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   إسرائيليين بالخليل أربعة مستوطنيينقسام تتبنى قتلالكتائب  .1

، أن أربعـة     وكـاالت   من القـدس، وعـن     محمد القيق ، عن   1/9/2010،  فلسطين أون الين  ذكر موقع   
  مساء أمس، جـراء تعـرض        واتلوامرأتان، قُُ )  عاماً 25 عاماً و  40(مستوطنين إسرائيليين وهم رجالن     

ضمن نطاق مدينة الخليل    " بني نعيم "لسطينيين بالقرب من مفرق     سيارتهم إلطالق نار من قبل مقاومين ف      
فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها الكاملة عن إطـالق             . بالضفة الغربية 

  . النار
وأفاد مراسلنا بأن سيارة تقل مسلحين أطلقت النار تجاه سيارة للمستوطنين بالقرب من مفرق بني نعـيم                 

 ما أدى إلى مقتل أربعة وإصابة أربعة آخرين، موضحاً أن قوة كبيرة من جيش االحتالل                60ارع  على ش 
اإلسرائيلي هرعت إلى المنطقة ومشطت المكان بحثا عن المنفذين ونصبت الحواجز الطيارة، مبينـة أن               

  . القتلى من عائلة واحدة
 مستوطنين، وقالت   4ر التي أدت إلى مقتل      وأعلنت كتائب القسام مسئوليتها الكاملة عن عملية إطالق النا        

إن عملية الخليل تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم االحتالل ومغتصبيه وتأكيد على              : "في بيان لها  
  ". حضور المقاومة بالرغم من حرب االستئصال

 علـى فـشل     من جهتها، باركت حركة حماس العملية واعتبرتها رداً طبيعياً على جرائم االحتالل ودليالً            
 وفق ما جاء على     -مسلسل التنسيق األمني بين سلطة فتح ودولة االحتالل في إجهاض مشروع المقاومة           

  . لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري
معتبرةً أنها خطوة أولى في طريق إفشال المفاوضات         .فيما أشادت حركة الجهاد اإلسالمي بتنفيذ العملية      

  . نية ودولة االحتاللالمباشرة بين السلطة الفلسطي
أما ألوية الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، فثمنت بدورها، تواصل جهـود               
المقاومة الفلسطينية في إتباع سبل الرد العسكري على جرائم المستوطنين واالحتالل بحق أبناء الـشعب               

  . الفلسطيني المستمر والمتواصل
على " أطلقت اسم سيل النار   ، أن كتائب القسام     غزة من   ،1/9/2010ني لإلعالم،   المركز الفلسطي وأضاف  

نسخةً " المركز الفلسطيني لإلعالم  "تلقى  ) 8-31(في بيانٍ لها مساء الثالثاء      " القسام"وقالت   .عملية الخليل 
 سـابقة،   هي حلقة ضمن سلسلة عمليـات     "منه، إن هذه العملية البطولية المباركة التي نفذها المجاهدون          

، للرد على العدوان المستمر والمتصاعد بحـق أبنـاء شـعبنا المجاهـد ورداً علـى                 )بإذن اهللا (والحقة  
وأكدت أن هذه العملية تأتي في إطار استكمال مشروع الجهـاد  ".االعتداءات المتكررة من قبل المغتصبين 

  .والمقاومة ضد العدو الصهيوني حتى تحرير األرض وتطهير المقدسات
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ليعلم العدو الصهيوني وأزالمه بأنه طالما استمر العدوان، وتهويد القدس، وبناء المغتـصبات،              :" وقالت
فإن مقاومتنا ستتواصل وستتصاعد وتيرتها، فهي الرد الطبيعي على جرائم االحتالل في القدس والـضفة               

  ".والقطاع
القة عـصية علـى االنكـسار،       تأتي هذه العملية اليوم لتؤكد بأن حركة حماس وكتائبها العم         " وأضافت  

فبالرغم من حرب االستئصال المزدوجة من قبل االحتالل وسلطة فتح ستبقى كتائبنـا المجاهـدة رائـدة                 
  ".الجهاد والمقاومة في فلسطين

وأهدت العملية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، وإلى أرواح شهدائنا األبرار، وإلى جرحانا البواسل وأسـرانا               
 السجن وظلم السجان ولهم العهد منا على أال ننسى تضحياتهم حتـى يتحقـق لنـا                 الصامدين رغم عتمة  

  .النصر المبين
  

  المفاوضات يجب أن تبنى على ما سبقها مع أولمرت وليس من نقطة الصفر: عباس .2
  عبدالرؤوف أرنـاؤوط  نقالً عن مراسلهاواشنطن من  ، 1/9/2010) السعودية(الوطن أون الين    ذكرت  

ـ    الرئيس الف أن     رفضه للصيغة التي يقترحها اإلسرائيليون باستمرار       "الوطن"لسطيني محمود عباس أكد ل
مشددا علـى أنـه مـن أجـل أن تكـون            . االستيطان في الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية       

المفاوضات جدية فإن على الجانب اإلسرائيلي تمديد وقف االستيطان الذي ينتهي في السادس والعـشرين               
  .ن سبتمبر الجاري وأن يكون الوقف شامالم

وأشار الرئيس الفلسطيني الذي كان يتحدث على متن الطائرة الرئاسية التي أقلته إلى العاصمة األمريكية               
التي وصلها أمس إلى أن المفاوضات المقبلة يجب أن تبنى على المفاوضات التي جـرت مـع رئـيس                   

لقد جرت مناقشات ومفاوضات    : "وقال. وليس من نقطة الصفر   الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت      
وقد تناولت كل قضايا المرحلة النهائيـة وبالتـالي فـإن مـن             . طويلة مع إيهود أولمرت وتسيبي ليفني     

المفروض أن يبنى عليها، أي بلد يحترم نفسه يبني على جهود الحكومة السابقة وعلى مواقف الحكومـة                 
ستقبل، وبالتالي لم يعد اآلن مجال للمفاوضات، ألن المجال اآلن للقرارات وليس            السابقة وأن ينتقل إلى الم    

  ". للمفاوضات
  : نص الحوار بعض ما ورد فيوفيما يلي

اإلسرائيليون يتحدثون عن صيغة بموجبها يستمر التوسع في الكتل االستيطانية مع وقفه في المستوطنات              
  المعزولة، ما موقفكم من هذا االقتراح؟

ير المعقول أن تقبل إسرائيل بوقف االستيطان في الوقت الذي ليست فيه مفاوضـات وتـرفض أو                 من غ 
  .تقبل وقفا معلقا على قضايا في الوقت الذي تكون هناك فيه مفاوضات جدية بيننا وبينهم

  ولكن الوقف المؤقت ال يشمل القدس؟
  .المطلوب هو وقف االستيطان بشكل كامل

   رفضوا تمديد وقف االستيطان؟ماذا سيكون الموقف في حال
  .في حال رفضوا تمديد وقف االستيطان يكون من الصعب علينا االستمرار في المفاوضات

  ولكن هكذا موقف قد يجلب ضغوط دولية جديدة؟
عندما جئنا إلى واشنطن لم نأت بسبب الضغوط، وإنما بسبب قناعتنا بالسالم من خالل المفاوضات ولذلك                

  . ولو لم نكن مقتنعين فإنه لو كان كل ضغط العالم علينا فإننا لن نأتيجئنا بهذه النفسية
  قضايا المرحلة النهائية

  ما الرسالة األساسية التي تحملها إلى لقاءات واشنطن وما الذي تتوقع إنجازه؟
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 أي  ما يهمنا هو أن تبدأ المفاوضات المباشرة لمناقشة قضايا المرحلة النهائية وعدم االنجرار للدخول في              
قضايا أخرى، ولكن حتى تكون المفاوضات جدية نحن نطلب من إسرائيل أن تمدد وقف االستيطان الذي                

  . سبتمبر26ينتهي في 
نتنياهو اقترح صيغة للمفاوضات وهي لقاءات مرتين شهريا بينه وبينك إضافة إلـى لقـاءات الوفـدين                 

  المفاوضين، ما موقفك؟
موضوع الصيغ لن نتوقف عنـده، فهنـاك        .  على ماذا نتفاوض   ليس المهم كيف نتفاوض وإنما المهم هو      

  .أشخاص أو لجان سيبحثون هذه األمور الفنية بالتفصيل ولكن المهم هو التركيز على المضمون
خالل المفاوضات التقريبية رفض نتنياهو عرض مواقفه من قضايا الحل النهائي وأصر على أنه سيطرح               

  ، هل تتوقع أن تستمع منه اآلن إلى مواقفه؟مواقفه فقط في المفاوضات المباشرة
اتفقنا في المحادثات التقريبية على أننا خالل هذه المحادثات سنناقش قضيتين أساسيتين، وهـي الحـدود                

ونحن قدمنا رؤية كاملة مفصلة ليس فقط لهذين الموضوعين وإنما لكل مواضيع المرحلة النهائية              . واألمن
ألمريكي ميتشيل إلى الجانب اإلسرائيلي ونستمع إلى ردود فعلهم، ولكن          على أساس أن يقدمها المبعوث ا     

كنا متفقين على هذا منذ البداية مع األمريكيين وبالتأكيـد فـإن            .. مع األسف الشديد فإن إسرائيل لم تجب      
ولكن الذي حصل أنه مضت كل المدة ولم نسمع أي          . األمريكيين كانوا متفقين مع اإلسرائيليين على ذلك      

  . فعل أو انطباع من الجانب اإلسرائيلي على ما قدمناه من أفكار ومشاريعردة
  ال عودة إلى نقطة الصفر

  هل تقبل أن تبدأ المفاوضات من نقطة الصفر؟
وقد . كيف نبدأ من نقطة الصفر؟ لقد جرت مناقشات ومفاوضات طويلة مع إيهود أولمرت وتسيبي ليفني              

بالتالي فإن من المفروض أن تبنى عليها، أي بلد يحترم نفسه يبنـي             تناولت كل قضايا المرحلة النهائية، و     
على جهود الحكومة السابقة وعلى مواقف الحكومة السابقة وأن ينتقل إلى المستقبل، أما أن نعـود مـرة                  
أخرى إلى نقطة الصفر لنتحدث عن كل هذه القضايا بالتفصيل، أصبحت معروفة واآلن ألول مرة شيء                

أيام كامب ديفيد ولكن بالتفصيل بعد أنابوليس نوقشت هذه القضايا وبالتالي لـم يعـد               منها كان عرف في     
  .اآلن مجال للمفاوضات، ألن المجال اآلن للقرارات وليس للمفاوضات

  هل فترة عام واحد كافية للتوصل إلى اتفاق؟
  .إن كل شيء واضح. إذا توفرت النوايا الحسنة فإن فترة عام طويلة

   سنوات؟10و المسؤول في مجلس األمن القومي األمريكي أن التطبيق قد يستغرق نقل عن دان شبير
موضوع االتفاق نتفق عليه وأيضا موضوع التطبيق نتفق عليه وليس لدينا مانع أن يكون مرحليا ولكـن                 

 5 سنوات، عندما تكون النتيجة معروفة فليس لدينا مانع أن تكون هناك مرحلية كل شـهرين أو                  10ليس  
في كامب ديفيد بين إسـرائيل      . مرحلة، ولكن تنتهي كلها في فترة قصيرة وليس في سنوات طويلة          أشهر  

 مراحل ولكـن أن     4 مراحل أو مرحلتين أو      3 مراحل وال مانع لدينا أن ينفذ على         3ومصر حصل على    
  .تكون المدة معقولة

  المرجعية
التي الواليات المتحدة جزء منهـا ولكـن        هناك إشكالية مرجعية المفاوضات، فهناك بيان اللجنة الرباعية         

إن المرجعية هي أمر يتفق عليه الطرفان وأن        : أيضا وزيرة الخارجية األمريكية والمبعوث األمريكي قاال      
  ؟..إن بيان اللجنة الرباعية هو المرجعية: ال شروط مسبقة وفي القيادة الفلسطينية تقولون
 وقف االستيطان فإن لدي شواهد كثيرة وهي اتفاقيات بيننا          أين هي الشروط المسبقة التي نضعها؟ إذا كان       

وبين اإلسرائيليين ووثائق دولية ومواقف دولية تقول بوجوب وقف االسـتيطان وإن االسـتيطان غيـر                
 اتفاق بيننا وبين اإلسرائيليين يقول إنه       1995 ثم في عام     1993شرعي، أولها اتفاق إعالن المبادئ عام       

.  يقوم بأية أعمال أحادية من شأنها أن تجحف بمفاوضات المرحلـة النهائيـة             ال يجب على أي طرف أن     



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1898:         العدد       1/9/2010األربعاء  :التاريخ

وهذا يعني أنه عندما تقوم إسرائيل باالستيطان فإن هذا عمل أحادي وأنه عندما نعلن الدولة بشكل أحادي                 
  .فهذا عمل أحادي

 االستيطانية بما   وأيضا خطة خارطة الطريق، فالبند األول يؤكد أن على إسرائيل أن توقف كل النشاطات             
.  قرار مجلس أمن كلها تتحدث عن أن االستيطان غير شـرعي           15في ذلك النمو الطبيعي وأيضا هناك       

وبيانات اللجنة الرباعية في موسكو وكريستا ونيويورك والبيان األخير كلها تتحدث عن عـدم شـرعية                
إذا . ة بما في ذلك النمو الطبيعـي      االستيطان وإعالن الرئيس أوباما ومطالبته بوقف النشاطات االستيطاني       

  .أين الشرط المسبق؟
  إذا بيان الرباعية هو مرجعية المفاوضات القادمة؟

  .طبعا
  فرصة يجب استغاللها

  هناك أجواء من عدم التفاؤل تسود مختلف األطراف الفلسطينية واإلسرائيلية والدولية من المفاوضات؟
اك تفاؤل وقد قلت في اجتماع قبل أيام مع رجال دين إن            ماذا سنعمل؟ نحن ذاهبون على أمل أن يكون هن        

وبالتالي علينا أن ال نضيع الفرصة وإذا لم يكن اإلسرائيليون جـادين فـإنهم              % 1التفاؤل قد يكون بنسبة     
  .يتحملون مسؤولة عدم السالم

تمر في  نحن ذاهبون على أمل أن يحصل شيء فاذا ما حصل فإننا نخدم قضيتنا وإذا لم يحصل فإننا سنس                 
صمودنا وبناء بلدنا وأمننا وكل هذه المشاريع التي نقوم بها لبناء مؤسسات الدولة وال بد أن نصل إلـى                   

  .حل في النهاية
  ما رمزية مشاركة الرئيس المصري والعاهل األردني في إطالق المفاوضات؟
تر، وملتزمتان منذ البدايـة     أوال، هاتان الدولتان جارتان لنا وإلسرائيل وينعكس السالم عليهما وكذلك التو          

بعملية السالم إلى جانب كل الدول العربية، ولكنهما بالذات يهمها جدا الـسالم، ولـذلك فإنهمـا عنـدما                   
يحضران إلى واشنطن فهذا دليل على االهتمام البالغ والمصلحة لكال البلدين وللعرب عموما بمجهودهما              

  .حتى يدفعا عملية السالم إلى األمام
  ت الفشلسيناريوها

  ما المطلوب من الدور األمريكي في المفاوضات؟
المطلوب من الدور األمريكي أن يكون نزيها وأمينا وأنه عندما نصل إلى مأزق تقوم الواليات المتحـدة                 

  .بتقديم مقترحات لجسر الهوة بين الطرفين
  ماذا إذا فشلت هذه المفاوضات، ما السيناريو؟

بد أن نعود إلى القيادة الفلسطينية لنرى ماذا نفكر وما هي البـدائل، إذا              إذا ما فشلت هذه المفاوضات فال       
  .فشلت المفاوضات سنعود إلى القيادة ونقول لها ماذا حصل والرأي يعود للشعب الفلسطيني وليس لي

  ما توقعاتكم من الرئيس األمريكي باراك أوباما؟
لواضح أنه جدي في المطالبة بالسالم، وقد قام        الرئيس أوباما تحدث منذ بداية عهده عن السالم وكان من ا          

بخطوات جيدة في خطابه في القاهرة وفي لقاءاتنا المتكررة وفي إرساله للمبعوث األمريكي ميتشيل وفي               
إرساله لوزيرة الخارجية األمريكية أكثر من مرة وكل هذا كان دليال على جديته، اآلن يجـب أن تكـون               

دنا أن نبدأ مفاوضات فإنه يمهد مباشرة لهذه المفاوضـات باسـتمرار            هناك خطوة أخرى وهي أنه إذا أر      
وقف األنشطة االستيطانية والتركيز على قضايا المرحلة النهائية الـست وهـي القـدس والمـستوطنات           

  .والالجئون والحدود والمياه واألمن باإلضافة إلى وجوب اإلفراج عن جميع األسرى
الرئيس عبـاس   ، ان      جمال جمال  نقالً عن مراسلها  واشنطن    من 1/9/2010الدستور، عمان،   وأضافت  

ان األردن ومصر الدولتين جـارتين لنـا        "فجر امس بتوقيت واشنطن     " الدستور"اضاف في تصريح لـ     
وإلسرائيل وينعكس عليهما السالم والتوتر في الساحة الفلسطينية ، وقال الرئيس عباس ان ما يهمنـى ان     



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1898:         العدد       1/9/2010األربعاء  :التاريخ

مناقشة قضايا المرحلة النهائية وعدم االنجرار الى قضايا اخرى وحتى تكـون            تبدأ المفاوضات المباشرة ل   
واضاف انه مـن    .  ايلول 26مفاوضات جدية نطالب اسرائيل ان تمدد تجميد االستيطان الذي سينتهي في            

غير المعقول ان تقبل إسرائيل بتجميد لالستيطان في الوقت الذي ال تجري فيـه مفاوضـات وتـرفض                  
وقت الذي تجري فيه مفاوضات جدية ، مؤكداً ان التجميد يشمل الضفة الغربية والقدس أي               التجميد في ال  

  .جميع االراضي الفلسطينية
ورداً على صيغة نتنياهو بان يلتقي عباس مع نتنياهو كل أسبوعين او شهرياً لحل القضايا العالقـة قـال                   

 الصيغ لن نتوقف عندها وهنـاك       ليس مهم كيف نتفاوض ولكن المهم على ماذا نتفاوض وقضية         "عباس  
  ". لجان ومتخصصين سيبحثون في االمور الفنية بالتفصيل والمهم هناك هو التركيز على المضمون

وعن المعارضة في الشارع الفلسطيني قال ان الخالفات في الرأي ظاهرة صحية وال نتوقـع ان يكـون                  
ت فقط وانما في داخـل فـتح هنـاك          الشعب الفلسطيني نسخة مكررة وهناك معارضة ليس في التنظيما        

معارضة ، وقلنا اننا لم نحصل على اجماع في اللجنة المركزية في فتح وانما حصلنا على أغلبية مطلقة                  
من مركزية فتح بمعنى ان هناك معارضة كبيرة وكذلك في التنظيمات ومن حق هذه التنظيمات ان تعبر                 

وض التجربة وسنرى أما ان نحقق النجاح ويكـون    عن رأيها ومن حقها ان تتخوف ولكن من حقنا ان نخ          
  .نجاح للجميع وفي حال لم يتحقق تقدم فلن نخسر شيء

وعما تحقق في المفاوضات التقريبية قال الرئيس عباس اتفقنا في المفاوضات التقريبية ان نناقش قضيتين               
من والحدود وانمـا فـي    أساسيتين الحدود واألمن وقدمنا كفلسطينيين رؤية كاملة مفصلة ليس فقط في األ           

كافة قضايا المرحلة النهائية وعلى اساس ان يقدمها جورج ميتشيل للجانب اإلسرائيلي وسماع رأيه ولكن               
واوضح لقد اتفقنا منذ البدايـة مـع الجانـب    . مع االسف لم ترد حكومة نتنياهو على التصور الفلسطيني    

ذلك مع الجانب اإلسرائيلي ولكن المدة انقضت دون        االميركي وبالتأكيد ان االميركيين كانوا متفقين على        
  .رد إسرائيلي على ما قدمناه من افكار ومشاريع

، مؤكداً انهم   " انكم تعيشون على ارض ليست لكم     "ووجه الرئيس عباس رسالة الى المستوطنين قال فيها         
ارادت إسـرائيل   يعلمون انهم احتلوا ارضا ليست لهم ويحاولون فرض امر واقع وهذا غير ممكـن وإذا                

  . غير شرعي وغير قانوني1967السالم فيجب ان يفهم ان االستيطان في اراضينا المحتلة عام 
وعن تصريحات زعيم حركة شاس ومؤسسها عوفاديا يوسف الذي تمنى موت الرئيس عباس والـشعب               

وغيرها وهذه  لقد سبق ووصف العرب والفلسطينيين بانهم عقارب وثعابين         ) ابو مازن (الفلسطيني ، قال    
التصريحات تدحض كافة االتهامات التي تقول ان التحريض من الجانب الفلسطيني متسائالً فماذا يـسمى               

واكد الرئيس عباس ان ملف التحريض سوف يبحث وقال نحـن     . هذا؟ انه تحريض على القتل والكراهية     
ائيلية لتضع على الطاولـة كـل       وافقنا منذ احد عشر عاماً على تشكيل لجنة ثالثية أمريكية فلسطينية إسر           

  .انواع التحريض من الطرفين وتزيله
نحن في هذه المرحلة نتفق االًن      " سنوات فقال الرئيس عباس      10وبخصوص االتفاق االن والتطبيق خالل      

ثم عملية التطبيق نتفق عليها ولكن على أن ال تمتد فترة التنفيذ الى عشر سنوات ، وليس لدينا مـانع ان                     
واضاف انه عندما نتفق وتصبح النتيجة معروفة تأتي المرحليـة          . ياً ولكن ليس عشر سنوات    يكون مرحل 

في التنفيذ على ان تنتهي كلها في مرحلة قصيرة مؤكداً ان القيادة الفلسطينية فعلت كل ما تستطيع وقامت                  
 الى ذلك نتوجـه     بما عليها ملتزمون بالشرعية الدولية بقرارات األمم المتحدة والرباعية وغيرها اضافى          

ويرى ابو مازن انه في حال وضعت إسرائيل شروطا         . الى المفاوضات بنفسية طيبة وروح معنوية عالية      
وشرع نتنياهو بمطالبة السلطة بقضايا ومساءل بعيدة عن مضمون فهو الذي يتحمـل المـسؤولية ولـم                 

اق ينهي االحتالل ثم المرحلية فـي       يستبعد المرحلية في التطبيق مؤكداً أنه البد اوالً من التوصل الى اتف           
  .التطبيق
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  عهد اولمرت ب نتيجة المفاوضات أساس لن تكون على المباشرة مفاوضاتال": العربيالقدس " .3
الثالثاء بأن المفاوضات ' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  وليد عوض-رام اهللا 

لن تكون على اساس نتيجة المفاوضات الفلسطينية 'نطن المباشرة التي تنطلق مساء اليوم االربعاء في واش
، وذلك بناء على تفاهم تم التوصل 'االسرائيلية في عهد رئيس الوزراء االسرائيلي السابق ايهود اولمرت

  .اليه خالل المفاوضات غير المباشرة التي قادها المبعوث االمريكي جورج ميتشل
ميتشل اقنع الجانب الفلسطيني خالل المفاوضات غير وحسب المصادر فان المبعوث االمريكي جورج 

المباشرة بضرورة عدم االصرار على ان تنطلق المفاوضات المباشرة مع حكومة نتنياهو من النقطة التي 
كون جميع القضايا ستطرح على طاولة المفاوضات للوصول التفاق 'وصلت اليها في عهد اولمرت 

  .ئيلي الحالي على حد قول المصادرفي عهد رئيس الوزراء االسرا' بشأنها
واوضحت المصادر بان الجانب الفلسطيني تراجع عن مطلبه الذي كان يقضي بضرورة ان يتم البناء 
على نتيجة المفاوضات التي جرت في عهد اولمرت، وكان احمد قريع رئيسا لطاقم المفاوضات 

لية السابقة رئيسة طاقم المفاوضات الفلسطيني في حين كانت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية االسرائي
  .االسرائيلي كون تلك المفاوضات لم تفض لنتيجة او اتفاق

واشارت المصادر الى ان المفاوضات التي جرت بين قريع وليفني وعباس واولمرت لم تحقق اية نتائج 
  .تنياهوبسبب عدم الوصول فيها الى اي مسودة اتفاق مكتوب ليكون اساسا للمفاوضات المباشرة مع ن

واكدت المصادر بان نتنياهو هو من اصر على عدم البناء على المفاوضات التي جرت في عهد اولمرت 
سوى ما تناقلته 'كونه ال يوجد اي شيء لدى حكومته حول تلك المفاوضات والنتيجة التي وصلت اليها 

ي اقنع الجانب الفلسطيني على حد قوله للمبعوث االمريكي جورج ميتشل الذ' وسائل االعالم االسرائيلية
بالتراجع عن مطلب مواصلة المفاوضات من حيث توقفت في عهد اولمرت كون جميع قضايا الوضع 
النهائي ستطرح على طاولة المفاوضات التي دعت اليها واشنطن وتنطلق اليوم بقمة في البيت االبيض 

  .بحضور اوباما
  1/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
   ويعدها مجرد تشويش على العملية السلميةالخليل يدين عملية عباس .4

من منطلق إدانتنا ' أدان محمود عباس والقيادة الفلسطينية العملية التي حدثت في الخليل، :وفا –واشنطن 
  .'ألية أعمال تستهدف مدنيين فلسطينيين أو إسرائيليين

ؤوليتها عنها، هو مجرد التشويش وتؤكد القيادة الفلسطينية أن هدف هذه العملية، التي أعلنت حماس مس
على العملية السياسية، وال يمكن اعتبارها من أعمال المقاومة، بعد أن أوقفت حماس نفسها المقاومة من 

  .قطاع غزة والحقت من يقومون بها
  31/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  لح الفلسطينية متناقضة مع المصاويعدها الخليلدين عملية ي فياض .5

اعتبر رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض أن العملية التي وقعت، مساء اليوم، في منطقة - وفا-رام اهللا 
الخليل وتوقيتها يستهدفان الجهود التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية لحشد الدعم الدولي للموقف 

ا على إنهاء االحتالل، وتحقيق الحرية واالستقالل الفلسطيني إزاء متطلبات نجاح العملية السياسية وقدرته
لشعبنا، األمر الذي يؤكد تناقضها مع المصالح الوطنية الفلسطينية، والرؤية اإلستراتيجية التي تتبناها 
السلطة الوطنية، والتي تجمع بين النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين 

 من جهة، واستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتعزيز المقاومة اإلقليمي والدولي،
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الشعبية السلمية لالحتالل، من جهة أخرى، تحقيقا لهدف إنهاء االحتالل، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، 
  .1967وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 

ندين ':ء، مساء اليوم، تعقيباً على العملية، حيث قال جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به رئيس الوزرا
هذه العملية، التي تتعارض مع المصالح الفلسطينية، ومع الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لحشد 

  .'الدعم الدولي لحقوق شعبنا الوطنية وحماية مصالحه، وكذلك مع االلتزامات التي أخذتها على عاتقها
 كافة المواطنين إلى اليقظة ونبذ العنف، وحماية مسار المقاومة الشعبية السلمية  ودعا رئيس الوزراء

  .ضد االستيطان وممارسات االحتالل
هذا هو طريق الخالص، وليس االستمرار في استغالل معاناة الشعب ':واختتم رئيس الوزراء قائال

يا لشعبنا، وتحت شعارات فارغة الفلسطيني في خدمة أجندات فئوية وإقليمية تتعارض مع المصالح العل
  .'المضمون

 31/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  التفاوض يعطي شرعية لحصار غزة واستمرار االستيطان في الضفة المحتلة: حكومة غزة  .6
  اكدت حكومة غزة في بيان له اليوم أن ال تفويض للسيد محمود عباس وفريقه بالتفاوض باسم:غزة

الشعب الفلسطيني وان أي مفاوضات تجري غير ملزمة لشعبنا وتعتبر خرقا لالجماع الوطني والرفض 
  ". القاطع للتفاوض مع االحتالل

برئاسة اسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من "حكومة غزة قد عقدت اجتماعها االسبوعي امس " وكانت 
 وخاصة قضية استئناف المفاوضات المباشرة مع القضايا المهمة على الصعيد السياسي والميداني واالمني

  " . العدو الصهيوني وعقد مؤتمر يهودي في مدينة القدس المحتلة ومنع النواب من السفر وأداء العمرة
ان التفاوض مع االحتالل يعطيه الغطاء الستمرار حصاره للقطاع واستيطانه في الضفة " وقال البيان 

ب العمل على عزل االحتالل سياسيا ومحاكمة قادته لجرائمهم المختلفة وتهويده للقدس المحتلة مما يتطل
ان الشعب الفلسطيني لن يصمت على سياسة التنازل التي تتبعها السلطة " موضحا " وليس الحوار معهم

غير الشرعية في رام اهللا واستجابتها المالءات واشنطن وتل ابيب وسيحاسب الشعب كل من يتنازل عن 
عقد العدو الصهيوني لمؤتمر يهودي في مدينة القدس لتحذر من " وادان البيان " . ه الوطنيةثوابته وحقوق

عمليات التهويد المتصاعدة في المدينة المقدسة ونعتبر عقد هذا المؤتمر في شهر رمضان المبارك تحديا 
ة العربية ومنظمة الدول العربية واالسالمية والجامع" داعيا " لمشاعر المسلمين في انحاء العالم كافة

المؤتمر االسالمي ولجنة القدس الى تحمل مسؤولياتها تجاه المدينة المقدسة والتحرك لفضح جرائم 
  " .االحتالل بحق القدس وعدم تمرير هذه الخطوات التهويدية المتالحقة

ة عن رفضها وادانتها لمنع نواب وممثلي الشعب الفلسطيني وعدد من قادة حرك" وعبرت حكومة غزة 
حماس من السفر الداء مناسك العمرة في الديارة الحجازية في معبر رفح الحدودي وندعو الى فتح معبر 
رفح امام الجميع ونؤكد ان الحق في التنقل من والى الوطن تكفله جميع القوانين الدولية ونؤكد رفض 

  ". سياسة الكيل بمكاييل في المعبر
اوقاف حركة فتح لجوازات سفر الشخصيات الحكومية ان عدم سماح ما يسمى بوزارة " واعتبرت 

والرسمية بالوصول الى سفارة المملكة العربية السعودية للحصول على تأشيرات العمرة انتهاك صارخ 
حسب " لحرية العبادة وتكريس لالنقسام ونحذر من تداعيات مثل هذه الخطوات التي تقوم بها سلطة فتح

  .البيان
  1/9/2010وكالة سما اإلخبارية، 
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  حضور األردن ومصر قمة واشنطن يدعم الموقف الفلسطيني: األحمد .7
حـضور األردن   "أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أهميـة           :  نادية سعد الدين   –عمان  

ومصر في اللقاء الذي يعقد اليوم األربعاء في واشنطن تحت الرعاية األميركية ويضم الجانبين الفلسطيني               
  ".سرائيلي، من أجل دعم الموقف الفلسطيني وتجسيد وحدة الموقف الفلسطيني العربيواإل

 –األردن ومصر لن يشاركا في المفاوضات الفلسطينية        "أثناء وجوده أمس في عمان إن       " الغد"وقال إلى   
اإلسرائيلية المباشرة التي ستنطلق غداً الخميس، حيث لن تكون لهما مـشاركة مباشـرة علـى طاولـة                  

لتفاوض، ولكن القيادة الفلسطينية لن تقدم على أي خطوة إال بالتنسيق الكامل معهما ومع بقيـة الـدول                  ا
  ".العربية

حضور األردن ومصر تأكيد على وحدة القضايا العربية ووحدة الموقف من عملية السالم،             "وأوضح بأن   
، مشيراً إلـى    " اإلسرائيلي –ربي  إضافة إلى التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى جوهر الصراع الع          

الجانب الفلسطيني يعتبر األردن ومصر في مقدمة العرب من أجل مشاركته في التعامل مع عمليـة                "أن  
  ".السالم بكل تفاصيلها

 1/9/2010الغد، عمان، 
 

  "غير مكرهة أو مجبرة" قرار الذهاب إلى المفاوضات المباشرة اتخذتالسلطة : ردينة أبو .8
شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على أن السلطة اتخذت : ان الحسيني جيه-القاهرة 

، مؤكداً "غير مكرهة أو مجبرة"قرار الذهاب إلى واشنطن إلطالق المفاوضات المباشرة مع اإلسرائيليين 
اك ضغوطاً هن"، وإن أقر بأن "لن يوقع على شيء يتنافى مع المطالب الفلسطينية"أن الوفد المفاوض 

  .على الرئيس محمود عباس" حقيقية مورست
، "إذا لم تتم االستجابة لنا، لما ذهبنا"وأكد أنه . لكن أبو ردينة دافع عن قرار المشاركة في المفاوضات

معتبراً أن بيان اللجنة الرباعية ورسالة الرئيس األميركي باراك أوباما لبدء المفاوضات لبيا المطالب 
إذا نجحنا في التوصل إلى اتفاق يستند إلى الشرعية الفلسطينية، فإننا نكون ": "الحياة"ل لـ وقا. الفلسطينية

حققنا إنجازاً تاريخياً، وإذا لم نتوصل إلى هذا االتفاق، خصوصاً في ضوء ما نسمعه من تصريحات غير 
  ".يمشجعة من الحكومة اإلسرائيلية، فإننا نكون كشفنا تعنت ومراوغة الجانب اإلسرائيل

حماس هي التي أبدت موافقتها "وعن مخاوف البعض من القبول بحدود الدولة الموقتة، قال إن حركة 
على الدولة الموقتة وأرسلت رسالة إلى سويسرا تتضمن ذلك، وهذا أمر يعلمه الجميع، لكن عباس يؤكد 

 عن القدس، وهي باستمرار عدم إمكان القبول بهذا الطرح، بل ويرفضه ألنه يعني باختصار التنازل
والرئيس يعمل باستمرار على الضغط على جميع األطراف . بالنسبة إلينا خط أحمر ال يمكن المساس به

  ".في هذا الصدد
  1/9/2010الحياة، لندن، 

  
  يقرار المشاركة في المفاوضات اتخذ بعيدا من رغبات الرأي العام الفلسطين: عشراوي .9

لقادة الفلسطينيون للضغوط األميركية ويتوجهون إلى واشـنطن         مرة جديدة يرضخ ا    - أ ف ب     -رام اهللا   
للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من دون دعم الرأي العام الفلسطيني المتخوف من تكـرار                

  .أخطاء الماضي بعد عشرة أعوام على فشل محادثات كامب ديفيد
ألن قرار المشاركة في    "نان عشراوي قلقها    وال تخفي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ح        

إنها الفرصة األخيرة، ولن    : "وتضيف". مفاوضات واشنطن اتخذ بعيداً من رغبات الرأي العام الفلسطيني        
  ".تكون هناك قيادة فلسطينية أكثر ليونة من القيادة الحالية



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1898:         العدد       1/9/2010األربعاء  :التاريخ

اللجنة التنفيذية للمنظمـة  وعلى غرار عدد آخر من قادة منظمة التحرير، لم تشارك عشراوي في اجتماع  
الذي وافق على دعوة اإلدارة األميركية للمشاركة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل فـي واشـنطن                

بما أن الفلسطينيين هم الطرف األضـعف، فـسيحملون مـسؤولية أي فـشل محتمـل                : "وتوضح. غداً
) يوليـو (فـي تمـوز   " انيـة لمفاوضات واشنطن على غرار ما حصل إثر فشل محادثات كامب ديفيد الث    

2000.  
  1/9/2010الحياة، لندن، 

  
   زمني لإلفراج عن األسرىبجدولطالب  يعيسى قراقع .10

أكد وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، أمـس، ان           :  منتصر حمدان  -رام اهللا     
ة متفـق عليهـا بـين    رهن قضية تحرير األسرى القدامى من سجون االحتالل لحين انجاز تسوية سياسي     

ودعا في مـؤتمر  . الجانبين يعني ان عائالت هؤالء األسرى سوف يتسلمون جثامين أوالدهم في توابيت        
صحافي عقده بمشاركة رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، القيـادة الفلـسطينية إلـى رفـض                 

  .ول زمنية إلنجاز التسوية السياسية الرامية إلى التحرر من أية جدا" اإلسرائيلية"التجاوب مع المقترحات 
وطالب بجدول زمني ينتهي هذا العام، ويبدأ بإطالق سراح األسرى القدامى ممن مضى على أسرهم مـا                 

 أسير من ذوي اإلعاقة والمرضى والمصابين باألورام الخبيثة، مشدداً على           1200 عاما، و  20يزيد على   
  .ة المباشرة على مستوى سياسي وشعبي أهمية وجوب تمثيل األسرى في الوفود التفاوضي

  1/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   من مفاوضات السالمالسلطة الحريري موقف  سعدإلىعبد اهللا ينقل  عبدا هللا .11
وضع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد اهللا عبد اهللا رئيس الوزراء : وفا –بيروت 

مفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، والمقرر أن اللبناني سعد الحريري في صورة ال
  .تنطلق يوم بعد غد الخميس في واشنطن

تشرفت بلقاء ': وقال السفير عبد اهللا بعد اللقاء الذي حضره مستشار الرئيس الحريري محمد شطح
ين، وال سيما عملية الرئيس الحريري وتباحثنا في القضايا التي تهم المنطقة وكل من لبنان وفلسط

المفاوضات التي ال تهم الفلسطينيين وحدهم بل كل األمة العربية، وبدرجة أساس الدول التي لديها أراض 
  .'محتلة، فإما أن يكون السالم شامال أو ال يكون

وضعت دولته في صورة التوجه الفلسطيني، وإصرارنا على التمسك بحقوقنا، وأكدت له أن ': وأضاف
فلسطيني ليس ذاهبا إلى المساومة وإنما للبحث عن أسس وسبل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المفاوض ال

 اإلسرائيلي، كما نقلت للرئيس الحريري تحيات السيد الرئيس –ذات الصلة بالصراع الفلسطيني 
  .'نطقة ككلالفلسطيني محمود عباس وتمنياته للبنان بالخير واألمان واالستقرار لما فيه مصلحة لبنان والم

 31/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  براءة من المفاوض والمساوم":  عباسمحمودرسالة مفتوحة إلى " .12
أكدت العديد من المؤسسات والهيئات والشخصيات الفلسطينية في مختلف أماكن :  محمد سعيد-واشنطن 

باشرة، مطالبين في بيان يحمل تواقيعهم رئيس السلطة الشتات رفضها المطلق للعودة إلى المفاوضات الم
االحتكام للشعب وااللتزام الكامل "، إلى "المنتهية واليته"الفلسطينية، محمود عباس، الذي وصفوه بـ

  ".بالحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة لالجئين كشرعية واحدة ووحيدة
سطيني بالعمل من خالل المشاركة في المفاوضات على تصفية القضية واتهم الموقّعون الرئيس الفل

ما قامت، وتقوم به "، إن "رسالة مفتوحة إلى محمود عباس"وقال البيان، الذي جاء بعنوان . الفلسطينية
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إدارتك المنتهية الوالية وغير الشرعية من سياسات وممارسات لم يعد يمثّل فقط خطورة حقيقية على 
ير القابلة للتصرف، بل لقد أصبحت هذه الممارسات والسياسات، بإصرارك على المضي حقوق شعبنا غ

قدماً في ما تعده أنت فاشالً وعبثياً، ترقى إلى مستوى الجرائم الوطنية والقومية بتفريطها بأكثر الحقوق 
  ".إجماعاً

كذلك اتهم . وى نفسهوأنه لم يعد يمثل س" اإلجماع الوطني"واتهم موقّعو البيان عباس بالخروج عن 
بالتشكيك "الموقّعون عباس بأن سياسته قادت القضية الفلسطينية إلى االنحطاط والتصفية، وأنه أسهم 

سوى تدمير "ورأوا أن سياسة عباس لم تنتج ". بحقوق كانت حتى األمس القريب غير قابلة للجدل
ا إالّ في قمع شعبنا الرازح تحت مؤسسات الحركة الوطنية الفلسطينية واستبدالها بسلطة ال سلطة له

  ".حراب االحتالل بجهاز أمن يسهر فقط على أمن االحتالل
المقاومة حقاً شرعياً وقانونياً لشعبنا في جميع أماكن وجوده، كفلته له المواثيق "وأكد البيان اعتبار 

  ".واألعراف الدولية، وال يحق لك أو لغيرك مصادرتها واستعداؤها
، وأنه ال يحق لرئيس "قضية الالجئين هي جوهر القضية الوطنية الفلسطينية وأساسها"وأكد البيان أن 

التنازل عن هذا الحق أو التالعب به أو الموافقة على المبادرات السياسية "السلطة الفلسطينية وأي كان 
  " .وطنناالتي تساوم على هذا الحق وتعلن تفهمها للعنصرية الصهيونية بإلغائها حقنا في العودة إلى 
كل من يفاوض "واختتم البيان بتأكيد حيوية الشعب الفلسطيني وقدرته على االستمرار، معلناً البراءة من 

  ".ويساوم على حقوقنا ووطننا
وتظهر التوقيعات انضمام الكثير من الشخصيات السياسية واألكاديمية العربية إلى الموقّعين على البيان 

 بدء أولى جلسات المفاوضات المباشرة في مقر وزارة الخارجية الذي سيوزع غداً، بالتزامن مع
  .األميركية

ومن بين عشرات الجمعيات الفلسطينية في أوروبا والواليات المتحدة والوطن العربي وغيرها التي 
 أميركا - الواليات المتحدة، لجان فلسطين الديموقراطية -شبكة الجالية الفلسطينية : وقّعت على البيان

 كندا، الجمعية الفلسطينية الكندية، الجالية الفلسطينية في النرويج، -تينية، االتحاد العربي الكندي الال
 -اتحاد مؤسسات الجالية الفلسطينية في أوروبا، لجنة الدفاع عن حق العودة، اتحاد األطباء الفلسطينيين 

لمبدعين العرب، الجالية الفلسطينية  دمشق، منظمة الشبيبة الفلسطينية، رابطة ا-ألمانيا، أجراس العودة 
 أمريكا الشمالية وأوروبا، -في قبرص، الجمعية الفلسطينية األدبية، حملة التضامن مع أحمد سعدات 

  .االتحاد العام لطلبة فلسطين، شبكة الشباب الفلسطيني
بينهم منير كذلك يحمل البيان تواقيع عشرات الشخصيات المرموقة من أكاديميين وكتّاب وفنانين، من 

شفيق، نصير عاروري، نديم مقدسي، سيف الدعنا، نور مصالحة، بشارة دوماني، أسعد غانم، إصالح 
  .جاد، كمال الطويل، فادية خوري، أسعد أبو خليل، هاني فارس، منير العكش

 1/9/2010، األخبار، بيروت
  

  لبيع فلسطين" سوق نخاسة"اجتماع واشنطن : مشعل .13
س المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أمس، إن اجتماع واشنطن الـذي             قال رئي ): آي.بي  .يو  (

وأضاف في كلمة له في حفل إفطار في دمـشق، أن هـذا             . يعقد غداً الخميس هو اجتماع محكوم بالفشل      
سوق للنخاسة من أجل بيع فلسطين باألمر والنهي من الواليات المتحدة األمريكيـة، نحـن      "االجتماع هو   
اد والمقاومة وهو طريق العزة والنصر، أما اجتماع واشنطن فهو اجتماع فاشل وال شـرعية               طريقنا الجه 

 سياسية وال وطنية وال أخالقية، وهو اجتماع الضعفاء المنبوذين الذين انفصلوا عن شعبهم باألمر والنهي               
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هـم ال يملكـون     هؤالء أضعف الناس بمن فيهم بنيامين نتنياهو وباراك أوباما ألن         "وأضاف  " . األمريكي
  " . شيئاً، وفلسطين لن يكون عنوانها إال الجهاد والمقاومة

  1/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ".. كيلومترا80يصل مداها إلى " 5فجر" قذيفة طورتحماس ": يديعوت" .14
أنهـى سلـسلت    " حمـاس "قالت وسائل إعالم إسرائيلية، إن الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية           

  .  كيلو متر80يصل مداها إلى " فجر"نيع قذيفة صاروخية من طراز تجارب لتص
، إن كتائب القـسام سـتبدأ فـي         2010-8-31وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، في دوريتها الثالثاء        

تـل  "غضون عدة أشهر بمرحلة اإلنتاج والتصنيع للقذيفة الجديدة التي يطال مداها كفار سابا شمال شرق                
 التقدم الهائل الذي حققته حماس في المجال الصاروخي خالل العقد األخير يثيـر              إن:" وأضافت".  أبيب

قذائف حماس الصاروخية ستهدد قريبا منطقة تل       .. حيث أصبح التهديد واضحا   ) إسرائيل(قلقا شديدا في    
  ". أبيب الكبرى والمدن المجاورة لها برمتها

 على المستوطنات المحاذية لشريط قطـاع غـزة         وأوضحت أن القذيفة األولى التي أطلقتها كتائب القسام       
لم يتجاوز مداها الكيلومتر والنصف، لكننا اآلن نشهد طفرة تكنولوجيـة           "الحدودي قبل نحو عشر سنوات      

ملموسة جدا، وفي حالة استمرار وتيرة التطوير الصاروخي لحركة حماس على ما هي عليه، فلن يطول                
  . ,"هداف تقع في مناطق إلى أبعد من تل أبيبالوقت حتى يكون باستطاعة حماس إصابة أ

يبلغ مداها األقصى   ) 5 -فجر(من طراز   " حماس"وزعمت الصحيفة أن القذائف الصاروخية التي تمتلكها        
وادعـت يـديعوت    .  كـم تقريبـاً    80تبلـغ   " تل أبيب "  كم، منوهة إلى أن المسافة بين قطاع غزة و         70

يتم بالتعاون مع معاهـد بحثيـة       " رجال حماس "خية من قبل    أحرونوت أن تطوير القسام للقذائف الصارو     
  . عربية من دول مختلفة في الشرق األوسط

  31/8/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

   الرئيس والمفاوضات وسيلة لتجسيد حقوقناتساندفتح : الزعارير .15
حركة فتح  'ر، إن   فهمي الزعاري ' فتح'قال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة         : رام اهللا 

وأكـد الزعـارير فـي      . 'تجمع على مساندة الرئيس أبو مازن وإعانته في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي          
لقد استنفذنا  '، مضيفا   'تقف خلف رئيسها لتعزيز موقفه التفاوضي     ' 'فتح'تصريح صحفي أصدره اليوم، أن      

الموقف الفلسطيني، وأعددنا رسـالة     زمن النقاش وطرح المواقف المختلفة، ولن نسمح بمحاوالت إرباك          
برغم الضغوط  'وأوضح أن المفاوضات المباشرة نوقشت لفترات طويلة ومن كافة أوجهها،           . 'بهذا الصدد 

ومجلسها الثوري،  ' فتح'واالبتزازات المختلفة، التي تعرضت لها السلطة الوطنية ورئيسها، إال أن حركة            
ست في اي مزاد  ولن نقبل باالنتقـاص منهـا مهمـا طـال               تجدد التأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني لي      

  .'الزمن
وشدد على أن االجتماع التشاوري للمجلس الثوري أمس، أجمع على اسناد الرئيس  في تمسكه بالثوابت                
الوطنية وحقوق شعبنا من جهة، وبين ضرورة تهيئة طاقم مفاوضات مكتمل، وأهمية تنشيط الخيـارات               

  .البديلة
ويح بقطع المساعدات والمنح التي تعان بها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ مؤتمر أوسلو،             التل'وأضاف أن   

ال صدى لها في مؤسسات الحركة، إذ أن المساعدات تأتي في أطار دعم عمليـة الـسالم ولـيس ثمنـا                     
  .'لمواقف سياسية أو مقابل حقوقنا الوطنية

لض تضحيات  في بورصة المساعدات االنسانية بدل        فتح التي تقاطر منها شالل من الدماء لن تعرا        'وقال  
  .'الحقوق الوطنية
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يستند لحق فلسطيني دامغ وفق     'وأكد الزعارير أن الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس،           
قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشفوعا بالتضحيات الفلسطينية الكبيرة والعظيمة المتواصـلة            

  .' طويلة، وبمساندة أحرار وشعوب العالممنذ عقود
  31/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الحركة تخطط لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الجدار واالستيطان خالل المفاوضات: قيادي من فتح .16

تجـه لــ    من مصدر قيادي رفيع في حركة فتح ان الحركة ت         ' القدس العربي 'علمت  :غزة  أشرف الهور   
خالل المفاوضات المباشرة التي سيعلن عن انطالقها الخميس فـي واشـنطن،            ' تصعيد المقاومة الشعبية  '

وقال المصدر ان أطرا قيادية عليا لحركة فتح كثفت خالل األيام القليلة الماضية اجتماعات مـع لجـان                  
  .لمرحلة القادمةالمقاومة الشعبية في الضفة الغربية، لوضع خطط واستراتيجيات للعمل في ا

وذكر أن االجتماعات ناقشت تصعيد المقاومة الشعبية من خال تنفيذ اإلستراتيجية التي وضـعتها حركـة                
  .فتح قبل أشهر لهذه المقاومة، التي تتحرك ضد االستيطان والجدار الفاصل

 واالسـتيطان   وكان آخر االجتماعات جمع قبل ثالثة أيام ممثلي لجان المقاومة الشعبية لمقاومة الجـدار             
ولجان التضامن الدولي مع مفوض العالقات الدولية في حركة فتح الدكتور نبيل شعث، ومفوض التعبئـة         

  .والتنظيم محمود العالول
وبحسب المصدر فإن فتح تخطط لتحشيد تأييد ومشاركة شعبية فلسطينية واسعة في فعاليـات المقاومـة                

تح تخطط بمشاركة لجان المقاومة الـشعبية، ومتـضامنين         وأشار الى ان ف   . الشعبية في المرحلة القادمة   
  .أجانب لتنظيم مسيرات ضخمة وفعاليات جماهيرية ضد المستوطنات والجدار

جـزءا مـن    'بالقول ان تحركات فتح لدعم المقاومـة الـشعبية تعـد            ' القدس العربي 'وعقب العالول ل    
  .'استراتيجيتها، وأنها ليست مرهونة بملف المفاوضات

  19/2010العربي، لندن، القدس 
  

   تتهم حماس بمحاربة المقاومةغزةالجماعات السلفية في  .17
اتهمت جماعات السلفية الجهادية العاملة في غزة حركة حماس بمحاربـة كـل مـن               :  حامد جاد  -غزة  

غير معنية بأي عمـل مقـاوم بـشن حملـة           ) حماس(يحاول تنفيذ أي هجوم ضد قوات االحتالل وبأنها         
ة في صفوف عناصر الجماعة مؤكدة ان األجهزة األمنية التابعة لحركـة حمـاس تعمـل                اعتقاالت مكثف 

على مالحقـة عناصـر الجماعـات       "الذراع العسكرية لحركة حماس     " بمساعدة ودعم من كتائب القسام      
  .السلفية

إن " منه   وقال القيادي البارز في الجماعات السلفية الجهادية أبو البراء المصري في بيان تلقت الغد نسخة              
أمن حكومة حماس وبمساندة من كتائب القسام يالحقون عناصر الجماعات السلفية العتقالهم بعد حادثـة               

وأوضح المصري أن حوادث االعتقال تتصاعد كلما حاولت الجماعات السلفية          ". خانيونس أول من أمس   
 أن وتيرة االعتقاالت اشـتدت  تنفيذ مهام إطالق صواريخ أو قذائف باتجاه مواقع االحتالل المختلفة مؤكدا    

بعد يوم االثنين الماضي في أعقاب حادثة خانيونس التي تصادم خاللها مجموعة من السلفيين كانت تطلق                
قذائف باتجاه قوة عسكرية لالحتالل شرق القرارة مع عنصر من كتائب القسام اعترضها وأطلق بحسب               

  .المصري النار على المجموعة أثناء انسحابها
إن أفراد المجموعة دافعوا عن أنفسهم وأطلقوا النار تجاهه واختطفوه إال انهم            " بو البراء المصري    وقال أ 

فوجئوا باستهدافهم من قبل حواجز كتائب القسام والشرطة التي قامت بإطالق النار المباشر باتجاههم عند               
طف وأصيب خـالل    أحد الحواجز التي نصبت بشكل مفاجئ مما اضطر المجاهدين للهرب وترك المخت           

  ".الحادثة سائق السيارة
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وأكد أبو البراء أن جماعات السلفية الجهادية ستواصل مقاومتها لالحتالل رغم المالحقات التي تـستهدف            
عناصرها مبينا ان قوة من األمن الداخلي اقتحمت االسبوع الماضي منزال يعود ألحد مجاهدي الجماعات               

  . بأخالق المسلمين السلفية في مدينة رفح بشكل ال يليق
  1/9/2010الغد، عمان، 

  
   ما دامت معركة الصراع مع العدو اإلسرائيلي لم تنتنه في لبنان  لن يتم تسليم السالح: جبريل .18

:  القيادة العامة أمـس    -قال أحمد جبريل، األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين          : DPA –دمشق  
لم تنتنه  » العدو اإلسرائيلي «أمر مهم ما دامت معركة الصراع مع        إن وجود السالح الفلسطيني في لبنان       

مهم جدا لحماية حق عودة الالجئـين الفلـسطينيين         «وأكد جبريل أن وجود هذا السالح       . ولن يتم تسليمه  
  .»ومنع توطينهم

ـ          -ورفض األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين         ه،  القيادة العامة، والذي يتخذ من دمشق مقـرا ل
سيادة لبنان تتعرض   «بلبنان، مؤكداً أن    » البقاع«مطالبات بتسليم سالح الجبهة وإخالء مواقعها خاصة في         

سـرقة إسـرائيل    «، باإلضافة إلـى     »كل يوم إلى انتهاكات خطيرة من قبل الطيران الحربي اإلسرائيلي         
  .»عشرات ماليين األمتار المكعبة من مياه نهر الحاصباني

هذا السالح ال يخل بالسيادة اللبنانيـة، وقواعـدنا         «إن  : اإليرانية» العالم«ابلة مع قناة    وقال جبريل في مق   
  .موجودة منذ أربعين عاما، ونحن قلنا لن نتوسع بها وعالقتنا ممتازة مع الجيش اللبناني

  1/9/2010، العرب، الدوحة
  

  النهائية لن ندع االرهاب يقرر اين يعيش االسرائيليون او شكل حدودنا :نتنياهو .19
من واشنطن،  وعن مراسلتها من القدس الين فيشر ايالن، أن  1/9/2010، وكالة رويترز لألنباءذكرت 

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل الى واشنطن عقب انباء مقتل اربعة مستوطنين 
قال انه  .ية المسؤولية عنهاسرائيليين في هجوم في الضفة الغربية المحتلة أعلنت حركة حماس االسالم

سيصر في المحادثات المباشرة مع عباس على ان الترتيبات االمنية في أي اتفاق سالم نهائي ستضمن 
  ."التصدي لهذا النوع من االرهاب والتهديدات االخرى"السرائيل 

 تكون واضاف نتنياهو انه سيؤيد انشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لكن بشرط ان
  .منزوعة السالح

لن ندع االرهاب يقرر اين يعيش االسرائيليون او شكل "وقال نتنياهو وقد وقفت كلينتون الي جواره 
  ."ضات من اجل السالم التي نجريهاوهذه المسائل وغيرها ستحسم في المفا. حدودنا النهائية

ين في سيارة قتلوا بالرصاص في إن أربعة مدنيين اسرائيلي متحدثة باسم الجيش االسرائيلي وقالت ال
الضفة الغربية يوم الثالثاء عشية قمة ترعاها الواليات المتحدة حول السالم في الشرق االوسط وتعقد في 

  .واشنطن
هذا هجوم ارهابي والجيش "وقالت الليفتنانت كولونيل افيتال ليبوفيتش للصحفيين في إفادة عبر الهاتف 

ت ان رجلين وامرأتين احداهما حامل قتلوا حين أطلقت النار على وأضاف ."يتعامل معه كحادث خطير
سيارتهم في طريق سريع مزدحم يستخدمه الفلسطينيون والمستوطنون اليهود في االراضي الفلسطينية 

  .المحتلة
وقال ". االمن كان مستقرا على مدى العامين الماضيين ونأمل أال يسبب ذلك أي تدهور"وقالت ليبوفيتش 

  .رائيلي أيضا انه يأمل أال يعطل الهجوم المحادثاتوزير اس
وأضافت ليبوفيتش ان القوات االسرائيلية في الضفة الغربية تتعامل مع الهجوم باعتباره حادثا خطيرا 

  .ولم يكن بوسعها ذكر عدد طلقات الرصاص التي صوبت على السيارة. وتبحث عن مرتكبيه
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" يمكننا أن نؤكد أن هناك أربعة قتلى في الموقع" االسرائيلية وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة
بعد كمين أطلقت فيه أعيرة نارية على سيارة عقب حلول الظالم بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية 

  .حيث يعيش مستوطنون في جيب تحت حماية قوات للجيش االسرائيلي وسط سكان فلسطينيين
هذه االشادة تتحدث عن " ان  رد على ابو زهري االسرائيلي ليبوفيتشوقالت المتحدثة باسم الجيش

  ."اذا كنت تشيد بقتل مدنيين أبرياء فان هذه ال تكون عملية لحفظ السالم"وأضافت  ."نفسها
. وقال روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة االسرائيلية إن الحادث وقع بالقرب من مستوطنة كريات اربع

  . بالتلفزيون االسرائيلي ان االسرائيليين قتلوا بأعيرة نارية أطلقت من سيارة متحركةوذكرت القناة الثانية
وقال وزير التعليم االسرائيلي جدعون سار وهو حليف مقرب من نتنياهو الموجود بالفعل في واشنطن إن 

  .الحادث كان مفاجأة لكن يجب أال يوقف الدبلوماسية
ضد خلفية المحادثات الدبلوماسية .  يكون كذلك بالنسبة لتوقيتهوكيف ال ..انه مؤسف للغاية"واضاف سار 

  ."الرد االلي القريب للفلسطينيين كان هجوما ارهابيا على مدنيين..التي تهدف الى تقدم السالم
يجب عدم منح جائزة للقتلة "وقال سار في مقابلة مع القناة العاشرة بالتلفزيون االسرائيلي انه تعلم انه 

  .وقالت ليبوفيتش انها فهمت ان نتنياهو أحيط علما باطالق النار ."لمحادثات الدبلوماسيةبعدم وقف ا
وزير ، أن أحمد رمضان ووكاالتعن مراسلها من رام اهللا  1/9/2010 ، المستقبل، بيروتونشرت 

 يدفعون توعد في بيان امس بأن تجعل إسرائيل من قتلوا المدنيين األربعة الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك
  .الثمن

هذه محاولة فيما يبدو من قبل إرهابيين منحطين لتخريب محاولة إنجاز "وقال باراك في بيان صحافي 
  .غداً" عملية ديبلوماسية ومحاولة لإلضرار بفرص المحادثات التي ستبدأ في واشنطن

ن قوات الجيش قالت إ مصادر إسرائيلية من الخليل، أن وكاالتعن  1/9/2010، الغد، عمانوأضافت 
الفلسطينية اعتقال أربعة شبان فلسطينيين في " معا"ألقت القبض على منفذي العملية، وأكدت وكالة أنباء 

  .بلدة بني نعيم، من دون أن يعرف سبب االعتقال أو فيما إذا كانوا على عالقة بالعملية
بية المحتلة، وجعلها في حالة وكان الجيش اإلسرائيلي قد أعلن عن استنفار قواته في أنحاء الضفة الغر

تأهب قصوى، خشية وقوع عمليات فدائية تنفّذها المقاومة الفلسطينية للرد على استئناف المفاوضات 
جاء ذلك قبيل ساعات قليلة من . المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي المقررة غدا الخميس

  . في الخليل"كريات أربع"وقوع العملية الفدائية قرب مستعمرة 
تحسباً ألي "وأفادت مصادر إعالمية عبرية أن قيادة الجيش اإلسرائيلي اتخذت االستعدادات الالزمة 

  ".أعمال شغب في الضفة الغربية عقب إطالق المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية المباشرة
ين للقوات المنتشرة وأوضحت أن رئيس أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي أوعز إلى القادة الميداني

بالتأهب تحسباً ألي محاوالت للقيام بعمليات إرهابية قد تقدم عليها عناصر حماس "في أنحاء الضفة 
  ".، باإلضافة إلى زيادة اليقظة في الحواجز وتجنب االحتكاك بالمدنيين الفلسطينيين"والجهاد اإلسالمي

  
  مفاوضيننتنياهو يرفض اقتراحا أميركيا بلقاء مسبق للوفدين ال .20

قبل ساعات من انعقاد القمة الخماسية في واشنطن، حاول األميركيون عقد لقاء :  نظير مجلي- تل أبيب
بين الوفدين المفاوضين برعايتهم، على أمل التوصل إلى صيغة بيان مشترك لليوم األول من 

فض ذلك؛ فعلى الرغم المفاوضات، الذي ينعقد غدا، لكن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ر
من أنه هو الذي يرفع لواء المفاوضات المباشرة، منذ سنة ونصف السنة، فقد أحجم عن إجراء لقاء 
مباشر كهذا، وأعلن أن المفاوضات المباشرة تبدأ أوال بينه وبين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو 

  .مازن
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اوض ووفد إعالمي كبير يضم متحدثين باللغات وكان نتنياهو قد وصل إلى واشنطن، أمس، مع الوفد المف
  .اإلنجليزية والعربية والعبرية لشرح الموقف اإلسرائيلي

اليميني » شاس«وخالل سفره بالطائرة، فاجأه الحاخام عوفاديا يوسيف، الرئيس الروحي لحزب 
جميع مستوطنات المتطرف برسالة يبارك فيها رحلته، ويعلن فيها تأييده لتجميد البناء االستيطاني في 

ولكنه يشترط لذلك أن يتم التجميد بصمت، ومن . الضفة الغربية، بما في ذلك الكتل االستيطانية الحدودية
 فلسطينية على استئناف البناء في األحياء اليهودية من -دون ضجيج، وأن يترافق مع موافقة أميركية 

  .القدس الشرقية المحتلة
  1/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  تنياهو يطمئن حزبه الى عدم تقديم تنازالت جغرافية للفلسطينيينن .21

أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو انه يمكن إبرام اتفاق سالم :  أسعد تلحمي–الناصرة 
مشيراً الى انه سيكون من الصعب انتزاع تنازالت » ليكود«دائم مع الفلسطينيين، وحاول طمأنة حزبه 

  .ه خالل محادثات السالم المباشرة مع الفلسطينيين التي ستبدأ غداً في واشنطنجغرافية من
» ليكود«وأصدر نتانياهو، الذي وصل أمس الى واشنطن، تعليمات إلى وزراء حكومته وأعضاء حزبه 

بعدم إطالق تصريحات تتعلق بمسألة البناء في المستوطنات في الضفة الغربية تفادياً إلحراجه أثناء 
 في العاصمة األميركية، وعمد شخصياً إلى عدم التطرق إلى هذه المسألة ال مباشرة وال تلميحاً وجوده

، وهم الذين »طمأنتهم«، مساء أول من أمس، واكتفى بـ »ليكود«في كلمته أمام أعضاء مركز حزب 
  . يعارضون بغالبيتهم مواصلة تجميد البناء

  1/9/2010، الحياة، لندن
  

  مفاوضات المباشرةالللتوصل الى نتيجة خالل  خلي عن االستخفاف والتشكيكبيريز يدعو الى الت .22
» التخلي عن االستخفاف والتشكيك« دعا الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز الى : أ ف ب-القدس  

وقال خالل  .للتوصل الى نتيجة خالل مفاوضات السالم المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين في واشنطن
توجه الى واشنطن تلبية «قدس للمؤتمر اليهودي العالمي ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اجتماع في ال

لدعوة إلرساء السالم وإيجاد حل يقضي بقيام دولتين لشعبين مع إنشاء دولة فلسطينية ديموقراطية 
لدي «: وأوضح .»أي حل آخر سيكون خطيراً«: وأضاف. »منزوعة السالح الى جانب دولة اسرائيل

ال «: وتابع .»انطباع بأن نتانياهو يدرك اهمية المهمة التي تنتظره، وأنه مستعد القتناص هذه الفرصة
علينا احياناً التخلي عن التشكيك واالستخفاف . ضرر في ان نكون ايجابيين في شأن القضايا السياسية

  .»لترسيخ الثقة بين الجانبين
  1/9/2010، الحياة، لندن

  
  مع سرا مع باراك في عمانعباس اجت: "يديعوت" .23

صفحتها الرئيسية اليوم، الثالثاء، بالكشف عن لقاء سري سبق قمة " يديعوت أحرونوت"عنونت صحيفة 
  .واشنطن جمع وزير األمن اإلسرائيلي إيهود باراك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عمان

في بيت خاص ليلة أمس األول في عمان، وفي تفاصيل النبأ كتبت الصحيفة أن باراك وعباس اجتمعا 
  .وذلك بهدف التمهيد للقاء القمة في واشنطن

وأضافت الصحيفة أن باراك توجه جوا في التاسعة من مساء أمس األول، وبمعيته إيتان دنغوط منسق ما 
 ة، ، واجتمع مع عباس في لقاء وصفت أجواؤه باإليجابي)"الضفة الغربية(العمليات في المناطق"يسمى بـ



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1898:         العدد       1/9/2010األربعاء  :التاريخ

 
  .حيث تمت مناقشة الترتيبات األمنية في الضفة الغربية واالستعدادات لقمة واشنطن

  .وجاء هذا اللقاء بعد ساعات معدودة من اجتماع باراك مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني
  31/8/2010، 48موقع عرب

  
  اضح بالقتل مع تصريح و"أسطول الحرية"هاجموا " اإلسرائيليون"الجنود : الزعبي .24

حنين الزعبي، أمس، خالل شهادتها أمام خبراء مجلس األمم المتحدة " الكنيست"قالت عضو : ب.ف .أ 
إن جنود االحتالل الذين هاجموا االسطول " اسطول الحرية"لحقوق اإلنسان، المكلفين بالتحقيق في مجزرة 

  " .كان لديهم تصريح واضح بالقتل"
أدليت بشهادتي أمامهم، وأكد خاللها أن " "فرانس برس"ققون في عمان، لوقالت الزعبي التي قابلها المح

الذين هاجموا االسطول كان لديهم تصريح واضح بالقتل، ولم يكن لديهم أي " اإلسرائيليين"الجنود 
  " .توجيهات باالمتناع عن القتل أو تفاديه

فإيقاف مثل هذه . ى كان عنيفاً ومنذ اللحظة األول" اإلسرائيلي"أخبرت اللجنة بأن الهجوم "وأضافت 
  " .اإلسرائيلي"السفينة المحملة بالمساعدات ال يحتاج إلى مئات الجنود من أشرس وحدات الجيش 

 31التركية حين هاجم جنود االحتالل األسطول في " مرمرة"وتابعت الزعبي التي كان على متن سفينة 
الناشطين لم يكن لديهم أي أسلحة "لسفينة، ان أيار ما أسفر عن استشهاد تسعة أتراك من ركاب ا/مايو

  " .تشكل خطراً على حياة الجنود الذين كان لديهم نية في القتل
لمست جدية المحققين في التعامل مع الموضوع من خالل األسئلة "من جهة أخرى، قالت الزعبي 

عزل عن الضغوط التفصيلية، المطلوب ليس فقط الجدية، ولكن أيضاً النزاهة والجرأة والعمل بم
  " .التي اعتدنا عليها في مثل هذه التحقيقات" اإلسرائيلية"

  1/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   إسرائيليون ينضمون لحملة مقاطعة المستوطناتوأدباءأساتذة جامعيون  .25
 محاضراً جامعياً في إسرائيل إلى العريضة التي وقعها عشرات المسرحيين 150انضم أكثر من 

المقامة في قلب الضفة » أريئل« التي تدعو إلى مقاطعة النشاطات الثقافية في مستوطنة اإلسرائيليين
وأعلن . 1967العربية وغيرها من المستوطنات الواقعة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

المحاضرون في عريضة نشرت عبر شبكة االنترنت معارضتهم إلقاء محاضرات أو المشاركة في 
ألن هذه المستوطنات ال تشكل جزءاً من «طنات مقامة في الضفة الغربية المحتلة ندوات في مستو

كما وقعت مجموعة كبيرة من أبرز األدباء ورجال الفكر، . »األراضي الواقعة تحت السيادة اإلسرائيلية
يهوشواع وسامي ميخائيل، على عريضة مماثلة . ب. بينهم األدباء عاموس عوز وديفيد غروسمان وأ

  .في أريئل» هيكل المسرح الجديد« المسرحيين في قرارهم مقاطعة تدعم
على رغم «للمسرحيين ومعارضتهم االحتالل » الضميري«ونوه المحاضرون الجامعيون بالموقف 

في إشارة إلى تهديدات أركان الحكومة اإلسرائيلية بحجب المساعدات » تعريض لقمة عيشهم إلى الخطر
  .عن المسرحيين المقاطعين

  31/8/2010، )بي بي سي(يئة اإلذاعة البريطانية ه
  

  مخطط إسرائيلي رسمي ومفصل لتهويد الجليل والنقب واألراضي المحتلة بما في ذلك الجوالن .26
 "القدس العربي"كشف المحامي قيس يوسف ناصر في حديث خاص بـ: زهير أندراوس -الناصرة 

 في الفترة األخيرة لتهويد الجليل "إسرائيل"الثالثاء، النقاب عن وثائق مخطط مفصل تحركه حكومة 
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ويشرح  . مليون دوالر أمريكي160والنقب واألراضي الفلسطينية والسورية المحتلة تبلغ قيمته أكثر من 
 وهو حصيلة عمل طاقم كامل من مكتب المخطط واسع جداً: المحامي ناصر تفاصيل المخطط بقوله

و، الذي صرح بشكٍل علنيٍ أن المخطط حرب أخرى على رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياه
 موقعا داخل الخط األخضر وفي 150وزاد ناصر قائالً إن المخطط يهدف لتعزيز  .مستقبل الصهيونية

القدس والمستوطنات في الضفة الغربية والجوالن، تعتبرها الحكومة اإلسرائيلية مواقع يهودية  شرقي
 تعتبرها  اثرياً موقعا37ً المخطط يهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز وأشار ناصر إلى أن .وصهيونية

 مليون 50 مواقع يهودية وصهيونية، وتبلغ تكلفة هذا المشروع، في القدس والجوالن نحو "إسرائيل"
 في الضفة الغربية المحتلة، ومقابر  موقعا62ًكما يهدف المخطط إلى ترميم وتحديث  .دوالر أمريكي
  . مليون دوالر أمريكي40يا ويافا وتبلغ كلفة هذا المشروع نحو يهودية في طبر

وحسب وثائق المخطط، أوضح المحامي ناصر، سيدخل هذا المخطط عند إتمامه لخزينة الدولة العبرية 
 مكان عمل لإلسرائيليين، ألن 3000، ومن الناحية األخرى سيوفر نحو  مليون دوالر سنويا170ًنحو 

، بحسب الوثائق  ألف سائح سنويا75ً بنحو "إسرائيل"السائحين القادمين إلى المخطط سيزيد عدد 
 ناصر قائالً التنويه إلى أن ديوان رئيس أضافومن األهمية بمكان، . والمستندات المتعلقة بهذا المشروع

ن  في تهويد الجليل والنقب ألالوزراء اإلسرائيلي كشف في وثائق المخطط أن المخطط سيساهم كثيراً
  ..اغلب االستثمارات المادية ستكون في هذه المناطق، على حد تعبير أركان دولة االحتالل

بدوره عقب المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس حول الكشف عن المخطط 
، إذ أنّه طيراً خ عنصرياً سياسياً إن هذا المشروع يحمل في طياته بعداً"القدس العربي"المذكور، قائالً لـ

يتجاهل وجود الفلسطينيين في هذه البالد بمسلميهم ومسيحييهم، ويتجاهل أهمية هذه األرض وقدسيتها 
  .بالنسبة للمسيحيين والمسلمين

  1/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

  أصالً المفاوضات أعمال ليست على جدول القدسمدينة : عكرمة صبري .27
لهيئة اإلسالمية العليا في المدينة الشيخ عكرمة صبري خطيب قال رئيس ا:  وليد عوض-رام اهللا 

ن بانعقاد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس يأتي إ" القدس العربي"المسجد األقصى لـ
وبشأن  .لتكريس االحتالل اإلسرائيلي للمدينة المقدسة، ولتأييد سياسة الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو

 :ن عقد المؤتمر في القدس بالتزامن مع انطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن قال صبريالرسالة م
 إن، ، وثانياًصالًأ المفاوضات أعمال، يفهم من هذه الرسالة بان مدينة القدس ليست على جدول والًأ"

 يكون هناك نأواستبعد صبري  ."المؤتمر يأتي لتكريس االحتالل ولتأييد السياسة اإلسرائيلية العنصرية
  .ربط ما بين عقد المؤتمر اليهودي العالمي في القدس وبين انطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن

 من األبعاد الخطيرة لقرار ، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية،ومن جهته حذر الشيخ محمد حسين
  .أمريكا بمشاركة يهودية واسعة من سلطات االحتالل عقد المؤتمر اليهودي العالمي في القدس الثالثاء

  1/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

  قرب بيت لحم خمسة شبان في سلفيت والجيش يعتقل ثالثة علىمستوطنون يطلقون النار  .28
 3، على إطالق النار تجاه أمسأقدمت مجموعة من المستوطنين المسلحين : أحمد رمضان -رام اهللا 

  . سلفيت، دون وقوع إصابات، أثناء قيامهم بأعمال زراعيةشبان من بلدة ديراستيا جنوب غرب
  . ذلك، اعتقلت قوات االحتالل الصهيونية خمسة فلسطينيين في عدة قرى جنوبي مدينة بيت لحمإلى

  1/9/2010، بيروت، المستقبل
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   أطفال فلسطينيين وينكّل بهمثالثة جيش االحتالل يعتقل :الخليل .29

، ثالثة أطفال )31/8(اإلسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر يوم الثالثاء  اعتقلت قوات االحتالل :الخليل
" الشاباك"وأكّد األطفال أن محققي جهاز  .فلسطينيين من منطقة الخليل، وأقدمت على تعذيبهم والتنكيل بهم

  ".الصعق الكهربائي"أثناء سير التحقيق، كـ" الوحشية"يمارسون بحقهم العديد من األساليب 
  31/8/2010قدس برس، 

  
  أمهات األسرى سيقضين ليلة العيد في مقر الهالل األحمر احتجاجاً على منع الزيارات: غزة .30

 قرر أمهات وأهالي األسرى في قطاع غزة أن يقضين ليلة عيد الفطر في مقر اللجنة الدولية للهالل :غزة
  . على منعهم من زيارة ذويهم منذ عدة سنواتاألحمر، وذلك احتجاجاً

  31/8/2010قدس برس، 
  

  في ظل حالة االنقسام" الهيئة المستقلة لحقوق المواطن"حملة ترفض إقرار قانون  .31
، عن تضامنها الكامل "الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات العامة واستعادة الوحدة الوطنية" أعربت :غزة

 قطاع غزة قانون الهيئة مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، على ضوء إقرار المجلس التشريعي في
  .بالقراءة الثانية

وكان المجلس التشريعي أقر بالقراءة الثانية قانون الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وهي مؤسسة دولة، 
  .وينص الدستور الفلسطيني على ضرورة وضع المجلس التشريعي لقانون للهيئة، وهو ما ترفضه الهيئة

نية لمقر الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في غزة، عن بالغ قلقه تجاه وعبر وفد الحملة خالل زيارة تضام
زج منظمات المجتمع المدني والهيئة المستقلة في آتون الصراع السياسي، وتجيير القانون وسوء استغالله 

  .لتكريس حالة االنقسام القائمة بدال من الحفاظ على استقالليتها وبعدها الوطني
 رفضهم وأدانتهم المطلقة لكافة إشكال انتهاك حقوق اإلنسان في قطاع غزة وأكد أعضاء الحملة على

خرق فاضح "والضفة الغربية، معتبرين اإلجراءات المتخذة ضد الهيئة ومنظمات المجتمع المدني مؤخراً 
  ".للقانون ومعايير حقوق اإلنسان الدولية والوطنية

  31/8/2010قدس برس، 
  

   الفلسطيني يتطلب إزالة القيود اإلسرائيليةصاداالقتإعادة تأهيل  ":أونكتاد" .32
أن تأثير " أونكتاد"قال التقرير السنوي لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  :كتب جعفر صدقة

المساعدات الدولية غير المسبوقة للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني على مدى السنوات الثالث الماضية 
 االنطالقة بإحداثو حتى تخفيفها وحدها كفيلة أ اإلسرائيلية القيود إزالة أن كان محدوداً للغاية، مؤكداً

، أمس، في مؤتمر صحافي عقد في مقر أعلنوحث التقرير، الذي  .المطلوبة في االقتصاد الفلسطيني
  في كل من القاهرة وجنيف، على التعامل مع النموإعالنهرة االقتصاد الوطني برام اهللا، بالتزامن مع اوز

بحذر شديد، حيث جاء من مصدرين "، %6.8الذي تحقق في االقتصاد الفلسطيني العام الماضي، ونسبته 
 أية، فيما لم يبد القطاع الخاص " الحكوميواإلنفاقالمساعدات الدولية غير المسبوقة، : اثنين فقط، هما

  .مؤشرات على التعافي
الفلسطينية مسيف مسيف، بحضور وزير  األراضيفي " اونكتاد"وقال التقرير، الذي عرضه منسق 

ن ضعف ووهن قطاع السلع القابلة للتداول، وتآكل قاعدة اإلنتاج أ"حسن ابو لبدة، . االقتصاد الوطني د
، مبيناً أن إعادة تأهيل االقتصاد الفلسطيني " لتراجع واختناق التنمية الفلسطينيةاألساسيةهما من األسباب 
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ولن يكون للمعونة الدولية ولجهود "رائيلية على حركة األفراد والبضائع، تتطلب إزالة جميع القيود اإلس
  ".السلطة التنموية أثر يذكر في ظل تواصل اإلغالق في الضفة والحصار المفروض على غزة
 في "إسرائيل"وتوقع التقرير أن تصل التكاليف المباشرة وغير المباشرة لسياسة اإلغالق التي تنتهجها 

  . مليار دوالر على مدى ثالثة أعوام3.1 إلى جانب الحصار والحرب على غزة، إلى الضفة الغربية،
، وهبط معدل البطالة هبط 2009في العام % 6.8 التقرير أن الناتج المحلي اإلجمالي نما بنسبة وأوضح
وام مما كان عليه منذ عشرة أع% 30، إال أن الناتج المحلي اإلجمالي للفرد ظل أدنى بنسبة %1.6بنسبة 

 األمن أنعلى األقل من القوة العاملة الفلسطينية عاطلة عن العمل، ما يعني % 30 أنمضت، في حين 
، وفي الضفة %60، حيث بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة األسرالغذائي ما زال غائباً لعشرات آالف 

25.%  
 أواخر على قطاع غزة في ائيليةاإلسر االقتصاد الفلسطيني ال يزال متأثراً بنتائج الحرب إنوقال التقرير 

 استمرار سياسة اإلغالق في الضفة الغربية والحصار إلى إضافة، 2009 العام وأوائل 2008العام 
  .االقتصادي المتواصل على القطاع

 أن إحياء القطاع الخاص ما زال يتعرض للعراقيل نتيجة للقيود التي تفرضها إلىوأشار التقرير 
 الفلسطينية المحتلة والمعابر على الحدود، إضافة إلى آثار الجدار ياخل األراض على التنقل د"إسرائيل"

  .الفاصل والمستوطنات ومصادرة األراضي
 2008من الناتج المحلي اإلجمالي في العام % 57، ليرتفع من ونتيجة لذلك ازداد العجز التجاري سوءاً

 التي تمثل أكثر من "إسرائيل" الشديد على ، وترافق ذلك مع استمرار االعتماد2009في العام % 59إلى 
  .ثالثة أرباع التجارة الفلسطينية

من إجمالي العجز % 65إلى نسبة % 82 "إسرائيل"وقال التقرير انه رغم هبوط العجز التجاري مع 
 المساعدات المقدمة للشعب إجمالي ، متجاوزاً، إال أنه ال يزال مرتفعا2009ً- 2008التجاري في الفترة 

  . مليار دوالر2.4لسطيني، والتي بلغت حوالي الف
وقال التقرير أن االقتصاد الفلسطيني ما زال يدفع التكاليف غير المباشرة للحرب والحصار على غزة 

 800 و600 التكلفة غير المباشرة من حيث اإلنتاج الضائع، تتراوح بين وإغالق الضفة الغربية، مقدراً
 1.3وإذا ما أخذنا في الحسبان مبلغ "من الناتج المحلي اإلجمالي، % 13، بما يشكل مليون دوالر سنوياً

مليار دوالر في إطار التكاليف المباشرة للضرر المادي الذي تسببت فيه العملية اإلسرائيلية العسكرية في 
 مليار دوالر 3.1 في غزة، فإن الخسائر االقتصادية المباشرة وغير المباشرة تصل إلى 2008-2009
  .2010-2008ة للفتر

وقال التقرير إن االقتصاد الفلسطيني تعرض لمزيد من التشوهات الهيكلية خالل السنوات الماضية، حيث 
% 12هبطت اإلنتاجية الزراعية والصناعية؛ موضحا أن حصة الزراعة في إجمالي العمالة ارتفعت من 

  .محلي، قابل ذلك انخفاض في مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج ال%18إلى 
 مليار كمعونة من أجل االستثمار العام 1.6القائمة على السيناريو الكمي أن ضخ " أونكتاد"وتقدر تحاليل 

 في ظروف استمرار الحصار واإلغالق قد يؤدي إلى تحسن الناتج 2012-2010ابتداء من الفترة 
مار في سيناريو الرفع في المتوسط، غير أن نفس مستوى االستث% 1المحلي اإلجمالي السنوي بأقل من 

الكامل للحصار على غزة والتخفيف من إغالق الضفة الغربية قد يؤدي إلى تحسن في الناتج المحلي 
 فرصة عمل في ألف 80في المتوسط، ويمكن أن يساعد على حفز خلق % 14اإلجمالي السنوي بنسبة 

  .السنة
 1/9/2010 رام اهللا، األيام،
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   مليون دوالر20سمال قدره  برأ"القدس القابضة "تأسيس .33

 شركة تأسيس مازن سنقرط رئيس مجموعة سنقرط االستثمارية عن . مأعلن : خليل العسلي-القدس 
 مليون دوالر بهدف االستثمار في عدد من 20  برأسمال"القدس القابضة" قابضة في القدس تحمل اسم

  .القطاعات االقتصادية والتعليمية في القدس
  1/9/2010الدستور، عمان، 

  
   في مساعدة الفلسطينيين على تلبية حقوقهم المشروعةسيستمراألردن : عبد اهللا الثاني .34

، خالل لقائه مع الرئيس محمود عباس فـي واشـنطن           عبداهللا الثاني األردني  الملك  قال  :  بترا –واشنطن  
 حقـوقهم   ان االردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن لمساعدة األشقاء الفلـسطينيين علـى تلبيـة               أمس،  

المشروعة، خصوصا حقهم في قيام دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وتحقيق السالم فـي        
 على أن حل الدولتين،     الملكوشدد   .سياق إقليمي شامل وفق مبادرة السالم العربية والمرجعيات المعتمدة        
 إسرائيل، هو السبيل الوحيد لتحقيق      الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية التي تعيش بأمن وسالم إلى جانب          

  . األمن واالستقرار في المنطقة
  1/9/2010، الدستور، عمان

  
  "إسرائيل" إلى المفاوضات المباشرة مع العرب" هرولة"ـ ب تنددجبهة العمل اإلسالمي .35

العـرب إلـى    " هرولـة "أدان حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني، أمس، ما وصفه ب         : )آي.بي  .يو  (
. ، وطالب بالتخلي نهائياً عن هذا النهج ودعم المقاومة بكل أشـكالها             "إسرائيل"وضات المباشرة مع    المفا

نسبة إلى  " (األجهزة الدايتونية "وطالب الحزب في بيان على موقعه اإللكتروني بوضع حد لتسلط ما أسماه             
علـى الـشعب    ) دايتـون والسلطة الفلسطينية الجنرال كينيـث      " إسرائيل"المنسق األمني األمريكي بين     

الفلسطيني التي قال إنها تواصل سياسة القمع المسلح، التي طالت كل شرائح الشعب الفلسطيني وآخرهـا                
ودعـا الحـزب النظـام       .المؤتمر الذي عقدته بعض القوى والشخصيات الفلسطينية مؤخراً في رام اهللا            

، وإلى وضـع حـد      "التفريطية"بالمبادرة  الرسمي العربي إلى سحب المبادرة العربية للسالم التي وصفها          
الرسمية العربية هرولت لـدى تلقيهـا       "وقال إن   " . محاوالت إسباغ الشرعية على المفاوضات العبثية     "ل

دعوة البيت األبيض إلى مؤتمر بال مرجعية، وال اشتراطات عربية تمثل حقوق الشعب الفلسطيني، مـع                
  " .إيمانها بعدم جدوى هذا المؤتمر

  1/9/2010، الشارقةالخليج، 
  

  ؟"التفاوض"ووضعته في خدمة لماذا اخرجت عمان ارشيفها الخاص بالضفة الغربية : تقرير .36
ناصر جودة على عبارة يرددها منذ اسابيع بكـل         األردني  يصر وزير الخارجية     : بسام البدارين  - عمان

تملـك  .. ذات سـيادة  : ن نقصد عندما نقول دولة فلسطينية بالنسبة لنا في االرد       : االجتماعات ويقول فيها  
  .االهم عاصمتها القدس الشرقية على االقل.. فيها تواصل جغرافي.. مقومات الحياة والديمومة

بهذا المعنى تنشطت المؤسسة االردنية لتخليص النخبة الفلسطينية وحتى بعض االردنية من الوهم القائـل      
ان عمان تدعم ذلك لفظيا لكنهـا تقـف ضـده           بان االردن ال مصلحه له بانشاء دولة فلسطينية مستقلة و         

  .واقعيا
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وحتى يقتنع الفلسطينيون تماما بان الدولة الفلسطينية اصبحت استراتيجية سياسية اردنية مـصلحية بـدأ               
المسؤولون االردنيون يربطون االمر بالمصلحة العليا للدولة االردنية في تثبيت واضح ومباشـر حقـق               

 مع الرئيس محمود عباس كما قال مباشرة الـدكتور صـائب عريقـات              االسترخاء وسط النخبة العاملة   
  .لسياسيين اردنيين بينهم الوزير جودة

ومن الواضح االن واستنادا الى مصدر مطلع جدا فان االستراتيجية االردنية العاملـة لـصالح تخلـيص                 
تقصدت وضع االرشـيف    بالضفة الغربية وباالرض الفلسطينية     ' االطماع االردنية 'الفلسطينيين من اوهام    
التي حملها معه الدكتور عريقات عندما سبق الجميـع الـى           ' سلة ادوات التفاوض  'الرسمي االردني في    

  .واشنطن لكي يرتب مع خبير اردني النطالق حفلة المفاوضات االربعاء
ه هذا االرشيف وكما قال رئيس الوزراء والمفاوض االردني االسبق معروف البخيت لم يخرج من خزنت              

حتى عند مفاوضات توقيع اتفاقية وادي عربـة اسـتعمل المفـاوض            .. االردنية طوال االعوام الماضية   
االردني الوثائق والخرائط المتعلقة بشرقي نهر االردن فقط وتقصد ابقاء بقية الخرائط العسكرية والمدنية              

  .في خزنتها في مؤسسة اردنية سيادية معنية باالحتفاظ بوثائق الدولة
ان مسؤولي السلطة هم الذين كشفوا سر هذا االرشيف الذي تم تسليمه لفريق عبـاس المفـاوض                 ورغم  

لالستعانة به اال ان عمان الرسمية لم تعترض او تنفي، فالخطوة اصبحت لوجستيا وسياسيا اساسـية الن                 
بامـا  سر الحماس االردني لرحلة واشنطن الجديدة منطلق من الضمانات التي وفرها الرئيس بـاراك او              

  .وبعده هيالري كلينتون وجورج ميتشل
وليس سرا ان هذا االرشيف يتضمن الخرائط والوثائق المتعلقة بمسائل حساسة ومهمة جدا وعلى رأسها               
ملكيات وعقارات النازحين والالجئين بكل تفصيالتها وخرائط الحدود للضفة الغربية الخالية من حـدود              

الوثائق الوحيدة المعتمدة دوليا هي خرائط االردن، فيمـا يخـص           دولية معترف بها عمليا مما يعني بان        
  .الضفة الغربية اضافة لكل الملفات الجيوفيزيائية والجغرافية الخاصة بالبنية التحتية في الضفة

ـ      انه ال شـكوك االن بجديـة اهتمـام االدارة    ' القدس العربي'لذلك يؤكد الوزير جودة في حديث جانبي ل
ا، ملمحا الى ان مفاوضات التفاصيل التي مهدت للمشهد الجديد في واشنطن ناقـشت              االمريكية والتزامه 

  .الصغير والكبير لكي تنتهي بشيء من النجاح
هذا السؤال يوجه للمسؤولين االردنيين في كـل مكـان          .. ماذا اذا كانت رهاناتكم خائبة ايضا هذه المرة؟       

لصياغات التي ترد على لسان الدبلوماسية االردنيـة        حاليا داخل االردن، اما الجواب فيمكن اختياره من ا        
  .دعونا نفكر ماذا سنخسر؟.. لن اقول ما هي البدائل عن السالم: وهي تسأل

المعنى واضح هنا ويشير الى ان عمان المتحمسة جدا لمفاوضات واشنطن لديها ضمانات وتأكيدات لكن               
ة التي كانت فيها اصال قبـل انطـالق مـشهد           اذا انتهى المشهد بال شيء ستعود المنطقة الى نفس النقط         

يعني ذلك ان الطرف العربي عموما ال يوجد ما يخسره في النهاية اذا لـم يحقـق                 .. االربعاء االمريكي 
  .مكاسب من هذه الجولة

 1/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

   يثير الريبة في واشنطن"حزب اهللا" استنفار عنتقرير ": الراي الكويتية" .37
يعكف ديبلوماسيون ومسؤولون امنيون اميركيون، على دراسة تقـارير         :  حسين عبدالحسين  -واشنطن  |

وأكـدت مـصادر     .وضع مقاتليه في حال تأهـب     » حزب اهللا «وردت إلى العاصمة االميركية تفيد بان       
مع المـسؤولين االميـركيين، وان      » مشاركة ودراسة معلومات  «ديبلوماسية اوروبية، انها قامت بعملية      

توتر حزب اهللا موجـه     «فين لم يتوصال إلى تحديد سبب االستنفار حتى االن، او هدفه، فيما ان كان               الطر
إلى الداخل اللبناني، اثر االشتباكات االخيرة في بيروت، او بنية القيام بعمل ضد جنود إسرائيليين عبـر                 

  .»الحدود الدولية
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انجاح المفاوضات المباشرة المقرر ان تبدأ      وقال الديبلوماسيون ان هدف واشنطن والمجموعة األوروبية        
قد يكون من مصلحة طهران او حلفائهـا        «رسميا غدا في واشنطن بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وانه         

وأضـافوا ان   . »في المنطقة عرقلة هذه المفاوضات وتشتيت االنتباه عنها باحداث بلبلة امنية في المنطقة            
منطقة مع بعض االطراف، منها حزب اهللا نفسه وحليفتـه دمـشق،            عواصم أوروبية على اتصال في ال     «

  .»حاولت استبيان اسباب التوتر، من دون التوصل إلى نتيجة
الوضع في المنطقة مقلق، وان العواصم االوروبية وواشنطن على اتصال مع تـل             «وتتابع المصادر ان    

  .»ابيب لمحاولة ضبط االمور استباقيا في حال وقوع حادث
الحريـري  ) رئيس حكومة لبنان سعد   (باطراف اقليمية اخرى و   «ادت المصادر بانها على اتصال      كذلك اف 

  .»في محاولة لتطويق التوتر وحلحلة االعصاب المشدودة
  1/9/2010، الراي، الكويت

  
   بما يخص تملك الالجئين الفلسطينيين في لبنان قانونهالجمعيات يجهز مع "التقدمي" .38

معالجة وضع الفلسطينيين البائس    «بحثه في اآلليات التي من شأنها       »  االشتراكي الحزب التقدمي «يستكمل  
ـ   . ، بحسب الوزير وائل أبو فاعور    »بما يخص موضوع التملك    ان » الـسفير «ويكشف أبـو فـاعور لـ

ستتم مناقشتها مع عدد من الجمعيات للوصول إلى الصيغة األفضل واألكثر           «خالصات نقاشاتهم الداخلية    
قد » حقوق«واعتبر أن ما أقر من      . »مختلف األطراف بما يخص حق التملك لطرحها لإلقرار       مقبولة من   

  .»مع الوقت«أقر، آمالً ان يتم تحسينها 
  1/9/2010، السفير، بيروت

  
  من شرم الشيخالمباشرة  رفضت انطالق المفاوضات القاهرة: الرئاسة المصرية .39

عرضاً إلطالق المفاوضات المباشرة في منتجع شرم       كشفت القاهرة، أمس، أنها رفضت      : )آي.بي  .يو  (
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق األوسط              . الشيخ

عرض على مصر استضافة هذه الجولة من إطالق المفاوضات المباشرة من مـصر بمدينـة               "المصرية  
اوباما فـأهال   ) األمريكي باراك (إن حضر الرئيس    "ارك قال   وأوضح أن الرئيس حسني مب    ". شرم الشيخ 

وسهالً وان لم يحضر فال أستطيع أنا كرئيس مصر أن أطلق مفاوضات من دون حضور علـى أعلـى                   
  ".مستوى من جميع األطراف بما في ذلك الطرف األمريكي

  1/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   مواصلة االستيطان"إسرائيل"ت  المباشرة إذا قررللمفاوضاتال معنى : أبو الغيط .40
قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واللجنـة              : القاهرة

الرباعية الدولية طلبوا من الفلسطينيين الذهاب إلى المفاوضات المباشرة لتفويت الفرصة علـى الجانـب               
قرر الفلسطينيون أن يذهبوا الـى المفاوضـات        «: بو الغيط وأضاف أ . اإلسرائيلي في مواصلة االستيطان   

كي يضعوا إسرائيل في هذا المأزق، فإذا قررت إسرائيل تمديد التجميد فستمضي المفاوضـات، أمـا إذا                 
  .»قررت أن تمضي في االستيطان، فال معنى إذن لهذه المفاوضات

. طلق من مناصـرة الفلـسطينيين     وأوضح الوزير المصري أن موقف بالده من المفاوضات المباشرة ين         
عندما يذهب الرئيس حسني مبارك إلى واشنطن فهو ال يذهب إليها متفرجاً، ولكن كي ينقل إلـى                 «: وقال

الرئيس األميركي باراك اوباما مناصرة مصر للمطالب الفلسطينية، وأن يضع أمـام اإلدارة األميركيـة               
، مضيفاً في حوار مـع      »المطلوب من هذه المفاوضات   موقفاً مصرياً وعربياً واضحاً فيما يتعلق بما هو         

إسرائيل هـي التـي     «تنشره اليوم ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط مقتطفات منه ان           » المصور«مجلة  
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وأوضح أن إسرائيل تجمد القـرارات الجديـدة لالسـتيطان ولكـن            . »الرئيس األميركي ) جهود(تعرقل  
وعندما طرح أوباما على الجانب الفلـسطيني       . مرة في تنفيذها  القرارات التي اتخذت في فترة سابقة مست      

أرغب في حضوركم إلى المفاوضات المباشرة ألنه إذا لم تبـدأ           : الذهاب إلى مفاوضات مباشرة قال لهم     
  .»المفاوضات فستمكنون إسرائيل من تجديد هذا االستيطان المعيب

سرائيل ال تتفاعل بصدقية، نستطيع بالتالي أن       إذا لم تنجح هذه المفاوضات، وثبت أن إ       «وأضاف أبوالغيط   
نذهب إلى األمم المتحدة كي نحصل من مجلس األمن على قرار شامل كامل يتناول مـستقبل التـسوية،                  

  .»خصوصاً شكل الدولة الفلسطينية المقبلة
  1/9/2010، الحياة، لندن

  
   لن يمر من دون رد قوي إسرائيليأي عدوان : دمشق .41

اقدام اسـرائيل   "حذرت مصادر سورية واقليمية واسعة االطالع في دمشق من          : و من جوني عب   –دمشق  
على اي مغامرة عسكرية في المنطقة، خصوصا ان كل االجواء في المنطقة وسوريا مهيأة للرد على اي                 

  ".عدوان يستهدف قوى الصمود التي تتمتع بجاهزية لكل االحتماالت
ـ   سرائيل ايجاد مناخ يغير المعطيات الحالية على ارض الواقع،         محاوالت ا "ان  " النهار"وقالت المصادر ل

المعطيات الراهنـة تـذكر     "واضافت ان   ". انما سيكون في إطار الحسابات الخاطئة التي تنتهجها اسرائيل        
باجواء سابقة تعرف اسرائيل انها اخطأت بها وتلقت ضربات موجعة، ومن الصعب ان يمر أي عـدوان                 

رد قوي على اسرائيل اذا اقتربت من خطوات عملية عسكرية في المنطقة حيال             اسرائيلي اليوم من دون     
  ".سوريا او حركات المقاومة في لبنان او االراضي الفلسطينية المحتلة

وكان وزير الدفاع السوري العماد علي حبيب حض المقاتلين على مزيـد مـن التـدريب واالسـتعداد                  
 62لك خالل احتفال اقامته القوى البحرية في الذكرى الــ           والجاهزية لمواجهة االخطار والتحديات، وذ    

ان امن المنطقة واستقرارها رهن بتحرير االرض وعودة الحقوق كاملة،          "واكد  . لتأسيسها قبل بضعة ايام   
بثباتهـا علـى    "واشار الى ان سوريا باتت      ". وان السالم هو السبيل لتحقيق االمن واالستقرار واالزدهار       

  ".والوطنية وبرؤيتها الصائبة حيال مجمل قضايا المنطقة مركز الثقل واالستقرارالمواقف القومية 
  1/9/2010، النهار، بيروت

  
  في مفاوضات حقيقية" إسرائيلية"ال رغبة "  الخليجيالتعاون" .42

أكد عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون أنه ال يرى في األفق أي رغبة جادة                 : )وام(
للدخول في مفاوضات حقيقية نتيجة تصريحاتها المستمرة باستئناف بناء المستوطنات          " إسرائيل"ب  من جان 

وأضاف العطية في تصريح للصحافيين بعد لقائه بالسفير الروسي فـي            .في األراضي الفلسطينية المحتلة   
 اللتزامـه   الرياض أن الرئيس األمريكي باراك أوباما أعطى الجميع الثقة بمـستقبل هـذه المفاوضـات              

  .الشخصي بتحقيق نتائج ايجابية 
  1/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   من السعودية الى السلطة الفلسطينيةدوالر ألف 400 مليوناً و15 .43

أعلن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد عبدالعزيز             : القاهرة
دية، ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية، اتخـذت اإلجـراءات الالزمـة           قطان أن المملكة العربية السعو    
 ألف دوالر إلـى  400 مليوناً و15 والبالغة 2010) يوليو(وتموز ) يونيو(لتحويل أقساط شهري حزيران     
وأكد قطان أن المملكة مستمرة في دعم موازنة السلطة الفلسطينية وفقـاً            . حساب وزارة المال الفلسطينية   

  .2010 وقمة سرت 2002تي أقرتها القمة العربية في بيروت لآللية ال
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  1/9/2010، الحياة، لندن
  

  "المباشرة"على الفلسطينيين تؤثر في " إسرائيل"اعتداءات : الرياض .44
االعتداءات على الشعب الفلسطيني ستؤثر في سير       " إسرائيل"أكدت السعودية أن مواصلة     : )أي.بي  .يو  (

يرعاها الرئيس األمريكي باراك أوباما في واشنطن في الثاني مـن الـشهر             المفاوضات المباشرة التي س   
  .المقبل 

وقال وزير الثقافة واإلعالم السعودي عبدالعزيز خوجة في بيان له نشرته وكالة األنباء السعودية الرسمية               
الثنـين  عقب الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء التي رأسها الملك عبداهللا بن عبـدالعزيز ليـل ا              ) واس(

أن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول تطورات األوضاع في المنطقة والعـالم               "الثالثاء  
  " .ومنها األوضاع في األراضي الفلسطينية المحتلة والعراق والصومال

المتواصلة ضد أبناء   " اإلسرائيلية"مجلس الوزراء جدد استنكاره لالعتداءات      "وأضاف خوجة في بيانه أن      
لشعب الفلسطيني المتمثلة في مواصلة االعتقاالت وانتهاكات حرمـة المـسجد األقـصى واإلجـراءات               ا

أن استمرار هذه الممارسات سيؤثر في سير المفاوضات المباشـرة          "وأكد  ". المستمرة لتهويد مدينة القدس   
  " . وسيقوض المساعي المبذولة إلحالل السالم واالستقرار في المنطقة

  1/9/2010، ةالخليج، الشارق
  

  "أسطول الحرية" في ما يخص االعتداء على  نفذت خمسة مطالب من سبعة"إسرائيل": تركيا .45
" إسـرائيل "التركية، أن   " ان تي في  "قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في لقاء له على قناة             

العتداء الوحشي على   نفذت خمسة مطالب من مجموع سبعة مطالب تركية تتعلق بأحداث سفينة مرمرة وا            
االعتـذار  : وأكد داوود أوغلو أن تركيا تصر على المطلبين اآلخـرين وهمـا           . األسطول وقتل األبرياء  

  . والتعويضات
  1/9/2010، السبيل، عمان

  
   ألف شخص مروا به70:  على المطالبة بفتح معبر رفح بال شروطمصر ترد .46

وردا على المطالبة بفتح المعبر أمـام       ،  مال سيناء  قال اللواء مراد موافي محافظ ش      :  يسري محم  - رفح
 إن مصر سمحت بعبور نحـو       ،  جميع الفلسطينيين وليس أمام أصحاب الحاالت اإلنسانية واإلقامات فقط        

 فلسطينيا في االتجاهين عبر معبر رفح منذ افتتاحه بأوامر من الرئيس المصري حـسني               557 ألفا و  70
  . الماضي، بعد العدوان اإلسرائيلي على أسطول الحرية)حزيران(مبارك في األول من يونيو 

 33وقال موافي إن إجمالي عدد الذين سمح بعبورهم خالل هذه الفترة في اتجاه األراضي المصرية بلـغ               
 طنا مـن األدويـة واألجهـزة        475وأضاف أنه سمح خالل الفترة نفسها بإدخال        .  فلسطينيا 511ألفا و 

 مولدا كهربائيـا    42 سيارة إسعاف وركوب للمعاقين و     54طفال إضافة إلى    والمساعدات الطبية وألبان األ   
 خيمة ومفروشات ومالبس وأحذية ومساعدات أخرى، مؤكدا أن المعبـر سـيظل             357 بطانية و  7600و

  .مفتوحا إلى أجل غير مسمى
  1/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "يلإسرائ" واشنطن وتدعو الي عزل اجتماعإيران تشكك بفرص نجاح  .47

شنت ايران هجوماً عنيفاً على المفاوضات المباشرة بـين الفلـسطينيين           :  محمد صالح صدقيان   –طهران  
وانتقد وزير الخارجية االيرانـي منوشـهر متقـي         . واالسرائيليين في واشنطن وشككت بفرص نجاحها     
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عليكم ان  «: وقال،  »تتم وفق االمالءات األميركية   «مشاركة بعض القادة العرب في هذه المفاوضات ألنها         
  .»تدركوا انكم تمارسون مبدأ الخيانة مع شعوبكم، وان مفاوضاتكم تعد مسماراً في نعش هذا السالم

  1/9/2010، الحياة، لندن
   تصل إلى بلدية بيت حانون في قطاع غزةالعربيةمعونات جامعة الدول  .48

التي قامت بـدورها بتوزيـع      بدأت معونات الجامعة العربية تصل إلى بلدية بيت حانون في قطاع غزة             
ويأتي هـذا   . ثالثة آالف طرد غذائي على العمال العاطلين من العمل والفئات المتضررة من أبناء المدينة             

التحرك اإليجابي نتيجة االهتمام الكبير الذي توليه الجامعة العربية تجاه األوضاع المأسوية التي تعيـشها               
  .زة الذين يتعرضون ألسوأ أنواع الحصار منذ خمس سنواتالمدينة من أجل التخفيف عن أهالي قطاع غ

وشكر نائب رئيس بلدية بيت حانون مجدي أبو همشة جامعة الدول العربية على مبادرتها الطيبـة التـي                  
  .جاءت في شهر رمضان المبارك لتجسد مفاهيم التواصل واألخوة العربية

  1/9/2010، الحياة، لندن
  

  خاوف األمن المصري  تثير مبسيناءمخابئ األسلحة  .49
إن مخابئ األسـلحة والمتفجـرات التـي        : قالت مصادر أمنية مصرية   :  شادي محمد  -) مصر(العريش  

ضبطتها الشرطة المصرية خالل األيام الثالثة الماضية بسيناء تثير قلقا بالغـا لـدى األجهـزة األمنيـة                  
الطلقات المضادة للدبابات وهـي     الرتفاع كميات المضبوطات، والعثور على كميات كبيرة من القذائف و         

 مخبئا صغيرا عثر بداخلها علـى       12تم حتى اآلن ضبط نحو      : وقال مصدر  .بحالة جيدة وكاملة األجزاء   
شديدة االنفجـار إضـافة إلـى       ) تي أن تي  ( قذيفة مضادة للطائرات ومئة كيلو غرام من مادة          250نحو  

طائرات، إضافة إلى أسلحة آلية وأصابع ديناميـت        المئات من طلقات األسلحة اآللية والطلقات المضادة لل       
وألغام أرضية وحامالت مدافع وقنابل يدوية تم العثور عليها بمخبأ بمنطقة حي الزهور بمدينـة الـشيخ                 

  .زويد القريبة من الحدود مع غزة
وأضاف المصدر أن المعلومات التي لدى أجهزة األمن حتى اآلن تشير إلى أن مهربين قد قاموا بجمـع                  

  .هذه القذائف واأللغام تمهيدا الستخراج المادة المتفجرة منها وتهريبها إلى قطاع غزة عبر األنفاق
  1/9/2010، العرب، الدوحة

  
  وسط لدفع المحادثات مع زعماء من الشرق األمشاوراتكلينتون تجري  .50

، وجيفري هيلر  اندرو كوين    ، نقالً عن مراسليها   واشنطن، من   1/9/2010،  وكالة رويترز لألنباء  ذكرت  
مريكية إلحالل السالم في     يوم الثالثاء المساعي األ    ، بدأت زيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون    أن و 

وسط باجراء محادثات منفصلة مع زعماء اسرائيليين وفلسطينيين قبل أن يجلـسوا معـا يـوم                الشرق األ 
ؤها من الجـانبين االمتنـاع عـن أي         وطلبت الواليات المتحدة وحلفا    .الخميس الجراء محادثات مباشرة   
  .أعمال من شأنها تعطيل المحادثات

قبـل  ، أنـه     نظير مجلـي    نقالً عن مراسلها   تل أبيب  من   ،1/9/2010،  الشرق األوسط، لندن  وأضافت  
ساعات من انعقاد القمة الخماسية في واشنطن، حاول األميركيون عقد لقاء بـين الوفـدين المفاوضـين                 

  .توصل إلى صيغة بيان مشترك لليوم األول من المفاوضات، الذي ينعقد غدابرعايتهم، على أمل ال
واضطر المبعوث الرئاسي األميركي إلى الشرق األوسط، جورج ميتشل، إلى التنقل بين غرف الوفدين،              

ثم توجه إلى البيت األبيض للقاء الرئيس باراك أوباما وإبالغه بمـا اتفقـا              . وااللتقاء بكل وفد على حدة    
  .عليه

  
  لن نهتم كثيرا باإلشارات المبكرة للفشل في مباحثات السالم: مصادر في الخارجية األميركية .51
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 رحب البيت االبيض بانطالق مباحثات السالم المباشرة بين الفلسطينيين واالسـرائيليين            - الغد -واشنطن
ة علـى انجـاح   كية ان واشنطن مصممة بقويرمكدت مصادر في الخارجية األ   أفي العاصمة االميركية، و   

  .المفاوضات وانها لن تصغي كثيرا للحديث عن تزمت الطرفين بما قد يؤدي الى فشل مبكر للمباحثات
 التصريحات المتضاربة التـي اطلقهـا       أن" الغد"مصادر صحافية في وزارة الخارجية االميركية ابلغت        

ة االسـتيطان، وكأنهـا تحمـل       الوفدان الفلسطيني واالسرائيلي قبيل انطالق المفاوضات وفيها تبدو قضي        
اشارات مبكرة للفشل، لم يأخذها الفريق االميركي المهتم بالمفاوضات على محمل الجـد، وأنـه يتوقـع                 
ظروفا صعبة ستشهدها المفاوضات حتى في نقاط انطالقها المبكرة، مما دعـاه الـى ضـم عـدد مـن            

 "سـرائيل إ"في مفاوضات سالم بـين      المستشارين والشخصيات االميركية البارزة التي كانت لعبت دورا         
طراف عربية عدة، من بينهم الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر الذي اشرف اثناء توليه الرئاسـة                أو

التـي انهـت    " كامب ديفيد " التي انتهت بتوقيع معاهدة      "سرائيلإ"على نجاح مباحثات السالم بين مصر و      
  .الحرب بين البلدين

ية االميركية ان وجود وفود عربية في مفاوضات السالم يعطي دفعا وجدية            وتعتقد مصادر وزارة الخارج   
لها، مشيرة الى ان خبرة المصريين واالردنيين في التفاوض مع االسرائيليين يمكن ان تقدم مشورة مهمة                

  ".من صلب عمل القيادة الفلسطينية"للفلسطينيين لكنها تعتبر المهمة 
1/9/2010، الغد، عمان  

  
  لتحقيق السالم في الشرق األوسط" نافذة الفرص "أهميةد على ميتشل يشد .52

شدد المبعوث األميركي الخاص للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل على           :  مينا العريبي  - واشنطن
أبو (لتحقيق السالم في الشرق األوسط، معتبرا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس            " نافذة الفرص "أهمية  
ء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيان أن هناك واقعا صعبا في المنطقة ولكن هنـاك              ورئيس الوزرا ) مازن
لحظة في الزمن ما زالت تشكل إمكانية تحقيق حل الدولتين التي هي ضرورية للـسالم الـشامل                 "أيضا  
رغـم  : "وأضاف في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في واشنطن عشية إطالق المفاوضـات            ". للمنطقة

مر للقائدين، الخيارات األخرى لهما ولمجتمعاتهما تشكل مخاطر أكبر بكثير ومشكالت أكبـر             صعوبة األ 
  ".مستقبال

، ولكنـه أضـاف أن      "أسلوب منطقي "واعتبر ميتشل أن اقتراح نتنياهو لقاء أبو مازن مرة كل أسبوعين            
اك وجود أميركـي    ومن المرتقب أن يكون هن    . االجتماعات على مستويات عدة ستستمر في الفترة المقبلة       

في المفاوضات المباشرة، أحيانا من خالل وجود فعلي لمسؤول أميركي وأحيانا باالطالع على مجريات              
وأكد مسؤولون أميركيون أن اإلدارة ستبقى منغمسة في تفاصيل المفاوضات، ولكـن فـي              . المفاوضات

  .ائيليينالوقت نفسه تشدد على أن المفاوضات هي ثنائية بين الفلسطينيين واإلسر
1/9/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
  سرائيليينإربعة مستوطنين أكلينتون تلتقي نتنياهو وتدين قتل  .53

مريكية هيالري كلينتون ليل الثالثاء مع رئيس الوزراء االسرائيلي         اجتمعت وزيرة الخارجية األ    :واشنطن
ن اسرائيليين فـي هجـوم فـي    ربعة مستوطنيأبنيامين نتنياهو الذي وصل الى واشنطن عقب انباء مقتل   
  .الضفة الغربية المحتلة أعلنت حركة حماس المسؤولية عنه

هذا النوع من االعمال الوحشية الشرسة ليس       "وقالت كلينتون للصحفيين في مستهل اجتماعها مع نتنياهو         
و احد  هذا ه . ال يمكن السماح لقوى االرهاب والتدمير بأن تستمر       " ."له مكان في أي بلد وتحت أي ظرف       

للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع اولئك الفلـسطينين الـذي          .. اسباب وجود رئيس الوزراء هنا اليوم     
  ."رفضوا طريق العنف واختاروا طريق السالم
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1/9/2010، وكالة رويترز لألنباء  
 
  

  هناك تفاهم منذ سنتين حول الحدود واألمن وال داعي للعودة إليهما: مسؤول من عهد بوش .54
 هادلي، نائب رئيس مجلس األمن القومي في البيت األبيض في عهد الرئيس السابق، جورج                ستيف أدلى

فشل المفاوضات هذه المرة سيؤدي     : "بوش، بتصريحات متفائلة أثارت اهتماما واسعا في إسرائيل، إذ قال         
وأضاف ". ولكن هناك أسبابا كثيرة تجعل التفاؤل أقوى من التشاؤم في هذه المحاولة           . إلى مصيبة خطيرة  

أن الفلسطينيين واإلسرائيليين من عهد إيهود أولمرت، اتفقوا على قضيتين كبيرتين لتسوية الصراع، هما              
  .قضيتا الحدود واألمن، وال حاجة للعودة إلى التفاوض حولهما من جديد

ـ                 ضون فإذا توفرت النوايا الطيبة، يمكن التقدم بسرعة إلى القضايا األخرى، وإنجاز اتفاق سالم فـي غ
  .شهور قليلة

1/9/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

  سرائيليين في الضفة الغربيةإربعة مستوطنين أبيض يدين قتل البيت األ .55
سرائيليين في الضفة الغربية المحتلة في هجوم يـوم         إربعة مستوطنين   أأدان البيت االبيض قتل      :واشنطن

  .ها من اجل السالمالثالثاء وحث االطراف في الشرق االوسط على مواصلة جهود
من الحيوي ان تتحلى االطراف بالمثابرة وان تواصل السير قدما حتى في            "وقال البيت االبيض في بيان      

  ."االوقات الصعبة وان تواصل العمل لتحقيق سالم عادل ودائم في المنطقة يكفل االمن لجميع الشعوب
1/9/2010، وكالة رويترز لألنباء  

  
   مليون دوالر6.88مساعدات غذائية بقيمة  ب"ونروااأل"طوكيو تدعم  .56

 األردنأكد وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كويشي تاكيماسا الذي يـزور             :هال العدوان  -عمان  
حاليا في كلمة القاها على هامش احتفال اقيم خصيصا من اجل تقديم منحة على شكل مـساعدة غذائيـة                   

لى االونروا الى ان اليابان تدرك حجم الدعم الكبير من جانب            مليون دوالر امريكي ا    6,88بقيمة تقارب   
  .االردن الى االشقاء الفلسطينين على الدوام

واشار الى ان الزيارة التي يقوم بها الى المنطقة تأتي  لحث االطراف على تحقيق النجاح في المفاوضات                  
 جولته هي دليل واضح  يظهـر        المباشرة التي ستستأنف في الثاني من الشهر الجاري في واشنطن وان            

  .التزام اليابان في عملية السالم في الشرق األوسط
واشار في كلمة له القاها بهذه المناسبة الى انه يحتاج الالجئون الفلسطينيون إلى المساعدة الدوليـة اآلن                 

 وضع  أكثر من أي وقت مضى  في وجه األوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة بهم، ال سيما               
من % 80و% 46الالجئين الفلسطينيين في غزة التي تشكل مصدر قلق كبير إذ يبلغ معدل البطالة حالياً               

  .الغزيين يعتمدون كلياً على شكل ما من أشكال المعونة
، 1953وزاد انه بلغت قيمة المساعدات اليابانية إلى الالجئين الفلسطينيين عبر األونروا، التي بدأت عام               

 مليون دوالر أمريكي، بما فيها المساعدات الغذائية وكانت وال تزال مـساعدة الالجئـين               600ما يقارب 
الفلسطينيين عبر األونروا أحد أركان جهود اليابان من أجل السالم في المنطقة وستستمر حكومة اليابـان                

  .بدعم أنشطة األونروا بالشراكة مع الدول المانحة باإلضافة إلى الحكومات المضيفة
1/9/2010، أي، عمانالر  
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  الشروط المطلوبة للتوصل إلى اتفاق سالم متوافرة حالياً : القدسفيالسابق " الرباعية"مدير  .57
عشية بدء المفاوضات المباشرة بين رئيس السلطة الفلـسطينية محمـود           :  حسين عبدالحسين  -واشنطن  

" الرباعية"مدير مكتب    دانينعباس ورئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو في واشنطن، اعرب روبرت           
السابق في القدس عن تفاؤله، وقال انه بعد عقدين من المفاوضات، وصلت االمور الى خاتمتها، معتبـرا                 

  .ان الشروط المطلوبة للتوصل الى اتفاق سالم متوافرة حاليا
النـه مـن    "يـد   قال ان ادارة الرئيس باراك اوباما ارادت ان تبدأ المفاوضات قبل انتهاء مفاعيل التجم             و

  ".االسهل التعاطي مع هذا الموضوع والتوصل الى حلول له وجها لوجه على طاولة المفاوضات
نه لم يتم تحديد جدول اعمال لهذه المفاوضات، معتبرا انه ممكن النظر الى هذا الترتيب               أ ب  دانين اعترفو

  .سية بالنسبة لهمساأي مواضيع يعتبرونها أثارة ايجابيا على انه يمنح الحرية للطرفين إل
1/9/2010، الراي، الكويت  

  
   حصار غزة لكسرأول سفينة ألمانية  .58

أنها بصدد إرسال أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلي          أعلنت الحملة األلمانية لكسر الحصار عن غزة        
  . قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ أربع سنوات

إن هناك الكثير من الجمعيات أبدت استعدادها       : "لحصاروقال خميس كرت منسق الحملة األلمانية لكسر ا       
 جمعية أهلية عربية وألمانيـة       31 ممشيراً إلى أنه حتى اآلن أعلنت أكثر من       , "للمشاركة في هذه المبادرة   

    . عن استعدادها لتبني هذه المبادرة ودعمها وحشد الجهود إلرسال هذه السفينة
الذي يتوقع إبحاره باتجاه شواطئ غزة نهاية سـبتمبر         "  2 الحرية"ومن المقرر أن تنضم السفينة ألسطول       

  .  الجاري
1/9/2010، المصريون، القاهرة  

  
   معا"سرائيلإ"ضربة موجعة للسلطة و .59

  رأي القدس
الهجوم الذي استهدف مستوطنة كريات اربع في منطقة الخليل، وأدى الى مقتل أربعة مستوطنين، يكشف               

اضي الفلسطينية المحتلة، وهشاشة حالة الهدوء التي سادت الضفة الغربية          مدى خطورة االوضاع في االر    
  .على مدى السنوات األربع الماضية

توقيت هذا الهجوم على درجة عالية من االهمية، فالجهات التي نفذته، او تقف خلف منفذيـه تعـارض                  
ة التي من المقـرر ان تبـدأ        العملية السلمية في صورتها الحالية، وتريد افشال مفاوضات السالم المباشر         

اليوم رسمياً بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره االسرائيلي بنيامين نتنياهو، برعايـة الـرئيس              
  .االمريكي باراك اوباما ومباركة الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل االردني الملك عبداهللا الثاني

سواء في الجانب الفلسطيني او االسرائيلي، بسبب الفجوة        قليلون هم الذين تنبأوا بنجاح هذه المفاوضات،        
الواسعة في مواقف االطراف المعنية، وغياب النوايا الجديـة، خاصـة لـدى نتنيـاهو النجـاح هـذه                   

  .المفاوضات
الطرف الفلسطيني ذهب الى هذه المفاوضات مكرها، واستجابة لضغوط امريكية ترافقت مـع تهديـدات               

 اما نظيره االسرائيلي فقد أرادها، اي المفاوضات، حملة عالقات عامة لكـسر             بوقف المساعدات المالية،  
العزلة الدولية، ومحاولة تحسين صورة نتنياهو وتقديمه الى العالم كرجل سالم، بعد ان وصلت صـورته                
الى الحضيض بعد مجزرة سفن الحرية التي ارتكبتها وحدات تابعة للبحرية االسرائيلية في عرض المياه               

  .ولية قبالة السواحل الفلسطينيةالد
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الفلسطينيين ومضيفيهم االمريكيين، وضيفي الـشرف العـربيين        ' شركائه'نتنياهو حرص على استفزاز     
عندما اعلن عن عزمه على استئناف االستيطان، وعدم تمديد فتـرة           ) الرئيس المصري والعاهل االردني   (

بل، وتمسك بشرطه بضرورة اعتـراف الفلـسطينيين   التجميد التي تنتهي في الثلث االخير من الشهر المق    
  .باسرائيل كدولة يهودية

لم تعلن اي جهة، وحتى كتابة هذه السطور مسؤوليتها عن الهجوم على المستوطنين االسرائيليين، ولكـن    
من الواضح ان هناك اطرافا فلسطينية عديدة، اسالمية ويسارية، ترفض اسـتئناف المفاوضـات وفـق                

يلية التعجيزية وتريد ان تعبر عن رفضها هذا بعملية فدائية علـى هـذه الدرجـة مـن                  الشروط االسرائ 
  .الخطورة من حيث حجم الخسائر، واالتقان في التنفيذ

الرسالة التي يريد ايصالها من نفذوا هذه العملية واضحة المضمون، وتفيد بان االجراءات االمنية الشرسة              
الجهزة االمنية االسرائيلية ودعمها، ال يمكن ان تحقـق االمـن           التي طبقتها قوات امن السلطة باشراف ا      

  .للمستوطنين، وتحفظ أرواحهم
ال بد ان صدمة الرئيس محمود عباس من جراء سماع انباء هذه العملية، وحجم ضحاياها، وقبل ساعات                 

خير مـسؤولية  من استئناف العملية التفاوضية اكبر بكثير من صدمة نتنياهو، النه كان يريد ان يتحمل اال    
فالرئيس عبـاس كـان     . فشل المفاوضات بسبب شروطه التعجيزية، واصراره على استئناف االستيطان        

يتباهى دائماً باالنجازات االمنية لسلطته في منع اي هجمات ضد المستوطنين، وتـوفير االمـان لهـم،                 
ـ            عة لحكـم سـلطته     والقضاء بالكامل على الحركات االسالمية وعناصرها في الضفة الغربيـة، الخاض

  .وأجهزتها االمنية
وال بد ان الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء في السلطة قد شعر بصدمة اكبر مـن صـدمة رئيـسه،                    
خاصة انه عقد باالمس مؤتمراً صحافياً اعلن فيه انطالق المرحلة الثانية واالخيرة من بناء البنى التحتية                

فمثل هذا الهجوم يشكل ضربة قويـة       .  في صيف العام المقبل    للدولة الفلسطينية التي يعتزم اعالن قيامها     
  .للسالم االقتصادي الذي يعكف على تثبيت اركانه في الضفة الغربية بمساعدة اموال الدول المانحة

خطورة هذا الهجوم تأتي من كون الجهات التي تقف خلفه، وغير المعترف بها مـن قبـل الـسلطة او                    
مية، قادرة في اي وقت على تعكير المياه، وخلط االوراق، وتفجير اعمـال             اسرائيل او رعاة العملية السل    

  .المقاومة ضد االحتالل بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة
والمفارقة التي قد تغيب تداعياتها عن الكثيرين في واشنطن ورام اهللا وتل ابيب معـاً، ان هـذا الهجـوم              

المرفوضة ' حماس'ها في ضبط االمن، بينما نجحت حركة        المزلزل وقع في مناطق السلطة مما يؤكد فشل       
امريكياً والمحاربة بشراسة من قبل السلطة واسرائيل في السيطرة على االوضاع فـي المنـاطق التـي                 

  .تسيطر عليها في قطاع غزة
واذا كانت حركة حماس هي التي تقف خلف هذا الهجوم الكبير، ويبدو انها كذلك من خالل مـسارعتها                  

دة به وبمنفذيه، والقول بانه جاء رداً طبيعياً على ممارسات االحتالل، فانها تكون قد سجلت اكثـر                 باالشا
من هدف في اكثر من مرمى، من حيث اظهار قدرتها، وامتالكها االمكانيات على اسـتئناف العمليـات                 

 التـي   العسكرية عشية استئناف المفاوضات، ومن مناطق يسيطر عليها خصومها، وليس من المنـاطق            
وهذا يعتبر قمة التحدي، واحد ابرز عالمـات        . التي تتمتع بالهدوء الكامل   ) اي قطاع غزة  (تسيطر عليها   

  .القوة واختراق جبهات الخصوم واالعداء في الوقت نفسه
  19/2010، القدس العربي، لندن

  
  احتماالت الحرب في المنطقة .60

  عبد الستار قاسم.د
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منذ عدة سنوات، لكن وتيرة الطرح ترتفع مـع كـل تـصريح             السؤال عن الحرب في المنطقة مطروح       
ينطلق من هذا الطرف أو ذلك، أو مع كل حدث له عالقة بالتسليح أو بتوتير األوضاع بين قوى الممانعة                   

الناس يترقبون بصورة عامة، والمحللون يقدمون الكثير مـن         . العربية واإلسالمية وبين إسرائيل وحلفائها    
ى أن الحرب ستتنشب، ومنهم من يقول بعكس ذلك، ولكل واحد قرائنه للتدليل على              األفكار، منهم من ير   

لكن العنصر الذي يمكن أن يتفق عليه الجميع يتمثل في التوتر القائم في المنطقة، ونهـم                . صحة ما يقول  
أطراف عدة في البحث عن أسلحة جديدة، والتفكير في أساليب قتالية جديدة يمكن أن تـساهم فـي شـل                    

  .صمالخ
متى بالضبط؟ ال أعلم، وال أظن      . رأيي أن الحرب ستنشب في المنطقة في المستقبل المنظور وليس البعيد          

ليس من السهل تحديد ساعة الصفر ألن العوامل والحـسابات          . أن رؤساء أركان الجيوش المعنية يعلمون     
ل كثيـرة داخـل المنطقـة       التي تتحكم بذلك كثيرة جدا منها السياسية واالقتصادية والجوية ومواقف دو          

  .وخارجها
  الحرب متأخرة

ويمكن . الحرب في المنطقة العربية تأخرت عن وقتها، واألطراف المختلفة تلعب اآلن في الوقت الضائع             
  :تفصيل هذا التأخر بالتالي

األصل هو أن تبادر سوريا بالهجوم، ومعها أطراف عربية ألن إسرائيل هي التي تحتل األراضـي                : أوال
األراضي العربية في الجوالن وفلسطين وجنوب لبنان ووادي األردن هي الواقعة           . ية وليس العكس  العرب

وإذا لم تقـم سـوريا     . تحت االحتالل، واألصل أن يقوم المعتدى عليه بمحاربة المعتدي وتحرير األرض          
  .بذلك، فإن األطراف الفلسطينية واللبنانية تبقى مسؤولة عن تحرير األرض

طع أن تقلب الميزان االستراتيجي في المنطقة، وهي ما زالت غير قادرة على شن حـرب                سوريا لم تست  
وكسبها بدون مساعدة اآلخرين، وليس من المتوقع أن تشارك في حرب إال إذا كانت علـى يقـين بـأن                    

نانية، أما حزب اهللا فيواجه مسألتين وهما انقسام الجبهة الداخلية اللب         . النصر سيكون حليفها وحليف حلفائها    
آذار قوة كبيرة في مواجهـة حـزب اهللا،         /14تشكل قوى   . وعدم قدرته المكتملة على شن حرب متحركة      

. ويمكن أن تساهم في إفشاله في الحرب ضد إسرائيل، وقدرة جيش حزب اهللا على الهجوم لم تكتمل بعد                 
 في الجو، أي أنه قـادر       يمكن لجيش حزب اهللا أن ينتقل إلى الهجوم بقوة فيما إذا دحر الجيش اإلسرائيلي             

  .اآلن على خوض حرب دفاعية تنتقل إلى الهجوم، لكنه ليس في وضع يؤهله للهجوم ابتداء
لدى اإلسرائيليين تخوف كبير من     . إسرائيل تأخرت في شن الحرب ألنها متشككة في نتيجة الحرب         : ثانيا

الضرورة كنتيجة لحرب آتيـة،     خسران الحرب، وفي هذا مغامرة كبيرة قد تنتهي بزوال إسرائيل، ليس ب           
إسرائيل تقف على خيط رفيع جدا اآلن ألنها لم تعد واثقة من أن ميـزان               . وإنما نتيجة لحرب ثانية تليها    

  .القوى مختل لصالحها، وترى في المغامرة مقامرة غير محسوبة النتائج
  إيران ميزان القوى

ا استمرار التفوق العسكري اإلسرائيلي علـى       تقوم النظرية األمنية اإلسرائيلية على عدد من األسس منه        
وقد حرصت الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة على ترجمة          . الدول المعادية مجتمعة ومنفردة   

هذا األساس إلى واقع، فدعمت إسرائيل عسكريا ومن ضمن ذلك إقامة المفاعل النـووي فـي النقـب،                  
  .ير قدراتها العسكرية بطريقة تهدد التفوق اإلسرائيليومنعت الدول العربية وغير العربية من تطو

واضح أن إيران قد أحدثت شرخا كبيرا في ميزان القوى في المنطقة العربية اإلسالمية، وأن إسرائيل لم                 
سابقا، كانت ضربات إسرائيل تسبق أقوالهـا، لكنهـا         . تعد قادرة على القيام بما كانت تقوم به في السابق         

 على تطـوير قـدراتها العلميـة        1981لقد ركزت إسرائيل منذ عام      . وتتردد في الفعل  اآلن تقول كثيرا    
والتقنية والعسكرية، وال شك أنها حققت إنجازات علمية كبيرة، وطورت تقنيتها المدنية والعسكرية إلـى               

  .درجة أن الدول الكبرى أخذت تتوجس خيفة وتحسب كثيرا قبل أن تقرر شيئا ضد إيران
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 ضد حزب اهللا أن قدرات إيران العسكرية متطورة جدا سواء من ناحية التسليح،              2006 أثبتت حرب عام  
، وأعطت درسا مفاده أنه إذا كان حزب اهللا يمتلك أسلحة مـضادة قويـة،   )التكتيك(أو من ناحية الصيالة    

سـلحته،  وإذا كان حزب اهللا قادرا على المحافظة على أسرار أ         . فإن إيران تمتلك ما هو أكثر قدرة وفتكا       
  .فإن إيران تملك ذات القدرة، وأن ما يعرفه الناس عن قدرات إيران العسكرية أقل بكثير مما ال يعرفونه

 حربا عمياء، وتورطت بمفاجآت عدة، فماذا يمكن أن يحصل لـو قـررت              2006خاضت إسرائيل عام    
لـى طاولـة    إسرائيل وأمريكا شن ضربات جوية ضد أهداف إيرانية؟ هذه مشكلة خطيرة مطروحـة ع             

المخططين االستراتيجيين في الواليات المتحدة وإسرائيل، وعليهم أن يجيبوا عن أسئلة كثيرة حول قدرات             
عليهم أن يحيبوا مثال عن مـدى فعاليـة ودقـة           . إيران قبل توجيه ضربات جوية أو بحرية صاروخية       

ن التي يمكـن أن تقـذفها فـي         الصواريخ اإليرانية، وعن إمكاناتها في الدفاع الجوي، وعن كثافة النيرا         
ضربتها المضادة، وعن قدراتها اإلليكترونية في التجسس وتعطيل االتصاالت، وعن قـدراتها البحريـة              
واحتمال إغراق بوارج حربية أمريكية، واحتمال إغالق مضيق هرمز وضرب القواعد األمريكيـة فـي               

صلتا إلى هذا الحد من العمى حول قدرات        وكون أمريكا وإسرائيل قد و    . الخليج والعراق وأفغانستان، الخ   
الطرف اآلخر، فإنهما على وعي تام بأن ميزان القوى لم يعد كما كان، وأن احتمال الهزيمـة فـي أيـة                  

وما يعزز هذا األمر هو استمرار إيران في اإلفراج عن بعض أسرارها العسكرية             . مواجهة عسكرية قائم  
  .ر لردعهكجزء من حرب نفسية ومن رسائل للطرف اآلخ

  المغامرة والمغامرة األكبر
إيران هي مصدر القوة التي أدخلت تغييرا على ميزان القوى، وضربها بالتالي الهدف النهائي للقوى التي                
تريد استمرار هيمنتها على المنطقة العربية اإلسالمية، إال إذا قررت هذه الدول التخلي عـن احتكارهـا                 

تقديري أن هذه الدول لن تجنح      . لقرار على مستوى المنطقة على األقل     للهيمنة ومشاركة إيران في انخاذ ا     
  .إلى المهادنة وستحاول تقويض معادلة القوى الجديدة والعودة بالتاريخ إلى الوراء

من المحتمل أال تكون إيران هي هدف الضربة األولى ألن هناك قوى غير إيران تستفيد من قوة إيـران                   
أمـام المخططـين االسـتراتيجيين      .  وهي حزب اهللا وسـوريا وحمـاس       وتعزز مكانة إيران العسكرية   

هناك معايير يـتم    . اإلسرائيليين واألمريكييين عدة أهداف، وال أرى أنهم سيضربونها جميعا في آن واحد           
فمثال تشكل حماس الحلقة األضعف، بينما تشكل سوريا حلقة الوصل، في حين يـشكل              . أخذها بالحسبان 

من المنطقي أن يختار المخطط ضرب الحلقـة األضـعف          . لمتقدمة، أما إيران فالمنبع   حزب اهللا القاعدة ا   
لكن إسرائيل ضربت غزة وفـشلت      . وذلك الستعادة جزء من هيبته، ولتكون ضربته درسا لمن ينتظرون         

في تحقيق أهدافها، وصنعت لنفسها صورة إعالمية عالمية سيئة، فهل ستعيد الكرة ثانيا؟ خسارة إسرائيل               
فشلها أمام حماس عبارة عن ضربة قوية للجيش اإلسرائيلي، وستؤدي إلى مزيد مـن التـدهور فـي              أو  

  .صورته وهيبته
قد تكون حلقة الوصل، وهي سوريا الهدف اآلخر ألن ضربها سيؤدي إلى وقف إمدادات إيران لحـزب                 

ضـرب سـوريا قـد    . هاهللا، ومن ثم تأليب الداخل اللبناني وتسليحه ضد الحزب مما قد يؤدي إلى انهيار     
لكن إسرائيل ليست واثقـة     . يؤدي إلى التخلص من القوة العسكرية السورية، ومن حزب اهللا في آن واحد            

من نتائج الضربة ذلك ألن على األراضي السورية أسلحة غير معروفة، وقدرات جوية ما زالـت طـي                  
  . من الجوالنالكتمان، وإذا كان إلسرائيل أن تفشل في الحرب فإنها ستضطر لالنسحاب

الهدف الثالث هو حزب اهللا الذي ما زال يتوعد ويتهدد، ويبدو أنه ينتظر هجوما إسرائيليا بفارغ الـصبر                  
إسرائيل مترددة جدا، وهي كبالع     . وذلك لكي يجرب أسلحته الجديدة، ولكي يغير المعادلة اللبنانية الداخلية         

. تستطيع أن تضرب وهـي واثقـة مـن نفـسها    ال تستطيع الصبر على تزايد قوة الحزب، وال    : المنجل
هل تضمن إسرائيل عدم تدخل مختلف قوى الممانعة إذا قررت ضرب أي جهة منهـا؟               : والسؤال المهم 
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من الوارد أن تشتبك كل قوى الممانعة ضد إسرائيل فيما إذا تمت مهاجمة أي جهة منها، وهـذا يـدعو                    
  .إسرائيل إلى التفكير بالمزيد

في ضرب إيران، لكن المغامرة األكبر هي ترك إيران تتقدم تقنيا وتصنع عـسكريا،              هناك مغامرة كبيرة    
إذا كان األمريكي واإلسرائيلي ال يقبالن شـريكا        . وترفع من درجة نفوذها على مستوى المنطقة والعالم       

ة في الهيمنة أو المنافسة، وال يقبالن التحدي اإليراني فإنهما ال مفر يقبالن بخـوض معركـة المغـامر                 
إسرائيل وأمريكا تخسران كل يوم تصبران فيه ألن قوة الطرف          . الصغرى، ولن ينتظرا المغامرة الكبرى    

اآلخر تتعاظم، لكنهما تدركان أن خسارة الحرب قد تعني تهديد وجود إسرائيل وانهيار بعـض األنظمـة                 
  .العربية وانهيار السلطة الفلسطينية في رام اهللا

  شمولية الحرب
ه إذا تم اتخاذ قرار بضرب إيران فلن تكون الحرب برية شاملة، وإنمـا ستقتـصر علـى                  من المتوقع أن  

. ضربات صاروخية بحرية وبرية وجوية ألهداف منتقاة يظن أنها أهداف نووية وتقنية عسكرية متطورة             
 أمريكا ليست معنية بحرب برية أخرى ال تستطيع أن تكسبها، وإسرائيل ال           . وهذا أمر ينطبق على سوريا    

لكن األمر مختلف بالنـسبة لحمـاس       . تريد خوض معارك برية مع جيش نظامي سيكبدها خسائر كثيرة         
  .وحزب اهللا ألن إسرائيل تتطلع إلى القضاء على المنظمتين وليس إلى مجرد تقليص قدراتهما العسكرية

ـ . في كل األحوال، هناك محاذير بأن األهداف التي سيتم ضربها ليست أهدافا حقيقيـة            ف أطـراف  مختل
الممانعة تتخذ احتياطات أمنية مكثفة بحيث أنها تقيم مواقع مموهة وكاذبة بهدف تـضليل العـدو، ومـن       
المحتمل أن يتم توجيه الصواريخ ضد أهداف كرتونية ال حراك فيها مثلما حصل في جنوب لبنان عـام                  

2006.  
  الحرب ونتائجها

كرية األمريكية، ستكون هناك ضربات عسكرية ضـد        من قراءتي للعقلية اإلسرائيلية ولالستراتيجية العس     
. إيران وأنصارها، لكن ليس بالضرورة في آن واحد، إال إذا تراجعت إيران عن طموحاتهـا وتطلعاتهـا                
. علما أن إيران ال تطمح لتكون قوة إقليمية فحسب، وإنما تتطلع إلى دور عالمي تعترف به الدول الكبرى                 

قى رهنا بعوامل كثيرة، لكنه في كل األحوال عبـارة عـن مغـامرة              وكما أشرت أعاله قرار الحرب يب     
  .ستشهد الكثير من المفاجآت، والكثير من التدمير والقتل

مما تتوفر لدي من معلومات قليلة أجمعها من وسائل اإلعالم والتصريحات، تقديري أن أطراف الممانعة               
ائيل ستفـشل، وإن دخلـت أمريكـا فـي     إسر. العربية واإلسالمية ستصمد، وفي الغالب ستكسب الجولة 

مساعدة منها إلسرائيل، فإن أنفها سيمرغ من جديد، وستجد نفسها أمام مشاكل جديـدة علـى المـستوى                  
زمن الفرار مـن    . ليس بالسالح فقط ستفشل إسرائيل، وإنما أيضا بنوعية المقاتل الذي ستواجهه          . العالمي

  .بون االستشهاد بظهورهمالمعركة قد ولى، وهي تواجه منذ فترة جنودا يأ
  1/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  على ماذا يشهد الضيفان العربيان؟..  الورودحديقةتشييع فلسطين في  .61

  طالل سلمان
سيكون المشهد، غداً، الخميس، في البيت األبيض بواشنطن، أقرب الى الكوميـديا الـسوداء منـه الـى                  

  :المهرجان السياسي
ميركي األسمر ذو الجذور اإلسالمية الخفيفة باراك أوبامـا رعايـة تـسوية مؤقتـة،       سيتولى الرئيس األ  

وباإلكراه، بين رئيس حكومة إسرائيل ـ دولة يهود العالم بنيامين نتنياهو وبين رئـيس مطعـون فـي     
  .شرعيته لسلطة حكم محلي في بعض فلسطين
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اولهما » ت سالم لم تنتج سالماً مع إسرائيل      الشاهدان العربيان الساميان لهما شرف األسبقية في عقد اتفاقا        
رئيس جمهورية مصر العربية الذي كان سلفه قد حاز شرف السبق في زيارة إسرائيل ـ التـي كانـت    

، 1978بعد ـ ثم عقد معها االتفاق األول للسالم، وتحت الرعاية األميركية في كمـب ديفيـد    » العدو«
، فـال   1993ياسر عرفات ان يسبقه بتوقيع اتفاق اوسلو         لكي يترك ل   1994والثاني في وادي عربه سنة      

، بل هو ترك لصاحب القضية ان يدخل قبله ولم يملك بعد ذلـك إال أن                »المفرط«يتهم الملك حسين بأنه     
  !يلحقه

فأما صاحب التوقيع األول، السادات، فقد كان عذره أن العرب قد تخلوا عنه فعز عليه االنتـصار علـى                 
  !لحاً بشروط لم يكن ليقبلها لو أن العرب صالحوا معهعدوه فذهب اليه مصا

وهكذا فهو قد اضطر الن يترك سيناء مفتوحة، تحت رقابة قوات دولية رمزية تـم اختيارهـا بموافقـة                   
اإلسرائيلي وخارج األمم المتحدة، وكذلك كان عليه ـ وقد أنهى حالة الحرب ـ ان ينهي الحصار مـن    

خل سيناء، وليس له حق التحكم بحــق مرور سفنها ـ مدنية وحربيـة   ال جيشه يد: حول إسرائيل كلياَ
بحيـرة  «بل وقد انتهى احتمال االدعاء بأن البحر األحمر         ... ـ في قناة السويس، كما في مضائق تيران       

ومن قبيل تنشيط الذاكرة تمكن اإلشارة الى ان إسرائيل هي التي تهدد اآلن بإقفال هذا البحر من                 ! »عربية
  .سيطرة على بعض الجزر بين باب المندب وبحر العربخالل ال

د اتفـاق وادي عــربه،    يش اإلسرائيلي ان يضبط الحدود مع األردن، بع       فأما الشاهد الثاني فقد ترك للج     
سؤوليته القــانونية عن الضفة الغربية التي حولت إمارة جده األمير عبد اهللا الى مملكة، عشية               اذ رفع م  

قد تمدد  » العدو السابق «وها إن   ... »وجودها«لـة إسرائيـل وقـبل ربع قرن من       التحـضير إلقامة دو  
، وأساسـا أهـل     »الداخل«طينيي   بحيث بات يمنع التواصل بين فلس      بإقامة المستوطنات في غور األردن    

والذين يعاد النظر في هوياتهم اآلن، حتى ال تحـرج          » أردنيين«الضفة وأشقائهم الذين صيروا ذات يوم       
  .لكة في عالقتها مع إسرائيلالمم

بـراً  ... »فلسطين التاريخيـة  «صار للجيش اإلسرائيلي وحده حق التعامل مع الفلسطينيين بامتداد حدود           
  !وبحراً وجواً

ورود ير فقط، نشير الى أن اتفاق اوسلو قد تم عقده ـ رسميا ـ في احتفال فخم، أيضا، في حديقة ال  للتذك
وقد اعتبـره الـرئيس الفلـسطيني       .. ئيس االميركي األسبق بيل كلينتون    في البيت األبيض، وبرعاية الر    

الراحل ياسر عرفات بداية رحلة العودة، في حين اعتبره اإلسرائيليون نقطة النهاية في مسيرة القـضية،                
ثم عاقبوا رئيس حكومتهم الذي وقعه اسحق رابين باغتياله المدوي بعد أقل من سنتين علـى االحتفـال                  

  .»اليهود«و» العرب«جاز المصالحة التاريخية بين المهيب بإن
دخل الثوار المتقاعدون والمتعبون بل المنهكون بالتشرد في ارض العـرب الواسـعة، الـى               ... ما علينا 

لم يكن دخول الفاتحين المحررين، بل كان أقرب الى دفعهم دفعاً الى قفص             .. أرضهم التي لم تعد أرضهم    
  .ية وأهداف التحريراالحتالل، مع التخلي عن القض

) رابين(قد دخلوا بشروطه، ثم ان من وقّع معهم         لـ: شرطة محلية ملزمة بحماية االحتالل    اروا  وهكذا ص 
: »معارضيه«و» خصومه«قد لقي عقابه، بل وتعاقب بعد على رئاسة الحكومة ـ حتى اليوم ـ ستة من   

اك، الذي حاول إكمـال المـسيرة مـع         نتنياهو، فالمقاتل بار  » الصقر«شيمون بيريز ألشهر معدودة، ثم      
عرفات في كمب ديفيد، وبرعاية كلينتون ذاته، لكن الرئيس الفلسـطيني رفض دخول الكمين، في آخـر                

  .لحظة، فعوقب بالحصار حتى الموت اغتياالً في محبسه في رام اهللا
جد األقـصى   ارييل شارون تحطيم ما تبقى من اتفاق اوسلو، فـاقتحم المـس           » المتوحش«بعد ذلك تولى    

لتنفجر االنتفاضة الثانية التي لم تجد قيادة مؤهلة وال حاضنة عربية قادرة وال رعاية دولية تمكنها مـن                  
  .اإلنجاز
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تمـوز ـ يوليـو ـ آب ـ      (بعد غياب شارون عن الوعي والدور جاء أولمرت فكانت حربه على لبنان 
م أهل النظـام العربـي كـانوا        التي كشفت حجم االنشقاق العربي، وخصوصاً ان معظ       ) 2006اعسطس

يتمنون، بل يبعثون بالرسائل المشجعة الى القيادة اإلسرائيلية ـ مباشرة ـ او عبر واشـنطن ـ داعـين      
الى المضي في الحرب حتى القضاء على ظاهرة المقاومة في لبنان التي صمدت للحـرب اإلسـرائيلية،                 

  !السالم.. لكي ال تصير نموذجاً يقتدى فيطير
لمستوى الفلسطيني فقد قفز محمود عباس الى السلطة في ظل شرخ اخذ يتـسع مهـدداً آخـر                  أما على ا  

مؤسسات الثورة والشرعية حتى جاءت االنتخابات التشريعية فكرسته في ظـل انـشقاق مـدمر انتهـى            
في انتظار انتخابات ال مجـال      .. ، بينما أعيد تثبيت عباس في رام اهللا       »حماس«بانفصال غزة تحت لواء     

  ! في المدى المنظورلها
بغـض النظـر عـن      (بعد هذه الوقفة أمام شرعية الرئيس الفلسطيني الذي يؤخذ الى واشنطن بالسالسل             

، في مواجهة األشد تطرفاً واألشرس من بين القيادات اإلسرائيلية نتنيـاهو، يمكن التوقف قلـيالً               )رغبته
ردني بحاجة ماسة الى المساعدة االميركيـة،       إن الرئيس المصري كما الملك األ     : أمام الشاهدين العربيين  

وعلى مختلف المستويات، سياسياً واقتصاديا وعسكريا وأمنياً، ثم إنهما محكومـان بمنطـوق االتفاقـات               
وهما يذهبان الى واشنطن باألمر وليس بالرغبة، فهي من فرضـت           . المعقودة مع العدو السابق، إسرائيل    

ي تعهد بأن تتجاوز نتائجـه الـصورة التذكاريـة لـإلذالل            هذا اللقاء وعيــنت حـضوره من دون أ      
عبر إلزامهم بالموافقة على اتفاق إذعـان جديـد يفـرض علـى الطـرف               » للعرب«اإلسرائيلي الجديد   

بـل ان   ... الفلسطيني العاجز، يأخذ منه ما تبقى من شرعيته وال يعطيه بالمقابل أي شبر مـن أرضـه                
ر قراره ببناء المزيد من المستوطنات عبر اتفاق تحت رعاية اإلدارة           نتنياهو يعلن جهاراً ان اللقاء سيحر     

  .االميركية التي اجبرها على سحب تعهدها اللفظي بدولة فلسطينية
 وقع من التراجعات السياسية، عربياً باألساس، ومن ثم فلسطينياً، ما يسمح بـل              2010 و   1993ما بين   

 هذه السلطة الهزيلة والمطعون بشرعيتها والتي تعيش        ويفرض اتفاق إذعان جديد، ال تستطيع ان ترفضه       
مخابراتها في اليد االميركية وقرارها في اليد اإلسرائيلية وشـرطتها          : على الصدقات واإلعانات األجنبية   

  .حارس حدود إضافي لألمن الداخلي اإلسرائيلي يطارد نوايا او أقوال من يفكر بالمقاومة والتحرير
ن العربيين ورعاية الرئيس االميركي أي قدر من الشرعية على هذه الـسلطة،             ولن يضفي وجود الحاكمي   

  .وبالتالي على اتفاق اإلذعان الجديد، اللهم إال إذا اعتبرنا االعتذار بالعجز مصدراً للشرعية
قد يكون في هذا اللقاء باإلكراه، فلسطينياً، وباإلحراج، مصرياً وأردنيا، وبالمصلحة المؤكدة            : والخالصة

ومعه األمة  (لكن شعب فلسطين    ... سرائيليا، ما قد يفيد الرئيس االميركي األسمر في االنتخابات النصفية         إ
سيدفع ـ مرة أخرى ـ من أرضه ومن حقه في ان تكون له فيها دولة قابلة للحياة، ثمـن هـذا     ) جميعاً

  .التهافت الجديد على التنازل المجاني عن حق تاريخي مؤكد بالدم
ولنقرأ جيداً تظاهرة واشنطن العنصرية يوم السبت الماضي لنتأكد مـن مـدى قـوة               .. شهداءرحم اهللا ال  

  .على الحكم ثم على فرض رأيه على إسرائيل نتنياهو» اوباما«
 1/9/2010، السفير، بيروت

  
  ؟حماس كيف التعامل مع .62

  دانييل بايمان
ا بعدم تعطيل محادثـات الـسالم       من جذورها، لعله من الممكن إقناعه     » حماس«إن كان يتعذّر استئصال     

في وقف دائم إلطـالق النـار،       » حماس«ومن أجل أن ترغب     . بأعمال العنف والتخفيف من حدة لهجتها     
على إسرائيل وحلفائها تغيير الحسابات التي تعتمدها الحركة في صناعة القرارات، وهي عملية ستتطلب              

  .محفزات وتهديدات في آن
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كحكومـة  ' حمـاس 'سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في بروز حركة        يتمثل أكبر عائق يحول دون ال     
، 'حماس'قد تبدأ محادثات السالم مع استبعاد       .  مليون فلسطيني  1.5بحكم الواقع في قطاع غزة، حيث يقيم        

  .لكنها لن تنحسم على األرجح في حال رفضت الحركة التعاون
ت السالم عبر شن هجمات بالصواريخ وقذائف الهـاون،        أنها تمتلك الوسائل إلعاقة محادثا    ' حماس'أثبتت  

إطالق النار على جنود ومزارعين إسرائيليين بالقرب من حدود غزة، واختطاف جنـود مـن الجـيش                 
  .اإلسرائيلي، لكنها قادرة أيضاً على تقويض محادثات السالم من دون استخدام العنف

مسلحة األخرى بالعمل من غزة وادعاء الـضعف        السماح للمجموعات ال  ' حماس'في هذا السياق، تستطيع     
تشير الحركة بانتظام إلـى أن الـرئيس محمـود          . كذلك تقدر على تعطيل المحادثات سياسياً     . أو الجهل 

عباس، الذي يتمتع بقاعدة نفوذ في الضفة الغربية،انه من الصعب عليه تقديم تنازالت إلسرائيل، السـيما                
  . إسرائيلإن لم تُقابل بتنازالت متساوية من

' حمـاس 'في الوقت عينه، وضعت إسرائيل، ومصر، والمجتمع الدولي غـزة تحـت الحـصار لعـزل       
لكـن إسـرائيل حاولـت ممارسـة        . وإضعافها، األمر الذي يفترض أن يؤدي إلى انهزامها أو انهيارها         

سات فبالرغم من أن الـسيا    . من دون التسبب بمجاعة جماعية، وهو توازن صعب       ' حماس'الضغوط على   
  .تعلم بأن إسرائيل لن تسمح للقطاع بالسقوط' حماس'اإلسرائيلية تبقي غزة عند حافة الهاوية، لكن 

 في المئـة،    80تحدد وكاالت اإلغاثة اليوم معدل الفقر في غزة عند          . يساعد ذلك الغزاويين بعض الشيء    
نفسها كـضحية للوحـشية     بتصوير  ' حماس'ويحمل العالم إسرائيل مسؤولية هذه المعاناة، وهكذا نجحت         

  .والعنف اإلسرائيليين بالرغم من أجندتها العدائية والقمعية
تحتكر هذه األخيرة اليـوم اسـتخدام       . 'حماس'كذلك فشل حصار غزة على صعيد آخر، إذ لم يشل قدرة            

عـزز  . القوة في قطاع غزة، وقد تعاظمت سطوتها السياسية بين الفلسطينيينن علـى حـساب معتـدلي               
ن جهة أخرى أهمية الخدمات االجتماعية التي توفرها الحركة، فضالً عن أنها تفرض ضرائب              الحصار م 

سهولةً أكبر في جمع المال     ' حماس'إلى ذلك وجدت    . على البضائع المهربة عبر األنفاق بين غزة ومصر       
  .من إيران التي تتوق إلى ربط اسمها بتنظيم معاد إلسرائيل يتمتع بالشهرة والشعبية

بشكل مباشر، وعزلها من    ' حماس'بعض اإلسرائيليين أن الحل البديل عن الحصار يقضي بمواجهة          يعتقد  
لكـن تلـك    . السلطة عبر إعادة احتالل غزة وإجبارها على العودة إلـى األنـشطة غيـر المـشروعة               

ـ  . االستراتيجية ستدفع بإسرائيل إلى حائط مسدود     ين أما احتالل غزة مجدداً فسيلحق ضرراً بالعالقـات ب
  .إسرائيل والواليات المتحدة، والمجتمع الدولي، والقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية

من جذورها، لعله من الممكن إقناعها بعدم تعطيـل محادثـات الـسالم             ' حماس'إن كان يتعذّر استئصال     
ار، على  في وقف دائم إلطالق الن    ' حماس'ومن أجل أن ترغب     . بأعمال العنف والتخفيف من حدة لهجتها     

إسرائيل وحلفائها تغيير الحسابات التي تعتمدها الحركة في صناعة القرارات، وهـي عمليـة سـتتطلب                
  .محفزات وتهديدات في آن

لتحقيق ذلك، على إسرائيل السماح بدخول كميات البضائع المنتظمة إلى غـزة مـع إشـراف مـراقبين                  
تخبارات اإلسرائيلية لن تتخلـى عـن مهمتهـا         ال شك في أن االس    . دوليين، ال إسرائيليين، على المعابر    

بمراقبة دخول البضائع وخروجها للحرص على أن المراقبين أدوا عملهم على أكمل وجه، لكـن عمليـة                 
  .التبديل ستكون مهمة رمزية

بوقف دائم إلطالق النار وتوافق على وقف جميع الهجمات مـن األراضـي             ' حماس'في المقابل، ستلتزم    
  .كذلك ستغلق األنفاق وتضع حداً لعمليات التهريب. الخاضعة لسيطرتها

ـ       بنيل الفضل لتحسينها حياة الغزاويين، وقد تستغل الحركة        ' حماس'من شأن اتفاق مماثل بالتالي السماح ل
أما بالنسبة إلى إسرائيل، فستتوقف الهجمات      . الزيادة الناجمة في كميات البضائع المتدفقة لمكافأة مؤيديها       

كذلك من شأن وقف إلطالق النار      . صواريخ بالكامل، وسيتقلص خطر تجدد الهجمات ضدها      المنتظمة بال 
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، تستطيع إسرائيل تحمل المزيد من المخـاطر        'حماس'فإن انتهت المشكلة مع     . تحرير إسرائيل دبلوماسياً  
  .على طاولة التفاوض مع عباس

وإن . ئيل تكافئ بهذه الطريقة العنف    عندئذ، سيملك الفلسطينيون المعتدلون الحق في الشكوى من أن إسرا         
تحسن االقتصاد في غزة، سيتقلّص الفارق الشاسع بين ظروف العيش هناك وظروف العيش في الـضفة                

لذلك من أجل التعويض عن أي مكاسب سياسية قد تجنيهـا           . الغربية، األمر الذي سيضر بعباس سياسياً     
 إلى إحالل القانون والنظام، والحد مـن الفـساد،          ، على المجتمع الدولي تشجيع المساعي الرامية      'حماس'

وأيضاً بناء دولة في الضفة الغربية، األمر الذي سيساعد بالتالي في جعل حكومة عباس منافـساً حقيقيـاً                  
  .في مسألة الحوكمة' حماس'لـ

ن إثارة تساؤالت عمـا إذا كـا  ' حماس'في النهاية، من شأن اإلعالن الرسمي عن وقف إلطالق النار مع   
لكن . الفلسطينيون المعتدلون وإسرائيل بذلك يرجئون فحسب قتاالً محتّماً ويسمحون لعدوهم بتعزيز قوته            

قـدراتها  ' حماس'في حال استؤنفت هجمات الصواريخ من غزة أو ظهرت أدلة موثوقة تشير إلى تعزيز               
ةً أو عبـر اسـتخدام      العسكرية، سيكون أمام إسرائيل مبرر قوي لحصار غزة مجدداً بطريقة أكثر شمولي           

لذلك على المجتمع الدولي دعم فكرة اإلعالن الرسمي عن وقف إلطالق النار وأيضاً حق إسرائيل               . القوة
  .مجدداً إلى العنف بالرغم من التنازالت اإلسرائيلية' حماس'بالرد عسكرياً إن احتكمت 
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لماذا يلقي الرئيس أوباما كل ثقل وزنه ومكانته على تحقيق هدف معقد، نغص عيش كل أسالفه وأفشلهم؟                 
) إسـرائيل (ولماذا يقرر تاريخا موعدا لسنة واحدة فقط إلنهاء المفاوضات وتحقيق اتفـاق سـالم بـين                 

زة نوبل للسالم التي منحت له ومـن هـدف          والفلسطينيين؟ الجواب يخرج جدا عن التطلع إلى تبرير جائ        
  .منشود إلنهاء نزاع يعود إلى أكثر من مائة عام
كل سلوكه  . مجرد انتخابه ينطوي على مثل هذا االنجاز      . أوباما هو رئيس االنجازات الكبرى والتاريخية     

ت الهائلة وفي   هكذا في الميزانيا  . حتى اآلن في المواضيع الداخلية والخارجية موجه لترك مثل هذا األثر          
  .اإلصالحات التي انتهجها في مجاالت المالية، صناعة السيارات والتأمين الصحي

هكذا في المساعي لفتح صفحة جديدة في العالقات مع العالم اإلسالمي وفي التعاون مع روسيا لتقلـيص                 
إلدارة سـيجلب  والفلسطينيين، والذي في نظـر ا ) إسرائيل(إحالل السالم بين . مخزونات السالح النووي 

  . عربيا، يندرج في قائمة االنجازات التاريخية التي يريد أن يسجلها على اسمه–سالما إسرائيليا 
 الفلسطينية تزعج الواليات المتحدة من تحسين عالقاتهـا مـع           –الرئيس يؤمن بان المواجهة اإلسرائيلية      

علـى تجنيـد األعـضاء    " اإلسالمياإلرهاب "العالم العربي، لمنع سالح نووي عن إيران وتقليص قدرة   
هذه الفرضيات موضع خالف، ولكنها تؤدي إلى اعتبار        . والمصادر، والسيما في العراق وفي أفغانستان     

  .حل المواجهة مصلحة إستراتيجية أولى في سموها للواليات المتحدة
. تيجية دوليـة  أوباما خصص سنة واحدة لتحقيق اتفاق بسبب اعتبارات سياسية داخلية واعتبارات إسـترا            

في أعقاب االنتخابات للكونغرس والتي ستعقد في تشرين        . بعد سنة سيبدأ الحملة االنتخابية للوالية الثانية      
الثاني، في أفضل األحوال ستتقلص األغلبية التي لديه وفي أسوأها سيفقد السيطرة، على األقل في مجلس                

  . ات التاريخية في الشؤون الداخلية سيكون صفرامن هنا، فان احتمال التشريع الثوري واالنجاز. النواب
انجازات في السياسة الخارجية ال تمنح االنتصار في االنتخابات للرئاسة، ولكن اإلخفاقات تـؤدي إلـى                

الرئيس نيكسون، مثال، أجل لسنتين خروج الواليات المتحدة من فيتنام إلحداث توازن بين الفشل              . الهزائم
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ن اخرى، بما في ذلك العالقات الدبلوماسية مع الصين واتفاق الحل الوسط مع             هناك واالنجازات في أماك   
  . االتحاد السوفييتي

فقد أعلن بأنه في غضون سنة سيخلي القوات من         . أوباما يخشى من إخفاقات متراكمة في الشرق األوسط       
أهلية أكبر مـن    احتمال أن تسيطر إيران على العراق أو أن يتفكك هذا عقب حرب             . العراق وأفغانستان 

احتماالت طالبان فـي أفغانـستان      . احتمال أن يحافظ على االستقرار وعلى العالقة مع الواليات المتحدة         
التجربة لوقف البرنـامج اإليرانـي لتحقيـق        . للعودة إلى الحكم أكبر من احتماالت اإلدارة الحالية البقاء        

  . لى المحور اإلسالمي المتطرف عززتهالسالح النووي من خالل العقوبات هزيلة، وانضمام تركيا إ
بعد سنة ستقف الواليات المتحدة أمام تهديدات متعاظمة وخطيرة على كل مواقفها ومكانتها في الـشرق                

ومثلما في حالة نيكسون، تقدر إدارة أوباما بان        . األوسط، وفي أعقاب ذلك على مكانتها في العالم بأسره        
  .ية ستوازن اإلخفاقات األخرى في المنطقة اإلسرائيل–حل المواجهة الفلسطينية 

وعليه، رغم أن احتماالت تحقيق تسوية في غضون سنة متدنية، إال أن أوبامـا سـيبذل جهـدا هـائال                    
 إسرائيلية حيـال    –وسيستخدم كل ما لديه كي يحقق تسوية، ويبني بواسطتها منظومة إستراتيجية عربية             

على األقل أن تفهم، وقدر اإلمكان أن تراعي دوافـع          ) ائيلإسر(على حكومة   . المحور الراديكالي المضاد  
  .أوباما

  "يديعوت احرونوت"
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