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  حماس تستنكرو.. السرايا تتوعد.. إسرائيلية شرق غزةمن الجهاد بغارة ثالثة استشهاد  .1
 إن ثالثـة فلـسطينيين       قـالوا  ان مصادر وشهود عي   من غزة، أن  ،  26/9/2009 القدس العربي،    ذكرت

وذكـرت حركـة     .استشهدوا في قصف إسرائيلي مساء الجمعة على سيارة مدنية في شرق مدينة غـزة             
الذراع المسلحة للحركة، وبهذه الغـارة      " سرايا القدس "الجهاد اإلسالمي إن الغارة استهدفت ناشطين من        

  .قطاع غزةتكون اسرائيل قد نسفت الهدنة مع التنظيمات المسلحة في 
" المرابطين"تقل مجموعة من    " فولكس فاغن "وقال مصدر في السرايا إن القصف استهدف سيارة من نوع           

  .كانت تسير إلى الشمال من جبل الريس بالقرب من حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة
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محمـد البنـا،    محمود  : ثالثة تم التعرف على هوية اثنين منهم هما       " استشهاد"وأكد أن القصف أدى إلى      
وتوعد المـصدر   .وكامل خالد الدحدوح، وهو نجل القائد السابق للسرايا الذي استشهد في غارة إسرائيلية          

  .بأن ترد السرايا على الغارة اإلسرائيلية التي وصفها بالغادرة
 اغتيال ثالثة من    اعتبرتحركة الجهاد   ، أن   غزة من،  25/9/2009المركز الفلسطيني لإلعالم،    وأضافت  

شرق مدينة غزة، رسالة تأتي بعـد االجتمـاع         )  9-25(مجاهدي جناحها العسكري مساء اليوم الجمعة       
  . أوباما- نتنياهو -الثالثي في نيويورك بين عباس 

، في تصريحٍ نشره موقع إخباري تابع لها،        "الجهاد"وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة         
 العدوان المستمر على شعبنا وقواه المجاهدة، وهي رسـالة تـأتي بعـد              هذه الجريمة تأتي في سياق    "إن  

االجتماع الثالثي في نيويورك، لتؤكد صوابية خيار الجهاد والمقاومة ال خيار التسوية والمفاوضات الذي              
  ".يراهن عليه البعض الفلسطيني

ة، وهي تثبت صحة تحذيراتنا     هذه الجريمة تأكيد لصوابية مواقفنا الداعية إلى تعزيز المقاوم        "وأضاف أن   
، مشددا على أن حكومة االحـتالل ال يمكـن أن           "عشية تجديد تبني السلطة الفلسطينية خيار المفاوضات      

تتجاوب مع الجهود المبذولة وهي تواصل عدوانها ضد أبناء شعبنا، مـستهينةً بكـل األعـراف والقـيم           
  ".والمبادرات

ثني شعبنا عن مواصلة المقاومة، وسـتزيده إصـرارا علـى           عملية االغتيال لن تَ   "وشدد عزام على أن     
  ".المضي في طريقه من أجل استرداد حقوقه المغتصبة

-25(المزاعم الصهيونية أن مجاهديها الذين اغتالتهم قوات االحتالل مساء الجمعة           " سرايا القدس "نفت  و
  .شرق غزة كانوا في مهمة إطالق صواريخ) 9

الشهداء المستهدفون من عملية القصف التي      : "في تصريحٍ له  " سرايا القدس "سم  وقال أبو أحمد المتحدث با    
" نفذت مساء اليوم شرق مدينة غزة، لم يكونوا في مهمة إطالق صواريخ أو أية مهمة عـسكرية أخـرى        

  ".مهمة عادية"مؤكدا أنهم كانوا في 
وكافة فصائل المقاومة   " رايا القدس س"وشدد على أن هذه العملية الجبانة تفتح الباب على مصراعيه أمام              

   .الفلسطينية للرد على هذه الجريمة
أكدت حركة حماس أن جريمة االغتيال التي نفذتها قوات االحتالل بحق ثالثـة مجاهـدين مـن                 بدورها  

 نتنياهو الذي ُأعطي ضوءا أخضر الرتكاب مثل        -في غزة؛ هي ثمرة سريعة للقاء عباس        " سرايا القدس "
  . من خالل هذه اللقاءاتهذه الجرائم

إلـى  ) 9-25(في تصريحٍ خاص أدلى بـه مـساء الجمعـة           " حماس"وقال فوزي برهوم المتحدث باسم      
إن ما جرى تصعيد صهيوني يستهدف أبناء شعبنا الفلـسطيني، وعربـدة            ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "

تقاما من المقاومـة وممـن يلتـف        صهيونية هدفها إرباك الساحة الفلسطينية وخلط األوراق في غزة؛ ان         
وشدد على أن الذي جرّأ االحتالل على ارتكاب هذه الجريمة هو اللقـاءات األخيـرة المطاِلبـة                  ".حولها

باستمرار المفاوضات والتنسيق األمني الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بين سلطة المقاطعة فـي               
يمة تستوجب موقفًا فلسطينيا موحدا فـي الـدفاع عـن           وأكد أن هذه الجر    .رام اهللا واالحتالل الصهيوني   

الشعب الفلسطيني ومصالحه، وتستوجب خروج المستوى العربي الرسمي عن صمته واسـتخدام كافـة              
  .أوراق الضغط ضد العدو الصهيوني

  
 "إستراتيجيةقراءات إسرائيلية : "تحت عنوان" الزيتونة"كتاب جديد لـ .2

قراءات إسرائيلية "االستشارات في بيروت كتاباً جديداً بعنوان أصدر مركز الزيتونة للدراسات و
 اإلسرائيلية الصادرة اإلستراتيجيةوهو ترجمة عن اللغة العبرية لمجموعة من التقديرات . "إستراتيجية



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1563:         العدد       26/9/2009السبت  :التاريخ

عن معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، شارك في إعدادها عدد من الباحثين والمختصين 
 .واالستراتيجين في مجاالت األمن والسياسة اإلسرائيليي

يقدم الكتاب، الذي ترجمه عدنان أبو عامر وراجعه عبد الحميد الكيالي، قراءة إسرائيلية تفصيلية ألحداث 
تتوزع على قارات العالم الست، والموقف اإلسرائيلي منها، كما يعرض آلثارها السلبية واإليجابية على 

 .تل أبيب
 اإلسرائيلية التي يتضمنها الكتاب الضوء على جملة من القضايا المفصلية في تصور وتسلط التقديرات

 ولبنان، ممثالً بحزب اهللا، مستعرضة "إسرائيل"صناع القرار اإلسرائيلي، أهمها العالقة المأزومة بين 
 - لسطيني  جانب تناول الصراع الفإلىعدداً من السيناريوهات المتوقعة في المستقبل المنظور والبعيد، 

اإلسرائيلي، والمفاوضات الهادفة إليجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، مؤكدة في هذا المحور على 
 .تالشي فكرة الدولتين كنهاية متوقعة لهذه المفاوضات

 26/9/2009السفير، 
  

  النتصار للقانون الدوليلويدعو   االستيطانويطالب بوقفعباس يتمسك بمرجعيات عملية السالم  .3
أعلن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في :  راغدة درغام-يورك نيو

 للقانون الدولي االنتصار إلىنيويورك أمس تمسكه بمرجعيات عملية السالم، داعياً المجتمع الدولي 
ات الموقعة واإلقالع  لوقف االستيطان والتزام االتفاق"إسرائيل"والشرعية الدولية وممارسة الضغوط على 

وتساءل كيف يمكن تصور إجراء مفاوضات . عن سياسة االحتالل واالستيطان واإلفراج عن األسرى
على الحدود والقدس من دون مرجعيات وفيما تعمل الجرافات اإلسرائيلية على تغيير شواهد الواقع 

هز على فرص إطالق عملية إليجاد واقع جديد؟ وحذر من أن سياسة االستيطان وبناء جدار الفصل تج
 الوقت ينفد واألخطار تتعاظم نتيجة استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الرازح أنالسالم، كما حذر من 

  .تحت آخر احتالل في العالم
 تحدث عباس عن التحديات أمام هذه الدورة من قضايا المناخ واألزمة المالية الدولية والدعوات أنوبعد 
تحدة، بما في ذلك مجلس األمن كي يكون أكثر شمولية في تمثيل األسرة الدولية،  األمم المإصالح إلى
إن هذه الهموم المشتركة يجب أال تخفي أو تتجاهل حقيقة أن هناك مشاكل خطيرة تواجهها منطقة ": قال

ات  ميثاق هذه المنظمة، ومدى تطبيق قرارالتزامالشرق األوسط تحديداً، وتتمثل أوالً وأخيراً في عدم 
 الشعب الفلسطيني يعاني إنوقال  ." المعاييرازدواجيةالجمعية العامة أو قرارات مجلس األمن بعيداً من 

  . االستيطاني، خصوصاً في القدس المحتلةاالحتاللنتيجة 
 حل الدولتين أساس اتفاق سالم على إلى في شأن التوصل أوباما برؤية الرئيس باراك  عباسورحب

يطانية كافة، وبكل الجهود المبذولة من اللجنة الرباعية الدولية وأطرافها األمم ووقف النشاطات االست
 قبل يومين الذي أكد على أوباماالمتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا، وأعرب عن تقديره لخطاب 

، وشدد على ضرورة قيام دولة االستيطان، وعلى عدم شرعية 1967ضرورة إنهاء احتالل عام "
لة ذات سيادة وقابلة للحياة، وعلى بحث جميع قضايا الوضع النهائي في المفاوضات، وفي فلسطينية مستق

 االستيطانونؤكد أن التزام هذه األسس بجانب تجميد . مقدمها القدس والالجئون والحدود والمياه وسواها
 إلىجتمع الدولي الم"ودعا  ."بشكل شامل، هو الذي يمكن أن ينقذ عملية السالم ويفتح اآلفاق أمام نجاحها

 للقانون الدولي والشرعية الدولية وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف االستيطان والتزام االنتصار
االتفاقات الموقعة واإلقالع عن سياسة االحتالل واالستيطان واإلفراج عن األسرى والمعتقلين الذين يبلغ 

ع غزة الذي تعرض قبل أشهر لعدوان  أسير، ووقف الحصار الجائر على قطاآالفعددهم نحو عشرة 
 سقوط آالف من الضحايا من المدنيين ولتدمير غير مسبوق في البنية التحتية والمرافق إلىمدمر أدى 

  ."العامة ولم تسلم منه المستشفيات والمساجد والمدارس ومنشآت األمم المتحدة



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1563:         العدد       26/9/2009السبت  :التاريخ

جعيات العملية السياسية، وأدعو  خطة خريطة الطريق ومبادرة السالم العربية وجميع مرالتزام"كد أو
وإننا نثق أن .  عملية سالم ناجحة وفاعلةالنطالقالجميع إلى احترامها والتقيد بها حتى نوفر الفرصة 

جميع أشقائنا العرب سيتمسكون بمبادرة السالم العربية كقاعدة تحمي حقوقنا، وتفتح الطريق أمام عالقات 
  ."مت دولة فلسطين المستقلة وقااالحتاللسالم فعلية إذا تم إنهاء 

ننا نواصل العمل لبناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية، وحققنا انجازات مهمة إ"وعلى الصعيد الداخلي، أكد 
على هذا الصعيد، سواء في مجال سيادة القانون والنظام العام أو تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ستمر في بذل كل جهد ممكن إلنجاح جهود األشقاء في ون. على رغم قساوة ظروف االحتالل والحصار
 االقتراعمصر إلنهاء االنقالب المستمر في قطاع غزة واستعادة وحدتنا الوطنية عبر االحتكام لصناديق 

وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها الدستوري بإشراف ورقابة الدول العربية واإلسالمية 
سيبقى األمل . لدولي، كي نكرس الديموقراطية كنهج ثابت في حياتنا السياسيةواألمم المتحدة والمجتمع ا

حياً في نفوسنا، ولن نيأس من استعادة حقوقنا على أساس القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها وأقرتها 
ليس األمم المتحدة التي نُعيد التأكيد على دورها التاريخي في إحالل السالم وتكريس مبدأ القوة للحق، و

  ."الحق للقوة
  26/9/2009الحياة، 

  
 اتفاق الدولتين سيخفي حماس: عريقات .4

أوضح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات :  عبد القادر فارس- غزة
أنه إذا جرى اتفاق إلقامة الدولتين ستختفي حماس، وإذا لم يجر سنختفي نحن، باإلشارة إلى منظمة 

 "سي إن إن"حديث عريقات جاء في مناظرة تلفزيونية أجرتها شبكة الـ.  بما فيها حركة فتحالتحرير
األمريكية بين عريقات ووزير االستخبارات اإلسرائيلي دان مريدور، على هامش اجتماعات الجمعية 

  .العامة لألمم المتحدة في نيويورك
سرائيليين يحاولون اآلن العودة إلى نقطة وفي شأن تجميد البناء في المستوطنات، قال عريقات إن اإل

الصفر والتملص من االلتزامات، ولكن إذا هم استجابوا للطلب فسيكون باإلمكان صناعة تاريخ جديد في 
وأشار إلى أنه بعد التجميد يجب التفاوض حول قضية القدس واالستيطان والمياه وحق العودة . المنطقة
 مع االئتالف اإلسرائيلي الحالي ال يمكنه أن يقول بأنه يستطيع أن وأضاف أن مريدور يعلم أنه. لالجئين

 .يبدأ المفاوضات غدا حول القدس والالجئين
  26/9/2009عكاظ، 

  
 جولة األمن الفلسطيني مع قوات االحتالل في بيت لحم خيانة لدماء الشهداء: هنية حكومة .5

ة األمنية الفلسطينية وفدا أمنياً إسرائيلياً وصفت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة استقبال األجهز: غزة
اإلعالن الواضح لتبعية هذه األجهزة "وقيامهم بجولة مشتركة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بـ

 ".لالحتالل وائتمارها بأمره
ت واعتبر طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية بغزة في بيان وصلنا نسخة منه مرافقة القوا

خيانة لدماء الشهداء الذين لطالما تصدوا لهذه القوات الغازية التي  "اإلسرائيليالفلسطينية لقوات االحتالل 
كان يكلفها مثل هذا الدخول الدماء حتى صارت تتجول في أرضنا بهذه الطريقة السافرة وتحت حماية 

مين في جنين وطولكرم وتغتال البنادق الفلسطينية التي تتغول على شعبنا وتنطلق في مواجهة المقاو
تأتي هذه الخطوة في الوقت " :وقال النونو ".الشرفاء بينما تكون بردا وسالما وأمنا على االحتالل وجنوده

 من قادة رام اهللا للمضي قدما في حرب غزة إلحاحاً بل  هناك تنسيقاًأنالذي يعلن قادة االحتالل صراحة 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1563:         العدد       26/9/2009السبت  :التاريخ

لمشروع القائمة عليه السلطة ونظام الحكم في الضفة من تعاون مطلع العام الحالي بشكل يؤكد طبيعة ا
 .حسب النونو" وتنسيق مع االحتالل ضد شعبنا ولمصالح شخصية مالية وفئوية حزبية 

وعلى صعيد متصل عبرت الحكومة الفلسطينية إدانتها وبشدة قيام جيش االحتالل ومجموعات من 
 الجولية في الحرم اإلبراهيمي الشريف ونفخهم في البوق المستوطنين باقتحام القاعة اإلسحاقية وقاعة

 ". الحرم لفترات متقاربة ومنع رفع األذان من على مآذنه بذرائع واهيةإغالق قرارات إلى إضافة"
 26/9/2009السبيل، األردن، 

  
 المقاومة ستواصل أسر جنود إسرائيليين حتى بعد إتمام صفقة شاليط: المقال العدل واألسرى وزير .6

 أكد المستشار محمد فرج الغول وزير العدل واألسرى في حكومة الوحدة الوطنية المقالة أن :غزة
المقاومة الفلسطينية ستواصل محاوالتها ألسر المزيد من جنود االحتالل لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين 

ن سجون حتى بعد إتمام صفقة الجندي األسير جلعاد شاليط، وستعمل على تحرير بقية األسرى م"
  .، حسب تأكيده"االحتالل

جاءت تصريحات الغول خالل زيارته وعدد من النواب الفلسطينيين لمنازل األسرى الفلسطينيين 
وأبلغ الغول أهالي األسرى بأن  .أصحاب المحكوميات العالية في قطاع غزة بمناسبة حلول عيد الفطر

: نية التي تأسر شاليط، وقال مطمئنا األهاليأبنائهم أمانة في أعناق الجميع، وخاصة الفصائل الفلسطي
لن تتنازل عن شروطها بشان إطالق سراح أبنائهم القدامى وأصحاب ) فصائل المقاومة(أنها "

المحكوميات العالية، وأنها لن تتخلى عن األسرى مهما طال التفاوض على صفقة التبادل، وستبقى 
  ".ابل إطالق سراح الجنديمتمسكة بقائمة األسماء التي قدمتها لالحتالل مق

  26/9/2009 قدس برس،
  

  انقسام فلسطيني إزاء الورقة المصرية بسبب االنتخابات .7
إن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد " الحياة"لـ " حماس"قالت مصادر من :  إبراهيم حميدي-دمشق 

ضرورة التأكيد على "مشعل يحمل معه إلى القاهرة ثالثة تحفظات مبدئية عن الورقة المصرية، تتضمن 
، وأن تشمل ترتيبات األمن وسلطة اللجنة المشتركة الضفة "عدم حصول انتخابات قبل إنهاء حال االنقسام

وكان مشعل دعا أول من أمس إلى اجتماع لقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق . الغربية وقطاع غزة
قاء رئيس االستخبارات المصرية الوزير عمر للتداول في الورقة المصرية قبل توجهه غداً إلى القاهرة لل

فضلت عدم إرسال رد خطي على الورقة، وأن تبحث " حماس"وقالت المصادر إن . سليمان االثنين المقبل
  .في األمر مع الجانب المصري في شكل مباشر

 واحد وجوب أال تتم االنتخابات من طرف"على الورقة تتضمن " حماس"وعلم أن المالحظات المبدئية لـ 
، علماً أن الورقة المصرية اقترحت إجراء االنتخابات في النصف األول من العام "ومن دون توافق

المقبل، ما فتح المجال لحصول توافق على ) يناير( كانون الثاني 25المقبل، بدل موعدها المقرر في 
  . الموعد قبل إجراء االنتخابات

ريد أن تشمل الترتيبات األمنية الضفة الغربية بالتوازي ت" حماس"وفي موضوع األمن، قالت المصادر إن 
مع إصالحها في قطاع غزة واستيعاب ثالثة آالف عنصر في القوة األمنية المشتركة، مشيرة إلى أن 

تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً بسبب الخالف على "موقف الحركة هو 
ع من تشكيل لجنة مشتركة تدير أمور غزة والضفة وليس فقط غزة، إلى حين البرنامج السياسي، فال مان

  ".إجراء االنتخابات
على الورقة المصرية، وجاء فيه أن الحركة توافق على إجراء " فتح"على رد " الحياة"وحصلت 

اني  كانون الث25لكن يجب تحديد الموعد قبل "االنتخابات قبل نهاية النصف األول من العام المقبل، 
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، إضافة إلى "المقبل، خصوصاً أنه سبق االتفاق بين الجميع على إجراء االنتخابات في موعدها الدستوري
  ". أي اتفاق يجب أن ال يأتي بحصار وال يتناقض مع القانون األساسي للسلطة"أن 

لى بزعامة رمضان عبداهللا شلح بعثت ردها إ" الجهاد اإلسالمي"وأشارت مصادر أخرى إلى أن حركة 
القاهرة قبل اجتماع الفصائل أول من أمس، وتضمن أسئلة في شأن الموقف من المجلس التشريعي 
والمشاركة في االنتخابات لدى البحث في موضوع إحياء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء 

  . انتخابات للمجلس الوطني
افر اإلرادة السياسية، خصوصاً من القوى تو"ست نقاط، بينها التشديد على " الجبهة الشعبية"وتضمن رد 

 كانون الثاني 25من انقسام، مع تأكيد ضرورة التزام موعد " التي تتحمل المسؤولية األولى عما حدث
، على أن تُجرى انتخابات المجلسين التشريعي "استحقاقاً دستورياً"إلجراء االنتخابات باعتباره ) يناير(

القفز عليها يضعنا في حال حوار ال "كيل حكومة توافق وطني ألن والوطني بالتزامن، إضافة إلى تش
  ".تنتهي

لن يشكل حالً، بل ستكون لجنة تنسيق واقع انقسامي مما يثير "أن تشكيل لجنة مشتركة " الشعبية"وترى 
كياننا السياسي وممثلنا الشرعي "مع التمسك بمنظمة التحرير " مخاوف وقلقاً من تكريس شرعنة االنقسام

لوحيد واالتفاقات الجماعية في القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني وما اتفق عليه في جلسات الحوار السابق، وا
  ".ألن ذلك يدفعنا خطوات إلى األمام على طريق الوحدة الشاملة ويسهل العملية التي تضطلعون بها

ضمن ردها الذي حصلت بزعامة أحمد جبريل، فت"  القيادة العامة-الجبهة الشعبية "أما بالنسبة إلى 
يجب أن تكون أولوية في البحث والحوار "على نسخة منه، تأكيد أن مسألة تفعيل منظمة التحرير " الحياة"

واإلنجاز، لتكون المنظمة الممثل الشرعي والوحيد في الداخل والخارج وتكون مرجعاً وحكماً لكل قضايا 
  ". الخالف

ل على إنهاء االنقسام وبناء األجهزة األمنية ورفع الحصار واقترح أيضاً إقامة حكومة وفاق وطني تعم
أن توافر االرادة السياسية إلنهاء االنقسام، يفرض إطالق جميع المعتقلين "وإعادة اإلعمار، مع تأكيد 

بحيث " الجهاد"، وهو األمر الذي أكدت عليه "والموقوفين قبل بدء الحوار والتزام تحريم االعتقال السياسي
 .ق المعتقلين جميع الفصائليشمل إطال

  26/9/2009الحياة، 
  

  تجاه جهود القاهرة للمصالحة" مرونة أكبر" ستبدي حماس .8
 من قطـاع غـزة    " حماس" في   ، أن مسؤولين   رام اهللا   من محمد يونس ، عن   26/9/2009الحياة،  ذكرت  
إن " الحياة"ل أحدهم لـ    وقا". الحركة تميل إلى إبداء مرونة أكبر في هذه الجولة إلنجاح الحوار          " أن   أكدوا

هناك فرصة  "، معتبراً أن    "تسعى إلى اتفاق يخرج قطاع غزة من الحصار القاسي المفروض عليه          "حركته  
  ".لرفع الحصار عن القطاع في حال تحققت المصالحة الفلسطينية

زيارة خالد مـشعل رئـيس      أكدت أن    حماس  حركة أن،  من غزة ،  25/9/2009 قدس برس،    وأضافت
، تأتي للتباحث بشأن المقترحات المـصرية   )27/9(سياسي للحركة إلى القاهرة يوم األحد القادم        المكتب ال 

  .الهادفة إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي
في تصريح صحفي له، حرص حركته على إنجاح كافة " حماس"وأكد سامي أبو زهري، المتحدث باسم 

إذا كان يريد ) فتح( الكرة في ملعب الطرف اآلخر الجهود التي تبذل للوصول إلى المصالحة، وأن
  .، حسب قوله"المصالحة حقيقةً

إلنهاء حالة االنقسام " حماس" عباس يرفض الجلوس مع حركة"وفي سياق متصل؛ أوضح أبو زهري أن 
عباس هو من يحارب المقاومة في "وإعادة المصالحة واللحمة إلى الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن 
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لغربية المحتلة في حين ال يمانع الجلوس مع قادة الكيان الصهيوني؛ فعليهم تقييم مواقفهم أمع الضفة ا
  ".المصالحة والشعب أم مع االحتالل؟

عباس كشخصٍ يربط مصير حركته وسلطته والقضية الفلسطينية من حيث التمويل "وأضاف المتحدث أن 
  ".بطها بهما، وما يفعله نتيجةٌ لسلوكه السياسيباإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني؛ فعليه عدم ر

  
 القاهرة أصبحت أكثر حيادية واقتربت من تحقيق مصالحة فلسطينية: حماس .9

قالت مصادر مسؤولة في حركة حماس، إن مصر اقتربت أكثر من تحقيق :  كفاح زبون- رام اهللا
الشرق " وأوضحت المصادر ذاتها لـ.مصالحة فلسطينية، بعد تقديمها الورقة األخيرة للفصائل الفلسطينية

أن حركة حماس ستتعاطى بإيجابية مع الورقة المصرية، لكن لديها مالحظات مهمة تعالج بعض " األوسط
  ).األحد(الثغرات، سينقلها رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، للقاهرة يوم غد 
 حيادية، بعدما أدركوا أن وذكرت المصادر أن حماس شعرت أخيرا أن المصريين أصبحوا أكثر

  .انحيازهم إلى سلطة رام اهللا أفشل كل الجهود السابقة
 26/9/2009الشرق األوسط، 

  
 إدارة أوباما تخطط لمرحلة جديدة تضيع فيها حقوق الفلسطينيين: برهوم .10

ل ال تزا"قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس إن اإلدارة األمريكية برئاسة بارك أوباما : غزة
وأضاف برهوم في تصريح صحفي مكتوب أن  ".تعنون لمرحلة جديدة، تضيع فيها القضية الفلسطينية

أي تطبيع أو تنسيق أو مفاوضات هو بمثابة التشريع لالحتالل الصهيوني إلقامة دولته العنصرية "
اب الشعب أي تطبيع سيكون على حس"، مؤكداً أن "المتطرفة، كما يخطط ويسوق لها أوباما ونتنياهو

  .، كما قال"الفلسطيني وغير مبرر
كان من األجدر واألصل أن يكون هناك ضغط على الكيان : "القول" حماس"وتابع القيادي في حركة 

الصهيوني إلجباره على إنهاء حصاره قطاع غزة، باإلضافة إلى تهويده األراضي الفلسطينية، واغتصاب 
  ".الفلسطينيالحقوق المسلوبة على مدار عقود من الشعب 

 25/9/2009قدس برس، 
  

  "يهودية إسرائيل"حماس ترفض تبريرات نتنياهو لحرب غزة وتؤكد رفضها  .11
رفضت حركة حماس حديث رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامـة لألمـم                :غزة

ـ    ، المتحدة التبريرات التي ساقها   ، واصفةً   "دولة يهودية "كـ) إسرائيل(عن ضرورة اعتراف الفلسطينيين ب
  ".واهية"للحرب على غزة بأنها 

، قال المتحدث باسـم     "نحن لسنا غزاة من الخارج، أجدادنا سكنوا هذه األرض        :"ورداً على ما قاله نتنياهو    
فلسطين هي وطن األجداد واآلباء وستبقى أرضاً فلـسطينية عربيـة           "إن  : سامي أبو زهري  . ، د "حماس"

  ". يهودية مهما كانت التضحياتإسالمية، ولن تكون أرضاً
التبريرات التي ساقها نتنياهو لشن الحرب علـى غـزة          " حماس"رفض المتحدث باسم    ، من جهة أخرى  

خطاب نتنياهو مليء باألكاذيب، ومحاوالته تبرير مجـزرة        "إن  ، وقال أبو زهري  . أواخر العام الماضي  
ورفض مقاربة نتنيـاهو بـين صـواريخ     ".يةغزة هي مبررات واهية ال تصمد أمام نتائج التقارير الدول      

المقاومة الفلسطينية والقصف األلماني للمدن البريطانية خالل الحرب العالمية الثانية، معتبراً أن استخدام             
أن هذه الـصواريخ    "وشدد على   ". قلب للحقيقة "نتنياهو قضية الصواريخ مبرراً لشن هذه الحرب الغاشمة         

  ".حتالل والعدوان المستمر ضد الشعب الفلسطينيالمتواضعة هي رد فعل على اال
  26/9/2009صحيفة فلسطين، 
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   للمواقف السياسيةأثمانا الدعم الغربي للسلطة ويؤكد ان لها أموالحزب التحرير ينتقد  .12

، الذي قـال    "سياسة االستجداء المالي  "انتقد حزب التحرير في فلسطين ما وصفها         :ـ اشرف الهور   غزة
وقال الدكتور مـاهر الجعبـري      .  الفلسطينية تمارسها لجلب االموال من الدول المانحة       ان قيادات السلطة  

نسخة منه ان الحزب    " القدس العربي "عضو المكتب االعالمي لحزب التحرير في تصريح صحافي تلقت          
  ".نهج االستجداء المالي الذي تمارسه قيادات السلطة الفلسطينية"يستنكر 

ال يمكن ان تقوم لها قائمة اال بالحصول على اموال المانحين التي            "فلسطينية  واكد الجعبري ان السلطة ال    
ال يمكن بأي حال ان يتمخض عنها شـبه         "واعتبر ان السلطة الفلسطينية     " تمثل شريان الحياة بالنسبة لها    

 ". دويلة
  26/9/2009القدس العربي، 

 
  تهمة الفسادبدء محاكمة إيهود أولمرت رئيس الحكومة السابق ب: "إسرائيل" .13

 شرعت المحكمة اإلسرائيلية أمس في محاكمة رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت :ردينة فارس-غزة 
 3وتليت في جلسة المحكمة المركزية الئحة االتهام التي شملت . بتهم فساد أثناء توليه رئاسة الحكومة

، والتي يتهم فيها أولمرت بالحصول "مركز االستثمارات" و"المغلفات المالية" و"ريشونتورز": قضايا، هي
على أموال بشكل مناف للقانون، ومحاولة تعديل مناقصة لصالح رجال أعمال كان يمثلهم صديقه 

وتقرر خالل جلسة . وشريكه السابق المحامي أوري ميسر، الذي يتوقع أن يصبح شاهدا ضد أولمرت
 ديسمبر المقبل، وأن تبدأ مرحلة 21ول يوم المحكمة أمس أن يرد محامو أولمرت على الئحة االتهام بحل

ورفض .  مرات في األسبوع3 فبراير المقبل، وأن تعقد جلسات المحكمة 22االستماع إلى األدلة في 
محامي أولمرت إيلي زوهار الرد على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت قضية موكله ستنتهي بصفقة 

 ".م ينبغي االطالع على كل المواد والمرور بعدة مراحل تقنيةقبل الرد على الئحة االتها": ادعاء، وقال
  26/9/2009عكاظ، 

 
  عرضت على الفلسطينيين دولة عاصمتها القدس: أولمرت .14

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إن القيادة الفلسطينية الحالية فوتت عليها : تل أبيب
، أمس، "هآرتس"وأضاف في حديث مع صحيفة .  مع إسرائيلفرصة تاريخية للتوصل إلى سالم حقيقي

 1967أنه كان قد عرض على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 
من الضفة الغربية وتعوض لهم عن % 94تكون عاصمتها القدس الشرقية، بحيث تنسحب إسرائيل من 

طاع غزة والضفة الغربية وأراض أخرى من تخوم إسرائيل ما بواسطة منحهم المعبر اآلمن بين ق% 6
 والسيادة على األحياء العربية في القدس الشرقية، ومنح مكانة دولية خاصة لألماكن المقدسة، 1967قبل 

 .لكن الرئيس الفلسطيني لم يعطه جوابا وغاب ولم يعد
م في إسرائيل وأنت في موقف ربما خشي الفلسطينيون أال تستطيع تمرير اتفاق سال: وسئل أولمرت

ضعيف من جراء المحاكمات والتحقيقات، خصوصا أنك استقلت من رئاسة الحكومة، ورحت تفاوض في 
حيث إن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني كانت قد (فأجاب بأنه يعرف جيدا هذا االدعاء .. آخر أيام حكمك؟

لو وافق " ولكنه صده بشدة بالقول ).روجت له وأقنعت رئيس الوفد الفلسطيني أحمد قريع بذلك
الفلسطينيون على هذا العرض ووقعنا عليه باألحرف األولى، لكانت كل دول العالم تبنته، خصوصا 

أي أن نتنياهو ما كان ليصبح رئيسا (الواليات المتحدة، ولكانت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية مختلفة 
 )".للحكومة

  26/9/2009الشرق األوسط، 
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  اقترحت هدنة قبيل محاولة اغتيال مشعل" حماس": "ادالموس" .15

كشف كتاب جديد من تأليف رئيس الموساد األسبق أفرايم هاليفي أنه قبل أيام من محاولة : آي.بي.يو
، نقل العاهل األردني )1997(الموساد اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في عمان 

  . سنة30يقضي بوقف إطالق النار بين الجانبين ل " إسرائيل"ل" ماسح"الراحل الملك حسين اقتراحا من 
في حينه، والحالي، " اإلسرائيلي"وصل إلى علم رئيس الوزراء " حماس"وبحسب كتاب هاليفي فإن اقتراح 

وقال هاليفي في . بنيامين نتنياهو فقط بعد محاولة االغتيال الفاشلة رغم علم الموساد باالقتراح قبل ذلك
" حماس"له كونها جرت في بالده وبعد نقله اقتراح " خيانة خطيرة" إن الملك حسين اعتبر المحاولة كتابه

وطلب نتنياهو من هاليفي المساعدة على تهدئة الملك حسين، لكن األخير طلب أال . قبل أيام من المحاولة
  .وعلى الرغم من ذلك توجه هاليفي إليها. يحضر هاليفي الى عمان

حذّرت " إسرائيل"وكتب أن . 1991ي إلى الفترة التي سبقت حرب الخليج األولى عام ويتطرق هاليف
األردن من استمرار تدريبات تجريها المقاتالت الجوية العراقية في أجوائه وقريبا من الحدود مع 

 وبحسب هاليفي فإن ما أثار قلق. ستشن عملية عسكرية واسعة ضد األردن" إسرائيل"وإال فإن " إسرائيل"
وخصوصا ) الفلسطينية(بشكل خاص كان تحليق المقاتالت العراقية قريبا من الحدود األردنية " إسرائيل"

وأضاف أنه بعد احتالل العراق للكويت اكتشفت المخابرات . اقترابها من منطقة مفاعل ديمونا النووي
تدرب قرب الحدود عند أن مقاتالت عراقية تم وضع إشارات سالح الجو األردني عليها ت" اإلسرائيلية"

ووفقا لرواية هاليفي فإن الملك حسين لم يوقف تدريبات سالح الجو العراقي في األردن إال . منطقة النقب
وأضاف أن الملك حسين . في حينه اسحاق شامير" اإلسرائيلي"بعد لقاء سري بينه وبين رئيس الوزراء 

إلى األجواء األردنية في حال هاجم العراق " ائيليةاإلسر"بتوغل الطائرات الحربية " إسرائيليا"رفض طلبا 
  . أرض-بصواريخ أرض " إسرائيل"

  26/9/2009الخليج، 
  

   تستأنف عالقاتها الدبلوماسية مع المالديف"إسرائيل" .16
استأنفت الدولة العبرية وجمهورية المالديف، أصغر دولة مسلمة في العـالم، عالقاتهمـا             : القدس المحتلة 

  . عاما، كما أفاد مصدر رسمي إسرائيلي، أمس15مدة منذ الدبلوماسية المج
وجمهورية المالديف استأنفتا عالقاتهما ) إسرائيل(وأعلن مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته، أن 

وأوضح المسؤول اإلسرائيلي، أن اتفاقا وقعه وزير الخارجية اإلسرائيلي . الدبلوماسية بشكل كامل
ير في المالديف على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في أفيغدور ليبرمان ومسؤول كب

إن الدولتين قررتا خصوصا التعاون في مجاالت السياحة والصحة : " وقال هذا المسؤول أيضا .نيويورك
  ". والتربية

  26/9/2009صحيفة فلسطين،  
  

   هو عام الحسم2010العام : رئيس شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيلي .17
د رئيس شعبة التخطيط في الجيش اإلسرائيلي الجنرال أمير إيشل، امس، قدرة الجيش على ضرب أك
وقال الضابط، الذي يعتبر مسؤوال عن تحليل المخاطر التي تتعرض لها . وردع إيران» محور الشر«

عدو إسرائيل واالستعداد لمواجهتها، إن قدرات قواته تحسنت منذ حرب لبنان الثانية، وإن قدرات ال
 .تحسنت أيضا

 2010، أشار المراسل العسكري للصحيفة إلى أن العام »هآرتس«وعبر مقابلة مطولة إليشل مع صحيفة 
يتبدى بشكل متزايد كعام الحسم بالنسبة لألمن اإلسرائيلي، ففي ذلك العام سيظهر بجالء ما سيؤول إليه 
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قوبات التي قد تفرض على طهران، الحوار بين إيران والغرب حول المشروع النووي ومدى جدوى الع
. وحينها سيظهر ما إذا كانت القيادة اإلسرائيلية قد حسمت أمرها بشأن اللجوء إلى عمل هجومي أم ال

ومن البديهي أن الهجوم اإلسرائيلي على إيران، إذا حدث، سيقود إلى تسخين الجبهات الشمالية 
جهة أسوأ السيناريوهات، كما أنه في العام المقبل والجنوبية، ولهذا فإن الجيش اإلسرائيلي يتدرب لموا

  .سيظهر ما إذا كانت إسرائيل تمتلك خيارا للسالم مع سوريا بقصد إخراجها من التحالف مع إيران أم ال
  26/9/2009السفير، 

  
  سيناريو إسرائيلي لتصفية النووي اإليراني .18

يل السيناريو الكامل حول إمكانية توجيه  نقلت مصادر إعالمية إسرائيلية تفاص:عبد القادر فارس - غزة
إسرائيل ضربة إلى المنشآت النووية اإليرانية، وذلك في تقرير صادر عن المركز األمريكي للبحوث 

وجاء في التقرير أن إسرائيل تحتاج ــ لتصفية المشروع النووي اإليراني ــ . واإلستراتيجيةالدولية 
، وأشار "3أريحو " ثالثين صاروخا بالستيا ذي دقة عالية من طراز إلى ثمانين طائرة قاذفة مقاتلة أو إلى

المحللون في المركز إلى أن ضربة إسرائيل للمنشآت النووية اإليرانية قد تتطلب العشرات من القنابل 
 .GBU-10 وGBU-28 وGBU-27األمريكية الموجهة بالليزر من أنواع 

يوم الواقع على سطح األرض في منطقة أصفهان ويذكر السيناريو أن تدمير مصنع تخصيب اليوران
 قنبلة 55أربع قنابل، و" أراك"يتطلب من إسرائيل توجيه تسع قنابل، ولضرب المفاعل النووي في منطقة 

، ستقوم مقاتالت من "نطنز"لتدمير مصنع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت سطح األرض في منطقة 
 . بنقل القنابلF-15E و F-16Iطراز 

التقرير مسار تحليق ممكن للطائرات اإلسرائيلية على طول الساحل اللبناني والسوري للمتابعة وطرح 
 .شماال والمرور فوق كردستان أو وسط العراق

 الروسية و 200س ـ (ويعتبر معدو التقرير أن نظام الدفاع الجوي اإليراني قديم ويتألف من منظومة 
قد يواجه إسرائيل هو احتمال حيازة إيران على منظومة غير أن الخطر الذي ). 1 و تور ـ م75س ـ 

 ).تريومف" (300س ـ "
  26/9/2009عكاظ، 

  
   ألف يهودي في القدس بفعل االستيطان185أكثر من :  لوزارة الخارجية الفلسطينيةتقرير .19

ي ألقى تقرير رسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية الضوء على خطورة األوضاع ف:  أحمد رحيم–القاهرة 
 كتلة سكانية يهودية في أوجدتمدينة القدس نتيجة سياسة االستيطان المستمرة في المدينة المقدسة، والتي 

 ألف يهودي بعد أن كانوا يعدون بالعشرات عام 185الشق الشرقي من المدينة المقدسة قدرت بـ 
طان وإصرار السلطة وعلى رغم االنتقادات والمطالبات الدولية لسلطات االحتالل بوقف االستي. 1967

الفلسطينية على عدم استئناف المفاوضات قبل وقفه، رصد التقرير مخططات إسرائيلية لتوسيع 
مستوطنات قائمة وبناء أخرى جديدة في البلدة القديمة المفترض أن تحدد مصيرها مفاوضات الوضع 

ع تفرضه على األرض، في  استباق نتائج المفاوضات بأمر واقإلىالنهائي، ما يؤكد أن إسرائيل تسعى 
  .تحد للمجتمع الدولي والحقوق الفلسطينية

التغلغل اإلسرائيلي " على نسخة منه، من هذا "الحياة"وحذر التقرير الذي تلقته الجامعة العربية وحصلت 
المخطط "، وقال إن "ينعكس على الفلسطينيين بأضرار ال حصر لها وعلى الصعد المختلفة" الذي "الخطير
يلي المتواصل على مدار الساعة ينذر أيضاً بتكريس واقع غير منطقي وبعيد تماماً عن القانون اإلسرائ

  ."والشرعية الدولية، على غرار ما نفذته إسرائيل في البلدة القديمة من مدينة الخليل المحتلة
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 هو خالصة تقارير صادرة عن دائرة شؤون "ملف خاص عن القدس الشرقية"والتقرير المعنون 
 المسيحية في - اإلسالمية الحقوقية، والهيئة "بيتسليم"مفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمة ال

 اإلسرائيلي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، "الوطني"القدس، وجهاز اإلحصاء 
في ضوء المخططات  للدراسات، وهو يرصد الوضع العام في مدينة القدس المحتلة "أريج"ومعهد 

االستعمارية اإلسرائيلية في القدس الشرقية، خصوصاً في البلدة القديمة ومحيط أسفل المسجد األقصى 
  .ورصد التقرير سياسات التهويد وحجم االستيطان من خالل صور جوية ملونة التقطت حديثاً. المبارك

 وحدة سكنية في المستوطنات 9617 خططاً متقدمة لنحو 2008إسرائيل وضعت خالل عام "وقال إن 
في القدس الشرقية المحتلة، خصوصاً في مستوطنات جبل أبو غنيم وتل بيوت وبسغات زئيف وهماتوس 
. "وراموت، إضافة إلى فنادق ومقرات سكنية في مستوطنة غيلو المقامة على أراضي محافظة بيت لحم

 "نفيه يعقوب"اً في توسيع مستوطنة وأكد أن سلطات االحتالل وبلدية إسرائيل في القدس تمضي قدم
 المجاورة الواقعة خارج حدود البلدية، الفتاً إلى أنه سيتم وفق هذا "غيفا بنيامين"وربطها بمستوطنة 

  .  وحدة استيطانية إضافية1200المخطط االستيطاني بناء ما ال يقل عن 
 وحدة خطط لبنائها 400من أصل  وحدة استيطانية 100 تقريباً بناء أكملتوأوضح التقرير أن إسرائيل 

 على حساب أراضي قرية جبل المكبر الفلسطينية، وهي اآلن جاهزة إلقامة "نوف زهاف"في مستوطنة 
 وحدة 66وأظهر وجود مخططات استيطانية أخرى في البلدة القديمة من أبرزها بناء . المستوطنين فيها

وأكد وجود مخطط .  العمود في القدس الشرقية في منطقة رأس"معاليه هازيتيم"استيطانية في مستوطنة 
 "عطريت كوهانيم"إلقامة مستوطنة قرب باب الخليل في ميدان عمر بن الخطاب، إذ تزعم مجموعة 

االستيطانية أنها اشترت فندقين من كنيسة الروم األرثوذكس، وهي تحاول جادة السيطرة على المنطقة، 
 عبر الحي األرمني إلى "سيتاديل"على هذا الميدان من منطقة بالتزامن مع إجراءات إسرائيلية للسيطرة 

 منزالً فلسطينياً لبناء مستوطنة جديدة 28وأشار إلى أن إسرائيل قررت إخالء . ما يسمى بالحي اليهودي
 وحدة 200 في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية وسيقام في هذه المستوطنة "شيمون هتساديك"باسم 
  .سكنية

ات اإلسرائيلية في منطقة الحرم القدسي الشريف، ذكر التقرير أن عمليات الحفر وعن المخطط
 اإلسالمي متر في منطقة حمام العين في الحي 100اإلسرائيلية تجرى على قدم وساق إلنجاز نفق بطول 

 وبين أن سلطات االحتالل تجري حفريات في نفق حائط. في البلدة القديمة نحو المسجد األقصى المبارك
تحت الحرم الشريف تسبب بأضرار واضحة في الممتلكات المجاورة، بما فيها مدرسة ) المبكى(البراق 

وأكد أن إسرائيل . الجوالي، ومدرسة المنجقي، ورباط الكرد، والمدرسة العثمانية، والمدرسة التنكزية
قة سلوان تنفذه  متر تحت مسجد عين سلوان ومنازل فلسطينية في منط600تحفر خندقاً جديداً بعمق 

 تحت إشراف سلطة اآلثار اإلسرائيلية لربط المستوطنتين في سلوان بالحرم "العاد االستيطانية"مؤسسة 
  . متر على األقل من النفق200القدسي الشريف، وأنه اكتمل اآلن بناء 

لمزيد من التهديد  التاريخية واألثرية يخضع اآلن اإلسالميةولفت إلى أن القليل الباقي من مقبرة مأمن اهللا 
 3( دونماً 12، وأن المبنى سيقام على مساحة "متحف التسامح"ببناء مجمع إسرائيلي جديد تحت اسم 

 ألف وحدة سكنية في 55 ألف مستوطن يعيشون بشكل غير شرعي في 185وأشار إلى أن ). هكتارات
 ألف نسمة للعيش في 268م القدس الشرقية، فيما يضطر السكان األصليون من الفلسطينيين البالغ عدده

وأكد أنه نتيجة االكتظاظ السكاني الذي يترافق مع قيود إسرائيلية كبيرة للغاية .  ألف وحدة سكنية فقط42
في قضية الحصول على التراخيص، يضطر عدد كبير من الفلسطينيين للبناء من دون الحصول على 

 1200 للعرب في القدس الشرقية في عام واحد تراخيص، اذ بلغ في السنوات األخيرة معدل البناء الكلي
  .  منها فقط على رخصة من بلدية االحتالل90وحدة سكنية حصلت 
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 في المئة من السكان ويعيشون 58وأوضح أن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة يمثلون 
.  كيلومتراً مربعا72ًوالبالغة  في المئة من المساحة التي تسيطر عليها بلدية االحتالل في القدس 13على 

وأشار التقرير إلى أن المقدسيين العرب هم ضحايا التعسف في فرض الضرائب وسحب الهويات 
 بلغت أعداد الفلسطينيين الذين "جهاز اإلحصاء الوطني اإلسرائيلي"إلجبارهم على الهجرة، وأنه وفق 

 مواطنين عام 910، و2003اطناً عام  مو1390، وكذلك 2002 نسمة عام 1740تركوا القدس الشرقية 
  .2006 مواطناً فلسطينياً عام 1150، و2005 نسمة عام 920، و2004

  26/9/2009الحياة، 
  

   بقطع المياه عنهاالمقدسيةخطر عشرات العائالت ي االحتالل .20
 أخطرت اإلسرائيلي مصادر محلية في القدس الجمعة بان سلطات االحتالل           أكدت : وليد عوض  - رام اهللا 

عشرات العائالت الفلسطينية بالمدينة بقطع المياه عنها بحجة انهم يقيمون في شقق غير مرخصة وصدر               
 تسليم سـلطات االحـتالل الخمـيس    "مؤسسة المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع    "  وأكدت .بحقها قرار هدم  

لمبارك يفيـد بقـرار    ااألقصىتحذيرا للمواطنين القاطنين بعمارة العباسية في بلدة سلوان جنوب المسجد        
  .بلدية االحتالل قطع المياه عنهم

ـ           وأوضحت  مواطنا يقيمون فـي     350 المصادر بان عدد المواطنين في تلك العمارة السكنية يزيد عن ال
 منـازلهم   إلخالء يوما   14 بقطع المياه منح المواطنين مهلة       اإلخطار أن إلى المصادر    وأشارت . شقة 36

 البناية والشقق السكنية غير قانونيـة وبـدون   أنعد انقضاء تلك المهلة بذريعة  المياه بإليهاالتي لن تصل  
 مـن   أكثر أن إلى معاذ الزعتري مدير عام مؤسسة المقدسي         ولفت .ترخيص وصدر بحقها قرار بالهدم    

  .  كبير بقضية مياه الشربإجحاف مواطن مقدسي يعانون من ألف 170
  26/9/2009القدس العربي، 

  
  وإصابة آخرين بانهيار نفق في رفحوفاة فلسطيني  .21

أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن شابا فلسطينيا لقي مصرعه، وأصيب اثنان آخران فجر اليوم، الجمعة، 
جراء انهيار أحد األنفاق الممتدة على الشريط الحدودي جنوب القطاع، والتي تستخدم إلدخال السلع إلى 

 .القطاعغزة بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على 
من )  عاما21(وقالت مصادر طبية في مستشفى أبو يوسف النجار برفح إن الشاب بسام عادل مبارك 

سكان النصيرات وسط القطاع وصل جثة هامدة جراء انهيار نفق في حي البرازيل برفح، فيما أصيب 
حدود بين رفح  أنفاق على ال3وكانت طائرات االحتالل قبل أيام قصفت  .اثنان آخران بجراح متوسطة

 .ومصر جنوب قطاع غزة
 25/9/2009، 48عرب

  
   الجرحى في قمع االحتالل لمسيرتين ضد الجدار في الضفةعشرات .22

أعلنت مصادر فلسطينية إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحاالت اختناق إثر قمع الجيش : )أ ب د(
ة الغربية احتجاجا على جدار الفصل اإلسرائيلي، أمس، مسيرتين سلميتين في قريتي بلعين وبورين بالضف

  .العنصري واالستيطان
وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش االحتالل اعتقل ثالثة متظاهرين، بينهم متضامنان إسرائيليان، فيما 

وأوضحت . أصيب عشرات الفلسطينيين بحاالت اختناق خالل قمعه مسيرة بلدة بعلين األسبوعية
 فوق متوسطة إضافة إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق جراء المصادر أن متظاهراً أصيب بجروح

  .استنشاقهم الغاز المسيل للدموع
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 اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار انطلقت بعد صالة الجمعة بمشاركة مئات إليهاكانت المسيرة التي دعت 
  ".اإلسرائيليين"من أهالي بلعين وعشرات من المتضامنين ودعاة السالم الدوليين و

في السياق ذاته، أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات االحتالل التي تصدت لمظاهرة سلمية و
وقال شهود عيان إن قوات راجلة كبيرة اعتدت على متظاهرين من قرية . جنوب مدينة نابلس بالضفة

ين وذكر الشهود أن من ب .عراق بورين أثناء احتجاجهم على مصادرة أراضيهم خالل الفترة الماضية
  . المصابين شابا أصيب برصاصة من مسافة قريبة وآخر أصيب بقنبلة غاز أطلقت صوبه

  26/9/2009الخليج، 
  

   "إسرائيل"غالبية الفلسطينيين تريد اتفاقاً مع : استطالع .23
 أظهر استطالع جديد للرأي أن معظم الفلسطينيين الذين يريدون دولة ):رويترز( –القدس المحتلة 

 تحقيق هذه الغاية من خالل اتفاق سالم مع إسرائيل، لكن في الوقت نفسه ال تزال فلسطينية يرغب في
 األميركية الستطالعات الرأي، "تشارني"وأجرت مؤسسة . هناك مساندة كبيرة لحركة حماس والمقاومة

 في نيويورك خالل الصيف في قطاع غزة والضفة "معهد السالم الدولي"االستطالع الجديد لمصلحة 
  . ة المحتلةالغربي

 شخص أظهرت نتائج 2402وشمل .  يوليو الماضيين/ يونيو وتموز/وأجري االستطالع في حزيران
 منهم يساندون خطة سالم تقوم على أساس حل الدولتين في إطار خطة ةالمائ في 64العينة العشوائية أن 

  . يفضلون األمر الواقعةالمائ في 17خريطة الطريق، مقابل 
االستطالع كشف أن وجهات نظر الفلسطينيين تغيرت على نحو كبير منذ " إن "م الدوليمعهد السال"وقال 

 عندما أظهرت االستطالعات بعد كامب ديفيد أن الشارع الفلسطيني يعارض أيضاً اقتراحات 2000
اآلن تحول الرأي العام الفلسطيني من الرفض إلى القبول بالحزمة الشاملة  ..السالم التي رفضها قادته

وأكد رئيس المعهد تيري . "وشروط االنسحاب اإلسرائيلي ونزع السالح الفلسطيني واالعتراف المتبادل
الفلسطينيين كشعب مستعدون ألن "رود الرسن، وهو منسق األمم المتحدة السابق في الشرق األوسط، أن 

  . "يكونوا شركاء في السالم مع إسرائيل
. لكن االستطالع أظهر أيضاً تناقضاً فلسطينياً، إذ ال تزال حركة فتح تواجه تحدياً كبيراً من جانب حماس

وأظهر االستطالع أنه في حال إجراء انتخابات مباشرة سيهزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس 
وأعطى  .ةالمائ في 52  بنسبة"بفارق ضئيل"الحكومة المقالة في غزة القيادي في حماس إسماعيل هنية 

 لحماس رغم أن تمتع ةالمائ في 24 من األصوات في انتخابات برلمانية وةالمائ في 45فتح "االستطالع 
فتح بالغالبية في المجلس التشريعي سيعتمد على اختيارات الناخبين المترددين والنظام االنتخابي 

  ."المستخدم
  26/9/2009الحياة، 

  
  الفسفورية "إسرائيل"بب قذائف  مشّوهة في غزة بسوالدات .24

تزال اآلثار الصحية للعدوان اإلسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة مطلع العام   ال: ماهر إبراهيم-غزة 
الجاري تظهر وتطفو على السطح شيئا فشيئاً، خاصة تلك التي تسببت بها قذائف الفوسفور المحرمة 

رائيل وبينت الفحوصات المخبرية أنها تحمل سموماً دولياً وعشرات أنواع األسلحة التي استخدمتها إس
  .  مستقبالً على شكل أمراض خبيثةفتاكة قد تظهر آثارها

وأظهرت الفحوصات التي أجريت على عدد كبير من جرحى العدوان اإلسرائيلي أن االحتالل استخدم 
ب القنابل المعبأة بمادة مواد سامة في أسلحته تؤدي إلى تهتك خاليا الجسم وبتر أجزاء منها، إلى جان

  . الفوسفور األبيض والتي تؤدي مالمستها أو استنشاقها إلى احتراق الجسم بشكل خطير للغاية
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من اآلثار التي بدأت تظهر أخيراً بسبب األسلحة اإلسرائيلية والدة أطفال مشوهين غير مكتملي القلب، 

 .  ذه منذ انتهاء الحربحيث يؤكد أطباء في قطاع غزة ظهور أكثر من خمس حاالت كه
  26/9/2009البيان، اإلمارات، 

  
  سليمان يؤكد رفض لبنان ألي شكل من أشكال التوطينالرئيس .25

ميشال سليمان، في كلمته أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة، في اللبنانية حدد رئيس الجمهورية 
 أي شكل من أشكال توطين الالجئين نيويورك، الثوابت اإلجماعية اللبنانية وفي طليعتها رفض لبنان

، التمسك بالمبادرة العربية للسالم، داعياً 1701الفلسطينيين، االلتزام بالقرارات الدولية وعلى رأسها ألـ 
وذلك "المجتمع الدولي إلى اعتماد أساليب الضغط إللزام إسرائيل باإليفاء بموجباتها الدولية تجاه السالم 

 ."ولة، وفقا لما دعت إليه القمة العربية األخيرة في قطرضمن مهل زمنية محددة ومعق
  26/9/2009السفير، 

  
  مقّدس وغير قابل للتصّرف الفلسطينيينحق عودة الالجئين: صلوخ .26

 من اآلالفلبنان الذي يستضيف منذ ستين عاما مئات أن قال وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ 
 وطردتهم منها، يعي تماما حجم معاناتهم وهو شاهد أرضهم سرائيلإالالجئين الفلسطينيين الذين سلبتهم 

 المحدودة المتوفرة اإلمكانياتيومي على عمق المأساة التي يعيشونها، وتراه يبذل المستطاع ضمن 
 المعيشية في المخيمات بالتعاون الكامل مع االنروا، وقد تم لهذه الغاية تعديل أنظمة أوضاعهملتحسين 

 لجنة للحوار اللبناني الفلسطيني بإنشاء يتيح لهم ممارسة عدد واسع من المهن وقمنا العمل على نحو
 حل لجملة من المسائل ومن ضمنها الشؤون إليجادتعمل على تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين 

مة دون  الصعوبات التي تواجهها مالية الدولة اللبنانية تبقي الخدمات المقدأن إالالحياتية لالجئين، 
 .المستوى المطلوب

 عقب األحداث إعماره إعادة إلىوفي هذا المجال نخص بالذكر مخيم نهر البارد الذي يسعى لبنان 
 .2007المدمرة التي شهدها صيف العام 

 الوسيلة األنجع لحل مسألة الالجئين الفلسطينيين وغيرها من المسائل تكمن في تحقيق أنورأى صلوخ 
 األراضي من "إسرائيل"مل في منطقة الشرق األوسط مع ما يتطلبه ذلك من انسحاب السالم العادل والشا

العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس مع التشديد على وجوب ضمان 
 ديارهم التي اقتلعوا منه، وهو حق مقدس وغير قابل للتصرف إلىحق عودة الالجئين الفلسطينيين 

 .194 المتحدة رقم لألممسه جميع المواثيق الدولية وقد نص عليه قرار الجمعية العامة تكر
 لبنان الذي يدعم الجهود المبذولة لمعاودة العملية السلمية في الشرق األوسط ويلتزم مع أن إلى وأشار

 إسرائيلجاوب أشقائه العرب بما نصت عليه مبادرة السالم العربية التي تشكل عرضا سخياً وكامال لم تت
 ليس فقط أرضهمعه حتى اآلن، يشدد على رفضه جميع أشكال توطين الالجئين الفلسطينيين على 

 إلى وقبل كل شيء حفاظا على حق كل الجئ بالعودة وإنماالعتبارات سياسية وديمغرافية خاصة به 
 .األرض التي اقتلع منها بالقوة

 26/9/2009الديار، 
 

  ألعضاء الشهداء" إسرائيل"دماً لكشف سرقة سنمضي ق:  العربيةالجامعة .27
تعهدت جامعة الدول العربية مواصلة جهودها لتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف :  أحمد علي-القاهرة 

وطالب السفير محمد صبيح في تصريح خاص . ألعضاء الشهداء الفلسطينيين" إسرائيل"جرائم سرقة 
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ة التحقيق في ظروف اغتيال الشهداء التي تحتجز ، بأن تشمل صالحيات اللجنة المقترح"العرب"لـ
" إسرائيل"جثامينهم في مقابر بعضها معروف أماكنها وأخرى مجهولة، وكذلك ضرورة قيام " إسرائيل"

  .بتسليم جثث هؤالء الشهداء لذويهم
  26/9/2009العرب، قطر، 

  
   بشأن المستوطنات ستؤول إلى الفشل"إسرائيل" مع المفاوضات: موسى عمرو .28

قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن المفاوضات بشأن المستوطنات ستؤول : كاالتو
ووصف موسى في تصريحات أدلى بها في نيويورك الموقف  . بناءها"إسرائيل"إلى الفشل بسبب مواصلة 
  .اإلسرائيلي بأنه سلبي للغاية

  26/9/2009نت، .الجزيرة
  

  جاهل الرئيس األمريكي للنووي اإلسرائيليأبو الغيط يتساءل عن معنى ت .29
أبدى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط استغرابه لعدم ذكر الرئيس األمريكي شيئا في : غزة

وقال . خطابه أمام األمم المتحدة حول النووي اإلسرائيلي وتركيزه فقط على النووي الكوري واإليراني
المطلوب أن نقول أن إسرائيل لديها إمكانيات نووية "، إن )24/9(أبو الغيط للتلفزيون المصري الخميس 

وإنها يجب أن تنضم إلي معاهدة عدم االنتشار ألنه إذا لم نتعرض بشكل مباشر وبوضوح ال يقبل أي 
شك إلى هذه المسألة سوف يبقي دائماً هذا الشك موجود في أن العالم الغربي يسعى إلى تضييق الخناق 

  .تتمتع بتفوقها النووي" إسرائيل"ذاك بينما يترك على هذا الطرف أو 
وفيما يتعلق بالتسوية الفلسطينية قال أبو الغيط إن حديث الرئيس األمريكي يعد أمرا مشجعا إلى حد كبير 

ألنه قال في وجه اإلسرائيليين الذين ال يريدون أن تكون القدس ضمن مفاوضات الوضع النهائي أن "
، مشددا على أن ضرورة أن "ائمة المسائل في مفاوضات التسوية النهائيةالقدس يجب أن تكون على ق

  .نرى هذا الموقف ونلمسه في التنفيذ
  25/9/2009قدس برس، 

  
   يدعو إلى تطبيق حل الدولتين وفتح المعابرأردوغان .30

دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان، أمس، إلى حل الصراع الفلسطيني : آي.بي.يو
كما دعا في كلمة . ي على أساس مبدأ الدولتين من أجل السالم اإلقليمي والعالمي على حد سواءاإلسرائيل

وأضاف أن . إلى فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة" إسرائيل"أمام الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة 
شهدها غزة وإيجاد بيئة تركيا لديها مسؤولية إنسانية وأخالقية مشتركة لضمان إنهاء المأساة التي ت"

 ". لتحقيق سالم شامل في المنطقة
وقال إن العدوان اإلسرائيلي على غزة مطلع العام الجاري والذي بدأ بهدف وقف الصواريخ الفلسطينية 

وأشار إلى مرور ثمانية أشهر منذ توقف األعمال العدوانية في . تحول بشكل سريع إلى مأساة إنسانية
ر منذ المؤتمر الدولي في مصر الذي تعهد بمليارات الدوالرات إلعادة إعمار القطاع ومرور ستة أشه

  ".المأساة اإلنسانية مستمرة"قطاع غزة إال أن 
  26/9/2009الخليج، 

  
  حماية الالجئين الفلسطينيين من شتى أنواع العدوان والحصار اإلسرائيلي تطالب اإلمارات .31

لى المسؤولية األساسية التي تتحملها األمم المتحدة في حماية أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة ع: وام
الالجئين الفلسطينيين من شتى أنواع العدوان والحصار اإلسرائيلي غير اإلنساني مطالبة بالعمل على 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1563:         العدد       26/9/2009السبت  :التاريخ

ضمان عودتهم الكريمة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها بالقوة وذلك استناداً لقرار األمم المتحدة 
جاء ذلك خالل المداخلة التي عرضتها ريم . طار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وفي إ194

إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة اإلمارات أمام حلقة النقاش األولى التي نظمتها األمم المتحدة يوم أمس في 
ين إلنشاء وكالة مقرها بنيويورك في إطار فعاليات احتفالها رفيع المستوى بالذكرى السنوية الست

  ". وسبل المضي قدماًامنجزات األونرو: اإلسهام في بناء مستقبل أفضل"تحت عنوان " ااألونرو"
  26/9/2009الخليج، 

  
 "إسرائيل" تنفي وجود ممثلين لها في البحرين .32

ئل نفى وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون، السفير حمد أحمد العامر ما تناقلته وسا
ينوي االلتقاء " إسرائيل"بنيويورك الذي ذكر بأن رئيس وزراء " إسرائيل"اإلعالم عن مندوب راديو 

بعد بدء " إسرائيل"بوزير خارجية البحرين، إن البحرين قد قررت استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من 
كن لديها في يوم من وقال إن البحرين لم ي. عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة مطلع العام الحالي

وفيما يتعلق . ، أو أي دبلوماسي لتقوم باستدعائه"إسرائيل"األيام أي نوع من التمثيل الدبلوماسي في 
بزعمه عن نية نتنياهو االلتقاء بوزير خارجية البحرين، أكد العامر بأنه لم يصلنا أي طلب بهذا الشأن 

 .ة االلتقاء برئيس الوزراء اإلسرائيليوإن تلقينا شيئاً من هذا القبيل فإنه ليس لدينا ني
  26/9/2009األيام، البحرين، 

  
   خطوة تطبيعية مرفوضة يلقاء وزير خارجية المغرب مع نظيره اإلسرائيل: السفياني .33

دعا ناشط مغربي في صفوف المجتمع المدني إلى التأني في التعامل مع األنباء التي تحدثت عن : الرباط
 للجمعية العامة لألمم المتحدة 64يويورك على هامش اجتماعات الدورة اجتماع سري جرى أمس في ن

بين وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ونظيره اإلسرائيلي إفيغدور ليبرمان، خشية أن يكون 
الخبر بالون اختبار إسرائيلي ال صحة له على أرض الواقع، لكنه أعرب عن إدانته الشديدة لهذا اللقاء في 

واستغرب األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي المحامي المغربي خالد . ال تأكدت صحتهح
أن يعمد مسؤول عربي أو مسلم إلى مصافحة وزير " قدس برس"السفياني في تصريحات خاصة لـ

ير وأشار السفياني إلى أن اللقاء المزعوم بين وز. الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان تحت أي مبرر
نحن في المغرب : "في حال تأكد فإنه مدان بكل األساليب من المغاربة، وقال" إسرائيل"خارجية المغرب و

  .عبرنا عن رفضنا القاطع ألي خطوة تطبيعية مع الكيان الصهيوني
  25/9/2009قدس برس، 

  
  "إسرائيل"نقيب الصحافيين ينتقد استضافة سفير : القاهرة .34

لى ما أثير في القاهرة خالل األيام الماضية من جدل حول استقبال رئيسة في أول رد فعل له ع: القاهرة
هالة مصطفى للسفير . الرسمية الصحافية د" األهرام"تحرير مجلة الديموقراطية الصادرة عن مؤسسة 

اإلسرائيلي في القاهرة شالوم كوهين، أعرب نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد عن رفضه 
  .ال التطبيع بين نقابة الصحافيين وأي مؤسسة أو جهة إسرائيليةأي شكل من أشك

  26/9/2009الحياة، 
  

   سيارة لدعم غزة121قافلة مساعدات برية إماراتية تضم  .35
 سيارة 121وصلت العاصمة األردنية عمان في طريقها إلى قطاع غزة قافلة برية إماراتية تضم : وام

 18ويتضمن أسطول السيارات . جتماعية والخدمية هناكمتنوعة لدعم قدرات المؤسسات الصحية واال
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سيارة إسعاف مجهزة بأحدث وسائل اإلسعاف واإلنقاذ إلى جانب سيارات أخرى لدعم برامج وزارة 
الشؤون االجتماعية الفلسطينية ومؤسساتها الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة واأليتام والفئات األشد 

  ".األونروا"سعاف لوكالة  سيارات إ10كما تم تخصيص . ضعفاً
  26/9/2009الخليج، 

  
  ١٩٦٧الحل الوحيد للسالم هو توقيع اتفاق ينهي االحتالل الذي بدأ عام : "الرباعية" .36

من برلين، نقالً عن مراسلها اسكندر الديك، أن  اللجنة الرباعيـة رحبـت               26/9/2009 الحياة،   ذكرت
 والرئيس محمود عباس ورئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي          باللقاء الثالثي األخير بين الرئيس باراك أوباما      

تقدم مهم نحو استئناف المفاوضات المباشرة والثنائية الرامية إلى التوصل          "بنيامين نتنياهو، ووصفته بأنه     
الحل الوحيـد للخـالف   "وأكدت في بيان في ختام اللقاء أن       . " اإلسرائيلي -إلى حل شامل للنزاع العربي      

، وحل كل المسائل األساسية     ١٩٦٧يلي هو توقيع اتفاق ينهي االحتالل الذي بدأ عام           اإلسرائ -الفلسطيني  
حـل  "ودعت اللجنة إلى    . "وتحقيق تطلعات كال الطرفين للحصول على أوطان مستقلة عبر حل الدولتين          

 إعادة" و "األمنية المشروعة، بما في ذلك وضع حد لتهريب األسلحة إلى القطاع          " إسرائيل"يعالج مخاوف   
، وجددت دعوتها إلى    "توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية الشرعية، وتسهيل فتح المعابر          

  .اإلفراج الفوري عن الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط
في غضون ذلك، حذر الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية أندرياس بيشكه أمس من إطالـة األزمـة                 

  .المزمنة في الشرق األوسط
اللجنة أرناؤوط، أن    عبد الرؤوف    ،القدس نقالً عن مراسلها في،      26/9/2009 األيام، فلسطين،    وأضافت
إن اللجنة الرباعية ترحب بخطة السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات دولة فلسطينية           " في بيان     قالت الرباعية

 دولة مستقلة توفر الفـرص،       شهرا كدليل على التزام السلطة الفلسطينية الجاد إلقامة        24في غضون الـ    
  ".والعدالة، واألمن للشعب الفلسطيني ودولة جارة مسؤولة لجميع الدول في المنطقة

 المدني فـي غـزة      اإلعمار إعادةكما أعلنت اللجنة الرباعية ترحيبها بمبادرة األمم المتحدة الشروع في           
الضرورة الملحة إليجـاد حـل      " على   ن فيما شددت   حتى اآل  "إسرائيل"وهي المبادرة التي لم توافق عليها       

تالحظ تحسناً كبيراً في النمو االقتـصادي فـي الـضفة الغربيـة،              "أنها إلى  وأشارت ".دائم ألزمة غزة  
ضافت أو"  حول القضايا االقتصادية   "إسرائيل"وترحب باالتصال الوزاري األولي بين السلطة الفلسطينية و       

  ".المجتمع الدولي األوسع لدعم هذا االلتزامتدعو اللجنة الرباعية جميع دول المنطقة و"
  

  اقتالع المستوطنين" إسرائيل"على : بلير .37
قال مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق األوسط توني بلير في حديث لقناة الجزيرة إن موقـف                : وكاالت

 تشير له خارطة    الرئيس األميركي باراك أوباما لم يتغير، وأكد أنه يريد تجميدا كامال لالستيطان وفقا لما             
القيام بها في سياق الحل النهائي      " إسرائيل"وأضاف بلير إن أحد األمور الصعبة التي يجب على          . الطريق

، موضحا أن هذا سيكون أمرا      "إسرائيل"مع الفلسطينيين هو اقتالع المستوطنين وإعادتهم مرة أخرى إلى          
  .ي ستتبقى إلقامة الدولة الفلسطينيةصعبا في أي مفاوضات نهائية حول األراضي، أي األراضي الت

25/9/2009نت، .الجزيرة  
 

 مقتنعون بأن نتنياهو سيتقدم في مسيرة السالم: كبير مستشاري أوباما .38
يرى رئيس طاقم العاملين في البيت األبيض، رام إيمانويل، أن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي،               : تل أبيب 

يتخذ قرارات يصطدم فيها مع حلفائه في اليمين من أجـل           بنيامين نتنياهو، سيتقدم في مسيرة السالم، وس      
وأضاف إيمانويل، في حديث مع مجموعة من الشخصيات اليهودية فـي الواليـات             . إنجاح هذه المسيرة  
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المتحدة، أن البيت األبيض لم يغير رأيه في االستيطان، ويعتبر االستمرار فيه اسـتفزازا سـلبيا لعمليـة        
ه ال يريد التصادم مع نتنياهو، ألنه يريد التقوقع في األمور اإلجرائية وشروط             السالم، لكنه في الوقت نفس    

فهنا يكمن االمتحان الحقيقي للقـادة      . استئناف المفاوضات، بقدر ما يريد التركيز على القضايا الجوهرية        
 .في الشرق األوسط

نياهو، خالل لقاء القمة، أنـه      وأكد إيمانويل أن الرئيس أوباما أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ونت          
النيـة  "المهم أن يكون لـديهما      . سيمنح لقضية السالم في الشرق األوسط كل ما تحتاجه من وقت وجهد           
ورفض إيمانويل القول إن قمـة       ."الصادقة للتقدم في تحقيق السالم والشعور بأن هذه القضية ملحة للغاية          

بالعكس، فقد كانت هـذه     : "وقال. "ر ليس فيها مضمون   مجرد قمة اللتقاط الصو   "نتنياهو وأوباما وعباس    
القمة نقطة انطالق مهمة اتفق فيها على إنهاء القضايا اإلجرائية بسرعة كبيرة، والتوجه مباشـرة إلـى                 

 ."المفاوضات الجوهرية
26/9/2009الشرق األوسط،   

  
  هي شريان الحياة لالجئين الفلسطينيين" األونروا: " مونكيبان  .39

ل األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، مساء الخميس، بمناسبة الذكرى الستين إلنـشاء               قا: نيويورك
ألكثر مـن أربعـة     " شريان الحياة "، تمثل   "األونروا"وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، إن وكالة        
  .ماليين ونصف المليون الجئ فلسطيني مسجل لديها

 المفاوضات الخاصة بحل الدولتين والسالم الشامل فـي الـشرق           يجب أن نُحيي  "وأضاف بان كي مون     
  .وأشار إلى أنه يعمل مع اللجنة الرباعية لتحقيق هذا الهدف. ، وفق تعبيره"األوسط

25/9/2009قدس برس،   
  

  سراً" إسرائيل" أركان الجيش البريطاني زار رئيس .40
الجمعة، عـن أن رئـيس أركـان     اإلسرائيلية أمس   " هآرتس"كشفت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة

في األسبوع الماضي سراً لمدة يومين، كضيف علـى         "  إسرائيل"الجيش البريطاني ديفيد ريتشاردز زار      
نظيره اإلسرائيلي غابي أشكنازي، للتباحث في مسائل أمنية محلية وإقليمية، وحتـى أن ريتـشاردز زار                

 اإلسرائيلي حذروا ضـيفهم، رئـيس األركـان         مناطق السلطة الفلسطينية، وقيل أن قادة جيش االحتالل       
البريطاني ريتشاردز، من أن التعامل مع تقرير لجنة التحقيق الدولية، برئاسة القاضي غولدستون الـذي               

ـ    قد يكون سابقة تستخدم ضد الجيشين األميركـي        "ارتكابها جرائم حرب،    " إسرائيل"يوجه تهما واضحا ل
  ".والبريطاني في العراق وأفغانستان

26/9/2009لغد، األردن، ا  
  

   دبلوماسي بريطاني لشتمه الجنود اإلسرائيليينتغريم .41
دانت محكمة ويسمنستر وسط لندن، أمس، دبلوماسياً بارزاً بوزارة الخارجية البريطانيـة،            ): آي.بي.يو(

روان الكستون، بتهمة معاداة السامية وشتم اإلسرائيليين واليهود خالل حرب غزة، وقـررت المحكمـة               
  .  جنيهاً إسترلينيا350ًغريمه ت

26/9/2009الخليج،   
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   تفقد مكانتها"إسرائيل" الفلسطينية تتقدم نحو الدولة والسلطة .42
  بن كاسبيت

لم نتلق، منذ مدة، بـشارة      . ستُستأنف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين خالل ثالثة الى ستة اسابيع         
خالل تاريخ االتصاالت ان تسنت لحظة مهمة تاريخية واحدة         لم يحدث   . كهذه باكتئاب ثقيل الى هذا الحد     

شمعون بيريس كـان راغبـا      . عندما رغب رابين فقد ياسر عرفات رغبته      . رغب فيها الطرفان باالتفاق   
. بعد ذلك عندما لم يرغب بيبي، أصبح عرفات راغبـا         . طوال الوقت، أما عرفات فقد تردد طوال الوقت       

. أما اولمرت فقد رغب جدا إال أن شريكه ابو مازن كـان متـرددا             . ابو مازن رغب  . شارون لم يرغب  
بيبي، الذي لم يعد بحاجة للحديث عن الـسالم، الن          . واالن، للمرة االولى، لم يعد اي من الطرفين راغبا        

الوحيـد  . االنتخابات وراءه، وابو مازن الذي ال يستطيع االن التحدث عن السالم الن االنتخابات أمامـه              
  .د هو باراك اوباماالذي يري

وان السلطة الفلسطينية تعيش علـى      .  بيعنا شعار الالشريك   "إسرائيل"يواصل بعض صناع القرارات في      
 حتـى   2000حراب الجيش االسرائيلي، وما ان ينسحب الجيش االسرائيلي من هناك حتى خطوط ايلول              

.  ولكن هذا االمر لـيس بـصحيح       .من مخابئها فتلتقط رام اهللا وبناتها كثمار ناضجة جدا        " حماس"تنقض  
ما بدا قبل عامين او حتى قبل عام ضربا         . السلطة الفلسطينية تبني نفسها أمام أعيننا وبوتيرة ليست سيئة        

  .من الخيال، آخذ في التجسد شيئا فشيئا
، الـذي   "اتفاق المطلوبين "نقطة االنقالب االستراتيجية التي أتاحت خروج هذه العملية الى الطريق كانت            

، السلطة الفلسطينية كانت حتى ذلك الحين مشلولة تماما، وكانت أجهزتها االمنية            2007انطلق في صيف    
وكان الجيش االسرائيلي يسيطر على سطح االرض بينما يسيطر المطلوبون علـى            . موزعة في مكاتبها  

حة المختلفة التابعة    وكلهم تقريبا من اتباع االجن     -"المناطق"في  " رؤساء العصابات "عدة مئات من    . باطنها
، وشلوا الحياة التجارية واالقتـصادية وهـددوا        "المناطق" تسببوا بكمية هائلة من الفوضى في        -"فتح"لـ  

كانت هناك أجواء وحشية ال قانون وال حكام ولم تكن للسلطة الفلسطينية فرصة             ... وقاموا بأخذ الخاوات  
  .للسيطرة على هؤالء النشطاء

هذه تشل المنطقة وال    " قائمة المطلوبين "فقد كان واضحاً أن     ". الشاباك"جاءت من   مبادرة التوصل لتسوية    
، جاء إلى سالم فياض مع فكرة اقتـراح         "الشاباك"يوفال ديسكين، رئيس    . تتيح فرصة للتوصل لالستقرار   

والعنف ويسلمون سالحهم للـسلطة     " االرهاب"صفقة على المطلوبين؛ هم يلتزمون بالتوقف عن ممارسة         
ليس هناك عفـو وانمـا      . فلسطينية وينتقلون إلى مظلتها، وفي المقابل يتم إخراجهم من قائمة المطلوبين          ال

في المرحلة االولى من هذه الفترة يكونون تحت رعاية أجهزة االمن ملتزمين بمكان معـين               . فترة تجربة 
المرحلة الثانية علـى    ان نجحت التجربة يحصل المطلوب في       . تحت الرقابة وال يتمتعون بحرية التجوال     

حرية تنقل نسبية في المنطقة، وفي المرحلة الثالثة يحق له العودة الى بيته واالنخراط في حياته كبـاقي                  
وفي هذه الحالة لـن  . بعدم اعتقال او قتل المطلوبين إال إن تجاوزوا شروط االتفاق    " الشاباك"وعد  . الناس

  .يكون هناك تحذير مسبق أو وساطات او غير ذلك
 فـي  80.  دورات من المطلوبين تخرجت من هـذا االتفـاق       9. اليوم تمر هذه الخطة في مرحلة متقدمة      

. حدثت اخفاقـات قليلـة    . المنطقة اصبحت هادئة  . المائة من االعضاء االصليين في القائمة خرجوا منها       
هم ، حيث ساد الخوف من تجاوز المطلـوبين لالتفـاق وعـودت           "الرصاص المصهور "حتى خالل عملية    

على االقل يـرد  " االرهابيين"االمر الذي يبرهن على ان جزءا من . لعقوقهم، مرت االمور دون اخالالت    
وهناك نشطاء  . االمر الصحيح االن ان هناك طلبا قويا للدخول في القائمة         . على االمل بصورة غير سيئة    

كلهـم  . مـامهم بـاالمر   يعبرون عـن اهت   " الجبهة الشعبية "و" الجهاد"من تنظيمات اخرى مثل     " ارهاب"
. يتزاحمون على ابواب اجهزة االمن الفلسطينية، ويستخدمون اتصاالتهم ويعبرون عن الرغبة في الدخول            
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لم تعد  . يريدون قسطا من الراحة وقسطا من الهدوء      . كما يتضح يريدون العودة الى بيوتهم     " االرهابيون"
  .لديهم قوة لشن العمليات

  نموذج جنين
اجهزة االمن، التي كانت تفتقد ألي سيطرة على االرض، تحولت          . سبب برد فعل متسلسل   االتفاق الناجح ت  

مـشاريع  . حصلت على صالحيات واشراف على المطلوبين فتراكمت ثقتها بنفسها        . فجأة الى رب البيت   
التعـاون االمنـي مـع      . الجنرال دايتون، الذي يقوم بتأهيل القوات الخاصة، أعطت ثمارها هي االخرى          

  .المرحلة التالية كانت تسلّم المسؤولية االمنية عن المدن. يل استؤنفاسرائ
تحولت الـى مدينـة هادئـة تعـج     " القتلة"المزدحمة بـ " االرهاب"عاصمة . نابلس كانت المدينة االولى  

مـن الواجـب ان     . النجاح هنا كان ايضا جارفاً    ". نموذج جنين "بعد ذلك جاء الجنرال جونز مع       . بالحياة
في جنين او نابلس لم تكن السلطة الفلسطينية، وانما الجيش االسرائيلي           " االرهاب"ما قضى على    نذكر ان   

ولكن في المرحلة الثانية عندما تـم اكتـشاف البنـى التحتيـة             . مع قوات المستعربين في حرس الحدود     
ذه المرة من   وقد قاموا بالمسألة بجدية في ه     . والقضاء عليها جاءت اجهزة السلطة وسيطرت على المنطقة       

قوات األمن توفر البضاعة المطلوبة منها في مجال        . الثمار ملحوظة االن بعد اكثر من عام      . اجل التغيير 
  (...).النظام العام ومكافحة سرقة السيارات

هم ال يدافعون عـن     . الفلسطينيون ال يقاتلون من اجلنا ولكن من اجلهم       . االن كما يتبين هناك لعبة جديدة     
على غزة وعمليات القتـل     " حماس"المشاهد الصعبة التي رأيناها خالل سيطرة       .  عن حياتهم  حياتنا وانما 

  .في الشوارع واطالق النار على االرجل والضابط الذي قذف من الطابق الخامس عشر فعلت فعلها
 والتنظيمات االخرى ايضا ما زالوا قادرين على تنفيـذ        " حماس"االرهاب ما زال هنا،     : مالحظة تحذيرية 

ما زالـت فيـه عناصـر كثيـرة قابلـة      . كما ان الوضع على االرض ما زال قابال لالشتعال . العمليات
هذه امـور ال    . المتطرفون اليهود والمتطرفون العرب واالحداث الخارجة عن نطاق السيطرة        . لالشتعال

ـ   . تنقصها كما تعلمون   " المنـاطق "ن من الناحية االخرى االفتراض انه عندما يخرج الجيش االسرائيلي م
الـسلطة حيـة    . هذا ليس صحيحا بكل بـساطة     . فلن تعود هناك سلطة فلسطينية يحتاج الى تعديل عاجل        

. هذه المدينة التي وصلتها اجهزة االمن فـي الختـام         . والمثال البارز على ذلك جاءنا في الخليل      . ترزق
بعـد ان ازدادت ثقـة      . اسطويل ومواطنين شديدي المر   " ارهابي"الخليل هي مدينة حمساوية مع تراث       

وهنا ايضا  . اجهزة االمن في نابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم ورام اهللا حصلت على االذن بالتوجه للخليل             
  .نجح االمر واصبحت المدينة هادئة وادعة

ومن ورائهما يـد   . ابو مازن وسالم فياض   : من الذي يقف من وراء هذا النجاح؟ الجانب الفلسطيني اثنان         
هناك من يعتقد ان فياض هـو       . الترتيب ليس بالضرورة صحيحا   . الزناد، هو توفيق الطيراوي   قوية على   

يعمل بجد وفي ظروف غير بسيطة وفـي كـل          . هو في الواقع المدير العام لهذه العملية      . القوة المركزية 
ك فقد نجح في تغيير نظـم الـسلو       . شهر يخوض الكفاح مرة اخرى لدفع الرواتب اال انه يصر على ذلك           

واالمر االكثر اهميـة أنـه      . المعتادة هناك وادخال ثقافة ادارية وانتاج جودة في اعطاء التقارير والتنفيذ          
والى . يحصل على مظلة مبدئية من ابو مازن ويسير لالمام        . ال يختبئ وال يخاف   . يدعم اعوانه ويساندهم  

حقيقية ذات جسم وحـضور     جانب التحسن الملحوظ في جودة اجهزة االمن نحصل على سلطة فلسطينية            
  .وسيطرة قوية على االرض
ولو ان اوباما لم يفسد عليه فرحته مع القمة التي ال داعي لها في نيويـورك  . ابو مازن واثق بنفسه كثيراً  

السادس كان انتصارا شخصيا كبيرا له، فقد انتخب من جديد وبرهن على            " فتح"مؤتمر  . لكان االمر مثاليا  
والى جانب التحسن االقتصادي الملموس واالزدهار على االرض والنظام العام          . بيالقيادة والرصيد الشع  

  .والهدوء، بدا ابو مازن يسير على طريق النجاح التام
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حتى االن يوجد البو مازن تفوق بارز       . خسارة ان هناك مفاوضات مع االسرائيليين ايضا في خضم ذلك         
غزة وتواجه طريقا مسدودا بالمقارنة مـع الوضـع         ، التي تكافح في ظل عزلة عالمية في         "حماس"على  

االساس هو مناكفة ابو مازن في كل ما يتعلـق بالخـضوع            " حماس"سالح  . اآلخذ في التحسن في الضفة    
سـتحاول  " حمـاس "السلطة الفلسطينية تقدر ان     . وهناك ايضا جلعاد شاليت   . السرائيل وللواليات المتحدة  

  .دة قصيرةتنفيذ صفقة شاليت قبل االنتخابات بم
متى ستنظم االنتخابات؟ من الصعب معرفة ذلك من حيث المبدأ في شهر كانون الثاني القـادم سـتتبدد                  

من المفترض ان يصدر ابو مازن في الشهر القادم مرسوماً رئاسياً حول رغبتـه فـي                . شرعية الجميع 
ايضا ليـست   " حماس" االن؟   من الناحية االخرى ما لهم ولالنتخابات     . اجراء االنتخابات في كانون الثاني    

في ظـل هـذا الوضـع هنـاك         ". حماس"التوقعات تشير الى خسارة شديدة لـ       . بحاجة لالنتخابات االن  
في هذه االثناء يواصل المـصريون جهـود        . على االقل حتى حزيران القادم    . اتصاالت من اجل التأجيل   

ه تبدو بعيدة جدا وحتى ان جـاءت        مصالحة كهذ . المصالحة بين الحركتين واعادة توحيد غزة مع الضفة       
نحن امام عالمين مختلفين وثقافة اخرى وديموغرافية اخـرى وكراهيـة آخـذة فـي               . فلن تكون حقيقة  

  .االمر الصحيح االن ان هناك ثالث دول لثالثة شعوب فوق هذه القطعة من االرض. التصاعد
  باختصار يبنون

يريد المفاوضات االن بحيث تكون سـريعة وحقيقيـة،         فأوباما  . اوباما ونتنياهو يواجهان كل هذا الوضع     
يجلسون هناك يـأتون  . ربما يخسر ابو مازن فقط من المفاوضات مع نتنياهو    . والثاني يريد تمرير الوقت   

اسـرائيل سـترهق    . مرة اخرى سيظهر امام اتباعه كخاسـر      . ويعودون من واشنطن دون تحقيق شيء     
فقـط  " حماس"ما له ولكل ذلك؟     . سيضطر العطاء التوضيحات  سيتواصل، و " المناطق"اميركا والبناء في    

مشكلة ابو مازن كانت انه صدق وعود البيت االبيض بأن المسألة حقيقية فـي              . تستطيع الكسب من ذلك   
ال غرفـة وال    "نتنياهو سيركع على ركبتيه أخيراً وسيتوقف البناء تمامـا          . االن سيحدث ذلك  . هذه المرة 

  .لينتونكما قالت هيالري ك" شرفة
وضع الشروط، وبينما كان متمترسا اكتشف ان االميـركيين فـي           . سمع أبو مازن االمر وبنى التوقعات     

باختصار البناء سيتواصـل وهـو سـيذهب        ". ضبط"وانما  " تجميدا"االن لم يعد االمر     . موقع اخر تماما  
 الحكاية من دون فـرح      رئيس الوزراء ايضا يتوجه نحو هذه     . بيبي مثله بالضبط  . للمفاوضات مع نتنياهو  

كيف سيأتي االميركيون؟ هل ادركوا أخطاءهم وأعدوا خطة        : السؤال هو . ومظاهر االشمئزاز بادية عليه   
حقيقية قادرة على دفع المفاوضات؟ ام انهم ينوون تفجير انفسهم مرة اخرى مصطدمين بالصخور؟ فـي                

لتي تمتعت خالل السنوات الثمـاني االخيـرة        إسرائيل، ا . هذه االثناء نفذ االميركيون تغييراً في االدوار      
. الفلسطينيون الذين اعتبروا رفضاويين يراكمون مكـانتهم االعتباريـة        . بمكانة خاصة، تفقد هذه المكانة    

خالل اللقاءات االخيرة التي عقدها جورج ميتشل مع الفلسطينيين سئل عن مطالبه من الجانب الفلسطيني               
انا هنا، قال ميتشل، حتى أحدث توازنا في الصورة، ولكـن  . مطالب خاصةانه ال توجد لديه  : ففاجأ قائال 

الفلـسطينيون ينفـذون فـي الوقـت        : ميتشل قال ما يعرفه الكثيرون    . كل شيء على ما يرام بالنسبة لي      
ان كـان   . الحاضر اغلبية التزاماتهم، لذلك ال غرابة ان اوباما طالبهم بالتوقف عن التحريض في خطابه             

وفي ظل ذلك هنـاك انطبـاع       .  الى خطاب امام االمم المتحدة فهذا يعني ان الوضع جيد          التحريض يصل 
  .بوجود شريك فلسطيني ولكن ليس هناك شريك اسرائيلي

فقد وضع خطة تواصل خاللهـا الـسلطة   . هناك في واشنطن اشخاص يتدارسون تبني خطة سالم فياض   
اين؟ اينمـا   . بعد عامين سيتم االعالن عن الدولة     . نالفلسطينية بناء نفسها ومؤسساتها في العامين القريبي      

، ماذا سيحدث ان اعتـرف      1967االمكانية الثانية هي االعالن عن الدولة ضمن حدود         . كان ذلك ممكنا  
مجلس االمن بهذا االعالن وضمن هذه الحدود؟ ما الذي سيحدث ان قررت االدارة االميركية عدم فرض                

العالم سيعترف  .  في حالة حصار   1967ل ستجد نفسها والول مرة منذ       فيتو والمصادقة على ذلك؟ اسرائي    
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، ولطف وواقعية سالم فياض سيتحوالن الى خطر ملموس، وسيكون          67بالدولة الفلسطينية ضمن حدود     
في ديوان رئيس الوزراء من يندم على المماطلة واهـدار الوقـت وربمـا ايـضا اهانـة االميـركيين                    

من ناحية اخرى نحن في     . فة اللتين شهدناهما في هذا االسبوع في نيويورك       واالحتفاالت المبكرة والعجر  
  .ستحدث امور كثيرة جدا حتى ذلك الحين. الشرق االوسط

  عن معاريف                                                               
  26/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  القمة الثالثيلقاء .43

  منير شفيق 
قصودة هي قمة الرئيس الفلسطيني المنتهية واليته والممددة من مجلس الجامعة العربية السيد القمة الم

محمود عباس، والرئيس األميركي باراك أوباما، الذي أخذت شعبيته تتراجع بعد ثمانية أشهر من عهد 
تي تمارس إدارته، ورئيس الوزراء في حكومة الكيان الصهيوني، الذي يعاني مأزقاً بسبب الضغوط ال

عليه من أقرب المقربين إليه ودول كبرى أو لوبيات صهيونية عالمية، وال ننسى فشل جيشه في حربْي 
  .2009-2008 في لبنان وقطاع غزة 2006يوليو 

عندما أشير إلى الرئاسة المنتهية الصالحية لمحمود عباس والرئاسة األميركية التي بدأ وهج صاحبها في 
 في المئة، ورئاسة نتنياهو الذي يعاني مأزقاً متعدد األبعاد 50بعد إلى ما دون الـ الخبو، ولو لم يصل 

األمر الذي يعني أن . لم يكن المقصود التعريض، وإنما إظهار حاجة الثالثة إلى لقاء قمة، مجرد لقاء قمة
  .ثالثتهم في حالة ال يحسدون عليها

 ومن دون توقع نتائج سريعة منه، وبالمعنى نفسه ذهب الناطق الرسمي األميركي أكد أن المهم هو اللقاء،
أما الذين علقوا على اللقاء من المقربين . الناطق الرسمي باسم نتنياهو بالقول إن مجرد اللقاء له أهميته

من محمود عباس فكان همهم أن يسوغوا قبوله اللقاء مع نتنياهو وكان قد اشترط عليه وقف النمو 
  .و لن يحضراالستيطاني وإال فه

من جهة أوباما ونتنياهو لم يكن ثمة تراجع عن شروط وضعاها للقاء، فيما األمر مختلف بالنسبة إلى 
بل أسهم في صدور توصيات بعدم . عباس، حيث تشدد في المطالبة بوقف االستيطان شرطاً للقاء نتنياهو
اب من خالل اجتماع مجلس وطني حضور اللقاء الثالثي، من قبل اللجنة التنفيذية التي أصبحت ذات نص

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

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

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

  .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 . منسياً، وأن بإمكانهما أن يكتسبا شرعية مع فرضهما أمراً واقعاً
ياح مع قرار المشاركة من قبل محمود عباس، وقد اتخذه بضوء أخضر مصري وبال رجوع ألية الر

دفناه "ألن الجواب سيكون . وهذا ما سيتكرر ألن ما من لجنة يمكنها محاسبته، أو مراجعته. شرعية
  .كما يقول المثل الشعبي الشهير" سوياً

 أن يردوا على أسئلة الصحافيين حول التراجع، ولهذا كان على المقربين من أصحاب األلقاب الجديدة
وقد قوبل بمعارضة أغلب . وفقدان المصداقية، حين قبَِل محمود عباس بالمشاركة بلقاء ثالثي مع نتنياهو
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ولكن مع ذلك اآلن إجاباتهم معدة سلفاً ألنها . فصائل منظمة التحرير األخرى فضالً عن حماس والجهاد
  .اجع أقدمت عليها القيادة الفلسطينية وستكرر مع كل تراجع قادم ال محالةمكررة مع كل مناسبة تر

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

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

مع كل ) واألوروبيةالمقصود القيادة األميركية " (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
طية لنتنياهو، فسيقال في هذا تغ: وإذا قيل". السياسة فن الممكن"لكن في هذا تراجع، فسيقال : وإذا قيل لهم

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

  .االتفاق النهائي الذي يصفي القضية
ما رئيساً للواليات المتحدة، وهي وبالمناسبة ما هذه الموضوعة التي أخذت تتكرر منذ مجيء باراك أوبا

ضرورة دعمه وتشجيعه من خالل تسهيل مهمته حتى لو حمل تنازالت جديدة مثل التطبيع العربي مع 
  ".جئناك حتى تعيننا طلبت معونتنا"وقف النمو االستيطاني وبدء المفاوضات؟ وانطبق المثل 

ان الصهيوني ليسترد بعض الحق الفلسطيني إذا كان أوباما الذي يراهن عليه للضغط على الكي: السؤال
  بحاجة إلى تشجيع من عباس وبعض قادة العرب، فكيف يكون ذا قدرة رهيبة ويراهن عليه؟
  26/9/2009السبيل، األردن، 

  
  "إسرائيل"النظم العربية بين االستحقاق الديموقراطي والتطبيع مع  .44

  عبداهللا األشعل
طوال العقود . "إسرائيل"ـول بالتحول الديموقراطي أم االعتراف بأيهما أهون على النظم العربية، القب

، بل إن "إسرائيل"الستة الماضية رهنت النظم العربية قضية الديموقراطية بسبب استمرار الصراع مع 
 تتطلب وجود نظم "إسرائيل"االنقالبات العسكرية في العالم العربي تذرعت بأن المواجهة العسكرية مع 

لكن الهزائم العسكرية المتتالية كانت ذريعة أخرى لعدم الخوض . قدر ظروف المواجهةعسكرية حتى ت
في ظلها في الحديث عن نظام ديموقراطي، ألن الحديث عن الديموقراطية كان يعد عداء لهذه النظم 
ورغبة في زوالها ما دامت على األرجح ليست نظماً طبيعية يمكنها أن تحيل في شرعيتها على اآلليات 

بل إن الحديث عن الديموقراطية في العالم العربي من جانب بعض المثقفين كان . الديموقراطية الغربية
وبالطبع اعتبر الداعون إلى الديموقراطية من قوى الثورة المضادة ما . يعد مؤامرة إلضعاف هذه النظم

  .دامت الثورات العربية قامت من أجل تحرير فلسطين وتستمر حتى يتم التحرير
أما الحديث عن . هكذا كان الحديث عن الديموقراطية حديثاً كئيباً ومحظوراً ويعرض صاحبه للمالحقة

 فكان خطيئة ال تغتفر، ويجد النظام في ذلك شرعية لسحق المطبعين بتهمة الخيانة "إسرائيل"التطبيع مع 
من باب أولى يحظر الحديث فالنظم العربية بطبيعتها لم تكن تعرف الممارسات الديموقراطية، و. العظمى

  . عنها، وإنما يتجه الجهد كله إلى التحرير وبعده يمكن تناول القضايا الديموقراطية
 ألنها تتاجر في هذا "إسرائيل" فكانتا، مع الغرب، ترى أن هذه النظم تعادي "إسرائيل"أما واشنطن و

يء ما دامت تهتف بالعداء العداء مع شعوبها التي أبدت استعدادها لكي تغفر لهذه النظم أي ش
هكذا تصور الغرب أن التحول العربي صوب الديموقراطية سيمهد الطريق للصلح مع . "إسرائيل"ـل
 نظرية متميزة عبر عنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أخيراً وإن "إسرائيل"ـولكن كان ل. "إسرائيل"
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 أن تظل النظم العربية على حالها وأال كان سلوكها يظهر منطق هذه النظرية، وهو أنه من المصلحة
 الدولة الديموقراطية الغربية الوحيدة على رغم أنها "إسرائيل"يتحول أيها إلى الديموقراطية حتى تظل 

تعيش في المنطقة نفسها التي تعيش فيها هذه النظم، بل وإنها دولة ديموقراطية على رغم مهددات نظامها 
  .واجهة وقهر هذه النظم بدالً من اإلخالص لممارساتها الديموقراطيةالتي كانت جديرة بأن تتفرغ للم

 بأن تزرع في الذهن الغربي أن النظم العربية واإلسالمية بحكم تكوينها الجيني "إسرائيل"ـوسمح ذلك ل
 هي نفسها مهمة الغرب االستعماري التاريخية وهي نشر "إسرائيل"تعادي الديموقراطية، وأن مهمة 

ولكن السالم مع الغرب في نظر نتانياهو لن يتحقق إال إذا أدرك . ديموقراطية في المنطقةالحضارة وال
  . العرب استحالة هزيمة إسرائيل

أما الديموقراطية للفلسطينيين فهي خطر على المشروع الصهيوني الذي أقنع الغرب بأن الفلسطينيين 
التطور وممارسة الديموقراطية وهي لعبة شعب متخلف ال يملك مقومات البقاء فما بالك وهو يسعى إلى 

  .  األسياد في الغرب وليس عبيد المستعمرات في الشرق
في ضوء هذه الخلفية التاريخية التي اختارت فيها النظم العربية البعد عن الديموقراطية التي صورها 

لمسلمين، أصبحت النظم  بأنها بدعة غربية دخيلة على حضارة ا"االستقامة الديكتاتورية"البعض إمعاناً في 
ويبدو أن الرئيس . "إسرائيل"العربية بعد هذه العقود بين مطرقة الديموقراطية وسندان التطبيع مع 

األميركي باراك أوباما فهم الرسالة سريعاً حين أدرك بفطنته أن بوش كان مكروهاً في المنطقة العربية 
فالنظم وجهت . عداء كل منها للرئيس بوشعند الشعوب والنظم على السواء، مع اختالف في أسباب 

لومها في صمت العاجز إلى بوش ألنه قهرها على الخيار الديموقراطي يوم كرس برنامج نشر 
الديموقراطية لهذه المنطقة، وأقسى ما يواجهه نظام عربي أن يترك الحكم عملياً أو يشرك الشعب في 

 العالمين في منطقتنا بغض النظر عن النظم التي حكم البالد، وهو بدعة ضالة وفرية لم يأتها أحد من
تسرف في إلصاق أوصاف الديموقراطية والوطنية وغيرها من األردية الثمينة تماماً كما كانت النظم 

أما . الشيوعية تسمي نفسها الديموقراطيات الشعبية وهي في الحقيقة تحت حكم الصفوة الشيوعية المستبدة
ش لجرائمه في فلسطين والعراق، ورأت الشعوب اإلسالمية في بوش الشعوب العربية فقد كرهت بو

ولعل النظم العربية تنفست الصعداء مع رحيل بوش . عدواً لإلسالم والمسلمين بشكل أيديولوجي قبيح
  . واستراحت لما قاله أوباما من أنه لن يفرض شيئاً على الدول العربية

ت أصداؤه حتى سرب أوباما رغبته في أن يقدم العرب ولم يكن خطاب أوباما في جامعة القاهرة قد خب
 وصرف النظر عن نظرية نتانياهو لعل هذا التطبيع يضمن رضا واشنطن، "إسرائيل"على التطبيع مع 

عليها » غير المسؤول«كما يشجع إسرائيل ويدعم حكومتها اليمينية ويقيها السقوط إن توالى الضغط 
  .لوقف االستيطان
  . عربية اآلن بين أمرين أحالهما مروالحق أن النظم ال

أن تتم محاسبتها على نقص الديموقراطية في بنيتها وسلوكها إلحراجها أمام شعوبها، وحتى ال : األول
. يقال إن اإلدارة الجديدة تتخذ لها صداقات ال تنسجم قيمها وسلوكها الديموقراطي مع المثل األميركية

 وهو "إسرائيل"والمستحقات الديموقراطية بالمبادرة بالتطبيع مع الثاني هو أن تفلت من هذا االلتزام 
 سوف يعرضها لنقد الشعوب وهي عاجزة عن الفعل، "إسرائيل"ألن التطبيع مع . األسهل واألقل كلفة لها

 ملف "إسرائيل"بينما بتطبيع تفلت من إسار متابعة الحوار الفلسطيني المستحيل، وترقب بيأس إنهاء 
، وبذلك يتحقق الفصل بين أي تقدم في القضية الفلسطينية، وبين معدالت التطبيع، وقد القضية تماماً

حاولت مصر أن ترفع الحرج في هذا المقام عندما اقترحت أن يبدأ التطبيع مع  بدء المفاوضات بين 
وكتها  التطبيع وتقوى ش"إسرائيل"، فتكسب "إسرائيل"و) أبو مازن(رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

  .فال تجد نفسها مضطرة ألن تقدم أي شيء ألبو مازن
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 بيع للقضية وإهدار لكرامة األوطان العربية ومصالحها بقرارات فوقية ال تمثل هذه "إسرائيل"التطبيع مع 
الشعوب، أما التحول الديموقراطي فهو يكلف هذه النظم ربما ضياع وجودها لمصلحة الشعوب، وهذا 

 وهذه النظم، "إسرائيل"، فهل يؤدي التطبيع إلى التحالف التلقائي والتاريخي بين "ئيلإسرا"أخشى ما تخشاه 
بذريعة الدفاع عن الوطن والصالح العام الذي ينفرد الحاكم بتقديره، ضد هذه الشعوب التي خرجت من 

عثر هذه المعادلة بالقهر أمام المشروع الصهيوني بأيدي حكامها وبخيرات بالدها، وبالقهر أمام ت
المحاوالت الديموقراطية المزيفة، وأخيراً بالفقر أمام سطوة التحالف بين السياسة والمال، وذلك هو 

  . الخسران المبين
  26/9/2009الحياة، 

  
   المصرية ورد حماسالورقة .45

   مصطفى الصواف
ني علـى   كثر الحديث عن أجواء التفاؤل في الشارع الفلسطيني حول إمكانية التوافق الفلسطيني الفلـسطي             

الورقة المصرية، وزاد في هذا التفاؤل تصريحات قادة حماس عن ما تحمله الورقة من إيجابيات يمكـن                 
البناء عليها، بل زاد البعض أن حماس لديها قبول للورقة المصرية مع بعض المالحظات التي ستناقشها                 

  .ادم للقاهرةمع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان خالل زيارة خالد مشعل األحد الق
لقد تعب الفلسطينيون من حالة االنقسام، ليس بسبب الحصار والتضييق والنزاع فقط، ولكن بسبب أن هذا                
االنقسام قد يدفع جزء من الفلسطينيين بقيادة محمود عباس إلى التساوق مع مشاريع التـصفية للقـضية                 

ذا االنزالق هو إنهاء االنقسام، ووحـدة       الفلسطينية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وأن الحامي من ه        
الصف الفلسطيني، ومن هنا جاء هذا الحرص من قبل المواطنين على ضرورة إنهاء االنقسام والقبـول                

  .بالورقة المصرية كمرحلة أولى نحو الحل المرتقب
، صحيح أن غالبية الفصائل الفلسطينية؛ وبما فيهم حركة فتح أبدت مالحظات علـى الورقـة المـصرية                

وبعض هذه المالحظات كانت في العلن، ووردت على ألسنة قادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية               
بثوبها العباسي الجديد، وتركز المالحظات حول موضوع االنتخابات وتأجيلها لمدة ستة أشهر ورفـضهم              

ل كما ورد في حديثه     لهذه الفكرة والتي سرعان ما تراجع عنها محمود عباس وأبدى الموافقة على التأجي            
، وكذلك الفصائل يبدو أن مالحظاتها في الغالب شكلية         2009-9-24مع صحيفة الحياة اللندنية الخميس      

وتتطرق إلى قانون االنتخابات ورغبتها بأن يكون وفق النسبي الكامل وليس كمـا جـاء فـي الورقـة                   
ية؛ لكـون القـضية كانـت       قوائم كحل وسط بين حماس والقوى الفلسطين      % 25نسبي و % 75المصرية  

خالفية، أما بقية البنود فال تمثل لهذه القوى مشكلة وهي متفقة مع الورقة المصرية، وال يعنيهـا كثيـراً                   
قضايا الخالف بين فتح وحماس بقدر ما يعنيها أن ال تذوب هي وسط هذا الخالف وتخرج من المولد بال                   

  .حمص
يني أوالً، ومن القوى والفصائل الفلسطينية وخاصـة        يبقى موقف حماس المنتظر من قبل الشعب الفلسط       

حركة فتح ثانياً، حيث كانت فتح تعول على رفض حماس للورقة المصرية وبذلك تكون قد ألقـت بكـل                   
اللوم على حماس ورفضها للمصالحة، وأن فتح مع المصالحة، األمر الذي ينافي الحقيقة التـي أدركهـا                 

وهذه الحقيقة هي التي دفعت المصريين إلى طرح الورقة من قبلهم           الجانب المصري في الجولة األخيرة،      
  .والتي أخذت بكثير من المالحظات التي أبدتها حركة حماس في جلسة الحوار قبل األخيرة

ولكن يبقى السؤال، هل ستوافق حماس على الورقة المصرية كما جاءت؟، أو هل سـتكون مالحظـات                 
لجانب المصري حتى يجري عليها التعديل المناسب؟، أو ستكون         حماس على الورقة شكلية وغير ملزمة ل      

 موضـوع الـضفة     -بل أهمهـا  -موافقة حماس مشروطة بتعديل بعض البنود في الورقة وعلى رأسها           
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الغربية بشكل عام والمعتقلين السياسيين بشكل خاص؟، وهل ستوافق حماس على التوقيع علـى اتفـاق                
  . السياسيين كما تطرح الورقة المصريةالمصالحة قبل اإلفراج عن المعتقلين

الموضوع ليس سهالً، واإلجابات على تلك التساؤالت شائكة، وقد تفجر الموقف برمته وتـذهب بريـاح                
التفاؤل بعيداً، أو قد تشكل الحلول الترقيعية حرجاً كبيراً لحركة حماس التي اعتبرت المعتقلين خطاً أحمر                

ه القضية قبل التوقيع على االتفاق مهما كانت الـضغوط المـصرية       يجب أن ال يتم تجاوزه، وأن تحل هذ       
  .والعربية

ونرى أن حركة حماس لو وافقت على الورقة المصرية كما هي وقبلت بتأجيل إطالق سراح المعتقلـين                 
السياسيين إلى ما بعد التوقيع على االتفاق كما جاء ونشر في وسائل اإلعالم حول هذه النقطة، أعتقـد أن                 

لموافقة بهذه الطريقة من قبل حماس هي بداية السقوط في الهاوية، ألن ذلك يعني هو أن ما تطرحه                  هذه ا 
حماس من ثوابت بات مشكوكاً فيه، وهي بذلك تفقد مصداقيتها على األقل في أوساط قواعدها وهذا أمـر              

 على عالتهـا    ولكن أنا مازلت أشكك في إمكانية قبول حماس بالورقة المصرية          .خطير يجب الحذر منه   
ومحتواها رغم أنها احتوت على بعض مالحظات حماس السابقة، وأرى أن القضية األهم بالنسبة لحماس               
ليس االنتخابات وقانونها أو الجملة السياسية للحكومة القادمة، ألن هذه كلها تدخل في سـياق الـسياسة،                 

، ولكن موضـوع المعتقلـين      %100والسياسة هي فن الممكن ومن غير الممكن أن تحقق فيها ما يمثل             
السياسيين يجب التوقف أمامه كثيراً وأن ال تتعداه حركة حماس لما لهذا الموضوع من خطـورة علـى                  
موقفها الجماهيري ومصداقيتها، ويجب أن تركز على اإلفراج عن المعتقلين الـسياسيين مـن سـجون                

 تشترط عودة الحياة بكل أركانهـا       عباس، ووقف سياسة المالحقة األمنية لحركة حماس في الضفة، وأن         
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والخيرية فى الضفة؛ ومن ثم التوقيع على االتفاق وحل كافة القـضايا               

  .بشكل توافقي، ألن موضوع المعتقلين ال حل توافقي فيه؛ ألن الحل جذري ونهائي
الحة فـستكون قـضية المعتقلـين       إن كان هناك ما سيفجر الورقة المصرية، ويقضي على آمال المـص           

السياسيين، وأوضاع الضفة الغربية هي المفجر الحقيقي للورقة المصرية، ولتنفجر الورقـة المـصرية               
  .ولتمزق ألف ممزق على ال تنفجر جماهير الشعب الفلسطيني وخاصة جماهير حماس في وجه حماس
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