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  "رهاب والعنفاإل"ن البديل هو  أل"إسرائيل"ـ لأيدينانمد :  من كوباعباس .1

" إسرائيل"يدعو  أنجدد الرئيس محمود عباس التزامه بقرارات الشرعية الدولية وطالب العالم : بيت لحم
 التي قررتها لها باألرض تطبيق هذه القرارات وان تتوقف عن النشاطات االستيطانية وان تكتفي إلى
   ."دولة إسرائيل" جنب مع إلى المتحدة، وان تترك الشعب يبني دولته ويبني كيانه ويعيش جنبا األمم

هذا هو الحل  ":ي مع فلسطينوقال في خطاب ألقاه في مقر بيت الصداقة الكوبي خالل حفل تضامن
 فاألولوية يغلي، وسيبقى مجاال لالضطرابات، األوسط وبدون حل قضيتنا سيبقى الشرق واألجدى األمثل

 الفلسطينية وكذلك األراضي تحل القضية الفلسطينية وتنسحب إسرائيل من أن انه يجب إذفي فلسطين، 
ل بعالقات طبيعية مع جميع الدول العربية  لبنان، عند ذلك ستتمتع إسرائيأراضيمن الجوالن ومن 

ن هناك مبادرة اسمها مبادرة السالم العربية، هذه المبادرة أصبحت جزءاً من خطة ، ألواإلسالمية
ذا إهذه المبادرة تقول إلسرائيل . 1515 تحت رقم األمن لمجلس  قراراًوأصبحتخارطة الطريق 

.  ستطبع عالقاتها معكمواإلسالميةميع الدول العربية  الفلسطينية والعربية فان جاألراضيانسحبتم من 
 واالستقرار في منطقة الشرق األمن فرصه ثمينة إلسرائيل لكي تستغلها من اجل استتباب أنهانعتقد 
ن تستجيب، وان تقبل بهذه الدعوة، أونطلب من إسرائيل .  للسالمأيدينانحن نمد  " وأضاف."األوسط

 والتوتر والعنف، اإلرهاببتلبية هذه الدعوة الن البديل خطير البديل هو  يطالبها أنونطلب من العالم 
  . ذلكإلى تبادر فورا أننريده لمنطقتنا، ولذلك على إسرائيل  وهذا ما ال نريده لشعبنا وهذا ما ال

وفي الملف الداخلي قال الرئيس تمارس مصر جهودا جبارة من اجل استعادة الوحدة الوطنية وكل ما 
 . يقرر الشعب نفسه من يريد وماذا يريدأن صندوق االقتراع من اجل إلى نذهب أن هو اآلن نطالب به

 قوة أكثر قادرون على استعادة الوحدة الوطنية وان يكون موقفنا أننا حصلنا على هذا اعتقد فإذا": وقال
  ".باتجاه عملية السالم

 أن نستقبل الرئيس راؤول كاسترو في بلدنا  أتمنى...يسعدني جدا أن أكون هنا في هافانا في كوبا ":وقال
فلسطين عندما تتحرر فلسطين من االحتالل اإلسرائيلي، وعندما يصبح لنا دولة فلسطينية وعاصمتها 

 السادة نعيش حالة صعبة من االحتالل اإلسرائيلي، أيهانحن  .القدس الشريف، في اقرب وقت ممكن
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 مع الشرعية أننالذلك أعلنا ونعلن أكثر من مرة . ا حقوقنإلىونحن نناضل سلميا من اجل الوصول 
 إلى يومنا هذا، نحن نريد لهذه 47 منذ عام منذ عام بدأتالدولية إننا مع قرارات األمم المتحدة، التي 

نريد ازدواجية المعايير، حيث القرارات  القرارات أن تطبق، ونريد للشرعية الدولية أن تأخذ مجالها، ال
  ". تطبق في أماكن أخرىتطبق في أماكن وال

  27/9/2009وكالة معاً، 
  

  "إسرائيل" ومفاوضات غير مباشرة لتحديد المرجعيات السياسية يجريها ميتشل مع السلطة .2
 إسرائيلية غير مباشرة في - الجاري مفاوضات فلسطينية األسبوعتعقد نهاية :  محمد يونس–رام اهللا 
 لعملية السالم جورج ميتشل سيجري محادثات مريكياأل المبعوث إنوقال مسؤول فلسطيني . واشنطن

ويترأس الوفد الفلسطيني . منفصلة مع وفدين فلسطيني وإسرائيلي في شأن مرجعيات العملية التفاوضية
 اإلسرائيلي صائب عريقات، فيما يترأس الوفد .رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د

 األمريكين الوفد الفلسطيني سيعقد لقاءات مع الجانب إ "الحياة"ريقات لـوقال ع. المفاوض اسحق مولخو
 .الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن، وانه لن يلتقي مع الجانب اإلسرائيلي

 إنوقال مسؤولون فلسطينيون وديبلوماسيون غربيون . وستعقب هذه اللقاءات جولة لميتشل في المنطقة
قبلة في واشنطن مع الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي، كما سيعمل في جولته ميتشل سيعمل في اللقاءات الم

 المفاوضات النهائية بين إطالق إلعادة أمريكية على دعوة األخيرةالمقبلة على وضع اللمسات 
 .الفلسطينيين واإلسرائيليين

ية السلمية هي  تثبت مرجعيات محددة للعملإلىوحسب مصادر فلسطينية، فإن الجانب الفلسطيني سيسعى 
 الرئيس باراك أنوأضافت . "أنابوليس إعالن" و"خريطة الطريق" وأوسلو واتفاق "مبادرة السالم العربية"

 الماضي انه يدعم السعي األسبوع به في نيويورك األخير ابلغ الرئيس محمود عباس في لقائه أوباما
 . تحديد مرجعيات المفاوضاتإلىالفلسطيني 

 27/9/2009الحياة، 
  

  إطالق المعتقلين خطوة إلنجاح الحوارويؤكد أن جميع العلى  الورقة المصرية بفرضيطالب  يوسف .3
أحمد يوسف . د، أن  صالح جمعة،القاهرة نقالً عن مراسلها في 27/9/2009الشرق األوسط، نشرت 

ة ومقبولة المستشار السياسي بوزارة الخارجية في الحكومة المقالة، وصف الورقة المصرية بأنها متوازن
ويجب على مصر فرضها على الجميع إذا لم تتجاوب معها الفصائل الفلسطينية من أجل الخروج من 

 ."الذي سيضيع القضية الفلسطينية بين صراعات حزبية صغيرة"المأزق والوضع الحالي 
 "اظعك"أحمد اليوسف أكد لـ، أن  فهيم الحامد،جدة نقالً عن مراسلها في 27/9/2009عكاظ، وأضافت 

، إذ من المتوقع أن يسلم للقاهرةعلى أهمية زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
وأوضح أن حلحلة . خاللها المصريون رد حماس على الورقة المصرية في شأن المصالحة الفلسطينية
  .بالنسبة للحركةملف المعتقلين في الضفة سيساهم في إنقاذ الحوار من االنتكاسة لما يمثل من أولوية 

  
  ثالثة لدمج األجهزة األمنية وتقليص عددها إلى تستعد السلطة الفلسطينية ":الشرق األوسط" .4

 لتنفيذ خطة لدمج األجهزة اتخذت السلطة الفلسطينية خطوات مبدئية استعداداً:  كفاح زبون- رام اهللا
، وتضم األمن الوطني، وحرس "الحرس الوطني" أجهزة، وهي 3األمنية الفلسطينية وتقليص عددها إلى 
األمن " التي سينضم إليها جهاز األمن الوقائي، و"المخابرات العامة"الرئاسة واالستخبارات العسكرية، و

، إن تنفيذ الخطة ما "الشرق األوسط"وقالت مصادر أمنية لـ.  الذي سيضم الشرطة والدفاع المدني"العام
عض الوقت لحين ترتيب األوراق داخل األجهزة األمنية زال يحتاج إلى مرسوم رئاسي، وهذا سيأخذ ب
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نفسها، وأوضحت المصادر أن التعاون األمني سيبدأ أوال في مجال تبادل المعلومات بين األجهزة، إلى 
 .حين تطبيق الخطة

 في جهاز  للمخابرات، وبدأ الرجل حياته األمنية مسؤوالًوقبل أسبوعين تم تعيين اللواء ماجد فرج، مديراً
وفرج من المسؤولين  .األمن الوقائي قبل أن يتسلم االستخبارات العسكرية، وينتقل إلى المخابرات

وقد . األمنيين البارزين، إذ تولى كذلك مهمة مفاوضة حماس في القاهرة، فيما يخص الترتيبات األمنية
  .بالمخابراتاختير في سياق تنفيذ الخطة األمنية، إذ سيكون منوطا به الترتيب لدمج الوقائي 

المؤسسات (وحسب المصادر فإن ضباط األمن الوقائي سيتسلمون المسؤولية عن األمن الداخلي، 
 ).السفارات(، أما ضباط المخابرات فسيتسلمون األمن السياسي والخارجي )االقتصادية وما شابه

ألولى في الضفة وتعطي الخطة الجديدة صالحيات أكبر لألمن الوطني، الذي سيصبح القوة التنفيذية ا
 .الغربية، بصفته األكثر تأهيال لذلك، بعد أن تلقى تدريبات عالية في األردن

وفي حال أرادت . وستنهي الخطة تداخل عمل األجهزة األمنية الذي اشتكى منه الفلسطينيون طويال
 .عتقالالمخابرات، مثال، اعتقال أي شخص فإنها يجب أن تبلغ األمن الوطني وتتحرك قوة مشتركة لال
كل كتيبة (وتتضمن الخطة، التي لم تعلن بعد، زيادة عدد كتائب األمن الوطني لتصل إلى عشر كتائب، 

 كتائب تدريبا عاليا، في مركز تدريب الشرطة 4، وحتى اآلن جرى تدريب ) عسكريا750حوالي 
 .، وتستعد كتيبتان أخريان للسفر إلى األردن)JIPTC(الدولي في األردن 

 كتائب، وكل لواء سيكون مسؤوال عن منطقة 3 ألوية، وكل لواء سيضم 3ذه الكتائب على وستتوزع ه
 مناطق، الشمال والوسط 3كبيرة في الضفة الغربية، إذ ستقسم الضفة كذلك من الناحية األمنية إلى 

خاصة وتبقى في هذه الحالة كتيبة ستسمى بكتيبة العمليات المركزية، ومقرها أريحا، ككتيبة . والجنوب
 في وعملت كتائب األمن الوطني، أخيراً. لتقديم المساندة ألي من األجهزة األمنية إذا ما استدعى األمر

 منهم، في اشتباكات قتل فيها مواجهة جماعات مسلحة من حماس في شمال الضفة الغربية، وقتلت بعضاً
 .كذلك عناصر من السلطة

 7200التي تضم حوالي (والشرطة )  عنصر7500التي ستضم حوالي (وتعتبر قوات األمن الوطني 
 محافظات من 10وتنتشر هذه القوى في . هي القوات المسؤولة عن حفظ النظام وتطبيق القانون) عنصر
 . في الضفة الغربية11أصل 

 27/9/2009الشرق األوسط، 
  

  مع وليامز" البارد"زكي يبحث أوضاع الالجئين وإعمار  .5
نظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي في مكتبه مع ممثل األمين بحث ممثل اللجنة التنفيذية لم

العام لألمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أوضاع الالجئين الفلسطينيين السيما موضوع إعادة إعمار 
 الموقف الفلسطيني في لبنان واضح لجهة توفير الدعم الكامل للدولة أنوأكد زكي  .مخيم نهر البارد

ووضع زكي  .انية في استتباب األمن وان الفلسطيني لن يكون أداة لتفجير الوضع األمني في لبناناللبن
 من إعادة إعمار إليهاوليامز في صورة جولته على المسؤولين اللبنانيين والمواضيع التي تم التطرق 

 اللبناني بالنسبة لموضوع مخيم نهر البارد والحقوق المدنية والتزام القيادة الفلسطينية بقرار لجنة الحوار
  .السالح داخل وخارج المخيمات وضرورة كشف قتلة الشهيد الفريق كمال مدحت ورفاقه

 أجواء المؤتمر العام السادس لحركة فتح ونتائجه االيجابية على المستوى الوطني بانتخاب إلىكما تطرق 
  .قيادة جديدة للحركة تعمل ضمن أهداف واضحة ولغة موحدة

 الواليات المتحدة بانتهاج سياسات متوازنة بالنسبة للقضية الفلسطينية مبنية على االلتزام وطالب زكي
  .بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة
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من جهته وعد وليامز بأن يتابع اتصاالته في كافة المواضيع المطروحة السيما موضوع إعادة إعمار 
  .مخيم نهر البارد وقضية اغتيال الفريق مدحت

  27/9/2009المستقبل، 
  

  هي نتاج قمع اليهود في أوروبا" إسرائيل: "مشعل .6
 أن الشعب الفلسطيني ضحية مشروع ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد خالد مشعل):إفي(

وقال في حوار أجراه معه السياسي البريطاني كين ليفنجستون في صحيفة ". إسرائيل"استعماري يسمى 
. باعتبارها يهودية بل باعتبارها غازية" إسرائيل" الفلسطينيين ال يقاتلون البريطانية إن" نيوستاتسمان"

من حيث المبدأ ال نضمر سوءا تجاه اليهود وال المسيحيين، ولكن من المؤكد أن لدينا مشكلة مع "وأضاف 
نب طيلة قرون عديدة عاش المسيحيون واليهود والمسلمون جنبا إلى ج. هؤالء الذين يهاجموننا ويقمعوننا

بسالم في هذه المنطقة من العالم، ولم نعرف القتل وال العنصرية التي انتشرت في أوروبا في ذلك 
  ".الحين

هي " إسرائيل"وأوضح أن أوروبا عملت على فرض االستعمار في منطقة الشرق األوسط، مشيرا إلى أن 
  ".نتاج قمع اليهود في أوروبا"

أنواعا مختلفة من القمع، فنصفهم حرموا من حقهم في العودة إن الفلسطينيين يعانون منذ سنوات "وتابع 
وشدد على أن ". إلى منازلهم، فيما يعيش النصف اآلخر في قبضة نظام احتالل ينتهك حقوقهم األساسية

الظلم الذي "وأضاف أن ". حماس تقاتل من أجل إنهاء االحتالل، وإعادة الحقوق المسلوبة للفلسطينيين"
 أوروبا كان رهيبا وإجراميا، ولكن ال الفلسطينيين وال العرب وال المسلمين هم من تعرض له اليهود في

بأن " إسرائيل"وحول الوضع في قطاع غزة، رفض مشعل مزاعم ". ارتكبوه، فلماذا يعاقبون بسببه؟
الحصار يرجع إلى أسباب أمنية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من ورائه هو الضغط على حماس عبر 

   .شعب كلهمعاقبة ال
  27/9/2009الخليج، 

  
  والمقاومة ترد على االغتيال خالل تشييع جثامين شهداء سرايا القدس في غزة جريحا17ً .7

ثناء أطالق قوات االحتالل النار إ مواطنا جراء 17أصيب ظهر أمس :  سمير حمتو ووكاالت-غزة  
 الطوارئ في مستشفيات إلسعافاوقال مدير عام . تشييع جثامين شهداء سرايا القدس شرق مدينة غزة

سرائيلية شرق المقبرة الشرقية فتحت النار على  المراقبة اإلأبراجإن "القطاع الدكتور معاوية حسنين 
  ".  مواطنا بجراح مختلفة17 إصابةلى إ أدىالمواطنين اثناء تشييع الشهداء، ما 

 أن - في بيان -من جودة إلى ذلك ، قالت كتائب شهداء األقصى في فلسطين مجموعات الشهيد أي
) شرق خان يونس جنوب قطاع غزة(مقاتليها قصفوا باالشتراك مع مقاتلي سرايا القدس موقع كيسوفيم 

واعتبرت القصف استمراراً وتأكيداً على خيار المقاومة بكل الوسائل . 3بصاروخ من نوع أقصى 
القدس وانتقاماً لدماء قادة سرايا القدس واألساليب ورداً على عملية االغتيال الجبانة بحق نشطاء سرايا 

من جهة ثانية أعلنت مجموعة سلفية تطلق على نفسها أنصار السنة . في قطاع غزة ودماء كل الشهداء
أن مقاتليها تمكنوا من قصف تجمع للجيبات العسكرية قرب بوابة السريج اإلسرائيلية شرق خان يونس 

 تأتي في إطار الرد على اعتداءات السجانين الصهاينة في وقالت الجماعة إن العملية. بقذيفتي هاون
سجون العدو على أسيراتنا، ورداً على العدوان الصهيوني األخير باستهداف كوادر ومجاهدي سرايا 

 .القدس بالقطاع
  27/9/2009الدستور، 
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  فتح تحذر من إفشال الحوار: عشية وصول مشعل إلى القاهرة .8
ر قيادي رفيع في حركة فتح من إقحام قضية المعتقلين في مساعي حذ:  جيهان الحسيني–القاهرة 

المصالحة التي تبذلها مصر، مشككاً في نيات حركة حماس ومدى صدقها في التوجه فعالً نحو إنهاء 
االنقسام وإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، ومتهماً إياها باستخدام قضية المعتقلين من أجل إعاقة 

  .صالحةالتوصل إلى اتفاق م
لو كانت حماس تريد فعال تبييض سجون السلطة بأكملها ": "الحياة"وقال القيادي في فتح في تصريحات لـ

لقبلت عرض الرئيس عباس بالسماح ألعضاء فتح في مؤتمرهم السادس بالخروج للمشاركة في المؤتمر 
و مازن كان لديه االستعداد  معتقل للحركة في سجون السلطة، الفتاً إلى أن أب600في مقابل اإلفراج عن 

لإلفراج عن جميع المعتقلين وتبييض سجون السلطة في حال سمحت حماس لكوادر فتح بالخروج من 
  .غزة للمشاركة في مؤتمرهم السادس

لم نوفر أي طرف دولي، لقد تدخل كل من مصر وسورية وتركيا وروسيا، وتقدم كل منهم ": وقال
ه الفرصة التاريخية هباء، ولم تتعاط إيجاباً مع هذه العروض، بعروضه إلى حماس، لكنها أضاعت هذ

واآلن ما هو المقابل إلذي يمكن أن تقدمه ": وتساءل. "وتمسكت بموقفها الرافض جميع المبادرات الدولية
  ."حماس كي يفرج األخ أبو مازن عن المعتقلين؟

ذا كانت تريد حقاً أن تحقق ودعا حركة حماس إلى ضرورة تقديم تنازالت وإبداء مرونة حقيقية إ
نحن في فتح وافقنا على الورقة المصرية، ووافقنا على إرجاء االنتخابات لمدة ": مصالحة ووفاق، وقال

 نسبي 75 قانون االنتخابات، وقبلنا بالعرض المصري وهو إلى، وأبدينا مرونة كافية بالنسبة أشهرستة 
ات وفق نظام النسبي الكامل، لكننا نسمع من حماس  دوائر على رغم رغبتنا في أن تجرى االنتخاب25و

من يدعو إلى إرجاء االنتخابات لمدة عام كامل، وهناك من يلوح بأن المجلس التشريعي في عهد الرئيس 
  . "الراحل ياسر عرفات عطل االنتخابات لمدة عشرة أعوام وظل التشريعي يعمل ولم يفقد صالحياته

  27/9/2009الحياة، 
  

  تأخير إبرام اتفاق المصالحة الفلسطينيةعن حماس مسؤولة : بركات الفرا .9
أكد بركات الفرا ممثل حركة فتح في القاهرة أن حركة حماس هي من تتحمل :  صالح جمعة- القاهرة

باألساس مسؤولية تأخير إبرام اتفاق المصالحة الفلسطينية، من خالل تعمدها إثارة قضايا جديدة، والتذرع 
معتقلين، واالنتخابات، والتي يمكن حلها على طاولة الحوار وليس بوضع شروط ببعض القضايا، كال

  .مسبقة للحوار
ال مجال لتضييع الوقت، : وعبر الفرا عن أمله بأن تكون الجلسة المقبلة من الحوار هي األخيرة، وقال

ة المصرية واستمرار االنقسام ليس فيه مصلحة للشعب الفلسطيني بل ألعدائه وطالب مصر بفرض الورق
على الجميع إذا رفضت حماس أو أي فصيل التعاطي مع الجهود المصرية المدعومة عربيا إلنهاء 

  .االنقسام وعودة الشرعية لقطاع غزة
وأوضح أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حددت موقفها الواضح من الورقة المصرية المعروضة 

راوغة، متناسية أن الشعب الفلسطيني يعاني األمرين في كحل ألزمة االنقسام، وأن حماس تسير بنهج الم
  .قطاع غزة المحاصر

لتعلموا أن قيام إيران أو أية دولة أخرى بدعمكم لن يستمر إلى ": وخاطب السفير الفرا قيادة حركة حماس
األبد وأن رصيدكم هو شعبكم، وال مفر من االلتفاف حول مصالح الشعب الفلسطيني وتغليبها على بقية 

  ."المصالح األخرى
  27/9/2009الشرق األوسط، 
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  من استحقاقاتها كدولة احتالل" إسرائيل"تهرب الرد على هي المصالحة الداخلية : الوادية .10

طالبت شخصيات فلسطينية مستقلة، أمس،  بضرورة سرعة إنجاز المصالحة الوطنية كرد على : أ.ب.د
قال ممثل الشخصيات المستقلة في الحوار ياسر الوادية و. سياسات الحكومة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين

إن الرد الحقيقي على حكومة نتنياهو وتهربها من االستحقاقات المفروضة عليها كدولة احتالل "في بيان 
أن تعنت حكومة االحتالل واستمرارها في "وأضاف ". هو اإلعالن الفوري عن المصالحة الداخلية

ع استمرار عجلة االستعمار والتهويد باإلضافة لتشديد الحصار على عدوانها على الضفة والقطاع م
  ."القطاع، يؤكد أن المصلحة الفلسطينية تلتقي تحت عنوان المصالحة الداخلية

وأشار إلى أن مجموعة واسعة من الشخصيات المستقلة من علماء مسلمين ورجال دين مسيحيين ورجال 
وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في الضفة وغزة أعمال وأكاديميين ومثقفين ورجال إصالح 

ولفت إلى أن اللقاء الشامل المقرر . تواصل جهودها بشكل مكثف لدعم التوصل التفاق مصالحة فلسطينية
فرصة مهمة للتوصل التفاق داخلي قوي يؤسس لمرحلة جديدة "عقده في القاهرة قريباً للكل الفلسطيني 

  ".من الشراكة والوفاق الداخلي
  27/9/2009الخليج، 

  
  رهن بما يتفق عليه اللبنانيون مصير السالح الفلسطيني :أبو العينين .11

بو العينين عن تأييد فلسطينيي الشتات أ اللواء سلطان ربأع:  فادي البردان- )جنوب لبنان(صور
المتحدة حول مام الجمعية العامة لألمم ألمضمون كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سيلمان 

بو العينين الذي كان يتحدث خالل جولة قام بها على مخيمات أوقال  .رفض لبنان توطين الفلسطينيين
 إننا: "منطقة صور وترؤسه اجتماعا للقيادات العسكرية في حركة فتح في مخيم البرج الشمالي صور

ى جانب شعبنا الفلسطيني لإ صوته سيما وانه سجل منذ خطاب القسم التزاما بالوقوف إلىنضم صوتنا 
 هذه المواقف دين في رقاب كل أنفي لبنان وهو أمضى حياته العسكرية متمسكا بهذا الموقف ونرى 

  ."ن ال بديل لهم سوى فلسطينأالفلسطينيين الذين يجمعون على 
لدى " :ضافأو "الكف عن استخدام الموضوع الفلسطيني في سجاالتهم الداخلية"وناشد السياسيين اللبنانيين 

ن عودة الالجئين هي حجر الرحى لجميع أالفلسطينيين واللبنانيين حصانة وإيمان مطلق برفض التوطين و
  ."الفلسطينيين

ن الوضع الفلسطيني محصن امنيا إ: " قالاإلقليمية السالح الفلسطيني من بعض القوى إمرةوحول 
 واالستقرار في لبنان وفي األهلي بان السلم  متفقونفإنناوسياسيا بالرغم من االنقسام السياسي الفلسطيني 

  ."هليو جماعة تهديدا على السلم األأي فرد أن يشكل أفي سلم أولوياتنا ولن نقبل  المخيمات هو
مؤكدا بان "  اللبنانيوناألشقاءمصير السالح الفلسطيني هو رهن بما يتفق عليه "ن أبو العينين أى أور

  ." تحت سقف القانون اللبنانيإالا بدأالمخيمات الفلسطينية لن تكون "
 هناك الكثير من التضخيم إن: " في ما يتعلق باعتقال مجموعة فلسطينية في مخيم البرج الشمالي فقالإما
  ."السبيل إخالءلى إ في طريقه أوعالمي، بعضهم اخلي سبيله اإل

  27/9/2009المستقبل، 
  

  هجمات جديدة على حماس" يلإسرائ"مساعد رئيس أركان جيش االحتالل يتوقع أن تشن  .12
مساعد رئيس أركان جيش االحتالل الجنرال دان هاريل توقع أن تشن  أن 27/9/2009الخليج، نشرت 

وقال الجنرال للشبكة الثانية للتلفزيون  .هجمات جديدة على حركة حماس في قطاع غزة" إسرائيل"
 الماضيين ليس سوى جولة من بين في ديسمبر ويناير" إسرائيل"إن الهجوم الذي شنته  "اإلسرائيلي
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هذه العمليات يمكن أن تأخذ أشكاالً مختلفة وقد "إن : في الحرب على حماس، وتابع" جوالت أخرى
ال يوجد خيار آخر طالما أن الفريق "وأضاف الجنرال هاريل  ".تتضمن أو ال تتضمن احتالل أراض
  ". اآلخر يرفض الموافقة على وجودنا

مصادر محلية وأوروبية ، أن غزة عبد القادر فارسعن مراسلها من  نقال 27/9/2009عكاظ، وأضافت 
، إن إسرائيل تحضر لعدوان واسع على قطاع غزة، مشيرة أن القطاع يشهد منذ فترة "عكاظ"أكدت لـ

تحليقا مكثفا للطيران اإلسرائيلي، وخصوصا الطائرات بدون طيار، والتي يطلق عليها المواطنون هنا 
  . إذ تعمل ليال ونهارا في تصوير كل ما يدب على األرض في قطاع غزة، أو طائرات التجسس،"الزنانة"

إلى ذلك، أكد شهود عيان أن المواقع واألبراج العسكرية اإلسرائيلية الواقعة على حدود قطاع غزة تعزز 
زل المواطنين من مواقعها، وتقوم بفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه أي حركة على الحدود وتجاه منا

 .في المناطق الحدودية، خوفا من وقوع عمليات تسلل فلسطينية
 

 حاخامات المستوطنين يعلنون الحرب على المسيحيين الصهيونيين األميركيين .13
 "جبهة إسرائيل "أعلن كبار الخامات اليهود في المستوطنات حربا على تنظيم: نظير مجلي: تل أبيب

ودعوا إلى مقاطعتها ومحاربتها بقوة والسعي . نية في الواليات المتحدةالتابع للحركة المسيحية الصهيو
 ."تنظيما للتبشير المسيحي"، كونها "إسرائيل"إلى طرد ممثليها في 

ويعتبر إعالن هذه الحرب فتح جبهة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يتعاون مع هذه الحركة 
ولكن . "أهم تنظيم غير يهودي يخدم اليهود" و"هيونية نفسهاصهيونية أكثر من الحركة الص"ويعتبرها 

وعلى الرغم من مواقفه . الحاخامات في المستوطنات، يعتقدون أن هذا التنظيم يهدد اليهود واليهودية
 ."إسرائيل"، فإن هدفه الحقيقي هو تصفية "إسرائيل"المعلنة في مناصرة 

27/9/2009الشرق األوسط،   
  

  وى العظمى برد ال لبس فيه على النووي اإليرانيليبرمان يطالب الق .14
 ليبرمان، أمس، إن الكشف عن وجود منشأة نووية أفيجدورقال وزير الخارجية اإلسرائيلي : )ب ف أ(

من قبل القوى العظمى لدى اجتماعها مع " ردا ال لبس فيه" يستدعي إيرانثانية لتخصيب اليورانيوم في 
  .طهران مطلع الشهر المقبل

27/9/2009يج، الخل  
  

   يتصدون لقوات االحتالل في باحة المسجد األقصى ووقوع إصاباتفلسطينيون .15
، للشرطة اإلسرائيلية وما )27/9(تصدى المواطنون الفلسطينيون، صباح اليوم األحد  :القدس المحتلة

 يهود ، لدى محاولتهم اقتحام الحرم القدسي الشريف، تمهيداً القتحام متطرفين"حرس الحدود"يسمى 
  .المسجد األقصى وإقامة طقوس تلمودية فيه

فقد أكدت مصادر فلسطينية إصابة عشرة مواطنين برصاص جنود وشرطة االحتالل اإلسرائيلي التي 
مشيرة إلى أن سلطات االحتالل أغلقت كافة . اقتحمت باحات المسجد األقصى من جهة بوابة المغاربة

 من جنود وشرطة االحتالل لقمع وتفريق جموع المصلين الذين بوابات المسجد قبل اقتحامها بقوة معززة
احتشدوا في باحات األقصى منذ صالة فجر اليوم للتصدي ألي محاولة اقتحام لألقصى من قبل 
الجماعات اليهودية المتطرفة التي أعلنت عزمها اقتحام األقصى اليوم وأداء طقوسٍ تلمودية في باحاته 

  .اليهودي" الغفرانعيد "بمناسبة ما يسمى بـ 
وتقتحم شرطة وجنود االحتالل اآلن مصليات المسجد األقصى، وخاصة المسجد القبلي المسقوف ومسجد 
قبة الصخرة المشرفة والمرواني، فيما تقوم قوة أخرى بإطالق واب من القنابل الغازية المسيلة للدموع 



  

  

 
 

  

            10 ص                                     1564:         العدد       27/9/2009األحد  :التاريخ

العلماء والشخصيات اإلسالمية، منهم ويتظاهر مئات المواطنين، بينهم عدد من .على جموع المصلين
الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك، ورئيس وأعضاء 

 .المحكمة الشرعية في القدس، في باب األسباط في محاولة لدخول المسجد األقصى
27/9/2009قدس برس،   

  
  الجماعات اليهوديةه من قبلدعوات لشد الرحال إلى األقصى لمواجهة اقتحام .16

دعت شخصيات فلسطينية المواطنين في مدينة القدس المحتلة واألراضي المحتلة عام : ةالقدس المحتل
، للتصدي لمحاوالت الجماعات )27/9(، إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك، يوم األحد 48

  .اليهودية اقتحام المسجد
قدس المستقيل المواطنين إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى في ساعة ودعا حاتم عبد القادر وزير ال

لمواجهة محاولة جديدة يعتزم متطرفون يهود القيام بها القتحام المسجد "مبكرة من صباح يوم غد األحد 
  ".المبارك وأداء طقوسٍ تلمودية فيه بمناسبة ما يسمى بعيد الغفران اليهودي

صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا المواطنين الفلسطينيين والمقدسيين، من جانبه؛ دعا الشيخ عكرمة 
إلى شد الرحال المكثّف والمتواصل إلى المسجد األقصى في جميع األيام واألوقات وعلى مدار السنوات 

  .حتى يقوم الناس للحساب
ماعي للمسجد ، من مخطط لجماعات يهودية القتحام ج"مؤسسة األقصى للوقف والتراث"حذّرت كما 

العبري، كما حذّرت من أبعاد قيام " يوم الكيبور"األقصى، صباح غد األحد بمناسبة ما يطلقون عليه مساء 
في الشرطة اإلسرائيلية اقتحام المسجد األقصى يوم " خبراء المتفجرات"عناصر من الوحدة المسماة 

  .الخميس الماضي، وقيامهم بجولة داخل المسجد األقصى
  26/9/2009قدس برس، 

  
 2020 بدالً من القدس عام "مدينة داوود": "لجنة إعمار األقصى" .17

قال وزير األوقاف األردني األسبق، ونائب رئيس لجنة إعمار  :)وكاالت (غزة – عمان – جمال إبراهيم
 يكون عدد 2020إسرائيل تريد بناء قدس جديدة حتى عام ": المسجد األقصى المهندس رائف نجم، إن

اليهود يريدون بناء مدينة ": وحذر في تصريحات صحفية في عمان من أن ."ها أكثر من الثلثيناليهود في
مشيرا . " وهم بذلك يعملون على إحياء تاريخ مزعوم"القدس"داوود المزعومة على أنقاض مدينة يبوس 

المخطط "ونبه إلى أن . " بدأت تعيق عمل لجنة أعمار األقصى2001إسرائيل ومنذ بداية عام "إلى أن 
اإلسرائيلي يقضي بهدم البلدة القديمة ذات التراث اإلسالمي وبناء مدينة داوود على أنقاضها، إلحياء 

يريدون إضاعة التراث اإلسالمي عن طريق "وشدد نجم على أنهم . "شيء خرافي وبناء هيكل مزعوم
ألقصى وبلدة سلوان القديمة  وتضم المسجد ا"الحوض المقدس"الهدم، وهم يطلقون على البلدة القديمة اسم 

إذا بقيت الحالة ": وأكد أنه . "وجبل الزيتون، حيث يركزون عليها ألنهم يريدون تهويد تلك البقعة بالكامل
كما هو واضح فإن االحتالل ":وقال . "على ما هي عليه اآلن فإن األقصى سيتم هدمه بسهولة وبالتدريج

م على السور الغربي لألقصى وفوق المدرسة التنكزية التاريخية اإلسرائيلي يريد بناء أكبر كنيس في العال
هناك خطة أخرى، وهي الدخول إلى األقصى لبناء الهيكل المزعوم فوق مكان ": وأضاف أن. "القديمة

وعلى العموم لديهم العديد من البدائل . الكأس الواقع بين الصخرة واألقصى وبناء الهيكل على أنقاضها
  . "ألقصىوالخيارات لهدم ا

  27/9/2009االتحاد، اإلمارات، 
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 انتهاء االستعدادات لعقد مؤتمر دولي بشأن األسرى: قراقع .18
 أعلن وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، عن انتهاء التحضيرات :)وكاالت(

 اإلسرائيلي قبل لعقد المؤتمر الدولي حول قضية أسرى ومعتقلي القضية الفلسطينية في سجون االحتالل
الحرية حق ( المؤتمر سيعقد في مدينة أريحا بعنوان" أن أمسوأوضح في بيان صحافي  . نهاية العام

، في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، ويستمر لمدة ثالثة أيام، بمشاركة )وليس أداة انتهاك
 . "شخصيات عالمية، وممثلين عن مؤسسات حقوق اإلنسان

  27/9/2009إلمارات، البيان، ا 
  

   شخصية تعتزم تشكيل جماعة لتحسين الظروف المعيشية300: غزة .19
 شخصية عامة في غزة من بينهم مثقفون وسياسيون مستقلون، أمس، أنهم 300أعلنت نحو : )أ.ب.د(

يعتزمون تشكيل جماعة ضغط تهدف لتحسين ظروف الحياة اليومية في القطاع في مواجهة الحصار 
  ".اللوبي الفلسطيني"لقائم وأطلقوا على الجماعة اسم اإلسرائيلي ا

وقال طالل عوكل المتحدث باسم المجموعة في بيان إن هدف تشكيل الجماعة هو تخفيف الحصار وحل 
عقدنا بالفعل "المشاكل الناجمة عن االنقسام الداخلي بين حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين، وأوضح 

عة لحل مشاكل الحياة اليومية التي يتجاهلها القادة السياسيون مثل خمسة اجتماعات بشأن تشكيل الجما
، ولفت إلى أن الجماعة ال تمثل أي حزب "إغالق المعابر والمياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية

نعتزم االتصال بكافة زعماء الفصائل السياسية وكذا الحكومتين في "وأضاف عوكل  .سياسي أو طائفي
  ". هللا والتعاون معهما لحل صعوبات المعيشة اليومية التي نواجههاغزة ورام ا

  27/9/2009الخليج، 
  

  مليون دوالر50الحصار أوقف مشاريع في جامعات غزة بقيمة : الخضري .20
حذر النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، من أن الحصار اإلسرائيلي : غزة

 50 إنشائية وتكميلية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة بما يقارب على قطاع غزة أوقف مشاريع
أن الحصار شل تطور وتقدم عمل المختبرات العلمية وتوفير المعدات : "وأضاف .مليون دوالر

، مشدداً "والمستلزمات لها، بسبب اإلغالق والحصار اإلسرائيلي الذي شل كافة مقومات الحياة في القطاع
 . إلى غزةاإلعمارال مواد على أهمية إدخ

 27/9/2009قدس برس، 
 

  تطالب حماس بعدم التنازل عن أسرى الداخل48شخصيات من  .21
، حركة المقاومة اإلسالمية حماس، 48ناشدت شخصيات فلسطينية، في األراضي المحتلة عام : الناصرة

داخل في إطار صفقة بعدم الرضوخ ألية ضغوطات ومن أية جهة عربية أم أجنبية، للتخلي عن أسرى ال
 .تبادل األسرى مع االحتالل

، أحمد "القيادة العامة"جاء ذلك تعقيباً على تصريحات األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
جبريل، والذي قال مؤخراً بأن مصر تمارس ضغوطاً على حركة حماس من أجل التنازل عن مطلبها 

 .، مقابل إطالق سراح الجندي األسير جلعاد شاليط48 بإطالق سراح أسرى الداخل من فلسطينيي
نقول لحركة حماس، لقد علمتم : " محمد زيدان48وقال رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الـ 

  ".العالم بصمودكم، أنكم لن تتنازلوا عن حق لكم سلبه المحتل
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الحقيقة أن أسرى الحرية من : "ميةوقال المحامي زاهبي نجيدات الناطق الرسمي باسم الحركة اإلسال
، هم أصحاب حق مساو لكل أسير فلسطيني آخر، ويحق له أن ينعم بالحرية 48الداخل الفلسطيني عرب 

  ".في أية صفقة تبادل قريبة يمكن أن تحدث
أمر مستهجن أن تقوم دولة عربية مثل مصر : "وعقب األمين العام لحركة أبناء البلد محمد كناعنة، قائالً

، وهذا أمر مستهجن وغريب، ونتوجه 48الضغط على حماس الستثناء أسرانا، أسرى الحرية من عرب ب
إلى حماس بعدم الرضوخ أو االستجابة ألي مطلب من أي طرف كان بشأن شطب أو استثناء أسرانا من 

 ".طشاليأية صفقة تبادل يمكن أن تبرم مع إسرائيل، وخاصة الصفقة المرتقبة بشأن الجندي جلعاد 
  26/9/2009قدس برس، 

  
  على الضفة صارماًإغالقاًاالحتالل يفرض  .22

 صارما للضفة الغربية بمناسبة يوم الغفران إغالقا أمس جيش االحتالل أعلن): وكاالت( –القدس المحتلة 
 سيطبق اعتبارا اإلغالق هذا أن" المتحدث باسم الجيش  وأوضح.اليهودي، خشية وقوع هجمات) كيبور(

 منع حصول هجمات إلى الرامي اإلجراءوهذا ". ليل السبت وحتى منتصف ليل االثنينمن منتصف 
وسيحتفل  .، بحسب المتحدثإسرائيل إلى التي تستدعي انتقاال طارئا اإلنسانيةمحتملة، ال يشمل الحاالت 

  . مساء االثنينإلى األحدبالعيد من مساء اليوم 
  27/9/2009الحياة الجديدة، 

  
 للبرلمان األلمانيفلسطينية تترشح  .23

 أعلنت مواطنة ألمانية من أصل فلسطيني ترشحها في االنتخابات البرلمانية األلمانية ):وفا (–برلين 
 إدارةونقل عن المواطنة هناء الحسين التي تعمل خبيرة في معهد  .األحد اليوم إجراؤهاالمقرر 

ناء الحسين حملتها االنتخابية في ليشتينبيرغ وأطلقت ه ".البوندستاغ"االحتياطيات المالية ترشحها للبرلمان 
 ما إذا ستسعى أنهاوقالت مرشحة الحزب الديمقراطي الحر  ".لنجعل التعدد عامل توحد في ألمانيا"بعنوان 

 . حل المشكالت المتعلقة باندماج أكثر من مائة ألف عربي يعيشون في برلينإلىفازت في االنتخابات 
  27/9/2009الحياة الجديدة، 

  
 ولية عن حياة أسير تدهورت حالته الصحيةؤ تحمل االحتالل المس"وزارة األسرى" .24

حملت وزارة شئون األسرى والمحررين في غزة، سلطات االحتالل وإدارة مصلحة السجون : غزة
، من سكان مدينة  قلقيلية شمال ) عاما49ً(ولية الكاملة عن حياة األسير أكرم منصورؤاإلسرائيلية، المس

 .ة الغربية، إثر تدهور حالته الصحية مما استدعى نقله إلى مستشفى بئر السبعالضف
  26/9/2009قدس برس، 

  
  وأمريكا" إسرائيل"دراسة أردنية تثبت فشل اتفاقية اقتصادية مشتركة مع  .25

بينت دراسة أردنية حديثة أن تأثير اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الثالثية األردنية : )آي بي يو(
 كان محدودا على االقتصاد األردني، وتوقعت تالشى فوائد ،1996 األمريكية الموقعة عام-إلسرائيلية ا

وأجرى المرصد االقتصادي في الجامعة األردنية الدراسة . 2011هذه المناطق على االقتصاد بعد عام 
قتصادية واآلفاق األداء واآلثار اال: المناطق الصناعية المؤهلة األردنية"التي جاءت تحت عنوان 

 وتفقد أية ميزة لها مقارنة 2011وقالت الدراسة إن مزايا هذه االتفاقية ستتالشى بعد عام  ".المستقبلية
غير ذات أهمية، ألنه " المؤهلة"باتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا األمر الذي يتوقع أن يجعل اتفاقية 
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وحسب الدراسة يعود  . التجارة الحرة بين البلدينسيحول معظم تجارة األردن مع أمريكا وفقا التفاقية
ذلك إلى شرط المنشأ األسهل في اتفاقية منطقة التجارة الحرة األمريكية بشكل رئيسي، وهناك دالئل على 
تحول المستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة إلى التصدير للسوق األمريكي وفقا التفاقية التجارة 

 أمريكية وقعت -اطق الصناعية المؤهلة بناء على اتفاقية ثالثية أردنية إسرائيلية وجاء إنشاء المن .الحرة
 وبموجب تلك االتفاقية فإن منتجات تلك المناطق تدخل األسواق األمريكية معفاة من الرسوم 1996عام 
. من المواد األولية اإلسرائيلية المنشأ في منتجات تلك المناطق% 8جمركية شريطة دخول ما نسبته ال

 مليون دوالر وهي بذلك اقل االستثمارات حجما في المناطق 16.1وبلغت االستثمارات اإلسرائيلية 
ت االستثمار وأظهرت الدراسة محدودية تأثير االتفاقية على االقتصاد األردني في مجاال .الصناعية

  . والتوظيف والصادرات وإنشاء الروابط والتشابكات القطاعية
  27/9/2009الخليج، 

  
  سائحا إسرائيليا ضلوا طريقهم في األغوار16إنقاذ : األردن .26

 كانوا قد ضلوا طريقهم  إسرائيلياً سائحا16ًتمكنت طواقم اإلنقاذ األردنية من إنقاذ : )آي بي يو (-عمان
وحسب بيان للدفاع المدني فإن السياح ضلوا طريقهم في رحلة ). جنوب(افظة الكرك في منطقة عي بمح

  .سير على األقدام في منطقة عي باتجاه غور عسال في األغوار الجنوبية
   27/9/2009الشرق، قطر، 

  
   اإلسرائيلي- نقاط لحل الصراع الفلسطيني من ستمصر تطرح رؤية  .27

 اإلسرائيلي - لحل الصراع الفلسطيني ، نقاط6 مكونة منطرحت مصر رؤية : طارق فتحي-نيويورك 
الغيط وزير الخارجية أمام   وذلك في كلمة أحمد أبو،وكيفية الخروج من الجمود الحالي في عملية السالم

الغيط في كلمته أمام  واستعرض أبو .الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك الليلة قبل الماضية
 وتتمثل أوال في ، لكسر الجمود الحالي في عملية السالم،قاط الست للرؤية المصريةالجمعية العامة الن

 بما ،ضرورة التزام إسرائيل بالتجميد الكامل للنشاط االستيطاني في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة
  .في ذلك القدس الشرقية

 - النهائية للنزاع الفلسطيني وتطالب النقطة الثانية بأن يتولي المجتمع الدولي طرح شكل التسوية 
لعدم إضاعة المزيد من الوقت في بحث تفاصيل يعلم الجميع أن البحث فيها لن يصل , اإلسرائيلي

  .باألطراف إلي التسوية المنشودة
 لتعزيز ثقة ،وتؤكد النقطة الثالثة أن تجميد النشاط االستيطاني يجب أن يتزامن مع المسار التفاوضي

وتتحدث النقطة الرابعة عن إمكان التدرج في تنفيذ التسوية طبقا , ي النيات اإلسرائيليةالجانب الفلسطيني ف
 وذلك في حالة االتفاق علي الشكل النهائي لحدود الدولة ، يتفق عليه الطرفان،لجدول زمني محدد

  .اضي كما سبق أن اتفق الطرفان علي ذلك خالل مفاوضات العام الم،1967 طبقا لحدود عام،الفلسطينية
 أن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من ، من خالل النقطة الخامسة لرؤيتها لحل الصراع،وتؤكد مصر

وال يمكن أن تستثني من ,  وهي أحد موضوعات مفاوضات التسوية النهائية،األرض الفلسطينية المحتلة
  .أي مفاوضات مقبلة

 يمكن ،د وطبقا إلطار زمني واضح المعالم في التفاوض الجا"إسرائيل"وتقول النقطة السادسة إن انخراط 
بهدف دعم , أن يعيد الكثير من األمور التي كانت قائمة خالل التسعينيات من حركة التفاعل العربي معها

  .وبالتالي دعم الجهد التفاوضي ككل, الثقة المتبادلة
27/9/2009األهرام،   
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  أبو الغيط يحث على إطالق سراح األسرى الفلسطينيين  .28
 على إطالق سراح ألف أسير "إسرائيل"زير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، أمس األول، حث و

وبحسبه فإنه على . فلسطيني مقابل إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط
عية وفي مقابلة مع صحافية على هامش اجتماع الجم .إسرائيل أن تبدي مرونة أكثر في هذه القضية

إذا أردتم إطالق سراح الجندي ": العامة لألمم المتحدة في نيويورك، نقل عن أبو الغيط قوله إلسرائيل
وقال أيضا إنه يعتقد أن حركة  ."عليكم أن تدفعوا ثمن سالمة الجندي، وأعطوا الفلسطينيين ما يريدون

على  وحث اإلسرائيليين. حماس تريد ألف أسير مقابل إطالق سراح شاليط، وإنه بالتأكيد يدعم ذلك
  .إطالق سراح األسرى الفلسطينيين مقابل الجندي

. وأضاف أبو الغيط، أن صفقة تبادل األسرى من شأنها أن تعجل من فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة
.  تصر على عدم فتح المعابر بشكل ثابت إال بعد إطالق سراح شاليط"إسرائيل"وقال إن المشكلة هي أن 

  .عن أنفسهم وعن الفلسطينيين إلسرائيليين باستكمال صفقة التبادل والتخفيفوطالب ا
27/9/2009عكاظ،   

  
  بحرب ثقافية شاملة" إسرائيل"وزير الثقافة المصري يتوعد  .29

تجعلها قزما أمام "بحرب ثقافية شاملة " إسرائيل"توعد وزير الثقافة المصري فاروق حسني  :القاهرة
ذهب إلى انتخابات اليونسكو بمشروع إنساني وتوجه سالم لكنه قوبل بحرب وقال إنه ". مصر وثقافتها

شرسة بسبب موقفه من هوية القدس والتطبيع الثقافي، ما أدى إلى خسارته االنتخابات في " إسرائيلية"
ووصف الرئيس األمريكي باراك أوباما بأنه رجل تصالح وسالم، لكنه  .الجولة األخيرة على نحو غريب

 هزمته إدارته، واليونسكو كانت أول معركة، وهي مؤشر خطير، واألمر يتطلب أن يعدل أمورا لقد"قال 
  ".كثيرة في إدارته بعد الدور الكبير الذي لعبه السفير األمريكي في الجولة األخيرة إلسقاطي

27/9/2009الخليج،   
  

  وليةالمبادرة العربية قائمة وحل الصراعات واألزمات بالشرعية الد: السعودية .30
أكدت المملكة أن مبادرة السالم العربية ال تزال قائمة وتوفر بدورها عرضا جماعيا ): س.ا.و(: نيويورك

شامال إلنهاء الصراع مع إسرائيل والدخول في اتفاق سالم يوفر األمن واالعتراف والعالقات الطبيعية 
ة لألمم المتحدة في دورتها الرابعة  في كلمتها أمام الجمعية العام،وأضافت المملكة .لجميع دول المنطقة

أن ما دون ذلك من تسويات مؤقتة وحلول جزئية يسميها البعض حلوال وسطى أو تسويات , والستين
مبتكرة فلن تؤدي إال إلى المزيد من المخاطر واألزمات وتفاقم الصراعات والعجز عن حل القضايا 

  .ومواجهة التحديات بشكل جماعي فعال
27/9/2009، الوطن، السعودية  

  
   تندد بتهويد القدس وسياسة االستيطانقطر .31

 في كلمة  القطرياهللا آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية قال احمد بن عبد: )وكاالت (- عواصم
 على اإلسالمي لمنظمة المؤتمر األعضاء خالل ترؤسه االجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول تهدول

 بمواصلتها تنفيذ "إسرائيل" إن المتحدة، لألممبعة والستين للجمعية العامة  الدورة الراأعمالهامش 
.  طمس الهوية العربية للقدس الشريف وتهويدهإلى المحتلة تهدف األراضيبرنامجها االستيطاني في 

 إلى تقوم بها دولة قطر من اجل نصرة الشعب الفلسطيني، مشيرا بذلك التيوزير الجهود ال وأوضح
 250 البالد وتبرعه بمبلغ أمير بمبادرة من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إقامته الذي تمت صندوق غزة

 مليون دوالر لصالح وكاالت 40 مساهمة دولة قطر بمبلغ إلى باإلضافةمليون دوالر لصالح الصندوق 
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كذلك حملة الفاخورة  غزة وفي للبرامج المعنية بتلبية االحتياجات الطارئة للمدنيين اإلنسانية المتحدة األمم
  ... نظمتها دولة قطر لجمع التبرعات لصالح الفلسطينيينالتي

27/9/2009الشرق، قطر،   
 

 "إسرائيل"مع " التطبيع"لـ" ملموسة"على خطوات   دول عربيةتسعكلينتون تحض نظراءها من  .32
ا من تسع حضت وزيرة الخارجية األميركية هيالري رودهام كلينتون نظراءه : علي بردى-نيويورك 

 والمساعدة على معاودة مفاوضات "إسرائيل"مع " التطبيع"دول عربية على القيام بخطوات في اتجاه 
وبعد اجتماع أول مغلق لم يرشح عنه شيء بين كلينتون ونظرائها من الدول  .السالم في الشرق األوسط

الشيخ عبد اهللا بن زايد آل الست لمجلس التعاون الخليجي، السعودي األمير سعود الفيصل، واإلماراتي 
نهيان، والكويتي الشيخ محمد الصباح، والقطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والبحريني الشيخ خالد بن 

 وزراء الخارجية إليهأحمد آل خليفة، والعماني يوسف بن علوي بن عبد اهللا، عقد اجتماع ثان انضم 
 .األردني ناصر جودةالعراقي هوشيار زيباري والمصري أحمد أبو الغيط و

وكان مساعد وزيرة الخارجية األميركية لشؤون الشرق األوسط جيفري فيلتمان أكد صباحاً أن 
 األميركية ترغب في أن يشارك حلفاء الواليات المتحدة العرب في المساعدة على تحريك الدبلوماسية

 . مفاوضات السالم في الشرق األوسط
 إلى رؤية مؤشرات ملموسة تدل على الجدية التي ينظر بها العرب تريد"وأوضح أن الواليات المتحدة 

". عملية السالم بهدف المساعدة في إيجاد المناخ السياسي المالئم في إسرائيل لمعاودة المفاوضات
لدى لقائها نظراءها في دول مجلس التعاون الخليجي، " كلينتون ستدافع عن وجهة النظر هذه"وأضاف أن 

عباس وفريق عمله عندما يتوجهون  الفلسطيني محمودوسيلة لدعم الرئيس " هذه الدول دآمالً في أن تج
وذكّر بترحيب كل األطراف بخطاب الرئيس باراك أوباما في األمم المتحدة والذي دعا ".  التفاوضإلى

 . والفلسطينييناإلسرائيليين معاودة المفاوضات بين إلىفيه مرة أخرى 
  27/9/2009النهار، 

 
  التفاوضي يبلغ ذروتهالعبث .33

 بالل الحسن
 إسرائيلية، -أعلن الرئيس باراك أوباما بنفسه، انتهاء المحاولة التي أطلقها لبدء مفاوضات فلسطينية 

وبعد هذا دعاه . تحداه بنيامين نتنياهو وأعلن أنه لن يجمد االستيطان. تنطلق من نقطة وقف االستيطان
 األبيض، حتى أنه أعلن باسم الدولة العظمى، أن نجاحا تحقق الرئيس األميركي ليجتمع معه في البيت

 .ويمكن أن نبني عليه
إذا : الرئيس الفلسطيني القادم إلى اللقاء من الضفة الغربية، تراجع عن مواقفه كلها، ولسان حاله يقول
أنه لن كان الرئيس األميركي قد تراجع عن موقفه فماذا أستطيع أنا أن أفعل؟ وهكذا قال وكرر وأكد 

وبعد لقاء البيت األبيض، الذي له معنى عميق جدا رغم . ولكنه ذهب.. يذهب إذا لم يتم وقف االستيطان
حكومة نتنياهو مشكلة "كل ما يقال من أنه لقاء ال معنى له، تحدث الرئيس محمود عباس للصحافة وقال 

الالجئون خارج . خارج النقاشالقدس . االستيطان سيستمر. ال يوجد هناك أرضية مشتركة للحديث. فعال
ماذا : وهذا تساؤل صحيح فعال. "إذاً ماذا نبحث، وعلى ماذا نتفق؟. يرفضون حل الدولتين. النقاش

ليس هناك ما : نبحث، وعلى ماذا نتفق؟ والجواب على هذا السؤال بسيط جدا من وجهة النظر الفلسطينية
ولكن ال أحد يتفق مع هذه النتيجة . سرائيلنبحث فيه مع إسرائيل، وليس هناك ما نتفق عليه مع إ

 .وكل واحد منهما له أسبابه وله دوافعه. البديهية، ال باراك أوباما وال محمود عباس
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وهي . وهي التي تحمي دولة إسرائيل. الرئيس أوباما يحكم دولة عظمى هي التي أوجدت دولة إسرائيل
وهي التي تجد أن . ة ضد العرب والفلسطينيينالتي تسلح إسرائيل وتشجعها على شن الحروب المتوالي

إسرائيل تقدم خدمة استراتيجية دائمة لها في تهديد العالم العربي، وضبطه، ومنعه من القيام بأية حالة 
تمرد على النفوذ األميركي الطاغي في المنطقة، حتى أن مناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل األسبق، 

إن إسرائيل : طالبا منه المساعدات الضخمة وقائال له) 1973حرب (تحدى الرئيس األميركي في عهده 
جاء الوقت الذي يعتقد فيه .. واآلن. تخدم أميركا بكلفة أقل من كلفة أية قاعدة عسكرية للجيش األميركي

الرئيس األميركي أن على إسرائيل أن تلتزم بالتكتيك السياسي األميركي من أجل إرضاء العالم العربي 
ولكن حين اختلفت وجهات النظر مع إسرائيل، اختار الرئيس ). حسب خطاب القاهرة(مي واإلسال

األميركي الحفاظ على إسرائيل كقاعدة أميركية، تاركا لها حرية العمل السياسي مع الفلسطينيين، حسب 
 .ما تراه مناسبا لها

بة لغوية، وأن أوباما يلتزم في وبهذا المعنى يتبين أن خطاب أوباما اإلسالمي في القاهرة لم يكن سوى لع
حماية إسرائيل : مواقفه العملية بالنهج نفسه الذي التزم به كل الرؤساء األميركيين قبله، وأساس هذا النهج

 .حمايتها كمصلحة أميركية.. في وجه الفلسطينيين والعرب
ا حسب قوله، فهو أما إذا انتقلنا إلى مواقف الرئيس محمود عباس، الذي ذهب إلى لقاء واشنطن مكره

وهو أيضا . "ماذا نبحث، وعلى ماذا نتفق؟"الذي طرح التساؤل حول جدوى التفاوض مع إسرائيل قائال 
الذي قدم جوابا غريبا على هذا السؤال خالصته أن ال مشكلة مع إسرائيل، وأن المشكلة هي مع بنيامين 

ت حكومات إسرائيلية منذ اتفاق أوسلو ويرد هذا القول بعد أن تفاوض الفلسطينيون مع س. نتنياهو فقط
وبعد أن تفاوض محمود عباس مع ثالث . حتى اآلن، ومن دون الوصول إلى أي نوع من الحلول

ومع ذلك فالرئيس عباس متفائل، ومتفائل . حكومات إسرائيلية من دون الوصول إلى أي نوع من الحلول
ل، وهو أنه، أي محمود عباس، كانت له جدا، حتى أنه كشف لنا سرا لم نكن نعرف عنه شيئا من قب

 التي سبقت حكومة نتنياهو، حتى أنه توصل معها إلى أولمرتعالقات سمن وعسل مع حكومة إيهود 
وإذا رسمنا حدودا "المتفاوض عليها، ) الحدود واألرض(حل أعقد خطوة في عملية التفاوض، وهي تحديد 
وأبلغنا الرئيس . حسب قوله. "مياه، وأنهينا مشكلة القدسنكون أنهينا مشكلة االستيطان، وأنهينا مشكلة ال

محمود عباس أيضا بسر آخر لم نكن نعرف عنه شيئا، وهي أنه بعد أن توصل إلى حل مشكلة الحدود 
وهنا يفاجئنا . ، بدأ الطرفان برسم الخرائط التي تحدد األراضي التي سيتم تبادلهاأولمرتمع إيهود 

 .عند هذه النقطة لم نتفق: يمكن توقعه، إذ يقولالرئيس محمود عباس بما ال 
هذا التفاؤل المفرط بحكومات إسرائيل، والذي ال سند له إال في األسرار التي ال يعرفها حتى المتتبعون، 
يقتضي القول بضرورة مواصلة التفاوض مع حكومة إسرائيل، وحتى مع حكومة نتنياهو إذا وافقت على 

فهل هذا االستنتاج صحيح؟ نكتشف، . أولمرتمع ) السري( إليها التفاوض البدء من النقطة التي انتهى
حسب تصريحات عباس، أن هذا االستنتاج غير صحيح، وأن المفاوضات بينه وبين حكومة نتنياهو قائمة 

فهو يقول وبحزم . أولمرتومتصلة، وأن العالقات بينهما هي أيضا سمن وعسل، كما كانت مع حكومة 
ليست . لحوار مع إسرائيل إطالقا، فيما يتعلق باألمن والقضايا االقتصادية والحياة اليوميةإنني لم أقطع ا"

هناك خالفات على كيفية بدء المفاوضات السياسية، وعندما . هناك قطيعة بيني وبين الحكومة اإلسرائيلية
 ."نتفق سنتحاور

إن وقف االنتفاضة ضد . إن التعاون األمني مع المحتل، حسب الرئيس محمود عباس، ليس سياسة
إن شطب العمل الفدائي واعتباره خارجا عن . المحتل، حسب الرئيس محمود عباس، ليس سياسة
االتفاق على الحدود واالختالف (السياسة هي فقط . القانون، حسب الرئيس محمود عباس، ليس سياسة

ه بعيدا عن السياسة، وذلك حتى موضوع الالجئين الفلسطينيين يمكن إيجاد حل ل). على خرائط الحدود
 :ضمن ثالثة أمور
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 .بعض الفلسطينيين يمكن أن يعودوا إلى إسرائيل: أوال
 .بعض الفلسطينيين يمكن أن يعودوا إلى الوطن: ثانيا
 .بعض الفلسطينيين سيحملون جنسية فلسطينية، ولن يكونوا عبئا على أحد: ثالثا

 ستة؟أرأيتم ما أسهل حل قضية الالجئين بماليينهم ال
إنه . وهناك بند آخر سيسهم في حل قضية الالجئين، وهو بند ال عالقة له بالتفاوض أو بالحلول السياسية

ففي داخل اللجنة التنفيذية التي تشكلت مؤخرا في الضفة الغربية، تم استحداث . ابتكار فلسطيني بحت
ي يتولى أمورها يساري مرموق وحسب هذه الدائرة الجديدة الت). دائرة المغتربين(دائرة جديدة سميت 

، سنكون من اآلن وصاعدا أمام نوعين من الفلسطينيين )من يساريي المحافظين الفلسطينيين الجدد(
وستنشغل األمم المتحدة طويال في . المطرودين من وطنهم، الفلسطيني الالجئ والفلسطيني المغترب

مسؤول إسرائيلي ليعلن أنه يرفض البحث ومنذ اآلن سيقف أي . تحديد من هو الالجئ ومن هو المغترب
في موضوع الالجئين قبل أن يجري إحصاء في عواصم العالم كله، حول عدد الالجئين وحول عدد 

 .المغتربين منهم، لنعرف حول ماذا يجري الحوار والتفاوض
حة وإذا واصلنا الحديث حول هذه القضايا، حسب هذا النوع من الحديث، ستصبح كافة القضايا مطرو

فال اللقاء الثالثي في البيت األبيض خطوة على . خارج السياق، وسيكون العبث التفاوضي قد بلغ ذروته
طريق التسوية السياسية، وال تحليالت الرئيس محمود عباس عن حكومة أولمرت الطيبة، وخرائطها التي 

 .تحتاج فقط إلى مزيد من التفاوض، خطوة على طريق التسوية
ان واحد هو نتنياهو، بصفته رئيس وزراء إسرائيل، وحيث كل رؤساء الوزارات في التسوية لها عنو

إسرائيل، يرفضون إنجاز تسوية مع الفلسطينيين، ألنهم يريدون األرض واألرض فقط، مع مستوطناتها 
 .ومستوطنيها ومياهها وحوضها المقدس، ويتمنون لو أنهم يتمكنون من طرد بقية السكان

 حقيقة سواها، وعلى ضوء هذه الحقيقة يتوجب على الجميع أن يستنتجوا هذه هي الحقيقة وال
 .مسؤولياتهم

  .ثم ضاع في زحمة األحداث..  في القاهرة"غريبا"أما الرئيس أوباما فسيسجل له التاريخ أنه ألقى خطابا 
 27/9/2009الشرق األوسط، 

  
 أوباما يغلق باب المناورة أمام عباس .34

 نقوال ناصر    
 مبعوثه الرئاسي جورج ميتشل في فرض هيبة بالده بما يكفي المتثال دولة االحتالل بفشله وفشل

اإلسرائيلي لمطالبته التي أعلنها على المأل بتجميد كامل للتوسع االستيطاني اليهودي في الضفة الغربية 
ل بنيامين المحتلة لنهر األردن، ثم تبنيه للشروط المسبقة األساسية التي أعلنها رئيس حكومة االحتال

نتنياهو من أجل التفاوض مع المفاوض الفلسطيني حول استئناف المفاوضات، لم يترك الرئيس األميركي 
، أي مساحة للمناورة أمام هذا المفاوض غير اإلذعان لمطالبته "الرباعية الدولية"باراك أوباما، مدعوماً ب

، ليسقط بذلك أي قناع زائف "سبقةدون شروط م"و" على الفور"الملحة باستئناف عاجل للمفاوضات 
بحيادية الوسيط األميركي ونزاهته بين طرفي الصراع، ويمزق بفظاظة أي مصداقية باقية للمفاوض 

 .الفلسطيني الذي يبدو كمن يساق سوقا بال حول وال قوة إلى مفاوضات عبثية مرة أخرى
ر بتعزيز العناد اإلسرائيلي ويفاقم يخاط"وعلق تقرير لألسوشيتدبرس بالقول إن موقف أوباما هذا إنما 

، بينما وصف المحلل اإلسرائيلي ألوف بن في صحيفة هآرتس موقف أوباما في قمة "الضعف الفلسطيني
نيويورك مع نتنياهو ومحمود عباس الثالثاء الماضي وكذلك خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

" المرض المزمن"وكان يعاني من " ارات المستعارة من أسالفهيعيد تدوير الشع"اليوم التالي بأنه كان 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1564:         العدد       27/9/2009األحد  :التاريخ

حسب مصطلح وزير الخارجية " الغموض البناء"لمبادرات السالم األميركية السابقة في المنطقة وهو 
 .األميركي األسبق هنري كيسنجر، قابلة اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية اإلسرائيلية

ة في المنطقة أوائل الشهر الجاري وبعدها، كان الفتاً للنظر حرص مفاوضي خالل جولة ميتشل الرابع
في إقناع حكومة دولة االحتالل اإلسرائيلي بتجميد التوسع " فشله"الفلسطينية على إبراز " التفاوض"منظمة 

ل االستيطاني اليهودي كعنوان للنتائج التي تمخضت عنها هذه الجولة، لكن مقياس الحكم على فشل ميتش
منظمة التحرير ورئيسها عباس باالستجابة " إقناع"أو نجاحه هو الهدف منها، وقد كان هدف جولته هو 

لدعوة رئيسه أوباما إلى قمة ثالثية مع نتنياهو الذي لم يكن بحاجة إلى إقناع ألن استئناف االتصاالت 
ه ولحكومته عبر هذه القمة كانت مطلباً متكرراً ل" دون شروط مسبقة"والمفاوضات مع المنظمة ورئيسها 

أو غيرها من أجل رمي الكره في ملعبهما لتحميلهما المسؤولية عن عدم استئناف عملية التفاوض التي 
 .يضغط المجتمع الدولي بكل ثقله من أجل استئنافها

 ميتشل في مهمته، ولم يفشل، وانعقدت هذه القمة الثالثية في الثاني والعشرين من الشهر في" نجح"وقد 
نيويورك، وحضرها عباس، بالرغم من معارضة فصائل العمل الوطني كافة، سواء تلك المؤتلفة في 
إطار منظمة التفاوض برام اهللا وخارجها أم تلك المعارضة لها خارج إطارها في غزة أم خارجها، 

منهم %) 69(من الشعب الفلسطيني الذين ال يؤيدون الواليات المتحدة، و %) 80(وبالضد من حوالي 
منهم ممن ال يتوقعون منه أن يحرز أي %) 56(الذين ال يؤيدون الرئيس األميركي أوباما شخصيا، و

، حسب أحدث استطالع 1967تقدم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرض فلسطينية محتلة عام 
 المخضرم منذ للرأي أجراه معهد السالم الدولي الذي يرأسه تيري رود الرسن، الوسيط األممي السابق

وأوسلو وأصحابها في منظمة التفاوض وأميركا، ولم تجره أي جهة " للسالم"توقيع اتفاق أوسلو المؤيد 
 .يمكن اتهامها بالعداء للسالم أو للمنظمة أو ألميركا

لذلك فإن نفي المنظمة المتكرر لموافقتها على حضور قمة نيويورك كان يفتقد المصداقية منذ البداية، ولم 
ميتشل كافياً إلضفاء أي صدقية على هذا النفي، فقد كان حضور عباس لهذه القمة أمراً " فشل" ترويج يكن

 اإلسرائيلية، بحكم –مفروغاً منه، مثله مثل استئناف المفاوضات بعد هذه القمة بالشروط األميركية 
تي التي يقودها في رام ارتهان المفاوض الفلسطيني للوساطة األميركية وارتهان تعويم سلطة الحكم الذا

اهللا للدعم السياسي واالقتصادي واألمني األميركي، ولهذا السبب نفسه فإن نفي المفاوض الفلسطيني لكون 
 .فقط، ال يتمتع بأي مصداقية أيضاً" بروتوكولية"،ألنها كانت "استئنافاً للمفاوضات"قمة نيويورك 

 األربعاء الماضي وصف أوباما قمة نيويورك بأنها ففي خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم
الوقت قد "، ثم أضاف بأن "بروتوكولية"، مما يعني أنها لم تكن "بعض التقدم"، وبأنها أحرزت "بناءة"كانت 

، وهذا مطلب نتنياهو وشرط مسبق له الستئناف "حان إلعادة إطالق المفاوضات دون شروط مسبقة
دولة "، قبل أن يعترف أوباما من فوق المنبر الدولي األهم ب"اتالتفاوض على استئناف المفاوض"

، وهو ما رفض أن يعترف به هاري ترومان الذي كان أول رئيس أميركي بل وأول "إسرائيل اليهودية
رئيس دولة في العالم يعترف بهذه الدولة، وهذا مطلب نتنياهو الثاني وشرط مسبق له، بينما كان إصرار 

اف سريع للمفاوضات قبل تلبية شرطه المعلن بتجميد كامل لالستيطان من أجل استئنافها أوباما على استئن
 .تلبية لمطلب ثالث لنتنياهو ولشرط مسبق له

" التقدم"وقال أوباما أيضاً إن ميتشل سوف يجتمع هذا األسبوع مع فريقين فلسطيني وإسرائيلي، لمتابعة 
يالري كلينتون سوف ترفع له تقريراً عن نتائج هذه في قمة نيويورك، مضيفاً أن وزيرة خارجيته ه

ومرة أخرى نفى المفاوض الفلسطيني أن هذين الوفدين سوف . االجتماعات في منتصف الشهر المقبل
لكن أوباما . يلتقيا قائالً إن محادثاتهما ستقتصر على اجتماعات ثنائية لكل منهما مع الوسيط األميركي

صداقية النفي الجديد ولم يتركا مجاالً للمناورة أمام مفاوض منظمة وميتشل سارعا إلى الطعن في م
وصرح الثاني بعد قمة " على الفور"التحرير عندما حث األول على استئناف مفاوضات الوضع النهائي 
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نيويورك بوضوح ال لبس فيه بأن تجميد التوسع في المستوطنات التي وصفها رئيسه في خطابه بأنها 
شرطاً مسبقاً الستئناف المحادثات، وقد ترك الرجالن لرام إيمانوئيل، الذي وصفته ليس " غير شرعية"

النيويورك تايمز بأنه رئيس موظفي البيت األبيض األكثر نفوذاً طيلة عقود من الزمن، مهمة تهديد 
ة بقوله إن هذا المفاوض إذا لم يحرز تقدماً باالنخراط في عملي" حماس"مفاوض منظمة التحرير بحركة 

 !عليها" الفيتو"في المنطقة سلطة " أعداء عملية السالم"صنع السالم فإنه سيعطي لحماس وغيرها من 
في بيان رسمي " ترحب"إلى حملة الضغط األميركية، ل" الرباعية الدولية"ويوم الخميس الماضي انضمت 

ولتعرب عن " يةإعادة إطالق مفاوضات مباشرة وثنائ"نحو " هامة"بقمة نيويورك باعتبارها خطوة 
دعمها "ألوباما في إحساسه باإللحاح واالستعجال في استئناف المفاوضات، ولتعلن عن " مشاركتها"

وهؤالء هم ". الستئناف المفاوضات في األجل القريب"له في جهوده المتسارعة لخلق الظروف " الكامل
 إذا كان أصدقاء المرء مثل من تراهن عليهم منظمة التفاوض الفلسطينية، وكما يقول المثل الغربي،

 .       هؤالء، فإنه ليس بحاجة إلى أعداء
وإذا كانت شروط نتنياهو الثالثة أعاله، باإلضافة إلى إعالن رفضه للعودة إلى حدود الرابع من حزيران 

، ورفضه القبول برؤية حل "نقطة الصفر"، وإصراره على استئناف المفاوضات من 1967يونيو عام / 
 إال إذا كانت الدولة الفلسطينية مفصلة على مقاس أمن دولة االحتالل، وإعالنه أن القدس الدولتين

الموحدة المعلنة من جانب واحد عاصمة أبدية لدولته وكذلك قضية الالجئين الفلسطينيين ليستا قابلتين 
مشتركة ليست هناك أرضية "إذا كانت هذه الشروط قد دفعت عباس إلى االستنتاج بأنه .. للتفاوض
مع حكومة نتنياهو، فإن المنطق يستتبع أن يسحب عباس استنتاجه هذا ليشمل إدارة أوباما أيضاً " للحديث

دون "التي قبل رئيسها بمعظم هذه الشروط، بل ويضغط عليه من أجل استئناف المفاوضات على أساسها 
لمنطق الوطني الفلسطيني أو لكن متى كان المنطق على إطالقه، أو ا)". فلسطينية طبعاً(شروط مسبقة 

 !  الرأي العام الشعبي هو الذي يحكم قرار المفاوض الفلسطيني؟
 27/9/2009صحيفة فلسطين، 

  
  لماذا نتنياهو يتحدى أوباما؟ .35

 والت  . إم.ستيفن
شأنه شأن سابقيه، يكتشف الرئيس أوباما اآلن أن إقناع إسرائيل بتغيير مسارها هو أمر يقترب من حدود 

 .لالمستحي
فعندما جاء إلى الحكم كان مصمماً على إنجاز حل الدولتين بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وكانت 
الخطوة األولى التي قرر اتخاذها هي اإلصرار على ضرورة إيقاف االستيطان اإلسرائيلي في الضفة 

طينية محمود الغربية والقدس الشرقية، وهي خطة صعبة كان هدفها تعزيز وضع رئيس السلطة الفلس
 .عباس، وإقناع الدول العربية الرئيسية بتقديم مبادرات تصالحية تجاه إسرائيل

وكان من المفترض أن تنتهي هذه الخطوات بإنشاء دولة فلسطينية، قابلة للحياة والنمو، وبتطبيع عالقات 
 .الميإسرائيل مع جيرانها العرب، وأخيراً على إعادة ترميم صورة أميركا في العالم اإلس

لكن، ولسوء الحظ، لم يكن لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو أي اهتمام بحل الدولتين، ناهيك عن 
، أي االحتفاظ بالسيطرة التامة على "إسرائيل الكبرى"فهو وحكومته يسعون إلى إقامة . وقف االستيطان

لة والرفض الصريح الذي لم تبذل لهذا تراوح رد فعله على مبادرة أوباما بين المماط. الضفة وقطاع غزة
 .واشنطن سوى القليل من الجهد لصده

وهذا الوضع يمثل مأساة بالنسبة لشعبين عانيا بما فيه الكفاية، ما يدفع للقول إنه ما لم يستدعِ أوباما 
مهارته وبراعته لكسر الجمود، فإن حل الدولتين سيغدو مستحيال وسيصبح وضع الساعين إلى السالم 

 . ذي قبلأسوأ من
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للمستوطنات، وهو " النمو الطبيعي"في البداية ادعى نتنياهو أن إدارة بوش كانت قد سمحت إلسرائيل بـ
 وحدة سكنية 250ما كذبته وزيرة الخارجية هيالري كلينتون، ثم عاد ليعلن أن إسرائيل بصدد استكمال 

خطاب أوباما الذي وجهه من جامعة بعد ذلك قدم تنازال محدوداً إثر . كانت قد شرعت في بنائها من قبل
، إال أنه عاد "دولة فلسطينية منزوعة السالح"القاهرة إلى العالم اإلسالمي، وذلك حين أشار عرضاً إلى 

وهو ما ... إلى اتخاذ موقف متشدد بوضعه مجموعة من الشروط تجعل قيام مثل تلك الدولة مستحيال
 الدولة الفلسطينية على أنه كان بمثابة تنازل وهمي من جعل المراقبين ينظرون إلى ما قاله من قبل عن

 .طرفه تجنباً للصدام مع رئيس كان يحظى بشعبية كبيرة في ذلك الوقت
فعندما . وبعد أن هبطت نسبة تأييد أوباما في استطالعات الرأي، عاد نتنياهو للتشدد في موقفه مجدداً

تحويل فندقين عربيين إلى شقق يهودية في حي حاول المسؤولون األميركيون إيقاف خطة إسرائيلية ل
الشيخ جراح العربي في القدس الشرقية، قال نتنياهو إن القدس ليست مستوطنة، ومن ثم ال مجال لحديث 

 !عن تجميد االستيطان فيها
وفي الشهر الماضي قال مسؤول أميركي اشترط عدم ذكر اسمه، إن محادثات السالم يمكن أن تستمر، 

ناء المستوطنات كلياً، لكن نتنياهو رد بتصريح مضاد قال فيه إنه يعارض التجميد الكامل دون إيقاف ب
وبعد ذلك بأيام قليلة رخصت إسرائيل بناء مئات الوحدات السكنية . للمستوطنات في كافة األحوال

التزام "اإلضافية في الضفة الغربية، واكتفى البيت األبيض بالقول إنه يأسف لهذا التصرف مضيفاً أن 
وبعد ذلك بثالثة أيام فقط أعلنت الحكومة ". الواليات المتحدة بأمن إسرائيل كان وال يزال راسخاً

 شقة جديدة في القدس الشرقية، ومنذ أسبوع واحد فقط أعلن نتنياهو 468اإلسرائيلية عن مناقصة لبناء 
 ".سوف يستمر كما هو معتاد" ، وأن البناء في القدس"لن يحدث"أن التجميد الكامل لبناء المستوطنات 

لماذا يتحدى نتنياهو أوباما علناً على هذا النحو؟ ألنه ظل طويال، وال يزال، ملتزماً : والسؤال الجوهري
بحلم بناء إسرائيل الكبرى، وألن الدولة الفلسطينية الوحيدة التي يمكن أن يقبل بها هي دولة ممزقة 

وألن حكومته هي إحدى أكثر الحكومات يمينية في . رائيلاألوصال وواقعة تحت السيطرة الفعلية إلس
كما أن أي محاولة . تاريخ إسرائيل، ما يعني أنها قد تسقط إذا ما قدم تنازالت ذات مغزى للفلسطينيين

من جانبه لنقل قطاع كبير من المستوطنين اإلسرائيليين الذين يعيشون في الضفة، والذين يربوا عددهم 
، قد تؤدي إلى رد فعل عنيف، وقد تعرضه هو شخصياً لمصير مماثل لمصير  ألف مستوطن300على 

 .1995سلفه األسبق رابين الذي اغتيل على يدي متطرف يهودي عام 
بعض المراقبين يقولون إن قرار نتنياهو بناء وحدت جديدة في الضفة هو مجرد محاولة السترضاء 

 المطاف على تجميد مؤقت للمستوطنات وعلى الدخول حلفائه في الجناح اليميني، وأنه سيوافق في نهاية
لكنه حتى إذا ما تعهد بذلك، فإن تعهده لن يكون له معنى إذا ما . في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين
فالحكومات اإلسرائيلية السابقة تعهدت عدة مرات بإيقاف االستيطان، . أخذنا تجارب الماضي في الحسبان

 سنوياً منذ أن وافقت ةالمائ في 5 منذ بداية التسعينيات، وظل ينمو بنسبة لكن عدد المستوطنين تضاعف
 .2003كإطار عام للتسوية في الشرق األوسط عام " \خريطة الطريق"\إسرائيل على 

عالوة على ذك فإن أوباما، بمطالبته إسرائيل تجميد المستوطنات، يحاول في الواقع جعل الدولة العبرية 
ورغم أن .  عاماً الماضية40 ت حكوماتها المتعاقبة تسعى لتنفيذه خالل الـتتوقف عن برنامج ظل

 مليارات دوالر في صورة مساعدات سنوية، فالمرجح أن 3الواليات المتحدة تمنح إسرائيل ما قيمته 
 .مجهودها الرامي إلى إيقاف التوسع وتحقيق حلم الدولتين، سيكون مآله الفشل في النهاية

وباما لنتنياهو بإحباط جهوده؟ من أسباب ذلك أن أوباما مثقل بمشكالت تشمل األزمة لكن لماذا يسمح أ
ما يعني بالتالي أن ... االقتصادية، ومعركة الرعاية الصحية، وأفغانستان، والبرنامج النووي اإليراني

 .قدر االهتمام الذي يمكن أن يخصصه للصراع العربي اإلسرائيلي محدود جداً
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والخبر الجيد في هذا السياق أن هناك لوبيا جديدا مواليا إلسرائيل، . ر اللوبي اإلسرائيلييأتي بعد ذلك دو
أما الخبر السيئ فهو أن لجنة الشؤون . ، يلتزم بحل الدولتين ويقف بحزم خلف أوباما"جيه ستريت"هو 

ع الحالي كما هو، ال وغيرها من اللوبيات التي تدافع عن بقاء الوض" إيباك"العامة األميركية اإلسرائيلية 
في هذا " إيباك" ومن ضمن ما قامت به. تزال قوية وستعرقل أي محاولة من أوباما للضغط على نتنياهو

الصدد توجيهها رسالة تنبه فيها أوباما لضرورة العمل عن قرب مع إسرائيل، وهي رسالة تمكنت اللجنة 
 .في مجلس الشيوخ توقيعاً 76 توقيعاً لها في مجلس النواب، و239من تأمين 

 مشرعاً بزيارة إسرائيل حيث أدلى زعيم 56وخالل عطلة الكونجرس، في شهر أغسطس الماضي، قام 
بتصريح قال فيه إنه من الخطأ جعل بناء المستوطنات " هنري إتش هوير"األغلبية بمجلس النواب 

 .ات القدسبين مستوطنات الضفة ومستوطن" فرق كبير"موضوعاً رئيسياً، عالوة على وجود 
وإذا ما حاول أوباما الربط بين استمرار المساعدات األميركية إلسرائيل وبين تجميد بناء المستوطنات، 

فبممارسته ضغطاً على إسرائيل يغامر أوباما باستعداء . فإن الكونجرس سيستطيع التغلب عليه بسهولة
ضافة إلى مؤيدي إسرائيل في وسائل السياسيين الرئيسيين، وكبار جامعي التبرعات الديمقراطيين، باإل

اإلعالم، وهو ما يهدد قدرته على تنفيذ البنود الباقية على أجندته، مما يؤثر على حظوظه في الفوز 
 .بوالية ثانية

من ناحية أخرى إذا لم يحدث تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية في القريب العاجل، فذلك سيضعف وضع 
 القادة العرب المعتدلين، ويؤدي إلى تعزيز قوة ونفوذ الجماعات الرئيس الفلسطيني عباس وغيره من

، كما سيجعل الوعد الذي قطعه أوباما على نفسه، في خطابه من جامعة القاهرة، "حماس"المتطرفة مثل 
وفي ذلك الخطاب قال أوباما إن حل الدولتين هو في مصلحة . بإنشاء تلك الدولة، يبدو وعداً أجوف

لقد كان على حق حين قال ذلك، . صلحة الفلسطينيين، ومصلحة أميركا، ومصلحة العالماإلسرائيليين، وم
لكن العالم ليس هو المطالب بالوقوف وراء هذه الرؤية حتى تتحقق، وإنما المطلوب هو أن ينجح أوباما 

ينجح ولكي . في إقناع اإلسرائيليين بهذه الرؤية، وهو ما سيتطلب منه ممارسة ضغط دائم على إسرائيل
في ذلك عليه استخدام نفوذه كي يشرح للشعب األميركي أن حل الدولتين هو أفضل محصلة بالنسبة 

وإذا لم ينجح أوباما في توصيل هذه الرسالة فسيكون في صف طويل . إلسرائيل، وأن الوقت يكاد ينفد
 .من الرؤساء األميركيين الذين حاولوا إنهاء هذا الصراع وفشلوا في ذلك
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 الوف بن

 -  النزاع اإلسرائيلي إلنهاء فضاء فارغ، دعوته إلىبراك أوباما فشل في قمة نيويورك كونه تحدث 
الفلسطيني بدت في القدس وفي رام اهللا، في تل أبيب وفي الخليل، كقطرات مطر تنساب على نافذة 

، حين كان يجلس أمامه بنيامين "لحل هذه القضية" الحرجة األهميةرئيس األمريكي تحدث عن مأطومة، ال
نتنياهو ومحمود عباس بانعدام رغبة ظاهرة، ولم ينجح في اختراق جدران الال مباالة، انعدام الثقة وخيبة 

 . أمل الشعبين اللذين ال يعرفان سبيل حياة آخر غير النزاع الوطني
ان حل النزاع ممكن، مهم وعاجل غير مقبول من معظم اإلسرائيليين، أوباما لم ينجح في ادعاء أوباما ب

 نتنياهو إمام في الساحة السياسية في إسرائيل ليقف أوأن يجند حتى ولو مؤيد واحد في الساحة العامة 
 ".حل الدولتين" نحو اإلمام إلى قبول مبادرة الرئيس واالندفاع إلىويدعوه 

 مازن ستحسن وضعهم في شيء، لفكرة التقسيم ال يوجد اليوم أبو دولة إقامةال يعتقدون بان اإلسرائيليون 
الكثير من المؤيدين، اليسار العميق، االيديولوجي يكافح ضد الجيش اإلسرائيلي باسم النزعة السلمية، 
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ولة ثنائية القومية باسم  دإلى اليمين فيسعى أماويسعى الى دولة ثنائية القومية باسم المساواة والليبرالية، 
 .  الذي تمنحه التالل المشرفةواألمنوحدة البالد، تحقيق الوعد التوراتي 

الوسط السياسي اإلسرائيلي، الذي يمتد من ليمور لفنات وجدعون ساعر عبر تسيبي لفني وشاؤول 
دور ج نتنياهو وأفي عمليا فيقبل تقديرأماموفاز، وحتى شمعون بيرس وايهود باراك، يؤيد ظاهرا التقسيم، 
 بالدولة اليهودية، وان االستراتيجية أبداليبرمان بان حل النزاع ليس ممكنا، وان العرب لن يعترفوا 

 .الوحيدة إلسرائيل هي الردع المسنود باستخدام القوة
 النوم وهي إلى المتحدة عن الطفلة من سديروت التي تذهب لألممأوباما تحدث في الجمعية العمومية 

ة من رعب صاروخ يقتلها في الليل، قلقه يمس شغاف القلب، ولكن معظم اإلسرائيليين يؤمنون بان خائف
 بكثير من المسيرة السلمية التي يقترحها أكثرهدأت روع أطفال سديروت " رصاص مصهور"حملة 
  . مازنأبووهم يؤمنون بان الرد على الصواريخ هو القصف على غزة، وليس االتفاقات مع . أوباما

التخوف من الحظر السياسي والمقاطعة الدولية، : شيء واحد فقط يقلق اإلسرائيليين حسب االستطالعات
فتقرير غولدستون والمحكمة الدولية في الهاي يثيران قلقا واهتماما أكثر بكثير من خطابات السالم 

 الخروج عن الال إلىعو ألوباما، ولكن طالما كانت العالقات مع العالم على ما يرام، فليس هناك ما يد
 .  الرئيس األمريكيإلى واإلنصاتمباالة 

، وعوده بحث حل الدولتين تستقبل بانعدام ثقة، استطالع نشره أيضاأوباما ال يثير حماسة الفلسطينيين 
 أن، اظهر أوسلوبرئاسة تريه الرسون، الوسيط السابق من اتفاقات " المعهد الدولي للسالم "األسبوعهذا 
 إلقامة أوباما لن يحقق تقدما إن في المائة قالوا 56لمائة من الفلسطينيين ال يؤيدون أوباما،  في ا70

 .  عن تأييدهم لعباس وليس لحماسأعربوافلسطين المستقلة، وهذا في استطالع أغلبية المستطلعين فيه 
الثاء وفي خطابه أمام ، في القمة الثالثية الثاألوسط التي عرضها أوباما لحل النزاع في الشرق المبادئ

" اقطع والصق"فقد بدت وكأنها :  المتحدة في اليوم التالي، لم تتطلب ذكاءا خاصالألممالجمعية العمومية 
لتصريحات سلفه، جورج بوش، وقد عانت من المرض العضال لمبادرات السالم األمريكية في المنطقة، 

ن اقتراح حلول عملية لمشاكل حقيقية، يتحدثون ، على حد تعبير هنري كيسنجر، وبدال م"الغموض البناء"
بالشعارات التي تظهر كمرضية لمطالب الطرفين الخصمين، هكذا أمريكا تبقى في الوسط، وتظهر 

 .  الثمن السياسيأو من المخاطرة األدنىالمباالة والتدخل بالحد 
انهاء االحتالل الذي "ي الى  بان الدولة الفلسطينية ستؤد- في أعقاب بوش -أوباما قال : وهاكم مثاالن

، وكرد مناسب "كفى لالحتالل" يبدو هذا كشعار اليسار اإلسرائيلي، األولى، في اللحظة 1967"بدأ في 
 .لتطلعات الفلسطينيين

 يغضبوا أن يوجد احتالل، يفترض بهم بأنهنتنياهو ورفاقه من اليمين، الذين يرفضون بشكل عام االدعاء 
 األمر الصيغة األمريكية ال تقول في واقع أنلكن ليس لديهم أي داع لالنفعال، إذ هانة، ووان يشعروا باإل

 ليس مناسبا، بل فقط انه سينتهي من تلقاء أوأي شيء، فهي ال تدعي بان االحتالل ليس على ما يرام 
، دون ئيةواإلجرا اإلقليمية ما قامت دولة فلسطينية في حدود ما، هذا يبقي مساحة هائلة للمرونة إذاذاته 

 . عرض حل حقا
 يفهم منه أن، يمكن "ال تقبل بشرعية استمرار المستوطنات"، على تعبيره على أن أمريكا "شدد"أوباما، 

، كما ليس واضحا ما هو معنى اآلن الواليات المتحدة تقبل شرعية المستوطنات التي بنيت حتى أنمثال 
 المستوطنين إن المنازل لها؟، إضافةوطنات؟، عدم ، هل هذا يعني أنه ينبغي حل المست"انعدام الشرعية"

 تسجل في البروتوكول أن يريد لمعارضته لالستيطان باإلجمال الرئيس األمريكي أن أشرار؟، أم أناس
 دون أن يدخل في شقاق مع إسرائيل ومع مؤيديها في أمريكا؟

، وال يوجد غطاء الدعائه في صيغه الغامضة، يعترف أوباما بان ليس لديه فكرة عن كيفية حل النزاع
بان الحل ممكن، الخطوات العملية التي عرضها تعزز االشتباه بان ليس لديه حقا ما يقترحه، أوباما تخلى 
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 تجميد المستوطنات مقابل طيران العال في سماء - يحققها أنالتي أمل في " الخطوات البانية للثقة"عن 
 استئناف المفاوضات في إلى األطراف اآلن ويدعو -ليج السعودية وفتح ممثليات إسرائيلية في دول الخ

 ".بدون شروط مسبقة" وقت ممكن أسرع
البناء في المستوطنات سيستمر، وإسرائيل ستدخل في المحادثات دون أن : نتنياهو يرى في ذلك انتصارا

زم مخاطرته  قأيضاتضمن شيئا للفلسطينيين، ال خطر على سالمة االئتالف وعلى وحدة الليكود، أوباما 
وها هي .  خصمته، وزير الخارجية هيالري كلينتوناألمام إلىالسياسية حين كلف بدفع المفاوضات 

 . تبعة الفشل المتوقع عليها والمس بفرصها للمنافسة المتكررة ضد أوباماإللقاءطريق ناعمة 
  "هآرتس"

  27/9/2009الدستور، 
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