإلسرائيلي غير صحيح وال يعتد به على اإلطالق

وردا على سؤال حول وجود مخاوف لدى الجامعة من وجود ضغوط أمريكية على الدول العربية التخاذ 
ن الموقف العربي واضح وهو يرى أن خطوات تطبيعية مع إسرائيل لتشجيع المفاوضات قال صبيح إ

المناورات والدسائس التي تحاك حول هذا الموضوع ال ينبغي أن تخذل الموقف الفلسطيني والتلزمه بأي 
 .تطبيع أو عالقات مع إسرائيل

  24/9/2009الشرق، قطر، 
  

   المحتلة العربية تحذر من خطورة الوضع في القدسالجامعة .36
رت جامعة الدول العربية من أن الوضع العام في مدينة القدس المحتلـة             حذ: وائل بنات  - القاهرة، غزة

بات في غاية الخطورة في ضوء المخططات االستعمارية اإلسرائيلية في الجزء الـشرقي مـن القـدس                 
فيما نددت الحكومة الفلسطينية المقالـة      ، وخاصة في البلدة القديمة ومحيط أسفل المسجد األقصى المبارك        

مخطط االستيطاني الجديد والذي يهدف إلى ابتالع مئات الدونمات على تلة خارج مـسطح              بالمشروع وال 
  .جنوب القدس" بيتار عيليت"البناء التابع لمستوطنة 

ملف خاص حـول القـدس      "ونبه تقرير تلقته الجامعة أمس من وزارة الخارجية الفلسطينية تحت عنوان            
 في اعتداءاتها الدينية بحق الشعب الفلسطيني، مدلال على         الشرقية، المجتمع الدولي إلى استمرار إسرائيل     

، ذلك بقيام مجموعات متطرفة من المستوطنين باقتحام المسجد األقصى المبارك خالل الـشهر الماضـي            
باإلضافة إلى تعمد تدنيس المسجد وباحاته خالل شهر رمضان الكـريم، ومنـع عـشرات اآلالف مـن                  

  .ة فيهالمسلمين من أداء الشعائر الديني
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وأشار التقرير إلى أن تدنيس المسجد األقصى يترافق مع استمرار إسرائيل في السيطرة على أكثر مـن                 
من مساحة الحرم اإلبراهيمي في الخليل، وأن االحتالل منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمـي               % 60

 السبت وأوقات األعياد عند     مؤخرا مرات كثيرة، كما يحرم منذ فترة طويلة المسلمين من الصالة فيه أيام            
  .اليهود، لتمكين المستوطنين من أداء الشعائر فيه

ولفت إلى أن إسرائيل تعمد إلى محاصرة عمل النشاطات الثقافية في القدس باعتبارها عاصـمة الثقافـة                 
 2001العربية في العام الجاري، وأنها تواصل إغالق المؤسسات الفلسطينية العشر المغلقة منذ أغسطس              

من ضمنها بيت الشرق، والغرفة التجارية وغيرها، األمر الذي حرم المقدسـيين مـن تلقـي الخـدمات                
  .األساسية الالزمة

أدى تالعب دولة االحتالل بالتخطيط الحضري وتقييد تصاريح البنـاء للـسكان العـرب              "وقال التقرير   
دية وغير قانونية لحدود بلدية      عاما على األقل، إلى توسيع إسرائيل بصورة أحا        42األصليين، على مدى    

 كيلومترا مربعا علـى     72 كيلو مترات مربعة أثناء الحكم األردني، إلى         6.5القدس الشرقية العربية من     
  ".حساب عمق أراضي بقية مدن الضفة الغربية المجاورة للمدينة المقدسة

 وحـدة فـي     9617  خططا متقدمة لبناء نحـو     2008وأشار التقرير إلى أن إسرائيل وضعت خالل عام         
وأن السياسة اإلسرائيلية االستيطانية تتركز داخل التجمعات السكنية        ، المستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة   

 ..الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، ويتمثل ذلك في إقامة قوس حول البلدة القديمة في القدس
  24/9/2009الوطن، السعودية، 

  
  ميد االستيطان الستئناف المفاوضات يتراجع عن شرط تجاوباما .37

قال الرئيس األمريكي باراك أوباما امس األربعاء إن الواليات المتحـدة ال تـرى               : وكاالت -نيويورك  
استمرار النشاط االستيطاني اإلسرائيلي شرعيا ولكن الوقت قد حان الستئناف محادثات السالم الفلسطينية             

  .اإلسرائيلية بدون شروط
ما زلنا ندعو الفلسطينيين إلنهاء التحـريض       'في كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة        وأضاف أوباما   

  .'ضد إسرائيل وما زلنا نؤكد أن أمريكا لن تقبل شرعية المستوطنات اإلسرائيلية المستمرة
أمـن  : حان الوقت لالستئناف غير المشروط للمفاوضـات بـشأن قـضايا الوضـع الـدائم              'وتابع قوله   

وتعتبر كلمته هذه تراجعا عن شرط تجميد البناء        . 'يليين والفلسطينيين والحدود والالجئون والقدس    اإلسرائ
  .في المستوطنات

وترفض اسرائيل الحديث عن عودة الالجئين الفلسطينيين الذين تهجروا غداة اعالن دولة اسرائيل عـام               
  . وضمته1967 عام كما تستبعد اي تقاسم للقدس التي احتلت القسم العربي منها. 1948

سأواصل السعي  ' عضوا   192وقال اوباما في اول خطاب له امام الجمعية العامة لالمم المتحدة التي تضم              
  .'من اجل احالل سالم عادل ودائم بين اسرائيل وفلسطين والعالم العربي

يهودية تحفـظ   دولة اسرائيل   . دولتان تعيشان في سالم وامن جنبا الى جنب       : الهدف واضح 'وتابع اوباما   
امن كل االسرائيليين، ودولة فلسطينية قابلة للحياة مستقلة ومتواصلة جغرافيا، مما يضع حدا لالحـتالل               

  .'1967االسرائيلي الذي بدأ في العام 
ووجه الرئيس االمريكي رسالة صارمة الى قادة العالم حضهم فيها على العمل معا لحل المشاكل االكثـر                 

ان من كانوا ينتقدون الواليات المتحدة بسبب عملها لوحدها في العالم ال يمكنهم االن              'وقال اوباما    .الحاحا
  .'الوقوف والتفرج على الواليات المتحدة وهي تحل مشاكل العالم لوحدها

وعلينا ان ندخل فـي حقبـة جديـدة مـن           .. الوقت قد حان للعالم للتحرك في اتجاه جديد         'واضاف ان   
  .'ح المتبادلة واالحترام المتبادل، ويجب أن يبدأ عملنا االنالمشاركة تقوم على المصال

  24/9/2009القدس العربي، 
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  المفاوضات يجب أال تبدأ من نقطة الصفر، نريد سالماً أكثر وعملية أقل: ميتشل .38

نحن اآلن : "قال الـمبعوث األميركي لعملية السيالم السيناتور جورج ميتشل :عبد الرؤوف أرناؤوط
هدفنا واضح من : "وأضاف"  في مرحلة مكثفة من الـمناقشات إلعادة إطالق الـمفاوضاتبصدد الدخول

أجل النجاح في تحقيق أهدافنا الـمشتركة ووضع حد لدوامة الصراع التي تسببت بالكثير من الضرر، 
ل فإنني سوف ألتقي نظرائي اإلسرائيليين والفلسطينيين وكذلك ممثلي دول عربية، وسوف نبني على العم

الذي تم القيام به لتشجيع جميع األطراف على تحمل الـمسؤولية من أجل السالم والعمل استناداً إلى 
  ".التزاماتها

إنها تتعلق : "وكشف ميتشل النقاب عن تفاصيل الخالفات القائمة التي سيجري العمل عليها، وقال
؟ ما هي الـمواضيع التي ستكون بالـمرجعية، من أين تبدأ الـمفاوضات بالعالقة مع الجهود السابقة

مشمولة في الـمفاوضات؟ كيف سيتم تحديدها؟ كيف سيتم البدء بالـمفاوضات؟ ما هو التسلسل الذي 
بالطريقة نفسها التي تمت حتى اآلن، ) الخالفات(نحن سنتعامل معها : "وأضاف" سيتم بناء على ذلك؟

. تغلب على خالفاتهما، وعلى سد الثغراتسنجتمع مع الطرفين، سنسعى إلى تحديد ما هو ضروري لل
وسنتحرك بين الطرفين، بالطريقة التي . سوف نقوم، عندما تقتضي الحاجة، باقتراح لغة، اقتراح قرارات

سنحاول حل هذه "مشدداً على ذلك بقوله " أجريناها على مدى شهور عديدة حول مواضيع أخرى
  ". الخالفات

) عباس ونتنياهو(الرئيس أوباما قال لهما : "من نقطة الصفر، وقالوأكد أن الـمفاوضات يجب أالّ تبدأ 
وهذا يعني أنه ال ينبغي على أي من الجانبين أن . إننا ال نستطيع استئناف الـمحادثات من نقطة الصفر

هذه هي الرسالة التي . التنازالت الـمؤلـمة من قبل الجميع ستكون ضرورية. يتمسك بصيغة مثالية
  ". إلى القادة في االجتماعات الخاصةنقلها الرئيس

من الصعب "ونقل عدداً من العبارات التي قالها الرئيس األميركي لكل من الرئيس عباس ونتنياهو وهي 
السبب الوحيد لشغل الـمنصب هو من أجل إنجاز "و" فصل أنفسنا عن التاريخ، ولكن علينا أن نفعل ذلك

السالم بين إسرائيل والفلسطينيين "و" لـمخاطر من أجل السالميجب علينا جميعاً أن نتحمل ا"و" األمور
  ".هو أمر حاسم ألمن إسرائيل، وضروري بالنسبة إلى الفلسطينيين لتحقيق تطلعاتهم

وبشأن استخدام عبارة كبح جماح النشاطات االستيطانية بدالً من كلـمة وقف النشاطات االستيطانية قال 
ال يوجد تغيير في السياسة األميركية، موقفنا : "على نصه الحرفي" ماأليا"في إيجاز للصحافيين حصلت 

نحن نعتقد أنه إذا ما نفذت اإلجراءات التي طالبنا بها، فإنها ستهيئ الفرصة األفضل أن . هو كما كان
نحن لـم نقل يوماً إن أي واحدة من . توفر السياق الذي يمكن أن تنجح فيه إعادة إطالق الـمفاوضات

كما أننا لـم نقل أبداً إن اإلجراءات التي . ت التي طالبنا بها هي شرط مسبق للـمفاوضاتاإلجراءا
كنا دائماً واضحين أن هدفنا هو إعادة إطالق الـمفاوضات، وأن . نسعى إليها هي غاية في حد ذاتها

قيق اإلجراءات التي طالبنا بها هي خطوات من شأنها أن تساعد على تهيئة الظروف الـمواتية لتح
  ".االستكمال الناجح لتلك الـمفاوضات

أنا ال أوافق : "ورفض اعتبار عدم الحصول على التزام إسرائيلي بوقف شامل لالستيطان بأنه فشل، وقال
، لدى توليه منصبه أعلن الرئيس أوباما وأثبت التزامه الشخصي لتحقيق سالم )على هذا التوصيف(بشدة 

في الـمنطقة كان هناك اعتراف بأن هذا . لقضية أولوية قصوىوقال منح هذه ا. شامل في الـمنطقة
ال يوجد رئيس أميركي على اإلطالق ذكر أنها ذات أولوية . التزام فريد من نوعه في التاريخ الحديث
  ".عالية في اللحظة األولى من توليه السلطة

  24/9/2009األيام، فلسطين، 
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  ضاء ألكثر من ألف فلسطينيسرقت أع" إسرائيل: " السويدي بوسترومالصحافي .39
أفون " قال الصحافي السويدي كارل دونالد باستروم، صاحب التحقيق الذي نشر في جريدة :يو بي آي
ألعضاء بشرية من جثث " اإلسرائيلي"السويدية الذي كشف عن عمليات سرقة الجيش " دابالت

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

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

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

وأكد الصحافي تعرضه لتهديدات بالقتل من أطراف عديدة عبر الهاتف ". نله جثث الشهداء الفلسطينيي
 .والبريد اإللكتروني

 للتميز الصحافي"من ناحية أخرى، منحت الفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين الجائزة السنوية 
 ".الفلسطينيةتقديراً لشجاعته في الدفاع عن القضايا اإلنسانية العادلة ومنها القضية  "لبوستروم"

 24/9/2009الخليج، اإلمارات، 
 

  تدهور العالقات بين السويد والدولة العبرية .40
مقاال " افتونبالديت"تدهورت العالقات السويدية اإلسرائيلية على خلفية نشر صحيفة : ردينة فارس - غزة

يما اتهم نتنياهو ف. يدين الجيش اإلسرائيلي بسرقة أعضاء قتلى فلسطينيين حسبما أفادت مصادر أوروبية
واستدعت السويد . السويد التي تتولى رئاسة االتحاد األوروبي أنها تشرع في إقامة عالقات مع حماس

يوم االثنين الماضي سفير إسرائيل في ستوكهولم بيني داجان لتوضيح تصريحات نتنياهو وإصدار نفي، 
صال سياسي مع حماس ونحن نعمل وفق وقالت السويد في بيان سياسي أنه ال يوجد لحكومة السويد أي ات

 .جميع سياسات االتحاد األوروبي في هذا المجال، حيث إن المزاعم حول وجود اتصاالت ليس لها أساس
  24/9/2009عكاظ، 

  
  نياهو مشكلة وال أرضية للتفاوض معهاحكومة نت: عباس .41

الـوزراء اإلسـرائيلي    اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة رئيس        :  راغدة درغام  -نيويورك  
وأكد في مقابلـة مـع      . "ليست هناك أرضية مشتركة للحديث معها     "، مؤكداً أنه    "مشكلة"بنيامين نتانياهو   

وقلل من مطالبـة إدارة     . "ألنه سيعني أن االستيطان مستمر    " أنه لن يقبل بوقف جزئي لالستيطان        "الحياة"
  .بعدما كانت تطالب بوقفه االستيطان، "ضبط"الرئيس األميركي باراك أوباما بـ 

وأشار إلى أن إسرائيل تريد دولة فلسطينية بحدود موقتة، مشدداً على ضرورة أن ينطلـق أي اسـتئناف                  
للمفاوضات من المرجعية التي توصل إليها مع حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت              

 اللقاءات التي ستستضيفها واشنطن مطلع الشهر       ودافع عن . في شأن الحدود وأن تتناول القضايا األساسية      
ال قطيعة بينـي وبـين الحكومـة        "المقبل بين الوفدين التفاوضيين الفلسطيني واإلسرائيلي، الفتاً إلى أن          

  :وفي ما يلي نص المقابلة.  إليها"ال خيارات سوى استمرار التحدث"واعتبر أن . "اإلسرائيلية
  ئية والثالثية؟ كيف رأيت أجواء المحادثات الثنا> 
 اللقاء من حيث المبدأ كان فكرة تستحق البحث، هل يتم هذا اللقاء أو ال يتم؟ ونحن في النهاية قررنا أن                     -

ال بد من أن نأتي، على رغم أن هناك من عارض ومن هاجم ومن انتقد، لكن نحن في سياستنا نفضل أن                     
وال نحقق أي شيء ونخسر، لكن األفـضل أن         يمكن أن نقول ال أو أن نذهب        . نكون إيجابيين ال سلبيين   

  .نأتي ونقول رأينا، لذلك أتينا وأجرينا هذا اللقاء
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األمر الذي تكلمنا فيه مع الرئيس باراك أوباما هو أن هناك التزامات، هو نفسه أعلـن عنهـا، ونحـن                    
 والمؤسـسات،   قمنا بما يخصنا كامالً ومستمرون في تطبيق التزاماتنا في األمن والـسلطة           . ملتزمون بها 

اإلدارة األميركية حاولت خالل األشهر الثمانية الماضية أن تحقق         . لكن اإلسرائيليين لم يقوموا بأي شيء     
هي تقول إنها حققت    ). مبعوثها الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل      (تقدماً وبذلت الجهود من خالل      

وقف الجزئي لالسـتيطان يعنـي اسـتمرار        بعض التقدم، لكن نحن ال نستطيع أن نقبل باألمر الواقع، فال          
  . في المئة، فهو استمرار لالستيطان٩٥االستيطان، حتى لو كان التوقف بنسبة 

يجـب أن  : نحن وجهة نظرنا هـي . "حققنا شيئاً، فلنستمر ونبني عليه"وجهة نظر الرئيس أوباما هي أننا    
ة، أي الحدود والمستوطنات والالجئين     نتوقف ثم نبدأ بعد أن نحدد مرجعية المفاوضات والقضايا األساسي         

أوباما سيستمر اآلن في مساعيه، قال إنه سيستمر لفترة معينة، قد تكون قصيرة             . واألمن والمياه وغيرها  
  .أو طويلة، وبعد ذلك سيرى كيف يمكن أن يتصرف

ج بأزمـة   نحن في الحقيقة نريد أن نحافظ تحت أي ظرف على عالقتنا بالرئيس أوباما، وال نريد أن نخر                
مع األميركيين أو أن نفتعل أزمة، لكن في الوقت نفسه ال نستطيع أن نسير إال في شكل واضح، ال بد من        

  . إلى أين نحن ذاهبون) لنعرف(أن تكون معالم الطريق واضحة 
  وأين يكمن تحديداً الخالف على المرجعية؟ > 
أولمرت ومع إدارة الرئيس    ) السابق إيهود رئيس الوزراء اإلسرائيلي    ( اتفقنا على المرجعية مع حكومة       -

هذا الموضوع حسم بيننا وبين     . جورج بوش، وهي تحديد حدود الضفة الغربية وما هي األرض المحتلة          
اننا نقصد باألرض المحتلة قطاع غزة والـضفة الغربيـة،          : األميركيين واإلسرائيليين على النحو اآلتي    
  ."األراضي الحرام" األردن و ونقصد بالضفة القدس، والبحر الميت ونهر

 حددت في شكل أوضح، وهي الحدود التي كانت قائمة بين األردن فـي ذلـك                "األراضي الحرام "عبارة  
الوقت وبين إسرائيل، ومن هنا انطلقت الخطوة الثانية مع حكومة أولمرت، وهي محاولة االتفـاق علـى                 

م ومن قبلنا، وقـدمت اقتراحـات لتبـادل         وفعالً رسمت خرائط من قبله    . تبادل األرض ورسم الخرائط   
  . والعودة اآلن إلى النقطة صفر مشكلة. األراضي، لكننا لم نتفق

هذه القضايا الست من دون أي      . الشيء اآلخر أن هناك القضايا األساسية التي ذكرت في مؤتمر أنابوليس          
ما أن نعود إلى الوراء ليقولـوا       أ. استثناء، ناقشناها في عهد أولمرت، يعني ناقشنا الحدود وناقشنا القدس         

  . هذه هي القضايا وهذا هو المقصود بالمرجعية. نقبل القدس ونرفض الالجئين، فهذا ال يجوز
  إذاً هناك خالف جذري بينكم وبين اإلسرائيليين على مواضيع التفاوض؟ > 
  . بالضبط، خالف جذري-
  وهل سيستغرق هذا فترة طويلة؟ > 
االستيطان سيستمر، وهو   . شكلة فعالً، ألنه ليست هناك أرضية مشتركة للحديث        نعم، حكومة نتانياهو م    -

يقول إن القدس خارج القوس، سواء في ما يتعلق بأي وقف لالستيطان أو فـي البحـث فـي وضـعها                     
  مستقبالً، ويقول أيضاً إن الالجئين خارج القوس، إذاً في ماذا نبحث أو على ماذا نتفق؟

يتنا الموجودة في خطة خريطة الطريق تتكلم عن جملتين قالهما بوش وثبتتـا             يرفضون الدولتين، ومرجع  
إنهاء االحـتالل   "، و   "إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل         ": في خريطة الطريق  

لـة  الدو. إذاً ما معنى هذا الكالم؟ هذا الكالم مهم ومتفق عليه وإسرائيل ال تريـده . "١٩٦٧الذي وقع في  
  . التي تعنيها إسرائيل دولة ذات حدود موقتة

لمـاذا إذاً سـتعقد     . إذاً، نحن في وضع أسوأ بكثير مما هو االنطباع مع بدء اإلدارة األميركية مهماتها             > 
  لقاءات في مطلع الشهر المقبل؟ 

الحوار هناك فائدة من    . المفاوضات تتم على شيء مختلف عليه     .  نحن ال نرفض مبدأ الحديث والحوار      -
إنني لم أقطع الحوار مع إسرائيل إطالقاً في ما         ) في نيويورك أمس  (وأنا قلت في مجلس الجامعة العربية       
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يتعلق باألمن والقضايا االقتصادية والحياة اليومية، ولن نقطعه سواء كانت هناك مفاوضات سياسية أو لم               
هناك خـالف علـى     . ة اإلسرائيلية ليست هناك قطيعة بيني وبين الحكوم     . وسيستمر هذا الحوار  . تحصل

  .كيفية بدء المفاوضات السياسية، وعندما نتفق سنتحاور
  ستستمر في التحدث إليهم حتى لو استغرق هذا أفقاً زمنية مفتوحة؟ > 
ليـست أمامنـا    . ومع ذلك سنستمر في الحديث    .  نحن كنا نقترح فترة زمنية، لكن إسرائيل ترفض هذا         -

نتوقف، وإذا توقفنا سيزداد الوضع تأزماً، ونحن لسنا في وضع يـسمح بـأن              إما أن نحاور أو     . خيارات
  .على األقل نستمر في الحوار. نعيش أزمات

  و ماذا لو استمر الحوار بال نتيجة؟ أال تخشى ردود الفعل؟ > 
لكن ليس لدينا خيارات أخـرى إال اسـتمرار         .  أعرف أن سيكون هناك تململ عند الناس وسيتساءلون        -

  . ما دام موقفنا واضحاًالحديث
  ماذا يريد اإلسرائيليون؟ > 
  . يريدون دولة ذات حدود موقتة-
  وأنت ماذا قلت؟ > 
  .ال، أرفض:  قلت-
  ولماذا يريدون دولة ذات حدود موقتة؟> 
 في المئة من األراضي الفلسطينية الحاليـة        ٦٠ أو   ٥٠ أو   ٤٠ الدولة ذات حدود موقتة هي دولة على         -

يريدون أن تقام عليها دولة فلسطينية تُعلن وتبقى حدودها غير نهائيـة، لكـن هـذا                . يةمن الضفة الغرب  
وهـذا هـو    .  سنة، يعني أنها ستصبح حدوداً نهائية بسلطة األمـر الواقـع           ٢٠ سنوات أو    ١٠سيطول  
ونحن ال نقبل   . نحن نرفض هذا، علماً أنه وارد في خطة خريطة الطريق، لكن باعتباره خياراً            . المقصود

  . ذا الخياره
  هل تود أن تبدأ برسم الحدود؟ > 
لقد حددنا الحـدود، قلنـا إن حـدود     .  نريد أن نستمر في الحديث الذي بدأناه في عهد حكومة أولمرت           -

 مع تعديالت متبادلة بين الطرفين، وهذا ما نقوله اآلن ونستمر في            1967األرض المحتلة هي حدود عام      
  .الحديث عنه

هل تلمـس   .  نشاط االستيطان اإلسرائيلي بعدما كان يتحدث عن وقفه        "ضبط" عن   باراك أوباما تحدث  > 
  تغييراً في المواقف األميركية؟ 

أوباما . نحن نقول وقف االستيطان في شكل كامل      .  اليوم تم تعديل الكلمة، وال يهم إن تم تعديلها أو ال           -
  . ال نعني هذا وموقفنا كما هو: نه قالأظ. سمعت أنه غير هذه الكلمة الحقاً. قال إن موقفهم لم يتغير

  هل أخطأ ميتشل حين بدأ بموضوع االستيطان؟ > 
إذا اتفق عليه، كنا سننتقل إلى مراحل أخرى، ألنه االلتـزام األول      .  أهم شيء كان موضوع االستيطان     -

  .في البند األول من خطة خريطة الطريق
  أال تسمي هذا فشالً؟> 
  . ال أسمي هذا خطًأ-
  هو فشل؟ هل > 
  ). في تحركاته( حتى اآلن لم يعلن فشالً، لكنه سيستمر -
  كنت تتحدث عن فكرة البدء برسم الحدود، هل هناك موافقة إسرائيلية على ذلك؟ > 
  . كانت هناك موافقة في عهد أولمرت، اآلن ال توجد موافقة-
  هل ستدفع باتجاهها؟ > 
  . نعم، سندفع بها بقوة-
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  لماذا؟ > 
ذا رسمنا حدوداً، نكون أنهينا مشكلة الحدود ومشكلة االستيطان وأنهينا مـشكلة الميـاه وأنهينـا                 ألننا إ  -

  . مشكلة القدس
  هل تريد مشاركة عربية وأوروبية وروسية في هذا الدفع؟ > 
ونحن على تواصـل    .  بال شك، نحن نريد مشاركة دولية من خالل اللجنة الرباعية والعرب باستمرار            -

  . وا مسؤولياتهم معنا أيضاًمعهم، ليتحمل
  ذهب نتانياهو سراً إلى موسكو، لماذا؟ > 
 أتصور أنه ذهب في موضوع مختلف، وال أريد أن أدخل في التفاصيل ألننـي ال أعـرف، إنمـا ال                     -

  . ربما ذهب للتكلم في قضايا أخرى. أتصور أنه ذهب للتحدث عن قضية فلسطين
 هل سيغطي الموضوع اإليراني دائمـاً علـى موضـوع           .يقال إنه ذهب للتحدث عن موضوع إيران      > 

  فلسطين؟ هل ستبقى فلسطين دائماً رهينة الملف اإليراني؟
وأيضاً لإلنصاف، عندما طرحت على أوباما هذه الفكرة، قال إن القـضية            .  لم تكن كذلك في الماضي     -

وبالتالي، فإن أوباما لم يقبـل      . االفلسطينية أوالً، وإذا تم حل القضية الفلسطينية أوالً، سنحل باقي القضاي          
  .بأن تستبدل القضية اإليرانية بالقضية الفلسطينية

هل تحدثتم مع أوباما عن تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة في حرب غزة، وهل ستتخذون أي                 > 
  أجراءات قضائية في هذا الموضوع؟ 

وأظـن أن األشـقاء العـرب       . في هذا الموضـوع    ال، لم نتحدث إلى أوباما عنه، لكننا تحدثنا عربياً           -
  .سيتحدثون عنها ويتخذون الخطوات المناسبة). اإلجراءات القضائية(سيتولون هذه المهمة 

  ما رأيك في االقتراح المصري في شأن موعد االنتخابات الفلسطينية؟ > 
، ونحـن موافقـون     ٢٠١٠ المصريون قدموا اقتراحاً بأن تكون االنتخابات في النصف األول من عام             -

  .على ذلك، شرط أن نعلن مسبقاً الموعد الذي تتم فيه هذه االنتخابات
ما رأيك في حديث رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض عن بناء المؤسسات وأنه سيجعل بناء الدولة                > 

  الفلسطينية أمراً واقعاً خالل سنتين؟ 
ن في الضفة الغربية قلـب األمـور كثيـراً،          ما يجري اآل  .  بناء المؤسسات مستمر، وهو عمل ممتاز      -

الوضع األقتصادي إلى حد ما أحسن من الماضي، والوضع األمني مستتب تمامـاً، المؤسـسات تبنـى                 
بسرعة، حتى إنني قلت اليوم للرئيس أوباما إننا بذلنا جهوداً وكنا نتوقع أن نعلن دولتنا في أقرب فرصة                  

ه عمل ممتاز جداً وبتوجهاتنا بطبيعة الحال لترسيخ أسس الدولة          ما قام به سالم فياض وما يقوم ب       . ممكنة
  . الفلسطينية

، "أونـروا "هناك احتفاالت بمرور ستين عاماً على تأسيس وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين              > 
هذا الموضوع يطرح عناصر عدة منها مسألة معاملة الالجئـين فـي            . وستكون هناك جلسة عامة مهمة    

  .د العربية وحق العودة ومسألة التوطين التي يخشاها لبنان والعالقة مثالً مع المنظمات الفلسطينيةالبال
 قامت بواجباتها خالل الستين سنة تجاه الفلسطينيين من أجل          "أونروا" في هذه المناسبة، لنؤكد على أن        -

، ونتمنى من الدول المانحة أن    معيشتهم ومن أجل تعليمهم ومن أجل إدامة الحياة لهم، وهذا شيء مهم جداً            
تستمر في دعم الوكالة ألن مهمتها هي أن تحافظ على وضع الالجئين إلى أن يأتي الحل والحل ليس عند                   

  .، إنما الحل السياسي سيأتي من خالل المفاوضات"أونروا"
جـئ فـي   الموضوع المهم للبنانيين والذي أكدناه أكثر من مرة، أننا نحن حريصون على أن ال يبقـى ال            

. بعض الفلسطينيين ممكن أن يعود إلى إسرائيل وبعضهم إلـى الـوطن           . لبنان، بمعنى أن تحل المشكلة    
  . البعض اآلخر سيحمل جنسية فلسطينية ولن يكون عبئاً على لبنان
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وبالنسبة إلى العالقات مع المنظمات الفلسطينية في لبنان وسورية، هل بحثتم في االنفتاح على إيـران                > 
   مع أوباما مثالً؟ وسورية

 ال، نحن عالقتنا مع سورية عالقة متطورة وجيدة جداً وممتازة، وهناك تنسيق كامل كما مـع األردن                  -
ومصر والسعودية واإلمارات وقطر وغيرها، كذلك التنسيق بيننا وبين اإلخوة السوريين على أحسن مـا               

  .يرام
  هل أنت متفائل؟> 
  .فائدة من عملنا يجب أن نبقى متفائلين، و إال ال -

  24/9/2009الحياة، 
  

  لقاء القمة الثالثي  .42
   منير شفيق  
القمة المقصودة هي قمة الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته والممددة من مجلس الجامعة العربية السيد 
محمود عباس، والرئيس األميركي باراك أوباما، الذي أخذت شعبيته تتراجع بعد ثمانية أشهر من عهد 

رته، ورئيس الوزراء في حكومة الكيان الصهيوني، الذي يعاني مأزقاً بسبب الضغوط التي تمارس إدا
 بين إليه ودول كبرى أو لوبيات صهيونية عالمية، وال ننسى فشل جيشه في حربيعليه من أقرب المقر

  . 2008/2009 في لبنان وقطاع غزة 2006يوليو 
حية لمحمود عباس والرئاسة األميركية التي بدأ وهج صاحبها في عندما أشير إلى الرئاسة المنتهية الصال

، ورئاسة نتنياهو الذي يعاني مأزقاً متعدد األبعاد لم يكن 50%الخبو، ولو لم يصل بعد إلى ما دون الـ 
األمر الذي يعني أن ثالثتهم . المقصود التعريض، وإنما إظهار حاجة الثالثة إلى لقاء قمة، مجرد لقاء قمة

  . ي حالة ال يحسدون عليهاف
الناطق الرسمي األميركي أكد أن المهم هو اللقاء، ومن دون توقع نتائج سريعة منه، وبالمعنى نفسه ذهب 

أما الذين علقوا على اللقاء من المقربين . الناطق الرسمي باسم نتنياهو بالقول إن مجرد اللقاء له أهميته
قبوله اللقاء مع نتنياهو وكان قد اشترط عليه وقف النمو من محمود عباس فكان همهم أن يسوغوا 

  . االستيطاني وإال فهو لن يحضر
من جهة أوباما ونتنياهو لم يكن ثمة تراجع عن شروط وضعاها للقاء، فيما األمر مختلف بالنسبة إلى 

صيات بعدم بل أسهم في صدور تو. عباس، حيث تشدد في المطالبة بوقف االستيطان شرطاً للقاء نتنياهو
حضور اللقاء الثالثي، من قبل اللجنة التنفيذية التي أصبحت ذات نصاب من خالل اجتماع مجلس وطني 

وكان الخبراء قد أكدوا أنه مخالف للنظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمهم . طارئ
   .الدكتور أنيس القاسم الذي أسهم في وضع ذلك النظام في مرحلة التأسيس

ومثل هذه التوصية صدرت عن اللجنة المركزية لحركة فتح المنبثقة عن مؤتمر فاقد الشرعية، وذلك 
وهو ما أكده مشرفون . بسبب انعقاده تحت االحتالل، ومن انتخابات اتهمت بحدوث تالعب في نتائجها

، من دون أن على المؤتمر واالنتخابات وفي مقدمهم أحمد قريع ونبيل عمرو، بل اتخذ محمود عباس
تكون له صالحية، قراراً بتغيير اللجنة المخصصة لفرز أصوات صناديق انتخاب المجلس الثوري، 

  . وتشكيل لجنة بديلة في أثناء عملية الفرز
التذكير هنا ضروري حتى ال تصدق اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية أن ما جرى في تشكيلهما أصبح 

ولكن مع ذلك ذهبت توصياتهما أدراج .  يكتسبا شرعية مع فرضهما أمراً واقعاًمنسياً، وأن بإمكانهما أن
الرياح مع قرار المشاركة من قبل محمود عباس، وقد اتخذه بضوء أخضر مصري وبال رجوع ألية 

دفناه "ألن الجواب سيكون . وهذا ما سيتكرر ألن ما من لجنة يمكنها محاسبته، أو مراجعته. شرعية
  . يقول المثل الشعبي الشهير كما "سوياً
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ولهذا كان على المقربين من أصحاب األلقاب الجديدة أن يردوا على أسئلة الصحافيين حول التراجع، 
وقد قوبل بمعارضة أغلب . وفقدان المصداقية، حين قبَِل محمود عباس بالمشاركة بلقاء ثالثي مع نتنياهو

ولكن مع ذلك اآلن إجاباتهم معدة سلفاً ألنها . الجهادفصائل منظمة التحرير األخرى فضالً عن حماس و
  . مكررة مع كل مناسبة تراجع أقدمت عليها القيادة الفلسطينية وستكرر مع كل تراجع قادم ال محالة

قرار مشاركة عباس في القمة ُأريد منه تجنب تحميل أية مسؤولية للطرف الفلسطيني بإفشال أو عرقلة 
مود عباس سيحمل معه إلى اللقاء كل المواقف الفلسطينية المعروفة وسيسمعها التسوية، كما أن مح

وهذا سبب ثانٍ للمشاركة في اللقاء وإال من كان سينقل الموقف الفلسطيني ألوباما؟ علماً . ألوباما ونتنياهو
  . بأنه، ال محالة سيتثاءب إذا كان سيكرر له ما سمعه من ميتشل على لسان المفاوض الفلسطيني

مع كل ) المقصود القيادة األميركية واألوروبية ("كسب الرأي العام"بمثل هذه الحجج، وال ننسى حجة 
 م الحقاً، جاء الدفاع عن مشاركة عباس في لقاء مع نتنياهو رغم استمرار النموقدم، أو سيتنازل قُد

  . االستيطاني واستثناء القدس حتى من أي حديث له عالقة باالستيطان
 وإذا قيل في هذا تغطية لنتنياهو سيقال في "السياسة فن الممكن"لكن في هذا تراجع، سيقال : ذا قيل لهموإ

  . هذا تشجيع ألوباما ودعم له وليس لنتنياهو
يعني باختصار اإلجابات جاهزة، ومكررة، وعليك أن تقتنع بها دائماً حتى لو وصلنا إلى مرحلة توقيع 

  . في القضيةاالتفاق النهائي الذي يص
وبالمناسبة ما هذه الموضوعة التي أخذت تتكرر منذ مجيء باراك أوباما رئيساً للواليات المتحدة، وهي 
ضرورة دعمه وتشجيعه من خالل تسهيل مهمته حتى لو حمل تنازالت جديدة مثل التطبيع العربي مع 

  . "يننا طلبت معونتناجئناك حتى تع"وقف النمو االستيطاني وبدء المفاوضات؟ وانطبق المثل 
إذا كان أوباما الذي يراهن عليه للضغط على الكيان الصهيوني ليسترد بعض الحق الفلسطيني : السؤال

  بحاجة إلى تشجيع من عباس وبعض قادة العرب فكيف يكون ذا قدرة رهيبة ويراهن عليه؟ 
  24/9/2009العرب، قطر، 

  
  لكل رئيس قممه وسالمه.. قمة نيويورك  .43

   ر الزعاترةياس
قلنا من قبل إن اشتراط الرئيس الفلسطيني وقف االستيطان من أجل لقاء نتنياهو لم يكن سوى مجاملة 
للرئيس األمريكي أوباما ، إذ ال يعقل أن يضغط هذا األخير من أجل وقف االستيطان بينما تتواصل 

يقرر الرئيس األمريكي عودة العدوين المفترضين ، وكأن كل شيء على ما يرام ، ما يعني أنه ما إن 
اللقاءات ألي سبب كان ، حتى يبادر الفلسطيني إلى الموافقة ، وبالطبع ألن الحكمة السياسية ال تقول 

  .بخذالنه بعد ما أبداه من تعاطف مع الفلسطينيين،،
دليلنا على هذه النظرية أن عاقال لم يكن بوسعه أن يصدق تلك الصحوة المفاجئة حيال خطورة 

ستيطان من قبل قيادة السلطة ، هي التي أدارت عشرات اللقاءات مع العزيز أولمرت وصاحبته تسيبي اال
ليفني استهلكت أكثر من مئتي ساعة تفاوضية ، بينما كانت حكومته تسجل أعلى مستوى من السعار 

لت إن عدد االستيطاني في تاريخ الدولة العبرية ، كما اعترفت بذلك صحيفة يديعوت أحرونوت التي قا
 ألف مستوطن يسكنون القدس 200هناك ( ألف 300 إلى 250مستوطني الضفة قد ارتفع في عهده من 

  ).الشرقية
والحال أن سلطة وقيادة تعلن في وضح النهار ومنذ سنوات طويلة ، أن خيارها الوحيد هو التفاوض ، 

بث ال يمكن إال أن تفعل ذلك وأن المقاومة المسلحة في مواجهة االحتالل الصهيوني هي نوع من الع
أليس من األفضل أن تفاوض للتوصل إلى اتفاق قبل أن يلتهم . بصرف النظر عما يحدث على األرض
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ذلك هو لسان حالهم ، بل (االستيطان ما تبقى من األرض بدل االنتظار حتى يتوقف وهو لن يتوقف 
  .،،)ومقالهم في بعض األحيان

 كانت ضرورة ألوباما بعدما وصل الجدار المسدود ، ولعله اقتنع باستحالة لقاء نيويورك أو قمتها الثالثية
، وأقله صعوبة الدفع في اتجاه اتفاق نهائي بين نتنياهو والفلسطينيين ، وبالطبع ألن من الصعب عليه 
إعالن الفشل ، والقول إن المفاوضات قد انتهت ، ألن ذلك خط أحمر أمريكي وصهيوني وأوروبي ، بل 

 فلسطيني أيضا ، والسبب أن نعي المفاوضات سيفرض وقائع جديدة على األرض ال يريدها أي وعربي
، " العنف"من األطراف المشار إليها ، وهي وقائع يعرف الجميع أنها لن تكون سوى عودة المقاومة و

ف ذلك ثمة خالف على توصي(وقبل ذلك اعتبار التعاون األمني ووجود دايتون نوعا من الخيانة للقضية 
  ).في المرحلة الراهنة

لذلك كله ، وتبعا للسياسة األمريكية التقليدية ، المدعومة من جميع األطراف إياها ، فال بد أن تكون لكل 
رئيس عملية سالم خاصة به يواصل من خاللها المطالبة بتجميد االستيطان ، كما يواصل التبشير 

اصل فيه عقد اللقاءات والقمم بين الطرفين ، بينما يواصل بإمكانية الحل النهائي ، في ذات الوقت الذي يو
، والتعبير للمحلل اإلسرائيلي عكيفا الدار ، وجوده وفعله " االختراع العبقري المسمى سلطة فلسطينية"

) على مناطق أ و ب(على األرض بتأمين الحماية لالحتالل وتدجين الفلسطينيين على واقع الدولة المؤقتة 
يريس ، التي هي الحل االنتقالي بعيد المدى بحسب شارون الذي أسس لعيونها حزب كاديما كما يسميها ب

وانسحب من أجلها من قطاع غزة ، وهي السالم االقتصادي بحسب مسمى نتنياهو ، وهي للمفارقة دولة 
ي األمر الواقع بحسب سالم فياض ، والتنظير في كل األحوال هو عدم جاهزية الفلسطينيين للسالم ف

الوقت الراهن ، وضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية يثبتون من خاللها جاهزيتهم للسالم مع الدولة 
العبرية ، لكن الجوهر الحقيقي لهذه اللعبة هو تحويل المؤقت إلى دائم ، ربما مع بعض الرتوش التي ال 

نحها مقعدا دائما في األمم تغير كثيرا في المضمون ، السيما حين يصار إلى االعتراف بتلك الدولة وم
  ).السيادة تفصيل ال أهمية له ، والنزاعات الحدودية متوفرة بكثرة في ملفات األمم المتحدة،،(المتحدة 

كل ذلك ال يلغي إمكانية أن تكون هناك صفقة نهائية في وقت يطول أو يقصر ، األمر الذي سيعتمد على 
بقيت انتخابات تشريعية (لخيوط في فتح والمنظمة حجم تنازالت قيادة السلطة بعدما أمسكت بكل ا

  .، كما سيعتمد على جرأة نتنياهو وتوافق الحالة السياسية اإلسرائيلية) ورئاسية يجري اإلعداد لها
الرد على هذه اللعبة معروف ويجب أن تبادر إليه حماس والجهاد وما تيسر من القوى األخرى بالتعاون 

ذلك بإعالن نعي المسار الذي تنتهجه السلطة ، مقابل التوافق على خط مع الرافضين في حركة فتح ، و
  .مقاوم يفرض وقائع جديدة في ساحة القضية والمنطقة برمتها

  24/9/2009الدستور، 
  

   أوباما"عضالت"عين نتانياهو و .44
  زهير قصيباتي

 محمود عباس، ورئيس    بعد القمة الثالثية التي جمعت الرئيس األميركي باراك أوباما والرئيس الفلسطيني          
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، يمكن إسرائيل ان تعتبر أنها نجحت في منـع أوبامـا مـن نفـخ                   

 بدعوته سابقاً الى تجميد االسـتيطان فـي الـضفة           "ضبط النشاط االستيطاني  "، بدليل استبداله    "عضالته"
ء ما يسميه حواراً من دون شروط، في اللقاء         ويدعي الوزير افيغدور ليبرمان دليالً آخر، هو بد       . الغربية

  .الثالثي، أي فشل الجانب الفلسطيني في فرض تجميد االستيطان قبل أي مساع لدفع مسار المفاوضات
وإن كان الدليل الثاني مجرد ادعاء واه، يلحق مزيداً من الضرر بالسلطة الفلسطينية في صـراعها مـع                  

ث يقدمه الموفد األميركي الى المنطقة جورج ميتـشل الـذي وجـه              في غزة، فالدليل الثال    "حماس"سلطة  



  

  

 
 

  

            30 ص                                     1561:         العدد       24/9/2009الخميس  :التاريخ

رسالة واضحة الى عباس بأن مطلبه األساس في شأن أولوية تجميد االستيطان، لـيس مطلبـاً لـإلدارة                  
  .األميركية

 أوباما الجـانبين، إذ تـضعف       "توبيخ"والحال ان الرسالة ذاتها تتجاوز ما وصفه اإلعالم اإلسرائيلي بـ           
، واألهم إزاء مناورات نتانياهو الذي خرج من القمة لـيعلن           "حماس"جدداً في مواجهة طروحات     عباس م 

ويـدرك رئـيس الـوزراء      . ان ال شروط مسبقة إلعادة إطالق مسار المحادثات مع الجانب الفلسطيني          
ولـو  اإلسرائيلي كما يعرف عباس ان ليس بإمكان السلطة المتمسكة بمرجعية كاملة للمفاوضات، التخلي              

عن مجرد تعهد إسرائيلي علني بتجميد االستيطان، قبل إحياء مسار يرى ليبرمان ان عمره مديد بسنوات                
  .طويلة

بعد سنوات ماذا يبقى من القدس التي يبتلع أحياءها التهويد؟ تلك كانت صيغة التـساؤل لـدى الجانـب                   
، وبات يـدرك ان اسـتعجال اليمـين         "العادل الشامل "الفلسطيني الذي بنى آماالً على مبادئ أوباما للحل         

  . إسرائيل، يغير الوقائع الديموغرافية سريعاً، ليقاس بالشهور واألسابيع"يهودية"اإلسرائيلي المتطرف 
خرج نتانياهو من القمة الثالثية الباردة، بأقل الخسائر الممكنة، ال ليتحدث عن صيغة معاودة المفاوضات               

خرج مطمئناً الى تراجع أوباما عن مطلـب تجميـد          . "وهنه"يراني و   مع الفلسطينيين، بل عن النظام اإل     
فليس بإمكان  . االستيطان اآلن، وإلى أن العضالت األميركية لم تقو على حشره في الزاوية، ولن تستطيع             

 في أفغانستان وباكستان، في حرب لـم تعـد مـضمونة            "القاعدة" و   "طالبان"واشنطن المنهمكة بمطاردة    
نشغلة بإعداد مسرح انسحابها من العراق، تحمل مواجهة سياسية مع إسـرائيل، إذا فكّـرت               النتائج، والم 

  .بمعاقبتها إلرغامها على إطالق قطار المفاوضات مع الفلسطينيين على األقل
بل يمكن نتانياهو ان يدعي نجاحاً باهراً في تحجيم العضالت األميركية حتى اآلن، فاستجابة طلب أوباما                

 مفاوض الى واشنطن األسبوع المقبل، لن تعني سوى تكرار مآل المهمة المكوكية لميتـشل               إرسال فريق 
في الشرق األوسط، مع فارق وحيد هو المكان الذي يفتـرض ان يـوحي بـضغوط مباشـرة لـإلدارة                    

  .األميركية
ت رحلته  عين أوباما على الشرق األوسط، عين نتانياهو على إيران وبرنامجها النووي ونظامها، لذلك كان             

السرية الى روسيا التي استهجنت سريتها، حين بدا جلياً ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي يناور علـى كـل                  
كارثـة القنبلـة    : بعد قمة نيويورك، كررها ايضاً باللعب على تبديل األولويات        . خطوط الملفات اإلقليمية  

ستيطان الى مفاوضات الوضع النهائي     ، وترك ملف اال   "اإلرهابيين"النووية اإليرانية إذا سقطت في أيدي       
  .للفلسطينيين

وطالما يلح الرئيس األميركي في تأييده المطلب الفلسطيني ببدء مفاوضات الوضع النهائي اآلن، يـصبح               
السؤال عم يتحدث نتانياهو، وما اذا كان اوباما عنى وضعه الحرج هو في استعادة سمعة غيـر سـيئة                   

  .ذ وعوده، حين وصف ملف عملية السالم بأنه في وضع حرج جداًللواليات المتحدة، وفي تنفي
األكيد ان الرصيد السياسي للرئيس األميركي يتآكل دولياً، وبين األسباب خبث مناورات نتانيـاهو التـي                

 على ان ما آلت إليه أحوال الفلسطينيين ومن         – في ظل اهتراء اليسار      –تغطي إجماع اليمين اإلسرائيلي     
معه يتقـدم مـشروع   . لعرب، أفضل فرصة للرهان على مزيد من انعدام الوزن في المنطقة   حولهم بقية ا  

  .الدولة اليهودية، ويتقهقر كل يوم حلم الدولة الفلسطينية
أيهمـا أخطـر، القنبلـة      : مرة أخرى سيحاول نتانياهو إرباك أوباما ليبحث عن جواب لمعضلة أولويتين          

؟ ومشكلة الرئيس األميركي في وضعه الحرج، انه مـا زال فـي      النووية اإليرانية، أم مستوطنات الضفة    
  .بداية واليته األولى، وأن طريق المواجهة مع إسرائيل طويل

  24/9/2009الحياة، 
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  " فاشل"لقاء نتنياهو أبا مازن واوباما  .45
  بن كاسبيت

ى هذا القدر، لجر لم يبذل منذ زمن جهد كبير على هذا القدر، من كثيرين على هذا القدر، زمنا طويال عل
يقوم نتنياهو وأبو مازن اآلن على مدخل هذا الممر وينظران . رجلين إلى ممر ال يفضي إلى أي مكان

. فقد سارا فيه من قبل. يحفظ كالهما هذا الطريق عن ظهر قلب. إلى الطريق المسدود القائم أمامهما
هذا الطريق، ومبلغ تملص الجائزة سيجرب على جسده مبلغ تضليل . حانت اآلن نوبة اوباما لفعل ذلك

طريق طويل موئس، لم يعد منه أحد حياً، لكن اوباما حاول أن ينفث روح الحياة . التي تنتظر في نهايته
نعم نحن "بل لقد بدا تعبير . كانت خطبته متعبة قاتمة، كانت نوعاً من محاولة أحياء جثة. في هذا الجهد

.  مكان مرصوف كما يبدو بالنيات الخيرة والخطب التاريخية المؤثرةالطريق إلى ال. خائباً تماماً" قادرين
  . لكن الال مكان ال يتغير آخر اآلمر

التقدير هو أن ). أمس(يجب أن نصغي إلى خطبة الرئيس اوباما في الجمعية العامة لألمم المتحدة اليوم 
بل ربما . طيني، وقد يضيف إليها الفلس–يكرر نقطاً رئيسة من خطبة القاهرة تتصل بالنزاع اإلسرائيلي 

والمشكلة هي أنه ال يوجد عنده ما . إن صبر الرئيس األمريكي ينفد. يخط بخطوط عامة مخطط اوباما
أتوجد فيه طاقة وقوة وقدرة على تحريك القاطرة العالقة هذه إلى األمام؟ وإن . يقيمه مقامها إذا انقضت

لى أن يدركا انه ال خيار لهما؟ سنعلم جواب هذا يضرب رأسي نتنياهو وأبي مازن بعضهما ببعض إ
  . السؤال في األشهر القريبة

). إذا جدد حقاً في الشهر المقبل(احتاج إلى تسعة أشهر الستخالص موافقة ضعيفة على تجديد التفاوض 
أكثر االحتماالت هي أن تطرح جثة المسيرة . حبل طويل خارج الرحم أفضى إلى طفل غير مرغوب فيه

ومن جهة ثانية يوجد دائماً . ية على حسب ما يراه اوباما على شاطىء غزة قبيل الصيف المقبلالسلم
. فقد وعد اوباما بأنه سيحاول تحطيم المبادئ القائمة، وأن يهز المنطقة ويحرك الجمود. مكان للمفاجأة

الم من لوحه الزجاجي أو ربما قرأ هذا الك. وما يدريك، لعله يعلم ما الذي يتحدث عنه عندما قال كل ذلك
  . الشفاف

تلقى أبو مازن ونتنياهو، وظهراهما إلى . لقد جلسا هناك موبخين، مثل طالبين يضبطان وهما في شغب
إن المصافحة . الرئيس ووجهاهما الطويالن إلى عدسة التصوير، توبيخا رئاسيا وصعب عليهما أن يبتسما

أمريكا ال تستطيع . " نوعاً من تشويه الوجه غير اإلراديالتي ابتزهما اوباما إياها في نهاية حديثه كانت
فالعربة تسير بكما أو . وبين انه لن ينتظر إلى األبد. ، قال لهما اوباما"أن تكون ملتزمة للسالم أكثر منكما

  . بغيركما
عن فماذا . فهو يقول تقدموا وأنا من ورائكم. من جهة نتنياهو تستطيع العربة أن تسير وسينضم بعد ذلك

انه يسأل إلى أين تتقدمون بالضبط ويطلب جدوالً زمنيا وهدفا مفصال . أبي مازن؟ وضعه أشد تعقيدا
فإذا لم ينجح في أن يعرض أمال ووقوفا فخورا . انه يناضل عن الشرعية في الشارع الفلسطيني. سلفا

ضلة على اوباما يعلم كل ذلك واستقر رأيه على عرض المع. على جمهوره فسيبقى بغير جمهور
إذا مرن موقفه وأمل رفضا فلسطينيا . يجب على نتنياهو أن يبدل اآلن خياراته. الطرفين بكامل قسوتها

وإذا تحصن وشوش على التفاوض بنفسه فإنه يعرض للخطر العالقات . فإنه سيعرض االئتالف للخطر
ل واوباما أم مع التورط مع ميتش: سيضطر إلى أن يقرر ما هو األخطر اآلن. بالواليات المتحدة
  . إنها لعبة تثير االهتمام. فلرشتاين وحوتبلي

طلب . في الدخول إلى المحفل صافح أعضاء الوفد الفلسطيني نتنياهو وباراك لكنهم تجاوزوا عن ليبرمان
وزير الخارجية من جهته إلى اوباما أن يقنع أبا مازن بأن يسترجع المطلب الذي قدمته السلطة 

أما إيهود باراك فحار وسأل الفلسطينيين . عن جرائم الحرب ورفض أبو مازن) سرائيلإ(الفلسطينية على 
  . الذي أتوا اللقاء لماذا هم كئيبون وغاضبون على هذا القدر، وكأنه ال يعلم
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استمرت اللحظة . عندما انتهى اللقاء الثالثي، سحب اوباما نتنياهو جانباً وقال انه يريده لحظة وحدهما
تساءل . في الخارج جال الصحافيون. عاش نتنياهو كي يحكي. بينهما دقيقتين أو ثالثاالحميمة هذه 

مراسل أمريكي رفيع المستوى من صحيفة رائدة بعد مضي بضع دقائق كيف يفخر أعضاء الوفد 
ماذا أهم "ماذا يكسبون من ذلك؟ سأل المراسل محادثيه، ". اوباما لم يحرز شيئا"اإلسرائيلي بحقيقة أن 

  .اء حقا؟ أيظنون أنهم إذا أذلوا اوباما سيكسبون شيئا؟ أتظنون أنكم تملكون واليات متحدة احتياطية؟أغبي
  "معاريف"

  24/9/2009صحيفة فلسطين، 
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