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   حكومة ليكود قادرة على تحقيق السالم الحقيقيفقط: نتنياهو .1

 اإلسرائيلي بإعالن نوايا قبل استئناف المفاوضات المباشرة، كرر في خطاب وصفته وسائل اإلعالم
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم مطلبه باإلعتراف بإسرائيل كدولة الشعب 

".  فاعلة على األرض" سيؤسس على ترتيبات أمنية الفلسطينيةاليهودي وأن كل اتفاق مستقبلي مع السلطة 
و في خطابه في لقاء مع أعضاء حزب الليكود عشية رأس السنة العبرية، التطرق الى ورفض نتنياه

من تجميد (أدرك أن هناك اعضاء قلقين : "مستقبل تجميد اإلستيطان في الضفة الغربية، لكنه قال
، ال داعي للقلق، فنحن ندمج بين الحكمة والحذر في الساحة الدولية، وال أعتقد أن هناك )االستيطان

امل ان : "وأضاف أنه يدرك الصعوبات التي تنتظر المفاوضات وقال". ومة قادرة فعل أكثر من ذلكحك
لن يعلمني أحد ما هي محبة : "وأردف...".  اجد في الطرف اآلخر شريكا شجاعاً كما كان أنور السادات

  ". السالم الحقيقيارض اسرائيل، نحن نريد السالم الحقيقي ألجيال، وفقط حكومة ليكود قادرة على تحقيق
  31/8/2010، 48موقع عرب

  
  التأثير والتداعيات: العمل العسكري ضد إيران): 58(ترجمات الزيتونة  .2

دراسة تحت التي يصدرها مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات صدرت ترجمة سلسلة ترجمات ضمن 
مجموعة ن ، والتي صدرت عIran: Consequences of a War عواقب حرب: إيران: عنوان
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: العمل العسكري ضد إيران: ، وعنوانها األصلي هوOxford Research Group أوكسفورد البحثية
  .Military Action Against Iran: Impact and Effects التأثير والتداعيات

الت وق". إسرائيل"النتائج المحتملة لعملية عسكرية على إيران، تشنها الواليات المتحدة أو الدراسة حللت 
الدراسة حينها أنه على الرغم من أن الضربة األمريكية ستدمر برامج الصواريخ، والبرنامج النووي، 
فإن إيران ستمتلك أساليب عدة للرد رغم الضربة االستباقية األمريكية، ومن هذه األساليب قطع خطوط 

 في جنوب لبنان على إنتاج وتصدير النفط الخليجي؛ تحريك  المتمردين في العراق، تشجيع حلفائها
، وتصميم إيران على إعادة بناء برنامجها النووي وتطويره بسرعة ليتحول إلى برنامج "إسرائيل"مهاجمة 

وهذا ما سيتطلب شن المزيد من . تسلح نووي، واالنسحاب من معاهدة الحد من االنتشار النووي
لن تكون أمراً قصير المدى، بل الهجمات ضد إيران، وبالتالي، فإن أي عملية عسكرية ضد إيران 

  .وهذا ما يستدعي استبعاد الخيار العسكري. ستؤجج فتيل مواجهة معقدة طويلة األمد
، وفيها ترى مجموعة أوكسفورد إن الخطر 2006وتعد هذه الدراسة استكماالً للدراسة التي صدرت سنة 

وفيما تلحظ هذه الدراسة السياق . بتنفيذ عملية عسكرية على إيران" إسرائيل"األكبر حالياً هو قيام 
  ..األمريكي للموضوع، فإنها تركز في المقابل على القدرات اإلسرائيلية وعلى الرد اإليراني المحتمل

  التأثير والتداعيات: العمل العسكري ضد إيران: لالطالع على الدراسة، اضغط على الرابط التالي
  30/8/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "مؤسسات الدولة" الثاني من خطة علن عن الجزءيفياض  .3

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض أمس الجـزء الثـاني مـن خطـة               :  محمد يونس  -رام اهللا   
حكومته الرامية الى إقامة مؤسسات الدولة خالل عامين، تضمنت مشروعات حيوية طموحة، كمـشروع              

وقـال فيـاض إن     . غيرها من مؤسسات الدولـة    إلقامة بنك مركزي وإصدار عملة وسندات حكومية و       
األول هو الجهد السياسي لمنظمة التحرير وبناء المؤسـسات الـذي           : المشروع يجري في ثالث مسارات    

تقوم به الحكومة، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية لالحتالل تحقيقاً لهدف إنهاء االحتالل، وإقامة دولـة               
الوثيقة الجديدة من المـشروع     «وأضاف إن   . 1967لى حدود عام    فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ع    

تتضمن اإلجراءات وأولويات العمل في العام الثاني من أجـل          » موعد مع الحرية  «التي أطلق عليها اسم     
استكمال بناء مؤسسات الدولة، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، والفصل بين الـسلطات، وتـوفير األمـن                

مشروع الوطني ويكفل سيادة القانون، ويرسخ قيم الحرية والعدالة والمـساواة، فـي             واألمان بما يحمي ال   
ظل نظام ديموقراطي يقوم على التعددية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للـسلطة، واحتـرام                

  .»حقوق اإلنسان
 ويشمل المحور   .وتحدد الخطة اآلليات التي ستتبعها الحكومة لمواصلة بناء المؤسسات في أربعة محاور           

األول العمل المكثف لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق اإلنسان، عبر تعزيـز قـدرات                
ويركز المحور الثاني على تحسين أداء القطاع الحكومي عبـر سلـسلة            . النظام القضائي بوسائل مختلفة   

اصل بين الحكومة والجمهـور     خطوات إصالحية تضمن محاربة الفساد ومساءلة المسؤولين وتعزيز التو        
أما المحور الثالث فيتضمن تحسين الخدمات العامة في قطاعات التعليم، والتـأمين الـصحي،              . وغيرها

ويركز المحور الرابع على العمل على تمكـين القطـاع     . والبنية التحتية، وتشجيع الثقافة، وشؤون المرأة     
ويؤدي إلى إنهاء االعتماد على المساعدات الماليـة        الخاص بما يعزز القدرات الذاتية لالقتصاد الوطني،        

  .الخارجية
 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام         13وتوقع فياض انخفاضاً في العجز الجاري للموازنة بنحو         

كما سيتم  «: وأضاف. 2009 في المئة في عام      22 و   2010 في المئة في عام      18، بالمقارنة مع    2011
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 بليـون   1.8ى المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية من حـوالى           تقليص االعتماد عل  
  .»2011 إلى بليون دوالر في 2008دوالر في عام 

الحكومة تؤكد التزامها الكامل بترسيخ معادلة األمن واألمان مع العدل واإلنـصاف، وبمـا             «وأضاف إن   
 حقوق األفراد وحرياتهم، بما فيها الحـق فـي   يضمن حماية الحريات العامة وعدم المساس بها، واحترام      

  .»الخصوصية، وحرية التعبير، وتحقيق المساواة
  31/8/2010، الحياة، لندن

  
  اإلسرائيلية لإلجابات الوقت حان إن يقول فياض .4

لحظـة  " توقع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض يـوم االثنـين ان تحـين               - :توم بيري  - رام اهللا 
بيع المقبلة عندما يضطر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الى توضيح ما هو             في االسا " الحساب

وعبر فياض عن شكه فـي اسـتعداد نتنيـاهو الن            .نوع الدولة التي يتصورها بالنسبة الى الفلسطينيين      
وقال فياض العام الماضي ان نتنيـاهو يتـصور دولـة            .يعرض على الفلسطينيين دولة بشروط يقبلونها     

ما هو نوع الدولة التي     "وقال فياض في افادة صحفية في رام اهللا يوم االثنين            .للفلسطينيين" ميكي ماوس "
اعتقد ان هذا هو السؤال االهم واعتقـد        "واضاف   "دولة فلسطينية؟ .. يتصورها السيد نتنياهو عندما يقول    

في الشهور القليلـة    ...يلة المقبلة انه بدون الرغبة في الحكم المسبق بالفعل على ما سيحدث في االيام القل            
كاشفا النقاب عـن    " بعض االسئلة تحتاج بالفعل الى اجابة     "وتابع   ."المقبلة فاننا نقترب من لحظة الحساب     

الخطوات التي تعتزم ادارته اتخاذها على مدى االثني عشر شهرا المقبلة الكمال خطـة مـدتها عامـان                  
محـذرا  " ليس هناك بالفعل وقت كثير الضاعته     "وقال فياض    .تهدف الى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية     

  ".اصعب واصعب في التطبيق"على االرض ستجعل حل الدولتين " حقائق معاكسة" من وجود 
  30/8/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  فياض يعتذر عن منع االجهزة االمنية عقد مؤتمر وطني مناهض للمفاوضات .5

س الوزراء الفلسطيني يوم االثنين عن منع عناصر من االجهزة االمنيـة             اعتذر سالم فياض رئي    :رام اهللا 
الفلسطينية عددا من ممثلي الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة من عقد مؤتمر مناهض للمفاوضات             

ما حـصل يمثـل قـصورا       "وقال فياض في مؤتمر صحفي في رام اهللا          .المباشرة يوم االربعاء الماضي   
را وكرئيس للحكومة اتحمل المسؤولية الكاملة واعتذر عنه وانني اذا اقول ما اقول من              واضحا وخلال كبي  

  ."منطلق الشعور باالسف لما حصل اال انني بالقدر نفسه اقوله من منطلق الشعور بالثقة انه لن يتكرر
ا من ممثلي   وهاجمت مجموعة من الشبان بلباس مدني يعتقد انهم تابعون لالجهزة االمنية الفلسطينية تجمع            

القوى الوطنية والشخصيات المستقلة يوم االربعاء الماضي كانت تستعد لتالوة بيـان منـاهض لموقـف                
الرئيس الفلسطيني محمود عباس لموافقته على الذهاب الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في الثـاني               

  .من سبتمر ايلول القادم بدعوة من االدارة االمريكية
 30/8/2010، نباءوكالة رويترز لأل

  
  لجنة الالجئين بالمجلس التشريعي تحذر السلطة من اسقاط حق العودة .6

 اكد الدكتور عاطف عدوان، مفوض لجنة الالجئين بالمجلس التشريعي الفلسطيني احد قادة حمـاس               :غزة
مـن  إن سلطة أوسلو ال تريد حق عودة، ألن         'أن قضية الالجئين الفلسطينيين تمر بمنعطف خطير، وقال         

، موضحا أن ما يطبقه رئيس الـوزراء        'يقبل بالتفاوض مع إسرائيل أمامه حل إال التخلي عن حق العودة          
من ثقافة استهالكية تتغذى على الحقـوق،       'في الضفة الغربية الدكتور سالم فياض وحكومته في رام اهللا           

ات سيادة، بل بكيان فلسطيني     يؤكد أنهم يسيرون وفق األجندة الصهيو أمريكية التي لن تسمح بقيام دولة ذ            
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وشدد عدوان على ضرورة الوقوف بجرأة أمام تلـك الـسيناريوهات           . 'يعمل وكيالً أمنياً لالحتالل فقط      
  .الرامية إلى االنقضاض على حق العودة

الذي تسعى أمريكا   ' إسرائيل'ان مشروع يهودية    ' كما أكد عدوان في تصريح صحافي وصل وكالة سما          
) 50( ارض الواقع من خالل إسقاط حق العودة ليس بجديد، موضـحاً أن أكثـر مـن                  إلى تجسيده على  

  .مشروعاً للتوطين موضع تداول منذ العام، بمشاركة عربية وفلسطينية أحياناً، وبأسماء وعناوين مختلفة
التـي نـشرتها    ) إكس آن بروفـانس   (لقد تطرقت تلك المشاريع في مجملها التي كانت منها وثيقة           : وقال
، إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي        2007) نوفمبر( تشرين الثاني    24في  ' هآرتس'يفة  صح

لمدينة القدس ومشكلة الالجئين، واقترحت حال لمشكلة عودة الالجئين الفلسطينيين، يتمثل في إسقاط هـذا               
. مليار دوالر ) 85 و 55(وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين          . الحق مقابل التعويض  

ومن بين ما تقترحه الوثيقة توطين نسبة من الالجئين في األماكن التي يقيمون فيها حاليـا، مـع تلقـيهم                    
  .تعويضات مالية

إننا نشعر بالقلق إزاء تلك السيناريوهات التي تهدف إلى تغييب حق عـودة الالجئـين               'واضاف عدوان   
، '1967 و 1948 التي هجروا إليها في الفترة الواقعة بين عامي          الفلسطينيين من خالل توطينهم في البالد     

القاضي بعـودة   ) 194(محاوالت خطيرة لاللتفاف على قرار األمم المتحدة        'واصفا هذه اإلجراءات بأنها     
  .الالجئين إلى ديارهم وتعويضهم

ركـت القـضايا     ت 1993وأكد عدوان أن اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحريـر الفلـسطينية عـام               
والحـل النهـائي علـى الطريقـة        . المركزية، مثل قضية الالجئين، لما يسمى مفاوضات الحل النهائي        

، مشيراً الـى وجـود      'الصهيونية هو بالضبط ما تسعى لتحقيقه مشاريع التوطين والتخلي عن حق العودة           
المعني أساسـاً   ' فيتاسك'الكثير من مشاريع التوطين التي تم طرحها وكان أخطرها حسب قوله مشروع             

  .بالالجئين الفلسطينيين في الشتات
بعض المسؤولين في الواليات المتحدة لم ينكروا أن واشنطن تبحث مع دول عربية عن              ': وأضاف عدوان 

مشيراً إلى أن االنقسام يضعف الموقف الفلسطيني المطالـب بحقـه           . 'سبل لتوطين الالجئين الفلسطينيين   
  .للتصدي لتلك المحاوالتويشتت الجهود الرامية 

لكنها كانت دومـا تـصطدم      'وأوضح أن المخططات الرامية إلى إلغاء حق العودة متواصلة ولم تتوقف،            
  .'بالموقف الفلسطيني العربي المتشبث بأرضه والرافض لكل اإلغراءات

  31/8/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  االعتداء على النواب يقود الوضع نحو المجهول: بحر .7
أدان الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، الحملة الشرسة التي تشنها مليشيا              : ةغز

وأبناء العائالت والعشائر في محافظة دورا      " حماس"عباس األمنية ضد أنصار حركة المقاومة اإلسالمية        
  .والقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة

، أن  )8-30(نسخة منه االثنين    " المركز الفلسطيني لإلعالم  "قي  وأكد بحر في تصريح صحفي مكتوب، تل      
في ممارساتها البشعة ضد أبناء شعبنا، ومواصلة االعتداء على النواب وعوائلهم فـي             " السلطة"استمرار  

مختلف مناطق الضفة؛ يندرج في إطار الهجمة المسعورة التي تشنها مليشيا عباس ضد الرموز والقـيم                
  .مية في الضفةوالمعتقدات اإلسال

للتوقف عن غيها والرجوع إلى رشدها قبل أن يحيق بها غضب الشعب الفلسطيني،             "ودعا سلطة رام اهللا     
أرضنا الطاهرة المباركة ال يعمر فيها ظالم، وال يستقر فيها خبث،           "، مؤكداً أن    "وتلحق بها لعنات التاريخ   

والمتخاذلين الذين باعوا قضية شـعبهم فـي        وأن يد العدالة سرعان ما تأخذ مجراها بحق كل المجرمين           
  ".أسواق النخاسة والعار االستسالمية
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وكان العشرات من عناصر مليشيا عباس اقتحمت مسجدين يوم الجمعة الماضي واعتدت علـى النائـب                
نايف الرجوب ورواد المسجدين، حيث وصل عدد المختطفين إلى قرابة ثمانين مختطفاً، من بينهم وجهاء               

  .وعلماء وأطباء وأكاديميون وأسرى محررون وطلبة جامعاتعشائر 
 30/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  االعتقاالت بالضفة اشتراطات االحتالل وأمريكا لضمان نجاح المفاوضات: الرمحي .8

قال أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي إن سلطة عباس تشن حملة              : رام اهللا 
في محاولة  "مجة على كل ما هو إسالمي بالضفة الغربية، وعلى كل من يشتبه بانتماءه لحركة حماس                مبر

منها إلسكات أي صوت فلسطيني معارض لدخولها المفاوضات المباشرة مع االحـتالل تحـت رعايـة                
  .أمريكية

الـسلطة  " أن   - تنشر كاملة في وقت الحق     –" المركز الفلسطيني لإلعالم  "وأضاف الرمحي في مقابلة مع      
بهذه االعتقاالت ضد المواطن الفلسطيني تهدف بالدرجة الرئيسية إلى إعطاء تطمينات لقلق االحتالل من              
ردة فعل الفلسطينيين على المفاوضات خصوصا في ظل التحذيرات األمنية الصهيونية من عمليات داخل              

ونية أمريكيـة لـضمان نجـاح       الكيان الصهيوني، إضافة إلى أن هذه االعتقاالت هي اشتراطات صـهي          
  ".المفاوضات

الهدف اآلخر لالعتقاالت هو محاولة الـسلطة تغيـر الثقافـة الدينيـة             : "وتابع النائب عن حركة حماس    
: ، مـضيفا  "المنتشرة بين الفلسطينيين خصوصا في هذا الشهر الفضيل الذي ينشط فيه الدعاة والوعـاظ             

 اإلفراج عنهم من سجون االحتالل، ولم يرق لهذه السلطة          حملة السلطة ضد النواب اإلسالميين بدأت بعد      "
دورهم في خدمة المواطنين بعد أن كانوا مغيبين في سجون االحتالل لفترة طويلة ولكنها اشـتدت فـي                  

  ".الفترة األخيرة
 31/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  جديد" أوسلو"حذر من يمصطفى البرغوثي  .9

أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أمس، من مخاطر المشاركة          حذر  ": الخليج "-رام اهللا   
الفلسطينية في المفاوضات المباشرة من دون تحديد مرجعية وتجميد االستيطان، موضحاً أن الموافقة على              
المفاوضات بهذه الطريقة سوف تجعل الجانب الفلسطيني عرضة لمزيد من الضغوط من أجـل انتـزاع                

ورأى البرغوثي خالل مؤتمر صحافي عقده في رام اهللا، أمس، أن مـا             . التنازالت السياسية   المزيد من   
يجري اآلن هو مساع من أجل جر الفلسطينيين إلى إعالن مبادئ جديد على غرار اتفاق أوسلو، موضحاً                 

ين تعطي  المزيد من الوقت لتنفيذ مخططاتها في ح      " إسرائيل"أن هذه المساعي الخارجية ترمي إلى إعطاء        
  . سنوات 10الفلسطينيين تنفيذ بنود إعالن أوسلو الجديد خالل 

  31/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  االستيطان هو المعيار الرئيس للمفاوضات: شعث .10
صرح الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو طاقم           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

ان هناك اختبارا بشقين األول     : "الى قمة واشنطن  ) ابو مازن   (باس  المفاوضات المرافق للرئيس محمود ع    
على االرض والثاني على طاولة المفاوضات مؤكداً ان االختبار الذي على االرض هو االهم االن بوقف                

  .  ايلول المقبل فلن نعطي شرعية لسرقة المزيد من أراضينا26االستيطان ونتيجته تظهر بتاريخ 
اما الشق الثـاني مـن      : "قبل إقالع طائرة الرئيس عباس الى واشنطن من عمان        ) رالدستو(وقال شعث ل  

االختبار ماذا سيجري على طاولة المفاوضات هل نتنياهو جدي ، فالجانب األمريكي يقول انهم جـديون                
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وان الرئيس اوباما مع دولة فلسطينية وسيمارس دوره ونفوذه والعالم جاهز ويقولـون لقـد تـم دعـوة                   
  .عربيين للداللة على التزامنا بمبادرة السالم العربيةزعيمين 

 أعوام شدد شعث علـى ان       10ورداً على ما نشر عن خطة للتوقيع على اتفاق خالل عام والتنفيذ خالل              
نحن حتى االن لم نتفق على آلية التفاوض        "وقال  . كل تلك التقارير عبارة عن تحليالت وقصص صحفية       

اشنطن ، فالبحث سيتناول آلية التفاوض ، كل يوم او كل اسبوعين جلسة ،              وكل ذلك مؤجل لما بعد قمة و      
ونتنياهو وكل هذه التفاصيل واآلليـات لـم يتفـق          ) ابو مازن   (المستويات التفاوضية ، قمة بين الرئيس       

واشار الى ان الجانب الفلسطيني ال يتوجه الى واشنطن للتوقيع بل للبحث في الجديـة وااللتـزام            ". عليها
  .بحث في اآللية التفاوضيةوال

توقـف  "وشدد شعث على ان المعيار الرئيس للمفاوضات مباشرة او غير مباشرة هو االستيطان وقـال                
االستيطان نتفاوض لم يتوقف االستيطان لن تكون هناك مفاوضات وهو موقف فلسطيني واضح جـداً ،                

 عليه كافة القرارات والمواثيـق      والمفاوضات تحت شعار األرض مقابل السالم ، بناء على هدف أجمعت          
  ".1967انهاء االحتالل الذي وقع في حزيران 

انها خدعة امريكية   "وعن المرجعية للمفاوضات التي ستنطلق في واشنطن يوم الخميس المقبل قال شعث             
لشد وإعادة اإلسرائيليين الى المفاوضات واإلسرائيليين يتذرعون ويسوقون األعذار والحجج بان نتنياهو            
ال يستطيع ان يحصل على غالبية تعتمد الذهاب الى مفاوضات على اساس كل ما تم التفاوض عليه خالل                

  ".سنة الماضية19ـال
  31/8/2010، الدستور، عمان

  
  إجماع فلسطيني إسرائيلي على صعوبة المفاوضات .11

. في واشـنطن  أجمعت مصادر إسرائيلية وفلسطينية على صعوبة المفاوضات المباشرة         : االتحاد، د ب أ   
وقالت انه لم يحدث أي تغير في مواقف الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي بشأن جميع قضايا الحل النهائي                

  . القدس، الالجئون الفلسطينيون، المستوطنات، الحدود، المياه واألمن وغيرها
ي علـى الحـدود     وأوضحت أن الجانب اإلسرائيلي يريد مناقشة الترتيبات األمنية وبقاء الجيش اإلسرائيل          

الشرقية للضفة الغربية في غور األردن وتجريد الدولة الفلسطينية من السالح وعدم السماح لها بالتحالف               
، فيما يريد الجانب الفلسطيني مناقشة القضايا األخرى خاصـة المـستوطنات            ”معادية إلسرائيل “مع دول   

ة الفلسطينية تنخرط في المفاوضات وسـط       وقالت مصادر فلسطينية، إن القياد     .وحدود الدولة الفلسطينية  
اعتراضات فلسطينية داخلية وتشاؤم إزاء إمكانية نجاح المفاوضات، ألن المعارضة الفلسطينية ال تثق في              

  .الحكومة اإلسرائيلية وجديتها لتحقيق السالم
لية اإلسرائيلية  إن العق “وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي           

المهيمنة، رافضة وطاردة للسالم ولمتطلبات السالم، وتتناقض مع القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي،             
فإسرائيل تريد إعادة صياغة األسس والقواعد للمفاوضات المباشرة وحكومة بنيامين نتنيـاهو وضـعت              

دية الدولة واستمرار االستيطان و إعـالن       ثالثة شروط أمامها قبل بدئها وهي اعتراف الفلسطينيين بيهو        
  .”نهاية الصراع

وأوضحت أن نتنياهو يريد إعادة صياغة اإلرادة الدولية والقانون الدولي وأسس ومرجعية عملية الـسالم               
  .في الشرق األوسط

إن حكومـة إسـرائيل نـسفت       “وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغـوثي          
ل بدئها، من خالل استمرار االستيطان وتريد استخدام المفاوضات كغطاء لعملية التوسـع             المفاوضات قب 
  .”االستيطاني
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الدكتور جمال محيسن وجود وجهات نظر عديدة داخل الحركة         ” فتح“وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة      
لمباشرة جـاء بعـد     لكنها لن ترتقي إلى مستوى الخالفات، وأشار إلى أن قرار الذهاب إلى المفاوضات ا             

  .مصادقة اللجنة المركزية لحركة فتح على ذلك
أمس حملة إعالميـة إلقنـاع      ” مبادرة جنيف “في غضون ذلك، شن ناشطون فلسطينيون إسرائيليون في         

وقالت المبادرة إن الحملـة، التـي       . اإلسرائيليين المتشككين بأن الفلسطينيين شركاء لهم في عملية السالم        
  .في تمويلها، ستستمر لمدة ثالثة أسابيع” ألميركية للتنمية الدوليةالوكالة ا“تساهم 

  31/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  حملتها لمقاطعة منتجات المستوطنات تحقق تقدما الفتا تعلن أن السلطة الفلسطينية .12
ملتهـا  أعلنت السلطة الفلسطينية أمـس أن ح      : عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت   : القدس المحتلة  رام اهللا، 

وقال عمـر كبهـا     . لمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية تحقق تقدما الفتا         
 25التابع لوزارة االقتصاد الفلسطينية في بيـان صـحفي إن           " الكرامة الوطنية والتمكين  "مدير صندوق   

ـ     " وسـام الكرامـة   "تاجرا محليا تقدموا بطلبات للحصول علـى         رخيص منـشآتهم   اسـتيفاء لـشروط ت
  .التجاريةوالصناعية

وذكر كبها أن ثمانية آالف تاجر قد حصلوا بالفعل على وسام الكرامة بعـد أن قامـت طـواقم حمايـة                     
وأشـاد  . المستهلك التابعة للوزارة بفحص منشآتهم والتأكد من خلوها من منتجات المستوطنات بالكامـل            

ى االلتزام بقـانون حظـر ومكافحـة منتجـات          كبها بالتجار وأصحاب المنشآت التجارية وحرصهم عل      
وأكد أن  . المستوطنات، والتجاوب الواسع الذي القته دعوة وزارة االقتصاد للحصول على وسام الكرامة           

التجار عملوا بشكل شخصي وطوعي على التخلص من منتجات المستوطنات وأن بعـض المحافظـات               
يدا إلعالن فلسطين كاملة خالية من منتجـات        ستعلن خالية من منتجات المستوطنات في وقت قريب تمه        

  .المستوطنات مع نهاية العام الحالي
 31/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
  بقاء عباس مرهون باالحتالل وأمريكا: حمدانأسامة  .13

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، أن رئيس السلطة :  محمد األيوبي-دمشق
ود عباس سيفرط خالل المفاوضات ببعض الحقوق التي تمس العصب الحيوي للقضية الفلسطينية محم

  . الفلسطينية
على أن مجرد ذهاب عباس للمفاوضات المباشرة " فلسطين"وشدد حمدان في حوار خاص مع صحيفة 

  . يعني تقديم مزيد من التنازالت لالحتالل اإلسرائيلي
سبتمبر القادم بقمة خماسية يشارك فيها /ي الثاني من أيلولومن المقرر أن تنطلق المفاوضات المباشرة ف

الرئيس األمريكي باراك أوباما، والرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل األردني عبد اهللا الثاني، 
  . محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو" المنتهية واليته"باإلضافة للرئيس 

  تحقيق مكاسب 
ن التأكيد على رفض حركته ذهاب السلطة الفلسطينية إلى أي شكل من أشكال المفاوضات مع وجدد حمدا

االحتالل اإلسرائيلي، مشدداً على أن المفاوضات جاءت لحفظ ماء وجه اإلدارة األميركية، وإعطاء 
  . االحتالل اإلسرائيلي فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية

إن الفريق الذي يقوده أبو مازن يدرك تماماً أن بقاءه في الخارطة السياسة مرهون بالكيان : "قالو
الصهيوني واإلدارة األميركية التي منحته شرعية البقاء، لذلك البد أن يستجيب لمطالب هذه األطراف 

  ". ألنها تنفق عليه المال وتسوقه على المستوى الدولي واإلقليمي
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اس بات في موقف ال يستطيع أن يرفض أو يعارض استئناف المفاوضات المباشرة مع إن عب" وأضاف 
والواليات المتحدة ورضي أن يكون تابعاً لهم إلى مرحلة العمالة ) إسرائيل(االحتالل، ألنه سلم نفسه لـ

  ". الرخيصة
" فريق دايتون" لـواعتبر حمدان الموافقة العربية على استئناف المفاوضات بأنها توفر الغطاء المطلوب

ألن " لالستمرار في مسيرة التسوية مع االحتالل، مشدداً على أن الغطاء لن يحقق الهدف المطلوب منه، 
عباس ال يملك شرعية فلسطينية وما يوقع عليه ال قيمة له على المستوى الفلسطيني، كما أن التنازل عن 

  ".  لمن سيقدم هذه التنازالتالقضايا التي يجري التفاوض حولها يعد انتحاراً سياسياً
  شرعية أمريكية إسرائيلية 

وفشلت المفاوضات، بين ) إسرائيل(وعن حديث عباس أن الفلسطينيين لن يخسروا شيئا إذا لم تتجاوب 
ويقبل منهم كل شيء، مبيناً أنه لو اعتمد على ) إسرائيل(حمدان أن عباس يستمد شرعيته من أمريكا و

 إلى شرعية الشعب الفلسطيني سوف يكتشف أن خياراته واسعة وقائمة وعلى الشعب الفلسطيني واستند
  . رأسها خيار الجهاد والمقاومة، حيث إنه كفيل بإعادة الحقوق الفلسطينية

 2000 وقبلها االنسحاب من لبنان عام 2005إن تجربة االنسحاب الصهيوني من غزة عام : "وقال
جالها أثبت أن االحتالل ال يفهم إال لغة المقاومة والجهاد، ومعركة غزة وصمود أبنائها ومقاومتها ور

عباس يستطيع لو كان "، الفتاً إلى أن "وأنها وحدها تستطيع أن تفرض الحقائق والوقائع على االحتالل
  ". حراً أن يأخذ قراره بأن تكون خياراته واسعة وعلى رأسها المقاومة والجهاد

اوضات القادمة سوف يطرح على عباس وفريقه المفاوض أسئلة أنه في المف" وذكر القيادي في حماس
جوهرية حول القدس، ما هو موقفه من القدس؟، هل يقبل بها عاصمة للكيان الصهيوني موحدة داخل 

حيث تشير تصريحاته إلى أنه سيوافق لو "إطار جدار الفصل، مشدداً على أن عباس لن يرفض ذلك، 
  ". من العرض% 1حصل على 

كما سيطرح سؤال كبير على عباس حول تعريف األرض الفلسطينية، وسيطرح سؤاالً حول " وأضاف 
، مشيراً إلى استعداد عباس للتنازل عن حق عودة الشعب الفلسطيني إلى "مصير الالجئين الفلسطينيين

  . وطنه وأرضه
 إنه يستعرض في :"وشدد على أن الرئيس المنتهية واليته بات ال يعبأ بحقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا

اإلعالم، لكنه على مائدة التفاوض يقدم كل ما هو مطلوب منه إسرائيلياً ثم يقول هذا الذي حصلنا 
  ". هذه ممارسة ال تليق بالشعب الفلسطيني وال تليق بقضية هي أعدل قضايا العالم(..) عليه

و المكتب السياسي لحركة وعن استغالل أمريكا للمفاوضات لتمرير مشاريع جديدة في المنطقة، رأى عض
، أنه يمكن أن يستشف من استئناف الواليات المتحدة للمفاوضات التسوية في المنطقة أنها تسعى "حماس"

  . لتهيئة األجواء لشن عدوان جديد في المنطقة
 استهدفت تصفية القضية الفلسطينية، وعلى هامش هذا 1992إن المفاوضات منذ أن انطلقت عام : "وقال

لذلك يمكن أن يكون أحد (..) اف تحقق أهدافاً أخرى تمرر من خاللها بعض المشاريع المختلفةاالستهد
، موضحاً أن ذلك يأتي في سياق الجهود األمريكية اإلسرائيلية "األهداف تمرير بعض المشاريع الحربية

  . لتصفية القضية الفلسطينية
  ضغوط على سوريا 

على سورية لضبط ردود فعل الفصائل الفلسطينية المعارضة وفيما يتعلق بالحديث عن ضغوط أمريكية 
نوع من المبالغات اإلسرائيلية واألمريكية اإلعالمية التي "للمفاوضات المباشرة، أكد حمدان أن ذلك 

  ". تهدف إلى تهيئة المناخات للمفاوضات، وتبرير نتائجها سلفاً
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ي، والكل يعرف أن إرادة الشعب الفلسطيني إن سوريا أكدت أنها تحترم إرادة الشعب الفلسطين: "وقال
، موضحاً أن الذي يحترم الشعب "انتخبت حركة حماس واختارت المقاومة بكافة ألوان طيفها السياسي

  . الفلسطيني لن يضغط من أجل تمرير مفاوضات هزيلة أو اتفاقيات فيها تفريط بالحقوق
رافض للمفاوضات، أوضح أنه تم عقد وفي معرض رده على سؤال حول بلورة موقف فلسطيني موحد 

 فصائل بما فيها الجبهتان الشعبية والديمقراطية، حيث 10لقاء يجمع كافة الفصائل الفلسطينية شارك فيه 
صدر موقف موحد يرفض المفاوضات ويدينها ويطالب عباس بعدم الذهاب إلى المفاوضات والعودة إلى 

  . الفلسطينيالشعب الفلسطيني واللجوء إلى خيارات الشعب 
وشدد حمدان على أن هذه الفصائل ستلجأ إلى مزيد من الخطوات في مواجهة أي تنازالت قد تقدمها 

  . السلطة خالل المفاوضات
وذكر أن قوى اليسار بدأت تدرك طبيعة وحجم التنازالت التي من المتوقع تقديمها خالل المفاوضات، 

شارك فيها والتي قد تصل إلى حد تقويض مستقبله وخطورة من يمكن أن يحدث وانعكاسه على كل من ي
  . السياسي

وأعرب حمدان عن أمله أن يتطور موقف هذه الفصائل ليكون عمالً فلسطينياً مشتركاً لبناء مؤسسة 
فلسطينية جامعة لتمثل الشعب الفلسطيني وتعبر عن إرادته وطموحاته، مشدداً على حرص حركته أن 

  . ة منسجمة مع الحق والثابت الفلسطيني في استعادة األرض وتحريرهاتكون كافة المواقف الفلسطيني
ذلك الفريق "وأبدى أمله بأن يفيق الفريق المفاوض من غفلته، ويعود إلى أحضان شعبه، موضحاً أن 
لإلدارة " ال"وصل إلى مرحلة متقدمة من العجز، وبعضهم من التبعية جعلته ال يستطيع أن يقول 

  ". األمريكية
أن الموقف الذي عبرت عنه الفصائل يعبر عن انعدام وجود مؤسسة فلسطينية جامعة، وأن الحديث وذكر 

ال يوجد شيء اسمه منظمة التحرير، وال " ، مضيفاً "الهرطقة السياسية"عن منظمة التحرير هو نوع من 
  . "يوجد مؤسسات قائمة تقرر نتيجة عملية ديمقراطية، وإنما استجابة للشروط اإلسرائيلية

إن تصريحات أبو مازن وفياض وغيرهما التي سبقت أي قرار بالعودة إلى التفاوض كشفت أن "وأضاف 
  ". هؤالء يقفون في مربع الموافقة على كل ما يطلب منهم

  تقويض المقاومة 
، أن الهجمة التي تقوم بها األجهزة األمنية في "حماس"في سياق آخر، أكد عضو المكتب السياسي لحركة 

تكشف أن البرنامج الذي تنفذه تلك األجهزة يرتبط بمشروع " " حماس" الغربية ضد عناصر الضفة
  ". أمريكي إسرائيلي يستهدف القضاء على المقاومة في فلسطين

إن ما يحدث في الضفة ال يرتبط بردات فعل عما يحدث في غزة، وإنما يرتبط بمشروع أمريكي : "وقال
، مبيناً وجود برنامج ترسمه وتخططه "في فلسطين والقضاء عليهاإسرائيلي يستهدف تقويض المقاومة 

  . وتنفذه أطراف إسرائيلية وأميركية إلنهاء المقاومة في الضفة
والقوى التي تعارض " حماس"وأوضح أن السلطة في رام اهللا تعد العدة الستهداف قيادات ورموز حركة 

لتمرير التسوية، واالنزالق في مستنقع الرؤية التسوية وتداعياتها في الضفة من أجل تمهيد األرضية 
  . اإلسرائيلية واألميركية في المنطقة

هو تغير المرجعية األمريكية لألجهزة األمنية " حماس"وذكر أن من أسباب تصاعد الهجمة ضد حركة 
ن مولر وانتقال المسؤولية من الجنرال كيث دايتون إلى الجنرال مايكل مولر، الفتاً إلى أ" رام اهللا"لـ

حيث أعاد تحريك هذه األجهزة لتشن حملتها من "، "حماس"يحاول أن يضع بصمته في تصفية حركة 
  ". االعتقاالت والتحقيقات
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المشروع التي تقوده سلطة رام اهللا في الضفة ليس مبنياً على خالف سياسي فلسطيني، بل "وشدد على أن 
، مؤكداً على ضرورة أن يدرك الشعب "دة الصهيونيةعلى أساس تبعية وارتهان لإلدارة األمريكية واإلرا

  . الفلسطيني وكل من له عالقة بالقضية الفلسطينية خطورة المشروع الذي تنفذه سلطة رام اهللا
يجب أن يعرف الجميع أن حركة مجاهدة ذات بعد مبدئي ال يمكن أن تكسرها أو تهزها هذه :" وقال

كن أن تؤذي وتصيب الجسد بجراح، ولكن لن تقوض مشروعاً هذه اإلجراءات يم(..) اإلجراءات األمنية
  ". جهادياً هز أركان الكيان الصهيوني ومازال يرعبه

الضفة التي أطلقت عشرات االستشهاديين ومئات المقاتلين ومئات األسرى والجرحى "وأضاف حمدان 
رباً عن اعتقاده أن هذه ، مع"والشهداء ال يمكن أن تكسر إرادتها وعزيمتها بحزمة اإلجراءات الراهنة

وكل مجاهد حر من أبناء الضفة " حماس"الفترة ستمضي، وستستعيد الضفة دورها ومكانتها بأبناء 
  . الغربية

  تعطل المصالحة " فتح"
لكن في كل مرة "من جهة ثانية، أكد حمدان أن حركته بذلت جهوداً كبيرة من أجل تحقيق المصالحة، 

، مشيراً إلى أن آخر المحاوالت جرت قبيل القمة العربية األخيرة، "لحةكان فريق دايتون يعرقل المصا
  . حيث تم عرقلة هذه المحاولة ولم يسمح لها بالمرور

جرى لقاء مؤخراً مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد، وجرى حديث طويل : "وقال
ه، وأكد أن حركته سوف تتجاوب مع ومعمق، حيث وعد األحمد أن يبلغ أبو مازن بما جرى الحديث حول

  ". رؤية حماس للمصالحة، لكنه ذهب ولم يعد
أن "، مرجعاً ذلك إلى "حماس"وشدد على أن هناك قراراً لدى السلطة بعدم إجراء مصالحة مع حركة 

المصالحة في نظر سلطة رام اهللا تفرض قيوداً سياسية على تحركها في اتجاه التسوية، وتمنعها من 
  ". تزاماتها لحساب الحقوق الفلسطينيةتحقيق ال

حيث إن رئيسها سالم فياض يسعى " كما يعتقد حمدان أن هناك تطوراً غير مسبوق في واقع السلطة 
لصالح بناء فريق من التكنوقراط عاش في ظل التسوية وربط نفسه بالمشروع " فتح"لتفكيك حركة 

  ". اإلسرائيلي ومصالحه
إن المصالحة من شأنها أن تعيد " الحة تعطل مشروعه وتوقفه، حيث وأكد أن فياض ال يرغب في مص

  ". تموضع القوى الفلسطينية كافة في سياق خيار الجهاد والمقاومة وهذا ال ينفع هذا الفريق
  30/8/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  ت المباشرةحماس تدعو مصر واألردن لعدم المشاركة في المفاوضا: الرشق .14

" قدس برس"و المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريحات خاصة لـض عأعرب: دمشق
مشاركة مصر : "عن أسفه للقرار الرسمي المصري واألردني بالمشاركة في المفاوضات المباشرة، وقال

واألردن في حضور المفاوضات المباشرة المزمع إجراؤها بين محمود عباس واالحتالل في واشنطن 
هيب باألشقاء المصريين واألردنيين أن ال يشاركوا في هذه المسرحية المعدة لتصفية أمر مؤسف، ونحن ن

  ".    القضية الفلسطينية، ونحن ال نريد لهم أن يكونا شهود زور عليها
 اإلجماعوانتقد الرشق بشدة إصرار الرئيس محمود عباس على التمسك بالمفاوضات على الرغم من شبه 

إصرار محمود عباس على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة : "ضات، وقالالفلسطيني على رفض المفاو
سببه واضح وهو أنه ال يملك أن يقول ال، وهناك تهديدات أمريكية بقطع المعونات عن السلطة في حال 

 الشعبي اإلجماعرفضت المشاركة في المفاوضات، ولذلك هو يذهب إلى المفاوضات على الرغم من 
 فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية 3 فصيال فلسطينيا بنهم 11رغم من رفض على رفضها، وعلى ال

  ".لها
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 بديلة للمفاوضات تقوم على التمسك بالثوابت إستراتيجيةودعا الرشق، الذي أكد أن المقاومة بخير، إلى 
لتوقف عن آن األوان لسلطة أوسلو بأن تكف عن العبث بالقضية الفلسطينية، وا: "وبخيار المقاومة، وقال

الجري وراء سراب المفاوضات مع االحتالل ومصارحة الشعب الفلسطيني ولو لمرة واحدة بأن خياراتهم 
فشلت، وأنها لم تجد نفعا، وأن نتبنى كشعب فلسطيني خيارا بديال لخيار المفاوضات العبثية، خيارا يرتكز 

ه على هذه المبادئ، وإعادة االعتبار على مبدأ الصمود والمقاومة وتعزيز لحمة الشعب الفلسطيني وتوحيد
لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تشكيلها على أسس جديدة، ألن خيار المفاوضات خيار عقيم، وإضافة 

 سنة من المفاوضات العبثية لن يحقق شيئا إال أنه يشكل غطاء سياسيا الستمرار 18عام آخر لـ 
  ". ى الشعب الفلسطيني في القدس والضفةاالستيطان وتهويد القدس واستمرار العدوان عل

 30/8/2010قدس برس، 
  

   ونطالب حماس بمراجعة سياستها الحالية..قضيةالعباس عاد بالعصا األمريكية لتصفية : شلّح .15
رمضان شلح أن المفاوضات .داعتبر األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين : عامر أبو شباب

 تمارس دور قمعي ضد المقاومة في الضفة الغربية، وطالب شلح المقيم هي مبرر وجود السلطة التي
حليفته حركة حماس بمراجعة سياستها الحالية، فيما " الشروق اليومي"بدمشق في حوار خاص وشامل مع 

أكد رفضه لورقة المصالحة المصرية التي وصفها بالمجحفة، كما تأسف المطلوب األول للواليات 
  .. لعدم وجود عالقة رسمية مع الجزائر التي حضر قمة غزة في قطر بجوار رئيسهاالمتحدة األمريكية 

الموقف األمريكي في جوهره لم يتغير، التغير الذي ظهر مع مجيء أوباما كان تغيراً في لهجة وقال إن 
بي كما يقول المثل الشع" ذاب الثلج بان المرج"الخطاب التي أشاعت أجواء من التفاؤل، أما اآلن وقد 

ما يقرب من .. فاألمور بدت واضحة وااللتزام األمريكي بكل ما تريده إسرائيل هو فوق كل اعتبار
عشرين سنة مفاوضات منذ مدريد وال شيء من السالم الموعود والمزعوم تحقق، وأكثر من سبعة عشرة 

نية أن تعود رحلة مكوكية للمبعوث األمريكي للمنطقة، وكل ما نتج عنها هو إجبار السلطة الفلسطي
 .بالعصا األمريكية لبيت الطاعة من أجل فرض الحل اإلسرائيلي للصراع وهو تصفية قضية فلسطين

  :ولالطالع على نص الحوار اضغط الرابط التالي
html.58463/ationalintern/ara/com.echoroukonline.www://http  

  29/8/2010الشروق أون الين، 
  

  الحركة ستكف عن تأييد عباس إذا واصل المفاوضات بعد استئناف االستيطان: مسؤول في فتح .16
 إن الحركة ستكف عن تأييد رئيس اإلسرائيلية لإلذاعةقال مسؤول كبير في فتح :  فتحي صباح-غزة 

المفاوضات مع إسرائيل بعد استئناف محتمل لعملية البناء في السلطة الفلسطينية محمود عباس إذا واصل 
 .المستوطنات نهاية الشهر المقبل

  31/8/2010الحياة، لندن، 
  

   االستيطان"إسرائيل" يرفض أي نوع من المفاوضات في حال واصلت " لفتحالمجلس الثوري" .17
ختام أعمال االجتماع في : فتح المجلس الثوري لحركة"أكدت أمانة سر :  علي سمودي-رام اهللا 

التشاوري الذي عقد في رام اهللا االثنين، على ضرورة االلتزام بالمرجعيات الدولية وقرارات األمم 
المتحدة والقانون الدولي كأرضية للعملية التفاوضية ورفض االستمرار بأي نوع من المفاوضات في حال 

  . المحتلةواصلت إسرائيل نشاطها االستيطاني في األراضي الفلسطينية
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وأكدت أالمانة على ضرورة تدعيم الثوابت الفلسطينية وااللتزام بإرادة الشعب وحماية مقدساته، محيين 
بهذه المناسبة أهلنا في القدس وصمودهم األسطوري في وجه الهجمة اإلسرائيلية الشرسة وما تتعرض له 

  .س الهوية الفلسطينيةالمدينة وما جرى مؤخرا في سلوان من محاوالت احتاللية يائسة لطم
  30/8/2010، )األراضي المحتلة(القدس، 

  
  "المعركة التفاوضية"وتؤكد مضيها في " تلغيماً للمرجعيات" شروط نتنياهو تعدفتح  .18

ماض في "، وأن الشعب الفلسطيني "بدولة يهودية"أكدت حركة فتح بأن الحركة لن تعترف : رام اهللا
  ".بث، ولن يخضع لشروط نتنياهومعركته التفاوضية بالصمود على الثوا

إن الحركة : "نسخة منه" قدس برس" احمد عساف، في تصريح مكتوب وصل فتحوقال المتحدث باسم 
متمسكة بمبادئها وأهدافها وبالثوابت الوطنية وبالحقوق التاريخية والطبيعية لشعبنا، وباحترام إرادة 

تفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية المجتمع والقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة واال
  ".وحكومة إسرائيل، واالستناد إلى مرجعيات عملية السالم

، موضحاً أن "إن شروط نتنياهو انتهاك للقانون الدولي وعملية تلغيم لمرجعية المفاوضات: "وقال عساف
 كرس وثبت حقوق الالجئين شرط االعتراف بيهودية دولة إسرائيل هو انتهاك للقانون الدولي، الذي"

أن االعتراف : "، مضيفاً"194الفلسطينيين في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتحديداً القرار 
بيهودية إسرائيل ليس مخالفا للقانون الدولي وحسب، بل إجازة لحرمان وتهجير ماليين الفلسطينيين من 

  ".بداًأراضيهم وبيوتهم في وطنهم التاريخي وهذا لن يكون أ
  30/8/2010قدس برس، 

  
  حماس تتهم السلطات المصرية بمنع قادتها من السفر ألداء العمرة .19

تلقينا بكل االستغراب القرار "نسخة منه " يونايتد برس انترناشونال" قالت حماس في بيان تلقت :غزة
ة إلى الديار المصري بمنع المعتمرين الذين ينتمون إلى حركة حماس من العبور عبر األراضي المصري

ورأت أن هذا  ".الحجازية ألداء مناسك العمرة مع العلم بأن الممر الوحيد إلى هذه الديار هو معبر رفح
، مدعية وجود تكامل بين دور األمن المصري مع دور "هو األول من نوعه على مر التاريخ"اإلجراء 

حتجاز جوازات السفر التي اشتبه عمل على ا" أمن حركة فتح"وأوضحت أن  .أمن حركة فتح في رام اهللا
بأنها لشخصيات من حركة حماس ومنعها من الوصول إلى السفارة السعودية للحصول على التأشيرة، 
الفتة إلى أنه تم انتهاء مدة اخذ الفيزا ومن ثم أرجعت إلى غزة بحجة أن المملكة السعودية رفضت 

  .التفييز لها
في السعودية نفت نفًيا قاطًعا أنها قامت برفض التأشير لهذه وقالت أنه بعد مراجعة الجهات المسؤولة 

ودعت مصر إلى الكف عن هذه األساليب التي تنكر الشرعية الفلسطينية، وتتجاهل أن حماس .الجوازات
تشكل أغلبية الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن األمر وصل إلى منع النائب األول لرئيس المجلس 

وناشدت حماس المملكة العربية السعودية التدخل  .فر ألداء مناسك العمرةالتشريعي أحمد بحر من الس
  ".الجرائم التي ترتكب باسم سفارتها زوًرا وبهتانًا"لمنع ما وصفتها بـ 

  30/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  المقاومة تطلق قذيفة على النقب الغربي: غزة .20
 معززة توغلت في منطقة حدودية تقع رائيليةإس قوات إنقالت مصادر فلسطينية :  اشرف الهور-غزة 
 أعلنت اشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، فيما إلى أدى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما إلى

 إحدىوقالت .  من القطاع على منطقة النقب الغربيأطلقت عن سقوط قذيفة صاروخية إسرائيل
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 صوبهم وأطلقوا خاضوا اشتباكات مع الجنود، ادهاأفر إن التابعة لحركة فتح األقصىمجموعات كتائب 
  .  القوات المتوغلة على االنسحاب من المكانأجبرت االشتباكات أن إلىالنيران، الفتة 

  30/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  ذكرى أمينها العام السابقفي  "الشعبية"ندوتان لـ: لبنان .21
لتحرير فلسطين ومسؤولها في الخارج ماهر الطاهر زار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية : البارد

مخيمي البداوي والبارد، وشاركا إلى جانب مسؤول ملف إعمار البارد مروان عبد العال في لقاء وندوة 
  . نظمتا لمناسبة الذكرى السنوية التاسعة الستشهاد أبو علي مصطفى
 للمخيم بدعوة من فصائل المقاومة في البداوي، شارك الطاهر في لقاء عقد في مقر اللجنة الشعبية

واللجان الشعبية، وتحدث الطاهر عن العناوين السياسية الراهنة، وخصوصاً ما يجري على الساحة 
وفي  . ، متناوالً الخالف الفلسطيني واالنقسام الحاصل"مخطط لتصفية قضيتنا الوطنية"الفلسطينية من 

ادة الجبهة في الجزء القديم من مخيم البارد وعلى أماكن البارد، جال الطاهر برفقة عبد العال وأعضاء قي
، بحضور فصائل "نادي الكرمل الرياضي"اإليواء المؤقت للنازحين، بعد ذلك نظمت ندوة في ساحة 

  . المقاومة واللجان الشعبية وفعاليات
حاليا هو تحدث الطاهر عن حل الدولتين والحل السياسي مع الكيان الصهيوني، معتبراً أن المطروح و

وبعدها تحدث مروان عبد العال عن الحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين في  .تصفية تدريجية للقضية
  .لبنان وعن الصعوبات التي يواجهها ملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد

  31/8/2010السفير، بيروت، 
  

  نتنياهو ينفي التعهد لواشنطن بتجميد االستيطان .22
 قبل أيام قليلة على اطالق المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة :ويترزر –  أ ف ب-القدس 

الفلسطينية، قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو انه لم يعد الواليات المتحدة بمواصلة التجميد 
مفاوضات الجزئي لالستيطان في الضفة الغربية، فيما دافع الرئيس محمود عباس عن قراره بالذهاب الى 

ونقل مسؤول حزبي اسرائيلي عن نتانياهو قوله في اجتماع  .مباشرة مع الجانب االسرائيلي تلبية للدعوة
، انه لم يعد الواليات المتحدة بمواصلة التجميد الجزئي لالستيطان في الضفة »ليكود«وزراء حزب 
ولم تتخذ الحكومة أي قرار ... د لم نقدم أي مقترح لألميركيين في شأن تمديد التجمي«: الغربية، موضحاً

قلنا ان مستقبل المستوطنات سيبحث أثناء المفاوضات الخاصة باالتفاق النهائي ... جديد في هذه المسألة 
، موعد انتهاء سريان قرار تجميد )سبتمبر( ايلول 26وكان نتانياهو يشير الى تاريخ . »مع باقي القضايا

  .الماضي) نوفمبر(تخذته حكومته في تشرين الثاني جزئي لالستيطان في مستوطنات الضفة ا
  31/8/2010، الحياة، لندن

  
   عودة الالجئينإلغاء على  الفلسطينيةاتفقنا مع السلطة: أفيشاي برافرمان .23

بين السلطة في رام " المفاوضات المباشرة"في أول تصريحٍ لوزيرٍ في حكومة االحتالل حول ما تسمى بـ
أن هناك الكثير من المسائل " أفيشاي برافرمان" "شؤون األقليات"ير ما تسمى اهللا واالحتالل؛ كشف وز

، في تصريح له، إن "برافرمان"وقال . التي تم حسمها مع المفاوض الفلسطيني؛ بما في ذلك حق العودة
مسألة عودة الالجئين الفلسطينيين وحق العودة قد حسمت من خالل االتفاق على عدم عودة الالجئين، مع 

  ".حاالت إنسانية"بقاء الباب مفتوًحا أمام عودة الجئين تحت مسمى إ
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ألن معظم التفاصيل الخالفية قد ذُلِّلت؛ "كال من أبو مازن ونتنياهو إلى التوصل التفاق؛ " برافرمان"ودعا 
  .، حسب زعمه"بما في ذلك حق العودة

  30/8/2010، السبيل، عمان
  

   سيعود الفلسطينيين على رضوخ اإلسرائيليين للضغوطاتتمديد قرار التجميد: عوزي الندوا .24
حذّر الوزير اإلسرائيلي، عوزي النداو حكومته من التداعيات المترتّبة على تمديد قرار تجميد : الناصرة

يعود الفلسطينيين على رضوخ إسرائيل "أعمال االستيطان، معتبراً أن أمراً كهذا من شأنه أن 
  .، حسب تعبيره"للضغوطات

إن تمديد هذا التجميد سيؤدي إلى إسدال "، عن النداو قوله )30/8(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم اإلثنين 
الستار على عملية السالم، إذ من شان هذه الخطوة أن تؤدي إلى تعويد الفلسطينيين على أن إسرائيل 

  ".ترضخ للضغوط
تجاه نظيره " لفتات حسن النية"ما أسماه بـ هذا ودعا الوزير اليميني، المفاوض الفلسطيني إلى تقديم 

، وفق "قامت بدورها بدفع مفاوضات السالم والكرة اآلن في ملعب رام اهللا"اإلسرائيلي، ذلك أن تل أبيب 
  .قوله

عدم الرضوخ ألي إمالءات في القضايا "، الحكومة بـ"إسرائيل بيتنا"كما طالب الوزير عن حزب 
  .، في إشارة إلى اإلدارة األمريكية"ا في حال استئناف أعمال االستيطانالجوهرية، حتى من قبل أصدقائه

  30/8/2010قدس برس، 
  

   الحدود الشماليةإلىالجيش اإلسرائيلي يسحب لواء عسكريا من الضفة الغربية ": معاريف" .25
» كفير« كشفت صحيفة معاريف االسرائيلية  أن الجيش اإلسرائيلي سيسحب لواء : سمر خالد-القدس 

 عاما من 20لتابع لسالح المشاة فى الجيش من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية العام المقبل بعد ا
الخدمة هناك، فى ضوء تحسن األوضاع األمنية لتحل محله وحدات أخرى من الجيش، وأنه سينتشر 

  .على طول الحدود الشمالية مع لبنان
قرار يأتى فى سياق الرؤية اإلستراتيجية لقائد هذا ال» وأضافت الصحيفة في عددها الصادر امس إن

المنطقة الوسطى ،آفى مزراحى، بهدف تحسين أداء اللواء وبضغط من العقيد أرون أبامن، خاصة بعدما 
أصبح اسم اللواء متداوال فى إسرائيل بسبب سلسلة أحداث مرتبطة بجنوده شملت رفض أداء الخدمة 

  . تمرد وعصيان إلخالء المستوطناتالعسكرية والتنكيل بفلسطينيين وأحداث
وأوضحت معاريف بأن مزراحى أصدر قراره التاريخى للواء كفير بالخروج من الضفة الغربية العام 

المتوقعة فى الشمال، حيث صدرت التعليمات » الحرب الكبرى«المقبل باالستعداد للمشاركة فى 
ت نفسه فى القتال فى المناطق المؤهلة والمناطق الذى أثب» كفير«باالستفادة من الخبرة الكبيرة لدى لواء 

وأشارت الصحيفة إلى أن مزراحى كان قد أكد فى الفترة األخيرة أن لواء كفير سيتدرب على . الحدودية
مناطق مالئمة للبنان وسوريا وبعدها سينضمون إلى مناورات سالح المدفعية والمدرعات التى يجهزون 

ولفتت معاريف إلى أن لواء كفير هو األكبر واألكثر شهرة . دود الشماليةالجنود للعمل الميدانى على الح
فى وحدات الجيش اإلسرائيلى التى تخدم فى المناطق الفلسطينية وهو اللواء رقم واحد فى تخريج ضباط 

وأوضحت الصحيفة  بأن لواء كفير . قادوا الجيش اإلسرائيلى، ويحظى بإقبال كبير من المجندين الجدد
 كى يساعد سالح المدرعات فى نشاطه بالضفة الغربية، وخالل االنتفاضة 1990 تأسس عام كان قد

الفلسطينية الثانية تقرر تحويله إلى ألوية مختصة فى النشاط والعمل فى المدن الفلسطينية،حيث يشمل 
  .»نيتسج يهودا»و» لفيا» و» دوكيفت«و » خروب»و» شمشون«و » نحشون«وحدات 

  31/8/2010، الرأي، عمان
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  أيزنكوت يرفض نيابة رئيس األركان": معاريف" .26

رفض قائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي اللواء غادي آيزنكوت، اقتراح وزير : مهدي السيد
الدفاع إيهود باراك والرئيس المعين ألركان الجيش يوآف غاالنت بتولي منصب نائب رئيس األركان، 

، أن النزاع في قيادة الجيش اإلسرائيلي على المناصب »معاريف«يفة األمر الذي يعني، بحسب صح
  .القيادية ال يزال مستمراً

عن ضابط رفيع المستوى في المنطقة الشمالية للجيش اإلسرائيلي تأكيده أن آيزنكوت » معاريف«ونقلت 
نه يريد بعث رسالة إلى باراك وغاالنت تتعلق بقراره رفض تولي منصب نائب رئيس األركان، وبأ

  .مواصلة أداء مهمته الراهنة في قيادة المنطقة الشمالية كلما اقتضت الضرورة ذلك
إلى خلفية قرار آيزنكوت، فنقلت عن ضباط رفيعي المستوى تقديرهم بأن » معاريف«وتطرقت صحيفة 

. ال يمكن إصالحه أبداً» وثيقة غاالنت«الصدع الذي حدث بين باراك وغاالنت وآيزنكوت في أعقاب 
ومع ذلك، يعتقد هؤالء الضباط أن آيزنكوت يسعى إلى كسب مزيد من الوقت ليرى إن كانت هذه الوثيقة 

 إلسرائيل بعد 21ستلحق ضرراً به، وأنه يسعى إلى تحسين وضعه ليتنافس على رئاسة األركان الـ
  .أربعة أعوام ونص عام

» أمان«ستخبارات العسكرية ، يأمل آيزنكوت تعيينه في منصب رئيس شعبة اال»معاريف«وبحسب 
لثالث سنوات، على أن ُيعين بعد ذلك نائباً لرئيس األركان لمدة عام، تمهيداً لتوليه رئاسة األركان خلفاً 

  .لغاالنت
  31/8/2010، األخبار، بيروت

  
  35- طائرة اف800 تستعد لبناء اجنحة لنحو "اسرائيل" .27

ائيلي يوم االثنين إن اسرائيل تجري محادثات لبناء  قال مسؤول اسر:اوري لويس -دان وليامز  -القدس 
  ).ستيلث (35-اجنحة لنحو ربع الطائرات االمريكية المقاتلة الجديدة من طراز اف

 مليون دوالر لكل 96 بتكلفة تقارب 35- طائرة اف3200وتعتزم شركة لوكهيد مارتين حاليا بناء نحو 
  .منها

كة الصناعات الجوية االسرائيلية المملوكة للدولة ستبني وقال مسؤول اسرائيلي رفض نشر اسمه ان شر
  .االجنحة

نحن في مرحلة متقدمة من المحادثات الخاصة بشركة الصناعات الجوية االسرائيلية "وأضاف لرويترز 
  ." زوج من االجنحة800النتاج نحو 

لمعروفة ايضا باسم ورفضت لوكهيد مارتين التعليق على تفاصيل االتفاق المحتمل المتعلق بالطائرة ا
  .مقاتلة الضربة المشتركة

 20وفي وقت سابق من الشهر الحالي اقر وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك من حيث المبدأ شراء 
  . مليار دوالر2.75مقاتلة ال ترصدها اجهزة الرادار في صفقة بقيمة 

وستغطي . ة بنهاية سبتمبر ايلولويتوقع مسؤولون اسرائيليون وامريكيون االقرار النهائي لهذه لصفق
  .تكلفة الشراء منحة عسكرية تقدمها الواليات المتحدة سنويا السرائيل وقيمتها ثالثة مليارات دوالر

 خارج الشركاء الدوليين الثمانية 35-وستكون اسرائيل اول دولة اجنبية توقع اتفاقا لشراء الطائرة اف
  .الذين ساعدوا في تطويرها

 طائرة 55سرائيليون وأمريكيون مطلعون على الصفقة ان اسرائيل لديها خيار لشراء وقال مسؤولون ا
  .اخرى
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-ربما ينتهي االمر باسرائيل ببناء جزء كبير من الطائرة اف"وقال مسؤول امريكي مطلع على الصفقة 
35".  

  31/8/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  مواجهة حماس ب "لاسرائي"دليل على فشل زة استمرار العمليات المسلحة المنطلقة من غ": والال" .28
في الذكرى الخامسة النسحاب اسرائيل من قطاع غزة، قام الموقع االخباري :  زهير اندراوس-الناصرة 

بنشر ملف خاص شارك في اعداده عدد من المحللين والخبراء يقدم كشف حساب بانجازات ) والال(
  .واخفاقات اسرائيل من هذا االنسحاب

شكّل استمرار العمليات المسلحة المنطلقة من قطاع غزة وانتشارها بين قطاعات مختلفة : لتقريرويقول ا
من االجنحة العسكرية، دليال على فشل ذريع الستراتيجية اسرائيل في مواجهة حماس وحلفائها، وابدى 

ل مختلفة، الكثير من الجنراالت االسرائيليين اعتقادهم ان استمرار هذه العمليات، وبطرق ووسائ
سيضعف قدرات الجيش على مواكبة تطوير نفسه، فضال عن ان هذه العمليات احالت التفوق النوعي 
االسرائيلي، وخاصة القنابل والصواريخ المتطورة الى قوة محايدة، وساعدت على االخالل ببنية الردع 

  .العسكري، واحباط نظرية االمن، واحالل مفهوم المجتمع المذعور محلها
تجلى االعتراف االسرائيلي بفشل القضاء على حماس، عبر اقوال الجنراالت والمسؤولين السياسيين، وقد 
وزير الشؤون االستراتيجية الحالي ورئيس هيئة االركان السابق موشيه يعلون اكد ان الجيش : ومنهم

ان افضل سبيل االسرائيلي لن يكون بمقدوره ان يضع حدا نهائيا للعمليات المسلحة بوسائل القوة، و
للخروج من المأزق االمني الذي توجد فيه اسرائيل هو التوجه بسلسلة من التسهيالت للفلسطينيين، فضال 
عن البحث عن سبل افاق سياسية جديدة، وتكمن اهمية هذه التصريحات، فضال عن كونها اقرارا بعجز 

عن اكبر مرجعية عسكرية، وتحديدا القوة االسرائيلية في القضاء على العمليات المسلحة، فانها تصدر 
عن الشخص الذي رفع شعار ما لم يأت بالقوة، يأتي بمزيد من القوة في مواجهة المقاومة، اما وزير 
االمن ايهود باراك فقال ان الفلسطينيين اضحوا مثل الوسادة، كلما وجهت لهم لكمة، ارتدوا بقوة، وكأنهم 

  .لم يتلقوا اللكمة
رال داني روتشيلد، الرئيس السابق لقسم االبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية من ناحيته، قال الجن

انه المر يثير اليأس واالحباط ان تنجح حركة حماس التي تقود باقي الفصائل بعد كل ما تعرضت له من 
ة االجهز'ضربات في تنفيذ تلك السلسلة من العمليات الفدائية، ان اقل ما يمكن ان يقال هنا ان حديث

االمنية عن تقليص قدرات حماس هو امر ليس فقط مبالغا فيه، بل ومحض خيال، اما وزير االمن 
علينا ان نتخلى عن الكثير من المسلمات التي تعلقنا بها في الماضي، : االسبق، بنيامين بن اليعازر فقال

امكان المرء ان يواصل وهي اننا لن نمنع مواصلة تقتيل مواطنينا في الشوارع والمقاهي والمنتديات، ب
الحديث عن امكانية الحسم االمني في مواجهة الفلسطينيين، لكن العمليات المسلحة بعد كل هذه الجهود 
التي بذلناها، تدل على ان هذه امكانية غير واقعية مطلقا، ومن يواصل الحديث عن الحسم العسكري فهو 

  .بال شك يوهم نفسه فقط
  31/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  س الماضينتنياهو أهان أوباما خالل لقائهما في مار": الجريدة الكويتية" .29

أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أحرج الرئيس ' الجريدة'كشف مصدر مطلع لـ : القدس
األميركي باراك أوباما وأهانه خالل لقائهما في مارس الماضي، عندما تلقى أربعة اتصاالت هاتفية من 

وجته سارة، على خالف ما أثير من أنباء وقتئذ من أن أوباما بادر إلى ترك رئيس الوزراء اإلسرائيلي ز
  .ينتظر وحيداً
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وقال المصدر األميركي إنه خالل الجلسة الثانية التي عقدت بين الطرفين، رد نتنياهو على هاتفه النقال 
 التي كانت ترافقه إال أنها لم تكن في البيت أكثر من مرة معتذراً إلى أوباما بأن المتصلة زوجته سارة

  .األبيض
وبحسب المصدر، فقد تكرر رن الهاتف خالل عشر دقائق، إذ كانت سارة على الخط ونتنياهو رد عليها 

تصرف 'وأشار المصدر إلى أن . ما دفع أوباما إلى االعتذار والخروج من القاعة تاركا نتنياهو وحده
ن وقحاً وال يليق برئيس حكومة دولة صغيرة كإسرائيل مع رئيس أكبر وأهم نتنياهو لم يكن الئقاً وكا

ولم يخف الرئيس األميركي أمام . ، وأكد أن الرئيس األميركي اعتبر أن الحادث مقصود'دولة في العالم
مستشاريه أنه ال يستلطف نتنياهو كثيراً لكنه عبر عن استعداده للعمل معه بكل جدية وجهد إلحراز تقدم 

  .لى صعيد عملية السالمع
  31/8/2010، الجريدة، الكويت

  
   خبيراً قانونياً 170وزارة الخارجية اإلسرائيلية تفتتح مؤتمرا يضم ": معاريف" .30

" اإلسرائيلية"الصهيونية، أمس، أن وزارة الخارجية " يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : )آي.بي .يو (
لمناقشة " إسرائيل" دولة وصلوا إلى 32راً قانونياً من  خبي170افتتحت أول مؤتمر من نوعه جمعت فيه 

  .التي تشن ضدها " نزع الشرعية"التكتيكات التي يتوجب اعتمادها للتعاطي مع ما تسمى حملة 
تأمل في استخدام خبراء مشهورين من العالم للمساعدة في محاربة النقد " إسرائيل"وأشارت إلى أن 

في القانون الدولي " إسرائيل"المؤتمر هو تحديد المسائل التي تواجه ولفتت إلى أن هدف . الموجه ضدها 
وسيلتقي الضيوف . للمجتمع الدولي " اإلسرائيلية"للخبراء، والتعلم منهم كيفية تقديم الحجج القانونية 

  " .الكنيست"األجانب بقضاة من المحكمة العليا ورؤساء ادعاء عسكريين ووزراء وأعضاء من 
  31/8/2010، ةالخليج، الشارق

  
   للجنة التحقيق األممية" أسطول الحرية"زعبي تتوجه إلى عمان لتقديم إفادتها حول الهجوم على  .31

غادرت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي يوم أمس، اإلثنين، متجهة الى العاصمة 
 والتي أقيمت بقرار من لجنة حقوق األردنية، عمان، لإلدالء بإفادتها أمام لجنة تقصي الحقائق المستقلة

وفي بيان أصدرته يوم أمس قالت .   2010 حزيران 2اإلنسان في األمم المتحدة، في إجتماعها بتاريخ 
النائبة زعبي إنها ستدعو اللجنة إلى التحقيق في المسؤولية المباشرة لكل من رئيس الحكومة بنيامين 

 أركان الجيش غابي أشكنازي، وإلى عدم التردد في تقديم نتانياهو، ووزير األمن إيهود باراك، ورئيس
كما ستدعو اللجنة إلى توسيع صالحياتها بحيث .  توصيات واضحة بإحالة الثالثة إلى المحكمة الدولية

تشمل التحقيق في مخالفة حصار غزة للقانون الدولي، وفيما ترتب على الحصار من جرائم حرب 
  . وجرائم ضد اإلنسانية

اق ذاته، طالبت النائبة زعبي وزير األمن الداخلي بتمكين اللجنة من االستماع لشهادة الشيخ رائد في السي
باإلفراج عن مذكرات الشيخ صالح، التي قام بسرقتها، والتي دون فيها " الشاباك"صالح، كما طالبت 

الء الجيش اإلسرائيلي على الشيخ دقيقة بدقيقة ما كان يحدث حوله منذ الدقيقة األولى لإلبحار ولغاية استي
القافلة وخطفها، وباإلفراج عن جميع الوثائق والمستندات والتسجيالت التي من شأنها الكشف عن حقيقة 

  . ما جرى
  31/8/2010، 48موقع عرب
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   مستوطنة باتت جاهزة للتنفيذ57تراخيص للبناء في إذاعة الجيش اإلسرائيلي تكشف عن  .32
فت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، عن أن سلطات االحتالل كش: برهوم جرايسي -الناصرة 

 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، لبناء آالف البيوت االستيطانية 57استصدرت تراخيص بناء في 
في الفترة المقبلة، في حين يسافر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر اليوم الثالثاء إلى واشنطن 

  . استئناف المفاوضات المباشرة، وسط تأكيدات جديدة له بعدم تجميد االستيطانللمشاركة في قمة
وحسب ما تبين من القائمة التي نشرتها إذاعة جيش االحتالل فإن عددا من التراخيص منح لمستوطنات 

تقع شرقي جدار الفصل العنصري، التي تزعم سلطات االحتالل أنها ستكون مستعدة " صغيرة ونائية"
  .ا في إطار الحل الدائمإلخالئه

وقال قادة المستوطنين، إنهم سيباشرون في تنفيذ هذه التراخيص على االرض منذ السابع والعشرين من 
المقبل، في حين قالت اإلذاعة، إن نتنياهو ووزراؤه أكدوا أن تجميد االستيطان ) سبتمبر(شهر ايلول 

  .ن من الشهر المقبلالمزعوم لن يستمر ليوم واحد، أكثر من السادس والعشري
 مستوطنة على األقل لن 57وقالت اإلذاعة، إنه من فحص ميداني اجرته في االيام األخيرة تبين انه لدى 

تكون حاجة النتظار استصدار تصاريح بناء في المستوطنات، إذ أن التصاريح باتت بحوزتها منذ زمن، 
الخليل، وايضا في منطقة نابلس ومنطقة وهي جاهزة للتنفيذ، ومن بينها مستوطنات تقع جنوب مدينة 

  .غور األردن
  31/8/2010، الغد، عمان

  
  السالمبإلقناع اإلسرائيليين بأن الفلسطينيين شركاء لهم  إعالمية  تشن حملة"مبادرة جنيف" .33

أمس حملة إعالمية إلقناع ” مبادرة جنيف“شن ناشطون فلسطينيون إسرائيليون في :  د ب أ- االتحاد
وقالت المبادرة إن الحملة، التي . ين المتشككين بأن الفلسطينيين شركاء لهم في عملية السالماإلسرائيلي

  .في تمويلها، ستستمر لمدة ثالثة أسابيع” الوكالة األميركية للتنمية الدولية“تساهم 
وتتضمن الحملة مشاهد مصور قصيرة لفلسطينيين بارزين يخاطبون جمهور اإلسرائيليين وفي وسائل 

أنا “عالم وعلى شبكة اإلنترنت واللوحات اإلعالنية، حيث ويختتم كل منهم تصريحاته المقتضبة بجملة اإل
، بعد التحدث عن الفرص الضائعة وخيبات األمل الماضية والحاجة إلى ”شريكك فهل أنت شريكي؟

  .االستفادة من المحادثات الراهنة للوصول إلى اتفاق سالم تاريخي
اإلسرائيلي جادي بالتيانسكي أن الحملة تستهدف دحض وجهة النظر ” رة جنيفمباد“وذكر مدير عام 

اإلسرائيلية الزاعمة بأن إسرائيل ليس لديها شريك سالم والتي تعرب عنها شخصيات حكومية إسرائيلية 
  .بارزة

  31/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

   يلوح بانسحابه من الحكومة في حال تمديد قرار تجميد االستيطان"البيت اليهودي"حزب  .34
بانسحابه من االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، إذا ما تقرر تمديد " البيت اليهودي"هدد حزب : الناصرة

  .مفعول قرار تجميد االستيطان والذي ينتهي في السادس والعشرين من الشهر القادم
حزب إن البيت " ، عن عضو الحزب زبولون أورليف، قوله )30/8(م اإلثنين ونقلت اإلذاعة العبرية اليو

اليهودي لن يبقى في االئتالف الحكومي في حالة تمديد مفعول القرار بتجميد عملية البناء في 
، داعياً جميع معارضي القرار إلى الضغط على رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو "المستوطنات
  ".لن يحصل على أغلبية برلمانية لمواصلة تجميد االستيطان"لى أنه بالتأكيد ع
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ال يمكن الثقة "، مشيراً إلى أنه "الخداع والتضليل المتواصل"هذا واتهم اورليف، الجانب الفلسطيني  بـ 
، فيما أعرب سفيان أبو زايدة عضو المجلس الثوري لحركة التحرير "على اإلطالق بالفلسطينيين

  .، عن ذات الموقف الذي يكنّه تجاه الجانب اإلسرائيلي"فتح"الفلسطينية 
  30/8/2010قدس برس، 

  
   منزالً بالقدس العام الجاري30 هدمت "إسرائيل" .35

 ذكرت لجنة القدس في وزارة األوقاف والشؤون الدينية في غزة أن سلطات االحتالل : سمر خالد-غزة 
مدينة القدس المحتلة أسفرت عن تهجير عدد من  مبنى في 24اإلسرائيلي هدمت خالل العام الجاري 

وأشارت اللجنة في تقرير إلى وجود ستة مبان أخرى قد ُهدمت على يد أصحابها المقدسيين، . المقدسيين
  . مواطنًا22مما أدى إلى تهجير 

حو أن آالف الطلبة المقدسيين يعانون من نقص حاد في المرافق التعليمية المالئمة، وأن ناللجنة وذكرت 
 ألف طفل ال يتمتعون بحقهم في التعليم المجاني ويجبرون على دفع رسوم باهظة لاللتحاق بالمدارس 40

وأكدت اللجنة أن القدس الشرقية بحاجة إلى ما يقدر بألف غرفة مدرسية . الخاصة أو شبه الخاصة
 في سن الدراسة غير  آالف طفل فلسطيني5إضافية لتلبية االحتياجات الحالية، بينما يوجد ما يزيد عن 

  .مسجلين في أي مدرسة
  31/8/2010الرأي، عمان، 

  
   بدوياً في منطقة أم الرشراش جنوبي نابلس230 إخطارات لترحيل  تسلمسلطات االحتالل .36

 في منـطقة أم الرشراش  بدويا230ًسلّمت سلطات االحتالل إخطارات لترحيل : امجد سمحان -رام اهللا 
  .ضفة الغربية بدعوى اإلقامة غير المرخصة في المكانجنوبي مدينة نابلس في ال

هذه حجة فارغة، هم " إن "السفير"وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ
 إلى أن الهدف من الترحيل هو توسيع ، مشيراً"يريدون ترحيلهم تمهيدا لالستيالء على كل المنطقة

  . فة إلى منع مخطط لبناء مدرسة في المكانمعسكر للجيش في المنطقة، إضا
  31/8/2010السفير، بيروت، 

  
  عشرات اإلخطارات ألبناء العشائر البدوية التي تقطن منطقة الكسارات شرق عناتا: الضفة الغربية .37

أعرب عدد من سكان التجمعات البدوية الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا عن :  أحمد رمضان-رام اهللا 
على مدار األيام الثالثة الماضية عشرات  عد أن سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيليمخاوفهم ب

اإلخطارات ألبناء العشائر البدوية التي تقطن مناطق الخان األحمر والنبي موسى ومنطقة الكسارات 
  .2011 يونيو/ شرق عناتا، تخطرهم بموجبها بإخالء المناطق التي يسكنونها قبل نهاية حزيران

 عدد العائالت التي سيلحق بها الضرر جراء القرار اإلسرائيلي ،ن المخطرينوهو م ،ايز كعابنة فدروق
  . عائلة من التجمعات البدوية الكائنة في المناطق التي يشملها اإلجراء اإلسرائيلي600قرابة 

  31/8/2010، بيروت، المستقبل
  

  وضاتاالحتالل يشرع بتوسيع مستوطنتين قرب نابلس عشية بدء المفا .38
الجزئي المزعوم، بل " التجميد"استئناف االستيطان فور انتهاء فترة " إسرائيل"قررت : القدس المحتلة

وذكر مسؤول ملف االستيطان شمال  .بدأت منذ اآلن توسيع مستوطنتين قرب نابلس في الضفة الغربية
 نابلس، وأخرى الضفة غسان دغلس أن أعمال توسيع استيطاني بدأت في مستوطنة ألون موريه شرق
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وأضاف، في بيان، أنه تم إدخال خمسة بيوت متنقلة إلى .  قلقيلية-في حفات غلعاد على طريق نابلس
وذكر أنه تجري في الوقت ذاته . مستوطنة ألون موريه وأنه تم رصدها، أمس، خالل نلقها إلى هناك
  .أعمال توسعة في مستوطنة حفات غلعاد تشتمل إضافة بنية تحتية جديدة

  31/8/2010لخليج، الشارقة، ا
  

  مؤسسة القدس تستنكر عقد المؤتمر اليهودي العالمي في القدس المحتلة .39
 استنكر أحمد أبوحلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية التحضيرات اإلسرائيلية لعقد : وائل بنات- غزة

دف من المؤتمر هو وبين أبوحلبية أن اله .المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر بمدينة القدس اليوم
 حيث سيتناول المؤتمر كيفية  وخارجياًللدفاع عن الكيان الصهيوني داخلياً"السعي إلى وضع إستراتيجية 

  ".الدفاع عن دولة االحتالل في الشبكة العنكبوتية وعن شرعية وحق الدولة العبرية في الوجود
انتهاكات واعتداءات في القدس ضد وعبر أبوحلبية عن استغرابه من الصمت العربي تجاه ما يحدث من 

المقدسات والممتلكات والمواطنين الفلسطينيين، وطالب المجتمع اإلسالمي والعربي بالتحرك العاجل 
ودعا لوضع . للدفاع عن القدس وأهلها من المخططات اإلسرائيلية الرامية لتفريغ المدينة من أهلها

فاع عن القدس والعمل على توفير الدعم المطلوب إستراتيجية فلسطينية وعربية وإسالمية موحدة للد
لصمود المواطنين المقدسيين، وتقديم االحتياجات اليومية للمواطن المقدسي الذي يدافع وحده عن المدينة 

  .المقدسة ضد أشرس احتالل وآلة قمعية عرفتها البشرية
  13/8/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
  يين في الخليل ويعتقل مواطناً آخراالحتالل ينكّل بأطفال فلسطين .40

 أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي أقدمت في ساعة متأخرة من الليلة :الخليل
  .الماضية، على توقيف مجموعة من األطفال الفلسطينيين في محافظة الخليل المحتلّة، والتنكيل بهم

 احتجزت ليلة أمس عدداً من أطفال منطقة حوارة بالخليل، وأفادت المصادر أن قوات الجيش اإلسرائيلي
  .وقامت بالتنكيل بهم وإرهابهم من خالل تصويب األسلحة النارية باتجاه رؤوسهم

، بلدتي دورا وسعير بجنوب 30/8وفي السياق ذاته، فقد داهمت القوات اإلسرائيلية فجر يوم اإلثنين 
  . واسعة لمنازل األخيرة، إلى أن أسفرت عن اعتقال مواطنوشمال مدينة الخليل، وشنّت حملة اقتحامات

  30/8/2010قدس برس، 
  

   حافلة لألقصى عبر مسيرة البيارق1000تسيير .. خالل رمضان .41
 سيرت مؤسسة البيارق إلحياء المسجد األقصى أكثر من ألف حافلة ركاب من بداية شهر :الضفة الغربية

بيارق المصلين الذين جاؤوا من كافة قرى ومدن الداخل  حافالت مسيرة ال وتقل.رمضان المبارك
  .الفلسطيني ألداء الصلوات في المسجد األقصى المبارك

أن في طمع تأشار مدير مؤسسة البيارق إلحياء المسجد األقصى وفيق درويش إلى أن مؤسسة البيارق و
  . حافلة1500يصل عدد الحافالت في نهاية شهر رمضان المبارك إلى أكثر من 

  31/8/2010، السبيل، عمان
  

  "المباشرةالمفاوضات "األسرى يطالبون بوضعهم على رأس أولويات  .42
طالب األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل القيادة الفلسطينية بوضع قضيتهم على رأس : ).أ.ب.د(

ني والحركة ودعا األسرى، في بيان صدر عن نادي األسير الفلسطي .األولويات في المفاوضات المباشرة
األسيرة، القيادة الفلسطينية إلى التعامل مع قضية األسرى في المفاوضات بطريقة مختلفة وتجنب تكرار 
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وطالب البيان بعدم ترك قضية األسرى إلى اللحظات األخيرة، أو أن تصنف مرة  .األخطاء السابقة
ودعا البيان إلى أن يكون ضمن  .وبالتالي يصبح القرار بشأنها إسرائيلياً" حسن النوايا"أخرى ضمن باب 

كتعبير عن مدى اهتمام القيادة الفلسطينية "الوفد الفلسطيني المفاوض مفاوضاً متخصصاً لقضية األسرى 
  ". بهذه القضية، وهي أيضاً رسالة للطرف اإلسرائيلي وللوسطاء الدوليين

  31/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

   من األسرى يعانون من أمراض مختلفة25% .43
 استعرضت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان حاالت عدد من األسرى المرضى :الضفة الغربية

في السجون اإلسرائيلية، الذين يعانون من مشاكل صحية في غاية الصعوبة؛ األمر الذي يهدد حياتهم 
 في  أسير1500وأشار الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي إلى وجود نحو . بصورة حقيقية

  .من مجموع األسرى% 25السجون اإلسرائيلية يعانون من أمراض مختلفة، وهو ما نسبته 
 نسخة عنه أمس، أن اإلهمال الطبي في تقديم العالج، والتأخر في إجراء "السبيل"وأوضح في بيان وصل 

  .العمليات الالزمة يعتبر القاسم المشترك بين هؤالء األسرى
  31/8/2010، السبيل، عمان

  
  مطالبة بوقف القرار اإلسرائيلي بنقل األسرى المرضى في مستشفى سجن الرملة: زةغ .44

طالب ممثلون عن مؤسسات حقوقية وقانونية وذوو األسرى بوقف القرار اإلسرائيلي  :كتب حسن جبر
إلى السجون " مراش"األخير القاضي بنقل األسرى المرضى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة 

واعتبروا في مؤتمر صحافي عقدوه، أمس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب  .رائيليةالمركزية اإلس
األحمر بمدينة غزة، أن القرار اإلسرائيلي بمثابة قرار بقتل هؤالء األسرى، في خطوة تدل على 
االستهتار التام بحياة األسرى المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة جداً كالسرطان والفشل الكلوي 

  .الجلطات والسكري والشلل ويحتاجون إلى رعاية دائمة ومستمرة ومتابعة نظراً لخطورة حالتهمو
 52، إن قوات االحتالل لم تكتف بقتل في غزةحكومة لوقال محمد فرج الغول وزير شؤون األسرى في ا

القائمة أكثر  أسيراً شهيداً بسبب اإلهمال الطبي المتعمد، لكنها تصر على رفع هذه 199أسيراً من أصل 
فأكثر عبر القرار األخير الذي اتخذته إدارة مصلحة السجون القاضي بنقل عدد كبير من األسرى 

  .وأكد أن القرار الذي اتخذته إدارة سجون االحتالل يعتبر بمثابة قرار بإعدام هؤالء األسرى .المرضى
اع غزة، إلى إعالء الصوت بدوره، دعا خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان في قط

واالحتجاج على الممارسات القمعية إلدارات السجون اإلسرائيلية بحق األسرى، خاصة المرضى منهم، 
  .وأكد أن مستشفى الرملة يفتقر إلى الحد األدنى من احتياجات األسرى المرضى

  31/8/2010 رام اهللا، األيام،
  

  "قانون الهيئة المستقلة" حماس بالتراجع عن سن تشكيل لجنة قانونية ووطنية لمطالبة نواب: غزة .45
شكلت الحملة الوطنية لحماية الحريات وإنهاء االنقسام في شبكة المنظمات األهلية  :كتب فايز أبو عون

ومؤسسات حقوق اإلنسان وأحزاب يسارية وديمقراطية لجنة قانونية ووطنية لمراجعة نواب كتلة التغيير 
عة لحركة حماس والطلب منها التراجع عن قرارها بسن قانون الهيئة الفلسطينية واإلصالح البرلمانية التاب

  .المستقلة لحقوق اإلنسان بهدف السيطرة عليها
وأشار مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال المحامي صالح عبد العاطي، إلى أن اللجنة المشكلة من ثالثة 

 ونواب كتلة حماس بهدف عدم المساس طاع غزةفي قأشخاص من المجتمعين ستقوم باالتصال بالحكومة 
  .بالهيئة، وضمان حرية عملها في قطاع غزة
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  31/8/2010 رام اهللا، األيام،
  

  نوفمبر/  لمؤتمرها العام في تشرين الثانيتحضيراً  ببيروتالهيئة الفلسطينية تعقد اجتماعاً .46
 في بيروت بمشاركة ممثلين من كل اً تشاوريتعقد الهيئة الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة مؤتمراً

وقالت أمانة سر الهيئة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن المؤتمر الذي سينعقد  .الدول العربية
 سبتمبر سيناقش برنامج الهيئة في إطار التحضير لمؤتمرها العام األول في تشرين / أيلول24 و23يومي 
  . نوفمبر القادم/الثاني

  3/8/2010ت، ن.موقع الجزيرة
  

  أين وصلت المالحقات القانونية في مجزرة صبرا وشاتيال؟: م ندوة تحت عنوانيقت" ثابت"منظمة  .47
 على ارتكاب مجزرة مخيمي صبرا 28وفي الذكرى ،  طارق متري.برعاية وزير اإلعالم اللبناني د

 قانونية – إعالمية ندوة مةإقالحق العودة عن " ثابت"وشاتيال لالجئين الفلسطينيين في لبنان تعلن منظمة 
  أين وصلت المالحقات القانونية في مجزرة صبرا وشاتيال؟ :متخصصة تحت عنوان

 الندوة عدد من الباحثين والخبراء أعماليشارك في ، في بيروت، و16/9/2010يوم الخميس وذلك 
  . الجامعات والمهتمينوأساتذة واإلعالميين واألكاديميينالقانونيين 

  30/8/2010 ،منظمة ثابت
  

  الفلسطينيون متساوون في قبول ورفض المفاوضات: استطالع .48
 في أظهر استطالع للرأي، نشره المركز الفلسطيني الستطالع الرأي، تساوياً:  كفاح زبون- رام اهللا

 من المستطلعين %31.7، فبينما قبل "إسرائيل"موقف الفلسطينيين إزاء القبول بمفاوضات مباشرة مع 
، في وقت طالبت %31.1المباشرة، أيد االستمرار في المفاوضات غير المباشرة ما نسبته بالمفاوضات 

  . بوقف المفاوضات من أساسها%31.1فيه نسبة 
 1010 آب الحالي، عينة عشوائية مكونة من / أغسطس10 و2وشمل االستطالع، الذي أجري بين 

  .دس وقطاع غزةأشخاص يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها الق
هل تعتقد أن الرئيس األميركي باراك أوباما قادر على إقامة دولة فلسطينية أم غير ": وردا على سؤال

 بأنه %65.8 من المستطلعين أنه قادر على إقامة دولة فلسطينية، في حين أجاب %32.3، أجاب "قادر؟
 من الجمهور %79.4ى ما سبق، فإن  علوتعقيباً ."ال أعرف" بـ%1.5غير قادر، بينما كان جواب نسبة 

الفلسطيني ال يعتقدون أن زيارة المبعوث األميركي، جورج ميتشل، ستؤدي إلى أي تقدم في عملية 
  ."ال أعرف" بـ%4.6 يرون عكس ذلك، بينما أجابت نسبة %16السالم، في حين أن 

على حل الدولة ) فلسطينإسرائيل و(وقال أكثر من نصف الشعب الفلسطيني إنهم يفضلون حل الدولتين 
 حل الدولة الواحدة، %26.7 إنهم يفضلون حل الدولتين، بينما فضل %54.8وقال . الواحدة ثنائية القومية

 أجابوا بأنه ال يوجد حل للمشكلة، في حين أن %7.6ثنائية القومية بحقوق متساوية لكال الطرفين، و
  ."ال أعرف" أجابوا بـ%6، و"غير ذلك" أجابوا بـ4.9%

 من الشعب الفلسطيني يعارضون البدائل السياسية التي اقترحها وزير الدفاع %86.6كما أن نسبة 
، ومنح سكانها "إسرائيل"اإلسرائيلي األسبق، موشي إيرنز، التي تنص على ضم الضفة الغربية إلى 

  ." أعرفال" أجابوا بـ%2.8 منهم أيدوا هذا االقتراح، و%10.5الجنسية اإلسرائيلية، في حين أن 
 أفيغدور ليبرمان "إسرائيل" من الشعب الفلسطيني يعارضون دعوة وزير خارجية %90.7 وجاء أيضا أن

  ."ال أعرف" أجابوا بـ%2.1 منهم أيدوا هذه الدعوة، و%7.2بضم قطاع غزة إلى مصر، في حين أن 
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ن فتح، وحكومة لقد جرب الشعب الفلسطيني حكومات، أغلبيتها م"وفي سياق مختلف، وردا على سؤال 
من حماس، واآلن توجد حكومة أغلبيتها من المستقلين، من في رأيك أفضل حكومة خدمت مصالح 

 حكومة أغلبيتها من فتح، %33.2 حكومة أغلبيتها من المستقلين، وأيد %47، فأيد "الشعب الفلسطيني؟
  .السؤال عن اإلجابة عن هذا %5.8 حكومة أغلبيتها من حماس، وامتنع %14في حين أيد 

، بالمقارنة مع أداء رئيس  سالم فياض في الضفة الغربية حالياً.دكيف تقيم أداء "وجوابا عن سؤال 
 من الجمهور الفلسطيني بأن أداء فياض %54.4، أجاب "الحكومة المقالة إسماعيل هنية في قطاع غزة؟

اء فياض أسوأ من أداء  أجابوا بأن أد%17 إنه مثله، في حين أن %22.8أفضل من أداء هنية، وقال 
 أن حكومة فياض %57.1ويرى . "ال أعرف" بـ%1.7 عن اإلجابة، وأجاب %4.1هنية، بينما امتنع 

 عكس ذلك، بينما قال %9.5أسهمت في دفع عملية اإلصالح في السلطة إلى األمام، في حين يرى 
 عن اإلجابة، %1.3  أنه ليس لحكومة فياض أي تأثير في عملية اإلصالح الجارية، وامتنع27.7%

  ."ال أعرف" بـ%4.4وأجاب 
إلى أي درجة أنت قلق على لقمة عيش أسرتك في الوقت "وبالنسبة لالستقرار المعيشي، وردا على سؤال 

 غير قلقين إلى ذلك الحد، %24.1 قلقون جدا، و%27.9 بأنهم قلقون، و%39.2، أجاب "الحالي؟
  ."ال أعرف"ـ ب%0.1، بينما أجاب  غير قلقين أبداً%8.7و

، "األمان" %10.6، و"النقود/ العمل" %43.5، أجاب "ما همك الرئيسي في الوقت الحاضر؟"وحول سؤال 
  ."ال أعرف" بـ%0.2، بينما أجاب "المستقبل" %30، و"الصحة" %15.8و

، في "سيئ" من الجمهور الفلسطيني الوضع االقتصادي العام في األراضي الفلسطينية بأنه %27.6وقيم 
  ."الجيد" بـ%32.7، و"متوسط" بأنه %39.7ين قيمه ح

  31/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  2011 سندات حكومية بحلول ربيع إصدارعتزم ت حكومة فياض .49
 سندات حكومية إلصدار تهدف إدارته إن قال رئيس الحكومة الفلسطينية سالم فياض يوم االثنين :رام اهللا

وقال فياض  .األمريكين من المرجح أن تكون مقومة بالدوالر  أبحلول فصل الربيع المقبل مضيفاً
 سندات إصدار الحكومة قررت إن شهرا مقبلة 12لرويترز خالل عرض موجز لبرنامج حكومته لفترة 

  ." جيدإلشرافنظام مالية عامة يعمل جيدا ونظام مصرفي يخضع  "إنشاءبعد 
  30/8/2010وكالة رويترز، 

  
  طة العسكرية اإلسرائيلية تزيد من ظاهرة االحتباس الحرارياألنش: خبير بيئي فلسطيني .50

 2000 في المنطقة بعد عام "إسرائيل" أكد خبير بيئي فلسطيني، أن الحروب التي خاضتها :رام اهللا
كالعدوان على لبنان وحرب اإلبادة ضد قطاع غزة، إضافة إلى التدريبات العسكرية اإلسرائيلية، أدت إلى 

 من كميات الوقود، والذي يؤدي إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، األمر الذي استهالك المليارات
 في زيادة كثافة الغازات الدفيئة والمنبعثة في الغالف الجوي مما يفاقم من ظاهرة  خطيراًيلعب دوراً

قة وأكد الباحث في مركز العمل التنموي معا جورج كرزم الخبير البيئي خالل حل .االحتباس الحراري
، التي ينتجها ويبثها تلفزيون وطن، بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع مركز "عين على البيئة"من مجلة  

  .العمل التنموي معا، إن استمرار انبعاث الغازات في الغالف الجوي يهدد بكوارث مستقبلية
  30/8/2010قدس برس، 
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  " االنهيارعملية السالم من التقدم المفاجئ وحتى": كتاب لعفيف صافية .51

عملية السالم من التقدم " يصدر عن دار الساقي للنشر في لندن، خالل أيام، كتاب بعنوان :رام اهللا
 صفحة، ويضم مقاالت ومقابالت 288الكتاب باللغة اإلنكليزية، ويقع في  و."المفاجئ وحتى االنهيار

رة التي تغطيها المواد الفت. ومحاضرات للسياسي والدبلوماسي الفلسطيني المعروف عفيف صافية
وهذه الفترة حاسمة في تاريخ الحركة  .2005 وحتى العام 1981المنشورة في هذا الكتاب تمتد من العام 

الوطنية الفلسطينية، فهي تشمل مرحلة ما بعد الخروج من بيروت، واللقاءات الرسمية مع اإلدارة 
ا، وتغطي العقد األول من تجربة بناء السلطة األميركية، واالنتفاضة األولى، ومفاوضات أوسلو وما تاله

  .الوطنية، وما آلت إليه المفاوضات مع اإلسرائيليين من فشل وطريق مسدودة
كما وتستمد المواد المنشورة في هذا الكتاب أهميتها من طبيعة المهام السياسية والدبلوماسية التي توالها 

مل عفيف صافية في مكتب الرئيس ياسر عرفات في ففي تلك الفترة ع .صافية خالل الفترة المذكورة
بيروت، ثم تولى على مدار ثالثة عقود من الزمن مناصب دبلوماسية في مناطق حساسة من العالم، إذ 
عمل ممثال لمنظمة التحرير الفلسطينية في لندن وواشنطن وموسكو وهولندا والفاتيكان، كما ولعب دورا 

 والتي أدت إلى أول لقاء رسمي ومباشر بين منظمة 1988عام فاعال في مباحثات ستوكهولم في ال
  .التحرير الفلسطينية والواليات المتحدة األميركية

  30/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  نحن أحوج ألهل القدس من حاجتهم لنا:  رانياالملكة .52
ة رانيـا العبـداهللا فـي تـصريحات خاصـة           قالت جاللة الملك  :  نيفين عبد الهادي   - الدستور   -عمان  

تلبية لنداء وطلب مواطنين ومعلمين وشركات في فلسطين وبدأنا         " مدرستي فلسطين "أطلقنا  "،  "الدستور"لـ
  ". العمل على اصالح مدارس القدس الشرقية وتأهيل كادرها التعليمي

ي مسؤولية كل عربي وكـل      القدس تحتل مكانة في قلب كل عربي ومسلم، لذا فه         ..  المكة رانيا  واضافت
وضـمان تعلـيم عربـي      . ونحن أحوج إلى أهل القدس من حاجتهم لنا ، ألن القدس عربية ًبأهلها            . مسلم

  ".فلسطيني سيعزز من عروبة أجيال القدس المقبلة
نهج إشراك المجتمعات المحلية في تطوير العملية التعليمية من خـالل إنـشاء     " مدرستي فلسطين "وتتبنى  

  .ة تضم طالباً وطالبات ، معلمين ومعلمات ، وأهالي وأشخاص فاعلين من المجتمع المحليلجان محلي
  31/8/2010، الدستور، عمان

  
  نرفض التملك.. إعطاء الحق لالجئين الفلسطينيين بالعمل ليس مقدمة لتوطينهم: وزير العمل .53

ن في مجلس النواب اللبناني، لم      بعد اسبوعين على اقرار الحقوق المدنية للفلسطينيي      : بيروت - سعد الياس 
تُسجل أي خطوة رسمية بعد لتقديم طعن البطال القانون الصادر امام المجلس الدستوري رغـم إعـالن                 

التي تضم قواتيين سابقين شروعها في إجراء الدراسات القانونية الالزمة بواسـطة هيئـة              ' جبهة الحرية '
  .المحامين لتقديم هذا الطعن

أكثر ما يثير الدهشة هو هذا الموقـف المـستهجن لحـزب            'جبهة فؤاد ابو ناضر ان      وقد اعتبر رئيس ال   
الذي استسهل التنكر لكل تاريخه النضالي وألرواح شهدائه وعلى رأسهم الرئيس الشهيد            ' القوات اللبنانية '

 بشير الجميل ولموقف المطارنة الموارنة من هذا الموضوع والذي عبر تعبيراً صريحاً وواضـحاً عـن               
ضرورة سحب السالح الفلسطيني من خارج وداخل المخيمات قبل البحث بأي شأن آخر وهو أمـر لـم                  

  .'الكتائب اللبنانية'و' التيار الوطني الحر'تنجر اليه أحزاب أخرى كـ



  

  

 
 

  

            28 ص                                     1897:         العدد       31/8/2010الثالثاء  :التاريخ

 نواب وهذا يفترض تكـاتف نـواب مـن          10ولكن كي يأخذ الطعن قوته التنفيذية يجب تقديمه من قبل           
  .طعناً ضعيفاً' جبهة الحرية'ي الحر لتقديمه ما يجعل الطعن المقدم من قبل الكتائب والتيار الوطن

وقد رد وزير العمل اللبناني النائب بطرس حرب على المواقـف التـي اعتبـرت أن إقـرار الحقـوق                    
الفلسطينية هي مقدمة نحو التوطين ومن بينها موقف نائب رئيس الوزراء االسرائيلي فقال فـي حـديث                 

معروف أن اسرائيل صاحبة مشروع توطين الفلسطينيين حيث هم وبالتـالي           ': 'دس العربي الق'خاص الى   
إذا حصل توطين هذا تحقيق لهدف اسرائيل ولذلك كل اللبنانيين مجمعون على رفض التـوطين، وفجـأة        

ليسمح لنا هذا استخفاف بعقول النـاس       . يطلع علينا مسؤول اسرائيلي ليخبرنا أن هذه تؤدي الى التوطين         
وهذه محاولة زرع فتنة بين المسيحيين والمسلمين ومحاولة خلق مشكلة داخليـة لبنانيـة ترتـاح اليهـا                  

ومـا تـم    . اسرائيل، ألن أكثر ما يزعج اسرائيل هو الوحدة الوطنية ألنها أكبر سالح في وجه اسرائيل              
نيين ورد فـي البيـان      االتفاق عليه بين اللبنانيين في موضوع الحقوق االجتماعية واالقتصادية للفلـسطي          

الوزاري وهو ينسجم مع كل توجهنا لجهة أننا نريد أن يعيش الفلسطيني بكرامته كضيف في انتظار حل                 
قضيته، ولن نسمح أن ُيعطى الفلسطيني أي حق يمكن أن يؤدي بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة                    

  .'للتوطين
 بالحياة الكريمة في لبنان وعدا ذلك كلـه         ما جرى لم يكن أبعد إطالقاً من إعطاء الفلسطيني حقاً         'وأضاف  

  .'اجتهادات وكله محاولة زرع فتنة بين اللبنانيين
وشرح وزير العمل الحقوق التي حصل عليها الالجىء الفلسطيني والمداوالت التي تمـت فـي الجلـسة                 

اجـازة عمـل    أوالً كانت هناك مطالبة كي ال يبقى الفلسطيني بحاجة الى           'التشريعية لمجلس النواب فقال     
وأن يصبح مثله مثل اللبناني فرفضت كوزير عمل، وقلت إن ما يميز اللبنـاني عـن الفلـسطيني هـو                    
موضوع االجازة، ولنا مصلحة كلبنانيين مثل مصلحة الفلسطيني أن تبقى لديه صفة الجىء أوالً وصـفة                

الثا كان الفلسطيني بحاجة الى     ث. ولكن طبعاً نحن نريد تسهيل االمور واعفيناه من الرسوم         .فلسطيني ثانياً 
صاحب عمل أو الى كفيل، وهناك اليوم فلسطينيون لديهم مهن حرة مثل الميكانيك أو الدهان فأعفينـاهم                 

  .من الكفيل ومنحناهم اجازة عمل كي يعملوا على حسابهم
الط رفضناها  النائب وليد جنب  ' اللقاء الديمقراطي ' رابعا وهي الحقوق الصحية التي كان يطالب بها رئيس          

ألنها من مسؤولية االونروا ولسنا مستعدين اطالقاً أن نحّل المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه الالجىء                
بقي لدينا تعويض نهاية الخدمة، واليوم إذا عمل الفلسطيني         . الفلسطيني، والتعويضات العائلية نفس الشيء    

أمـا عـن    . الخدمة منه وفقاً للقانون اللبناني    لدى صاحب عمل لبناني وانتهت خدمته يأخذ تعويض نهاية          
المطالبة بإدخال الفلسطينيين الى الضمان كي يأخذوا نفس حقوق اللبناني فقد رفضته، أوالً ألن اللبنـاني                
المنتسب الى الضمان يستفيد من صناديق الضمان بكاملها وغير وارد أن يستفيد الفلسطيني من المـرض                

لعائلية، وبقي صندوق نهاية الخدمة، ما هو هذا الصندوق ومم هو مؤلف            واالمومة وال من التعويضات ا    
ومن يموله؟ هذا الصندوق يتكون من تعويض يدفعه صاحب العمل للعامل عند انتهاء خدمته أي أن على                 

ولكن الشيء الوحيد الذي فعلنـاه       . في المئة عن كل شهر من راتب العامل لديه         8.5صاحب العمل دفع    
أنا حساباً خاصاً في الضمان االجتماعي أي أنه بدل أن يبقى هذا المال عند صـاحب العمـل                  هو أننا أنش  

 فـي المئـة لهـذا الحـساب         8.5الذي قد يفلس ويضيع حق العامل الفلسطيني، يدفع صاحب العمل الـ            
وهذا ال يرتـب مـسؤولية ال علـى          .الخاص المستقل بحيث يراكمها الضمان ويدفعها عند نهاية الخدمة        

دولة وال على الضمان، وهذا صندوق ال يخسر ابداً وبالتـالي دور الـضمان أن يـدفع المـال مـن                     ال
االشتراكات التي دفعها صاحب العمل، وإن من ينتقدون هذا الموضوع ال يعرفون ما معنـى تعـويض                 

نتيجة أنـه   وكانت وردت فكرة أن ننشىء صندوقاً خاصاً ولكن تبين بال         . نهاية الخدمة من الناحية القانونية    
يحتاج الى ادارة وستصبح هذه االدارة رسمية لبنانية وبالتالي كأننا ننشىء صندوق ضمان اجتماعي آخر               
ولذلك اتفقنا على إنشاء حساب خاص داخل هذا الصندوق القائم لتوفير مصاريف على الدولة اللبنانيـة،                



  

  

 
 

  

            29 ص                                     1897:         العدد       31/8/2010الثالثاء  :التاريخ

والخزينة أي موجب أو أي التزام مـالي        ال تتحمل الدولة اللبنانية     : وقد زدنا أمرين في متن القانون هما      
تجاه هذا الصندوق، وقلنا إن ليس كل العمال الفلسطينيين يقبضون تعويضات نهايـة الخدمـة، فالعمـال                 
الفلسطينيون الذين يعملون في مهن يعمل فيها ايضاً لبنانيون ولم يدخلوا بعد في الضمان ال يستفيدون من                 

  .'نهاية الخدمة
في رأيي قمنا بواجبنا وطوينا صفحة بـشعة فـي العالقـات اللبنانيـة              ' القول   وخلص وزير العمل الى   

  .'الفلسطينية
هذا أمر غير وارد وأنا أعلن من اآلن أنني ضده ألنـه يغطـي              'وعن موضوع التملك قال الوزير حرب       

' زقحيث ما بترزق بتل   'بصورة غير مباشرة عملية تسهيل بقاء الفلسطيني حيث ملكيته، وهناك مثل يقول             
إذا كان الفلسطيني يريد مـسكناً الئقـاً        . أي حيث يملك الفلسطيني بيتاً سيبقى ولو صار عنده حق العودة          

يعيش فيه ولديه القدرة المالية يمكنه أن يستأجر، وااليجار يحميه ويؤمن له الحياة الالئقة، وعندما تُحـل                 
ه ما ُيطبق على السوري وعلى الـسعودي        القضية الفلسطينية وتصبح لديه الجنسية الفلسطينية ُيطبق علي       

  .'والمصري وكل الجنسيات
الوزير جنبالط هو نائب مثلنا     'وعن اصرار النائب وليد جنبالط على حق التملك للفلسطيني أجاب حرب            

  .'مثله وهو يملك كتلة اصوات ونحن لدينا أصواتنا، وموقفه ال يلزمنا
  31/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
    المباشرة باستئناف المفاوضاتالبعض في لبنان قد ترحيب رعد ينتمحمد  .54

األصوات مهما علت ال تقدر أن تغطي فضيحة        «النائب محمد رعد إن     » الوفاء للمقاومة «قال رئيس كتلة    
، »مع العدو اإلسرائيلي التي رحب بها البعض في لبنان) الفلسطينية ـ اإلسرائيلية (المفاوضات المباشرة 

فـي  » دار األيتام اإلسـالمية   «الحريري خالل إفطار    رئيس الحكومة اللبنانية سعد     قف  في إشارة إلى مو   
ال يمكن أن يصادر موقف اللبنانيين بترحيب شاذ باستئناف المفاوضات المباشرة مـع      «وقال رعد   . البيال

إنمـا  العدو اإلسرائيلي وهذه المفاوضات لن تغطيها أصوات ترتفع احتجاجاً على حادثة برج أبي حيدر و              
عالم يرحب البعض في لبنان ال أعرف إال إذا كان شريكاً           «، وسأل   »هي عالمة مشينة في تاريخ المنطقة     

  . »في مؤامرة التوطين من حيث يدري أو ال يدري
  31/8/2010، السفير، بيروت

  
  للتضامن مع الشيخ رائد صالح  تدعو »لجنة الدفاع عن األسرى« .55

    يحيى المعلـم فـي     » دفاع عن األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل      اللجنة الوطنية لل  «ذكّر أمين سر
حارس األقصى، والسجين لدى االحتالل منذ أكثر من شهرين في          «تصريح له أمس، بالشيخ رائد صالح       

ألوسع حملة تضامن واعتصامات وتظاهرات تأييـد فـي         «ودعا  . »وسط سجناء جنائيين  » أيلون«سجن  
مية والعالمية، ونطلب من أهل الداخل الفلسطيني المحتل القيام بزيـارات           جميع العواصم العربية واإلسال   

عديدة كي تشعر إدارة السجن بأن أي أمر يحدث للشيخ صالح سوف يكون لـه تـأثير وعواقـب، ألن                    
المحتل يعمد منذ فترة طويلة إلى إخفاء الشيخ صالح صوتاً وصورة بعد فشل عدة حوادث ومحـاوالت                 

  . »سابقة للنيل منه
  31/8/2010، السفير، بيروت

  
  "اسرائيل"مبعوث االمم المتحدة في لبنان يدعو لترسيم الحدود بين لبنان و .56
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قال مايكل وليامز المنسق الخاص لالمم المتحدة فـي لبنـان يـوم             : رويترز -  دومينيك ايفانز  - بيروت
نهما لتجنب تكرار االشـتباك     االثنين انه يتعين على لبنان واسرائيل احراز تقدم من أجل ترسيم الحدود بي            

  .الذي وقع عبر الحدود هذا الشهر وقتل فيه أربعة أشخاص
وأضاف وليامز الذي كان يتحدث قبل قرار متوقع لمجلس االمن لتمديد التفويض الممنوح لقـوات حفـظ            

دوديـة  ان انسحاب اسرائيل من قرية الغجر الح      ) اليونيفيل(السالم التابعة لالمم المتحدة في جنوب لبنان        
  .سيساهم أيضا في خفض التوتر

  30/8/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

  مواقف باريس والقاهرة متطابقة بشأن التوصل إلى اتفاق سالم خالل عام: مبارك .57
قال الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، عقب لقائه الرئيس الفرنسي نيكوال           :  ميشال أبو نجم   - باريس

ات تناولت الوضع اإلقليمي في الشرق األوسط ومفاوضـات الـسالم            إن المحادث   في باريس،  ساركوزي
ينهـي  «بشكل خاص، مبينا أن مواقف باريس والقاهرة متطابقة بشأن التوصل إلى اتفاق سالم خالل عام                

  .»االحتالل ويقيم الدولة الفلسطينية
فـي  » م واالستقرار كانت وستظل في قلب الجهود الرامية إلحالل السال       «ونوه مبارك بجهود بالده التي      

وحذر الـرئيس   . »مطلب حيوي وعاجل ال يحتمل الفشل أو التأجيل       «الشرق األوسط، معتبرا أن السالم      
ـ     »ليس نهاية المطاف  «المصري من أن بدء المفاوضات       احترام مرجعياتها  «، وربط تقدم عملية السالم ب

  .»وبالتجاوب مع الشرعية الدولية واستحقاقات السالم
طالق المفاوضات المباشرة، إلى اقتناص فرصة السالم، وحث واشنطن وأطراف الرباعية           إ ودعا مبارك 

وكـشف   .على تحمل دورها ومسؤوليتها، وهو ما ينطبق أيضا على الطرفين الفلـسطيني واإلسـرائيلي             
» تـوفير الـزخم الـسياسي   «مبارك عن اتفاقه مع ساركوزي على العمل من خالل قمة برشلونة علـى      

  .الم لتعزيز فرص نجاحهالمفاوضات الس
ورأى الرئيس المصري، في معرض رده على سؤال حول قدرة واشنطن على الضغط علـى الطـرفين                 

بـالنظر إلـى أن     » تحتاج لمساندة االتحاد األوروبـي    «لدفعهما إلى تحقيق السالم، أن اإلدارة األميركية        
المساندة «، فإنها بحاجة إلى     ، وهي إن نجحت في إطالق المفاوضات      »المشكلة صعبة ومعقدة وعويصة   «

ورفض مبارك الخوض فـي مـا إذا        . »من أجل أن تستمر عملية السالم     «من االتحاد األوروبي    » القوية
كان العرب سيلجأون إلى األمم المتحدة للمطالبة باالعتراف بدولة فلسطين فيما إذا فشلت المفاوضـات،                

ر انتهاء المرحلة التي نحن فيها لنرى ما سـيكون          وعلينا أن ننتظ  «اآلن  » الوقت غير مناسب  «معتبرا أن   
  .»عليه الموقف

وقال . »يبحث عن حلول للقضية الفلسطينية منذ أن تولى الرئاسة        «وشكر مبارك الرئيس األميركي الذي      
. »لو كانت معنا الرباعية وبعض رؤساء الدول األوروبيين لمساندة هذه العمليـة           «مبارك إنه كان يتمنى     

  .أن توني بلير سيكون وحده من يمثل الرباعية في واشنطنوجدير بالذكر 
وربط مبارك بين استمرار المفاوضات المباشرة واالستمرار في تجميد االستيطان، وهو ما لم يلتزم بـه                

لحفـز  » المساعي األميركية «وقال الرئيس المصري إن     . رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا     
تحتاج إلى مجهودات أكبر وإلى مساندة أوروبيـة حتـى          «ار في تجميد االستيطان     إسرائيل على االستمر  

  .»نقنع إسرائيل بوقف االستيطان ومن أجل أن تستمر المحادثات المباشرة
 إن محادثـات    ، وزير خارجية مصر    أحمد أبو الغيط   وفي تصريحات صحافية قبل اجتماع اإلليزيه، قال      

تهدف إلى تأمين إنجاح المفاوضات المباشرة حتـى  «قاهرة، وهي باريس غرضها التنسيق بين باريس وال     
وبحسب أبـو الغـيط، ، فـإن        . »تصل إلى النتائج المرجوة رغم وجود العديد من الصعوبات والعراقيل         
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فضال عن إعادة تنـشيط االتحـاد مـن أجـل           » توفير الزخم للمفاوضات  «اجتماع برشلونة يهدف إلى     
  .المتوسط

، »جاءت بعد تقديم تطمينات أميركيـة     «لى أن العودة إلى المفاوضات المباشرة       وأشار الوزير المصري إ   
، مؤكدا أن مصر    »ألنه لن يتم فرض أي شيء على الفلسطينيين       «كما دعا إلى االستمرار في المفاوضات       

وكان الفتا أن الوزير المصري اعتبر أن        .»لن تترك الشعب والقيادة الفلسطينيين حتى تنتهي معاناتهما       «
  .رغم أنها تستضيف مجموعات فلسطينية معارضة لهذا النهج» ال تعيق المفاوضات المباشرة«ورية س

  31/8/2010الشرق األوسط، 
  

  فريق من الخبراء المصريين لدعم المفاوض الفلسطيني في المفاوضات المباشرة  .58
من مصر االستفادة   ، أن السلطة الفلسطينية طلبت      "المصريون"كشفت مصادر دبلوماسية لـ     : أحمد عثمان 

من خبرتها التفاوضية مع إسرائيل، عبر تشكيل وفد استشاري مصري لتقديم الدعم للمفاوض الفلسطيني              
في جوالت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل المقرر انطالقها يوم األربعاء القادم في واشنطن، ال سـيما                

  . في القضايا المعقدة
أمنية مصرية على اختيار أعضاء هذا الوفد مـن شخـصيات           وتعكف عدة جهات سياسية ودبلوماسية و     

مصرية متخصصة في جميع المجاالت، لتقديم المشاورة للفلسطينيين في حالة طلبها السيما في القـضايا               
  .المعقدة، ومن بين هؤالء شخصيات شاركت في مفاوضات كامب ديفيد، والتحكيم الدولي الخاص بطابا

ك مجموعة من األكاديميين المـصريين والفلـسطينيين فـي أوروبـا            وسيدعم المفاوض الفلسطيني كذل   
والواليات المتحدة، من خالل تقديم المشورة ألعضاء الوفد خالل جلسات التفاوض المضنية مع نظرائهم              

  . اإلسرائيليين
أن مصر واألردن تعتزمان طرح عدد من المقترحات قـي أوراق عمـل             " المصريون"إلى ذلك، علمت    

اع التحضيري للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين المقرر انعقادها في واشنطن           خالل االجتم 
في الثاني من الشهر القادم، تتضمن تصوراتهما بشأن مسيرة التسوية ومقترحاتهما لحل المسائل المعقـدة               

  .التي تشكل عقبة أمام الطرفين للتوصل لحلول لها
الجلسة االفتتاحية التي ستشارك فيها جميع الوفود المـشاركة         وستطرح مصر واألردن مقترحاتها خالل      

 –في المفاوضات، في مسعى منهما لنقل وجهة النظر العربية على إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما                
 في قضايا مثل القدس والالجئين والمياه والحدود، كي تضع وجهة النظر هذا فـي               -الراعية للمفاوضات 
  .إقرارها تصورا بشأن عملية التسويةاعتبارها في حالة 

  31/8/2010، المصريون، القاهرة
  

   مقدمة من ُعمانزةإلى غمصر تسمح بإدخال مليوني دوالر  .59
سمحت مصر لسلطنة عمان بتقديم مساعدات مالية ألبناء قطاع غزة مقدمة من السلطان قابوس              : وكاالت

يوني دوالر بمناسبة شهر رمـضان المبـارك        بن سعيد سلطان ُعمان ألبناء قطاع غزة قيمتها حوالي مل         
وقد توجه صباح األحد المستشار السياسي لسفارة سلطنة ُعمان بالقاهرة           . وقرب حلول عيد الفطر السعيد    
وتوجه إلى معبر رفح البري تحت حراسة أمنية مصرية         " المعونة المالية "الشيخ سيف النعماني وبحوزته     

والجدير بالذكر أن السلطان قابوس سـبق أن        . 2010-8-30نين  بانتظار عبوره إلى القطاع عصر االث     
قدم معونة مالية مماثلة لقطاع غزة العام الماضي وسمحت السلطات المصرية بعبور هذه األموال لقطاع               

  .غزة عبر منفذ رفح البري
  30/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1897:         العدد       31/8/2010الثالثاء  :التاريخ

  إطالة المفاوضات تغذي أشكال التطرف : ساركوزي .60
  الفرنـسي   الرئيس ، أن  رندة تقي الدين   نقالً عن مراسلتها  باريس  ، من   31/8/2010،  اة، لندن الحيذكرت  

مؤتمر صحافي مع نظيره المصري الرئيس حسني مبارك عقب اجتماعهمـا           عبر في   نيكوال ساركوزي   
سرائيليين فـي    عن أمله في أن تؤدي المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإل          ،في قصر اإلليزيه أمس   

، ومعتبـراً ان    »تؤدي الى تغذية كافة أشكال التطرف     «لى نتائج سريعة، محذراً من ان اطالتها        إواشنطن  
  .»استئناف االستيطان االسرائيلي بالتزامن مع اطالق المفاوضات لن يكون محط تفهم«الحديث عن 

غي أال يكون منفـرداً     هذا الدور ينب  «، لكنه اعتبر أن     »أهمية الدور األميركي  «ونوه الرئيس الفرنسي بـ     
ألن االتحاد األوروبي هو في طليعة ممولي الفلسطينيين، وبإمكانه أن يقنع األصدقاء اإلسـرائيليين بـأن                

  .»على الجميع التحدث بلغة واحدة
  شدد  ساركوزي ، أن  مراد مراد  نقالً عن مراسلها  باريس  ، من   31/8/2010،  المستقبل، بيروت  وأضافت

حاد من اجل المتوسط في مدينة برشلونة االسبانية في حوالي العشرين مـن             قمة لإلت "على ضرورة عقد    
المقبل، من اجل دعم مفاوضات السالم وتعزيزها وضمان فرص نجاحها وصوال           ) نوفمبر(تشرين الثاني   

  ". الى حل الدولتين
جـودة  يجب على الجميع في اسرائيل ان يفهموا شيئا واحدا هو انه عندما تكون فرصة سـالم مو                "وأكد  

من بإمكانه ان يفهم    : "وتساءل. لدعم المفاوضات وانجاحها  " بذل جميع الجهود  ) االسرائيليين(يجب عليهم   
ان تجميدا للنشاط االستيطاني كان قرر في وقت لم تكن فيه المفاوضات المباشرة موجـودة وان تعـود                  

ما هو المنطق فـي هكـذا   انشطة االستيطان هذه وتستأنف في هذا الوقت الذي يشهد مفاوضات مباشرة؟   
  ".قرار؟ من يقدر على فهمه؟

  
 الشرق األوسطمن مصلحة الجميع أن يكون هناك سالم دائم في : البيت األبيض .61

يعمل المسؤولون األميركيون في البيت األبيض ووزارة الخارجية األميركيـة          :  مينا العريبي  - واشنطن
مفاوضـات المباشـرة بـين الفلـسطينيين        على وضع اللمسات األخيرة الجتماعات إعـادة إطـالق ال         

  . واإلسرائيليين هذا األسبوع
نؤمن دائما بـأن    «: وقال الناطق باسم البيت األبيض روبرت غيبس أمس، في مؤتمره الصحافي اليومي           

في » من مصلحة الجميع في المنطقة أن يكون هناك سالم دائم، وهذا إيمان منفصل عن أي قضايا أخرى                
منذ وصوله إلى البيت األبيض، بدأ الرئيس أوباما بالمبادرة باالتصال          «: ف غيبس وأضا. الشرق األوسط 

  . »بالالعبين األساسيين في المنطقة بهدف السالم
وقلل غيبس من شأن المخاوف من عرقلة جهود السالم مع انتهاء الموعد المحـدد لتجميـد االسـتيطان                  

أن فرصة جمع القادة والمفاوضـين الفلـسطينيين        واعتبر غيبس   ). أيلول(اإلسرائيلي نهاية شهر سبتمبر     
واإلسرائيليين خالل اليومين المقبلين أمر مهم لتحديد إطار المفاوضات، بدال من بحث تـداعيات موعـد                

  .انتهاء تجميد االستيطان
31/8/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
  السالم شخصيا في محادثات أوبامامريكية قلقون من تدخل دارة األمسؤولون في اإل .62

اثار عدد من المسؤولين في البيت االبيض اسئلة حول تدخل الرئيس االمريكـي شخـصيا بـدفع                 : نلند
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو شخـصيا للعـودة لطاولـة           

فاقيـة تحـدد اسـس       ومع ان الرئيس حدد مدة سنة لتوقيع ات        ،المفاوضات واستقبالهما في البيت االبيض    
ال ان قلة في ادارته توافق او تعتقد ان المدة الزمنيـة            إالنقاش حول القضايا النهائية التي ستحل الصراع        

  . كافية او واقعية
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30/8/2010القدس العربي، لندن،   
  
  
  

  تدمير منازل الفلسطينيين ممارسات إسرائيلية غير عادلة: كيي الكونغرس األمر فيعضو .63
عترف عضو الكونغرس األميركي برايان بيرد وخالل وجوده في حفل اإلفطار الذي دعت             ا: كفاية أولير 

ـ      "إسرائيل"ـله القنصلية األميركية في دبي بالسياسات الظالمة ل         "إسـرائيل "ـ، رغم تأييده وولعه الشديد ب
األراضي وبكونها الوطن القومي لليهود، على حد وصفه، قائال إن تدمير منازل الفلسطينيين في القدس و              

 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة في سجن كبير هـي ممارسـات              600المحتلة واإلبقاء على أكثر من      
    . إسرائيلية غير عادلة

النائب الديمقراطي عن والية واشنطن والذي تشذ آراؤه بكونها تختلف عـن قاعـدة اآلراء                ودعا بيرد، 
 فـرض مزيـد مـن       ىميركي باراك أوباما إل   الرئيس األ   في الكونغرس،  "إسرائيل"ـالعريضة المؤيدة ل  

معترفـاً   .ها وتوسيعها للمستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة      اء لوقف بن  "إسرائيل"الضغوط على   
بأن استمرار توسيع وجود المستوطنات اإلسرائيلية سيجعل من الصعب جداً تحقيق رؤية الدولتين، قائال              

  . في مرحلة من المراحلإلسرائيل» ال«إنه ينبغي القول : بحزم
31/8/2010، البيان، دبي  

  
  أفعال أميركا تناقض وعودها: "خداع الغرب"بوتين يندد بـ .64

حمل رئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين بشدة على الغرب، متهماً إياه :  رائد جبر–موسكو 
راء الروسي  نشرتها أمس، شن رئيس الوز"كوميرسانت"وفي مقابلة مع صحيفة . "خداع روسيا"بـ

قالت لنا شيئاً وفعلت أشياء أخرى، أي أنها خدعتنا بكل ما للكلمة "هجوماً عنيفاً على الدول الغربية التي 
 إبان سحب قواته من أوروبا السوفيتيوأوضح أن حلف شمال األطلسي طمأن االتحاد . "من معنى
أين هذا اآلن؟ وجهت ": ساءل بوتينوت.  من حدوده الحاليةأكثر الثقة بأن الحلف لن يتوسع إلىالشرقية 

، ) 2007 فبراير -حول السياسات األمنية في شباط (السؤال في مؤتمر ميونيخ ) قادة األطلسي(إليهم 
وعلي القول من دون خجل وبصوت عاٍل انه في السياسة . خدعونا في شكل بدائي. ولم يجيبوا بشيء

  ."تبار نأخذها في االعأنالعليا توجد عناصر خداع علينا 
، قال "الحرب الباردة" روح عهود إلىوعن خطابه في مؤتمر ميونيخ، والذي وصف آنذاك بأنه عودة 

  ."مفيداً جداً ألنني قلت الحقيقة، وما زال محتواه حيوياً وصحيحاً"بوتين إنه كان 
  31/8/2010الحياة، لندن، 

  
  ؟"نجحت"ماذا سنخسر من المشاركة بالمفاوضات إن فشلت أو  .65

  المصريهاني 
قال الرئيس محمود عباس إن الفلسطينيين لن يخسروا شيئاً إذا فشلت الـمفاوضات، وأضاف ياسر عبـد                

إنهم سيربحون من ذلك؛ ألن إسرائيل ستتحمل الـمسؤولية عن الفشل وستتعرض النتقادات دولية،             : ربه
  .فالعالـم كله حينها سيكون معنا

ضات، فلـماذا رفضنا دخولها طوال عشرين شـهراً؟ ولــماذا     إذا كنا لن نخسر شيئاً إذا فشلت الـمفاو       
طالبنا بضرورة وقف االستيطان واالتفاق على الـمرجعية؟ ولـماذا قمنا بجـوالت عربيـة ودوليـة؟               
ولـماذا عرضنا أنفسنا لضغوط شديدة وصفها الرئيس بأنها غير مسبوقة؟ ولـماذا حرمنا أنفـسنا مـن                
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عن فشل الـمفاوضات، ومن أن يكون العالـم كلـه معنـا وضـد             فرصة تحميل إسرائيل الـمسؤولية     
  .إسرائيل؟

  .إننا سنخسر كثيراً من الـمفاوضات دون مرجعية وال ضمانات
 2008أول ما سنخسره هو ضربة قوية لـمصداقية القيادة الفلسطينية، فهي من رفضت منذ نهاية العـام                 

 وأصرت على ضرورة تجميد االسـتيطان       وحتى شهر آب الجاري الدخول في الـمفاوضات الـمباشرة       
وتحديد مرجعية للـمفاوضات، ووافقت اآلن على الـمشاركة دون تحقيق أي من مطالبهـا، لدرجـة أن               

سيبونا من حكاية الــمرجعية التـي       : "ياسر عبد ربه قال في حديث إذاعي صباح يوم األحد الـماضي          
  ".وجعتوا راسنا فيها

ار الـمشاركة بالـمفاوضات على أساس بيان اللجنة الرباعيـة، وهـذا           ثاني ما نخسره هو أننا بررنا قر      
هبوط عن الـمرجعية الدولية، وذلك على الرغم من أن إسرائيل لـم توافق عليـه، ورسـالة الـدعوة                  
األميركية لـم تشر إليه، كما أنه لـم يوجه الدعوة للـمفاوضات وإنما حث على إجراء الــمفاوضات،                

 توجيه الدعوة للـمفاوضات وبين الحث على إجرائها، والبيان ليس بياناً وإنمـا          وهناك فرق جوهري بين   
تصريح؛ ألن البيان ال يصدر وفقاً للوائح الـمتعامل بها في اللجنـة الرباعيـة، إال إذا حـضر وزراء                   

وأخيـراً فـإن بيـان    . الخارجية، في حين حضر االجتماع األخير للرباعية مندوبو الدول وليس الوزراء      
ألنه تحدث بدالً   ) القانون الدولي وقرارات األمم الـمتحدة    (رباعية يمثل تراجعاً عن الـمرجعية الدولية       ال

عنها عن االمتناع عن الخطوات االستفزازية من الطرفين وليس عن وقف االستيطان، ولـم يحدد حدود               
 األراضي الـمحتلة، وهناك     وليس عن جميع   1967الدولة، وإنما أشار إلى إنهاء االحتالل الذي بدأ العام          

فرق جوهري بين األمرين، ولـم يشر إلى القدس والالجئين، وترك كل شيء للتفاوض، وهذا كله ينفـي                 
  .عنه أن يكون مرجعية بآي حال من األحوال

ثالث ما نخسره من الـمشاركة بالـمفاوضات أننا نساهم عن قصد أو دونه، بإنقاذ إسرائيل من الوضـع                 
ومندوبتها فـي   ) باراك(فمكانتها الدولية، باعتراف رئيسها بيريس ووزير حربها        . يش فيه الدولي الذي تع  

األمم الـمتحدة، وصلت الى أدنى مستوى منذ تأسيس إسرائيل ما يهدد بنزع الـشرعية عنهـا وفـرض         
  .الـمقاطعة والعقوبات عليها

 إسرائيل؛ ألن الـمفاوضات    رابع ما نخسره أننا ندخل إلى الـمفاوضات عراة ونضع أنفسنا تحت رحمة           
ثنائية مباشرة، ستتم وفقاً للشروط اإلسرائيلية، وإسرائيل ترفض االنطالق من النقطة التي انتهـت إليهـا                
الـمفاوضات السابقة، أي ستبدأ من نقطة الصفر بالنسبة إلسرائيل، ولكنها تنطلق من السقف الـمنخفض              

لسلة التنازالت التي قدمها منذ اتفاق أوسلو بعد موافقته         جداً الذي وصل إليه الـمفاوض الفلسطيني بعد س       
على االعتراف بإسرائيل ووقف الـمقاومة ونبذها والتخلي عن وحدة الشعب والـمصير، وعلى أن حل              
قضية الالجئين يجب أن يتفق عليه بين الطرفين، كما جاء في مبادرة السالم العربية، وعلى مبدأ تبـادل                  

ستيطانية إلسرائيل، ومبدأ ضم األحياء العربية في القدس للدولـة الفلـسطينية            األراضي، وضم الكتل اال   
العتيدة، وضم األحياء اليهودية إلسرائيل، هذا الـمبدأ الذي يسمح بضم إسرائيل لـمناطق واسـعة مـن                

  .القدس أقامت عليها الـمستوطنات هناك
فـال  . ، سنبدأ بعدها بـالهبوط    خامس ما نخسره أن شروط الـمشاركة ستكون هي شروط الحد األقصى          

نستطيع اآلن أن نبلع قول صائب عريقات وغيره من القيادات الفلسطينية إنـه إذا اسـتمر االسـتيطان                  
فسينسحب الوفد الفلسطيني من الـمفاوضات، ألن الـموافقة الفلسطينية على الـمشاركة بالـمفاوضات           

  .جعيةجاءت دون التزام إسرائيل بوقف االستيطان وال بأية مر
إذا تمسك الفلسطينيون بموقفهم الـمطالب بوقف االستيطان حقاً ستنهار الـمفاوضات قبل أن تبدأ أو يوم               

ولكن من وافق رغم معرفته باستمرار االستيطان وزيادته بنسبة         .  الـمقبل، وهذا أمر حسن للغاية     26/9
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 إلـى واشـنطن، ألنـه هـو         كبيرة أثناء فترة التجميد الـمزعومة صعب عليه أن ينسحب بعد أن يصل           
  .سيتحمل حينها الـمسؤولية عن الفشل

سادس ما نخسره من الـمشاركة بالـمفاوضات أن ملف الـمصالحة سيتراجع كثيراً الى الوراء، بسبب              
أن الـمفاوضات ستنثر بذوراً جديدة للخالف واالنقسام ليس بين الـمنظمة وحماس فقط، وإنمـا داخـل                

  .الـمنظمة نفسها أيضاً
بع ما نخسره من الـمشاركة بالـمفاوضات الـمباشرة أنها تحيد العامل العربي والدولي الذي دونه ال               سا

يمكن أن نحقق أهدافنا وحقوقنا، فالعرب والعالـم ال يمكن أن يكونوا ملكيين أكثر من الـملك، وال أكثر                 
  !.مكة أدرى بشعابهافهم سيقبلون ما قبله الفلسطينيون، وأهل . حرصاً على القضية من أصحابها

ثامن ما نخسره ازدياد خطر ممارسة الـمزيد من القمع وتحول السلطة إلى نظام بوليسي، وانهيـار مـا          
  .تبقى من الـمنظمة وشرعيتها

تاسع ما نخسره أن الـمفاوضات ستغطي على الـمخططات العدوانية اإلسرائيلية ضـد غـزة ولبنـان                
دة فتح أبواب التطبيع مع البلدان العربية واإلسالمية واألجنبية         وسورية وإيران، وستمكن إسرائيل من إعا     

  .في وقت تتزايد فيه حمالت الـمقاطعة والـمطالبة بمعاقبة إسرائيل
عاشر ما نخسره أن هذه الـمفاوضات تقطع الطريق على الجهود والـمبادرات والخيـارات والبـدائل               

خسرنا منه كثيـراً وسنخـسر أكثـر اآلن، ألن          األخرى وتجعلنا تحت رحمة خيار واحد جربناه وفشل و        
الـمفاوضات تبدأ في ظل رغبة أميركية ودولية للتوصل الى حل، والحل الذي ستتم محاولـة فرضـه                 
سيكون على حساب الفلسطينيين، فهم الطرف الذي سيتعرض للضغط مرة أخرى ألنهم الطرف الضعيف              

  .ياوالـمهاود، والضغط هذه الـمرة سيطال الحقوق والقضا
إن الـمفاوضات القادمة تواجه عدة احتماالت محددة، فهي يمكـن أن تكـون مفاوضـات مـن اجـل                   

  .الـمفاوضات أو تفشل أو تنجح؟
أي أن الـمفاوضات يمكن أن تدور بحلقة مفرغة حتى إشعار آخر، وهذا سيعطي إسرائيل الوقت الالزم                

  .لعنصرية واالستيطانيةوالغطاء الستكمال تطبيق مشاريعها العدوانية والتوسعية وا
 سـنوات   5أو تفشل، وعندها سيتحمل فشلها ليس بالضرورة إسرائيل، وأكبر دليل على ذلك أن أكثر من                

من الـمرونة الزائدة والتنازالت الـمجانية وتطبيق االلتزامات الفلسطينية من جانب واحـد والتنـسيق              
ارطة الطريق ومؤتمر أنابوليس ورسـالة      األمني وتآكل الـمرجعية من مؤتمر مدريد حتى أوسلو الى خ         

وهـو مـن    . الدعوة األميركية وبيان اللجنة الرباعية، أدت إلى أن الضغط تعرض له الجانب الفلسطيني            
  .سيتعرض للضغط مرة أخرى، وإذا لـم يتجاوب سيتحمل الـمسؤولية

ن إسرائيل بوضعها   الـمفاوضات، وهذا لن يكون إال بتحقق حل تصفوي للقضية الفلسطينية أل          " ستنجح"أو
غير ناضجة بل معاديـة ألي حـل عـادل أو متـوازن، واإلدارة              ) وليس الحكومة الراهنة فقط   (الحالي  

األميركية ليست بوارد الضغط الجدي عليها، والـمجتمع الدولي ال يجد الـمبررات والـضغوط التـي               
فلـماذا يتدخل الــمجتمع    تدفعه وتضطره للضغط على إسرائيل، فما دام الفلسطينيون والعرب راضين           

  .الدولي
تأسيساً على ما تقدم، فإن الخسارة مؤكدة للفلسطينيين في كل األحوال سـواء إذا دارت الــمفاوضات                 

ويجب أن ندعو اهللا لكـي ال تـنجح ألن فـي            ". نجحت"بحلقة مفرغة، أو فشلت وانهارت كسابقاتها، أو        
  .نجاحها الخسارة األكبر واألعظم للفلسطينيين

ماذا سيحدث إذا لـم نذهب إلى الـمفاوضات ولـم نكتف بوقف الــمفاوضات انتظـاراً              : ال هو السؤ
لتحسين شروطها، وإذا اعتمدنا خياراً آخر يقوم على استعادة الوحدة وإعادة االعتبار للبرنامج الـوطني               

لــمثمرة بكـل    والشراكة الحقيقية واألسس الديمقراطية، والبعد العربي والدولي، واعتماد الــمقاومة ا          
أشكالها، ومالحقة إسرائيل دولياً على كل الـمستويات واألصعدة، وتفعيل الدور الدولي والـمؤسـسات             
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الدولية، واإلصرار على إجراء الـمفاوضات ضمن أسس ومرجعيات وفي إطار دولي كامل الصالحيات             
  .وفاعل يستند إلى القانون الدولي وقرارات األمم الـمتحدة

 هذه الحالة محسومة وهي أن العرب سيكونون معنا، والعالـم سـيكون معنـا، وتتزايـد                أن النتائج في  
الضغوط على إسرائيل وعلى من يدعم إسرائيل، ما يفتح الطريق لنشوء حالة ستخسر إسرائيل فيها مـن                 
احتاللها أكثر ما تربح، وستخسر أميركا من دعمها الـمطلق إلسرائيل أكثر مما تربح، عندها سـيكون                

  !!.اك أمل بالتوصل الى حل عادل أو متوازن يحقق الحد األدنى من الحقوق الفلسطينيةهن
  31/8/2010، األيام، رام اهللا

  
  اعتذاركم غير مقنع .66

  عبد الباري عطوان
جميل ان يعتذر رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض عن قيام مجموعة من افـراد االمـن، التـابعين                  

ة من ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلـسطينية، وشخـصيات وطنيـة            لسلطته، باالعتداء على مجموع   
مستقلة، ومنعهم من المشاركة في ندوة تداعوا لعقدها للتعبير عن معارضتهم لمشاركة رئـيس الـسلطة                
محمود عباس في المفاوضات المباشرة التي ستستأنف غداً في واشنطن، ولكن هذا االعتذار غير مقبول،               

ن هذه السلطة ال تحترم الشعب الفلسطيني فقط، بل تستهتر بأقرب حلفائها فيما تبقى              بل يجب أال يقبل، ال    
من منظمة التحرير، وتمارس ابشع انواع البلطجة، لقمع الرأي اآلخر، ومنعه من التعبير عـن وجهـة                 

  .نظره اذا كانت تتعارض مع وجهة نظرها وقادتها
، اقتحمـت مقـر النـدوة ومزقـت الالفتـات           المشكلة ال تنحصر في مجموعة من بلطجية رجال االمن        

والشعارات، واثارت حالة من الفوضى في القاعة، وانما في النهج الذي اتبعته الـسلطة فـي االعـوام                  
االخيرة، من حيث مصادرة الحريات، واحتكار التمثيل الفلسطيني، والحديث باسم الشعب، دون ان تملك              

  .الشرعية او التفويض او االثنين معاً
ة رجال االمن هذه التي مارس اعضاؤها اعمال البلطجة هذه، تنتمي الى جهاز أمني جرى اختيار               مجموع

االردن (اثنـان منهـا عربيـان       . المنتسبين اليه بعناية فائقة، وتحت اشراف اربعة اجهزة اسـتخبارات         
محاضـرة  وهذا موثق فـي     ) الشين بيت االسرائيلي والسي اي ايه االمريكي      (واثنان اجنبيان   ) وفلسطين

ألقاها العراب االكبر الجنرال كيث دايتون في معهد بواشنطن، وحتى يكون هـذا الجهـاز ابـرز ادوات               
  .المخطط الحالي في خلق االنسان الفلسطيني الجديد الخالي من الوطنية والكرامة وعزة النفس

 نريد ان نعرفهـا،     هذه المجموعة، وفي هذا االطار، تربت على قيم ومبادئ واخالقيات ال نعرفها، بل ال             
وليس لها اي عالقة بقيم واخالقيات ومبادئ الشعب الفلسطيني التي استشهد مـن اجلهـا آالف الـشهداء        

  .الفلسطينيين والعرب والمسلمين
ت من قيادتهم بـشقيها  من اقدموا على اعمال البلطجة هذه لم يقدموا عليها من جراء انفسهم، وانما بتعليما     

رات من هؤالء البلطجية كانوا يحملون صور الرئيـــس        ـس صدفة ان العش   ولي. االمني والسـياسي 
ترى ماذا سيهتفون له    . عباس، ويهتـفون بحمايته بالروح والدم وكأنه حرر فلسطين من البحر الى النهر           

  اذا فعل ذلك؟
***  

 الديمقراطيـة   القمع كالكفر ملّة واحدة، والناس على دين ملوكهم، واجهزة االمن الفلسطينية التي تحتقـر             
وحرية التعبير، انما هي صورة طبق االصل عن قيادتها، فكيف تكون ديمقراطية والرئيس عباس يذهب               
الى المفاوضات اليوم دون مرجعية وطنية او تفويض من مؤسسات الشعب الفلسطيني، بل حتى اللجنـة                

فيذية للمنظمة التي افتقدت الـى      التي يتزعمها ويحكم باسمها، ناهيك عن اللجنة التن       ' فتح'المركزية لحركة   
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النصاب القانوني اثناء اجتماعها االخير لهروب معظم اعضائها الى الخارج، او تهربهم مـن الحـضور                
  .والتصويت بالتالي

ومن المفارقة ان هؤالء الذين تعرضوا لالعتداء جرى استدعاؤهم قبل ايام معدودة فقط للمـشاركة فـي                 
 واصدار بيان، بطلب من الرئيس يرفض الذهاب الى المفاوضات المباشرة           اجتماع للجنة التنفيذية نفسها،   

اال اذا تحقق تقدم في المفاوضات غير المباشرة على صعيد القضايا المحورية مثل وقـف االسـتيطان،                 
، وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات اي      1967والقبول بحدود الدولة الفلسطينية على اساس حدود عام         

 الدولية، وعندما تراجع الرئيس عن هذه المواقف مكرها وبضغط امريكي وتنكر عربي             قرارات الشرعية 
وذهب الى واشنطن بناء على دعوة امريكية، وفق شروط نتنياهو، بات ممنوعاً على هؤالء ان يوضحوا                
وجهة نظرهم، ويبرئوا ذمتهم امام شعبهم والتاريخ، من هذه المصيدة التي اعدت باحكام فـي واشـنطن                 

  .فية القضية الفلسطينية او ما تبقى منها، وبمباركة عربيةلتص
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل تعمد ان يهين الرئيس عباس، والوفد المرافق لـه، عنـدما اعلـن       
صراحة وامام المأل، انه لن يمدد قرار تجميد االستيطان الذي ينتهي في الثلث االخير من الشهر المقبل،                 

داكم ان تنفذوا تهديدكم باالنسحاب من المفاوضات اذا لم يتم التمديد مثلما تـرددون فـي                وكأنه يقول اتح  
تصريحاتكم التلفزيونية، العطاء انفسكم ورقة توت تبرر ذهابكم الى واشنطن بعد التراجـع عـن كـل                 

  .السابقة'الءاتكم'
التحتية للدولة التي يعتـزم     الدكتور سالم فياض اعلن باالمس الشق الثاني من خطته الستكمال بناء البنى             

اغسطس المقبل، واذا كانت هذه الدولة العتيدة عنوانها القمـع، وتكمـيم االفـواه،              /اعالنها في شهر آب   
ومصادرة الرأي اآلخر، فانها ال تتماشى مع طموحات الشعب الفلسطيني، وال ترتقي الى الحد االدنى من                

  .تضحياته
***  

سؤول االول عن بناء قوات االمن الفلـسطينية باشـراف الجنـرال      تخص الدكتور فياض بالذات النه الم     
االمريكي دايتون، وهو المرشح االكبر لتولي مسؤولية القيادة فيها مستقبالً، فدور الرئيس عباس وانصاره              

  .'المحلل'هو مجرد دور ' فتح'في حركة 
صدقائه االمريكيين، اي انهم    الدكتور سالم فياض القادم الى السلطة من البنك الدولي، يسير على خطى ا            

يريدون الديمقراطية، وسيادة القانون لشعوبهم فقط، ولكن عندما يتعلق األمر بالمواطن الفلسطيني، فـان              
. الديمقراطية ومستلزماتها ترمى من النافذة، وتدخل الديكتاتورية وادواتها القمعية من البـاب العـريض             

ات محرمة على الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة فـي          فالقيم الديمقراطية وما يتفرع عنها من حري      
  .الوقت نفسه

وربما يجادل البعض بانه جرى تشكيل لجنة تحقيق بأمر من الرئيس عباس، وهذا صحيح، ولكـن متـى           
ادت مثل هذه اللجان عملها بمهنية وموضوعية، واذا كانت فعلت ذلك، هل جرى العمل بتوصياتها، مـن                 

  . وخاصة من كبار رجال السلطة، والقائمة طويلة ال يتسع المجال لذكرهاحيث معاقبة المسؤولين،
في أحد األيام مر حكيم الصين العظيم كونفوشيوس بامرأة تبكي بحرقة، وتلطم خديها، فسألها عن اسباب                

  .بكائها، فقالت له ان النمر اكل زوجها اليوم، وقبل شهر اكل ابنها البكر، وقبل شهرين التهم والدها
وكيف تريدني ان اغادرها وفيها حـاكم       .. اجابت.. لماذا ال تغادرين هذه البلدة اذن؟     : لها كونفوشيوس فسأ

  عادل؟
، قال انها تتضمن ارساء قـيم       'موعد مع الحرية  'الدكتور فياض اطلق في مؤتمره الصحافي وثيقة سماها         

يادة القانون والحرية والعدالـة  النزاهة والشفافية والفصل بين السلطات، وتوفير االمن واالمان وترسيخ س         
  .انها اذن جمهورية افالطون الفاضلة. والمساواة
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ومثـل  ' الليلة السعيدة بتبان من العـصر     'ردنا على الدكتور فياض بالتذكير بالمثل الفلسطيني الذي يقول          
  .مقدمات كهذه ال يمكن ان تؤدي الى العدالة وسيادة القانون اللتين يبشر بهما

  31/8/2010،  لندنالقدس العربي،
  
  
  

  نتنياهو أيضاً لديه خطة .67
  ماجد عزام

بعد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ووزير الدفاع إيهود باراك هاهو رئيس الوزراء اإلسرائيلى نتنياهو              
يزعم ان لديه خطة لحل الصراع في فلسطين هو ادعى ان تحقيق اتفاق ليس مستحيال وانـه سـيفاجىء                   

اوض اما خريطة الطريق خاصته من اجل الوصول الى اتفاق فتتضمن ثـالث             المشككين في جدوى التف   
  .نقاط اساسية االعتبارات االمنية واقرار بيهودية إسرائيل واعتبار االتفاق بمثابة نهاية للصراع

للتذكير فان خطة ليبرمان تستند الى ما يعرف بنموذج قبرص أي دولة فلسطينية نقية من اليهود ودولـة                  
نقية من العرب عبر تبادل اراضي وسكان يتضمن الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية              إسرائيلية  

 وهو يزعم انه مستعد الخالء بيته في        1948ومناطق من المثلث ووادي عارة في االراضي المحتلة عام          
لمـستجدات  مستوطنة نوكديم من اجل هذا الحل الذى يدعى انه االكثر منطقية وواقعية ليبرمان نتيجـة ل               

االخيرة الناجمة عن مجزرة اسطول الحرية وتداعياتها واستغالال لالنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي            
وتعمقه يوما بعد يوم قام بتحديث خطته عبر طرح فكرة االنفصال التام عن قطاع غزة ووضـعه تحـت                   

 وغزة وليس بين إسرائيل     مسوؤلية مصرية دولية مشتركة مع االحتفاظ بنموذج قبرص ولكن بين الضفة          
  .وفلسطين

خطة باراك تختلف جوهريا عن خطة ليبرمان وهي تتماشى مع الخطوط العريضة لما بات يعرف بحـل                 
 وحسب تعبيـر بـاراك الحرفـي فـان          2000الدولتين والتي ظهرت الول مرة في وثيقة كلينتون العام          

الى جانبها دولة فلسطينية مجـردة ولكـن        إسرائيل يجب ان تكون دولة اليهود مع اغلبية يهودية صلبة و          
مستقلة وقابلة للحياة تضم إسرائيل الكتل االستيطانية الكبرى وتخلي المستوطنات المعزولة خالل اربع أو              
خمس سنوات عودة الالجئين تكون الى الدولة الفلسطينية بينما تؤجل قضية القدس الى اخر المفاوضـات                

ما لليهود إلسرائيل وما للعرب للدولة الفلسطينية مع نظـام خـاص            مع حلها وفق روحية وثيقة كلينتون       
  .للحرم القدسي ومحيطه

خطة نتنياهو تبدو في الشكل اقرب الى خطة باراك ولكنها اكثر تشددا خاصة من الناحية االمنية حيـث                  
ميركـي  يبدو االول اكثر تطرفا من الثاني وكما تبدى من تجربة السنة الماضية ومن جوالت المبعوث األ               

جورج ميتشل يصر نتنياهو على البدء من ملف االمن أو االعتبارات االمنية حسب تعبيره والتى تتضمن                
تجريد الدولة الفلسطينية من السالح مع تسليح خفيف للشرطة وسيطرة إسرائيلية على الحدود والمعـابر               

رة علـى منطقـة غـور       واالجواء وموجات البث الكهرومغناطيسي وجديد نتنياهو اصراره على السيط        
االردن عبر انتشار أو باالحرى بقاء قوات إسرائيلية فيها بحجة عودة الخطر الى الجبهة الـشرقية مـع                  
االنسحاب األميركي المتوقع من العراق وومع القبول الفلسطيني باالعتبارات االمنية السالفة يجب االقرار             

م التوصل الى اتفاق يمثل نهاية للصراع ونهاية        بيهودية الدولة ما يعنى شطب حق عودة الالجئين ومن ث         
للمطالب الفلسطينية بغرض تجاوز المطالب الدولية باستناد أي اتفاق الى قاعدة انهاء االحتالل الذي بـدا                

 الن نتنياهو يرفض اعتبار تلك الحدود اساسـاً للتفـاوض باعتبارهـا ال تـتالءم مـع                  1976في العام   
في السياق ال يعتبر نتنياهو المستوطنات مـشكلة        . ة الحيوية لدولة إسرائيل   االعتبارات أو المصالح االمني   

أو عائقاً وهو يتبنى فكرة الكتل االستيطانية ولكن بشكل فضفاض ال يبقى اكثر من ستين أو سبعين بالمائة                  
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 مقابل نحو تسعين بالمائة تقريبـا وفـق التـصور       - دون القدس    -من اراضى الضفة للدولة الفلسطينية      
  .لمفترض إليهود باراكا

خطة نتنياهو ال تمثل اكثر من تحديث لخطة اليمين التقليدية حكم ذاتي بلدي موسع للفلـسطيننين تحـت                  
اطار الدولة ولكن دون سيادة حقيقية ال على الحدود وال حتى على االجواء مع شطب قضية الالجئين عن               

  .نتنون وحتى عن تصور باراك ايضاجدول االعمال وحل ما في القدس بسقف منخفض عن وثيقة كلي
ويجب االنتباه الى ان تكاثر الخطط والمشاريع اإلسرائيلية يهدف الى التشويش على عملية التسوية بشكل               
عام واستغالل التباين ولو النسبي بينها النتزاع اكبر قدر ممكن من التازالت بحجة التساوق مع الواقـع                 

مهور اإلسرائيلي به علما ان هذا االخير ما فتىء ينزاح الى اليمـين          الداخلي وبلورة اتفاق يمكن اقناع الج     
  .والتطرف بشكل مستمر في السنوات االخيرة

امر اخر ينبغي التحسب له ووضعه في االعتبار يتمثل بطرح نتنياهو لشروط ومطالب تعجيزيـة وهـو                 
ذ المفاوضات عبـر فكـرة      يعي رفض السلطة الفلسطينية المطلق لها وسيعمد بالتالي كحل وسط الى انقا           

 وربما التنازل عن    - من دون القدس     -الدولة المؤقتة بذهنية خطة باراك على تسعين بالمائة من الضفة           
السيطرة اإلسرائيلية على منطقة غور االردن والموافقة على انتشار قوات دوليـة فيهـا كمـا تفكيـك                   

ابقاء المفاوضات مفتوحة ضـمن سـقف       مستوطنات نائية ومعزولة مع عدم التوصل الى اتفاق نهائى و         
 لفرض الوقائع على االرض وتحويل الموقت الى دائم وهو مـا يـضع              - لسنوات   -زمنى واسع نسبيا    

القيادة الفلسطينية امام خيارات جد صعبة ولكنها ممكنة كقلب الطاولة عبر االنسحاب مـن المفاوضـات                
 حسب تعبيـر    -ة الواحدة وفق استراتيجية تدمج      والتفكير الجدي في حل السلطة نفسها أو تبنى حل الدول         

 بين العمل السياسي والمقاومة الشعبية والجماهيرية وهـذا يمثـل برأيـي التحـدي               -مروان البرغوثي   
االصعب امام الشعب الفلسطيني ولكنه حتما قادر على مواجهته بنجاح كما تبدى من تجربـة الـصراع                 

  .خالل العقود الستة الماضية
  31/8/2010، روتالمستقبل، بي

  
  للمرة األولى بريق أمل في الشرق األوسط .68

  مارتن انديك
هل يملك الرئيس عباس الجرأة على الدفاع عن التنازالت الضرورية لشعبه، ال سيما فـي مـا يتعلـق                   

 في المئـة علـى      95إلى إسرائيل؟ هل يملك نتنياهو العزم على االنسحاب من          ' حق العودة 'بالتنازل عن   
  ضي الضفة الغربية وقبول عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية العربية؟األقل من أرا

بعد أن نجح الرئيس أوباما اليوم في إعادة اإلسرائيليين والفلسطينيين إلـى طاولـة المفاوضـات، بـدأ                  
المحللون مسبقاً باستبعاد احتماالت توصلّه إلى اتفاق سالم، لكن أربعة عوامل تميز المحادثات المباشـرة               

  .ي ستنطلق في الثاني من سبتمبر في واشنطن عن سابقاتها، وتدعو أيضاً إلى التفاؤلالت
تعرضت إسرائيل خالل تسعينيات القـرن الماضـي        . أوالً، تراجعت حدة العنف بشكل كبير في المنطقة       

دفـع ذلـك باإلسـرائيليين إلـى     . لهجمات إرهابية، أضعفت قدرة قادتها على تبرير التنازالت الملموسة        
عتقاد بأن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يخوض لعبةً مزدوجة، عبر اإلعالن عن نيته في السالم في                اال

المفاوضات والسماح في الوقت عينه لإلرهابيين بالعمل في األراضي التي كان ُيفتـرض بـه الـسيطرة         
  .عليها

ن هجمـات عنيفـة علـى       أما اليوم، فتشرف السلطة الفلسطينية على أراضيها في الضفة الغربية لمنع ش           
بالمثل في غزة، خوفاً    ' حماس'كذلك تقوم حركة    . اإلسرائيليين وإثبات مصداقيتها كشريك في المفاوضات     

  .من أي تدخل إسرائيلي قد يعزلها عن السلطة
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بفضل هذه الجهود فضالً عن تكثيف إسرائيل إجراءاتها األمنية، انخفض عدد المدنيين اإلسرائيليين الذين              
، أعلى معدل خالل االنتفاضة، إلى ستة في العام         2002 في عام    452 الهجمات اإلرهابية من     يقضون في 

  .الماضي واثنين فقط حتى هذا العام
ثانياً، تباطأ النشاط االستيطاني إلى حد كبير إثر القرار الذي أصدرته إسرائيل بتجميد بناء المـستوطنات                

لي لإلحصاءات بأي عمليات بناء جديدة في الضفة الغربية         عشرة أشهر، لم ُيفد المكتب المركزي اإلسرائي      
فضالً عن ذلك، لم تُطلق أي مشاريع إسكان جديدة في القدس الشرقية منذ             . في الربع األول من هذا العام     

المعمعة التي ُأثيرت في مارس حين دان نائب الرئيس جو بايدن، خالل زيارته إسرائيل، اإلعالن عـن                 
كذلك تراجعت عمليات هدم المنازل الفلـسطينية مقارنـةً بالـسنوات           . ة إضافية  وحدة سكني  1600بناء  

  .الماضية
 سـبتمبر، ويبـدو رئـيس الـوزراء         26في المقابل، تنتهي صالحية قرار التجميد على ما ُيفترض في           

اس، اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غير عازم على تمديده، بينما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عب             
  .أنه سينسحب من المفاوضات في حال استؤنف النشاط االستيطاني

مع ذلك، قد يتم التوصل إلى تسوية عمالنية إن لجأ نتنياهو إلى زيادة طفيفة فحسب في الكتل االستيطانية                  
التي ستصبح على األرجح جزءاً من إسرائيل في االتفاق النهائي، وقدم في الوقت عينه تغييرات تحـدث                 

في هذا السياق، تستطيع إسرائيل التعهد بعدم اقتحـام         . حقيقياً بالنسبة إلى فلسطينيي الضفة الغربية     فارقاً  
الجيش اإلسرائيلي المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية والسماح أيضاً للـشرطة الفلـسطينية بتـسيير              

  .دورياتها في معظم قرى الضفة الغربية
حل إقامة دولتين، وذلك ببساطة ألن معظم الناس في الشرق األوسـط  ثالثاً، يؤيد الشعب في كال الجانبين       

وإن تمكن نتنياهو وعباس من التوصل إلى اتفاق قابل للحياة، فسيؤيده كال الـشعبين              . سئموا هذا الصراع  
  .على األرجح بأغلبية كبيرة

طيع التعويل  صحيح أن نتنياهو يواجه معارضة شرسة من أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه، لكنه يست             
وبما أن أي استفتاء بشأن إقامة دولـة       . على دعم الوسط واليسار اإلسرائيليين لضمان أغلبية في الكنيست        

، التي تستجيب دوماً    'حماس'فلسطينية سيلقى على األرجح تأييداً عارماً في غزة والضفة الغربية، فستجد            
  .للرأي العام الفلسطيني، صعوبةً في الحؤول دون ذلك

خالل السنوات السبع عشرة التي تلت توقيع اتفاقيـة         . اً، ال يوجد الكثير من المسائل للتفاوض بشأنها       رابع
لذا فـإن نطـاق     . أوسلو، غاصت مفاوضات الوضع النهائي المفصلة عميقاً في المسائل الجوهرية كافة          
  .ستقلةاالتفاق واضح والمقايضات الضرورية معروفة مسبقاً من أجل إنشاء دولة فلسطينية م

ومنذ . قبل فشل المحادثات' كامب ديفيد' في   2000فضالً عن ذلك، ُسويت جميع االتفاقات األمنية في عام          
ذلك الحين يتطلب التهديد المتنامي بالهجمات الصاروخية، فضالً عن غيره من التطورات، اتفاق الطرفين              

ألردن، لكن عامـاً واحـداً فتـرة     على تشديد الضوابط الحدودية إضافة إلى طرف ثالث قوي في وادي ا           
فإن كان القادة صادقين في نيتهم التوصل إلى اتّفاق، فمن شأن المماطلـة فـي               . طويلة لحل هذه المسألة   

  .المفاوضات إضعافهم سياسياً والسماح لمعارضي السالم بحشد صفوفهم
 في أي مرحلة سابقة خالل      باختصار، المناخ التفاوضي أكثر مالءمةً اليوم لصناعة السالم مما كان عليه          

  .لذلك تعتمد فرص السالم اليوم على قوة اإلرادة لدى القادة. العقد الفائت
فهل يملك الرئيس عباس، وهو شخصية ضعيفة في مواقفها في األساس، الجـرأة علـى الـدفاع عـن                   

ل؟ هـل يملـك     إلى إسرائي ' حق العودة 'التنازالت الضرورية لشعبه، وال سيما في ما يتعلق بالتنازل عن           
 في المئة على األقل من أراضي الـضفة الغربيـة           95رئيس الوزراء نتنياهو العزم على االنسحاب من        

والقبول بعاصمة فلسطينية في القدس الشرقية العربية؟ وهل يملك الرئيس أوباما كفاءة رجل الدولة إلقناع               
  تؤمن شبكة أمان لهما في حال الفشل؟كال الطرفين بعقد االتفاق وطمأنتهما إلى أن الواليات المتحدة س
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التاريخ أشبه بحصان يعدو أمام نافذتك، واالختبار       'ذكر شيمون بيريز، في نهاية والية إدارة كلينتون، أن          
لكن عرفات فشل في هذا االختبـار،  . 'الحقيقي يتطلّب من رجل الدولة القفز من تلك النافذة على الحصان 

ال نستطيع أن نعلم إن كان عباس ونتنيـاهو         . ين غارقين في دوامة الصراع    تاركاً الفلسطينيين واإلسرائيلي  
سيقومان بالقفزة الخطيرة سياسياً، لكن في الوقت الراهن، علينا تبديـد الـشكوك والترحيـب بواقـع أن                  

  .الدبلوماسية األميركية ضمنت خضوعهما قريباً لالختبار
 31/8/2010، الجريدة، الكويت
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