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عباس يدعو لوقف االستيطان ونتنياهو يطالب بضمان       : مشاورات بواشنطن تمهيداً النطالق المفاوضات     .1

  "سرائيلإ"أمن 
ات األميركية مع الوفود    المشاور، أن    واشنطن  من مينا العريبي  عن،  9/6/2010الشرق األوسط،   ذكرت  

الفلسطينية واألردنية والمصرية واإلسرائيلية استمرت في واشنطن حتى الساعة األخيرة من يـوم أمـس        
 4ولكن نهج الحديث عن المفاوضات تغير بعد مقتل         . استعدادا إلطالق المفاوضات المباشرة صباح اليوم     

الجناح العسكري لحركة حمـاس؛ إذ زادت       » امكتائب القس «مستوطنين بالضفة الغربية في عملية تبنتها       
وعبر الرئيس األميركي باراك أوباما عن تـضامنه        . المطالب اإلسرائيلية بالحصول على ضمانات أمنية     

مع الشعب اإلسرائيلي أمس قبل بدء لقاءاته مع الزعماء األربعة المدعوين إلطـالق المفاوضـات فـي                 
  .واشنطن

إلى حماس وهو يقف إلى جوار رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين            ووجه أوباما رسالة شديدة اللهجة      
الرسالة إلى حماس وكل من يقوم بهجمات مماثلة هي أنكم لن تمنعونا            «: وقال. نتنياهو في البيت األبيض   

فقط من ضمان أمن إسرائيل ولكن أيضا من ضمان تحقيق سالم دائم من خالله يمكن لشعوب المنطقة أن                  
فا ولن نسمح للمتطرفين والرافضين بتخريب المفاوضات القامة دولـة فلـسطينية ذات             تأخذ مسارا مختل  

القتل غير المنطقي الذي قامت به عناصر كتائب القسام         «وأضاف أن   . » سيادة إلى جانب إسرائيل آمنة      
، معتبرا، من دون أن يشير إلـى الموقـف          »هو عمل إرهابيين يحاولون قصدا إضعاف محادثات السالم       

، شرق مدينـة  »كريات أربع«يركي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية، أن الهجوم على مستوطنة   األم
  .»نموذج من التحدي الذي نواجهه«الخليل 

وبدأ أوباما يوم أمس بلقاء مع نتنياهو لنحو ساعة ونصف الساعة، ولم يكن على جدول أعمالـه وقـت                   
غير مفاجئ، قرر الحديث للـصحافيين مـع نتنيـاهو،          للحديث مع الصحافيين بعد االجتماع، إال أنه في ت        

وعبر أوباما في خطابه عن     . إلعالن دعم واشنطن الثابت إلسرائيل، وإعادة تأكيد التزامها بأمن إسرائيل         
  .»الشكر لرئيس الوزراء نتنياهو اللتزامه بمسار السالم على الرغم من هذا الوقت الصعب«

. س الفلسطيني، مشيرا إلى إدانة عباس للهجوم على المستوطنين        وحرص أوباما أيضا على اإلشادة بالرئي     
وبإيمانه بحل الدولتين الـذي يمكـن للـشعبين اإلسـرائيلي           ) الرئيس عباس (لدي ثقة كاملة به     «: وقال

إنني ممنون له أيضا لوجوده     «: وأضاف. »والفلسطيني من خالله أن يعيشا جنبا إلى جنب في سالم وأمن          
  .»اليوم

سيكون هناك من يحاول أن يفعل  «: ، مضيفا »الكثير من العمل علينا القيام به     « على أن هناك     وشدد أوباما 
وفي حين كان أوبامـا ينـوي اإلدالء        .»كل ما في وسعه إلضعاف هذه المحادثات ولكننا سنبقى صامدين         

خاص بتصريحات للصحافيين بعد اجتماعاته مع القادة األربعة، فإنه أوضح أنه حرص على تحديد وقت               
أردت أن آخذ وقتا خاصا للحديث مع الشعب اإلسرائيلي وشعوب المنطقـة            «: وقال. للحديث عن العملية  

يذكر أن نتنياهو الـزعيم الوحيـد الـذي         . »حول المذبحة غير المنطقية التي حصلت بالقرب من الخليل        
لعاهل األردنـي   حصل على وقت خاص مع أوباما لإلدالء بتصريحات للصحافيين؛ إذ التقى أوباما مع ا             

كل ) أبو مازن (الملك عبد اهللا الثاني والرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الفلسطيني محمود عباس             
ويفترض أن يدلي القادة بتـصريحات جماعيـة قبـل          . على حدة، ولكن لم يدل بتصريحات خاصة معهم       

  .إفطارهم فجر اليوم حسب توقيت منطقة الشرق األوسط
هو على أنه سيطالب بترتيبات أمنية قوية إلسرائيل خالل المفاوضات، معتبـرا أن             من ناحيته، شدد نتنيا   

هذه وغيرها من القضايا ستحدد مفاوضات      «واعتبر أن   . العملية دليل على حاجة إسرائيل لهذه الضمانات      
وفي المفاوضات سأضع بوضوح االحتياجات األمنية المطلوبة خصيصا لمعالجة         .. السالم التي سنقوم بها   

  .»مثل هذا اإلرهاب
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  .وكان البيت األبيض قد أصدر بيانا مساء أول من أمس يدين مقتل المستوطنين األربعة
وبعد أن التقى أوباما مع نتنياهو وبعده الرئيس الفلسطيني والعاهل األردني والرئيس المصري، كل على               

ـ    ن البيـت األبـيض لـإلدالء    حدة، يفترض أن يكونوا قد اجتمعوا الليلة الماضية في القاعة الـشرقية م
أحرز » تقدما«وقد أكد الرئيس األميركي، باراك أوباما، أن        . بتصريحات إعالمية قبل حضورهم اإلفطار    

  .بعد لقائه، أمس، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس
: واكتفى أوباما بالقول للصحافيين بعد لقاء استمر ساعة ونصف الساعة مع عباس في المكتب البيضاوي              

  .»ا نحرز تقدماإنن«
: وإثر االجتماع صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لوكالة الصحافة الفرنسية قـائال              

تم االتفاق بين الرئيسين عباس وأوباما على سرعة العمل للوصول إلى دولة فلسطينية بأسـرع وقـت                 «
 من اآلن، إمـا أن تتقـدم عمليـة          نحن أمام مفترق طرق هام خالل شهر      «: وأضاف أبو ردينة   .»ممكن

وكان أوباما عقد خلوة مع رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي،           .»السالم أو نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى       
  .بنيامين نتنياهو، استمرت لنحو تسعين دقيقة

  .وسيلتقي على التوالي بعد الظهر العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، والرئيس المصري حسني مبارك
 كل من الرئيس الفلـسطيني محمـود          أن  ،2/9/2010،  )بي بي سي  (هيئة اإلذاعة البريطانية    وأضافت  

عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري حسني مبارك وملك األردن عبـد              
المباشـرة بـين    كلمات بحضور الرئيس االمريكي باراك اوباما قبيل انطالق المفاوضات          ألقوا  اهللا الثاني   

  .الفلسطينيين واالسرائيليين الخميس
وقـال   ".وخاصة وقف األنشطة االستيطانية   "ودعا عباس خالل كلمته االسرائيليين إلى الوفاء بالتزاماتهم         

سنعمل بكل تصميم   "، لكنه أضاف    "نحن مدركون للمصاعب والمحاذير والعقبات التي تقف أمامنا       "عباس  
يرفع الظلم التـاريخي الـذي      "ودعا إلى تحقيق السالم الذي      ".ذه المفاوضات وجدية ونية صادقة النجاح ه    

  ".1967لقد آن أوان صنع السالم وإنهاء االحتالل الذي بدأ عام "، مضيفا "لحق بشعبنا
  "شركاء السالم"

ومن جانبه قال نتنياهو إن أي اتفاق سالم يجب أن يضمن أمن اسرائيل، متوعدا من أسماهم اإلرهـابيين                  
نريـد سـالما    "وأضاف أن اسرائيل ال تسعى لهدنة مؤقتة، بل          ".يعرقلون طريق السالم  "ه لن يتركهم    بأن

، مـضيفا   "أنت شريكي في السالم   "وخاطب نتانياهو الرئيس الفلسطيني قائال       ".ينهي النزاع بيننا إلى األبد    
ء عن المنطقة، لكنه أضاف     وقال إن اليهود ليسوا غربا     ".يمكننا أن نمضي في هذا الطريق ونغير التاريخ       "
  ".نعترف بأن شعبا آخر يقتسم هذه األرض معنا"

  وقف االستيطان
، مضيفا  "تماما إلى أن ينتهي التفاوض    "أما مبارك فقد شدد كذلك على ضرورة وقف االنشطة االستيطانية           

المباشـرة  وعبر الرئيس المصري عن أمله في أن تفضي المفاوضـات        ".بمخالفة القانون الدولي  "أنه يتم   
لم يعد من المقبول، ونحن في بداية العقد الثاني من األلفية الثالثة أن             "وأضاف   .إلى اتفاق سالم خالل عام    

  ".نفشل في التوصل التفاق سالم
  حل الدولتين

  .هي شرط للسالم واالستقرار" التسوية على أساس الدولتين"من جانبه قال عبد اهللا الثاني إن 
بأسرع "، داعيا ألن تسفر عن نتائج ايجابية        "سيكون نجاحا للمتطرفين  "لمفاوضات  وحذر من أن فشل هذه ا     

وكان اوباما دعا الفلسطينيين واالسرائيليين في وقت سابق إلى تجاوز سنوات من عدم الثقـة،                ".ما يمكن 
  .وذلك في كلمة القاها في البيت األبيض
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  طيني خدع في مدريد وأوسلوالشعب الفلسو.. شروط المفاوضات المباشرة ظالمة: هنية .2
جدد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية رفضه للمفاوضات الفلسطينية         :  رضوان أبو جاموس   -غزة

اإلسرائيلية التي ستطلق غداً من واشنطن برعاية الرئيس األمريكي باراك أوباما، مؤكداً أنها تتم ضـمن                
 مشاركته األعيان والوجهاء اإلفطار، أمس، في مدينة        وأكد هنية، خالل   . الشروط األمريكية واإلسرائيلية  

بال غطاء وطني وفلسطيني، وتتم تحت الضغط واإلكـراه، ووفـق شـروط             "غزة، أن المفاوضات تتم     
  ". ظالمة

ألن مسيرتها فاشـلة، وال نريـد أن ننخـدع مـن ذات             " وقال إن الحكومة في غزة ترفض المفاوضات        
ي من الحجر ذاته أكثر من مرة كما في مدريد وأوسلو وواي ريفر             األطراف، وأن يلدغ الشعب الفلسطين    

 ."  
ثقافـة  " من جانب آخر، أشاد هنية بالوجهاء والمخاتير ورجال اإلصالح في قطاع غزة لدورهم في نشر                

ال " ، مشدداً على أنه     "الحب والوئام واألخوة، ومعالجة الشجارات العائلية وفق القواعد الشرعية والقانونية         
ن للحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي االستغناء عن هذه الفئة التي يتكامل دورهـا مـع عمـل                 يمك

الحكومة في تطبيق القانون وفرض األمن للمواطنين والعمل على معالجـة قـضايا اإلخـالل بـاألمن                 
  ". والنظام

ا يدل على أن الخطين     ما تقومون به يذلل العقبات أمام المؤسسة القضائية، وهذ        :" وخاطب الحضور قائالً  
  ". الرسمي والشعبي متالزمان ويسيران جنباً إلي جنب تحت مظلة القضاء الشرعي

ونوه رئيس الحكومة إلى أن الناس كانوا قد فقدوا الثقة بالقضاء الشرعي والمدني على مـدار الـسنوات                  
كاً بـأن حكومتـه     ، مـستدر  "بسبب غياب جهة تشرف على تطبيق القوانين واألحكام الصادرة        " الماضية  

طوت هذه الصفحة وأصبح القضاء يعمل بشكل أفضل نتيجة التضافر والتعاون المشترك بين الحكومـة               "
  ". ورجال اإلصالح

وهذا ال يعني أن الحكومة في غزة مالئكية ال تخطئ لكنهـا ال تقـر الخطـأ                 " وأقر هنية بوجود أخطاء     
  . ، حسب قوله"ليصبح تعميماً بين الناس

  1/9/2010،  الينفلسطين أون
  

  تستبق المفاوضات وتغير مالمح القدس وتشوه معالمها " إسرائيل": حنان عشراوي .3
باسـتباق  ” إسرائيل“اتهمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي          : )وكاالت(

ـ   “في المفاوضات هي القدس، بإعالنها أنها       ” جوهرية“المحادثات في قضية     وقالـت  . ”دةعاصـمة موح
تعطي انطباعاً بأنها مع السالم، لكن مواقفها الحقيقية تستند إلى الالشرعية ومـن             ” إسرائيل“عشراوي إن   
تحاول استباق المفاوضات في قضية جوهرية هي مدينة القـدس          ” “إسرائيل“وأضافت أن   . ”منطلق القوة 
 القدس وتشويه معالمها وتغيير ثقافتها      تقوم بتغيير مالمح مدينة   ” إسرائيل“وقالت إن   . ”1967المحتلة عام   

  .            ”وهويتها وتفريغ سكانها
  2/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   بعد عملية الخليل في الضفةحماس من عناصرالسلطة تنفي اعتقال  .4

إن أجهـزة الـسلطة     “البرلمانية التابعة لحماس في بيان      ” كتلة التغيير واإلصالح  “قالت  : االتحاد، وكاالت 
 من قيادات وأبناء حماس في الضفة حيـث تـم           150لفلسطينية نفذت حملة اعتقاالت طالت ما يزيد عن         ا

  .”اقتحام ومداهمة بيوت النواب واعتقال أبنائهم
لكن المتحدث الرسمي باسم األجهزة االمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري نفى أن               

لم نعتقل ايـا    “وقال   .على خلفية العملية األخيرة في الخليل     ” حماس“طاء  تكون السلطة اعتقلت أيا من نش     
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ان ما تقوله حماس يأتي لتكميل ما فعلته للضغط علـى عبـاس والوفـد               “، واضاف   ”من أعضاء حماس  
لم نقم بأي اعتقـاالت     ..المفاوض في واشنطن، من خالل حالة ادعائية بان السلطة تقوم بهذه االعتقاالت           

إال أن الضميري اكد أن االجهزة األمنية الفلسطينية        . ” تتحدث عنها حماس هي أرقام خيالية      واالرقام التي 
في اطار االستدعاءات الروتينية التي تقوم بها االجهزة لمنع اي تعد علـى             ” استدعت نشطاء من حماس   

  .”القانون
  2/9/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  ين اثنين بجراح في رام اهللاتصيب مستوطن" القسام".. "النارسيل "ضمن سلسلة  .5

" ريمونيم"، كانا في سيارة قرب مستوطنة 1/9/2010أصيب مستوطنان إسرائيليان، مساء األربعاء 
وتبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المسؤولية الكاملة . شرقي رام اهللا

عملية رام "نسخة عنه أنه " فلسطين أون الين"ل وأكدت في بيان صحافي وص. عن العملية قرب رام اهللا
، في إشارة إلى تصريحات رئيس الحكومة "اهللا رسالة لمن تعهد للصهاينة بأن عملية الخليل لن تتكرر

  . الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض
نين أن عملية إطالق النار التي وقعت قرب رام اهللا وأسفرت عن إصابة مستوطنين اث: "وقالت القسام

بجراح مختلفة، ما هي إال حلقة ضمن سلسلة العمليات التي وعدت بها الشعب الفلسطيني ردا على 
وأفادت الكتائب أن مقاوميها هاجموا باألسلحة الرشاشة سيارة يستقلها مستوطنون  ". عنجهية االحتالل

  . شرق رام اهللا، مما أدى إلى إصابة مستوطنين" ريمونيم"قرب مفرق 
 سيل النار القسامي زحف من الخليل إلى رام اهللا إلى كل بقعة من أرضنا المغتصبة ليحطم إن: "وأضافت

إفك الصهاينة ويحرق كبرياءهم وطغيانهم، ويصلي بلهيبه جنود االحتالل والمغتصبين، الذين يعيثون في 
  ". األرض فساداً، ويعربدون على طول وعرض أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة

تبعث برسالة لالحتالل ومستوطنيه بأن جرائمهم واعتداءاتهم ال يمكن أن تمر "الكتائب أن العملية وأكدت 
دون عقاب، وللمفرطين والمتخاذلين الذين تماهوا مع قوات االحتالل، وانبروا لمالحقة المجاهدين 

 أو مالحقات من وتعذيبهم عقب عملية الخليل البطولية، بأن مجاهدي القسام لن تمنعهم سدود أو حواجز
عملية "وشددت القسام على أن  ". الصهاينة أو أذنابهم، من الوصول إلى أهدافهم ودك معاقل بني صهيون

رام اهللا هي أبلغ رد على األبواق التي قالت إن عملية الخليل لن تتكرر، وعهدنا لكم يا أهلنا في القدس 
 والشتات أالَّ تكون هذه العملية األخيرة بإذن اهللا، والضفة والقطاع وألسرانا البواسل وأهلنا في المنافي

  ". فليبق الصهاينة في تخبطهم وهلعهم، فنحن سنخرج لهم من حيث ال يحتسبون، ولتعلمن نبأه بعد حين
  2/9/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  "عملية الخليل" من كوادر الحركة منذ 250 أكثر من اعتقلت السلطة :حماس .6

كة حماس إن أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية صّعدت من حمالت االعتقال ضد قالت حر: الخليل
أنصار وكوادر الحركة في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، منذ وقوع عملية الخليل 

  .الفدائية
 ليلة أمس وذكر بيان إحصائي للحركة، ضم أسماء معظم من تم اعتقالهم على يد السلطة منذ ساعات

، أن عدد المعتقلين خالل هذه الفترة تجاوز المائتين )1/9(الثالثاء وحتى بعد ظهر اليوم األربعاء 
الحملة متواصلة "، مشيراً إلى أن "من أبرز قيادات ونشطاء وأنصار الحركة في الضفة"وخمسين شخصاً، 
  ".بشراسة وهمجية
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المتزايدة والمتصاعدة التي شنّتها "ملة االعتقاالت أن ح نسخة منه" قدس برس"وأكّد البيان، الذي وصل 
أجهزة السلطة مساء األمس ضد الفلسطينيين في الضفة، رافقتها عمليات مداهمة للمنازل والمساجد، 

  ".واعتداء على األطفال والنساء والشيوخ
عة أجهزة مسار"نسخة منه، " قدس برس"واستهجنت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، تلقت 

أمن عباس في اعتقال واختطاف واستدعاء المئات من أبناء شعبنا حفاظاً على أمن وحياة المستوطنين، 
بدالً من توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني من اعتداءات قطعان المستوطنين، الذين يعيثون فساداً في 

سطينيين اآلمنين، واعتدائهم المتكّرر محافظة الخليل وعموم الضفة الغربية؛ من خالل قتلهم العديد من الفل
  ".على مزارعهم وممتلكاتهم، وحرقهم العديد من المساجد

النَّأي بأنفسهم عن تنفيذ "العاملين في األجهزة األمنية في الضفة الغربية إلى " حماس"ودعت حركة 
 في سياسات ومخططات الصهاينة، ورفض كل أشكال التنسيق األمني مع العدو، ورفض المشاركة

سياسة االعتقال واالختطاف التي ال تخدم سوى االحتالل، والوقوف إلى جانب جماهير شعبنا الفلسطيني 
  ."في مواجهة االحتالل وقطعان المغتصبين

  2/9/2010قدس برس، 
  

  لن نتحمل مسؤولية إفشال شيء هو فاشل أصال:  يرفض ربط العملية بالمفاوضاتالزهار .7
سيل "د الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس الربط بين عملية رفض محمو: علي الصالح - لندن

  . قتلى من المستوطنين، وبين إطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن4 التي خلفت "االنتقام
سياستنا دوما هي أن نترك المفاوضات ": "الشرق األوسط"وقال الزهار الذي كان يتحدث هاتفيا إلى 

هناك جزء من الشعب ": ، وأضاف الزهار"ن األيام عملنا إليقاف المفاوضاتولم نكرس في يوم م.. تسير
يريد المفاوضات كي يقضي منها برنامجه السياسي، ونحن على قناعة بأن ) فتح ومؤيدوها(الفلسطيني 

لماذا نتحمل مسؤولية إفشال شيء هو نفسه : والسؤال إذن.. هذا البرنامج السياسي لن يأتي بالمطلوب
إذن العمليات .  بالنسبة لبرنامج المقاومة، فكما ترى فإن الضفة الغربية مضغوطة ضغط السوادفاشل؟ أما

  ."لها عالقة بحجم الضغط الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يقصد بكالمه أن تزامن العملية مع إطالق المفاوضات، هو مجرد 

كتائب عز الدين القسام، الجناح .. (صدفة أو غير صدفة؛ هذه قررها الناس الميدانيون": صدفة، قال
فعندما تتوفر للناس الفرص . ، وأن يقول البعض إنها مقصودة، فهذا غير صحيح)العسكري لحماس

 محاولة تقزيم هذه العملية وربطها بالمفاوضات،"وتابع القول إن . "واإلمكانيات واألهداف يقومون بها
  ."فهذا غير صحيح على اإلطالق

كرؤيتنا، والقضايا "للمفاوضات ) أبو مازن(ويعتقد الزهار أن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
اإلسرائيليون موحدون حول موضوع القدس ولن يحصل المفاوض : المطروحة نتائجها معروفة؛ القدس

ع الجئي األردن أو سورية أو لبنان بالمطروح؟ الالجئون، من يستطيع إقنا: ثانيا. الفلسطيني منها شيئا
  ."أما المياه فليس هناك قناعة أن تتنازل إسرائيل عن المياه الجوفية للضفة الغربية

ويرى الزهار في رده على سؤال عن األسباب التي تدفع أبو مازن للذهاب إلى واشنطن للتفاوض إذا 
 "، وأضاف أن »عوة من واشنطن فالبد أن يذهبإذا كانت هناك د"كانت رؤيته مثل رؤية حماس، أنه 
إنه لن يتنازل عن الثوابت وينتهي ) ياسر عرفات في كامب ديفيد(أبو مازن سيفعل ما فعل أبو عمار 

  ."األمر
وردا على اتهامات السلطة لحماس بمحاولة إثارة العنف في الضفة بينما تمنع أي عمليات تنطلق من غزة 

نحن ال نتحدث اآلن عن تحرير . نريد غزة هادئة ألننا فعال حررناها": الزهاروتريد القطاع هادئا، قال 
) اإلسرائيليون(اآلن تحررت غزة بعد أن خلعناهم . كل فلسطين، بل المشروع هو تحرير الضفة وغزة
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اآلن غزة ": وأضاف.. "منها، والمطلوب اآلن تحرير الضفة، ولو حرروها بأي شكل سنعترف لهم بذلك
اإلسرائيليين واالحتالل، والسؤال هو كيف تحررت غزة؟ هل بالمفاوضات؟ طبعا ال، لقد علم خالية من 

اآلن من يمنع المقاومة في الضفة؟ إنهم هم . اإلسرائيليون أن وجودهم سيكون مكلفا فاختاروا المغادرة
ع المقاومة أمام والخيار خيارهم؛ فإما أن يتحملوا مسؤولية من. وبتعاونهم األمني مع إسرائيل) السلطة(

المشكلة في غياب المقاومة يا صاحبي ليست في شعب ": واستطرد قائال. "شعبهم والعالم، وإما أن يخلعوا
بعد ) أمس(انظر كم من حماس اعتقلوا اليوم . غزة أو الضفة بل بوجود جماعة من داخلك تعطل عليك

  ". لديناهذا هو النموذج الموجود.  شخص في الساعات األولى200العملية، 
وعندما سئل إذا ما كان االعتقاد لديه هو أن المفاوضات الحالية لن تؤدي إلى شيء وأن المقاومة هي 

هذه المفاوضات قد تؤدي إلى شيء، لكن هل تأتي حتى بالحد األدنى من المطالب ": الخيار، قال
الجئين واألغوار الفلسطينية يمكن أن يقنع به الشارع الفلسطيني في موضوع القدس والمياه وال

  ."واالستيطان والجدار؟
  2/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  "للقضية الفلسطينية" غباء سياسي وخيانة "للمقاومةإدانة عباس ": البردويل .8

حماس والناطق باسم كتلتها  القيادي في حركةأن  1/9/2010موقع فلسطين أون الين، نشرت 
ية الخليل هي جزٌء من نهج المقاومة والدفاع عن الفلسطينيين أن عملأكد صالح البردويل . البرلمانية د

  . في وجه عدوان إسرائيلي مستمر
عن أسفه إلدانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عملية الخليل  وأعرب في تصريحات صحفية،

مة، وهو إنه لمن المؤسف والمستغرب في الوقت نفسه أن يدين محمود عباس المقاو: "وقال . والمقاومة
ال يملك على األرض بديالً غير االستغراق في مفاوضاته الفاشلة التي لم تنتج شيًئا، ونحن ال نفهم حقيقةً 

هذا .. الشعب والمقاومة على طاولة المفاوضات؟: كيف يتخلَّى مفاوض عن جميع أوراق القوة لديه، وهي
واعتبر أن إدانة عباس  ".  العالمغباء سياسي غير مسبوق في تاريخ حركات التحرر في مختلف أنحاء

  ". خيانة للمشروع الوطني وللشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية"للعملية بمثابة 
العدوان الصهيوني مستمر : "ولم يستبعد البردويل ردة الفعل اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، لكنه قال

ء كانت هناك مقاومة أو لم تكن، والحكومة بحق الشعب الفلسطيني، وهو عدواٌن يومي يمارسه، سوا
الحالية أكثر تطرفًا، وهي متشوقة للدماء الفلسطينية، ونحن ليس أمامنا من خيار إال المقاومة، ونحن بإذن 
اهللا سنواجه اآللة العسكرية الصهيونية وسنهزمها، ونحن نمتلك من االستعداد النفسي والمعنوي والديني 

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن عملية الخليل هي جزٌء  ".اجهة في شهر الجهادما يساعدنا على هذه المو
  .من نهج المقاومة الذي تنتهجه حماس

الناطق باسم الحركة  أن غزة ماهر إبراهيم نقال عن مراسلها من 2/9/2010البيان، دبي، وجاء في 
لعملية سالم فياض .  الوزراء دعباس ورئيس) رئيس السلطة الفلسطينية(زهري اعتبر إدانة  سامي أبو
وأضاف أن . ، على حد وصفه"دليل على التكامل األمني بين االحتالل الصهيوني وسلطة فتح «الخليل

     ".حماس تعتبر كل من يحاول المساس بالمقاومة في موطن الخونة والعمالء"
  

  الشعب إلى أصالة القضية وحقوق أن عودوا "المتواطئين" وكل رسالتنا لفتح: الحية .9
أكد النائب خليل الحية القيادي بحركة حماس أن عملية الخليل رد طبيعي على جرائم االحتالل ورد على 

المتواطئين والمراهنين الذين خططوا ودبروا مع االحتالل إلنهاء برنامج المقاومة في الضفة، والذين "كل 
وشدد  ." غدا، والتي ستبوء بالفشليحاولون تجميل صورة االحتالل البشعة عبر المفاوضات التي ستنطلق

سلطة فتح في الضفة لضرب المقاومة وتفكيك حركة حماس لن تثني كتائب "الحية على أن كل إجراءات 
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وبارك الحية للشعب الفلسطيني عملية  ."القسام عن المضي في برنامج المقاومة رغم الظروف والمحن
  ".التي تمثل رأس حربة المقاومة"الخليل، وعبر عن اعتزازه بعمليات كتائب القسام 

رسالتنا لحركة فتح وكل المتواطئين أن عودوا إلى أصالة قضيتكم وحقوق شعبكم التي كادت أن ": وقال
تتالشى مع إجراءاتكم األمنية وتنسيقكم األمني مع االحتالل مقابل مال مسيس يقابل بتوفير األمن للعدو 

  ."الصهيوني
  1/9/2010السبيل، عمان، 

  
   حاجة إلفشالها والمستوطنات لن تفكك إال تحت ضربات المقاومةوالالمفاوضات فاشلة :نرضوا .10

إن العملية البطولية الجريئة "، "قدس برس"ماس لوكالة حإسماعيل رضوان القيادي في حركة .دقال : غزة
 في الخليل هي غير مرتبطة بأي مشروع تفاوضي، ألن المفاوضات في حقيقتها هي فاشلة أصال، وال

 عاما من المفاوضات لم تقدم هذه المفاوضات للشعب 20، مشيرا إلى أن مدة "تحتاج إلى من يفشلها
  .الفلسطيني شيئا بل مزيدا من التنازل عن الثوابت

وأوضح المتحدث أن حركة حماس أرادت من خالل عملية الخليل أن توصل أكثر من رسالة، قائال 
 من خالل عملية الخليل، هي أن المقامة ومستمرة في الضفة الرسالة األولى التي توجهها المقاومة"

الغربية وفي كل األراضي الفلسطينية، والرسالة الثانية هي أن التنسيق األمني لن يحول دون استمرار 
مقاومة شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، والرسالة الثالثة هي أن جرائم االحتالل لن تمر دون 

  ".حساب
إن هناك رسالة رابعة خاصة توجهها هذه العملية للمستوطنين، وهي أن ال مكان لكم "وأضاف رضوان 

على أرضنا الفلسطينية، فاألرض أرضنا، والشعب شعبنا، وعلى االحتالل أن يرحل عن هذه األرض 
  .وفق قوله". المباركة

فكيك هذا االستيطان إال ال يمكن ت"وشدد المتحدث أن المشكلة الحقيقة هي في االحتالل واالستيطان، وقال 
من خالل العمليات الجهادية، وهذا ما أثبتته التجربة والواقع، حيث أنه في سنين المفاوضات الهزيلة 
والعبثية، كان العدو يتمسك دائما بالمستوطنات، وذلك حينما كان شارون يتمسك باالستيطان ويقول إن 

  ".نتساريم مثل تل أبيب
  1/9/2010قدس برس، 

  
  مفاوضات من غير نتائج.. "أنابوليس"ما سيجري في واشنطن نسخة من : دحالن .11

قال محمد دحالن، مسؤول اإلعالم في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية إن الجانب : ميشال أبو نجم
الفلسطيني يذهب إلى واشنطن إلطالق المفاوضات المباشرة، من غير شبكة أمان أو ضمانات يمكن أن 

 أن ما قدمته واشنطن ضمانات شفهية ال يمكن، حسب رأيه، البناء عليها في التعامل يبنى عليها، باعتبار
 "الشرق االوسط"واتهم دحالن الذي جاء إلى باريس حيث التقته . مع إسرائيل أو توقع نتائج جدية منها

ق إلجراء سلسلة لقاءات سياسية مع وزير الخارجية برنار كوشنير ومستشاري الرئيس ساركوزي، الفري
وتحول إلى مدير عالقات عامة لدى رئيس الوزراء ) الوساطة(األميركي المفاوض بأنه ترك دوره األول 

  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
إلى ) أبو مازن(وأبدى دحالن دهشته من تغير الموقف العربي الذي دفع الرئيس محمود عباس 

. االستمرار في المفاوضات غير المباشرةالمفاوضات المباشرة دفعا بينما كان التوجه األول يقضي ب
وكشف دحالن أن العرب غير متحمسين للتوجه إلى مجلس األمن الدولي لطرح الموضوع برمته 

وطالب بموقف فلسطيني . واختبار موقف األسرة الدولية من حل الدولتين واختبار اإلدارة األميركية أيضا
، وهو تاريخ انتهاء فترة )أيلول( سبتمبر 26عد وعربي واضح وجاد قوامه أن استئناف االستيطان ب
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واتهم دحالن حماس بأنها ال يوجد . تجميد البناء االستيطاني، يجب أن يعني نهاية المفاوضات المباشرة
  .لديها برنامج سوى انتظار فشل الرئيس الفلسطيني في المفاوضات ومعه فشل فتح

ما قيمة الضمانات . حدة هي أن العرب معنانحن نعتبر أنه ال توجد سوى ضمانة وا: وقال دحالن
أنا ال أستطيع صراحة أن أبني ) الشفهية(الشفهية إذا كانت الضمانات المكتوبة ال تنفذ؟ وهذه الضمانات 

هذا النوع من الضمانات موجود، ولكن ال يستطيع إنسان سياسي أن يبني على . عليها موقفا سياسيا
الضمانات الشفهية . تصلح مع أية دولة في الدنيا إال مع إسرائيلهذه الوعود يمكن أن . ضمانات شفهية

ولكنها لم تترجم إلى آليات مكتوبة قبل .. موجودة وهي جاءت من العرب واالتحاد األوروبي واألميركيين
وبالتالي، فأنا أعتبر أن ما سيجري في . وخوفنا من أن ال تترجم إلى نتائج. الذهاب إلى المفاوضات

 ولالطالع على نص .، أي مفاوضات من غير نتائج»أنابوليس«مصغرة من ) نسخة(واشنطن هو 
  :الحوار

feature&584954=article&11601=issueno&4=section?asp.details/com.aawsat.www://http=  
  2/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   محكوم عليها بالفشل"إسرائيل"المفاوضات مع : مروان البرغوثي .12

قال مروان البرغوثي القيادي الفلسطيني المسجون ان محادثات السالم مع اسرائيل :  رويترز–رام اهللا 
قسام الغائر في  االنإنهاءمحكوم عليها بالفشل وان الفلسطينيين يجب أن يركزوا بدال من ذلك على 

وفي ردود مكتوبة على أسئلة لرويترز من خالل محاميه خضر شقيرات، قال البرغوثي انه . صفوفهم
يؤيد المفاوضات من حيث المبدأ لكن الفلسطينيين وافقوا على محادثات السالم المباشرة تحت ضغط 

 تحت ضغوط دولية وافق ابو مازن"وأضاف في اشارة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس . دولي
وعربية وليس قناعة بجدوى المفاوضات وكان يجب رفض المفاوضات المباشرة قبل تحقيق نتائج في 

  ".المفاوضات غير المباشرة
وكتب البرغوثي وهو شخصية قيادية في االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت بعد انهيار جولة سابقة 

هذه المفاوضات محكوم عليها بالفشل كما جرى " يقول 2000عام من محادثات السالم بوساطة أمريكية 
طالما ال يوجد شريك "وأضاف ". بديل المفاوضات الفاشلة ليس المزيد منها.. خالل عقدين من الزمن

 فان المفاوضات لن تثمر عن اي شيء 1967اسرائيلي للسالم يلتزم بانهاء االحتالل واالنسحاب لحدود 
  ".شودولن تقود للسالم المن

المشكلة ليست في مبدأ المفاوضات الذي نقبل به ولكن بدون اسناد شعبي وفعل على "وقال البرغوثي 
االرض يساند المفاوضات فانها لن تصل الى اية نتائج وهذا ما اثبتته تجربة عشرين عاما من 

قاومة شعبية المفاوضات والبديل هو انجاز المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية وفي ممارسة اوسع م
  ".لالحتالل في جميع االراضي الفلسطينية وبمشاركة جميع فئات الشعب الفلسطيني وكافة الفصائل

  2/9/2010الدستور، عمان، 
  

   طبيعي على الجرائم الصهيونية في الضفة والقطاعرد "عملية الخليل": برهوم .13
 أدت إلى مقتل أربعة مستوطنين، فوزي برهوم أن عملية الخليل التي" أكد الناطق باسم حركة حما: غزة

، التي قال بأنها ال تزال متواصلة "الجرائم الصهيونية"على ما أسماه بـ " الرد الطبيعي"تأتي في إطار 
  .بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة

الحتالل، الفتا في الضفة المحتلة بين ا" فتح"وأوضح أن هذه العملية أكدت فشل التنسيق األمني بين سلطة 
االنتباه إلى أن المقاومة الفلسطينية تؤكد حضورها في كل وقت ووقتما تريد، من أجل الدفاع عن األرض 

  .الفلسطينية واإلنسان الفلسطيني، على حد تعبيره
  1/9/2010قدس برس، 
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14.  المشبوهة"وتصفها بـ" إسرائيل" مباشراَ لموقف دعما" عملية الخليل"فتح تعد"  
 دعما مباشرا لموقف إسرائيل، تهدف الستدراج  الخليلاعتبرت حركة فتح عملية:  كفاح زبون- رام اهللا

تسعى "وأضافت فتح في بيان .  في الضفة"قوات االحتالل لردود فعل انتقامية، وضرب إنجازات السلطة"
دة انقالبها حماس من وراء هذه العملية لتعميم حالة الفوضى وتهديد االستقرار في الضفة، واستكمال أجن

الذي بدأته في قطاع غزة، مؤكدا أن العملية تتعارض والمصالح الوطنية وأهداف الشعب الفلسطيني 
  .واعتبرت فتح توقيتها مشبوها، وأهدافها موجهة ضد المشروع الوطني. ونضاله في الحرية واالستقالل

  2/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  "عملية الخليل" تشيد بـةفصائل فلسطيني .15
حركة الجهاد ، أن غزة اشرف الهور نقال عن مراسلها من 1/9/2010القدس العربي، لندن، نشرت 
دليل واضح على توجهات الشارع الفلسطيني الرافض لمشروع "  الخليل عمليةأن أكدت اإلسالمي

عبية  الجبهة الشوأشادت. "األمنيالتسوية، وتعكس اصرار شعبنا على افشال مخططات التسوية والتنسيق 
رد فعل 'وجناحها المسلح بالهجوم، وقال عبد العليم دعنا القيادي في الجبهة ان العملية جاءت لتمثل 

  . على االعتداءات الدائمة من قبل المستوطنين"طبيعيا ومتوقعا
 هذه العملية رسالة لطاقم المفاوضات الفلسطيني إن "وقال ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية

  ."ال يزال متمسكا بالمقاومة وال يؤمن بالمفاوضات العبثية'د ان الشعب تؤك
، الجناح العسكري "المقاومة الوطنية"الناطق الرسمي باسم كتائب أن  2/9/2010قدس برس، وجاء في 

، )1/9(نسخة عنه األربعاء " قدس برس"في بيان صحفي تلقت  قال للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،
 الخليل هي رّد طبيعي على جرائم وعدوانية االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الفلسطينية وقطاع إن عملية"

  ".غزة، إضافة إلى عمليات تهويد القدس وجدار الفصل العنصري
  

  يدين ذهاب السلطة للمفاوضات"  على الثوابتللحفاظالمؤتمر الوطني : "غزة .16
محمود الزهار في غزة خالل » حماس«ركة عرض عضو المكتب السياسي في ح:  فتحي صّباح-غزة 

فلسطيني جديد ودعا إلى مناقشة » ميثاق وطني«مسودة » المؤتمر الوطني للحفاظ على الثوابت«
ليست من اختراعنا، ولم « مادة قال إنها 25الواردة في هذه المسودة، وهي عبارة عن » المبادئ«

لميثاق القومي الفلسطيني، وبنود ميثاق منظمة التحرير نبتدعها، ولم نأت بجديد، لكننا استعنا بما جاء في ا
، فانتقينا المبادئ وابتعدنا عن اآلليات، وتجاوزنا عما تجاوز عنه الزمن من )1996عام (قبل إلغائها 

  .»شعارات سقطت على أرض الحقيقة في المعارك العسكرية والسياسية الفاشلة
ض التي وقعت تحت االحتالل البريطاني لفلسطين عام األر« حدود فلسطين فاعتبرتها 15وحددت المادة 

، وهي وحدة إقليمية واحدة، هي األرض التي بارك اهللا حولها، وهي المساحة الواقعة بين البحر 1920
  .»المتوسط غرباً ونهر األردن شرقاً وسورية ولبنان شماالً وسيناء جنوباً

ت المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في وشارك في المؤتمر الذي جاء رداً على إطالق المفاوضا
القيادة «وعدد من فصائل منظمة التحرير، بينها » حركة الجهاد اإلسالمي«واشنطن اليوم، ممثلون عن 

، فيما غابت الجبهتان الشعبية والديموقراطية اللتان »جبهة النضال الشعبي«و » الصاعقة«و » العامة
  .تعارضان هذه المفاوضات

المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي تعتبر آلية أثبتت «عقاب المؤتمر، قال الزهار للصحافيين إن وفي أ
وفي القريب العاجل سيخرج ... فشلها خالل السنوات الماضية بسبب عدم تحقيقها أي نتائج تخدم القضية

  .»علينا المفاوض الفلسطيني يؤكد عدم قدرته على تحقيق أي تقدم
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شعب الفلسطيني استطاع أن يعبر عن رفضه للمفاوضات مع االحتالل من خالل ال«وأشار إلى أن 
المقاومة حق شرعي للدفاع عن «وشدد على أن . »مقاومته التي نفذت عملية الخليل عشية انطالقها

برنامج المقاومة لم يتوقف في يوم من األيام كوسيلة أساسية في الدفاع عن األرض «وأكد أن . »الحقوق
تعبر عن فشل سياسة التنسيق األمني التي تتعامل بها الضفة «ورأى أن عملية الخليل . »والمقدسات

  .»الغربية في مالحقة المقاومة الفلسطينية هناك
المفاوض «نائب رئيس المؤتمر الدكتور محمد الهندي إن » الجهاد«وقال عضو المكتب السياسي لحركة 

ته للضغوط األميركية والدخول في المفاوضات الفلسطيني وضع نفسه في موقف حرج جراء استجاب
وتوقع أال تخرج المفاوضات المباشرة بنتائج، مشيراً . »المباشرة في ظل عدم وجود ضمانات لنجاحها

  .»االحتالل سيستغلها لفرض مزيد من الوقائع على األرض من خالل االستيطان والتهويد«إلى أن 
  2/9/2010الحياة، لندن، 

  
  لم تصوت على قرار المشاركة بالمفاوضات" تنفيذية المنظمة: ""التحريرجبهة "أمين عام  .17

أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  واصل أبو يوسف،.دأكد : رام اهللا
لن تعطي شيئاً إلنجاح مسار أي مفاوضات، سواء كانت مباشرة "التحرير الفلسطينية، أن حكومة نتنياهو 

  ".غير مباشرةأو 
إن كل مسارات المفاوضات من مباشرة وغير ": "قدس برس"وقال أبو يوسف، في تصريح خاص لـ

مباشرة، طوال السنوات الماضية، لم تحقق شيئاً، حيث استغلتها حكومات االحتالل المتعاقبة لفرض وقائع 
 في تقرير مصيره، جديدة على األرض، تحول حسب اعتقادها، دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه

  ".وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة الالجئين الفلسطينيين
وأكد أبو يوسف على أن الجميع فلسطينيا يدركون أن ال فائدة من المفاوضات المباشرة، ومعظم فصائل 

 المشاركة العمل الوطني، طالبت بعدم الذهاب إلى المفاوضات على األساس الذي تمت عليه الدعوة إلى
  .فيها

، مشيرا إلى أن تسعة "لم تصوت على قرار المشاركة أو عدمه"وأكد أبو يوسف أن اللجنة التنفيذية 
أعضاء فقط حضروا االجتماع الذي ناقش موضوع المشاركة في المفاوضات المباشرة، وأن استغالل 

ة إلى عقد اجتماع للمجلس اللجنة، أثر على مصداقيتها، وزاد من التشكيك فيها، وكان األولى الدعو
المركزي لمنظمة التحرير، ومناقشة هذه القضية، واتخاذ القرار بالمشاركة أو عدمه، في ظل فشل 

  ".المفاوضات غير المباشرة
 1/9/2010قدس برس، 

  
   تحتج في غزة ورام اهللا على انطالق المفاوضاتمستقلةتنظيمات وشخصيات  .18

فلسطينية بتنظيم فعاليات مناوئة النطالق المفاوضات المباشرة بدأت التنظيمات ال:  أشرف الهور- غزة
بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ونظمت عدة فصائل وشخصيات مستقلة وقفة احتجاجية بشكل متزامن 

ووقف مسؤولون ونشطاء من عدة تنظيمات فلسطينية تنضوي تحت لواء .  في مدينتي رام واهللا وغزة
من في أحد ميادين مدينة رام اهللا وآخر في مدينة غزة، للتعبير عن رفضهم منظمة التحرير بشكل متزا

  . النطالق المفاوضات
وخالل االحتجاج الذي نظم بمبادرة من الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب وحركة 

 نائب األمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، وشخصيات وطنية مستقلة، تحدث مسؤولو التنظيمات، وطالب
العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح بعدم الدخول في المفاوضات، وأكد على ضرورة إعادة الوحدة 

  .الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجية
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من جهته شدد بسام الصالحي األمين العام لحزب الشعب على أن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني 
  .ترفض الدخول في هذه المفاوضات

أما منيب المصري فقد قال في كلمة الشخصيات المستقلة ان هذه الوقفة الحتجاجية تأتي للتأكيد أن 
الشعب مع المفاوضات القائمة على أساس قرارات األمم المتحدة، وليس مع المفاوضات التي تجري حاليا 

  وفق الشروط األمريكية اإلسرائيلية، في ظل استمرار االستيطان،
ليلى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن الشعب الفلسطيني ال يقف ضد وأكد قيس أبو 

سالما متوازنا الذي يتم الوصول إليه من خالل عملية سالم متوازنة وليست 'المفاوضات وإنما يريد 
   .'عرجاء

ات وقال محسن أبو رمضان ممثل شبكة المنظمات األهلية في غزة ان إسرائيل استغلت سنوات المفاوض
لزيادة االستيطان والتهويد داخل األراضي الفلسطينية، مطالبا بعدم إعطائها المزيد من الوقت لالستمرار 

  .في سياستها من خالل المفاوضات
  1/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
  هناك فرصة للسالم لوجود شريك فلسطيني حقيقي: الرجوب .19

جبريل الرجوب أن ) فتح(حركة التحرير الوطني اعتبر عضو اللجنة المركزية في : أحمد فياض - غزة
هناك فرصة تاريخية للجانبين، في ظل قيادة الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه سالم فياض، الفتاً 
إلى وجود إجماع في العالم العربي على االعتراف بقيام إسرائيل مقابل وضع حد لالحتالل، عالوة على 

  . لتحقيق السالماألجواء الدولية اإليجابية الداعمة
هناك فرصة للسالم لوجود شريك فلسطيني حقيقي، وقيادة فلسطينية ملتزمة ومؤمنة "وقال باللغة العبرية 

  ".بحل الدولتين
  1/9/2010نت، .الجزيرة

  
  لآلمال مخيباً النيابيقانون المجلس وتعد  تناشد إقرار الحقوق رزمة واحدة "الديمقراطية": لبنان .20

نقاش قضية الحقوق االنسانية لالجئين الفلسطيين " لتحرير فلسطين أن الديمقراطية رأت الجبهة: م . س
داخل المجلس النيابي اللبناني تطور هام، لكن النتائج االجمالية خيبت اآلمال وجاءت محدودة ومنقوصة 
ت ومجتزأة ولم تكن على مستوى الطموحات العادة االعتبار لحقوق شعبنا االنسانية ولوضع العالقا

، رافضة أي مساس بحق العودة ومطالبة جميع الكتل النيابية "اللبناني ـ الفلسطينية على المسار الصحيح
  .مؤازرة الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة لرفع القهر والحرمان والتمييز الممارس ضده

لفلسطينيي لبنان، وعقدت الجبهة امس مؤتمراً صحافياً في مقر نقابة الصحافة بشأن الحقوق االنسانية 
وذلك تعقيباً على القانون الذي أقره مجلس النواب، بمشاركة ممثل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد 
جنبالط هشام يحيى وممثل نقيب الصحافة محمد البعلبكي فؤاد الحركة وعضو المكتب السياسي للجبهة 

جبهة فتحي كليب وأحمد ابو ودو علي فيصل ونائبه محمد خليل وعضوي اللجنة المركزية في ال
  .وفعاليات المخيمات والمؤسسات األهلية واللجان واالتحادات الشعبية

  الحركة
النشيدان اللبناني والفلسطيني، فترحيب من الحركة الذي ناشد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 

ت والمهن الحرة دون قيد أو اعطاء الحقوق االنسانية للفلسطينيين والسماح لهم باالنتساب الى النقابا"
  ".شرط
  فيصل
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نتائج جلسة مجلس النواب لم تكن على مستوى طموحات شعبنا ولم "وتال فيصل بيان الجبهة، فأكد ان 
تخرج بموقف تاريخي يعيد االعتبار لحقوق شعبنا االنسانية ويضع العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية على 

  .المسار الصحيح
ش قضية الحقوق داخل المجلس النيابي هو تطور هام، اال ان النتائج االجمالية وعلى الرغم من أن نقا

خيبت اآلمال وجاءت محدودة ومنقوصة ومجتزأة ما يبقي على الحالة التمييزية وعلى حالة القهر 
  ".والحرمان وتجاهل العديد من الحقوق

جازة العمل واستفادة العمال ضرورة سعي المجلس النيابي القرار حق العمل بحرية ودون ا"وشدد على 
الفلسطينيين من جمع المكتسبات التي يحصل عليها العامل اللبناني أي األجر المتساوي وتقديمات صندوق 

  ".الضمان االجتماعي في المجالين الصحي واالجتماعي
ين وال زيادة موازنة وخدمات وكالة الغوث والى اقرار حق التملك الذي ال يشكل مقدمة للتوط"ودعا الى 

مواجهة التوطين ال يمكن ان تتم باجراءات احترازية ظالمة تجعل من "، مؤكداً ان "للتوطين المقنع"
  ".الفلسطينيي المقيم في لبنان وكأنه انسان مع وقف التنفيذ ومنبوذ اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً

ات االقتصادية المخيمات ال زالت ترزح تحت وطأة مجموعة من األزم"وأشار فيصل الى ان 
 الف الجيء 40واالجتماعية وأنه من الضروري االسراع في إعمار مخيم نهر البارد وانهاء مأساة 

  ".وتقديم الخدمات للمخيمات لتوفير االستقرار االجتماعي واألمني
 بتسهيل معامالت الفلسطينيين في مديرية شؤون الالجئين ومعالجة مشكلة فاقدي األوراق الثبوتية"وطالب 

  ".والغاء مبدأ المعاملة بالمثل وبشكل عام ومن جميع القوانين اللبنانية
  ".التمسك بمقاومة مشاريع التوطين ورفض أي مساس بحق العودة"وجدد 

جميع الكتل النيابية الى مؤازرة الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة لدعم صمود "وختم فيصل بدعوة 
رؤساء الثالثة لفتح باب النقاش من جديد، سعياً القرار الحقوق الالجئين وبتوجيه نداء صادق الى ال
  .."االنسانية كسلة متكاملة دون انتقاص

  2/9/2010المستقبل، بيروت، 
  

   رفضاً للمفاوضاتاليوم  يعتصم الفلسطينيةتحالف القوى : لبنان .21
ماهيرياً، في مخيم ، اعتصاما ج)2/9(يقيم تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، اليوم الخميس : بيروت

برج البراجنة، قرب مسجد الفرقان في بيروت، للتنديد بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني 
  .واإلسرائيلي، ورفضاً لها ولنتائجها، وللتأكيد على تمسكنا بنهج الصمود والمقاومة

 2/9/2010قدس برس، 
  

  "لن يخضع لقيود سياسية" ضدهم  الخليل ويؤكد أن التحركعمليةنتنياهو يتوعد منفّذي  .22
أوعز رئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى الجهات األمنية واالستخبارية في تل : الناصرة

أبيب، بالعمل على كشف هوية ومالحقة منفذي العملية الفدائية، التي أسفرت مساء أمس الثالثاء عن مقتل 
  .ب الضفة الغربية المحتلّةأربعة مستوطنين يهود في مدينة الخليل جنو

إن سفك دماء مدنيين إسرائيليين "، )1/9(وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم األربعاء 
دون الخضوع ألية قيود "، متوعداً بمالحقة منفذي العملية، والعمل ضّدهم "لن يمر من دون عقاب

  . المباشرة غداً الخميس، ال سّيما في ظل التزامن مع إطالق المفاوضات"سياسية
العملية الفدائية التي وقعت مساء األمس " حماس"وفيما تبنّى الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية 

، فقد أكّد "رد على سياسات االحتالل اإلجرمية بما فيها االستيطان وعمليات تهويد القدس"في الخليل، كـ 
 يحدد مصير االستيطان أو الحدود أو أي شيء آخر، وهذه أن اإلرهاب لن"رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
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، معرباً عن إصراره على تسوية الترتيبات األمنية "المواضيع سيتم البت فيها في إطار المفاوضات
  .الالزمة بدايةً

  1/9/2010قدس برس، 
  

  سالم أهم من تشكيلة الحكومةالاتفاق : باراك .23
وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك عن تفاؤله » لعملا«أعرب زعيم حزب :   أسعد تلحمي-الناصرة 

 الفلسطيني، وقال في -في تحقيق اندفاعة نحو تسوية دائمة للصراع اإلسرائيلي » قمة واشنطن«بنجاح 
أمس إنه في حال تبين أن الحكومة بتركيبتها الحالية ليست قادرة على » هآرتس«مقابلة مع صحيفة 

حصول «ولفت الى . »ألن اتفاق السالم أهم من تشكيلة الحكومة« بتوسيعها تحقيق االتفاق، فإنه سيطالب
 سنة تبارى العرب في ما بينهم في إطالق مواقف رفض بينما اليوم تتنافس 30قبل . تغيرات هائلة حولنا

وأيضاً عندنا حصل «: وأضاف. »الدول العربية في ما بينها حول اية مبادرة سالم يتبناها المجتمع الدولي
  .»تغيير

، فإن ثمة فرصة حقيقية »الكبيرة والمبدئية«وزاد أنه على رغم أن المهمة ليست سهلة إزاء الفجوات 
. وفي حال قاد نتانياهو عملية سياسية، فإن غالبية وزراء اليمين ستدعمه«ناشئة اليوم لتحقيق السالم، 

يقيناً بالنجاح، لكن ثمة فرصة ال أقول ان هناك . والمطلوب هو جرأة التخاذ قرارات تاريخية مؤلمة
  .»وعلينا واجب استنفادها

: واختزل باراك مبادئ اتفاق السالم الذي يمكن التوصل إليه في ختام المفاوضات في المسائل اآلتية
دولتان للشعبين، إنهاء االحتالل وإنهاء المطالب المستقبلية، ترسيم حدود داخل ارض إسرائيل، تكون «

ومن الطرف اآلخر دولة «: وأضاف. »غالبية يهودية متينة على مدى أجيالداخلها إسرائيل ذات 
فلسطينية منزوعة السالح، لكن قابلة للحياة سياسياً واقتصادياً وجغرافياً، الحفاظ على الكتل االستيطانية 

المنتشرة في أعماق الضفة الغربية التي بقيت شرق الجدار (بأيدينا وإعادة المستوطنات المعزولة 
إلى داخل الكتل االستيطانية أو إلى إسرائيل، حل قضية الالجئين الفلسطينيين في حدود الدولة ) فاصلال

  .»الفلسطينية او عبر إعادة تأهيلهم في العالم، ترتيبات أمنية صارمة، حل قضية القدس
المقصود  (12القدس الغربية واألحياء اليهودية الـ «وعن تصوره لحل قضية القدس، قال إن 

أما األحياء العربية التي يعيش فيها نحو ربع .  ألف شخص تكون لنا200التي يعيش فيها ) الستيطانيةا
تخضع لنظام وترتيبات متفق » مدينة داود«البلدة القديمة وجبل الزيتون و . مليون فلسطيني فتكون لهم

  .»عليها
األولى ال «:  رداً على ثالث مسائلوعن الترتيبات األمنية الصارمة التي يعنيها، قال إنها يجب أن تضمن

. عودة الى وضع مماثل لما حصل بعد االنسحاب من لبنان وغزة اللذين تحوال إلى مجمعين للصواريخ
الثالثة، إعطاء رد . 2003-2001الثانية، ال موجة إرهاب كالتي رافقت كامب ديفيد في األعوام 

وتابع ان الشرق األوسط هو . »)العراق(ي الشرق استراتيجي على التغييرات الجيوستراتيجية المحتملة ف
لذلك ثمة ضرورة لبقائنا سنوات . منطقة من عدم اليقين، والجبهة الشرقية يمكن ان تصحو من جديد«

  .»كثيرة في غور األردن من خالل ترتيبات تكنولوجية وتحصين الكتل االستيطانية
لذا يجب ان يكون مقروناً بتفاهمات مع «قبلية وتابع ان اتفاق السالم سيعّرض إسرائيل إلى مخاطر مست

الواليات المتحدة حول وجوب تعزيز القدرات الهجومية إلسرائيل وتسليحها بأسلحة دقيقة ومتطورة وبناء 
منظومة اعتراض صواريخ متعددة الطبقات، ومنحها منظومات تكنولوجية لإلنذار المبكر تتيح لها مراقبة 

وزاد ان مثل هذه التفاهمات يمكن ان تتيح إلسرائيل . » حال تعرضها لهجومحدودها والجاهزية التامة في
  .»لكن يجب أال تكون الترتيبات األمنية الضرورية ذريعة لمنع السالم«مرونة معينة 
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وعن احتمال أن يفجر استئناف البناء في المستوطنات نهاية هذا الشهر المفاوضات، أعرب باراك عن 
لكنه اضاف . لهذه المسألة» حل خالّق«ليون واألميركيون والفلسطينيون في إيجاد أمله بأن ينجح اإلسرائي

ويفضل تركيز الجهد في «أنه ال يرى إمكان مواصلة تجميد البناء في التجمعات االستيطانية الكبرى 
مواصلة التجميد في المستوطنات القائمة في مناطق يتوقع أن تكون في المستقبل تحت السيادة 

  .»المعزولة«، في إشارة إلى المستوطنات »ينيةالفلسط
أنا متفائل وأعتقد أنه يمكن حقاً التوصل إلى اتفاق إذا ذهبنا إلى المفاوضات بجدية «: وقال باراك

نحن ال نصنع معروفاً . يجب أن يكون واضحاً أن ال خيار آخر أمامنا«: واختتم قائالً. »ورغبة
بلغنا نقطة مصيرية . نقود في واشنطن نحو اختراق للتوصل إلى اتفاقعلينا أن . للفلسطينيين إنما ألنفسنا

  .»تستوجب منا اتخاذ قرارات حاسمة تؤثر في مستقبل أبنائنا وأحفادنا
  2/9/2010، الحياة، لندن

  
  "سرائيلإ"ـ القدس عاصمة موحدة ل: نتنياهو يعلن ومساعد ل .. المدينةبعد تلميح باراك بتقسيم  .24

كد احد مساعدي رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس ان القدس ستبقى ا:  وكاالت–واشنطن 
موقف رئيس "وقال المسؤول ان . بعد تصريحات لوزير الدفاع ايهود باراك" عاصمة موحدة السرائيل"

واضاف ان ". الوزراء هو ان القدس واحدة من المسائل الجوهرية المطروحة على طاولة المحادثات
  . و ان القدس ستبقى عاصمة اسرائيل الموحدةموقفنا ه"

  2/9/2010، الدستور، عمان
  

  علينا أن ننظر الى السلطة الفلسطينية كشركاء لنا في المصير والمصلحة: بن إليعازر .25
 وزير التجارة والصناعة، بنيامين بن إليعازر، أن الرد على هذه العملية قال:  نظير مجلي- تل أبيب

وأشاد بن إليعازر بنشاط قوات األمن . ض أهدافها والتقدم في مسيرة السالميجب أن يكون في إجها
في السلطة الفلسطينية يدركون أن :  شخص من نشطاء حماس وقال300الفلسطينية التي اعتقلت نحو 

وعلينا أن ننظر إليهم كشركاء لنا . اإلرهاب يضر بمصالح الفلسطينيين وليس فقط بمصالح اإلسرائيليين
  .»ر وفي المصلحةفي المصي

  2/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   نتنياهو بوضع ترتيبات أمنية صارمة مع الفلسطينيينمطالب ستعزز "عملية الخليل" .26
» عملية الخليل«أكدت أوساط رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أن :  أسعد تلحمي–الناصرة 

ين بنيران مسلحين فلسطينيين، ستعزز شرعية مطالبه مساء أول من أمس التي قتل فيها أربعة مستوطن
. المتشددة في شأن وضع ترتيبات أمنية صارمة يتم االتفاق حولها مع الفلسطينيين قبل إقامة دولتهم

ويقصد أساساً المطلب اإلسرائيلي بانتشار قوات عسكرية إسرائيلية على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية 
» لمنع تهريب أسلحة إلى الدولة الفلسطينية«اق السالم، أي في غور األردن العتيدة في إطار اتف

ولمواجهة التطورات في العراق بعد انسحاب الجيش األميركي، فضالً عن اشتراط أن تكون الدولة 
  .الفلسطينية منزوعة السالح

  2/9/2010، الحياة، لندن
  

   ويهددون باالنتقام الدموي باستئناف البناء" الخليلعملية"المستوطنون يردون على  .27
وبادر وزير . أعلن المستوطنون عن نهاية قرار تجميد البناء في المستوطنات:  نظير مجلي- تل أبيب

  .الداخلية، إيلي يشاي، إلى إلغاء اإلجراءات البيرقراطية في استصدار رخص السالح للمستوطنين
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ذه العملية هي نتيجة طبيعية لسياسة عباس فقال بنحاس فالرشتاين، أحد رؤساء مجلس المستوطنات، إن ه
وفياض، اللذين يحرضان على المستوطنين ويدعوان لمقاطعة البضائع التي يجري إنتاجها في مصانع 

  .المستوطنات ويطلقان أسماء إرهابيين فلسطينيين على الساحات والمؤسسات تمجيدا ألعمالهم اإلرهابية
 فيه فياض هذا االعتداء على المستوطنين يفضح حقيقة أهدافه وأضاف فالرشتاين أن البيان الذي استنكر

ال يرى في العملية جريمة فهو يقول إن هذه العملية تمس بالمصالح الوطنية الفلسطينية، وهذا يعني أنه «
فلو . كونها نفذت ضد المدنيين وبينهم امرأة حامل، بل إن توقيت العملية غير مناسب للمصالح الفلسطينية

  .»كانت في وقت آخر وظروف أخرى، كان فياض سيؤيدها
 ويرد ودعا داني ديان، رئيس مجلس المستوطنات، إلى الرد على هذه العملية بالطريقة التقليدية التي رد
وقال . فيها اليهود على العنف العربي ضدهم عبر التاريخ، وذلك بالمزيد والمزيد من البناء االستيطاني

) أيلول( سبتمبر 26إن قرار تجميد البناء الذي اتخذته الحكومة قبل عشرة شهور وتنتهي مدته في 
ة السادسة مساء، نستأنف ، وفي تمام الساع)أمس(واليوم . الجاري، أصبح الغيا بالنسبة للمستوطنين

ولقي هذا الموقف من استئناف البناء االستيطاني تأييدا في األوساط . البناء في جميع المستوطنات
الحكومية اإلسرائيلية أيضا، فقال وزير اإلعالم، يولي إدلشتاين، إن الرد باالستيطان هو عمل طليعي من 

بي رفلين، الذي تكلم خالل جنازة القتلى األربعة، وبارك هذه الخطوة رئيس الكنيست، رو. الطراز األول
. يغتاظون عندما يرون كيف نبني ونعمر في المستوطنات. هؤالء الشريرون يريدون تدميرنا«: فقال

  .»وعلينا أن نغيظهم أكثر، بالمزيد والمزيد من البيوت
  2/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   ابتعدنا عن اهللاألننافشلنا في لبنان : يشاي .28

رأى رئيس حزب شاس، وزير الداخلية اإلسرائيلي، إيلي يشاي، أن فشل إسرائيل في مواجهة حزب اهللا 
اإللكتروني عن » يديعوت أحرونوت«ونقل موقع . خالل حرب لبنان الثانية سببه ابتعاد اليهود عن اهللا

سأعتمد : ؟ ألننا قلنا)اخسرن(هل تعرفون لماذا «: يشاي قوله أمام طالب مدرسة دينية يهودية في تل أبيب
ماذا تعتقدون؟ أّن باإلمكان النجاح من دون مساعدة السماء؟ ومن دون توراة إسرائيل؟ من . على قوتي

  .»دون تعلم التوراة؟ إّن من ال يؤمن بأن شعب إسرائيل يعيش فوق الطبيعة هو كافر
  2/9/2010، النهار، بيروت

  
  واشكنازيالزعبي تطالب بالتحقيق مع نتنياهو وباراك  .29

قالت النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي حنين الزعبي إنها طالبت لجنة تقصي :  واس– عمان
الحقائق الدولية حول الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية بالتحقيق مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

زي والجنود الذين شاركوا بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ورئيس هيئة األركان غابي اشكنا
  .في الهجوم على األسطول

القادة السياسيون والعسكريون هم المسؤولون بشكل مباشر عن الهجوم الذي تعرض له "وقالت الزعبي، 
  ".النشطاء على متن السفينة التركية مرمرة

وباراك واشكنازي ودعت الزعبي اللجنة الدولية إلى عدم التردد في رفع توصياتها إلحالة كل من نتنياهو 
وقالت إن اللجنة استمعت إلفادتها لمدة ساعتين وربع الساعة مشيرة إلى أن هذه . لمحكمة العدل الدولية

وتابعت أنها تعلم بوجود ضغوط . الفترة لم تكن كافية بالنسبة لها للتأكد من حيادية ونزاهة اللجنة
ستجيب أعضاء اللجنة لمثل هذه الضغوط إسرائيلية تمارس على اللجنة، معربة عن أملها في أن ال ي

  .لكشف حقيقة ما جرى أمام الرأي العام العالمي
  2/9/2010، )السعودية(الوطن اون الين،



  

  

 
 

  

            19 ص                                     1899:         العدد       2/9/2010الخميس  :التاريخ

  االستيطان اإلسرائيلي قنبلة موقوتة تهدد المباحثات : "الفاينانشيال تايمز" .30
تقول صحيفة " المباحثاتاالستيطان اإلسرائيلي قنبلة موقوتة تهدد "تحت عنوان : مها الريشة - لندن

الفاينانشيال تايمز إن هذه القنبلة قد تدمر هذه المفاوضات في أقل من شهر، أي بحلول السادس والعشرين 
من الشهر الجاري الذي ينتهي فيه الوقف اإلسرائيلي المؤقت لألنشطة االستيطانية في الضفة الغربية 

  .المحتلة
لتي تواجه نتنياهو واضحة، فإذا مدد هذا الوقف المؤقت ـ كما وتقول الفاينانشيال تايمز إن المعضلة ا

يطالب الفلسطينيون ـ فسيغامر بفرص بقاء ائتالفه الحكومي ويثير حنق الجماعات المؤيدة لالستيطان 
  .تؤيد استئناف االستيطان" الليكود"وهي قوية، ثم إن الغالبية العظمى داخل ائتالفه 

ذروا مرارا وتكرار بأنهم سيتخلون عن المفاوضات إذا ما تم استئناف وفي نفس الوقت فالفلسطينيون ح"
  ".بناء المستوطنات، ثم إن نتنياهو سيحمل مسؤولية انهيارها وهو ما حاول طواال تفاديه

وتقول الفاينانشيال تايمز إن هناك فكرة تحظى بتأييد متزايد بين الوزراء اإلسرائيليين وهي التمييز ما بين 
ه اسم الكتل االستيطانية والتي تقع بالقرب من الخط األخضر للحدود مع الضفة الغربية وبين ما يطلق علي

المستوطنات الصغيرة المعزولة الواقعة في عمق المناطق المحتلة، وإنه فيما يتوجب استئناف البناء في 
  .اء عن حزب الليكودالكتل االستيطانية يبقى مجمدا في الثانية، كما يقول دان ميريدور نائب رئيس الوزر

والخيار الثاني ـ كما تقول الفاينانشيال تايمز ـ هو السماح ألصحاب المشروعات الخاصة الحاصلين 
بالفعل على تراخيص للبناء بالمضي في مشاريعهم، وفي نفس الوقت االمتناع عن إصدار أي تراخيص 

  .بناء جديدة وتجميد المشاريع الحكومية
الصحيفة ـ فإن مفتاح السر كما يؤكد المحللون والمسؤولون هو تفادي وفي الحالين ـ كما تشير 

إذا كان هناك "اإلعالنات الرنانة ومشاريع البناء الضخمة، فكما قال مسؤول فلسطيني لم تسمه الصحيفة 
  ".إعالن ببناء منازل أخرى فلن يكون بوسع الفلسطينيين االستمرار في المفاوضات

ن انهيار المباحثات سيسبب حرجا شديدا للرئيس األمريكي باراك أوباما، وتنقل وترى الفاينانشيال تايمز أ
إن الواليات المتحدة ستضغط بشدة على إسرائيل لتمديد فترة التجميد، "عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله 

  ".لكن ستضغط بشدة أكبر على عباس كي يقبل صيغة التسوية المحتومة وال ينسحب من المفاوضات
واضح أن الواليات المتحدة تأمل أن تترجع األطراف خالل األسابيع "لصحفة تقريرها بالقول وتنهي ا

المقبلة، وإال فقد يسجل التاريخ اجتماع واشنطن كواحد من أقصر محاوالت تحقيق السالم في الشرق 
  ".األوسط عمرا

  2/9/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

    استئناف االستيطان  ونيؤيد" اإلسرائيليين"ثلثا  .31
عن تأييدهم الستئناف كامل أو جزئي ألعمال البناء في ” اإلسرائيليين“أعرب نحو ثلثي : )ب.ف .أ (

  .مستوطنات الضفة الغربية، بحسب استطالع نشرته أمس القناة العاشرة الخاصة 
مل المستوطنات من المستجوبين يؤيدون استئناف أعمال البناء في مج% 39وبحسب االستطالع فإن 

أيلول موعد انتهاء العمل بالتجميد الجزئي لالستيطان الذي أعلنته حكومة بنيامين / سبتمبر26اعتباراً من 
أن أعمال البناء يجب أن تستأنف في الكتل االستيطانية ” اإلسرائيليين“ويعتبر ربع  .نتنياهو لعشرة أشهر 

  . الكبرى وليس في المستوطنات الصغيرة المعزولة 
  2/9/2010، الخليج، الشارقة
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    %6.2 "إسرائيل"نسبة البطالة في :  اإلسرائيليلإلحصاءالدائرة المركزية  .32
في إسرائيل أن نسبة البطالة قد تراجعت في " الدائرة المركزية لإلحصاء"أفادت معطيات ما يسمى بـ
في الربع % 8األول، و في الربع % 7بالمقارنة مع % 6.2 إلى 2010الربع الثاني من العام الحالي 

كما يتضح من المعطيات ذاتها أنه في المناطق التي ترتفع فيها نسبة . 2009الثاني من العام الماضي 
العرب ترتفع نسبة البطالة، حيث تصل إلى أعلى النسبة في منطقتي الشمال والجنوب، بينما تصل حدها 

  . األدنى في منطقة المركز
 191د العاطلين عن العمل في الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى وبحسب معطيات الدائرة فإن عد

كما تجدر اإلشارة إلى أن .  ألف عامل في الربع األول من العام الحالي212ألف عامل، مقارنة مع 
في الربع األول % 6.1و % 5.9و % 6 كانت تصل إلى 2008في العام " إسرائيل"نسب البطالة في 

  .  التواليوالثاني والثالث على
تشير المعطيات %.  6.2 حيث وصلت إلى 1995 كانت أقل نسبة بطالة في العام 2008وقبل العام 

قد تراجع في الربع الثاني من العام )  ساعة أسبوعيا فما فوق35(إلى أن نسبة العاملين في وظيفة كاملة 
وفي المقابل فإن نسبة . امل ألف ع18مقارنة مع الربع األول، ما يعني تراجع العدد بـ% 1لي بـاالح

في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع % 6.5العاملين في وظيفة جزئية قد ارتفع بنسبة 
وتشير هذه المعطيات إلى أن السبب الرئيس .   ألف عامل في وظيفة جزئية54األول، ما يعني أن زيادة 

وظيفة كاملة مقابل ارتفاع في عدد العاملين بوظيفة في تراجع نسبة البطالة هو انخفاض عدد العاملين ب
  ).   ألف عامل36بالنتيجة تشغيل (جزئية 

 مليون شخص، ويعتبر أكبر عدد منذ 3.075وبلغ إجمالي عدد العمال في الربع الثاني من العام الحالي 
  .  1948العام 

، وفي %7.9ي القدس إلى وكان من الالفت توزيع نسب البطالة بحسب المناطق، حيث وصلت النسبة ف
، وفي منطقة تل أبيب %6.3، وفي منطقة حيفا والمركز وصلت إلى %8.3منطقة الشمال وصلت على 

ويتضح من األرقام نسب البطالة ترتفع في المناطق التي يعيش %.  7.1، وفي منطقة الجنوب 5.6%
 ارتفاع نسبة البطالة في وسط فيها العرب بأعداد أكبر نسبيا، فمع حساب نسبة البطالة في القدس فإن

) منطقة الشمال(الفلسطينيين المقدسيين ترفع النسبة في المنطقة، كما أن ارتفاع نسبة العرب في الجليل 
يشيران إلى ارتفاع نسبة البطالة، والعكس صحيح أيضا حيث بلغت نسبة ) منطقة الجنوب(وفي النقب 

 ويرجع ارتفاع نسب البطالة في البلدات العربية أساسا .البطالة أقل معدل مناطقي لها في منطقة المركز
إلى النقص في أماكن العمل والمناطق الصناعية فيها، األمر الذي ينعكس على مجمل أوضاع العرب 

كما تجدر اإلشارة إلى أن حساب نسبة البطالة يستند إلى معطيات مصدرها .  االقتصادية في الداخل
طني، ما يعني أن نسبة البطالة الحقيقية على أرض الواقع هي أعلى من مكتب العمل ومؤسسة التأمين الو

      األرقام الواردة في تقرير دائرة اإلحصاء المركزية
  2/9/2010، 48موقع عرب

  
  آالف المواطنين يشاركون في تظاهرة رفضاً للمفاوضات المباشرة: غزة .33

مفاوضات المباشرة التي ستنطلق اليوم     تظاهر آالف المواطنين في مدينة غزة، أمس، رفضاً لل         :حسن جبر 
وطالب المتظاهرون الذين لبوا نداء فصائل يسارية ومنظمـات أهليـة            .في العاصمة األميركية واشنطن   

بعدم االشتراك في هذه المفاوضـات التـي تخـدم    "وشعبية للتظاهرة ضد المفاوضات، القيادة الفلسطينية       
ة التي دعت لها الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحـزب         وحذر المشاركون في التظاهر    ".قوات االحتالل 
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الشعب والمبادرة الفلسطينية وشبكة المنظمات األهلية، من استغالل إسرائيل لهذه المفاوضات من أجـل              
وفي باحة الجندي المجهول بمدينـة غـزة، أقـام           .مواصلة عمليات التهويد وبناء مزيد من المستوطنات      

طابياً دعوا فيه إلى الوحدة ونبذ االنقـسام واالنـسحاب مـن المفاوضـات              منظمو التظاهرة مهرجاناً خ   
  .المباشرة

  2/9/2010، األيام، رام اهللا
  

   االستيطان تزامنا مع المفاوضاتاستمرار :الضفة الغربية .34
أكد مهتمون بشؤون االستيطان أن أعمال البناء مستمرة في عدد كبيـر مـن              :  عوض الرجوب  -الخليل  

الغربية ولم تتوقف، حتى خالل فترة التجميد التي أعلنتها إسرائيل، موضحين أن البناء             مستوطنات الضفة   
  .شمل إقامة وحدات سكنية جديدة ومصانع

أيلول الجاري، فـإن    /ويفيد مراقبون أنه رغم أن فترة التجميد، ومدتها أربعة أشهر، تنتهي أواخر سبتمبر            
 الوحدات السكنية والمدارس في مستوطنات الضفة خالل        البناء لم يتوقف، فيما تم اإلعالن عن بناء مئات        

  .هذه الفترة
ويؤكد مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن البناء االستيطاني مستمر في خمس               

وقال في حـديث عبـر      . مستوطنات على األقل شمال الضفة، نافيا وجود أي تجميد كما أعلنه االحتالل           
إنه تم قبل يومين إدخال خمسة منازل جاهزة لمستوطنة ألون موريه المقامـة علـى               الهاتف للجزيرة نت    

  .أراضي قريتي أبو عرقوب وسالم بمحافظة نابلس
وأضاف أن البؤرة االستيطانية العشوائية خفات جلعاد شهدت خالل األيام األخيرة أعمال تشييد بنية تحتية               

را إلى أعمال بناء أخرى في مستوطنة مسكيوت فـي          مشي. وتوسعية، وزودت بالكهرباء والمياه والطرق    
  .األغوار، وإيتمار في قرية عورتا قرب نابلس

ومن جهته أكد خبير األراضي واالستيطان عبد الهادي حنتش أن عدة محافظات جنوب ووسط الـضفة                
ـ "و" تينـا "و" كريات أربع "و" خارصينا"الغربية شهدت أعمال بناء استيطاني، ومنها مستوطنات         " ازرإلع

 .وسـط الـضفة   " كـدوميم "و" معاليه أدومـيم  "جنوب الضفة، و  " ماعون"و" كرمئيل"و" مجمع عتصيون "و
وأضاف أن البناء متواصل في معظم المستوطنات على شكل وحدات سـكنية أو مـصانع أو مـدارس،                  

  . وحدة سكنية منذ إعالن التجميد وحتى اليوم800مشيرا إلى إقامة 
مركزي لإلحصاء الفلسطيني تفيد بأن عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ           يذكر أن تقديرات الجهاز ال    

  . ألف مستوطن517 مستعمرة، يقطنها أكثر من 144 نحو 2009حتى نهاية عام 
  2/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   خالل آب المنصرمأسيرا 260شهيدان و .35

ة خالل شهر آب المنصرم شهيدان اثنـان مـن          استشهد في األراضي الفلسطيني   :  السبيل –الضفة الغربية   
وأوضحت مؤسسة التـضامن    .  مواطنا بينهم ستة أطفال وامرأتان     260قطاع غزة، بينما اعتقل أكثر من       

) 350(نسخة عنه أمس، أنه تم اعتقال ما يزيـد عـن            » السبيل«الدولي لحقوق اإلنسان في بيان وصل       
  .عامال فلسطينيا خالل الشهر الماضي

  2/9/2010، مانالسبيل، ع
  

   منطقة الخليلتغلق "إسرائيل" .36
وضعت القوات االسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، امس، فـي حالـة            : ب.ف.، ا "االيام"الخليل ــ   

تأهب غداة الهجوم المسلح الذي تبنته حركة حماس واسفر عن مقتل اربعة مستوطنين اسرائيليين، قبيـل                
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واغلقت القوات االسرائيلية، امس، اجـزاء       .الفلسطينيين واإلسرائيليين استئناف المفاوضات المباشرة بين     
ويقوم الجنود االسرائيليون بعمليات تفتيش من منزل الى منزل في قرى قضاء الخليل              .من الضفة الغربية  

  .حيث قتل رجالن وامرأتان احداهما حامل، مساء الثالثاء" كريات اربع"قرب مستوطنة 
في " بتقييم الوضع العمالني  "سرائيلي غابي اشكينازي، انه يقوم مع ضباط آخرين         وقال رئيس االركان اال   

نعمل على مستويات عدة منذ وقوع الحادث، وسنواصل العمل الى ان نـصل الـى               "واضاف،   .المنطقة
يعمل واجهزة االمن االخرى وسيواصل العمل حتـى توقيـف          "واكد ان الجيش االسرائيلي      ".االرهابيين
  .عن الهجوم" سؤولينالقتلة الم

  .واقامت القوات االسرائيلية حواجز على الطرق في المنطقة
، "كريـات أربـع   "من جهة ثانية، اصيب مواطنان جراء اعتداءات نفذها مستوطنون في محيط مستوطنة             

الليلة قبل الماضية، فيما ذكرت مصادر بلدية بني نعيم حيث فرضت قوات االحتالل حظراً على التجـول   
 مستوطنين، ان تدابير الحصار المشددة التي فرضت على البلدة، مـساء أول مـن أمـس،                 4تل  عقب مق 

  .ترافقت مع دهم عدد من المنازل واعتقال احد المواطنين
وواصلت قوات االحتالل، أمس، تدابير الحصار واإلغالق المشددة حول بلدة بني نعيم، شـرق الخليـل،                

  .60 عقب العملية المسلحة على الشارع االستيطاني رقم وذلك بعد فرضها حظر التجول على البلدة
  2/9/2010، األيام، رام اهللا

  
  الثقافة الفلسطينية أصيبت بانهيار كامل: مثقفون فلسطينيون  .37

أجمع مثقفون وأدباء فلسطينيون على أن المشهد الثقافي الفلسطيني يعيش حالة مـن             :  سمير حمتو  -غزة  
ني المدمر الذي تعيشه الساحة الفلسطينية نتيجة الـصراع الـدائر بـين             التمزق في ظل االنقسام الفلسطي    

، أن الثقافة   " الدستور"واعتبر المثقفون ، في أحاديث منفصلة لـ         .حركتي فتح وحماس منذ أربعة أعوام     
جبهـة  (الفلسطينية تشهد انهيارا في دورها ومكانتها في الدفاع عن الهوية ، وطالب المثقفـون بتـشكيل                 

  . سعيا إلنهاء الحالة الراهنة من االنقسام)ثقافية
  2/9/2010، الدستور، عمان

  
  خيار المفاوضات ال ينجز للفلسطينيين أي مكتسبات: "عملية الخليل" يرحب بـ حزب اهللا .38

أن العملية التي نفذتها كتائب القسام ـ الجناح العسكري لحركة المقاومـة اإلسـالمية    " حزب اهللا"اعتبر 
تأتي كرسالة واضحة تثبت أن ليس هناك أي خيـار آخـر            " الخليل في الضفة الغربية      في منطقة " حماس"

غير المقاومة يمثل رد فعل طبيعي على سياسات االحتالل واالستيطان وعلى الممارسـات الـصهيونية               
خيـار المفاوضـات    "ورأى في بيان ان      ".المتواصلة والضغوط الدولية المتزايدة على الشعب الفلسطيني      

ي كل سياقاته المباشرة وغير المباشرة أنه ال يمكنه أن ينجز للشعب الفلسطيني أي مكتسبات فيمـا                 أثبت ف 
  "."المجتمع الدولي لم يعد لهذا الشعب أي شيء من حقوقه المغتصبة

 2/9/2010، المستقبل، بيروت
  

  ين  لحملة واسعة ترفض تنصل العالم من مسؤولياته تجاه الالجئيدعو" المطارنة الموارنة" .39
 الذي ترأسه    الذي عقده المطارنة الموارنة    جاء في البيان الصادر عن االجتماع     : حسناء سعادة    - الديمان

  : البطريرك الماروني نصراهللا صفير
وعلى امل ان   . المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين برعاية اميركية      ) اليوم(ـ تنطلق غدا    

ل وشامل ينهي مأساة الشعب الفلسطيني المزمنة، يلفت اآلبـاء إلـى ان             يصل المتفاوضون الى حّل عاد    
لبنان معني مباشرة بهذه القضية، وال سّيما بمعضلة الالجئين الفلسطينيين الذين قد يحرمـون مـن حـق                 
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وهذا ما يرفضه جميـع اللبنـانيين النـه         . العودة او يجبرون على التوطين في البلدان التي يعيشون فيها         
كما ترفـضه سـائر     . مع الدستور اللبناني، ويشكّل اكبر خطر على لبنان دولةً ومجتمعاً وكياناً          يتناقض  

وعلى الدولة اللبنانية ان تواكب هذه المفاوضات بحملة ديبلوماسية واعالميـة واسـعة             . البلدان المضيفة 
ن على حـساب    وواضحة ترفض تنّصل المجتمع الدولي من مسؤولياته، وحّل قضية الالجئين الفلسطينيي          

  .لبنان
   2/9/2010، السفير، بيروت

  
  لبنان يقدم شكوى لدى األمم المتحدة احتجاجاً على شبكات التجسس اإلسرائيلية  .40

قدم لبنان أمس شكوى حول شبكات التجسس التي زرعتها أجهزة االستخبارات االسرائيلية في األراضي              
تبارها وثيقة رسمية من وثائق الدورة الرابعـة والـستين          اللبنانية، طالباً تعميم هذه الوثيقة ومرفقاتها باع      

الحـال فـي    "للجمعية العمومية للمنظمة الدولية في اطار البند الخامس عشر من جدول أعمالها في شأن               
  .ومن وثائق مجلس األمن" الشرق األوسط

قتين الـى األمـين     ووجه المندوب اللبناني الدائم لدى األمم المتحدة نواف سالم رسالة في نسختين متطاب            
 مون ورئيس مجلس األمن للشهر الجاري المندوب التركي أرتـوغرول           -العام للمنظمة الدولية بان كي      

آباكان، تضمنت نص شكوى هي األولى من نوعها اعدتها وزارة الخارجية والمغتربين في شأن شبكات               
منظمة الدولية تتنـاول موضـوع      التجسس اإلسرائيلية حصراً، علماً أن لبنان ضّمن شكاوى سابقة لدى ال          

عدواناً سافراً على لبنان واعتداء على      "وأكد لبنان في شكواه الجديدة أن شبكات التجسس تشكل          . التجسس
  ". 1701سيادته وانتهاكاً صارخاً لها بما يناقض القرارات الدولية وبخاصة القرار 

  2/9/2010، النهار، بيروت
    

    ة الفلسطينية تكريس لالحتالل وتصفية للقضيالمفاوضات: جبهة العمل والبعريني .41
واعتبـر  . صدرت مواقف تندد باستئناف التفاوض الفلسطيني االسرائيلي اليوم في العاصمة األميركيـة           

المفاوضات التي تديرها وترعاهـا     «النائب السابق وجيه البعريني أن      » التجمع الشعبي العكاري  «رئيس  
متـسائالً  » ت العربية، ما هي إال تكريس لالحتالل وكسب للوقت        الواليات المتحدة بمشاركة بعض الجها    

  . »جدواها في ظل التصعيد الصهيوني في االستيطان والتهويد وطرح يهودية الدولة«عن 
في الشمال في دارته في العبدة، امس،       » الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   «ودعا خالل لقائه وفد من      

ل إلخراج الساحة الفلسطينية في لبنان من دائرة االستغالل الذي تسعى إليه            الى التنسيق بين جميع الفصائ    
حيث وجدنا منهم من استعجل وأيد المفاوضات دون أن يحترم الموقف اللبناني الرسـمي              «بعض القوى،   

  . »والشعبي الذي يلتزم بمعادلة الجيش والمقاومة كخيار للمواجهة
في منطقة الخليل في الضفة     » حماس« التي نفذتها أمس األول،      بالعملية» جبهة العمل اإلسالمي  «وأشادت  

تشكل ردا طبيعيا على المفاوضات المباشرة وعلـى محاولـة تـصفية القـضية              «الغربية، معتبرة أنها    
وأشارت في بيان   . »الفلسطينية وطمس الهوية العربية واإلسالمية لالماكن المقدسة داخل فلسطين المحتلة         

الـشعوب العربيـة    « امس، برئاسة منسقها العام الشيخ زهير الجعيـد إلـى أن             عقب اجتماعها الدوري  
  . »واإلسالمية والتاريخ لن يرحموا أبدا من باع القضية بالمزاد العلني لقاء وعود وأوهام زائفة
 2/9/2010،  السفير، بيروت

  
  نفلسطي و"إسرائيل"ـ القدس عاصمة ل:قوات دولية مؤقتة في الضفة نشر مبارك يقترح .42

حديثاً للرئيس المصري حسني مبارك اقترح      ” النيويورك تايمز “نشرت جريدة    : حنان البدري  -واشنطن  
، وذلـك  ”اإلسـرائيليين ”فيه نشر قوات دولية في الضفة الغربية لوقت محدد يتفق عليه بين الفلسطينيين و    
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ن أجل حل العديـد مـن       وأكد مبارك استعداد مصر لبذل الجهود م      . والشعور باألمن ” بناء الثقة “بغرض  
  . الفلسطينية-القضايا الشائكة المتعلقة بقطاع غزة بما في ذلك تبادل األسرى والمصالحة الفلسطينية 

يستلزم أن تكون جزءاً من سالم إقليمي واسع، وأن التسوية          ” عملية السالم “وأعاد مبارك التأكيد أن نجاح      
 إال أن   67عام ، ” إسرائيل“ية في األراضي التي احتلتها      الدائمة واضحة المعالم، وذلك بإقامة دولة فلسطين      

والدولة الفلسطينية، واعتبر مبارك أن المـستوطنات       ” إسرائيل”مبارك أضاف أن تكون القدس عاصمة ل      
  .عقبة تكرس االحتالل

  2/9/2010، الخليج، الشارقة
 

  مباشرة اللجنة المبادرة العربية تعقد اجتماعاً قريباً لتقييم المفاوضات: موسى .43
قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أمس، إن لجنة المبادرة العربية قد تعقـد اجتماعـا                
قريبا تحسبا لتعثر المفاوضات المباشرة المقرر انطالقها، اليوم الخميس، في واشنطن بـين الفلـسطينيين               

  .” اإلسرائيليين”و
دور لجنة مبادرة   . . ئمون من نتائج هذه المفاوضات      الكثيرين متشا “وأضاف في تصريح للصحافيين إن      
  .” السالم العربية مستمر لمتابعة األمر

الماضي دعمها لقرار الـرئيس     ) يوليو(وقال موسى ان لجنة مبادرة السالم العربية التي قدمت في تموز            
ين أو ثالثة أو بعد  الفلسطيني محمود عباس استئناف المحادثات المباشرة مع اسرائيل، قد تنعقد بعد أسبوع           

  .لمراجعة تقدم المحادثات” أيلول الحالي/شهر سبتمبر
 2/9/2010، الخليج، الشارقة

 
  حكومة حماس هي األكثر شرعية لتمثيل الشعب الفلسطيني في المفاوضات المباشرة: نجاد .44

 المباشـرة   انتقد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد، األربعاء استئناف مفاوضات السالم         : )يو بي أي  (
  . والفلسطينيين، لن تؤدي إلى إنهاء النزاع في الشرق األوسط "اإلسرائيليين"بين 

هي الجهة األكثر شرعية لتمثيل الشعب الفلسطيني في المفاوضات المباشـرة           " حماس"ن حكومة   واعتبر إ 
لمفاوضـات  إن الشعب الفلسطيني هو المعني بهـذه ا       "وقال   .مع اإلسرائيليين، ألن الشعب منحها صوته     

أن حكومة حماس المنتخبة هي الجهة األكثر شرعية لتمثيـل الـشعب            "معتبراً  " فيجب اإلتيان بمن يمثله   
   ".الفلسطيني ألن الشعب منحها صوته

الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس      (واعتبر أن المشكلة الفلسطينية ال تُحل عبر التفاوض بين شخصين           
وإنما يجب التطرق الى المسائل الرئيسية وتشخيص جـذور         ) تنياهوورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ن    

كما يجب تحديد الجهة التي ستمثل عشرة ماليين فلسطيني وتتحدث نيابة عنهم،            "المشكلة وحلها، وأضاف    
  فال يحق للكيان الصهيوني أن يحدد الجهة التي يريد التفاوض معها؟ 

لقد مضى علـى     ": قناة العالم اإليرانية الناطقة بالعربية      عن نجاد قوله في مقابلة مع      "فرانس برس "نقلت  و
 عاماً وقد تم طرح عشرات الطرق للحل لكنها فـشلت           30المفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي أكثر من       

  ".جميعها
هل أن مصير   "، متسائالً   "يجب أيضاً تحديد المواضيع التي يتم مناقشتها في المفاوضات        "وأوضح نجاد أنه    

لسطيني أو قضية أرض فلسطين هو موضوع النقاش؟ هل الحوار يدور حـول رفـع الظلـم                 الشعب الف 
  ".والتمييز واالحتالل وعودة المحتلين الى أوطانهم األصلية؟

إن التجربة أثبتت أن أميركا تدعم الكيان       "ودعا الى أن يكون هناك راعٍ نزيه لمثل هذه المفاوضات وقال            
  ".كل مطلق، فكيف يمكن لهم التوسط ورعاية المفاوضات؟الصهيوني واعتداءاته واحتالله بش
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إن توقيع اتفاقيات من قبل أي جهة ال يمنح الشرعية للكيان الصهيوني، هذا الكيـان بغـيض وال                  "وقال  

  ".يريده أحد في هذا العالم إال الحزب الصهيوني في أوروبا وأميركا
  2/9/2010، المستقبل، بيروت

  
  باسم نعيم زير الصحة في غزةاألمن المصري يعتقل نجل و .45

اعتقلت أجهزة األمن المصرية مؤخراً الشاب محمد نعيم، نجـل وزيـر الـصحة فـي                : )فلسطين(غزة  
وقالت مصادر   .الحكومة الفلسطينية بغزة الدكتور باسم نعيم، وذلك خالل تواجده في األراضي المصرية           

عتقلت نعيم، وهو في العشرينات من عمره،       إن األجهزة األمنية المصرية ا    " قدس برس "فلسطينية لوكالة   
خالل تواجده في األراضي المصرية، بعدما وصلها قادماً من غزة قبل نحو أسبوعين بشكل رسمي عـن                 

  .طريق معبر رفح
وأضافت أنه تم نقل نعيم إلى سجن المرج في القاهرة، ولم توجه له أي تهمة، وأن اعتقاله تم فقط ألنـه                     

  .غزةنجل ابن وزير الصحة في 
ويشار إلى أن السلطات المصرية تعتقل نحول ثالثين فلسطينياً في سجونها، بعضهم أمضى أكثر من ست                

 .سنوات وترفض اإلفراج عنهم رغم حصول عدد منهم على أحكام قضائية باإلفراج
 1/9/2010، قدس برس

 
   للقانون الدولي "إسرائيل"مطلوب اعتذار علني ليسجل انتهاك : داود أوغلو .46

أعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، أمس، أن خمسة من مطالـب بـالده               : د نور الدين  محم
السبعة من إسرائيل قد تحققت حتى اآلن، ولم يبق سوى مطلبي االعتذار والتعويض، عن عدوانها علـى                 

ن ، موضحاً أن هدف أنقرة من طلب االعتذار هو تسجيل انتهـاك إسـرائيل للقـواني               »أسطول الحرية «
  . الدولية

وقال داود اوغلو، في حوار مع قناة تلفزيونية تركية، إن إسرائيل هي في وضع يتطلب االعتـذار مـن                   
المجتمع الدولي ومن عائالت الضحايا على انتهاكها للقانون الدولي، موضحاً أن هذا ليس فقـط مطلـب                 

وأشار إلى أن إسرائيل يمكن أن      . تركيا بل كل المجتمع الدولي، وهي مسألة أصبحت بين إسرائيل والعالم          
تعتذر لتركيا والمهم هو أن يكون ذلك عبر بيان علني، مشدداً على أن المهم لتركيا أن تتم المحاسبة على                   

  . هذا الفعل
 2/9/2010، السفير، بيروت

  
  "سرائيلإ" بمناورات في تركيا بمشاركة مشاركتهاواشنطن ترهن  .47

س ان الواليات المتحدة لن تشارك في مناورات عسكرية جوية          قالت صحيفة تركية أم   ):  ف ب  أ( –نقره  أ
  . مقررة في تشرين االول في تركيا اذا استبعد االسرائيليون منها

الواسعة االنتشار نقال عن مصادر غير محددة ان واشنطن ابلغـت الـسلطات             " حرييت"وبحسب صحيفة   
اذا لم تـتم دعـوة      " نسر االناضول "رات  العسكرية التركية ان المطاردات االميركية لن تشارك في مناو        

  .سالح الجو االسرائيلي للمشاركة في المرحلة الدولية من هذه المناورات السنوية
من المناورات التي كانت تتيح للطائرات االسـرائيلية منـذ          " المرحلة الدولية "واعلنت تركيا رسميا الغاء     

  . انب دول الحلف االطلسي وضـمنها تركيـا       الواسعة للتدرب الى ج   ) وسط( استخدام سهول كونيا     2001
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نظمة الـدفاع الجـوي او تمـارين    أوكان الطيارون االسرائيليون يقومون بعمليات محاكاة لهجمات على    
  .تموين في الجو للمهام البعيدة االمد

2/9/2010، الدستور، عمان  
  

    في المفاوضات  "  بال عنفحماس"واشنطن ال تمانع بـ  .48
الواليات المتحدة الثالثاء أن حركة حماس الفلسطينية يمكن أن تشارك على المـدى             أعلنت  : )ب.ف  .أ  (

في حال تخلت عن العنف وانضمت إلى المبادئ الديمقراطية         " إسرائيل"الطويل في مفاوضات السالم مع      
نحن ال ننتظر أن تلعب حمـاس       "وقال المبعوث األمريكي جورج ميتشل للصحافيين في البيت األبيض           .

  .للمفاوضات المباشرة " ور في العملية الفوريةأي د
ولكن كما قلنا، وزيرة الخارجية هيالري كلينتون وأنا شخصياً، مرات عدة، نرحب بمـشاركة              "وأضاف  

كاملة لحماس وألطراف أخرى معنية في حال احترمت شروط الديمقراطية وتخلت عن العنـف وهمـا                
       " .بالتأكيد شرطان مسبقان ألية محادثات جدية

2/9/2010، الخليج، الشارقة  
  

    الشاملسالمال على االلتزام القائم لدى أوباما بتحقيق  أكدالسالمالمبعوث األميركي لعملية  .49
ـ     :زياد حيدر  إن المبعوث األميركي لعملية السالم فريـدريك       » السفير«قالت مصادر دبلوماسية أميركية ل

على االلتزام القائم لدى إدارة الرئيس باراك أوباما   «ف  هوف ، الذي انتقل إلى دمشق من بيروت، أكد هو         
  . »بتحقيق سالم شامل في المنطقة

2/9/2010، السفير، بيروت  
  

   أربعة مستوطنين في الخليلمقتلألمانيا وفرنسا تدينان  .50
، ودان وزيـر الخارجيـة       التي قتل فيها أربعة مستوطنين إسرائيليين      توالت الردود المنددة بعملية الخليل    

األلمانية غيدو فيسترفيلله أمس بشدة الهجوم الذي ذهب ضحيته أربعة إسرائيليين قرب الخليل قـائالً إن                
. »المباشرة في واشنطن) اإلسرائيلية ـ الفلسطينية (هو عرقلة موعد بدء المفاوضات «الهدف الوحيد له 

بأن تتحلى األطراف كافـة      «وتابع الوزير األلماني في بيان وزعته وزارة الخارجية في برلين أنه يأمل           
  .»بالقدرة على إيجاد رّد حكيم، وأن ال تحيد عن طريق المفاوضات والسالم

وحّض وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اسـرائيل والفلـسطينيين علـى عـدم الرضـوخ لــ                  
يـان انـه    ، وقال كوشنير في ب    »عملية الخليل «، في إشارة الى     »استفزازات المتطرفين المعادين للسالم   «
في الوقت الذي تبدأ المفاوضات في واشنطن المباشرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانيـاهو والـرئيس                «

محمود عباس، أحّض المسؤولين الفلسطينيين واإلسـرائيليين علـى ضـبط الـنفس وعـدم الرضـوخ                 
  .»الستفزازات المتطرفين المعادين للسالم

2/9/2010، الحياة، لندن  
  

  ضربة اإلسرائيلية إليران حرب نفسيةال: كاتب أمريكي .51
قلل الكاتب األميركي جورج فريدمان، من أهمية الجدل العام الدائر في الغـرب             :  نزار عبود  -نيويورك  

حول احتمال شن هجمات إسرائيلية وأميركية على منشآت إيران النووية، ووضعها في إطـار التهويـل                
  .الرامي إلى تحسين شروط التفاوض

» ستارفور«ل االستراتيجي األميركي المختص بشؤون الشرق األوسط، في مقال نشره موقع            وعزا المحل 
االستخباري األميركي، زيادة التسريبات المتعلقة بتوجيه ضربات جوية، إلى الحاجة الغربية إلشاعة جو             
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مبـادرات  إنها تتزامن مع ال   «من االستنفار الحربي بهدف تعزيز مصالح واشنطن وتل أبيب، وكتب قائالً            
الدبلوماسية، ويرمي مهندسوها إلى استفزاز اإليرانيين وترويج تسوية أكثر مالءمة للواليـات المتحـدة              

  .»وإسرائيل
2/9/2010، األخبار، بيروت  

  
  خطة سالم في متناولنا .52

  حسني مبارك
ئـم،   سنوات طويلة منذ آخر مرة اقترب خاللها الفلسطينيون واإلسرائيليون من إقرار سـالم دا    10مرت  

خالل فترة عملي بـالقوات الجويـة المـصرية،         .  في طابا بمصر   2001) كانون الثاني (وذلك في يناير    
وباعتباري رئيس مصر، شاهدت    . عاينت التكاليف المأساوية المترتبة على الحرب بين العرب وإسرائيل        

 وتكبدت مـصر حيـاة      . الفلسطينية -كثيرا من النجاحات واإلخفاقات في مسار عملية السالم اإلسرائيلية          
 علـى يـد     1981ومنذ يوم اغتيالـه عـام       . سلفي، أنور السادات، ثمنا لقرارها عقد سالم مع إسرائيل        

  .متطرفين، الذي شهدته بنفسي، عملت على تحويل حلم السالم الدائم في الشرق األوسط إلى حقيقة
 اآلن فصال جديـدا فـي هـذا         اآلن، وبعد فترة توقف للمفاوضات المباشرة استمرت قرابة عامين، نفتتح         

 التي تبدأ بعقد اجتماعات بـين       -ويدعي الكثيرون أن هذه الجولة الجديدة من المحادثات         . التاريخ الطويل 
الرئيس أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عبـاس والملـك              

  .واجه فشال محتوما ككل سابقاتها ت-األردني عبد اهللا، إلى جانبي، هنا األربعاء 
وقد . بيد أن مشاركة الرئيس أوباما القوية أحيت آمالنا مجددا في السالم، ويتحتم علينا انتهاز هذه الفرصة               

إقامة دولـة   :  إسرائيلية دائمة  -اتضحت بالفعل صورة العوامل واسعة النطاق المرتبطة بتسوية فلسطينية          
.  مع وجود القدس كعاصمة إلسرائيل وفلسطين      1967ها إسرائيل عام    فلسطينية على األراضي التي احتلت    

وقد نجحت المفاوضات السابقة في تسوية الكثير من التفاصيل المتعلقة بالوضع النهائي لالجئين والحدود              
  .والقدس واألمن

ات العنـف   التأثير التراكمي لسنو  : أما العقبة الكبرى التي تقف اآلن في طريق النجاح فتحمل طابعا نفسيا           
ومـن أجـل ضـمان نجـاح        . والتوسع االستيطاني اإلسرائيلي الذي أسفر عن انهيار الثقة بين الجانبين         

  .المحادثات، يجب أن نعيد بناء الثقة والشعور باألمن
  كيف يمكننا تحقيق ذلك؟: والتساؤل اآلن

من أجـل  . نف أخرىيجب أن نحمي عملية السالم ضد مزيد من االنتكاسات جراء اندالع أعمال ع       : أوال
هذه الغاية، تقف مصر على أهبة االستعداد الستئناف جهودها لتسوية الكثير من القضايا العسيرة المحيطة               
بغزة، بحيث تضطلع بالوساطة في تبادل األسرى بين إسرائيل وحماس المسيطرة على غزة، بما يـضع                

ريمتها فتح التي تسيطر على الـضفة       نهاية للحصار اإلسرائيلي ويعزز إمكانية المصالحة بين حماس وغ        
ويحمل كل ذلك أهمية حيوية لتحقيق حل إقامة الدولتين، ذلك أنه ليس بمقدور الفلسطينيين تحقيق               . الغربية

حال استثناء غزة من إطار عمل الـسالم، سـتبقى مـصدرا            . السالم بينما تعتمل صفوفهم باالنقسامات    
  .للصراع، مما يقوض التوصل لتسوية نهائية

 الفلسطيني، يجب دمجه في سالم إقليمي أوسع بين إسرائيل والعـالم            -ن أجل نجاح السالم اإلسرائيلي      م
وتعرض مبادرة السالم العربية، التي أقرتها جميع الدول العربية، على إسرائيل السالم وتطبيـع              . العربي

إال أنه خـالل    . فلسطينيينالعالقات مقابل انسحابها من أراض عربية وإقرار حل عادل لقضية الالجئين ال           
ينبغي أن تستمر الدول العربية في      . الفترة االنتقالية يتعين على الجانبين إظهار أن هذا الحلم في المتناول          

  .إظهار جديتها إزاء مبادرتها للسالم عبر اتخاذ خطوات تتناول مخاوف وآمال اإلسرائيليين العاديين
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لمتعذر التوفيق بين المستوطنات والسالم، ذلـك أن األولـى          من ناحيتها، يجب أن تعي إسرائيل أنه من ا        
وعليه، فإن من الحيوي وضع نهايـة للتوسـع         . تعمق االحتالل الذي يسعى الفلسطينيون لوضع نهاية له       

اإلسرائيلي االستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية كي تنجح المفاوضات، مع البدء بتمديد قـرار               
  .ؤقت على عملية بناء المستوطنات والذي ينتهي هذا الشهرالحظر اإلسرائيلي الم

إال أنه ال يمكن أن يتحول      . بالنسبة لكال الجانبين، يمكن بناء الثقة فقط على األمن القائم على أرض الواقع            
األمن إلى ذريعة الستمرار احتالل إسرائيل ألراض فلسطينية، لما ينطوي عليه ذلك من تقويض للمبـدأ                

أدرك أن إلسرائيل احتياجات أمنية مشروعة، وهي احتياجـات يمكـن           . رض مقابل السالم  األ: األساسي
من جانبها، تعتقد مـصر     . التوفيق بينها وبين مطلب الفلسطينيين العادل بانسحاب كامل من أراض محتلة          

 الثقـة   أن وجود قوة دولية في الضفة الغربية، بحيث تتمركز لفترة يتفق عليها الطرفان، سيمنح الجانبين              
  .واألمن الذي يسعيان خلفه

وقد جرى التوصل إلى جميع     . وأخيرا، تقف مصر على استعداد الستضافة جوالت الحقة من المفاوضات         
االتفاقات الكبرى بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بمشاركة مصرية نشطة، بالتعاون الوثيق مع الواليـات             

ل مصر على البحر األحمر، اللحظـة التـي كـان           ، على سواح  2001وشهدت محادثات طابا    . المتحدة
دعونا نبدأ من حيث توقفنا، ونأمل فـي أن         . الجانبان فيها أقرب ما يكون للتوصل التفاق إلنهاء الصراع        

  .تثمر روح التعاون التي صاحبت هذه المحادثات األخيرة النجاح
م دائـم بـين إسـرائيل       ومن شـأن تحقيـق سـال      . إننا نعيش في عالم يعاني من اندفاع مرير للتطرف        

وباعتباري . والفلسطينيين تسليط الضوء على األمل أمام الشرق األوسط والشعوب بمختلف أرجاء العالم           
  .شخصا عايش خراب الحرب وآمال السالم، أناشد األطراف كافة إنجاح هذه الجولة من المفاوضات

  "نيويورك تايمز"
  2/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   النهائي؟الماالستسمفاوضات  .53

  عبد الباري عطوان
ال تحتاج مفاوضات السالم المباشرة التي تنطلق صباح اليوم في واشنطن بين السيد محمود عباس رئيس                
السلطة الوطنية الفلسطينية في رام اهللا ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو الـى عمليـة فدائيـة                 

خليل الفشالها، او اخراجها عن مسارها، فهي فاشلة اصـالً          تستهدف مستوطنين اسرائيليين قرب مدينة ال     
او محكوم عليها بالفشل قبل ان تبدأ، اللهم اال اذا رضخ الجانب الفلسطيني لـشروط نتنيـاهو بالكامـل                   

  .استجابة لضغوط امريكية وعربية، وهذا غير مستبعد على أي حال
لك التي حدثت الثالثاء، وفي مثل هذا التوقيت،        مفاوضات السالم هذه بحاجة فعالً الى عملية فدائية مثل ت         

لفتح اعين االطراف المشاركة فيها الى الحقائق االساسية التي تحكم الصراع، واالطراف االخرى الفاعلة              
فيه، ورأي فئات الشعب الفلسطيني المختلفة من اقصى اليمين الى اقصى اليسار في هـذه المفاوضـات،                 

  .هذه الفئات التي يريد ان يتفاوض وربما يتوصل الى اتفاق سالم باسمهاومدى تمثيل الطرف الفلسطيني ل
عربي عن جـوهر    ' تنازل'في واشنطن تجري حالياً عملية تزوير للتمثيل الفلسطيني، مثلما تجري عملية            

القضية الفلسطينية، ورسم خطوط اول تحالف، او جبهة عربية اسرائيلية، برعاية امريكيـة، لمواجهـة               
وقيام هذا التحالف االسـتراتيجي الجديـد ال   . يد، الذي هو الخطر االيراني السوري وملحقاتهالخطر الجد 

يمكن ان يتم دون تقديم مغريات للطرف االسرائيلي الذي سيكون رأس الحربة، في اي هجـوم، لتـدمير                  
  .يةوهذه المغريات قد تتمثل في فرض صيغة تسوية بمواصفات اسرائيل. المنشآت النووية االيرانية

نتنياهو فرض شروطه، بعد ان ضمن سحب الطرف اآلخر لـشروطه، ورضـوخ واشـنطن بالكامـل                 
المالءاته، واعاد التشديد عليها عندما اكد انه ابلغ الرئيس االمريكي اثناء االجتماع به، انه لن يمدد فترة                 
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شاريه الى التصريح    من الشهر الحالي، واوعز الحد مست      26تجميد البناء في المستوطنات التي تنتهي في        
  .بان القدس المحتلة ستظل عاصمة موحدة لدولة اسرائيل

الضيوف العرب على مائدة عشاء الرئيس اوباما التي ستدشن انطالقة المفاوضـات، يحملـون اجنـدات             
محلية مختلفة، يريدون الحصول على مباركة امريكية لها، مقابل توفير مظلة للمفاوض الفلسطيني وربما              

ه التباع اعلى درجات المرونة في التعاطي مع المطالـب االمنيـة االسـرائيلية، ومراعـاة                الضغط علي 
حساسية وضع نتنياهو، واالعتبارات القائم عليها ائتالفه الحاكم، بما يؤدي الى استمراره والحيلولـة دون               

  .انهياره
ليكون الى جانبـه    ولم يكن من قبيل الصدفة ان يصطحب الرئيس حسني مبارك نجله جمال الى واشنطن               

اثناء اللقاءات الرسمية مع الرئيس االمريكي وهو الذي ال يتمتع بأي منصب رسمي، ولن نفاجـأ اذا مـا                 
  .ضمن له مقعداً رسمياً على مائدة حفل العشاء التي ستدشن انطالق المفاوضات المباشرة

***  
هم عالمياً، والحصول على مباركة     الرئيس مبارك يريد ايضاً تدشين عملية الخالفة لحكمه في العاصمة اال          

نتنياهو لها، ألم يقل الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس الشعب المصري،               
وسكرتير الرئيس مبارك السابق لشؤون المعلومات ان مباركـة اسـرائيل ورضـاء واشـنطن امـران          

  ضروريان لتنصيب اي رئيس مصري جديد؟
ك عبداهللا الثاني، يريد في المقابل نصيبه من أي تسوية مقبلة، خاصة من صـندوق               العاهل االردني، المل  

التعويضات لقضية الالجئين الفلسطينيين، وهو الصندوق الذي من المقرر انـشاؤه لتعـويض الالجئـين               
والدول المستضيفة لهم معاً، وفوق هذا وذاك، يتطلع العاهل االردني الى ضمانات امريكية بعدم تحويـل                

 الى  1948ده الى وطن بديل، ومنع اي تهجير جديد لفلسطينيي الضفة الغربية، او حتى فلسطينيي عام                بال
االردن، وهو احتمال وارد في ظل اصرار جميع المسؤولين االسرائيليين على يهودية اسرائيل كـشرط               

  .ألي تسوية سلمية
نجاحها في الوقت نفسه، الن الـشعب       نضع ايدينا على قلوبنا خوفاً من فشل هذه المفاوضات، وخوفاً من            

الفلسطيني سيدفع ثمناً باهظاً في الحالين، ودون ان يملك القدرات او الدعم العربي اللذين يمكن ان يمكناه                 
  .من تقليص الخسائر اذا لم يستطع منعها

ـ               ن ان  فعندما يقول الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان التوصل الى اتفاق سالم يمك
يتم في غضون شهر، وليس عاماً مثلما حددت الدولة الراعية، اي امريكا كسقف زمني لهذه المفاوضات،                
ال بد ان عريقات يعرف عن ماذا يتحدث، فال أحد غيره على اطالع على سير المفاوضات السرية منهـا   

  .والعلنية، وليس هناك من يتابع او يحاسب
اهو مشروع اتفاق متكامالً جرى التوصل اليه مع ايهود اولمرت اثناء           الرئيس عباس قال انه قدم الى نتني      

واضاف الرئيس عبـاس    . رئاسته للوزارة، ولم يتم التوقيع عليه بسبب ادانة االخير في قضايا فساد مالي            
  .بان نتنياهو لم يرد مطلقاً، بالسلب او االيجاب على هذا المشروع

يس بسبب صالبة الموقف الفلسطيني، بقدر مـا هـو صـالبة            ما نريد قوله ان احتماالت الفشل كبيرة ل       
، فقد تعودنا على عمليات التالعـب بـاالعالم         'مفاجآت'مواقف نتنياهو، ولكن علينا ان ال نستبعد حدوث         

فالـدكتور  . ووسائله الطالق قنابل دخان، بين الحين واآلخر، إلخفاء ما يجري حقيقة في الغرف المغلقة             
لى بناء البنى التحتية للدولة الفلسطينية كان يتحدث بثقة مطلقة عن قيام هـذه              سالم فياض الذي يعكف ع    

اغسطس المقبل، وهو الموعد نفسه الذي حددته ادارة اوباما كسقف زمنـي للمفاوضـات              /الدولة في آب  
  .المباشرة الحالية

***  
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وتطويق تـداعياتها   العملية الفدائية التي اسفرت عن مقتل اربعة مستوطنين في الخليل جرى امتصاصها             
في واشنطن، فمن الواضح ان هناك اكتفاء باالدانات التي صدرت عـن الـسلطة وزعيمهـا ونتنيـاهو                  
واالدارة االمريكية، والمضي قدماً في المفاوضات وفق الخطة المرسومة لسبب بسيط هو ان ال احد يريد                

ي المحتلة نظراً لمسلسل االهانات     ان يستوعب الرسائل التي تحملها، اولها وجود حالة غليان في االراض          
واالذالل الذي يتعرض له الفلسطينيون في ظل االستيطان والحواجز والقمع المـزدوج، اي االسـرائيلي               

وثانيها حال االنقسام الراهنة بين     . والسلطوي، والتفرد في القرار دون اي مرجعيات او مؤسسات وطنية         
بان هناك احتالالً لالرض نسيه الكثيـرون فـي غمـرة           معسكر مفاوض، وآخر مقاوم، وثالثها التذكير       

التنسيق االمني، ورابعها قدرة المقاومة ورجالها على اختراق هذا التنسيق والوصول الى اهـدافهم فـي                
  .المكان والزمان اللذين يريدونهما

فالرئيس عباس يذهب للمفاوضات في ظل معارضة معظم فصائل منظمة التحرير، واكثر مـن نـصف                
 اللجنة المركزية لحزبه الحاكم، ومعظم ابناء الشعب الفلسطيني في الشتات، وكان الفتاً ان الـسيد                اعضاء

مروان البرغوثي االسير والقيادي الفتحاوي االبرز حرص على التأكيد على معارضته من معتقله اكثـر               
ـ                 ة الراعيـة لهـذه     من مرة، ومع ذلك ال تثير هذه اآلراء اي اهتمام لدى الرئيس عباس، وال حتى للدول
  .المفاوضات والداعية لها، التي تدعي ان نشر الديمقراطية والحريات على قمة اولوياتها

امريكا ال تستطيع فرض تسوية او تمثيل على الشعب الفلسطيني، مهما امتلكت من المال واسباب القـوة،          
ياً من جنودهـا فـي       جند 25فها هي تنسحب مهزومة ومثخنة بجراح الفشل من العراق، وها هي تخسر             

فالطائرات والصواريخ والتكنولوجيا العسكرية الحديثـة تنهـزم امـام ارادات           . اربعة ايام في افغانستان   
  .الشعوب اذا ما اصرت على المقاومة والتمسك بحقها باالستقالل والسيادة الحقيقيين

ـ              ستان والعـراق، او الهـزائم      ال نعتقد ان الرئيس عباس يريد ان يذكره احد بالهزائم االمريكية في افغان
، ولكن ال ضير في ان نفعل ذلـك، مـستعينين           2006االسرائيلية في لبنان والتي كان آخرها صيف عام         

بالعملية الفدائية االخيرة في منطقة الخليل كجرس انذار، آملين ان ال نفسد عليه عشاءه الدسم هذه الليلـة                  
  .سؤولين العربفي معية مضيفه اوباما ومريديه من الزعماء والم

  2/9/2010، القدس العربي، لندن
  

   زواياها األربعمنعملية الخليل  .54
  عريب الرنتاوي

يتعين على حماس وحلفائها تنفيـذها ، لكـي تـصبح           " عملية كريات أربع  "ال أدري كم عملية من طراز       
ـ  ر من هذه العمليات    لكنني أعرف أننا لن نحتاج لعدد كبي      ... أمراً محتماً " المفاوضات المباشرة "اإلطاحة ب

قبل أن يتحقق هذا الهدف ، وتصبح عملية السالم العاثرة ، أثراً بعد عين ، وأعرف أيضاً أننا سـنحتاج                    
ـ           ، " وحدات النخبة في جيش الدفاع اإلسرائيلي     "لعدد أقل من العمليات المشابهة ، قبل أن تصدر األوامر ل

  .ئهابالتوجه إلى غزة وصب رصاصها المصهور فوق رؤوس أبنا
نحن أمام الدّوامة ذاتها إذن ، لكأننا لم نتعلم من دورس الجوالت المتعاقبة من المواجهات والمفاوضـات                 
والعمليات ، دائما نعود للمربع األول ، ودائما نعاود فعل الشيء ذاته ونتوقع نتائج مغايرة ، وفي ظني أن               

 واسـتمرار   - 2006تخابي المبين في     خصوصا بعد نصرها االن    -تجاهل حماس والتنكر لنفوذها الهائل      
أوال ، في تفـاقم مـأزق النظـام         : الرهان على فصائل ورموز وشخصيات متآكلة ، هو السبب الرئيس         

وثالثاً ، في انـسداد  ... ثانياً ، في انهيار جهود المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية        ... السياسي الفلسطيني 
بيب وبعض أركان السلطة ، يريدونها على أنقاض حماس بما          عملية السالم التي ما زالت واشنطن وتل أ       

  .تمثل ومن تمثل ، وفوق جثتها الهامدة
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إن لم يحصل ذلك التقدم سـتقوى حمـاس ويتعـزز    : فالذين يدفعون باتجاه تقدم عملية السالم يقولون لك      
غـول حمـاس    ت"والذي يقدمون األموال للسلطة وحكومة فّياض يبررون ذلك في الخشية من            .... نفوذها

والذين يبحثون عن غطاء عربي للمفاوض الفلسطيني يعزون ذلك إلى ضـعف            ".... واتساع رقعة نفوذها  
حتى األوروبيون األكثر حماساً لحماس يضبطون إيقاعاتهم على        ... الرئيس مقابل قوة خصومه ومجادليه    

بهذا تكون الخالصـة    و. وقع خطوات ميتشيل وحاجة عباس للدعم ومقتضيات مجابهة التهديد الحمساوي         
  .بات عامالً مقرراً للكثير من خطواتنا ومبادراتنا عربا وعجما على حد سواء" هاجس حماس"أن 

لم يجرب أحّد خياراً آخر ، من نوع إدماج حماس في النظام السياسي الفلسطيني وإشراكها في العمليـة                  
اءت قاصرة ومنقوصة ومـشروطة ،       ، ج  2006السياسية ، حتى المحاولة اليتيمة التي أعقبت انتخابات         

صحيح أن حماس شكلت حكومة بيد أنها كانت بال دسم على اإلطالق ، سحبت منها صـالحيات المـال                   
واألمن والسياسة الخارجية والمفاوضات وكل ما له صلة جوهرية بواقع حياة الشعب الفلسطيني ومستقبله              

 وعدوان وتصعيد ما زالت فصوله تتـوالى أمـام          ، إلى أن انتهينا إلى ما انتهينا إليه من عمليات حصار          
  .ناظرينا ، فيما المشاهد األكثر دموية لم تأت بعد

" تصريف األعمـال  "عملية الخليل باألمس ، شكلت صفعة للمفاوضات المباشرة والتنسيق األمني وجهود            
يـة عـن    وأجهزتها األمنية ، كل هذا صحيح ، وسيصح أكثر أن تكررت العملية وخرجت الضفة الغرب              

  .صمتها واستفاقت من سباتها
لكن الصحيح في المقابل ، أن كلفة العملية على حماس ستكون باهظة جداً قياسا بما كانـت عليـه قبـل                     

 وتشكيل الحكومة ، هذه المرة لحماس عناوين واضحة وثابتة ، هنـاك أهـداف يمكـن                 2006انتخابات  
ك ثمن يمكن أن يقتطعه االحتالل المجـرم مـن          أن يطالها وأن يسويها باألرض ، هنا      " لجيش الدفاع "لـ

رأس حماس وجسمها وبنيتها التحتية والفوقية ، هذه الصورة لم تكن كذلك من قبل ، زمن ياسر عرفـات      
وحين كانت حماس في المعارضة وتحت األرض ، وليس في السلطة وفوق سطحها ، واألرجح أن كـل                  

ماتها ، وليس صحيحاً أن أحداً ال يكتـرث باألثمـان           هذه المتغيرات تدخل بقوة في حسابات حماس وتقيي       
  .فالمقاومة كالحرب والسياسة والتجارة والمال ، تخضع أيضاً لحسابات الربح والخسارة وموازينهما

عملية الخليل ، لن تغّير جدول أعمال المفاوضات المباشرة وال رزنامة أوباما ـ عباس ـ نتنياهو علـى    
بيد أن عملية الخليل في المقابل ،       . تفعل ذلك من دون ريب إن هي تكررت       المدى المباشر ، وإن كانت س     

ستغير رزنامة الحروب والعدوانات اإلسرائيلية المقبلة في المنطقة ، ستقدم موعد الحرب على غزة على               
 الدولي علـى القطـاع      -اإلقليمي  " التواطؤ" وقد تُعيد بناء     - ربما   -موعد الحرب على الجبهة الشمالية      

نكوب والمحاصر ، وستعود األحالم السوداء لدى بعض جنراالت األمن الفلسطيني الستعادة أدوارهـم    الم
على مقربة من القطاع زمن الرصاص المصهور استعدادا        " زبانيتهم"المفقودة في تلك البقعة ، ألم يحشدوا        

  .الضائع في القطاع المنكوب؟،" ملكهم"للحظة الصفر الستعادة 
أوالها أن العملية هي النتاج المنطقي لـسياسة        : ية الخليل يجب التطلع من زوايا أربع      في النظر إلى عمل   

التجاهل واإلقصاء والتهميش التي تعرضت لها حماس ، وثانيها رغبة حماس بإثبات حضورها والبرهنة              
ب بكل السبل المتاحة على أنها رقم صعب ال يمكن تجاوزه ، وثالثها ، اإلذالل الذي تعّرض لـه الـشع                   

إلى مفاوضات بال مرجعية ومن دون وقف االستيطان        " جرجرته"الفلسطيني خالل األشهر الماضية بهدف      
أما رابع زوايا النظـر     ... ال جدال فيها على حد تعبير السيدة هيالري كلينتون        " مذكرة جلب "، وبموجب   

 مسبوق ضد إخـوانهم فـي       للعملية ، فمنها نرى أن الذين تمرغوا بالذل اإلسرائيلي يمارسون إذالالً غير           
الوطن من أبناء حماس ونوابها وكوادرها وشيوخها ، وأن الكيل بهؤالء قد فاض ، وأن توجيـه طاقـة                   
الغضب الحمساوية من السلطة ضد االحتالل ، هي سياسة رابحة في االتجاهين ، إذ أنها تعـزز شـعبية                 

ن جهة ثانية ، ومن هذا المنطلـق        حماس من جهة وتضعف السلطة وتهز أركان الثقة بمنجزها األمني م          
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فإن من المشروع التساؤل عّما إذا كانت العملية قد جاءت في وقتها أم أنها تأخرت عنه عاماً أو عـامين                    
  .على أقل تقدير؟،

إنه التاريخ ، إذ يعيد نفسه مرات ومرات ، فحركة فتح قائدة النضال الوطني الفلسطيني المعاصر ، التي                  
قادتها وكوادرها أن عملية الخليل مصممة ضدها وضدهم ، وليس ضد االحـتالل             قد يعتبر كثيرون من     

في عالقاته مع دول الجوار     " لعيب خريب "ومارس لعبة   " التوريط"اإلسرائيلي ، هي أول من تبنى سياسة        
العربي لفلسطين ، ودائما على قاعدة رفض التجاهل والتذويب والطمس والتبديد ، إلى أن جاءهـا مـن                  

ها لعبتها المفضلة ، ووفقا للقواعد ذاتها ورفضا لإلقصاء والتهميش واإلنكار ، وإذا كـان مـن                 يلعب مع 
يتعين على فتح أن تتعلمه من تجربتها الخاصة ومن تجربة حماس معهـا ، فهـو الـشراكة                  " درس أول "

  .والمصالحة والحوار ، بعيداً عن قرع طبول االنفراد والتفرد
هو على استعداد لالصغاء لدورس التاريخ وعبره ، وستراق دماء كثيـرة            لألسف ، ال يبدو أن هناك من        

، بأن الوقت قد أزف النتهاج مقاربة أخـرى ، نأمـل أن ال يتـأخر                " ذوي الصلة واألمر  "قبل أن يتيقين    
الوقت للوصول بهؤالء إلى هذه الخالصة ، ونأمل حين يصلون إليها أن يكون ما زال في األفق متـسع                   

  .لبارقة أمل
  2/9/2010، لدستور، عمانا
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  حسام كنفاني
والرافـضون هنـا هـم المـسؤولون        . دارت عجلة المفاوضات رغم أنف الرافضين، أو مّدعي الرفض        

الفلسطينيون أنفسهم، الذين أشبعونا في األيام األخيرة شروطاً وتدلّالً أوحى لفترة وجيزة أّن هذه القيـادة                
  .اتها، وتنحو باتجاه التراجع عن المسار الذي رسمته لنفسهابدأت بمراجعة خيار

فالقيادة الفلسطينية تبدو ذاهبة إلى طاولة المفاوضات باندفاعة غير مـسبوقة           . اإليحاء كان واهياً بالتأكيد   
العبارة األخيرة  . »نحن شركاء، وأنتم؟  «اندفاعة عنوانها   . تخالف كل ما قيل ورّوج في المرحلة الماضية       

هر الحملة اإلعالمية التي أطلقها مسؤولو السلطة في التلفزيونات واإلذاعات اإلسرائيلية، وعلـى             هي جو 
  .وإقناعه بإمكان إتمام السالم» الجمهور اإلسرائيلي«طرقات الدولة العبرية وشوارعها، للتوّجه إلى 

هم رئيس السلطة محمود    الفلسطينّيين، في مقدمت  » القادة«كالم كثير في الحملة اإلعالمية يصدر عن كبار         
عباس، ورئيس الحكومة سالم فياض، ووزير الخارجية رياض المالكي وجبريل رجوب وياسر عبد ربه              

حملة تحمل الكثير من الرسائل والدالالت، ربما في مقدمتها الكشف عن مـدى نفـاق               . وصائب عريقات 
اللحظـة  « مدة، وليـست وليـدة       التفاوضي، وال سيما أن الحملة تبدو مبرمجة منذ       » داللها«السلطة في   
حين أعلن محمود عّباس موافقته على بيان الرباعية ودعوة هيالري كلينتـون، ربمـا قبـل                » التاريخية
  .صدورهما

هذا ما تشير إليه تفاصيلها، وال سيما أنها ممولة بالكامل من الواليات            . الحملة أميركية والرعاية إسرائيلية   
السيئة الذكر، التي   » مبادرة جنيف «بقيمة مليون شيكل، وتنفّذ بإشراف      » يو اس ايد  «المتحدة عبر منظمة    

  .أسسها يوسي بيلين وياسر عبد ربه
. المبتغاة من جانب الـسلطة الفلـسطينية      » الشراكة«قد يكون كالم صائب عريقات في الحملة عّينة من          

شـّك يعّبـر عـن نفـسه        أبو علي ال    . »أنا شريككم «في الشريط المصّور بعبارة     » دوره«عريقات يبدأ   
هو شريك قديم لإلسرائيليين باعتباره رئيس دائرة المفاوضات، كما أن غيره مـن المـسؤولين               . بشفافّية

لإلسرائيلّيين في التجارة واالستيطان وبناء الجدار وغيرها من األمور االقتصادية،          » شركاء«الفلسطينيين  
  . تعترف إال بالمصالح الشخصّيةبما أن التجارة ال» العداوة«التي ال تدخل في نطاق 
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سيكون مقبوالً إلى حّد ما، لكنه لم يقـف     » الشراكة التفاوضية «من هذا المنطلق، فإن حديث عريقات عن        
، فهو توّجـه    »للشعب اإلسرائيلي «، بل زاد عليها ما يشبه االعتذار        »اإلقناعّية«عند هذا الحد في رسالته      

، قاصداً تاريخ المفاوضـات منـذ       »على مدى التسع عشرة سنة الماضّية     أعلم أننا خّيبنا أملكم     «إليه قائالً   
  من هو خائب األمل؟ ومن هو المذنب؟. »أنتم«هنا ومن » نحن«من . مؤتمر مدريد

اإلسرائيليين، ما دامت الرسالة موّجهـة      » أنتم«الفلسطينيين و » نحن«من المؤكّد أن عريقات ال يقصد إال        
خّيبنـا  . ننا لم نكن هذا الشعب المحتل الودود طيلة سنوات االحتالل الطويلة          خّيبنا أملكم أل  » نحن«. إليهم

خّيبنا أملكم  . أملكم ألننا كنا نصرخ في وجوه جنودكم الغازين، وبعضنا كان يواجههم بالبنادق بدل الورود             
 التي  ألننا لم نكن نموت بسرعة، وكنا نواظب على التمسك بأرضنا والوقوف في وجه دباباتكم وجرافاتكم              

. »المتخلّفـة «على أنقاض قرانـا  » الحضارية«تأتي لجرف منازلنا وتدمير مزروعاتنا لبناء مستوطناتكم   
ـ        ، التي يؤمن بها أبو مـازن ويـرفض عـدم           »أرض إسرائيل «خّيبنا أملكم ألّن بعض شعبنا ال يؤمن ب

حتفظـون بـصكوك أراضـيهم      فعالً خيبنا أملكم ألّن الجئينا ال يزالـون ي        . االعتراف بأحقّية اليهود فيها   
وأخيراً، خّيبنـا أملكـم     . العودة لتهديد واقعكم الديموغرافي الهش    » وهم«ومفاتيح بيوتهم ويصّرون على     

ألننا لم نقّدم المزيد من التنازالت على طاولة المفاوضات، وألننا تمسكنا بالعشرين في المئة من مـساحة                 
 بعشرة في المئة أو أقل، عندها كنا سنكون عنـد حـسن             فلسطين التاريخية، ربما كان يجدر بنا االكتفاء      

  .ظنكم بنا
ربما كـان   . هل هذه هي خيبة التي يريد أن يعّبر عنها صائب عريقات؟ ال يمكن أن يفهم منها غير ذلك                 

من األجدر باألخ أبو علي أن يوفر مثل هذه الرسالة للشعب الفلـسطيني األجـدى برسـالة االعتـذار                   
يستحق . الفلسطينية تالوة فعل الندامة   » القيادة« يستحق من عريقات وسائر أركان       هذا الشعب . السلطوية

ومن الواجـب   . اإلقرار بأن السلطة خّيبت أمله، وخانت طموحاته، واستهترت بحقوقه وضّيعت مكتسباته          
لتـي  أيضاً أن تعتذر هذه القيادة، بشقّيها الفتحاوي والحمساوي، للشعب الفلسطيني عن مأساة االنقـسام ا              

  .أدخلت القضية في نفق لن تخرج منه ال بالمفاوضات وال بالمقاومة
. مع ذلك فالقيادة ال تبدو معنية بهذا االعتذار اإلقرار بالذنب، هي معنية فقط بالشراكة مع شعب إسرائيل                

والتعويض عن خيبة األمـل بإبـداء       » أخطاء الماضي «شراكة قد تترجمها في واشنطن عبر التكفير عن         
  . من المرونة والليونة في المواقفالمزيد

أما رسالة الـشعب الفلـسطيني إلـى        . رسالة القيادة الفلسطينية إلى اإلسرائيلّيين    » نحن شركاء، وأنتم؟  «
  .»في االحتالل... أنتم شركاء«قيادته، فال بد أن تكون 

  2/9/2010، األخبار، بيروت
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  ناحوم برنياع

فقـد  . ثيرين قبله، وله نفسه ايضا، في واليته السابقة كرئيس للـوزراء          حصل لنتنياهو امس ما حصل لك     
صعد الـى   . وعندما هبط، هبط معه النبأ عن عملية اجرامية       . صعد الى الطائرة مخلفا دولة هادئة نسبيا      

  . الطائرة بمزاج ما ونزل منها بمزاج آخر تماما
 تضيف فقط مفعوال لمطالب نتنياهو االمنيـة،        بل انها . العملية في الخليل ال تغير الكثير من جوهر القمة        

وبالطبع، هذا يزيد قدرته على المساومة في       . التي قرر في كل االحوال وضعها في مركز تصريحاته هنا         
يمكنه أن يشرح لالمريكيين بانه عندما يكون المستوطنون هم ضحايا االرهاب، فـان  . قضية تجميد البناء 

  . ي أن يسلم بقرار باستمرار تجميد البناءالجمهور االسرائيلي سيجد صعوبة ف
بكلمات اخرى، العملية، مع كل االحباط الذي تثيره، مع كل الغضب، يعطي في يد رئيس الوزراء سالحا                 

  . ايضا) إسرائيل(ليس الفلسطينيون وحدهم يأتون كمظلومين الى واشنطن، بل . تكتيكيا واعالميا
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أن ) إسرائيل( وفي كل ما يتعلق ببيانات الشجب ال يمكن ل         .ابو مازن سيشجب العملية، ليس في ذلك شك       
تنزل عليه بالالئمة، ولكنها يمكنها أن تسأل هل السلطة هي جهة مصممة بما فيه الكفاية، قوية بمـا فيـه          

في الماضي ايضا كل نقلة في المـسيرة الـسياسية          . الكفاية، كي تمنع وقوع عمليات بعد تحقيق االتفاق       
  . محافل االرهاب، للتخريب، للقتل والتفجيرجرت جهدا مضاعفا ل

اذا كانت العملية أمس تثبت شيئا، فانها تثبت بانه خالفا للتوقعات المنخفضة للشارع االسرائيلي والشارع               
  . الفلسطيني، فان ثمة بين محافل االرهاب من يؤمن بان هذه القمة كفيلة بان تجلب نتائج

في اثناء الرحلة الجوية فعل الكثير كي يبـث         .  االدرينالين في دمه   نتنياهو سافر الى القمة مع الكثير من      
االستعداد، تقريبا الحماسة، قبيل بدء المفاوضات المباشرة، وتفاؤل بموجبه اذا رغب ابو مازن بالـسالم               

  . فان االتفاق سيتحقق في غضون سنة
ومستعد الن يضبط   ) احةالقدس، ليس صدفة، امتنع عن ذكرها صر      (نتنياهو مستعد للحديث في كل شيء       

  . نفسه عندما يعرض الفلسطينيون على مسمع االمريكيين وثيقة ادعاءاتهم
ولكن ما يقلقه حقا هـو      . نتنياهو يفضل التركيز على مسألة كيف سيتصرف الفلسطينيون في المفاوضات         

  . كم سيكونون ضالعين وفي صالح أي طرف. كيف سيتصرف االمريكيون
فـي لعبـة   . جاء الى واشنطن فقط كي يلقى بالذنب عن الفشل على الطرف االخر          وهو يرد االدعاء بانه     

  . الذنب، يقول، يوجد خاسرون فقط
  "يديعوت أحرونوت

  1/9/2010، موقع فلسطين أون الين
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