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  في لبنانفلسطيني  ألف الجئ 400 أوساط أميركية ترسم سيناريو لحل مشكلة ":يةالراي الكويت" .1

وفقا لما نشرته أنه  ، حسين عبد الحسينعن مراسلهاواشنطن من  24/9/2009اي، الكويت،  الرذكرت
مطلع الشهر الجاري، نقال عن مصادر اميركية مقربة من مبعوث السالم جورج ميتشيل، فان » الراي«

القمة الثالثية بين الرئيس باراك اوباما ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة 
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السرائيلية بنيامين نتنياهو، على هامش اعمال الجمعية العمومية لالمم المتحدة في نيويورك، اول من ا
اعادة اطالق مفاوضات الحل «امس، تصدرتها دعوة اوباما، الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي الى 

  .»النهائي
يدة تكمن في اننا نمضي قدما االخبار الج«، ان »الراي«وفيما تكشف مصادر متابعة للعملية السلمية لـ 

، والى امكان تطويق مشكلة اصرار اسرائيل على »في العملية السلمية، رغم التشكيك المتواصل فيها
، ويوضحون ان »الالجئون والقدس«: االستيطان، يشير مسؤولون اميركيون الى مسألتين عالقتين، فقط

هم سيعود الى داخل اسرائيل، والبعض بعض...  الف الجئ في لبنان هم في لب المشكلة400هناك «
  .»اآلخر الى داخل الدولة الفلسطينية، والجزء الثالث سيمنح حق اختيار الهجرة الى كندا أو استراليا

محاولة تخطي خطوات بناء الثقة، اي فرض السلطة االمن في مقابل تجميد النشاط االستيطاني، حسب ما 
افكار الرئيس المصري حسني مبارك، والذي دعا، علنا ، هي من بنات »خريطة الطريق«تمليه خطة 

وخالل اجتماعه مع نظيره االميركي اثناء زيارته االخيرة لواشنطن الشهر الماضي، الى توقيع حل نهائي 
تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية، ليصار بعدها الى حل المشكالت العالقة بين الدولتين، بطريقة تختصر 

ي وقت، على طريق الوصول الى قيام دولة فلسطينية، الن في هذا الكثير من من يفعل ماذا، وفي ا«
 .»العرقلة الممكنة حسب االوضاع السياسية السائدة في حينه

مصادر دبلوماسية غربية تحدثت عن مسعى أميركي الستكشاف موقف أن  23/9/2009 األخبار، ونقلت
وتقـدر  .  وذلك من خالل قناة اتصال غير مباشـرة        حزب اهللا من توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان،       

  .المصادر أن األميركيين يرون في حزب اهللا عقبة أساسية في وجه التوطين في لبنان
  

   للسلطةالضفة في األمنية نقل السيطرة "إسرائيل" عن اعتزام أنباء":  العربيالقدس" .2
 عالية المستوى يجريها مسؤولون يةأمنكدت مصادر إسرائيلية بان ترتيبات  أ: وليد عوض-رام اهللا 

 الفلسطينية عقب النجاحات األمنيةمنيون إسرائيليون وفلسطينيون لتسليم مناطق بالضفة الغربية للسيطرة أ
 ظاهرة الفوضى التي وإنهاء الفلسطينية في فرض النظام وتطبيق القانون األمن أجهزةالتي حققتها 

  .ةشهدتها مناطق الضفة خالل السنوات السابق
 كيث األمريكي الجنرال إنربعاء أل ا"لألنباءوكالة قدس نت "وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ

 األمن خطة لتسليم مدن في الضفة الغربية للجانب الفلسطيني، مع انتشار لقوات دايتون قدم مؤخراً
 األمنية األوساطن قبل  الذي تتم دراسته ماألمرالفلسطينية فيها، دون تدخل من قوات الجيش اإلسرائيلي، 

  ." الفلسطينيةاألمنية تسليم مدن من بينها بيت لحم للسيطرة إلمكانيةومناقشة االحتماالت الواردة 
  25/9/2009القدس العربي، 

  
  جئيناللابحّل عادل ودائم ومتفق عليه لمحنة   يطالبعباس .3

تقديمها " األونروا"ة وشكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس لألمم المتحد:  علي بردى–نيويورك 
 حل عادل وإيجادتجديد التزام وضع حد لهذه المأساة  "إلىالمساعدة إلى الالجئين الفلسطينيين، داعياً 

ودائم ومتفق عليه لمحنة الالجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وهو أمر 
الشعب الفلسطيني ال يزال يعاني "وأسف ألن ".  المنطقةحتمي لتحقيق السالم العادل والدائم والشامل في

حل عادل لمحنتهم على أساس قرار الجمعية العمومية  "إلى، داعياً 1948الظلم الفادح الذي لحق به عام 
، والذي أكد بشكل ال لبس فيه حق الالجئين في العودة 1948 ديسمبر/  كانون األول11 الصادر في 194

".  سالم مع جيرانهم، والحصول على تعويض عادل، وفقا لمبادئ القانون الدوليإلى ديارهم والعيش في
 أن إلى، خلص "الجهود المتواصلة التي يبذلها األردن ولبنان وسوريا لدعم وتسهيل عمل الوكالة"وإذ قدر 

ت  ال يزال واحدة من أهم األولويا194الحل العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين على أساس القرار "
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 إنوبموجب كل المبادرات الدولية واالتفاقات التي وقعت مع الجانب اإلسرائيلي، .  فلسطينإلىبالنسبة 
 مبدأ األرض إلىهذه القضية هي واحدة من القضايا الجوهرية في الحل النهائي للصراع الذي يستند 

ك حق تقرير المصير مقابل السالم، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذل
 في عملية السالم، على اإلسراع "إلىودعا ". وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

أساس مرجعياتها الراسخة، من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية واألراضي العربية 
لتين لتحقيق السالم، والتوصل إلى حل عادل ومتفق ، وتحقيق الحل القائم على دو1967المحتلة منذ عام 

  ".194عليه لقضية الالجئين الفلسطينيين على أساس القرار
  25/9/2009النهار، 

  
  سياسته تنصب في المرحلة المقبلة على تحديد مرجعية العملية التفاوضيةعباس يعلن أن  .4

جتماع مجلس أمناء وكالة األمم أعلن الرئيس محمود عباس في كلمة أمام ا:  محمد يونس-رام اهللا 
 في نيويورك أمس، أن سياسته في المرحلة المقبلة "ونروااأل "المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، "تنصب على تحديد مرجعية العملية التفاوضية 
  ."مات مع إدارة الرئيس األميركي السابق جورج بوش، والتفاه"أنابوليس"وخريطة الطريق، وإعالن 

  25/9/2009الحياة، 
  

   إسرائيلية- ال صحة على اإلطالق لكل ما تردد عن عقد محادثات فلسطينية: عريقات .5
بدأ المنسق األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط السيناتور جـورج             :أرناؤوطكتب عبد الرؤوف    

مس، محادثات ثنائية منفصلة مع وفدين فلسطيني وإسرائيلي، وذلـك فـي            ميتشل، في نيويورك، مساء أ    
صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ورئـيس            .وقت أكد فيه د   

/ أن ال محادثـات فلـسطينية       " األيام"الوفد الفلسطيني إلى محادثات الحل النهائي، في اتصال هاتفي مع           
وشدد عريقات على أن المحادثات التي عقدت، أمس، كانت منفصلة فلسطينية            .هذه المرحلة إسرائيلية في   

مشدداً على أنه ال صحة على اإلطالق لكل ما تردد عن عقد محادثات             . أميركية/ أميركية، وإسرائيلية   / 
ية عـن لقـاءات     نتابع التسريبات اإلسرائيلية في وسائل اإلعالم اإلسـرائيل       : "وقال. إسرائيلية/ فلسطينية  

  ".ومصافحات، ولكن كل ذلك ال أساس له من الصحة
  25/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  ريد اإلجهاز على فكرة الدولة الفلسطينية وتحويلها إلى سجون ومعازلينتنياهو : البرغوثي .6

اهو قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، النائب مصطفى البرغوثي إن تصريحات نتني :رام اهللا
 تضاف إلى سلسلة مواقف حكومته التي تؤكد أنها 1967التي أعلن فيها رفضه العودة إلى حدود عام 

تريد اإلجهاز على فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحويلها إلى سجون ومعازل تحت سيطرة االستعباد 
المسبقة وأن الدليل على  هي من تضع الشروط "إسرائيل"ودعا إلى التنبه إلى أن  .العنصري اإلسرائيلي

 37ذلك رفضها تجميد االستيطان واستمرارها في التوسع االستيطاني، وآخره إعالن باراك عن بناء 
وحدة استيطانية في مستوطنة كارني شمرون بعد اجتماع نيويورك، ورفض مناقشة قضية القدس في أي 

يج هذه المواقف باإلعالن عن عدم مفاوضات مستقبلية وقضية الالجئين وحقهم في العودة ورابعا تتو
  .، مما يعني فعلياً أنه لم يبق شيء للتفاوض عليه67العودة إلى حدود الرابع من حزيران لعام 

نسخة عنه، أن المهمة الحاسمة يجب أن تتمثل في عدم " فلسطين"وذكر البرغوثي، في تصريح وصل 
 على "إسرائيل"ملة عقوبات إلجبار التراجع عن الضغط من أجل وقف االستيطان واستنهاض أوسع ح

وقفه والتشديد على ضرورة توفر مرجعية قانونية دولية للمفاوضات قبل أن تبدأ وفي إطار مؤتمر دولي 
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يعتمد المبادرة العربية وقرارات األمم المتحدة وما تنص عليه من ضرورة إنهاء االحتالل لكامل 
  .األراضي المحتلة وفي مقدمتها القدس

  25/9/2009طين، صحيفة فلس
  

  مليون دوالر400 الدول المانحة تلتزم بـ: فياض .7
سالم فياض، أن الدول المانحة أكدت التزامها بتوفير .أعلن رئيس الوزراء د: ردينة فارس - غزة

 مليون دوالر، وذلك في اجتماع لجنة تنسيق 400التمويل المطلوب لألشهر األربعة المقبلة والبالغة قيمته 
وأضاف فياض أن الدول والمؤسسات المشاركة في . ول المانحة الذي انعقد في نيويوركمساعدات الد

 "إنهاء االحتالل وإقامة الدولة.. فلسطين"االجتماع أكدت دعمها ومساندتها لوثيقة برنامج عمل الحكومة 
ية تستحق والذي يرتكز أساساً على استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، واعتبرته مبادرة فلسطين

  .الدعم ألنها تضع موضوع إقامة الدولة الفلسطينية في إطار عملي وملموس
  25/9/2009عكاظ، 

  
  "اإلرهابيين" من  في لبنان خلو المخيماتإلىقيادات فلسطينية تطمئن  .8

 أن المخيمات الفلسطينية لن تكون سبباً إلىبعثت الفصائل الفلسطينية في لبنان برسائل تطمئن فيها 
جاء ذلك عقب توقيف القوى األمنية اللبنانية خمسة . األمن، مؤكدة هدوء المخيمات واستقرارهالزعزعة 

  . في مخيم البرج الشمالي قرب مدينة صور الجنوبية"فتح اإلسالم" تنظيم إلىفلسطينيين بتهمة االنتماء 
ميل أن أي ثغرة  الجأمينوأكد ممثل منظمة التحرير في لبنان السفير عباس زكي بعد زيارته الرئيس 

لن تكون عبر الفلسطينيين، ونقوم كل فترة بتسليم من له صلة باإلرهاب، "أمنية قد تحصل في لبنان 
في تفاهم حول كل القضايا، المخيمات في وضع جيد هادئ، هناك لجان متابعة ) اللبناني(ونحن والجيش 

يمات في ظل هذه األوضاع فصائلية، هناك ميثاق شرف بين األطراف كلها للحفاظ على أمن المخ
كل ما يشاع عن عدم نظافة المخيم أو إنه مسكون بمجموعات هي محض "وأكد أن . "االستثنائية في لبنان

  ."تخيالت
وزار وفد من حركة فتح في مخيمات الجنوب برئاسة خالد عارف قائد منطقة الجنوب اإلقليمية في قوى 

جرى عرض األوضاع األمنية "وأفاد بيان انه . صيدااألمن الداخلي العقيد منذر األيوبي في سراي 
واالجتماعية في المخيمات الفلسطينية في الجنوب ال سيما منها مخيم عين الحلوة، وتم تأكيد التنسيق مع 
القوى األمنية اللبنانية في مجال اإلجراءات األمنية وتنفيذ المذكرات القضائية والتبليغات العدلية 

 في منطقة صور بعد اجتماع في مركز حركة "فصائل التحالف الفلسطيني"ادة ورفضت قي ."واإلدارية
 داخل مخيم البرج "فتح اإلسالم"اإلشاعات التي يثيرها البعض عن وجود مجموعات لـ"حماس كل 

العالقة "وشددت على . "الشمالي، وإعطاء فرصة للتحقيق حتى يظهر المالبسات الحقيقية لهذه القضية
  ."ئات المجتمع اللبناني وخصوصاً مع قيادة الجيش اللبنانياألخوية مع كل ف

  25/9/2009الحياة، 
  

  والتآمر لضرب المقاومة غير مستبعد .. عباس منح الشرعية لالستيطان: البردويل .9
إن اللقـاء التفاوضـي     :" الدكتور صالح البردويل، القيادي في حركة حماس       قال : سيد إسماعيل  - غزة

يين وحكومة رام اهللا أعطى الغطاء والشرعية لعملية االستيطان بالضفة الغربيـة            المشترك بين اإلسرائيل  
  ".المحتلة، ويفتح الباب واسعاً أمام محاوالت التطبيع العربية مع اإلسرائيليين

إن تبعات اللقاء لن تكون سوى مزيد من اإلهانة واإلذالل للـشعب الفلـسطيني، والتطبيـع                : وزاد قائالً 
مر من قبل اإلسرائيليين، والتشديد على المقاومة بالضفة الغربية، وقد ينتج عنها مؤامرة             واالستيطان المست 
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بأي نتائج قد تنتج عن هـذه       " غير ملزم "، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني       "جديدة لضرب المقاومة بغزة   
  . المفاوضات
الفلسطيني ملـزم بـأي   ال أحد من أبناء الشعب    ": " فلسطين"البردويل في تصريح خاص بـ      . وأضاف د 

محمود عبـاس   ) المنتهية واليته (كما أن الرئيس    . نتائج ضارة لهذه المفاوضات، قد تضر بحقوقه وثوابته       
نحن : " وتابع". ليس مفوضا من أجل التفاوض باسم الشعب الفلسطيني مع اإلسرائيليين أو أي جهة كانت             

م اهللا مع الجانب اإلسرائيلي ذو دالالت عـدة،         نعتبر أن اللقاء الذي تم من قبل فريق التفاوض بسلطة را          
أهمها انعدام مصداقية عباس، الذي أكد مرارا وتكرارا أنه لن يجتمـع مـع اإلسـرائيليين قبـل وقـف                    
االستيطان بالضفة، إال أن عباس لم يف بتعهده، فيما ما زالت األنشطة االستيطانية في الضفة مـستمرة                 

  ".بكل قوة حتى هذه اللحظة
لن تبنـى عليـه     " برتوكولي"ى أن عباس أعلن في وقت سابق أن لقاءه الثالثي ليس سوى لقاء              وأشار إل 

عملية تفاوضية من أي نوع، ليفاجأ الجميع، أمس، بشروع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي فـي عمليـة              
  . التفاوض بنيويورك

25/9/2009صحيفة فلسطين،    
  

  منتصر الوحيد من القمة بسبب ثباتها على مواقفها ال"إسرائيل": أوباما "انحياز"حماس تنتقد  .10
االدارة األميركية والرئيس باراك اوباما الى اسرائيل، " انحياز"ما وصفته " حماس"انتقدت حركة : غزة

من القمة الثالثية التي جمعت اوباما والرئيس محمود عباس " المنتصر الوحيد"معتبرة أن االخيرة هي 
  . بنيامين نتانياهو قبل يومينورئيس الوزراء االسرائيلي

نتائج القمة أكدت أن نتانياهو هو المنتصر والمستفيد األكبر من "واعتبرت الحركة في تصريح أمس أن 
هذه القمة بثباته على مواقفه ومطالبه وتحقيقه كل ما يريد من مواصلة االستيطان وتهويد األرض 

عباس وفريق أوسلو هم الخاسر "ورأت أن ". الفلسطينية واستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة
األكبر، اذ قدموا إلى العدو الصهيوني صكوك غفران عن كل جرائمه ومجازره ضد اإلنسانية، وآخرها 
الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووفروا له غطاء ليواصل غول االستيطان على األرض 

  ".ومواصلة العدوان الغاشم على الشعب
انحياز اإلدارة األميركية الجديدة برئاسة باراك أوباما إلى االحتالل الصهيوني على حساب "ت وانتقد

الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتراجع أوباما عن مواقفه السابقة في شكل فاضح أمام نتانياهو بحضور 
بناء في عباس في نيويورك، عندما طالب أوباما حكومة االحتالل باتخاذ خطوات من شأنها ضبط ال

المغتصبات، بديالً من مطالبته السابقة بتجميد االستيطان، وبتأكيده ضرورة استئناف المفاوضات من دون 
تراجعاً عن دعوته السابقة "ورأت في دعوة أوباما إلى مفاوضات ثنائية في الوقت الراهن ". شروط مسبقة

ة، في وقت واصل مطالبة تلك الدول إلى مفاوضات شاملة على المسارات كافة مع الدول العربية المعني
 ".باتخاذ خطوات تطبيعية مسبقة ومجانية مع الكيان الصهيوني بذريعة المساعدة في دفع عملية السالم

  25/9/2009الحياة، 
  

  لقاء عباس مع أوباما ونتنياهو كان يجب أن ال يتم فهذه اللقاءات غير مجدية:  فارسقدورة .11
وري لحركة فتح قدورة فارس اللقاءات اإلسرائيلية الفلسطينية في مدينـة           انتقد عضو المجلس الث   : رام اهللا 

إنه ال جدوى من المفاوضـات فـي        : "المحلية" صفا"وقال فارس في تصريح لوكالة       .نيويورك األمريكية 
وأوضـح أن   ". ظل حكومة متطرفة ال تؤمن بأي عملية سلمية على أساس القرارات الدولية والـشرعية             

 اإلسرائيلي جاء إلى الحكم على أساس برنامج عدواني متطرف، والتفاوض مع مثل هذا              ائتالف الحكومة "
  .، كما قال"االئتالف ال يمكن أن يفضي إلى أي شيء، ولن يعيد الحقوق الفلسطينية
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أعتقد أن لقاء عباس مع أوباما ونتنياهو كان يجب أن ال يتم، فهذه اللقاءات غير مجدية ويمكن أن                  :"وتابع
سرائيليا لتضليل العالم بشأن ما يحدث من بناء مستوطنات وإعطاء صورة مضلّلة بأنها ماضـية     تستخدم إ 

  ".بعملية التسوية
ونوه فارس إلى أن حركة فتح اتخذت خالل مؤتمرها السادس قرارات جادة بعـدم إجـراء أي عمليـة                   

 قرار حركة فتح فقط     إن هذا ليس  : "ومضى يقول . تفاوض في ظل استمرار االستيطان وعدم وقفه نهائيا       
اللجنة التنفيذية لحركة فـتح، والمجلـس الـوطني، والفـصائل           (وإنما قرار كافة المؤسسات الفلسطينية      

بعدم التوجه إلى مفاوضات ما لم يتوقف االستيطان، وهو ما يجب االلتزام به مـن               ) الفلسطينية المختلفة 
  ".جميع األطراف

  25/9/2009صحيفة فلسطين، 
  

  وباما عن وعودها للعرب بوقف االستيطان أطاح بمصالحهم أع إدارة تراج: الشعبية .12
أن تراجع إدارة الرئيس األمريكي بارك أوباما عن تعهداته المتمثلة في وقف             أكدت الجبهة الشعبية  : غزة
 وقالت الجبهة  .واالكتفاء بما يسميه إلجامه أو تقليصه؛ أطاح بمصالح العرب وكرامتهم         " لالستيطان"التام  

إن تراجع أمريكا عن وعودها للعرب يأتي لخدمـة الكيـان           ): "9-24(في تصريحات صحفية الخميس     
الصهيوني وإعطائه مزيدا من الضوء للمغاالة في تطرفه وعنصريته ومساعدته في خطته الهادفـة إلـي                

  )".المستوطنات(بناء المزيد من 
  24/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   تهاجم مواقع عسكرية لالحتالل المقاومةفصائل .13

تبنت أمس ثالث أذرع عسكرية تابعة لفصائل المقاومة المسؤولية عن تنفيذ هجمـات             :  حامد جاد  -غزة  
عسكرية على المناطق المتاخمة لحدود قطاع غزة حيث أعلن كل من جيش األمة وجند أنصار اهللا فـي                  

جاه عسقالن الواقعة فـي محـيط النقـب         بيان مشترك مسؤوليتهما عن إطالق صاروخ محلي الصنع بات        
  .الغربي 

الذراع العسكرية للجبهة الشعبية أن أحد عناصـرها        " كتائب الشهيد أبو علي مصطفى    "من جهتها أعلنت    
شرق مدينة غزة وإطالق النارية مـن سـالحه         " ناحل عوز "تمكن ظهر أمس من التسلل إلى بوابة معبر         
  .ة الجندي بشكل مباشرعلى احد جنود االحتالل ما أدى إلى إصاب

المسؤولية عن قـصف    " الذراع العسكرية للجبهة الشعبية القيادة العامة     "وتبنت كتائب الشهيد جهاد جبريل      
وحدة من قوات االحتالل حاولت التسلل شرق مدينة غزة بخمس قذائف هاون موضـحة أن عناصـرها                 

  .اشتبكوا مع جنود هذه الوحدة األسلحة الخفيفة والمتوسط
 25/9/2009 األردن، الغد،

  
   وحدة استيطانية صفعة للسياسة األمريكية37مصادقة باراك على : الديمقراطية .14

اعتبر مصدر قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مصادقة وزير الدفاع اإلسرائيلي             :بيروت
ية، بعد اللقـاء الثالثـي       وحدة استيطانية يهودية جديدة في شمال الضفة الغرب        37أيهود باراك على إقامة     

، يمثل صفعة جديدة للسياسة الخارجية األمريكية التي لم تتمكن من إحـداث  )عباس ـ اوباما ـ نتنياهو  (
  .أي اختراق جدي في ملف االستيطان، التي تعتبره عقبة في أي تقدم جدي في ملف المفاوضات السلمية

 فلسطين طالل أبو ظريفة، في تصريح صحفي        وجدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير      
موقف الجبهة من أن اللقاء الثالثي يشكل تغطية على سياسـة           " قدس برس "مكتوب أرسل نسخة منه لـ      
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حكومة االحتالل اإلسرائيلي التوسعية، ويزرع األوهام في صفوف الرأي العام حول جدية هذه الحكومـة            
  .الستئناف المفاوضات

 24/9/2009قدس برس، 
  

   لبنانية من حدوث تطورات خطيرة داخل المخيمات بعد نجاح دحالن في االنتخابات تخوفات .15
أكد مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، من الجيش وقوى األمن الداخلي، أنه لم تطرأ أي تطورات خطيرة          

من تدخالت  إال أن بعض األمنيين تخوفوا      . على أحوال المخيمات الفلسطينية خالل األشهر الستة الماضية       
القيادي الفتحاوي محمد دحالن في شؤون مخيمات لبنان، ما قد ينعكس سلباً على العالقات بـين بعـض                  

، وخاصة بعد الزخم الكبير الذي أمنته لدحالن نتائج االنتخابات الفتحاوية           "فتح"الفصائل، أو داخل حركة     
 .األخيرة

  23/9/2009األخبار، 
  

  1997عام " خالد مشعل" الفاشلة الغتيال "إسرائيل"لة  جديد يتحدث عن محاوأمريكي كتاب .16
صدر فى المكتبات األمريكية كتاب جديد للكاتب بول ماكجيوف يتحدث عـن محاولـة إسـرائيل                : غزة

  .1997الفاشلة الغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس فى عام 
فـشل  : اقتـل خالـد   "لكتاب الذى يحمل اسم     وقدمت دورية فورين أفيرز فى عددها األخير عرضاً لهذا ا         

، قال فيه كارل براون، الذى قدم العرض، إنه فى سبتمبر           "الموساد فى اغتيال خالد مشعل وصعود حماس      
، تنكر عمالء من الموساد اإلسرائيلى فى صورة سياح كنديين فى محاولة فاشلة الغتيال خالد               1997عام  

  . مشعل فى شوارع العاصمة األردنية عمان
وينطلق مؤلف الكتاب من هذه الحادثة وانعكاساتها ليروى قصة العالقات الفلـسطينية اإلسـرائيلية منـذ                

  .الثمانينيات، ودور خالد مشعل وحركة المقاومة اإلسالمية حماس التى يتولى قيادتها اآلن
 انتقاميـة   ويرى الكتاب أن صعود حركة حماس كان سببه السياسات اإلسرائلية التى تعتمد على عمليات             

قاسة واغتياالت مستهدفة، إلى جانب ضعف أداء منظمة التحرير الفلسطينية وابتعاد الواليات المتحدة عن              
ويستعرض الكتاب أيضا فى هذا اإلطار العالقـات    . الجهود المبذولة لتحقيق السالم اإلسرائيلى الفلسطينى     

خرى، وكذلك مـع إسـرائيل والواليـات        المعقدة للحكومة األردنية مع حماس والجماعات الفلسطينية األ       
 . المتحدة

  24/9/2009 ،وكالة سما
  

   يهاجم نجاد ويحيي مقاطعيهنتنياهو .17
 رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة ووفود الدول التـي           هاجم:  سليمان قبيالت  -أمجد العبسي 

ة لجمعية األمم المتحدة، فيما اعتبر      استمعت لكلمة الرئيس االيراني أحمدي نجاد في الدورة السنوية العام         
إن لم ترفض نتائج لجنة التحقيق الدولية في العدوان اإلسرائيلي على غـزة  " فاقدة للشرعية"األمم المتحدة  

  .نهاية العام الماضي
وانتقد نجاد في كلمته إسرائيل كما أنكر المحرقة التي تعرض لها يهود على يد النـازيين فـي الحـرب                    

  ".الهولوكست"نية أو ما تسمى بـالعالمية الثا
 دولة من ضمنها فرنسا والواليات المتحـدة        12(وبعد أن وجه الشكر للدول التي غادرت أثناء كلمة نجاد           

باسم الشعب اليهودي، أقـول     "بالشتائم والسباب بقوله    )  وفدا 120(توجه نتنياهو لباقي الوفود     ) األميركية
  .لكم أال تخجلون؟ أليست لديكم كرامة؟
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الصالحية لنكران المحرقة والدعوة إلبادة دولة      ) نجاد(بعد ستة عقود من المحرقة تعطون شخصا        "مضيفا  
  !.إسرائيل، يا له من عار، يا لها من سخرية

متى سيتخذ المجتمع الدولي إجراءات ضد الذين سرقوا االنتخابات في وضـح النهـار،              "وتساءل نتنياهو   
  .ي في ايران؟ومتى سيوقف العالم النظام االرهاب

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أشارت أمس إلى أن نتنياهو سيوبخ الدول التي بقيت في قاعة الجمعية                
  .العامة واستمعت إلى كلمة الرئيس نجاد

وهدد نتنياهو بطريقة ضمنية بإنهاء عملية السالم إذا ما تمسكت األمم المتحدة بنتائج تحقيق اللجنة الدولية                
أي شرعية لألمم المتحـدة     "وتساءل نتنياهو    ".لمؤسسة ستقدم ضربة قاصمة لعملية السالم     هذه ا "بقوله إن   

  وهي نفسها تتهم قادة بالدي بأنهم مجرمو حرب؟
كل الحكومات إلـى أن     "، داعيا   "بالمنحاز وغير العادل  "وعاد نتنياهو لمهاجمة التقرير الدولي معتبرا إياه        

نريد أن نعرف اآلن وليس     (...) ئيليين أم إلى جانب اإلرهابيين      تحدد ما إذا كانت تقف إلى جانب اإلسرا       
هـذا  "وهاجم نتنياهو مجلس حقوق اإلنسان باالسم وقال إن          ".كل إسرائيل تريد السالم   "، مدعيا أن    "الحقا

  ".المجلس ال ينطبق عليه االسم الذي يحمله
  25/9/2009الغد، األردن، 

  
  "أبو مازن"غوثي ليحل محل يجب إطالق سراح مروان البر: بن اليعيزر .18

كرر وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن اليعيزر دعوة حكومته إلى اإلفراج :  أسعد تلحمي–الناصرة 
الذي ال يتحلى "عن القيادي الفلسطيني األسير في السجون اإلسرائيلية مروان البرغوثي ليحل محل عباس 

وأضاف أن من مصلحة . ، كما قال لإلذاعة اإلسرائيلية"بالجرأة للتقدم في المفاوضات السلمية مع إسرائيل
  ". من أجل التفرغ للملف االيراني"إسرائيل العليا أن تتقدم في المسار الفلسطيني 

مشكلة وال توجد أرضية مشتركة للتفاوض "بأن حكومة نتنياهو " الحياة"وتعقيباً على تصريح عباس لـ 
راً للدفاع خالل اعتقال جيش االحتالل البرغوثي في ربيع العام ، قال الوزير العمالي الذي كان وزي"معها

أبو مازن رجل طيب لكنه يخاف على ... أطلقوا مروان البرغوثي : منذ عامين وأنا أصرخ: "2002
علينا أن نأخذ األمور بأيدينا ونقود : "وزاد". نحن في حاجة إلى شخص جريء... جلده ويرتعد خوفاً 

يين بكل قوة ونعمل على أن يساعدنا الرئيسان األميركي والمصري على قيادة المفاوضات مع الفلسطين
  ".إقليمية تشمل سورية، وعندها ربما يحصل شيء ما مع أواخر العام المقبل) سالم(عملية 

  25/9/2009الحياة، 
 

   يلتقي سرا في نيويورك نظيره المغربيليبرمان .19
مس، أن وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية مساء أول من أ: لندن

ولم  .التقى سرا في نيويورك نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري، وفق ما ذكرته وكالة األنباء األلمانية
 .يتسرب أي شيء عن فحوى المباحثات التي جرت بين ليبرمان والفاسي الفهري

  25/9/2009الشرق األوسط، 
  

  مع الفلسطينيين" تسوية"غير معني بالتوصل لـنتنياهو : بيرتس .20
إن رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين       : "قال وزير الجيش اإلسرائيلي السابق عمير بيرتس      : الناصرة

  ".نتنياهو غير معني بالتوصل إلى أي اتفاق تسوية مع السلطة الفلسطينية
نتنيـاهو يـشارك بتلـك      : "ة العامة أمس  وأضاف بيرتس في سياق مقابلة أجرتها معه اإلذاعة اإلسرائيلي        

اللقاءات في الواليات المتحدة األمريكية ألنه يريد اجتياز اجتماعه مع الرئيس األمريكي بـاراك اوبامـا                
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) إسـرائيل (إنه من الضروري أن تبدي      : "وقال عضو الكنيست عن حزب العمل اإلسرائيلي       ".بسالم فقط 
يتسنى الوقوف في صف واحد مع دول الغرب ضد البرنامج          مرونة في المفاوضات مع الفلسطينيين لكي       

ويعتبر بيرتس من أشد المعارضين لسياسة نتنياهو ووزير جيشه أيهود باراك، حيـث              ".النووي اإليراني 
يخطط لالنفصال عن حزب العمل برئاسة باراك وإقامة حزب جديد بالتعاون مـع عـدد مـن أعـضاء                   

  .الكنيست
  25/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
   اإلسرائيلي يكلف وحدة خاصة لمكافحة اعتداءات المستوطنين على عناصرهلجيشا .21

أقام الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية وحدة خاصة لمكافحة الشغب، مهمتها الـدفاع عـن                :تل أبيب 
جنود الجيش من اعتداءات المستوطنين اليهود المتطرفين، واعتقال المعتدين وتقـديمهم إلـى الـشرطة               

 . معهم ومحاكمتهمللتحقيق
وقال الجنرال غادي شمني، قائد المنطقة الوسطى في الجيش، المسؤول عن القوات اإلسرائيلية أيضا في               

فـي  «: وأضاف. المناطق الفلسطينية المحتلة، إن المستوطنين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء باعتداءاتهم         
 البؤر االستيطانية أو في المستوطنات      كل مرة يقدم فيها الجيش على هدم منزل بني من دون ترخيص في            

يرفسون ضـابطا   . الكبرى، يقوم عدد من شباب المستوطنين باالعتداء على الجنود بشكل عنيف وخطير           
في وجهه، يلقون زجاجات حارقة، يقذفون الحجارة، يرشون المسامير على طريق السيارات العـسكرية              

  .»وهذا وضع ال نسمح بأن يستمر. وغيرها
 25/9/2009وسط، الشرق األ

  
  "الجنايات الدولية" من تعرض أحد ضباطها للمحاكمة من قبل إسرائيلي تخوف .22

أبدى مسؤولون إسرائيليون تخوفا حقيقيا مـن تعـرض أحـد الـضباط             :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   
ذن مباشـر   اإلسرائيليين ويدعى ديفيد بنيامين للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية في هاج بتهمة منح إ             

 .بارتكاب جرائم حرب في غزة خالل الحرب األخيرة
ويشار إلى ان الضابط المذكور يعمل في النيابة العسكرية اإلسرائيلية وكان من األشخاص الذين حـددوا                

وكان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس أوكامبو قد أكـد           . أهداف القصف قبل الحرب وخاللها    
وذلك عقب تقديم منظمات فلسطينية من جنوب       . ات لتقديم القادة اإلسرائيليين للمحاكمة    أنه يملك الصالحي  

أفريقيا بطلب محاكمة الضابط المذكور عقب اعترافه ألحـد مواقـع االنترنـت بمـشاركة مستـشارين                 
عسكريين قانونيين في اإلعداد للعملية من ناحية األهداف ونوعية الذخيرة، كما قدمت تلـك المنظمـات                

 .ائق تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حربوث
  25/9/2009الرأي، األردن، 

  
   في قضية فساد تبدأ اليومأولمرت محاكمة .23

تبدأ صباح اليوم الجمعة محاكمة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق ايهود اولمرت، حيث            : القدس المحتلة 
 في قضايا فساد إلى اليوم بدال من        قدمت المحكمة المركزية اإلسرائيلية موعد بدء محاكمة اولمرت المتهم        
وذكرت اإلذاعة   .الجاري) سبتمبر(موعدها السابق الذي كان مقررا في التاسع والعشرين من شهر أيلول            

  .اإلسرائيلية ان تقديم موعد بدء المحاكمة عدة أيام جاء بناء على طلب وكالء أولمرت
  25/9/2009المستقبل، 

  
  



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1562:         العدد       25/9/2009الجمعة  :التاريخ

 
  حي استعماري جديد في القدس  بناءعلن عن بدءاالحتالل ي: التفكجي .24

 قال الخبير في شئون االستعمار والخرائط خليل تفكجي إن التوسعات االستعمارية اإلسرائيلية :سمر خالد
التي تمت مؤخرا تتركز في البؤر االستعمارية الكبرى والتي تصر إسرائيل على ضمها للدولة 

بر تفكجي في تصريحات صحافية أن هذه المخططات واعت .االستعمارية في حال أي اتفاق تسوية نهائي
من أخطر القضايا االستعمارية في هذه اللحظات  ألن إسرائيل تحاول من خالل هذه الكتلة االستعمارية 

 .الضخمة غوش عتصيون توسيع حدود كيانها على حساب الفلسطينيين
مستعمرات المحيطة بمدينة القدس جاء حديث التفكجي تعليقا على إعالن بناء وحدات سكنية جديدة في ال

المحتلة والتي كان آخرها إعالن بدء البناء في حي استعماري جديد على تلة مقابل لمستعمرة بيتار 
وأوضح التفكجي أن توسيع هذه المستعمرة والتي تقع في الجنوب الغربي من  .عيليت جنوبي القدس

 ببناء حي يشمل على ثمانية آالف وحدة مدينة القدس على أراضي حوسان والدوحة ببيت لحم سيكون
 . ألف مستعمر30سكنية، يسكنه 

 وتقدر مساحتها 1990وسيتم تشييد هذا الحي كما يقول التفكجي على أراضي تم مصادرتها في العام 
 14إن هذا المخطط يمتد في أكثر من : وقال التفكجي . دونما تحت مسمى أمالك دولة4000بحوالي 

المنطقة أكبرها بيتار عيليت ويأتي بعدها مستعمرة أفرات والتي تقع على الجانب مستعمرة موجودة في 
وأشار إلى أن هذا المخطط المعد مسبقا هو أكبر . المقابل على أراضي ارطاس ومنطقة وادي النيس

 .بكثير مما تم اإلعالن عنه مؤخرا
 وحدة استعمارية في منطقة 450من وهذه الكتلة االستعمارية إلى جانب ما تم االتفاق عليه ببناء أكثر 

مستعمرة بسغات زئييف باإلضافة إلى حديقة تكنولوجيا، تندرج جميعها ضمن المخطط االستعماري 
: وقال .والذي يمتد من منطقة اللطرون وحتى الشق الشرقي من مدينة القدس المحتلة)  الف30(اللوائي 

مسبقا، ستقع ضمن مخطط القدس الكبرى التي تقوم إن هذا البناء الجديد إلى جانب الوحدات التي أعلن 
 .إسرائيل بإنشائها لتكون مدينة القدس مدينة مركزية بعد أن كانت مهمشة

25/9/2009الرأي، األردن،   
  

  المقبل األحد األقصى يهودية متطرفة تخطط القتحام جماعات .25
 صحافي، من أبعاد قيام في بيان حذرت مؤسسة األقصى للوقف والتراث الفلسطينية، أمس،: )أ ب د(

باقتحام المسجد األقصى وقيامهم بجولة داخل "" اإلسرائيلية"وحدة خبراء المتفجرات "عناصر مما يسمى 
 شخصاً من الجماعات اليهودية اقتحموا، أمس، المسجد 130المسجد األقصى، وذكرت أن أكثر من 

دية في أنحاء متفرقة من المسجد بحماية األقصى وقاموا بتأدية بعض الشعائر الدينية والتلمودية اليهو
  ".اإلسرائيلية"الشرطة 

ونبهت إلى أن الجماعات اليهودية نشرت خالل األيام األخيرة على المواقع اإللكترونية التابعة لها وفي 
األماكن العامة ملصقات تدعو فيها إلى اقتحام جماعي للمسجد األقصى األحد المقبل، بالتزامن مع فتاوى 

بهدف إقامة الشعائر الخاصة ببناء الهيكل الثالث " تؤكد أهمية المشاركة في هذه االقتحامات يهودية
  ".المزعوم

25/9/2009الخليج،   
  

  خالل حرب غزة48 فلسطيني من الـ800االحتالل اعتقل أكثر من : تقرير .26
 832أن  عدالة 48 أظهر تقرير حقوقي أصدره المركز القانوني لحقوق فلسطينيي الـ :سمر خالد

من المعتقلين كانوا  % 34، وأن  على غزةشخصا اعتقلتهم الشرطة اإلسرائيلية أثناء العدوان العسكري
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من مجمل المتهمين اعتقلوا حتى االنتهاء من اإلجراءات، من  % 80 عاما، وأن 18قاصرين، تحت سن 
  .من القاصرين % 54ضمنهم 

  25/9/2009الرأي، األردن، 
  

  48 بالنسبة لحقوق ومكانة فلسطينيي الـواألخطر األسوألية الكنيست الحا: تقرير .27
 الحالي األسوأ واألخطر بالنسبة اإلسرائيلياعتبر تقرير حقوقي الكنيست  : زهير اندراوس-الناصرة 

 - مركز مدى الكرمل أصدرهوقال تقرير  . من حيث االستيالء على حقوقهم ومكانتهم48ـ اليفلسطينيل
 األشد تعتبر ،التي قدمت للكنيست،  مشاريع القوانينأن ةالتطبيقيت العربية المركز العربي للدراسا

 .انتقاصا لحقوق المواطنين العرب
وتستهدف ذاكرتهم  48الـمحو الهوية القومية لفلسطينيي  "إلى هذه القوانين ترمي أن التقرير ورأى

القوانين التي تهدف إلى نزع ويعرض التقرير لمشاريع  ". وتقيد حرياتهم ونشاطهم السياسي،الجماعية
 والذي ، الذي قدمه وزير الداخلية إيلي يشاي،"تعديل قانون المواطنة" كمشروع ،المواطنة عن العرب

بموجبه تُعاد لوزير الداخلية صالحيةُ نزع مواطَنة سكّان في إسرائيل دون مصادقة من المستشار 
  .القضائي للحكومة والمحكمة

25/9/2009القدس العربي،   
  

  مشروع إسرائيلي لبناء فندق على أرض مقبرة إسالمية .28
 بإلغاء مشروع - الحركة اإلسالمية في مدينة يافا مسئول - طالب الشيخ أحمد أبو عجوة :إبراهيمكامل 

بناء فندق سياحي على أرض المقبرة المملوكية المالصقة للمسجد الكبير في مدينة يافا ، والتي تنوي 
وأعلن بوضوح الموقف الرافض إلقامة هذا البناء مبدئيا، صغر البناء .  اإلسرائيليةإقامته بعض الشركات

 .أم كبر
25/9/2009الرأي، األردن،   

  
   حول وجود عناصر متطرفة في المخيمات عارفخالد تستنكر تصريحات " شاهد": لبنان .29

عالقات الخارجية التصريحات الصادرة عن مسؤول ال" مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان"استنكرت : بيروت
خالد عارف، والمشيرة إلى وجود " فتح"وعضو المجلس الثوري لحركة " منظمة التحرير الفلسطينية"في 

" يونيفل"عناصر متطرفة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان مكلفة بالقيام بعمليات تستهدف قوات الـ
  .والعمل على زعزعة االستقرار واألمن في لبنان

وأكد  ".ع أي تصريح ألي مسؤول أمني لبناني عن وجود هذه الظواهر في هذه المخيمات لم نسم:وقالت
مخيم البرج الشمالي هو من أكثر المخيمات المستقرة أمنيا؛ وإن حصلت بعض المشاكل "البيان أن 

وهذا الواقع الفردية المحدودة فإنها تبقى في إطارها الضيق، وتتم معالجتها محليا من قبل فعاليات المخيم، 
  ".ينطبق على الكثير من المخيمات كمخيم البداوي وغيره

قامت بتحقيق ميداني للتثبت من صحة ما يروج " مؤسسة  شاهد لحقوق اإلنسان"كما لفت البيان إلى أن 
ويشاع حول هذه الظاهرة؛ حيث التقى مندوب المؤسسة  في منطقة صور مع عائالت الموقوفين في 

الي، والذين بلغ عددهم خمسة أشخاص، كما التقى بعض جيران الموقوفين ومعارفهم، مخيم برج الشم
واستطلع وآراء عموم الناس في المخيم؛ حيث نفى الجميع أن يكون للموقوفين أية عالقات أو انتماءات 

  .بهذه الجماعات
  24/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1562:         العدد       25/9/2009الجمعة  :التاريخ

  السماح لألسرى تقديم االمتحانات داخل السجوندعوات فلسطينية إللزام االحتالل : قراقع .30
 في األسرى وزارة أن والمحررين عيسى قراقع األسرىقال وزير شؤون  :وليد عوض - رام اهللا

 على مصلحة سجون اإلسرائيلية محكمة العدل العليا إلىحكومة سالم فياض اضطرت لرفع التماس 
الثانوية ( هذا العام بتقديم امتحانات التوجيهي سرىلأل بسبب مماطلتها في السماح اإلسرائيلياالحتالل 

لقد انتظرنا ردا واضحا من مديرية السجون "األربعاء وقال قراقع في تصريح صحافي  ).العامة
 بتقديم االمتحانات أسيرا 1820 السماح لحوالي ألجل بعد اللقاء الذي عقد مع مدير السجون اإلسرائيلية

 رد على أي السجون لم ترسل إدارة أن إالبية والتعليم الفلسطينية،  وزارة التروبإشرافبشكل سليم 
  ."طلبنا

25/9/2009القدس العربي،   
  

  محكمة إسرائيلية تخفض مدة سجن رئيس بلدية جنين لعامين ونصف العام  .31
أفاد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أن محكمة استئناف سجن عوفر خفضت  :جنين

حق رئيس بلدية جنين الدكتور حاتم جرار عامين ونصف من أصل ستة أعوام ونصف، الحكم الصادر ب
وذكر المركز الحقوقي، أن الدكتور جرار المولود عام  .وذلك في جلستها التي عقدت أول من أمس

ديسمبر /وهو من مواليد قرية برقين فاز برئاسة بلدية جنين التي أجريت في شهر كانون أول) 1947(
  .2005عام 

25/9/2009صحيفة فلسطين،   
 

   الواقع بالنسبة لالجئ الفلسطيني مؤلم وبطئ:اهللا  العبدرانيا .32
) أونروا(وكالة " عاماً على تأسيس 60اهللا كلمتها في مناسبة مرور  بدأت الملكة رانيا العبد: نيويورك
 تكون هناك ذكرى أال... تمنيت لو لم يكن هناك داعٍ ألونروا . تمنيت لو لم أشهد هذا اليوم": بالقول
لكن أنتم ...  مليون الجئ فلسطيني في حاجة للمساعدات اإلنسانية 4.6وتمنيت لو لم يكن هناك .. سنوية

  ."وأنا نعلم أن الواقع ال يبنى على التمني
لستين عاماً، خففت «: ، وتابعت" الالجئين الفلسطينيين مؤلم وبطيءإلىنعم، الواقع بالنسبة «: وأضافت

ليس الرعاية . ليس الطعام فقط، بل التغذية. ليس بتقديم المأوى فقط، بل المالذ. أونروا من ذلك األلم
وليس فقط الحاجات العاجلة، لكن األدوات للتمكين طويل األمد، وعلى رأسها . الصحية فقط، بل التعاطف

فلسطيني بأنهم ليسوا وحدهم، بأنه وفي أشد الساعات عتمة، أونروا تذكر الشعب ال«: وتابعت. »التعليم
لذلك أود أن أعبر عن امتناني العميق لجميع العاملين في اونروا . تقف وكالة مساعدة دولية إلى جانبهم

  ."الذين ال يعرفون الكلل
  مليون شخص، أونروا ليست اختياراً أو4.6لـ . نحتاج مساعدتكم أكثر من أي وقت مضى: أقول

تذكروا . أونروا هي أداة للبقاء، هي جزء من الحياة"وختمت بالقول ان . "خياراً، ليست نزوة أو رفاهية
  ."ساعدوا أونروا. األحياء

  25/9/2009الحياة، 
  

  "تقرير غولدستون"صبيح يستنكر الضغوط اإلسرائيلية لتجميد  .33
سطين السفير محمد صبيح محاولة استنكر األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فل: القاهرة

الضغط على دول االتحاد األوروبي لدفعها باتجاه التحفظ على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق " إسرائيل"
التابعة لمجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة الذي اتهم الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب في قطاع 

تحدث بوضوح عن وجود أدلة على أن جيش "، "ير غولدستونتقر"وقال إن التقرير المعروف بـ . غزة
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". االحتالل ارتكب جرائم حرب، وربما جرائم ضد اإلنسانية، خالل العدوان األخير على قطاع غزة
واعتبر مطالبة وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان بربط العودة للمفاوضات بسحب التقرير 

كان يطالب . اعتقد بأن هذا الشخص غير متزن: "ال للصحافيين أمسوق". نوعاً من الهوس والتخريب"
الجانب الفلسطيني باالعتراف بيهودية الدولة مقابل وقف االستيطان، واآلن يضع شروطاً أخرى ويعلن 

هذه القيادة اإلسرائيلية ككل القيادات المتطرفة في التاريخ دائماً تكون طلباتها ... مواقف غير مسؤولة
  ".ية وغير متزنة وتدلل على ما في داخل هذا اإلناء اإلسرائيلي من عنصرية وتطرفغير عقالن

  25/9/2009الحياة، 
  

  العربية تلفظ التطبيع المجانيالجامعة .34
عززت الجامعة العربية موقفها الثابت من عملية السالم، إذ أكدت على أهمية :  أحمد عبد اهللا-القاهرة 

، وأن ال تقدم أي دولة عربية علي أية "إسرائيل"لتطبيع المجاني مع تماسك الموقف العربي تجاه رفض ا
خطوات تطبيعة أو عالقات مع الدولة العبرية، دون انصياعها للقانون الدولي والتزامها بمبادرة السالم 

وشدد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية في . العربية
في حالة حرب غير معلنة وقاسية جدا مع الشعب الفلسطيني، " إسرائيل"حافيين، على أن تصريحات للص

  .معتبرا بأنه ال يجوز التطبيع ما دام هذا الوضع قائما
  25/9/2009عكاظ، 

  
   مصرية مع الفصائل تمهيداً لجولة الحوار الفلسطيني    اتصاالت .35

قد الجولة الثامنة من الحوار الفلسطيني بإجراء استبقت مصر انطالق المحادثات التمهيدية لع: القاهرة
العديد من االتصاالت مع قيادات كل من حركتي فتح وحماس، واللذين سيتوافدان على القاهرة خالل 
األسبوع المقبل، باتصاالت مكثفة مع قيادات الحركتين للترتيب بشأن جدول أعمال المحادثات والذي 

لتفاهمات المصرية والتي سبق وأرسلت بها القاهرة إلى الفصائل يتركز في األساس حول مناقشة ورقة ا
الفلسطينية من أجل احتواء الخالف الداخلي، في ظل توقعات بأن يصار إلى اتفاق بتشكيل حكومة وحدة 

  .فلسطينية بال برنامج سياسي في المرحلة الحالية
ة التفاهمات المصرية قد جميع ردود الفصائل الفلسطينية بشأن ورق"وقال مصدر مصري مطلع إن 

وصلت إلى المسؤولين ماعدا رد حماس، والذي من المقرر أن يسلمه رئيس المكتب السياسي للحركة 
ردود الفصائل الفلسطينية "وأضاف إن ". خالد مشعل إلى المسؤولين المصريين بعد غد األحد في القاهرة
 تعيق الحوار وتبشر بنجاح الجولة القادمة كانت أغلبها إيجابية للغاية ولم تظهر فيها مشكالت حقيقية

النجاح الفعلي للجولة المقبلة سيتحقق بعد زيارة وفد حماس ولقائه مع المسؤولين "، معتبراً أن "للحوار
 ". المصريين

  25/9/2009البيان، اإلمارات، 
 

   تطالب مجلس األمن بوضع البرنامج النووي اإلسرائيلي تحت اإلشراف الدوليمصر .36
ذكرت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن وزير الخارجية المصري أحمد :  كامل ابراهيم-لمحتلة القدس ا

أبو الغيط طالب مجلس األمن بوضع البرنامج النووي اإلسرائيلي تحت اإلشراف الدولي، وإصدار قرار 
 . ملزم ينص على إخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية

 25/9/2009الرأي، األردن، 
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   ينفي استقالته ويجدد رفضه للتطبيعالثقافة المصريوزير  .37
أكد وزير الثقافة المصري فاروق حسني، أنه لن ينسحب من منصبه، بعد خسارته :  وكاالت-القاهرة 

إن لديه مشاريع كبرى عليه أن " "الخليج"األخيرة، وقال لـ " اليونسكو"في انتخابات رئاسة منظمة 
ها استكمال تطوير هضبة األهرام، وتنفيذ مشروع القاهرة اإلسالمية، ينجزها خالل الفترة المقبلة، من

وجدد حسني تأكيده أن مصر لن تنسحب من المنظمة ". بجانب إنشاء متحفي الحضارة والمصري الكبير
الفتا إلى أن عضوية مصر تمنحها قيمة كبيرة، نظرا للتراث المصري . الدولية بعد خسارته لرئاستها

وأوضح وزير الثقافة المصري أن .  التراث العالمي، الذي يحظى برعاية المنظمةالمسجل على قائمة
موقفه من التطبيع الثقافي ال يزال ثابتا وقائما من رفضه وعدم اإلقدام عليه، ما لم يتحقق السالم الشامل 

  .والعادل، الذي تتم بموجبه إعادة األرض ألصحابها، ووقف الهجمات العدائية ضدهم
 25/9/2009الخليج، 

  
  الكويتي يؤكد مساندة الكويت الشعب الفلسطينيالوزراءرئيس  .38

أكد الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء ورئيس وفد الكويت المشارك في اعمال :  كونا–االمم المتحدة 
 للجمعية العامة لالمم المتحدة امس االول في مقر االمم المتحدة، ان الكويت حكومة وشعبا 64 الدورة الـ 

اند االشقاء الفلسطينيين حتى يتحقق ما ينشدونه من امن واستقرار في العيش بسالم على ارضه، تس
وبحث مع الرئيس عباس اخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات عملية السالم في الشرق 

  .االوسط
  25/9/2009القبس، 

 
 ي سيناء المصرية تنفي محاولة تفجير حافلة ركاب إسرائيلية ف أمنية مصريةمصادر .39

نفت مصادر أمنية مصرية في شبه جزيرة سيناء ما ورد من أنباء عن فشل محاولة تفجير : تل أبيب
وقالت  .الحافلة مؤكدة أن تلك األنباء مجرد مزاعم إسرائيلية لتحويل السياحة من سيناء إلى تل أبيب

ة األمن المصرية في جنوب سيناء ، مشيرة إلى أن أجهز"خبر عار تماما من الصحة"المصادر ذاتها إنه 
وخاصة الشركات " إسرائيل"لم تتلق أي أنباء عن تلك الحادثة، مؤكدة أن تلك األنباء دائما ما تخرج عن 

 .السياحية الكبرى فيها
  25/9/2009الشرق األوسط، 

  
  ضد الفلسطينيين والعالم " إسرائيل" يهاجم سياسات نجاد .40

والواليات المتحدة امس " إسرائيل"ئيس االيراني محمود أحمدي نجاد هاجم الر:  رويترز–االمم المتحدة 
االول في كلمة أمام الجمعية العامة لالمم المتحدة لم تلق ضوءا جديدا على االستراتيجية النووية للدولة 

 بانتهاج سياسات غير انسانية في المناطق الفلسطينية وبالهيمنة" إسرائيل"واتهم احمدي نجاد . االسالمية
على الشؤون السياسية واالقتصادية في العالم في كلمته التي جاءت بعد ساعات من تحدث الرئيس 

  .االمريكي باراك اوباما
  25/9/2009الدستور، 

  
  هدفنا المفاوضات وليس تجميد االستيطان: واشنطن .41

شأن تجميـد     بررت وزارة الخارجية األمريكية التراجع في موقف اإلدارة ب          : أحمد عبدالهادي  -واشنطن  
االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ذلك المطلب لم يكن هدفا في حد ذاته وإنمـا                  
كان وسيلة للوصول إلى غاية هي بدء المفاوضات، وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية إيان كيلـي                
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اتها كوسيلة نحو بدء المفاوضات وليس كغاية       لقد نظرنا دائما إلى مطالبتنا بأن تلتزم األطراف بتنفيذ تعهد         "
 .إننا لم ننظر إلى تلك المطالب كشروط مسبقة. في حد ذاتها

25/9/2009الوطن، السعودية،   
  

  بوقف االستيطان" إسرائيل" الدولية تطالب الرباعية .42
لمتحـدة   والتي تتكون مـن االمـم ا       -جددت اللجنة الرباعية الدولية الراعية للسالم في الشرق االوسط          

بتجميد كـل نـشاطاتها   " إسرائيل" يوم الخميس مطالبتها -والواليات المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا    
وقالت الرباعية في بيان اصدرته عقب اجتماع عقدته فـي          . االستيطانية في االراضي الفلسطينية المحتلة    

االسـتيطانية بمـا فيهـا التوسـع        على تجميد كل النشاطات     " إسرائيل"تحث اللجنة الرباعية    "نيويورك،  
  ."الطبيعي، كما تحثها على الكف عن القيام بأي تصرفات استفزازية في القدس الشرقية

كما طالبت الرباعية في بيانها السلطة الوطنية الفلسطينية بتعزيز سلطة القانون في المناطق التـي تقـع                 
 وحثت الرباعية جانبي الـصراع      ".إسرائيل"تحت سلطتها ومحاربة التطرف ووضع حد للتحريض ضد         

دون االصـرار    "2003على االلتزام بالتعهدات التي قطعاها على نفسيهما بموجب خارطة الطريق لعام            
على التبادلية في تنفيذ االلتزامات، وذلك لخلق الظروف المالئمة الستئناف المفاوضـات فـي القريـب                

  .حسب ما جاء في البيان" العاجل
25/9/2009بي بي سي   

  
  عمل مستشاراً للجيش خالل حرب غزةإسرائيلي  يدرس التحقيق مع ضابطأوكامبو .43

قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في الهاي لويس مورينـو أوكـامبو              :  وكاالت -عواصم  
األمريكية هذا األسبوع إن لديه الصالحية لفتح تحقيق جنائي ضد ضـابط سـابق فـي                " نيوزويك"لمجلة  
  .إلسرائيلي يدعى ديفيد بنيامين، بشبهة ضلوعه في جرائم حرب خالل الحرب على غزةالجيش ا

وبدأت المحكمة الدولية تدقيقا في فتح تحقيق كهذا على اثر توجهات من منظمات حقوقيـة فـي جنـوب                   
االلكتروني مع بنيامين وتحـدث فيهـا       " بلومبرغ"أفريقيا، التي سلمت المحكمة نص مقابلة أجراها موقع         

وقال بنيامين فـي    . في اإلعداد للحرب  " اإلسرائيلي"خير عن ضلوع المستشارين القانونيين في الجيش        األ
كنا ضالعين جدا في االستعدادات والمصادقة على األهداف التي باإلمكـان مهاجمتهـا وأنـواع               "المقابلة  

  ".األسلحة التي باإلمكان استخدامها، وكل شيء مر عن طريقنا
  .جرائم حرب" إسرائيل"حقوقية المحكمة الدولية أدلة تثبت ارتكاب وسلمت المنظمات ال

وعلى صعيد متصل، في مدريد أعلنت جهتان مدنيتان، أمس، انهما استأنفتا قـرار القـضاء اإلسـباني                 
يـستهدف  " جرائم ضد اإلنسانية  "حزيران على تحقيق بشأن     /القاضي بإضفاء طابع السرية في نهاية يونيو      

  ".ينإسرائيلي"مسؤولين 
25/9/2009الخليج،   

  
  محادثات السالم تستأنف قريباً : بلير .44

توقع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير استئناف محادثـات الـسالم بـين              :  بترا – نيويورك  
. والسلطة الفلسطينية في غضون أسابيع قليلة بهدف التوصل لحل دائم للصراع طويـل األمـد              " إسرائيل"

". أعتقد أن هذا ما سيحدث في غضون األسابيع القليلة المقبلـة          " مع شبكة السي ان ان       وقال بلير في لقاء   
واعتبر بلير ان الفلسطينيين يطالبون بتحقيق شروط لتكون للتفاوض مصداقية ، بينما يؤكد اإلسرائيليون               

  ".دون شروط مسبقة"موقفهم المتمسك بتفاوض 
25/9/2009الدستور،   
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  يهدد تحريك تقرير جولدستون" ريكيفيتو أم"حول "  لسانزلة" .45

سربت جهات تمثل زعماء كبرى المنظمات اليهوديـة األمريكيـة، مـضمون         :  حنان البدري  -واشنطن  
محادثة هاتفية جماعية أجروها، أول أمس، مع مسؤول كبير في البيت األبيض، أبلغهم خاللهـا أن إدارة                 

في مجلس األمـن إلحبـاط أي قـرار ضـد           " يتوالف"الرئيس باراك أوباما مستعدة الستخدام حق النقض        
جرائم حرب  " إسرائيل"على خلفية تقرير لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة، الذي أكد ارتكاب            " إسرائيل"

وأضاف هذا المـسؤول أن اإلدارة أوضـحت للـسلطة          . وجرائم ضد اإلنسانية خالل محرقتها في غزة      
  .في ضوء التقرير) قضائية(ى خطوات الفلسطينية عدم رضاها من لجوء السلطة إل

ونسبت المصادر للمسؤول األمريكي إبالغه زعماء المنظمات اليهودية خالل المحادثة التي كـان مـن               
المفترض أن تكون غير معلنة، بأن الواليات المتحدة سوف تقوم وبسرعة بايصال التقرير إلـى نهايتـه                 

  .شنطن  لن تسمح بوصول التقرير أبعد من ذلكالطبيعية داخل مجلس حقوق اإلنسان، وانها  أي وا
وعقب تسريب هذه األخبار، سارع المتحدث باسم البيت األبيض تومي فـايتور لالتـصال بالزعامـات                

، وأن سياسة إدارة أوباما بالنسبة      "زلة لسان "اليهودية البالغهم بأن ما سمعوه من المسؤول األمريكي كان          
ن رايس المندوبة األمريكية لدى األمم المتحدة، وأكدت فيهـا أن           للتقرير لم تخرج عما صرحت به سوزا      

  .الواليات المتحدة لديها تحفظات حول العديد من التوصيات في التقرير
25/9/2009الخليج،   

  
  غريب  تل أبيب سرقت األعضاء البشرية لسجناء أبو: صحافي سويدي .46

، تل ابيب بسرقة االعضاء البشرية لسجناء "إسرائيل شامير"اتهم الكاتب والصحافي السويدي ): وكاالت(
 طبيبا يهوديا اميركيا كان يزيل برفق الكلى "واكد الكاتب، أن. ابو غريب غرب العاصمة العراقية بغداد

، مستوضحا ذلك لكشف حجم "البشرية لسجناء ابو غريب ويضعها في وعاء خاص لنقلها الى تل ابيب
ة وتأكيدا لما نشره الصحافي السويدي دونالد بوستروم بخصوص االسرائيلي-العالقات االبدية االميركية

وأشار شامير الى ان ما كشف عنه سبب هستيريا في تل .  سرقة االعضاء البشرية للشهداء الفلسطينيين
 .وتحريضية) معادية للسامية(ابيب لمواجهة االعالم السويدي واعتبار ان هذه المواد 

25/9/2009البيان، اإلمارات،    
  

   تدعو المانحين إلى سد عجز خطير يهدد استمرارها"ونروااأل"ديرة م .47
كارين أبو زيد   ) أونروا ("وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين      "دعت مديرة   : نيويورك

 في موازنتهـا    "عجز خطير "الدول المانحة إلى زيادة الدعم المالي والسياسي للوكالة لمساعدتها على سد            
سيترجم قريباً إلـى زيـادة فـي    "، معربة عن ثقتها بأن نداءها      "د قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها     يهد"

  ."مستوى كرم المانحين
 لمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها، على هامش الجمعية        "أونروا"وطالبت أبو زيد أمام اجتماع مجلس أمناء        

 -مضاعفة جهوده لحل النزاع الفلسطيني      "لدولي بـ   العمومية لألمم المتحدة في نيويورك أمس، المجتمع ا       
االلتزام بتأكيـد تمتـع     "، لكنها شددت على ضرورة      "اإلسرائيلي وإنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين معه     

مستعدة للعب دور بناء لتأكيد تمثيـل مـصالح         "وقالت إن الوكالة    . "الالجئين بحقوقهم وحرياتهم األساسية   
  ."ي أي اتفاق مستقبليالالجئين وخياراتهم ف

25/9/2009الحياة،   
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  "حوار الحضارات"للمشاركة في " إسرائيل"ثاباتيرو يدعو  .48
" اسرائيل"وجه رئيس الحكومة االسبانية خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو، أمس، دعوة رسمية ل             ): افي(

رجب طيب أردوغان   للمشاركة في اجتماعات مبادرة تحالف الحضارات، التي أطلقها مع نظيره التركي            
  .2004عام 

 العادية للجمعية   64وكان ثاباتيرو قد أعلن في مؤتمر صحافي بمناسبة مشاركته في افتتاح أعمال الدورة              
تشرين الثـاني المقبـل، تهـدف       /  من نوفمبر  14العامة باألمم المتحدة، قيامه بجهود شرق أوسطية في         

  .في الشرق األوسط" السالم"الل لتعزيز الجهود األوروبية واألمريكية الرامية إلح
25/9/2009الخليج،   

  
  روسيا ستشارك في صياغة األسس االقتصادية للدولة الفلسطينية المقبلة : سلطانوف .49

أيلول خالل جلسة   / سبتمبر 23قال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف في كلمته القاها في            
ستكثف روسـيا   .  "دات للفلسطينيين التي عقدت في نيويورك     لجنة التنسيق المؤقتة الخاصة بتقديم المساع     

وركز سلطانوف على اهميـة     ". مشاركتها في صياغة اسس الدولة الفلسطينية المقبلة بما فيها االقتصادية         
 االسرائيلي مؤكدا ان  امكانيات متوفرة للتحـرك         -الجهود الدولية الهادفة الى استئناف الحوار الفلسطيني      

ونوه سلطانوف كذلك الى المشاكل الماثلة امام السلطة الوطنيـة          . المنطقة ويجب انعاشها  نحو السالم في    
  .     وفي مقدمتها قضية قطاع غزة

24/9/2009روسيا اليوم،   
  

  الالجئون الفلسطينيون في األردن ومواجهة خيار التوطين .50
  ياسين عز الدين

م الضوء علـى    1999القيادة السياسية عام    سلطت زيارة خالد مشعل األولى لألردن منذ إبعاده وأعضاء          
العالقة المعقدة بين الحركة والنظام األردني، حيث حرص مشعل خالل الزيارة على تأكيد حرص حركته               

  .على أمن األردن
وطلب مشعل خالل الزيارة أن يسمع المسؤولون األردنيون عن حماس منها، وليس نقالً عن غيرها، فهل                

لنظام األردني؟ وما هو الخطر الذي تشكله حماس علـى األردن؟ ولمـاذا ال              حقاً الصورة مشوشة لدى ا    
يلتقي النظام األردني مع الحركة إذا كان كالهما يعارض مشاريع تصفوية خطيرة مثـل خيـار الـوطن     

  .البديل
  حماس والنظام األردني

ه النظام األردني ولـم     تعتبر حركة حماس التنظيم الفلسطيني الوحيد تقريباً الذي لم يحمل السالح في وج            
يسع لإلطاحة به، مثلما فعلت فصائل منظمة التحرير أواخر الستينات وأوائل السبعينات، مع ذلك يـسمح                
لمن سعى علناً لإلطاحة بالملك حسين مثل نايف حواتمة بالدخول لألردن متى شاء ودون أي شرط، بينما                 

كأن يكون سجن   (انت له عالقة بحركة حماس      يمنع أي مواطن من الضفة الغربية من دخول األردن إذا ك          
  ).لدى االحتالل بتهمة االنتماء لها مثالً

لعبت قيادة حماس في األردن دوراً للتواصل مع الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولطالما مارس                
الصهاينة واألمريكان الضغوط على النظام األردني لطرد قيادة حمـاس ولتحجـيم الحركـة ودورهـا                

وجستي الداعم للحركة داخل األرض المحتلة، وتزايدت هذه الضغوط بعد مؤتمر شـرم الـشيخ عـام                 الل
  .م1996

م ووفاة الملك حسين، استجاب النظام وقرر طرد قادة الحركة          1997وبعد محاولة اغتيال خالد مشعل عام       
سلمين األردنيـة   م، وبدأت تضيق على جماعة اإلخوان الم      1999وإنهاء مظاهر تواجدها في األردن عام       
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بحكم التداخل التنظيمي بين الحركة والجماعة، وبما أن نصف الشعب األردنـي تقريبـاً هـم الجئـون                  
  .فلسطينيون، فبالتالي أغلبية أعضاء جماعة اإلخوان هم أعضاء محتملون في حركة حماس
مشاكل داخـل   وأدت الضغوط الحكومية على جماعة اإلخوان فيما يتعلق بعالقتها مع حركة حماس إلى              

الجماعة، بين من يرى ضرورة االنحناء أمام العاصفة وتجنب الصدام مع النظام وبين من يحاول الحفاظ                
على الدور الداعم لحركة حماس ومقاومتها ضد االحتالل الصهيوني بغض النظر عن تبعات ذلك، وقـد                

نظام األردني وتضييقه علـى     تابعنا اإلشكاليات التي حصلت مؤخراً داخل الجماعة الناجمة عن ضغوط ال          
  .الجماعة

  خطر الوطن البديل
أحد األدوات التي يستخدمها النظام لمحاصرة تواجد حماس على الساحة األردنية هي الترويج لخطـورة               
السماح لتنظيم فلسطيني مثل حماس من التواجد على الـساحة األردنيـة، فأصـبح االهتمـام بالقـضية                  

  . النظام بأن والء هذا الشخص ليس لبلده، وإنما لبلد آخرالفلسطينية بمثابة شبهة في عرف
كما رفع النظام األردني شعار األردن أوالً ليس فقط ليبرر تقاعسه عن مساعدة الشعب الفلسطيني، بـل                 
ليمارس االبتزاز السياسي بحق جماعة اإلخوان المسلمين ويحرجها شعبياً بأنها ال تهتم بمـصلحة األردن               

  ).األجنبية(طية لحركة حماس ، وأنها م)أوالً(
رفض الوطن البـديل وعـدم      : وفي موازاة ذلك يطرح النظام األردني شعارات وطنية في ظاهرها مثل          

قبول توطين الالجئين، واإليحاء بوجود أجندات خارجية تنفذها حماس، ستقود في النهاية إلـى فوضـى                
  .وطن الفلسطيني البديل داخل األردنوإعطاء الصهاينة مبررات لطرد أهل الضفة الغربية وإقامة ال

ماذا عن نصف الشعب األردني، وهم في حقيقتهم الجئون فلسطينيون، أليس مـن حقهـم               : ونتساءل هنا 
الكفاح من أجل حق العودة، مما يعني حقهم في االنتظام بالتنظيمات السياسية الفلسطينية، ألـيس تنـشئة                 

هو تـوطين بحكـم     " األردن أوالً وأن فلسطين أخيراً    "ن، وأن   أبناء الالجئين الفلسطينيين على أنهم أردنيو     
  األمر واقع، أال يعتبر ذلك وطناً بديالً فعالً؟

واألردن بلدهم، وفـي    " أردنيون"المطلوب من الفلسطينيين الذين يعيشون في األردن نسيان قضيتهم فهم           
يني، يراد إيصال الفلسطيني    ظل النعرات المثارة حول األردني من أصل أردني واألردني من أصل فلسط           

إلى مرحلة يطالب بحقه كمواطن أردني، وعندها سيطالب بوالئه لألردن أوالً، مما يعني بلغـة أخـرى                 
  .التخلي عن ما يربطه بفلسطين

 مليـون فلـسطيني     2.5المطلوب هو أن يكون األردن الوطن البديل لفلسطينيي الشتات، وبما أن حوالي             
فضالً عن مئـات    )  ربع الشعب الفلسطيني وحوالي نصف فلسطيني الشتات       يشكلون(يعيشون في األردن    

اآلالف الفلسطينيون الذين يعيشون في الخليج ويحملون جوازات سفر أردنية، فاألردن مهيـأ ألن يكـون         
عودة خمسة ماليين   " شبح"دولتهم المستقبلية، وال يهم كثيراً مسميات التوطين، فالمهم عند الصهاينة إبعاد            

  . يعيشون خارج فلسطينالجئ
فإن تمكن الصهاينة من تحييد فلسطينيي األردن، وفي حال نجحت محاوالت مشابهة لتحييـد فلـسطينيي                

اللبنانيين بالصراع، وبحكم أن أغلب بقية فلـسطيني        " إخوانهم"لبنان تحت مبرر أنه ال يجوز لهم توريط         
جهة نصف الشعب الفلسطيني اآلخر داخـل       الشتات موزعين بعيداً عن أرضهم، يبقى أمام الصهاينة موا        

األرض المحتلة، سواء في الضفة أو القطاع أو داخل الخط األخضر، وبما أن الصهاينة بالكاد يستطيعون                
  .السيطرة على هذا النصف، فإننا سنتفهم أهمية تحييد ربع الشعب الفلسطيني في األردن بالنسبة لهم

  حق العودة والحفاظ عليه
جئين الفلسطينيين في األردن على خط المواجهة المباشرة مع الكيان الصهيوني انقالبـاً             يعتبر دخول الال  

فالمقاومة في قطاع غزة إمكانياتها ال تؤهل لمـد نظيرتهـا بالـضفة بـالعون               . كبيراً في موازين القوى   
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زفت خالل  المطلوب، وهي بالكاد تستطيع الحفاظ على ما أنجزته داخل القطاع، والمقاومة في الضفة استن             
  .انتفاضة األقصى وتحديداً بعد عملية السور الواقي ومن ثم قيام السلطة بإكمال مهمة الصهاينة

ومقاومة الضفة تستطيع في أحسن األحوال إعادة انتاج انتفاضة األقصى والضربات التي كانـت توجـه                
 حـصل فـي غـزة،       لالحتالل، لكنها لن تستطيع على المدى المنظور إجباره على مغادرة الضفة كمـا            

وخصوصاً بدون مساعدة خارجية، وأكثر مكان مهيأ لدعم مقاومة الضفة هو األردن، نظـراً للتواصـل                
الجغرافي ولثقل اإلخوان المسلمين في البلد، ولوجود نسبة عالية من الفلسطينيين، لذا من األهمية بمكـان                

دن، ويلعب الحكـم األردنـي دوراً       للصهاينة توجيه ضربات استباقية ألي مشروع مقاوم ينطلق من األر         
  .محورياً في هذا األمر

ويبدو جلياً تقدم النظام األردني في هذه اللعبة، فاستطاع فرض شروط لعبته من خالل اللعب على وتـر                  
ال "، وأنـه    "األردن أوالً "، وكأن حماس وباء سياسي، واللعب على وتر         "اختراق حماس لتنظيم اإلخوان   "

  ."ردنية، ألنها إن خربت فستتحول إلى الوطن البديلنريد تخريب الساحة األ
في المقابل حاولت حماس اللعب على متناقضات النظام فعقدت لقاءات مع مدير المخابرات العامة السابق               
محمد الذهبي في محاولة لعقد تحالف مع النظام األردني على أساس المـصلحة المـشتركة بالتـصدي                 

  .في ظل ضعف السلطة واستعدادها للتفريط بحق عودة الالجئينلمشروع الوطن البديل، وخصوصاً 
لكن النظام األردني أثبت أنه غير مستعد لهكذا خطوة وعزل الذهبي عن منـصبه لـتجهض المحاولـة،                  
فالنظام مثله مثل السلطة الفلسطينية يعتبر أن مفتاح األمن القومي هو عدم استعداء الصهاينة والرضـوخ                

 مما يثبت أيضاً أن النظام األردني ال يخاف حقيقة من خيار الوطن البديل ما دام ال                 .لالمالءات األمريكية 
تدريجياً، " أردنتهم"يعني إزالة األسرة الهاشمية عن العرش، وليبقى المليونيين فلسطيني في األردن، ولتتم             

  فما المشكلة؟
ن المطروح هو تصفية قضيتهم     يجب أن يكون هنالك تحرك في الساحة األردنية من الفلسطينيين هناك، أل           

وقضية الشعب الفلسطيني بأكمله، وفيما تردد الشعارات الزائفة حول رفض التوطين والوطن البديل، تنفذ              
هذه المشاريع وبشكل صامت على أرض الواقع وبتسميات مختلفة، وقد أشارت لذلك دراسة داخلية أعدها               

  .اإلخوان المسلمون مؤخراً وأثارت ضجة
لالجئين لم ينسوا أرضهم، ويورثون التمسك باألرض وحق العودة إلى أبنائهم، لكن أخشى أن              صحيح أن ا  

تتحول هذه المبادئ مع مرور السنوات إلى فلكلور شعبي، كما يراد له، وأن يتحول انتظارنا لمن يأتي لنا                  
إلى اعتـراف   بالحلول إلى اعتراف بالكيان الصهيوني كأمر واقع، ليتحول بعد بضع عشرات من السنين              

إن انتظار هبوط شيء ما من السماء يعيد ترتيب األوراق ويعيد توازن القـوى،              . حقيقي ورسمي بالكيان  
هو خطر على المدى البعيد لن نشعر به بعد عام أو عامين أو عشرة، لكن إن لم نبدأ بالتفكير من اليوم،                     

  .فسنجد أنفسنا بعد فترة وقد تحققت أسوأ أحالمنا
الالجئون في األردن وغير األردن لحفظ حقهم في العودة، كما يجب أن تلعب حمـاس               يجب أن يتحرك    

دوراً أكبر وسط الالجئين الفلسطينيين في األردن ولبنان وسوريا بحيث يكونوا جزءاً فاعالً من معادلـة                
  .المقاومة، وعدم االكتفاء بدور المتعاطف أو الدعم المعنوي

  :في الختام
ألردني تجاه حماس نتيجة منطقية لتحالفات النظام وخضوعه لإلمالءات الصهيونية          تعتبر حساسية النظام ا   

واألمريكية، وهي امالءات ستقود إلى تكريس األردن كوطن بديل، وإلى إلغاء حق العودة كأمر واقـع،                
  .سواء قبل النظام بذلك أم لم يقبل

جعة، فال تكفي محاوالت الطمأنة مـن       أما المقاربة التي تعتمدها حماس واإلخوان المسلمون فتحتاج لمرا        
أن حماس ستكون صمام األمـان      : " ... جانب خالد مشعل خالل زيارته األخيرة من رسالته التي وجهها         

لألردن، وستكون الدرع الواقي لحياض األردن، وستكون أيضا في خط المواجهـة األول للـدفاع عـن                 
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بالنسبة للنظام األردنـي، فهـو ال يعتبـر الكيـان           فهذا لن يقدم أو يؤخر كثيراً       ." أرض الحشد والرباط    
الصهيوني الخطر بل يعتبر استعداء الكيان هو الخطر، قد يكون كالماً مناسباً لمخاطبة الشعب األردنـي                

  .وطمأنته لكن ليس النظام
ولست من أنصار الصدام مع النظام وحمل السالح في وجهه، وتكرار تجربة أيلول األسود، فهنالك حلول                

رة يمكن التفكير بها، ولقد طرحت الموضوع هذا لكي نبدأ التفكير بالحلول والبدائل الممكنة، فال يعقل                كثي
أن ينتظر الالجئون الفلسطينيون إلى ما ال نهاية، ويجب أن يتحركوا ليحركوا قضيتهم، فتحرير فلـسطين                

ط، يجب أن يكون لفلسطينيي     واستعادة حقوقهم أكبر من أن تترك للمقاومة في الضفة الغربية والقطاع فق           
الشتات دور في المقاومة، وإن كانت قيادتهم السياسية مقصرة فيجب عليهم الضغط على قيـادتهم لكـي                 

  .تتحرك وتتغير
  22/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  هل سيرد مبارك وعباس؟ .51

  عبد الباري عطوان
 من حلفائهما الغربيين، وامريكا على وجـه        صفعتين قويتين ' عرب االعتدال 'في اليومين الماضيين تلقى     

األولى تتمثل في تراجع الرئيس االمريكي عن مطالبه السابقة بوقـف االسـتيطان كـشرط               . الخصوص
الستئناف المفاوضات، والثانية بإسقاط السيد فاروق حسني وزير الثقافة المصري في معركة انتخابـات              

  .رئاسة منظمة اليونسكو
ي تحترم شعوبها تسارع الى دراسة االسباب التي أدت الـى هـاتين االنتكاسـتين،               الحكومات العاقلة الت  

والعقوق الغربي الذي يكمن خلفهما، واستخالص الدروس والعبر، وبلورة استراتيجية جديدة تستند الـى              
تصحيح اخطاء وقناعات المرحلة الماضية، وتبني اساليب عمل جديدة، ال تقوم على أرضية الرغبة فـي                

  .قام، وانما على كيفية خدمة المصالح الوطنية والعربية العليا، بطريقة ذكية وفاعلة في الوقت نفسهاالنت
نعتقد (وفق التسميات المستخدمة حاليا     ' الممانع'و' المعتدل'التجارب السابقة مع النظام العربي، بمعسكريه       

وتثبـت ان فـرص تغييـر       ، ليست مشجعة على االطالق،      )ان الفوارق تذوب لمصلحة المعسكر األول     
  .االستراتيجيات محدودة، ان لم تكن معدومة كلياً

ليس لدينا أي ثقة في ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اجبره الرئيس االمريكي بـاراك اوبامـا                  
على مصافحة كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي وافيغدور ليبرمـان وزيـر خارجيتـه،                

الت جديدة من المفاوضات، دون اي ذكر لتجميد االستيطان، سيعود الـى رام اهللا، ويبـدأ                ودعاه الى جو  
بالتخطيط النتفاضة جديدة، على غرار ما فعله سلفه الراحل ياسر عرفات بعد عودته مـن مفاوضـات                 
كامب ديفيد، مدركاً ان السالم الذي تريده امريكا يعني التنازل عـن القـدس وحـق العـودة لالجئـين                    

  .لسطينيينالف
وال نتوقع من الرئيس حسني مبارك ان يغير مواقفه وعالقاته الحميمة مع نتنياهو، بعد أن وعده شخصياً                 
بدعم السيد فاروق حسني في انتخابات اليونسكو ووقف الحمالت اليهودية المسعورة ضده، لنكتشف بعـد               

 عن التحريض ضد انتخـاب المرشـح        ذلك ان مسؤولين كباراً في الحكومة االسرائيلية لم يتوقفوا مطلقاً         
  .المصري، والمطالبة بإسقاطه بكل الطرق والوسائل، وبشكل مهين، وإلصاق تهمة معاداة السامية به

فالرئيسان الفلسطيني والمصري احرص على مقعديهما الرئاسيين من االقدام على اي خطـوة يمكـن أن                
رسل وفده المفاوض الى واشنطن للقاء نظيره       تغضب سيد البيت األبيض وحلفاءه األوروبيين، فاألول سي       

االمريكي، تلبية للدعوة االمريكية، وكأنه لم يعلم بتراجع اوباما وادارته، والرئيس الثـاني، أي مبـارك،                
سيواصل استقبال نتنياهو وباراك، مثلما سيعزز عالقته الحميمية مع الثالثي االوروبي الذي طعنـه فـي                

) االيطـالي (الفرنـسي وبرلـسكوني     (لبلغارية، اي كل من ساركوزي      الظهر وصوت لصالح المرشحة ا    
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الذي صوت في المعركة االخيرة والحاسمة ضد المرشـح المـصري ولمـصلحة             ) االسباني(وثاباتيرو  
  .المرشحة البلغارية

' ' '  
لغـربيين  مبادئ الكرامة الوطنية تتراجع الى مراتب متدنية جدا عندما يتعلق األمر بالقادة االسرائيليين وا             

لدى الرجـــلين، واال كيـــف نفسر لقــاء الرئيس عباس ومصافحته لنتنياهو وليبرمان، ناهيـك             
عن باراك، ورفضه المطلق لقاء او مصافحة السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومـة                

لى جميـع األمنـاء     ، وهو الذي زار العاصمة السورية دمشق مرتين، والتقى في االو          'حماس'االسالمية  
  .العامين لحركات المقاومة باستثناء السيد مشعل

نذهب الى ما هو ابعد من ذلك، ونسأل بكل براءة عن اسباب عدم استقبال الرئيس حسني مبارك لنظيره                  
السوري او مصافحته او زيارته، اي مبارك، لدمشق، وهو الذي استقبل نتنياهو مرتين في غضون اربعة                

 شرم الشيخ، والثانية قبل عشرة ايام في القاهرة، ودعاه الى افطار رمـضاني، وكـأن                اشهر، االولى في  
  .رئيس الوزراء االسرائيلي من المبشرين بالجنة

نتمنى ان ينتفض الرئيس مبارك انتصارا لكرامته وكرامة بالده التي اهينت بطريقة مزرية في معركـة                
 خلف السيد حسني، وتصرف وكأنه مـدير        اليونسكو، خاصـــة ان الرجـــل القـــى بكل ثقله      

حملته االنتخابية، من خالل جعل مسألة ترشيحه على قمة جدول مباحثاته مع نتنياهو في زيارتيه االولى                
والثانية، ومع الرئيس الفرنسي اثناء زيارته االخيرة لباريس، حيث قالت صحف فرنـسية ان الغـرض                

  .لمصرياالساسي منها السعي لتأييد فرنسا للمرشح ا
ال نريد من الرئيس مبارك ان يحرك الجيوش باتجاه اسرائيل، وال ان يقاطع الواليات المتحدة االمريكية،                
او يدير ظهره للدول االوروبية التي خذلته ومرشحه، وفضلت عليه مواطنة اوروبية اعلنـت صـراحة                

  .حنينها للشيوعية، وخرجت بلدها من حلف وارسو قبل سنوات معدودة فقط
' ''   

نريد من الرئيس مبارك ان يطلب من حليفه الرئيس عباس عدم العودة الى مائدة المفاوضات مع اسرائيل                 
دون وقف كامل لالستيطان وتحديد واضح لمرجعية المفاوضات، وان يفك الحصار المفروض على ابناء              

  .بادرة السالم العربيةقطاع غزة، ويقود مبادرة لمصالحة عربية تعيد ترتيب البيت العربي، واالعتبار لم
واذا كان هذا طلبا مستحيال، لكراهية الرئيس مبارك الي نوع من المواجهات او الصدامات، اال في حالة                 
المعارضة وحركة االخوان بالذات وجوعى قطاع غزة، واالشقاء في حاليب السودانية، فإننا نقترح عليه              

لنار بهدف القتل على المهاجرين االفارقة المتسللين       ان يأمر قوات أمنه المرابطة في سيناء بعدم اطالق ا         
الى اسرائيل، وأن يتوقف عن لعب دور الحارس لحدودها، ويترك أمرهم لالسـرائيليين علـى الجانـب                 

  .اآلخر
ادارة اوباما التي خذلت العرب، وتراجعت بشكل مخجل امام نتنياهو عن تجميد االستيطان، ال يمكـن ان                

ناول قضايا الوضع النهائي مثل القدس والالجئين والحدود والدولة الفلسطينية          تحتضن مفاوضات مثمرة تت   
فأوباما ادرك جيدا، وبكل بساطة، ان الصدام مع نتنياهو مكلف جدا له والدارته، لما يمكـن ان                 . المستقلة

يترتب عليه من تبعات داخلية، اما إغضاب العرب وحكوماتهم فال ضرر منه، بل ربما يعطـي نتـائج                  
جابية، لسبب بسيط هو ان هؤالء، اي القادة العرب، قرروا ان يكونوا ادوات تخدم المشاريع االمريكية                اي

  .في منطقتهم دون اي نقاش
نتنياهو لم يكسر ارادة اوباما وادارته فقط، وانما اثبت انه االقوى في امريكا مـن الـرئيس االمريكـي                   

مم المتحدة، واجبارها على سحب تقريرها الـذي ادان         المنتخب نفسه، وستكون الخطوة الثانية له كسر اال       
جرائم الحرب االسرائيلية في قطاع غزة، وطالب بعرض هذه الجرائم والمتورطين فيها على المحكمـة               

  .الدولية في الهاي
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مصيبتنا كعرب تنحصر في رئيس قزم دور مصر، وشل بالتالي المنطقة العربية، ورئيس فلسطيني باتت               
ولهـذا ستتواصـل    .  وقضيتها وشهدائها واسراها وشعبها عالقة مبهمة واكثر من شكلية         عالقته بفلسطين 

وهذا ال يعني اننا نسينا مصائبنا االخرى المتمثلة في زعمـاء           . الصفعات لهذه االمة الواحدة تلو االخرى     
  .عرب آخرين

  25/9/2009القدس العربي، 
  

  االرتهان الفلسطيني الكامل للمفاوضات .52
  ماجد كيالي

 يكن لقاء نيويورك الذي جمع بنيامين نتانياهو بمحمود عباس بدعوة من الرئيس األميركي باراك لم
 -أوباما، مجرد مناسبة للمصافحة، بقدر ما كان مناسبة لتدشين مرحلة جديدة من المفاوضات الفلسطينية 

  .اإلسرائيلية المستمرة منذ ستة عشر عاماً
دو مستعدة للتلويح بإجراءات ضغط على إسرائيل لحملها على وعلى رغم أن اإلدارة األميركية ال تب

تسهيل العملية التفاوضية، وعلى األقل لتجميد االستيطان، إال أنها تبدو مصممة على دفع هذه العملية، 
واألهم من ذلك يبدو أن إدارة أوباما تحاول االنتقال من دهاليز . وعدم تضييع الوقت في مجادالت جانبية

نتقالية إلى التفاوض على قضايا الحل النهائي، وأيضا عقد نوع من تسوية شاملة، تتيح تطبيع التسوية اال
الواليات المتحدة ملتزمة السالم «العالقات العربية ـ اإلسرائيلية، وهذا هو معنى كالم اوباما عن أن 

  .»العادل والدائم والشامل في الشرق األوسط
 -ة أوباما تتميز عن سابقاتها بإدراكها أهمية حل الصراع العربيوما ينبغي االنتباه إليه هنا أن إدار

اإلسرائيلي، لمعالجة مختلف أزمات المنطقة، وهذا ما عبر عنه أوباما مراراً، باعتباره أن ذلك يشكل 
وميزة هذه اإلدارة أنها، أيضا، تضم مجموعة منسجمة في التعاطي مع هذا . مصلحة ألميركا وإلسرائيل

 معاينة ذلك من مشاركة هيالري كلينتون وزيرة الخارجية، وجيمس جونز مستشار األمن الملف، ويمكن
القومي، وجورج ميتشيل المبعوث الرئاسي للشرق األوسط، في االجتماع الذي عقده اوباما مع كل من 

على كذلك فإن هذه اإلدارة تمتلك إرادة المثابرة على متابعة مختلف األطراف، وحثهم . نتانياهو وعباس
الجلوس الى طاولة المفاوضات، ومساعدتهم في التوصل إلى توافقات معينة في القضايا الخالفية، وهو 
ما يتمثل في متابعة ميتشيل لجوالته ولقاءاته مع الطرفين المعنيين، وانخراط وزيرة الخارجية هيالري 

تسوية، سيتم االعالن عنها كلينتون بهذا الجهد، وحرص الرئيس أوباما على اإلعالن عن صيغة جديدة لل
  .في الفترة القريبة المقبلة

وبحسب التسريبات فإن صيغة هذه التسوية المبنية على خطوط عامة، تتأسس على قيام دولة 
، على أن يجري تبادل 1967للفلسطينيين، على مساحة تساوي كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

، مع التوافق على حلول معينة لقضيتي الالجئين )وطناتلتجاوز معضلة المست(اراض مع اسرائيل 
  .والقدس، على أن يؤجل تنفيذها لمرحلة الحقة

، هي الوحيدة الموجودة حالياً في سوق التداول في المفاوضات، »البضاعة«هكذا فإن هذه الصيغة، أو 
وى والمعطيات ومن الصعب إنتاج توافقات أخرى، أو أفضل حاالً للفلسطينيين، في ظل موازين الق

الدولية واإلقليمية السائدة، وغياب الضغط األميركي على إسرائيل، وفي ظل المعطيات الحالية 
  .للمفاوضات

وعلى األرجح فإن المشكلة في هذه الصيغة ليست في الطرف الفلسطيني، وإنما هي في الطرف 
ر من المكتسبات لصالحه، ال اإلسرائيلي، الذي يحاول تخفيض التوقعات من التسوية، وانتزاع أكبر قد

  .سيما أنه يدرك ضعف الوضع الفلسطيني، بخالفاته وانقساماته وارتهانه الكامل لعملية التسوية
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وبشكل أكثر تحديداً فإن مفتاح العملية بالنسبة الى اإلسرائيليين يتمثل في كيفية الحصول على موافقتهم 
لية بالنسبة الى الطرف الفلسطيني المفاوض فيتمثل على فكرة شطب حق العودة لالجئين، أما مفتاح العم

، ووضع حد لمحاوالت إسرائيل قضم 1967بإقامة دولة فلسطينية على كامل األراضي التي احتلت عام 
  . المزيد منها عن طريق االستيطان والطرق االلتفافية والجدار الفاصل
ائع، أو قبيل لحظة الحسم، حيث يحاول ولعل ما يجري اليوم هو نوع من الضغط المتبادل في الوقت الض

فإسرائيل تشهر سالح االستيطان والقدرة . كل طرف انتزاع أكبر قدر من المكاسب من الطرف اآلخر
على تغيير الواقع في الضفة للي ذراع الفلسطينيين، وإجبارهم على تليين موقفهم بشأن القدس الشرقية، 

 العودة أو الموافقة على إيجاد حل لهذه القضية خارج والكتل االستيطانية، وخصوصاً بشأن شطب حق
أما الفلسطينيون فيحاولون التمسك بحق العودة لالجئين، وبرفض تطبيع الدول العربية عالقاتها . إسرائيل

مع إسرائيل، كنوع من الضغط عليها في موضوع الحدود الجغرافية والسيادية للدولة الفلسطينية 
  . المقترحة

سطينيين اليوم فتتمثل في أنهم باتوا مرتبطين بشكل وثيق بعملية التسوية الجارية، بغض ان معضلة الفل
النظر عما ستصل اليه، فالسلطة الفلسطينية القائمة هي نتاج مباشر لهذه العملية، والطبقة السياسية 

ية التسوية وفوق هذا وذاك فإن عمل. مرتهنة تماماً الستمرار هذه العملية، التي تضفي عليها الشرعية
، بحكم افتقاد الكيان )في القطاعين األمني والمدني( ألف موظف في السلطة 160تؤمن موارد حوالى 

  . الفلسطيني الناشئ للموارد الالزمة لتمويل موازناته ونفقاته
فضالً عن كل ذلك فإن الطرف الفلسطيني في غاية الضعف، فثمة انقسام عميق في الساحة الفلسطينية، 

ن كامل لعملية التسوية، في ظل غياب خيارات سياسية أخرى، بديلة أو موازية، كما ثمة تغييب وارتها
لمختلف األشكال النضالية، ولو بحدودها الدنيا، وعلى مستوى العصيان المدني أو الكفاح الشعبي، أما 

  .كتل الالجئين في دول الشتات فباتت مهمشة وخارج المعادالت السياسية الجارية
واقع هو على هذه الشاكلة من الصعب تصور خروج القيادة الفلسطينية من إطار العملية التفاوضية، امام 

فلن يكون لها عمل، ولم تهيئ نفسها لشيء خارج هذه العملية، وهذا ما يفسر قبول الدعوة األميركية للقاء 
  . نتانياهو، على الرغم من تملص هذا األخير من مجرد وقف مؤقت لالستيطان
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  جدعون ليفي

ال يسلك هذا السلوك رئيس نجم،      . بنيامين نتنياهو ومحمود عباس   " وبخ"فقد  : وكأن باراك اوباما برأ ذمته    
  .هخانت أميركا مرة اخرى عملها، وخان رئيسها رسالته ووعد. وال تسلك هذا السلوك قوة عظمى

لكن لزعيمة العالم الحر    . من المفارقة أن ترغب الواليات المتحدة في تسوية أكثر من الطرفين المتعاديين           
 اشهر من تولي اوباما عمله، وقد أضيع وقت ثمـين عبثـا، فـي            9بعد  . دورا مصيريا، وهي ال تفي به     

ان يكن حامله ال يزال يأسر      الوعد الكبير أخذ يتالشى، و    : الشرق االوسط على االقل، اخذ االرتياب يقوى      
ضحك ضحك، لكن يوجد رؤساء وريـح وال يوجـد          . القلوب ويضحك الى حد البكاء عند ديفيد ليترمان       

  .مطر
فأن تكون أميركا يعني    . لم تعد تكفي الخطب الممتازة كتلك التي خطبها، اول من أمس، في االمم المتحدة             

احدها هو  . يوجد الى جانبها ايضا غير قليل من الواجبات       ان تتمتع بكثير من الحقوق الدولية الزائدة، لكن         
فكما خرجت بالضبط الى حروب واحتالالت في العراق وافغانستان باسم اهـداف            . االهتمام بسالم العالم  

عالمية وان تكون مريبة، وكما تعمل من اجل منع حصول ايران على القدرة الذرية، يجب على اميركـا                  
في افغانستان والعـراق    . ليس هذا حقها بل واجبها    . نزاع في الشرق االوسط   ان تعمل ايضا في تسوية ال     
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لماذا؟ النها تؤمن بأن هذا األمر حيـوي مـن   . ايضا ال يريدون خدماتها، ومع ذلك كله تسفك الدم هنالك        
  .اجل أمن العالم

ال توجـد   . طرأعلن الرئيس اوباما زمن انتخابه ان النزاع في الشرق االوسط يعرض السالم العالمي للخ             
فبين جنين وغزة والقدس يكمن خطر محتمل ال يقل عن ذلك الموجود في سـهول               . حقيقة أصح من هذه   

لكن ما الذي يفعله الرئيس البعاد الوقود الذي يمد االرهاب العالمي كذريعـة             . القتل في قندهار والموصل   
رز حتى هذا الهدف البـائس فـي   على االقل؟ انه يفسد تسعة اشهر كاملة على تجميد وعدم تجميد، لم يح        

  .نهايتها
اما ان اوباما يرى حل النزاع ليس هدفا ساميا وحيويا، وآنذاك يحسن به ان يـصرف                : يوجد أحد أمرين  

يديه عنه وان يخصص جهده لقضايا أخر؛ واما انه قصد ما قاله، وآنذاك يجب عليه ان يستعمل كل مـا                    
، حصلنا على   "نعم، نحن نستطيع  "على استمرار مقلق، وبدل     االن، بدل التغيير حصلنا     . يستطيع استعماله 

  .ال، نحن ال نستطيع
كانت خطوتان جادتان ستحرقان االوراق     . فمن أجل ذلك انتخب   . كان يجب على اوباما ان يقلب الطاولة      

في التفاوض، واستعمال ضغط على اسرائيل النهـاء وضـع          " حماس"جهد أميركي الدخال    : مرة واحدة 
  .االحتالل

سواء شئنا أم أبينا،    . هذا تبسيطي؟ ربما، لكن الحلول المعقدة والتدريجية لم تفض الى االن الى أي مكان             أ
ان حقيقة ان اوباما اعتمد على عباس فقط ضمنت اخفاقـا معلومـا             ". حماس"لن ينشأ سالم حقيقي دون      

  .فقد علمنا التاريخ ان السالم يصنع مع ألد االعداء. سلفا
بل ان اوباما لم يحاول ان يكـسر الـدائرة          . يضا مع نصف شعب، على نصف أرض      ال يصنع السالم ا   

المغلقة التي ال حاجة لها هذه، وخطى على نحو تلقائي، وعلى نحو ال يصدق، في سبيل سـلفه جـورج                    
ان الرئيس الذي يحاول مع كوريا الشمالية ومع ايران، والذي يجرؤ مع فنزويال ومع كوبـا، لـم                  . بوش

؟ "حماس"لماذا يكون الحديث الى ايران جائزا وممنوعا مع         ". حماس" ان يدخل تفاوضا مع      يخطر في باله  
 ذات أهلية للتفاوض في مصير جندي واحد فقـط ال فـي مـصير               - وهذا مؤسف  -"حماس"يرى اوباما   

  .شعبين
أمـام  في وضع التعلق التام باسرائيل و     . الخطوة الثانية ال تقل أهمية، وهي استعمال ضغط على اسرائيل         

عنـدما  . عماها في شأن ثمن االحتالل، تمتحن صداقة اوباما السرائيل خاصة باتخاذ خطوات مضادة لها             
يزداد عزل اسرائيل عمقا في العالم ويهددها خطر ايران، كان يجب على صديقتها الكبرى ان تـستعمل                 

رير غولدستون، كـان    بدل ذلك حصلنا على تنديد اخر من تق       . الضغط على حليفتها وان تنقذها من نفسها      
  .هذه المرة صادرا عن السفيرة الجديدة في االمم المتحدة، سوزان رايس

في الحقيقة ان زخم البدء والوعد قد ضاع ولم يعد موجودا، لكـن االن،              . ال يزال االمر غير متأخر جدا     
يف يخرجـون   ، يجب على اميركا أن تبادر الى توبيخ نفسها، وان تفكر في االساس ك             "قمة التوبيخ "عقب  

  ".ويجب عليها ذلك "أميركااالن ايضا تستطيع فقط . من الشرك المغري الذي وقعت فيه
  "هآرتس"

 25/9/2009األيام، فلسطين، 
 
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1562:         العدد       25/9/2009الجمعة  :التاريخ

  :كاريكاتير .54
  

    
  25/9/2009، الشرق، قطر


