
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   في غزة تعلن تشكيل غرف عمليات مشتركة جديدة عسكرياًجناحاًثالثة عشر 
  وزير الداخلية اإلسرائيلي يأمر بتكثيف تسليح المستوطنين في الضفة

   إنه في أفضل حاالته منذ اتفاق أوسلو وتقولمع السلطة تشيد بـالتنسيق األمني "إسرائيل"
   فسوف تكونون الخاسرين من المفاوضات المباشرةإذا فكّرتم في االنسحاب: لعباسأوباما 

  بلدية القدس تقر بناء مركز لمن تسميهم ضحايا العمليات الفدائية بالشيخ جراح

ــات ــق المفاوض ــون تطل كلينت
نتنياهو يدعو لالعتراف   : المباشرة

ـ  قو اًوطن "إسرائيل"بـ  لليهـود   اًمي
  وعباس يطلب وقف االستيطان
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    :السلطة
 6   للعمال وأسر شهداء وجرحى الحربمئة دوالرغزة توزع في حكومة ال.2
 7  السلطة الفلسطينية تعاني عجزاً مالياً بأكثر من مليار دوالر: فياض.3
 7  وت بالمساجد للمناداة على الموتىسيسمح باستخدام مكبرات الص:الهباش.4
 8  تكشف طريقة نبيل شعث لفك الحصار عن غزة" معا".5
 9  مليار دوالر إلسقاط حق العودة لالجئين 85 تخصص "إسرائيل" :عاطف عدوان.6
 10   في حملة إلقناع اإلسرائيليين بدعم المفاوضات المباشرةمسؤولون بالسلطة يشاركون.7
 10  المعابر دون المستوى المطلوب على التغييرات: غازي حمد.8

    
    :المقاومة

 10   في غزة تعلن تشكيل غرف عمليات مشتركة جديدة عسكرياًجناحاًثالثة عشر .9
 11  متواصلة" السلطة" وحملة أجهزة 550عدد المعتقلين بالضفة تجاوز الـ : حماس.10
 12   لحق العودةوإنهاءالمفاوضات المباشرة تصفية للقضية : حماس.11
 12   االعتقاالت بالضفةوتدين حملة" مفاوضات التصفية"الجهاد تجدد رفضها لـ.12
 13   لن تكون ملزمة للمفاوضاتي نتائجأ": لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني".13
 13  المفاوضات" إفشال"تدعو إلى عقد أوسع لقاء سياسي وطني شعبي لـ" الشعبية".14
 13  تحذر من مخاطر انزالق المفاوضات المباشرة نحو أجندة إسرائيلية" الديمقراطية".15
 13  األساليبسيتم إفشالها بكل المفاوضات غير ملزمة و: في لبنان" تحالف القوى الفلسطينية".16
 14  للمفاوضات" ثيةالنتائج الكار"تحذر من " جبهة النضال".17
 14  الطريقة التي تمت فيها إدارة العملية السياسية أضعفت الجانب الفلسطيني فوق ضعفه: عمرو.18
 14  تتبنى " القسام" إسرائيلي بجراح و مستوطنإصابة: الضفة.19
 15  لسلطة تشن حرباً على الدين والمساجد وتنشر الفساد في الضفةا": حزب التحرير".20
 15  المغزى والدوافع:  النشاط المسلح لحماس في الضفةاستئناف.21
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 16  ضفةوزير الداخلية اإلسرائيلي يأمر بتكثيف تسليح المستوطنين في ال .22
 17  أدت إلى تراجع الثقة بالجيش" وثيقة غاالنت: باراك.23
 17  باراك يدرس إمكانية تقليص والية رئيس األركان اإلسرائيلي": معاريف".24
 17  جديدةالمستوطنون يخرقون التجميد ويطلقون مشاريع بناء .25
 18   إنه في أفضل حاالته منذ اتفاق أوسلو وتقول تشيد بـالتنسيق األمني مع السلطة"إسرائيل".26
 18  "إسرائيل"خاليا القسام تنتشر بالضفة وعينها على : "اديبكتيك ".27
 19  بالكالشنكوف المسلّم للسلطة الفلسطينية سبب نجاة المستوطن بعملية رام اهللا" إسرائيل"تعديل .28
 20    "سفينة مرمرة"يعترف بالسرقة من " إسرائيلي"جندي .29
 20   و األردن"إسرائيل"اتفاق لتوسيع الطيران بين : "اإلذاعة اإلسرائيلية".30
 20    تتنصت على هواتف المسؤولين والمعارضين األتراك"إسرائيل": "صحيفة طرف التركية".31
 20  في حال التوصل لتسوية% 6اإلقتصاد اإلسرائيلي سينمو بـ": إسرائيل"محافظ بنك .32
 21   تسعى مع واشنطن إلى بناء مفاعل نووي إلنتاج الكهرباء"إسرائيل": "هآرتس".33
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 21   ترحب بقرار البنك المركزي األلماني عزل زارتسين " إسرائيل".34
 22  للتغلب على الفلسطينيين" مجانين"حاخام يدعو اليهود إلى التصرف كـ ": إسرائيل نيوز".35
 22   تجند متسللين أفارقة"إسرائيل": "الجزيرة نت".36
    

    :األرض، الشعب
 22  بلدية القدس تقر بناء مركز لمن تسميهم ضحايا العمليات الفدائية بالشيخ جراح.37
 23  ون اطار تعليم وعجز كبير في الغرف الدراسيةمسة االف طالب فلسطيني بدخ :القدس.38
 24   لينان أبو غلمة ببتاح تكفا لألسيرةاالحتالل يمارس تعذيبا شديدا.39
 24   تفرض قيودا مشددة على دخول المصلين لالقصى"سرائيلإ".40
   

   : األردن
 25 الفشل في تحقيق السالم سيعني نجاح المتطرفين في إشعال الحروب: العاهل األردني.41
 25 "التفريطية"يستنكر إطالق المفاوضات ومشاركة األردن فيها ويصفها بـ" العمل اإلسالمي".42
 26 إلدارة المواقع الدينية في القدس" نظام خاص"عمان ال تتفق مع تصور باراك حول .43
   

   : لبنان
 26  "إسرائيل"لبنان سيكون آخر من يفاوض : سليمان.44
 26 اعتصامات ومواقف منددة بمفاوضات واشنطن: لبنان.45
 27 "اللينو" "فتح" المسؤول العسكري لحركة تهدد بقتل" فتح االسالم"": الحياة".46
 27 لبنان يرفض عرضاً إسرائيلياً إلعادة ترسيم الخط األزرق.47
   

   :عربي، إسالمي
 28   القاهرة تعرض استضافة الجولة الثانية من مفاوضات السالم.48
 28   لجنة التحضيرية واالستشارية لمؤتمر القدس الدولي تجتمع األحد المقبلال.49
 28  ليبيا تسمح ليهوديتين بزيارة أراضيها.50
 29  وصول سفينة المساعدات الجزائرية إلى ميناء العريش.51
 29  "سفينة مرمرة"رها عن أحداث تركيا أنهت تقري.52
   

   :دولي
 29   فسوف تكونون الخاسرين من المفاوضات المباشرةإذا فكّرتم في االنسحاب: لعباسأوباما .53
 29  تأييد دولي واسع للمفاوضات المباشرة .54
 30  تطلق حملة دعائية لدعم المفاوضات المباشرةمبادرة جنيف .55
 30 مخيمات الالجئين بحاجة إلى الدعم في الصحة والتعليم والخدمات اإلغاثية": األونروا".56
 30  غزةاليونانية قررت تسيير باخرة أدوية ومعدات طبية متطورة إلى" أطباء السالم"جمعية .57
    

   :مختارات
 31   يوما53ًفتاة تركية تحفظ القرآن خالل .58
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    :حوارات ومقاالت
 31  عبد الكريم أبو النصر... خمسة عوامل جعلت أبو مازن يرضخ ألوباما.59
 34  عالء الريماوي...  قلب السالمنارها في... حماس قاتلة .60
 36  غسان شربل... المفاتيح القديمة.61
 37  سمير كرم... المفاوضات المباشرة مع مصاصي الدماء.62
 40  ويليام فاف... !فرص المفاوضات الهزيلة.63
    

  42  :كاريكاتير
***  

  
وعبـاس   لليهود   اً قومي اًوطن "إسرائيل"بـنتنياهو يدعو لالعتراف    : كلينتون تطلق المفاوضات المباشرة    .1

  يطلب وقف االستيطان
 وزيرة الخارجية األميركية هيالري     ، أن واشنطن من   جويس كرم ، عن   3/9/2010الحياة، لندن،   ذكرت  
جولة األولى للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، معربـة عـن           افتتحت أمس ال   كلينتون

والتوصل إلى اتفاق سالم خالل عام، لكنهـا شـددت علـى أن             » قناعة بإمكان حل القضايا الجوهرية    «
  .الواليات المتحدة ستتابع المفاوضات من دون أن تتدخل لفرض حلٍّ على الطرفين

سرائيلي جلسة علنية قصيرة في قاعة بنجامين فرانكلين فـي مقـر وزارة             وعقد الوفدان الفلسطيني واإل   
الخارجية األميركية في واشنطن أمس، إلعالن بدء المفاوضات استضافتها كلينتون التي توسطت الرئيس             
الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، وإلى جانبهما المبعوث األميركـي             

  .رق األوسط جورج ميتشلإلى الش
القرار بالجلوس على الطاولة    «وقالت إن   . »شجاعتهما والتزامهما «وأشادت كلينتون بعباس ونتانياهو لـ      

نعتقـد أنكـم    «: وتابعت. »لم يكن سهالً، ونحن نتفهم خيبات أمل الماضي والشكوك التي تراود كثيرين           
ميركي أن تفعلوا ذلك، لكـن ال يمكننـا ولـن    تستطيعون النجاح، ونفهم أن من مصلحة األمن القومي األ        

نحتاج إلى دعمكم وصبركم، وال يمكننا القيام بذلك من         ... نفرض حالً، أنتم فقط يمكنكم التوصل إلى حل       
  .»دونكم

قـضايا الحـل   «وقالـت إن  . غير أنها جددت قناعتها بإمكان الوصول إلى اتفاق سالم نهاية العام المقبل          
وأنا على قناعة بأنكما إذا تقدمتما بنية صادقة ومن دون المـساومة          ... ذا انتظرنا النهائي لن تكون أسهل إ    

لقد اتخذتم الخطوة األولـى بتبنـي حـل         . في التزامكما، فسنتمكن من حل القضايا الجوهرية خالل عام        
  .»الدولتين، وأعتقد أنكم القيادات القادرة على تحويل الحلم إلى واقع

 التي استهدفت مستوطنين في الضفة الغربية خـالل اليـومين الماضـيين      وأضافت متحدثة عن العمليات   
وبجلوسـنا  ... أعمال اإلرهابيين هي تذكير بالتكلفة البشرية لهذا النـزاع        «، أن   »حماس«وتبنتها حركة   

اليوم، أخذ كل منكم قراراً بتحرير شعبه من القيود التاريخية والتحرك نحو مستقبل من السالم والكرامـة                 
  .»فقط قادران على صنعهأنتما 

االنـضمام إلينـا فـي هـذا        «إلى  » من ينتقدون عملية السالم ويقفون على الهامش ويقولون ال        «ودعت  
تكون هناك عراقيل من هؤالء الذين يعارضون الـسالم، وسـيحاولون بـأي             «، لكنها توقعت أن     »الجهد

  .»وسيلة ممكنة إحباط العملية كما رأينا هذا األسبوع
 المبعوث االمريكي للسالم    ، أن وكاالت، وعن   واشنطن، من   3/9/2010س العربي، لندن،    القدوأضافت  

 الخميس ان نتنياهو وعباس اتفقا على االجتماع في المنطقـة            أمس قال في الشرق االوسط جورج ميتشل    
واضاف ميتشل انـه وكلينتـون       .وعقد محادثات كل اسبوعين بعد ذلك     ) سبتمبر( ايلول   15 و 14يومي  



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1900:         العدد       3/9/2010الخميس  :التاريخ

 ايلـول   15 و 14ان في محادثات السالم االسرائيلية الفلسطينية فـي الـشرق االوسـط يـومي               سيشارك
وراء ' ستلقي بكل ثقلهـا   'وقال ميتشل ان مكان عقد المحادثات لم يتقرر بعد، وتابع ان أمريكا             ). سبتمبر(

  .المفاوضات
ثي مع وزيرة الخارجيـة     كما كرر نتنياهو وعباس، اللذان عقدا اجتماعا منفردا في واشنطن بعد لقاء ثال            

  .االمريكية، هدفهما المشترك المتمثل في قيام دولتين لشعبين
لتحقيق السالم في الشرق االوسط رافـضا       ' اطار اتفاق 'واوضح ميتشل انهما سيعمالن على التوصل الى        

يجب ان يبقى خاصـا وان      'وقال ان مضمون المباحثات      .الخوض في تفاصيل الموضوعات التي تناقش     
كما . 'هدفنا هو حل جميع مواضيع الخالف الرئيسية خالل عام        'واضاف ان    .'مل بأكبر قدر من الدقة    يعا

كل شكل من اشكال العنف الذي يـستهدف المـدنيين          'شدد ميتشل على ان الزعيمين دانا صباح الخميس         
  .'االبرياء

ـ             اراك اوبامـا يـشعر     وقال المتحدث باسم البيت االبيض روبرت غيبس الخميس ان الرئيس االمريكي ب
باالرتياح للجدية التي يبدأ بها االسرائيليون والفلسطينيون مفاوضات السالم المباشرة التي اطلقت امـس              

الرئيس شعر باالرتياح خالل لقاءاته باالمس نتيجة       'وقال غيبس في لقاء مع الصحافيين ان         .في واشنطن 
وذلك غداة حفل االستقبال    '  الجراء هذه المباحثات   الموقف الشديد الجدية لكل من الزعيمين اللذين اجتمعا       

الذي اقامه اوباما في البيت االبيض االربعاء لرئيس الوزراء االسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو والـرئيس                 
  .الفلسطيني محمود عباس

وعقد نتنياهو وعباس اجتماعا منفردا في اطار استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وسبقه لقـاء               
.  دقيقـة 40 دقيقة مع كلينتون، وانضم اليهم على االثر العديد من مستشاري الجانبين لمدة         35الثي لمدة   ث

جاء ذلك بعد افتتاح كلينتون الجلسة االفتتاحية في مقر وزارة الخارجية شاكرة نتنيـاهو وعبـاس علـى                  
  .'شجاعتهما والتزامهما'

السالم الحقيقي، السالم الدائم سيتحقق فقـط مـن         'وقال  من جهته، دعا نتنياهو إلى تقديم تنازالت متبادلة         
كما تتوقعون منا االعتراف بدولة     'وقال متوجهاً إلى عباس      .'خالل تنازالت متبادلة ومؤلمة من الطرفين     

 .'فلسطينية كدولة قومية للشعب الفلسطيني، نتوقع منكم أن تعترفوا بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي             
 .'االعتراف المتبادل في ما بيننا ضروري للتوضيح لشعبينا أن الصراع بيننا قـد انتهـى              'واشار إلى أن    

أرى فيكم شريكاً في السالم، ومعاً يمكننا قيادة شعبنا إلى مستقبل تـاريخي             'وأضاف متوجهاً لعباس أيضاً     
لذهاب بعيداً  جاهزون للسير على هذه الطريق وا     'وقال إنه وشعب إسرائيل      .'يضع حداً للمطالب وللصراع   

  .'في وقت قصير لتحقيق سالم حقيقي سيجلب لشعبنا االمن واالزدهار وحسن الجوار
هما سبيل حّل المشاكل    ' الشرعية واألمن '، وقال إن    'يجب أن ننتقل من عدم االتفاق إلى االتفاق       'وأضاف  

بين تلك الرغبـة وحاجـة      أحترم رغبة شعبكم بالسيادة وأنا مقتنع بإمكانية التوفيق         'وقال  . وتحقيق السالم 
  .'إسرائيل إلى األمن

من جهته، دعا عباس الخميس إسرائيل إلى وقف االستيطان ورفع الحصار عن غزة ووقف كافة أشكال                
التحريض، مشيراً إلى ان الطريق اآلن واضحة وجلية للتوصل إلى صنع السالم وهي طريق الـشرعية                

ائيلية لتنفيذ التزاماتها بوقف كافة النـشاطات االسـتيطانية         إننا ندعو الحكومة اإلسر   'وقال عباس    .الدولية
وأعاد التأكيد على االلتزامات    .'ورفع الحصار وبشكل كامل عن قطاع غزة ووقف كافة أشكال التحريض          

السابقة التي قطعها الفلسطينيون والتي تشمل األمن ووقف التحـريض، مـشدداً علـى ان المفاوضـات                 
ل عام إلى اتفاق يصنع السالم العادل، سالم القانون الدولي والشرعية الدولية            يجب أن تقود خال   'المباشرة  

وأضاف ان ما يشجع الفلسطينيين هو أن الطريق أمامهم واضـحة           .'بين الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي   
متمثلة في مجلس األمن الدولي والجمعيـة       'وجلية للتوصل إلى صنع السالم وهي طريق الشرعية الدولية          

عامة لألمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ومواقف االتحاد األوروبي ولجنة المتابعة العربيـة وهـي               ال
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والحظ ان   .'مواقف تجسد بمجملها بالنسبة لنا اإلجماع الدولي على مرجعيات وأسس وأهداف المفاوضات           
ينية والحكومـة   ألن جوالت التفاوض بـين منظمـة التحريـر الفلـسط          'المفاوضات ال تبدأ من الصفر      

المفاوضات سوف تعالج جميـع     'وأوضح ان   .'اإلسرائيلية استكشفت جميع اآلفاق وشخصت جميع القضايا      
قضايا الوضع الدائم أي القدس والمستوطنات والحدود واألمن والمياه واإلفراج عن المعتقلين لكي ننهـي               

ولة فلـسطين إلـى جانـب دولـة          لألراضي الفلسطينية ولكي تقوم د     1967االحتالل الذي تم في العام      
إسرائيل، ولكي نضع نهاية للصراع في الشرق األوسط وليتحقق األمن واألمان للشعبين وكافة شـعوب               

لدينا أجهزة أمنية في بداياتها ومع ذلك تقوم بكـل مـا هـو    'وفي الموضوع األمني قال عباس   . 'المنطقة
  . 'فقط وإنما تابعنا الفاعلينمطلوب منها، أمس أدنّا العمليات التي حصلت ولم ندنها 

األمن مسألة حيوية وأساسية لنا ولكم وال نقبل من احد أن يقوم            'وقال متوجهاً إلى اإلسرائيليين بالقول ان       
بأي أعمال من شأنها اإلساءة إلى أمنكم واإلساءة ألمننا وبالتالي ال نكتفي باإلدانة فقط وإنما نتابع عملنـا                  

وقال ان مشاركة الرئيس المصري حسني مبارك       .'لت هام وأساسي وحساس   بصدق واجتهاد فاألمن كما ق    
والملك األردني عبد اهللا الثاني كانت هامة وقوية وتعبر عن إيمان الدولتين بالسالم ألنهما إضـافة إلـى                  
باقي الدول العربية تعتبران أن السالم مصلحة حيوية ليس فقط للفلسطينيين واإلسرائيليين بل لكل شعوب               

وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية تشارك في هذه المفاوضات بنوايـا صـادقة             .طقة وأيضا ألمريكا  المن
وجدية مطلقة وبإصرار على إنجاز السالم العادل الذي يضمن الحرية واالستقالل للـشعب الفلـسطيني               

ف المتبادل التي   وذكّر بأن وثيقة االعترا   .والحل العادل لقضية الالجئين ويدشن عصراً جديداً في المنطقة        
 1993وقعها الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إسحق رابين فـي العـام                

من هنا ننطلق معكم إلنهاء الصراع إلنهاء كـل         'وأضاف  .'فيها الكافي من أجل أن تعرفوا نوايانا الطيبة       '
  .'لسطينيالمطالب وللبدء في مرحلة جديدة بين الشعبين اإلسرائيلي والف

» يديعوت أحرونوت «صحيفة  ، أن   وكاالت، وعن   كامل ابراهيم ، عن   3/9/2010الرأي، عمان،   ونشرت  
ذكرت امس أن نتنياهو ومن خالل محادثاته في واشنطن معني بعدم مناقشة القضايا الجوهرية، الحـدود                

اسا بالتوصـل إلـى     واالستيطان والالجئين والقدس، في المرحلة األولى من المفاوضات، وأنه معني أس          
  .اتفاق إطار أوال، والترتيبات األمنية التي تراها إسرائيل ضرورية ألمنها

واضافت الصحيفة أن نتنياهو يطالب السلطة الفلسطينية واإلدارة األميركية بإجراء المفاوضـات بـدون              
  .االنشغال في القضايا الحساسة في المرحلة األولى

ضايا الجوهرية، مثل الحدود والمستوطنات والالجئين والقـدس، إلـى          ويطالب نتنياهو بتأجيل مناقشة الق    
مرحلة متقدمة من المفاوضات، في حين أنه معني أساسا اآلن، في المرحلة األولى، بالترتيبات األمنيـة                 

  .التي يراها ضرورية ألمن إسرائيل
، وأضـاف  »وضاتموضوع االستيطان هو موضوع للمفا«ونقل عنه قوله في محادثاته في واشنطن بأن         

  .أنه يجب تركه إلى الحل الدائم، وأنه معني اآلن باتفاق إطار في المرحلة األولى
   

   للعمال وأسر شهداء وجرحى الحربمئة دوالرغزة توزع في حكومة ال .2
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية في الحكومة الفلسطينية بغزة أحمد الكرد عن بدء صرف 

عامل، باإلضافة إلى أصحاب البيوت المهدمة وأسر شهداء " 9556"لـ$ 100مساعدات مالية بقيمة 
  . 2010-9-2بدءا من الخميس الموافق" حرب الفرقان"وجرحي 

وأوضح الكرد أن هذه المنحة مقدمة من رئيس الوزراء إسماعيل هنية هدفها التخفيف من معاناة 
 إلى حرص وزارته الدائم على االستمرار مشيراً, المواطنين في ظل الحصار المتواصل ومتطلبات الحياة

  . في خدمة هذه الفئات خاصة العمال العاطلين عن العمل وتحقيق واجباتها تجاههم 
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وأشار الكرد إلى انه سيتم البدء بتوزيع الشيكات الخاصة بالعمال العاطلين عن العمل اليوم من مديريات 
 يتم الصرف من خالل مكاتب البريد يوم األحد ومكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات، على أن

 من منحة هنية المقدمة للعمال 2010يذكر أن هذه هي الدفعة الثانية خالل عام . 2010-9-5الموافق 
  .العاطلين عن العمل

  2/9/2010فلسطين اون الين، موقع
  

  السلطة الفلسطينية تعاني عجزاً مالياً بأكثر من مليار دوالر: فياض .3
أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في رام اهللا سالم فياض، أن السلطة الفلسطينية تعاني عجزاً مالياً : رام اهللا

يقدر بأكثر من مليار دوالر، وذلك بسبب عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها، وتوقع أن تقوم الدول 
  .المانحة بتغطية هذا المبلغ قبل نهاية السنة
إن الصعوبات المالية التي تعاني منها السلطة : "ن فياض قولهونقل مصدر إعالمي فلسطيني رسمي ع

 605إذ أن قيمة ما وصل من هذه األموال حتى اليوم هو "الفلسطينية تعود لعدم وصول أموال المانحين، 
  ". مليار دوالر1.8ماليين دوالر من أصل 

 الخارجية للوصول وشدد فياض على أهمية أن تواصل حكومته خطط تقليص االعتماد على المساعدات
  .لدرجة أفضل من االعتماد على الموارد الذاتية خاصة فيما يتعلق بتمويل النفقات الجارية
  2/9/2010برس، قدس 

  
  سيسمح باستخدام مكبرات الصوت بالمساجد للمناداة على الموتى :الهباش .4

خص به شبكة معا كشف وزير األوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش، في حديث : بيت لحم
االذاعية عن وجود توجه لوزارته للسماح باستخدام مكبرات الصوت في المساجد للمناداة على الموتى، 
واي اغراض انسانية باالضافة الى الدعوة للفعاليات الوطنية والصحية كالتطعيم والتبرع بالدم وغيرها 

  "من االمور المجتمعية 
البات كثيرة من قبل محافظي المناطق والمواطنين، رأت انه ومن وبين الهباش ان وزارته وبناء على مط

الضروري اعادة النظر في جزئيات استخدام مكبرات الصوت ، حيث تعاني بعض القرى والبلدات النائية 
من عدم وجود وسائل اتصال لالعالن عن حاالت الوفاة او أي فعاليات وطنية، وبالتالي ومن باب 

  . الموضوع مع الشريعة االسالمية فقد تقرر السماح بذلك المصلحة العامه وانسجام
وجدد الهباش رفضه الستخدام مكبرات الصوت في المساجد الي امور مخالفة للشريعة االسالمية وحدد 

  :ان صوتيات المسجد يجب ان تراعي ما يلي 
  . عدم تناقض توجهات الناس الستعمال المكبرات مع قواعد الدين –اوال 
  . الضرر واالضرار بناس اخرين  عد–ثانيا 
 الفعاليات الوطنية والمناداه على الموتى واالمور الحياتية والمجتمعية الضرورية لمشاركة –ثالثا 

  .الجمهور 
 حرمة المسجد من االستخدام الغراض سياسية او حزبية واي دعوات فئوية ، واي تعدي على –رابعا 

  .قواعد الدين 
  3/9/210، وكالة معاً اإلخبارية
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  تكشف طريقة نبيل شعث لفك الحصار عن غزة" معا" .5
نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الوفد المرافق .  كشف د- حصري معا-فرجينيا

خطة شعث لرفع ( سبتمبر، كشف النقاب عن أدق تفاصيل ما يمكن وصفه -للرئيس عباس في قمة أيلول
  ).الحصار عن غزة

تاصر اللحام، قال شعث وهو وزير التخطيط والتعاون الدولي " معا" رئيس تحرير وفي لقاء مطول مع
سالم . طالما أن السلطة تعيش ما يمكن وصفه حال انتقاليا، فان السلطة وحكومة د: "في السلطة سابقا

  ".فياض تستطيع ان تستأجر ميناء بحريا في احدى الدول المجاورة لمحاربة وكسر الحصار
ديثه أن انهاء حصار غزة هو اقصر الطرق النجاز الوحدة الوطنية وليس العكس، شعث ح. وبدأ د

 هي المستفيد من حصار غزة النه وعلى الصعيد االستراتيجي يدمر الدولة واالقتصاد، ويحول فإسرائيل
القطاع الى اقتصاد انفاق، واالنفاق ال تنتج بل تستهلك، ورويدا رويدا تصبح غزة تعيش على اإلحسان 

  .دوليال
 السيطرة على معابر القطاع، ويجب ان إسرائيلوأضاف أن الطريق للحل هو تخليص غزة من احتكار 

 الوسيلة الوحيدة للتواصل وهذا ال يعني ان تكون الطريق ألنها مفتوحة إسرائيلتظل معابر غزة مع 
  .الوحيد

ة دولية على ان تقيم معبر رفح ويدار عن طريق قو: أوال: وبحسب خطة شعث هناك مفصالن أساسيان
هذه القوة في العريش وتقيم معها قوات الرئاسة الفلسطينية في العريش ايضا، الى ان تعود الوحدة 

  .الوطنية
استّئجار ميناء في العريش، أو قبرص، أو أزمير التركية أو بيريه اليونانية، واستئجار ارصفة : ثانيا

ئ هناك قوة تفتيش دولية وطاقم من السلطة لختم خاصة عن طريق السلطة على ان يتواجد في الموان
الجوازات واتمام عمل الجمارك والفحص وبالتالي يمكن للسفن ان ترسو اوال في هذا الميناء وبعد 
تفتيشها وعمل التخليص الجمركي معها تنطلق بقافلة تحرسها قوارب دولية وتصل لميناء غزة دون 

  .تفتيش
وروبيين اعجبوا بالمشروع فعال وأن االمريكيين طلبوا دراسة أن اال" معا"وكشف الدكتور شعث لـ 

النه في النهاية يلبي المطالب الدولية ويرفع الحصار دون اتهامنا بتهريب "االقتراح ولم يعارضوه 
  ".السالح

ثوابت مماثلة تقوم بها أمريكا نفسها مثل مطار شونان في ايرلندا ومثلة في " معا"واعطى شعث وكالة 
نلندا والمكسيك، حيث تقوم امريكا بفحص ركاب وحمولة الطائرات وحين تصل الطائرات الى كندا وف

كما أن دبي استأجرت أرصفة . امريكا ال يجري تفتيشها مرة اخرى ومثله بريطانيا تفعل في بروكسيل
  .وموانئ في جيبوتي فلماذا ال ينجح في غزة؟؟

ى هذا االقتراح، وحذر من استمرار الحصار شعث أن حركة حماس وافقت عل. واكثر من ذلك كشف د
الذي يدمر الزراعة والصناعة والتصدير وال يبقي سوى االنفاق والبضائع االستهالكية دون اي مواد خام 

  . مصنع حياكة بسبب الحصار500للصناعة وحتى للورش الصغيرة مثل الحياكة حيث اغلق في غزة 
 اعادة اعمار غزة التي جرى الحديث عنها في شرم يمكن ان نطالب بصرف اموال"وحينها قال شعث 

حين يقول بعض القادة الفلسطينيين أن غزة بخير، فغزة " اجرام" الشيخ وباريس، وحذر من أن ما وصفه 
  .محاصرة وليست بخير

  ".لوال اسطول الحرية لما فتحت عيون العالم على غزة بهذا الشكل"شعث . وفي النهاية قال د
 2/9/210، اريةوكالة معاً اإلخب

  
  



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1900:         العدد       3/9/2010الخميس  :التاريخ

  مليار دوالر إلسقاط حق العودة لالجئين 85 تخصص "إسرائيل" :عاطف عدوان .6
عاطف عدوان، مفوض لجنة الالجئين بالمجلس التشريعي من أن تمر قضية الالجئين . حذر د :رام اهللا

مع ال تريد حق عودة، ألن من يقبل بالتفاوض " أوسلو"الفلسطينيين بمنعطف خطير، وقال إن سلطة 
موضحا أن ما يطبقه فياض وحكومته في رام اهللا " ليس أمامه حل إال التخلي عن حق العودة" إسرائيل"

من ثقافة استهالكية تتغذى على الحقوق، يؤكد أنهم يسيرون وفق األجندة الصهيو أمريكية التي لن تسمح 
، وشدد عدوان  على ضرورة "قطبقيام دولة ذات سيادة، بل بكيان فلسطيني يعمل وكيالً أمنياً لالحتالل ف

  .الوقوف بجرأة أمام تلك السيناريوهات الرامية إلى االنقضاض على حق العودة
الذي تسعى أمريكا إلى تجسيده على ارض الواقع من خالل إسقاط " إسرائيل" كما أكد أن مشروع يهودية 

، 1948داول منذ العام مشروعاً للتوطين موضع ت) 50(موضحاً أن أكثر من . حق العودة ليس بجديد
  .بمشاركة عربية وفلسطينية أحياناً، وبأسماء وعناوين مختلفة

التي نشرتها ) إكس آن بروفانس(لقد تطرقت تلك المشاريع في مجملها التي كان منها وثيقة "وقال 
، إلى عدد من القضايا المصيرية كالوضع النهائي لمدينة القدس 2007 نوفمبر 24في ) هآرتس( صحيفة 

ومشكلة الالجئين، واقترحت حال لمشكلة عودة الالجئين الفلسطينيين، يتمثل في إسقاط هذا الحق مقابل 
  .التعويض

ومن بين ما تقترحه . مليار دوالر) 85 و55(وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين 
  .يا، مع تلقيهم تعويضات ماليةالوثيقة، توطين نسبة من الالجئين في األماكن التي يقيمون فيها حال

إننا نشعر بالقلق إزاء تلك السيناريوهات التي تهدف إلى تغييب حق عودة الالجئين " وقال عدوان 
، "1967 و1948الفلسطينيين من خالل توطينهم في البالد التي هجروا إليها في الفترة الواقعة بين عامي 

القاضي بعودة ) 194(اللتفاف على قرار األمم المتحدة محاوالت خطيرة ل"واصفا هذه اإلجراءات بأنها 
  ".الالجئين إلى ديارهم وتعويضهم

 تركت القضايا 1993وأكد عدوان  أن اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية عام 
  .المركزية، مثل قضية الالجئين، لما يسمى مفاوضات الحل النهائي

الصهيونية هو بالضبط ما تسعى لتحقيقه مشاريع التوطين والتخلي عن حق  والحل النهائي على الطريقة 
، مشيراً إلى وجود الكثير من مشاريع التوطين التي تم طرحها وكان أخطرها حسب قوله مشروع "العودة

بعض المسؤولين في : "وأضاف عدوان. المعني أساساً بالالجئين الفلسطينيين في الشتات"  كفيتاس"
". تحدة لم ينكروا أن واشنطن تبحث مع دول عربية عن سبل لتوطين الالجئين الفلسطينيينالواليات الم

مشيراً  إلى أن االنقسام يضعف الموقف الفلسطيني المطالب بحقه ويشتت الجهود الرامية للتصدي لتلك 
  ".المحاوالت

  
 كانت دوماً تصطدم لكنها"وأوضح أن المخططات الرامية إلى إلغاء حق العودة متواصلة ولم تتوقف، 

  ".بالموقف الفلسطيني العربي المتشبث بأرضه والرافض لكل اإلغراءات
وبين عدوان أن كافة استطالعات الرأي التي أجريت حديثاً على األجيال الفلسطينية التي لم تعش النكبة 

دراً من أكدت أنهم يرفضون التوطين في بلد غير فلسطين ويتمسكون بحق العودة، ولكنهم يريدون ق
كل البشر يعيشون على أراضيهم، : وتابع قائالً. االحترام والتعامل بصورة إنسانية من إخوانهم وأشقائهم

  ".إال الفلسطيني، فأرضه تعيش في قلبه، أينما ذهب تذهب معه
  3/9/2010الراية، الدوحة، 
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  لمباشرةمسؤولون بالسلطة يشاركون في حملة إلقناع اإلسرائيليين بدعم المفاوضات ا .7
في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل في الشارع الفلسطيني بشأن موافقة السلطة : صالح النعامي - غزة

الفلسطينية على استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، شرع عدد من كبار مسؤوليها في حملة 
م المفاوضات، وذلك عالقات عامة للتأثير على الرأي العام اإلسرائيلي ومحاولة إقناعه بتأييد ودع

  .بالتعاون مع القائمين على مبادرة جنيف للتسوية
ويحرص موقع مبادرة جنيف على شبكة اإلنترنت على إقناع صحف وقنوات تلفزيونية إسرائيلية بإجراء 
مقابالت صحافية مع عدد من كبار مسؤولي السلطة ومنظمة التحرير، باإلضافة إلى نشر الموقع نفسه 

، نشر الموقع »هؤالء هم شركاؤنا وعلينا دعم عملية السالم«وتحت عنوان .  الشخصياتمقابالت مع هذه
المذكور، أمس، عدة مقابالت مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب وأمين سر منظمة 
التحرير، ياسر عبد ربه ومدير دائرة المفاوضات في منظمة التحرير، صائب عريقات وعضو اللجنة 

ونجح الموقع في إقناع قناة التلفزيون اإلسرائيلي . يذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي وآخرينالتنف
ودعا المواقع اإلسرائيلية إلى االنضمام . الثانية في إجراء مقابالت مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين

  .»يرا في حال ضياعهاهذه الفرصة يجب عدم تضييعها ألننا سنندم كث«: لحملة داعمة للمفاوضات، بقوله
  3/9/2010الشرق األوسط، 

  
  المعابر دون المستوى المطلوب على التغييرات: غازي حمد .8

أكد الدكتور غازي حمد رئيس هيئة المعابر في قطاع غزة على وجود تغييرات ملحوظة : القدس المحتلة
مع مصر لها تأثير على عمل المعابر لكن ليس بالشكل المطلوب، الفتاً إلى أن عالقة حركة حماس 

  .مباشر في حركة السفر خاصة لقيادات الحركة
أي توترات مع مصر ال يتم معالجتها باإلغالق إنما يتطلب : "؛"الشرق"قال حمد في حديث خاص لـ

، وذكر أنه تم طرح العديد من الصيغ التي تقوم على التعاون مع رام اهللا في "عالجها بالحوار والتفاهم
  .ألسف األفكار والصيغ لم تصل لمرحلة النضوجشأن المعابر لكن ل

  3/9/2010الشرق، الدوحة، 
  

   في غزة تعلن تشكيل غرف عمليات مشتركة جديدة عسكرياًجناحاً عشر ثالثة .9
أعلنت األذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية عن دخول المقاومة :  عبد اهللا التركماني- غزة

رائيلي في مرحلة جديدة ومتقدمة من العمل المتماسك والجهادي والرد العسكري ضد االحتالل اإلس
والتنسيق الميداني بين فصائل المقاومة، تمهيداً لعمل جهادي فاعل ومؤثر ضد جيش االحتالل اإلسرائيلي 

  . في غزة والضفة الغربية
، ، أمام ساحة منتزه جامعة األزهر بغزة2/9/2010جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي، مساء الخميس 

الجناح العسكري  "كتائب القسام" ذراع عسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية، من بينهم، 13وعقدته 
" كتائب شهداء األقصى شعبة نبيل مسعود"و" ، وألوية الناصر صالح الدين"سرايا القدس"لحركة حماس و

ال البيان أمام قنوات ، حيث ت"كتائب األنصار" و" قوات الصاعقة"و" سيف اإلسالم"و" كتائب المجاهدين"و
  ". القسام"الناطق باسم كتائب " أبو عبيدة"التلفزة العالمية 

يا أبناء شعبنا الفلسطيني، رفضاً لكل مشاريع العار، ووقوفاً أمام المؤامرة : "وقال أبو عبيدة خالل البيان
مفاوضات العبثية ضد قضيتنا المشروعة، وتحديا لقوى الشر والعدوان ضد شعبنا، وتعبيرا على رفضنا لل

 واتفقنا 30/8التي يعد لها الغادرين ويرحب بها الواهمون، فإننا في األجنحة العسكرية اجتمعنا بتاريخ 
وأكد أبو عبيدة رفض  ".على جملة وكلمة واحدة في العديد القضايا التي تهم مقاومتنا ضد العدو الغاصب

تقف "، متعهداً بأن "لمفاوضات العبثية وغير المجديةانزالق سلطة رام اهللا إلى دوامة ا"فصائل المقاومة لـ
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المقاومة الفلسطينية حائالً دون مرور هذه المفاوضات على الشعب الفلسطيني، وأنه سيكون للمقاومة 
كلمتها المدوية في هذا المشروع وأن ذهاب السلطة للمفاوضات طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني 

  ". مدوتنكر ألالم وعذابات شعبنا الصا
االستغالل الصهيوني للمفاوضات "وحمل بيان الفصائل، السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة على 

، مثمناً جهود الحكومة الفلسطينية في غزة، في "وتصعيد انتهاكاتها ضد أهلنا في الضفة الغربية وغزة
ة الداخلية للقبض على المزيد ونشد على أيد األخوة في وزار"مالحقة العمالء والمتعاونين مع االحتالل، 

  ". منهم ومحاسبهم
كل "وجدد أبو عبيدة تأكيد الفصائل الفلسطينية على تمسكها بخيار المقاومة وطريقها األصيل للرد على 

، مباركاً عمليتي الخليل ورام اهللا التي نفذتها كتائب القسام ضد "أوهام السالم مع العدو الجبان
 ".بل شرارة لما هو آت"قت ذاته على أنها لن تكون آخر عمليات المقاومة المستوطنين، ومشدداً في الو

واستهجن أبو عبيدة الذي أعلن مسئولية كتائب القسام على عملية إطالق النار على مستوطنين، مساء 
الحملة الشرسة وغير الوطنية والألخالقية، التي تقودها سلطة رام اهللا ضد المقاومين، خاصة بعد "أمس، 
  . ، مشيراً إلى أن المقاومة لم تقف مكتوفة األيدي حيال هذا التصعيد من قبل حكومة رام اهللا"ة الخليلعملي

وفي معرض رد أبو عبيدة على سؤال ألحد الصحافيين حول خيارات المقاومة في الرد على التصعيد 
خيرة هي رد على الخيارات ستبقي مفتوحة في التعامل مع االحتالل والعمليات األ: "اإلسرائيلي قال

جرائم االحتالل في الضفة، وأؤكد أن المقاومة هي صاحبة اختيار المكان والزمان المناسبين للرد على 
إن اجتماعنا هذا ووقوفنا على كلمة واحدة، يعكس وفاءنا لألسرى : "وأضاف ". جرائم االحتالل

 يتعرضون له من تهويد وتصفيه والجرحى والشهداء والالجئين الفلسطينيين، وإلخواننا في القدس وما
  ". للقضية

  2/9/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  متواصلة" السلطة" وحملة أجهزة 550عدد المعتقلين بالضفة تجاوز الـ : حماس .10
حماس، إن األجهزة األمنية التابعة لسلطة رام اهللا، تواصل حمالت االعتقال والمداهمة  قالت حركة

ياداتها وأنصارها في كافة محافظات الضفة الغربية، وذلك منذ وقوع واالستدعاءات ضد عناصرها وق
، نشرت 2/9/2010وأوضحت الحركة في بيان صحفي، الخميس  . عملية الخليل مساء الثالثاء الماضي

 550إن عدد المعتقلين حتى صبيحة الخميس، بلغ أكثر من : "خالله إحصائية أولية لعدد المعتقلين
واتهمت حماس األجهزة بمداهمة  ". قيادات ونشطاء وأنصار الحركة في الضفةمعتقالً، بينهم أبرز 

المئات من المنازل التي تعود لنواب وقياديين ورموز ونشطاء في الحركة، واعتقال المئات ممن 
استطاعت اعتقالهم، في حين سلّمت ذوي المئات ممن لم تجد أبناءهم أو أزواجهم استدعاءات فورية 

  . للحضور لمقارها
إن استماتة أجهزة فتح في محاولة الوصول لمنفذي العمليتين البطوليتين، : "وأضافت في بيان صحفي

يؤكد حقيقة الدور الخياني لهذه األجهزة، ويعتبر حمايةً للصهاينة المغتصبين، ودعماً لوجودهم 
 ألرضنا واعتدائهم على واستيطانهم، وغطاء معلناً يفتح الباب واسعاً أمام المستوطنين لمواصلة اغتصابهم

وانتقد البيان، محاصرة عناصر حركة فتح مساجد الضفة في األيام العشر األواخر لشهر  ". شعبنا
حقيقة الحرب الدينية التي "األمر الذي يؤكّد "رمضان الكريم، وإقدامها على اعتقال عشرات المصلّين، 

  .، وفق قولها"تقودها حكومة فياض
  2/9/2010موقع فلسطين أون الين، 
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   لحق العودةوإنهاءالمفاوضات المباشرة تصفية للقضية : حماس .11
 تنظر بخطورة بالغة النعقاد قمة واشنطن واستئناف أنهاقالت حركة حماس :  سمير حمتو-غزة 

أن المفاوضات يراد لها أن تكون رافعة إلدارة الرئيس أوباما قبيل "، مؤكداً " المفاوضات المباشرة
واعتبرت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي ابو زهري أن  ".لنصفية للكونغرساالنتخابات ا

المفاوضات المباشرة مع الكيان اإلسرائيلي جاءت استجابةً لرغبة إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية 
الفلسطينية عبر تعزيز االستيطان في الضفة الغربية، وتهويد القدس والمسجد األقصى ، وإنهاء حق 

  ".بيهودية الدولة"عودة بتكريس ما يسمى ال
ان هذه المفاوضات تشكل مظلة لتغطية جرائم "واوضح ابوزهري في مؤتمر صحفي عقده في غزة امس 

االحتالل، واستكماالً لمخططاته االستيطانية وعمليات تهويد القدس واألقصى ، وأداةً لفك عزلته الدولية ، 
الحرب التي اقترفها في عدوانه على غزة المحاصرة ، وفي ولتحسين صورته اإلرهابية عقب جرائم 

المفاوضات التي تجري بعكس اإلجماع الوطني "وشدد أبو زهري على أن ".اعتدائه على أسطول الحرية
الفلسطيني ، وفي ظل استمرار االستيطان وعمليات اإلبعاد ألهلنا في القدس وعموم الضفة الغربية ال 

واعتبر أن الرئيس محمود  ".ولن تحقق أهدافنا الوطنية ، وال تلزم شعبنا بشيءتخدم إال العدو المجرم ، 
ال يمثلون إال أنفسهم ، وال " فريق أوسلو"عباس ورئيس الحكومة في الضفة سالم فياض وما أسماه 

يعبرون بحال عن الشعب وتطلعاته ، وال عن القضية المباركة ، والثوابت الوطنية ، مؤكداً أن الوحدة 
  .طنية على قاعدة برنامج المقاومة والصمود هي السبيل الوحيد لحماية الثوابت والحقوقالو

  3/9/2010الدستور، عمان، 
  

  وتدين حملة االعتقاالت بالضفة" مفاوضات التصفية" تجدد رفضها لـالجهاد .12
حركة الجهاد ، أن غزة سمير حمتو نقال عن مراسلها من 3/9/2010الدستور، عمان، نشرت 
وأكدت الحركة في مؤتمر صحفي عقدته ". مفاوضات التصفية" رفضها لـ جددتمي في فلسطيناإلسال

في غزة وتحدث به كال من خالد البطش مسؤول العالقات الخارجية في الحركة واحمد المدلل القيادي 
 بالجهاد على أن كل األطراف المشاركة في المفاوضات تتحمل نتائجها وتبعاتها، فهي ال تلزم شعبنا
وقوانا في شيء، وأن أحداً ال يملك حق التفاوض باسم شعبنا وقضيتنا، حتى لو وقفت معه ودعمته كل 

وأكدت الحركة أنها ستواصل . أركان االستكبار التي لن تستطيع أن تفرض علينا شيئاً نأباه ونرفضه
اع إلسقاط طريق المقاومة حتى دحر االحتالل، وتحشيد كل قوى شعبنا وامتنا وبذل كل جهد مستط

المشاريع السياسية الهادفة إلى تصفية قضيتنا وحقوقنا بدًء من مشروع أوسلو وملحقاته وصوالً إلى 
  .أمسمفاوضات التصفية التي أعلن عن انطالقها 

 التفاوض غير أنودعت الحركة السلطة ورموزها إلى الكف عن تسويق األوهام واألضاليل ، معتبرتا 
 ، أو حماية القدس من غول التهويد 67 وال تحقيق انسحاب إلى حدود قادر على تجميد االستيطان

  .المتصاعد ، بل إنهم ذاهبون إلى تغطية االستيطان وتبريره
نقال عن مراسلها من رام اهللا محمد يونس أن حركة الجهاد أشادت  3/9/2010الحياة، لندن، وجاء في 

جاءتا للتأكيد على حيوية نهج " قائلة إنهما في الضفة في بيان صحافي بعمليتي الخليل ورام اهللا األخيرتين
الجهاد وتجذره على رغم مالحقات االحتالل المستمرة للمقاومين وتمادي سياسة التنسيق األمني التي 

 ندين حمالت االعتقال والمطاردة والمالحقة إننا": وأضاف البيان. "تتبعها السلطة الفلسطينية في الضفة
المجاهدين، ونطالب السلطة بالتوقف عن هذه الجريمة وهذا التجاوز لكل القيم في صفوف المقاومين و

  ."الوطنية والدينية
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   لن تكون ملزمة للمفاوضاتي نتائجأ":  المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطينيلجنة" .13
الفلسطينية حذرت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني وتحالف القوى :  سعاد جروس- دمشق

 من نتائج المفاوضات، واعتبرت -تضم ثمانية فصائل من ضمنها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي-
ووصفت في بيان صدر .  للشعب الفلسطيني"أن أي نتائج لن تكون ملزمة"الفصائل الفلسطينية المعارضة 

ق الفلسطيني المفاوض مشاركة الفري"، معتبرة "الكرنفال"عنها أمس الخميس المفاوضات في واشنطن بـ
خروج عن موقف اإلجماع الوطني، وتغطية "، وأنها "ال تمثل الشعب الفلسطيني وال تعبر عن إرادته"فيه 

االستمرار في هذه " نسخة منه "الشرق األوسط"وقال البيان الذي تسلمت . "للعدوان واالستيطان والحصار
ودعت القوى . "سطينية ومسيرة مقاومة االحتاللالمفاوضات يهدد مستقبل القضية الوطنية والحقوق الفل

من أجل مواجهة المخاطر الناجمة عن "الفلسطينية المعارضة والموجودة في دمشق إلى حشد كل الطاقات 
  ."هذه المفاوضات

  3/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  المفاوضات" إفشال"تدعو إلى عقد أوسع لقاء سياسي وطني شعبي لـ" الشعبية" .14
كافّة دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ، أن رام اهللامن  2/9/2010قدس برس، الة نشرت وك

العملية " إفشال"الفصائل والقوى والمؤسسات الوطنية إلى عقد أوسع لقاء سياسي وطني شعبي، لـ 
رعية  األمريكية، وخالفاً لقرارات الش- اإلسرائيليةواالستهدافاتتنعقد وفقاً للشروط "التفاوضية التي 

  ".الفلسطينية
الجبهة ، أن  غزة اشرف الهور نقال عن مراسلها من 2/9/2010القدس العربي، لندن، وجاء في 

، وقالت انه "عشاء احتفالي" خالله عن تدشين المفاوضات بأنه أعلنالشعبية وصفت لقاء واشنطن الذي 
/ أيلول في الثالث عشر من األبيض نفس المسرحية التي افتتحت في حديقة البيت األذهان إلىيعيد "

 أبو   وأكد."أوسلو باتفاق آنذاك مع تغيير في الممثلين والكومبارس، لتوقيع ما يسمى 1993سبتمبر عام 
 نسخة منه ان تنظيمه "القدس العربي"سامي مروان عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح تلقت 

ظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات المباشرة،  في من"القيادة المتنفذة"سيتخذ قرارا ردا على انخراط 
  . الباب سيبقى مفتوحا على كافة االحتماالتأن إلىالفتا 

  
  تحذر من مخاطر انزالق المفاوضات المباشرة نحو أجندة إسرائيلية" الديمقراطية" .15

 والمكتب حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية،:  اشرف الهور-غزة 
 بمباركة إسرائيلية أجندةالسياسي للجبهة الديمقراطية من مخاطر انزالق المفاوضات المباشرة نحو 

  . وتستثني القضايا الجوهريةاألمنية تبدأ بالتركيز على الترتيبات أمريكية
ة  صراحأعلنه ما رشح من معلومات حول المواقف التي عبر عنها نتنياهو وما إن"وقال في تصريح له 

في كلمته في انطالق هذه المفاوضات يؤكد صحة الموقف، الذي عبرت عنه قوى المعارضة الفلسطينية 
  . المفاوضات المباشرة قبل االتفاق على مرجعيتهاإلى رفض االنتقال إلىوالتي دعت 

  2/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

  األساليبم إفشالها بكل سيتالمفاوضات غير ملزمة و: في لبنان"  القوى الفلسطينيةتحالف" .16
،  في بيروت، في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مخيم مار الياس"تحالف القوى الفلسطينية في لبنان"أكد 
 المباشرة غير ملزمة لشعبنا وقواه الوطنية، وسيتم التصدي لها اإلسرائيلية -المفاوضات الفلسطينية "أن 

  . "األساليبوإفشالها بكل 
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القوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية في بيان اثر  واألحزابورأى لقاء 
هذه المفاوضات ال تعدو "اجتماعه الدوري المشترك أمس، في مقر حزب البعث العربي االشتراكي، أن 

 األمركونها مجرد مسرحية ألنها تتم على قاعدة التسليم الكامل بالشروط الصهيونية، وهدفها التوقيع على 
الواقع الذي فرضه االحتالل، والقاضي بتصفية وشطب حق العودة وبتكريس القدس عاصمة موحدة 
وأبدية للدولة اليهودية وتشريع الوجود االستيطاني في مقابل دويلة فلسطينية شكلية منزوعة السيادة 

الصهيونية والسلطات في مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية، هي عبارة عن حكم ذاتي تحت السيادة 
  . "الكاملة

 في مخيم البص في ألقاهاورأى عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان جهاد طه، في كلمة 
  . "أن المفاوضات ولدت ميتة، وكل ما يصدر عنها ال يلزم حماس"صور، 

لسطيني،  وحزب الشعب الفوالديمقراطية في لبنان، الجبهتان الشعبية "اليسار الفلسطيني"شددت قوى كما 
ودعت . "رفض نهج المفاوضات التي ال تحقق األهداف الوطنية الفلسطينية"في بيان مشترك، على 

العودة عن قبول التفاوض تحت سقف الشروط اإلسرائيلية " إلىالرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لسطيني التي  قرارات اجتماعات المجلس المركزي الفإلىالعودة "، مطالبة إياه بـ"والضغوط األميركية

  . "حددت مرتكزات أي عملية تفاوضية مع العدو اإلسرائيلي
  3/9/2010السفير، بيروت، 

  
  للمفاوضات" النتائج الكارثية"تحذر من "  النضالجبهة" .17

 بيانا أعلنت فيه رفضها للمفاوضات، "جبهة النضال الشعبي الفلسطيني"أصدرت :  سعاد جروس- دمشق
تلحق أفدح "، و"اإلجماع الوطني وتشكل تغطية للعدوان واالستيطانتتناقض مع موقف "وقالت إنها 

 لهذه المفاوضات، داعية كل القوى "النتائج الكارثية"، محذرة من "األخطار بمستقبل القضية الفلسطينية
لالضطالع بالمسؤوليات التاريخية إلحباط ما تخطط له الدوائر األميركية "والفصائل الفلسطينية 

  ." محاوالت لتصفية القضية الفلسطينيةوالصهيونية من
  3/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  الطريقة التي تمت فيها إدارة العملية السياسية أضعفت الجانب الفلسطيني فوق ضعفه: عمرو .18

 أظهرت موقفا واضحا وصريحا لصالح األميركية قال القيادي في فتح نبيل عمرو، إن اإلدارة :حامد جاد
يمكن أن " ورقة التوت"صف بيان اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط بـإسرائيل، فيما و

أبو مازن ذاهب للمفاوضات وهو ال خيارات : وقال عمرو في تصريحات صحافية .تسقط في أية لحظة
لديه سوى التفاوض مع إسرائيل، وأرى مع أنه مخلص بشكل كبير للسالم، إال أن الطريقة التي تمت فيها 

وأضاف أن المقدمات ال تبشر  .دارة العملية السياسية أضعفت موقف الجانب الفلسطيني فوق ضعفهإ
بالخير، وموقف أبو مازن بأن ال خيارات لديه سوى المفاوضات، زاد من ضعف موقف القيادة 

 إلىكان يجب على أبو مازن أن يقوم بجهد أكبر لترتيب الوضع الداخلي قبل الذهاب : وأكد .الفلسطينية
المفاوضات، مشدداً أن المصالحة الوطنية هي بمثابة قوة للجانب الفلسطيني في مسيرة المفاوضات مع 

  .إسرائيل
  3/9/2010الغد، عمان، 

  
  تتبنى " القسام"إسرائيلي بجراح ومستوطن إصابة : الضفة .19

يون أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح متوسطة، جراء تعرضه إلطالق نار من قبل مقاومون فلسطين
ضمن حدود مدينة رام اهللا بالضفة الغربية، فيما أعلنت كتائب عز " ريشون لتسيون"بالقرب من مستوطنة 
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وأفاد صحيفة  . الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها الكاملة عن عملية إطالق النار
ائيلي أنه تم إطالق النار من ن مسئول في جيش االحتالل اإلسرعيديعوت أحرونوت التي نقلت النبأ نقالً 

إن السيارة فرت إلى : "بندقية باتجاه بلدة سنجل القريبة، شمال شرق رام اهللا، من سيارة مارة، وأضاف
  ".الجنوب، والجيش اإلسرائيلي أجرى تمشيطات مكثفة في المكان

  2/9/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  مساجد وتنشر الفساد في الضفةالسلطة تشن حرباً على الدين وال":  التحريرحزب" .20
تشن حرباً ضروساً على "قال حزب التحرير اإلسالمي في فلسطين إن السلطة ووزارة أوقافها : رام اهللا

  ".االستهتار"، واصفاً أفعالها تجاه المساجد بـ"والمساجد الدين اإلسالمي
بدأت حملة ال "دومها نسخة منه، أن السلطة ومنذ ق" وأوضح الحزب، في بيان مكتوب، وصل قدس برس

هوادة فيها لنشر الفساد والرذيلة والتعايش مع االحتالل، فكانت باكورة أعمالها كازينو أريحا، ثم كان 
 –انتشار المالهي والمجون، وتشجيع االختالط والمباريات النسائية ومسابقة ملكة الجمال، وفتحت البالد 

ن أجل بث سمومها، ثم كان تغيير المناهج وإعادة  للجهات المحلية واألجنبية م-بما فيها المدارس
  .، بحسب الحزب"صياغتها لتخريج أجيال تعتنق العلمانية، وترى في االحتالل جاراً وشريكاً

  2/9/2010قدس برس، 
  

  المغزى والدوافع:  النشاط المسلح لحماس في الضفةاستئناف .21
شهد األمني في الضفة الغربية رأسا خالل أربعة وعشرين ساعة انقلب الم:  بي بي سي- سامي سهمود

على عقب بعد العمليتين اللتين تبنتهما كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وأسفرتا 
  . اثنين آخرين بالقرب من رام اهللاوإصابة مستوطنين بالقرب من مدينة الخليل أربعةعن مقتل 

ية وعربية التهام حماس بمحاولة تخريب مفاوضات  وفلسطينإسرائيليةواثر العمليتين سارعت أصوات 
  .السالم المباشرة التي كانت توشك على البدء برعاية أميركية في واشنطن

محمود الزهار رفض تلك االتهامات وقال إن العملية قررها القادة . لكن القيادي في حركة حماس د
  .تها ليس مقصوداالميدانيون للجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية وأن توقي

  صعوبة العمل العسكري في الضفة
بنظرة مجردة إلى توقيت العمليات التي نفذتها كتائب القسام في الضفة الغربية يمكن فهم المنطق الذي 
استند اليه أولئك الذين ذهبوا التهام حماس بتعمد تخريب مفاوضات واشنطن، لكن نظرة أكثر عمقا للواقع 

  . بية قد تطلعنا على صورة مغايرةالميداني في الضفة الغر
فالعقيدة األمنية لألجهزة األمنية الفلسطينية شهدت تغييرا دراماتيكيا اثر سيطرة حماس بالقوة المسلحة 
على مقاليد األمور في قطاع غزة بعد معارك دموية انتهت بهزيمة منافستها الرئيسية حركة فتح في 

  . وسبعةألفينيوليو تموز من العام 
 عدو يجب استئصال خطره أنهاب العقيدة األمنية الجديدة هذه بات ينظر إلى حركة حماس على وبموج

  .ومنعه من نقل ما فعله في القطاع إلى الضفة الغربية
ونتيجة لهذا التوجه استهدفت معظم مؤسسات حركة حماس السياسية واالجتماعية والخيرية في الضفة 

  .ة للحركةالغربية، وجرت مطاردة العناصر المسلح
وبموازاة التحرك األمني الفلسطيني كان الجيش اإلسرائيلي يواصل حمالت االعتقال االستباقية ضد 

  .نشطاء حماس في المناطق التي تخضع لسيطرته األمنية في الضفة الغربية
وبات النشطاء العسكريون لحماس يواجهون مالحقة مزدوجة من قبل الجيش اإلسرائيلي وأجهزة األمن 

  .إسرائيللسطينية التي رفعت من مستوى تنسيقها األمني مع الف
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 األمنية غير المسبوقة في كبح جماح العمليات المسلحة في الضفة الغربية، اإلجراءاتوقد نجحت هذه 
 نشطاء حركة الجهاد اإلسالمي تعرضوا للمالحقة أنولم يقتصر األمر على مالحقة نشطاء حماس بل 

  .أيضا األمنية
  العسكري في غزة مرتفعثمن العمل 

ويقول حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة في مقال كتبه عن عملية استهداف 
عودة لنهج سبق لها أن مارسته منذ قيام السلطة وحتى "المستوطنين إن استئناف حماس لعملياتها يعتبر 

  ".النتقام من السلطةتاريخه ليس إللحاق األذى باالحتالل كهدف بل لحث االحتالل على ا
وعندما بدأ االحتالل ينتقم من حماس كما في غزة أطفأ أمراء الجهاد النفقي "ويضيف البرغوثي في مقاله 

 النفق المسالم، والحقوا المقاومين وخونوا كل مقاوم إال إذا مارس هواية إضاءةنور المقاومة لحساب 
  ".المقاومة في الضفة فقط

 الحرب على أثناء إسرائيلرأس الحربة في مواجهة " بالقول إنها كانت وترد حماس على هذا الطرح
  .لذلك" ثمنا باهظا" دفعت إنهاوتقول .  وثمانيةألفين العام أواخر" قطاع غزة

  ضغوط من حلفاء حماس
ويجد مراقبون للشأن الفلسطيني في استئناف حماس لعملياتها في الضفة ردا عمليا على االنتقادات التي 

وباتت تركز على تثبت أركان حكمها " أعمال المقاومة"يها من قبل فصائل فلسطينية بأنها تركت وجهت ال
آخر هذه االنتقادات جاءت على لسان األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي رمضان شلح . في القطاع

بقرار ذاتي لم تنجح في الجمع بين السلطة والمقاومة وأن حماس جمدت المقاومة "الذي اعتبر أن حماس 
  ".حفاظاً على استقرار سلطتها

بالتراجع "وغير بعيد عن مواقف حركة الجهاد فإن الحركات السلفية في قطاع غزة ما فتئت تتهم حماس 
  ".إسرائيلعن خطها المقاوم وباالنخراط في مشروع تهدئة مع 

  التوقيت
ة حددت استهداف األهداف وبنظر بعض المراقبين فإن توقيت العملية قد يكون نتيجة ظروف موضوعي

  .وليس ارتباطا ببدء مفاوضات واشنطن من عدمه
 خاليا عسكرية جديدة ال يخضع عناصرها إنشاء كتائب القسام نجحت في إنويقول هؤالء المراقبون 

 من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وأن هذه الخاليا أو إسرائيللرادار المراقبة األمنية سواء كانت من 
  . جاهزة للتحرك في أكثر من منطقة في الضفة الغربيةأصبحت أنلياتها العسكرية بعد بدأت بعم

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

  وزير الداخلية اإلسرائيلي يأمر بتكثيف تسليح المستوطنين في الضفة .22
المستوطنين " تسليح"عمليات دعا وزير الداخلية اإلسرائيلي، إيلي يشاي، إلى العمل على تكثيف  :الناصرة

  .، وفق ادعائه"الدفاع عن النفس"في الضفة الغربية المحتلّة، ورفع بعض القيود المفروضة عليها لغايات 
وأوعز يشاي، وهو نائب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى مدير دائرة اإلسكان التابعة لوزارته، 

الح للمستوطنين اليهود، المقيمين في الضفة أو الذين أمنون بن عامي، مهمة تسهيل إصدار تراخيص الس
رخص "يعملون فيها، بحيث يتم اعتماد التقارير الصادرة عن موظفي قسم ترخيص السالح على أنها 

  .، دون تصاريح مرفقة من الشرطة اإلسرائيلية، وفق أوامره"رسمية
 الجيش اإلسرائيلي، ايهود باراك إلى من جانبه، فقد دعا النائب البرلماني الليكودي، داني دانون وزير

بوادر "إعادة نصب حواجز التفتيش العسكرية التي كانت قد أزيلت من قرى ومناطق الضفة الغربية كـ "
  أول أمس،" القسام"للجانب الفلسطيني، في أعقاب العملية الفدائية التي نفّذتها كتائب " حسن نية
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  .بالخليل" كريات أربع"ب من مستوطنة  وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين بالقر
  2/9/2010قدس برس، 

  
    أدت إلى تراجع الثقة بالجيش  " وثيقة غاالنت: باراك .23

وثيقة “ايهود باراك للمرة األولى، أمس، إلى قضية ” اإلسرائيلي“تطرق وزير الحرب : )آي.بي .يو (
يين رئيس جديد ألركان الجيش، إلى وقف عملية تع” إسرائيليون“التي سعى من خاللها ضباط ” غاالنت

  .وقال إنها أدت إلى تراجع ثقة الجمهور بالجيش 
عن باراك قوله خالل اجتماع لهيئة األركان العامة إن تزوير وترويج ” إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم 

عملية فاسدة هزت الدولة كلها على مدار أسابيع وتسببت بضرر عميق لثقة “هي ” وثيقة غاالنت“
  .” ور بالجيشالجمه

  3/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  باراك يدرس إمكانية تقليص والية رئيس األركان اإلسرائيلي": معاريف" .24
ان وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك وبالتعاون المستشار القضائي " معاريف" ذكرت صحيفة :حيفا

رئاسة قائد األركان اإلسرائيلي المقبل للحكومة اإلسرائيلي يهودا فينشتاين ، يدرس إمكانية تقليص والية 
وبموجب مبادرة باراك فانه في ختام السنوات الثالث لوالية . إلى ثالث سنوات بدال من أربع سنوات

وبينت .رئيس األركان يتم دراسة إمكانية التجديد والتمديد لسنة قادمة ، وذلك حسب التطورات األمنية
ركان الجديد يوآف جالنت على هذه التطورات ، موضحة أن الصحيفة أن باراك قام بإطالع رئيس األ

العالقات المتوترة بين باراك وقائد الجيش المنتهية واليته جابي أشكنازي كانت على اثر تمديد فترة 
 سنوات 4 سنوات ، مع أن مقربين من أشكنازي رأوا أن إنهاءه لمنصبه بعد 4منصبه إلى أكثر من 

  .مهيعتبر مساً بكرامته واحترا
انه يتوجب على باراك تمديد فترة : "في المقابل أكدت قيادات عسكرية في قيادة األركان اإلسرائيلية

رئيس األركان مسبقا ألربع سنوات ، مؤكدين أن اإلجراء الجديد لباراك يعني انه بدأ بشكل فعلي في 
عن مصادر عسكرية أنه ونقلت الصحيفة نقال ". توتير العالقة مع رئيس األركان القادم يوآف جالنت

وفي حالة المصادقة على ذلك اإلجراء من قبل المستشار القانوني للحكومة فإنه حتما ستكون هناك 
  2014,توترات في العالقة خالل نهاية فترة جالنت في بداية 

  3/9/2010، الدستور، عمان
  

  المستوطنون يخرقون التجميد ويطلقون مشاريع بناء جديدة .25
ت من الوقت المقرر الستئناف مفاوضات السالم في واشنطن أمس، أعلن مستوطنون  قبل ساعا:القدس

يهود خططاً إلطالق مشاريع بناء جديدة في مستوطناتهم في الضفة الغربية، في عرض قوة يشكل تحدياً 
  .لقرار استئناف المحادثات

يت إن المستوطنين سيبدأون نفتالي بين» ييشع«وقال مدير مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية 
 مستوطنة على األقل، في انتهاك للحظر الجزئي الذي أعلنته الحكومة 80بناء منازل ومنشآت عامة في 

  .على بناء المنازل في المستوطنات والذي ينتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري
 اإلسرائيلية التي ترعاها -لسطينية ، منتقداً المحادثات الف»انتهى على أرض الواقع«واعتبر أن الحظر 

، كما رفض المطالب الفلسطينية بوقف البناء »سالم زائف«الواليات المتحدة التي رأى أنها تهدف إلى 
بمجرد أن يفهموا أن اإلسرائيليين موجودون هنا ليبقوا إلى األبد، وأنهم «: وأضاف. في المستوطنات

  .»يزدادون قوة يوماً بعد يوم، سيستسلمون
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وأنهى المستوطنون الذين هددوا بإقالة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ما لم يسمح لهم 
باستئناف البناء بعد انتهاء المهلة، الحظر من جانب واحد أول من أمس بعد يوم من قتل ناشطين من 

مثل األحزاب وت. أربعة مستوطنين بالرصاص قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة» حماس«حركة 
الموالية للمستوطنين غالبية في االئتالف اليميني الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو وأيد عدد من الوزراء 

  .بالفعل مطالب باستئناف البناء في المستوطنات
وبدأت معدات منها مركبات وخالطات أسمنت العمل أمس في مستوطنات عدة لتمهيد الطريق إلقامة 

قال بينيت إن المستوطنين قرروا مضاعفة عدد مشاريع البناء الجديدة بعد أنباء و. منازل ومراكز تجمع
، »كتائب عز الدين القسام«عن إصابة اثنين منهم في حادث آخر شرق رام اهللا الليلة قبل الماضية أعلنت 

اء وأعرب بينيت عن أمله في أن يوافق نتانياهو على بن. ، مسؤوليتها عنه»حماس«الجناح العسكري لـ 
االختبار الحقيقي «: وأضاف.  منزل جديد على األقل لمستوطني الضفة الغربية في العام المقبل3000

بين اإلسالم المتشدد للفلسطينيين وإسرائيل قائم على أرض الواقع، وهو اختبار لمن هو األقوى ومن 
  .»سيبقى هنا إلى األبد

  3/9/2010، الحياة، لندن
  

   إنه في أفضل حاالته منذ اتفاق أوسلو وتقولألمني مع السلطة تشيد بـالتنسيق ا"إسرائيل" .26
في الوقت الذي تعهد فيه الجيش اإلسرائيلي، على لسان قائد المنطقة الوسطى افي :  كفاح زبون- رام اهللا

مزراحي، بقتل منفذي عملية الخليل أو اعتقالهم، أبدى في المقابل رضا كامال عن عمل األجهزة األمنية 
ة ومستوى التنسيق األمني بينهما في مالحقة منفذي هجومي الخليل ورام اهللا الذي أودى بحياة الفلسطيني

  . مستوطنين وجرح اثنين4
وقال ضابط في الجيش اإلسرائيلي، إن الجيش مرتاح لتعاون األجهزة األمنية الفلسطينية في عملية 

ربية، مضيفا أن التعاون مستمر رغم التصدي لمنفذي العمليات التي تستهدف المستوطنين في الضفة الغ
  . عاما17هذه الهجمات، حتى إنه بلغ مستوى يعتبر بين أعلى مستوياته منذ اتفاقات أوسلو قبل 

وأبدت األجهزة األمنية اإلسرائيلية رضا عن اعتقال مئات من عناصر حماس في الضفة بعد عمليتي 
  .الخليل ورام اهللا

  3/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "إسرائيل"خاليا القسام تنتشر بالضفة وعينها على : "اديبكيك ت" .27
االستخباري العسكري اإلسرائيلي الخميس أن خلية كتائب القسام التي نفذت " تيك ديبكا"ذكر موقع : صفا

عملية قتل فيها أربعة مستوطنين الثالثاء شرق الخليل، ليست هي نفسها الخلية التي نفذت عملية رام اهللا 
وأضاف الموقع االستخباراتي نقالً عن مصادر أمنية الخميس . ح فيها مستوطنان مساء األربعاءالتي جر

  .يشير إلى وجود أكثر من خلية لحركة حماس بالضفة الغربية
وزعم دبكا أن األجهزة األمنية االسرائيلية ترى أن لكتائب القسام في الضفة عدة خاليا، تأخذ من البلدات 

  .وتعمل جاهدة لنقل عملياتها إلى العمق اإلسرائيلي" بسهولة تامة"قر لها وتتحرك والمدن الفلسطينية م
وبحسب المصادر األمنية االسرائيلية، ما زالت أجهزة المخابرات اإلسرائيلية تسعى جاهدة للعثور على 

لتها ، حيث لم تعثر على طرف خيط يدل على عناصر الكتائب رغم الجهود التي بذ"عبثًا"مقاومي القسام 
  .في هذا السياق

وبحسب رواية األجهزة االسرائيلية، عملت حركة حماس على تهريب مقاومين مجهولي الهوية، وغير 
والسلطة الفلسطينية من األردن وسوريا إلى الضفة الغربية، والذين نجحوا " إلسرائيل"معروفين مسبقًا 

  .استهداف اإلسرائيليينبتشكيل شبكة قسامية أو عدة شبكات تعمل على تنفيذ الهجمات و
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حتى اآلن ال تتوفر لدينا أي معلومات دقيقة حول هؤالء : "ونقل الموقع عن مصادر أمنية إسرائيلية القول
المقاومين، ولن تتوفر لدينا هذه المعلومات بحسب التقديرات، قبل أن يصاب احدهم بإحدى العمليات أو 

  ".يلقى القبض عليه ويحقق معه
ى أنه وحتى اللحظة، ما زال مقاومو القسام بالضفة يتحركون بسهولة تامة معتمدين وأشارت المصادر إل

  .على عنصر المفاجئة لتنفيذ ضرباتهم دون أن يستطيع احد إيقاف سيلهم
الطريقة الوحيدة لوقف هذه الهجمات هي إعادة الحواجز العسكرية إلى شوارع الضفة "وأضافت المصادر 

  ".ات، بل ستتضاعف أضعافًا كثيرة، حتى تضرب العمق اإلسرائيلي، وبغير ذلك لن تتوقف الهجم
، حتى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو %0احتمال إقامة الحواجز من جديد في هذه األثناء هو : "وتابعت

ووزير جيشه إيهود باراك لن يسمحا في ذلك ما دامت المفاوضات مع السلطة في واشنطن جارية على 
  ".قدم وساق
لموقع، فإن كتائب القسام تدرك حقيقة ضعف جيش االحتالل دون وجود الحواجز، وهي تستغل وبحسب ا

ذلك لتنفيذ هجماتها على اإلسرائيليين، زاعًما أن قيادة شبكات المقاومة التابعة لحماس وجهت أوامرها 
  .لعناصرها بعدم إيقاف الهجمات حتى تتوقف المفاوضات

امر نتنياهو للجيش بالعمل على اعتقال الخلية دون حاجز سياسي، إن حماس استهزأت بأو" ديبكا"وقال 
وما زالت مستمرة في عملياتها، ذلك أنها مدركة تماًما أن يد الجيش قصيرة عنها ما دامت الضفة خالية 

  ".من الحواجز والطرق المناسبة للتنقيب عن هذه الخاليا
 األمن االسرائيلية والفلسطينية إلى طرف وكشفت مصادر إسرائيلي مطلعة النقاب عن عدم توصل أجهزة

 من أتباع حركة حماس 250خيط أو معلومة واحدة حول هذه الخاليا حتى اآلن، رغم اعتقال أكثر من 
  .بالضفة الغربية

  2/9/2010، السبيل، عمان
  

  بالكالشنكوف المسلّم للسلطة الفلسطينية سبب نجاة المستوطن بعملية رام اهللا" إسرائيل"تعديل  .28
بعد أن استقر وضعه ' موشيه مروني'في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، ذكر : وليد عوض - رام اهللا

توقف مطلقو 'الصحي أن بقاءهم على قيد الحياة يعود لحادث السير الذي وقع لسيارته وانقالبها، حيث 
ا ووقف على بعد حوالى النار بالقرب من السيارة للتأكد من موتنا، وترجل أحدهم من السيارة واتجه نحون

متر فقط واطلق النار إال أن السالح توقف عن العمل ويعود الفضل لتوقف سالح المهاجمين إلى ما قامت 
  .' عاما15قبل تسليمه للسلطة قبل ' الكالشنكوف'به االجهزة االمنية االسرائيلية من تعديل على سالح 

شنكوف الذي تسلحت به قوات االمن الفلسطينية وكان سلطات االحتالل احدثت تغييرات على سالح الكال
حيث يتوقف عن اطالق النار بعد عدة طلقات تؤدي تلقائيا الى رفع درجة حرارة البندقية التي تتوقف 

  .عن العمل بشكل تلقائي
 الى شارع أيالون وبعد 60كنت مع زوجتي حيث توجهنا من شارع 'وأضاف المستوطن الجريح قائال 

ت سيارة اخرى تسير خلفنا بشكل مباشر، حيث قام ركاب هذه السيارة بالتالعب معي دقائق من ذلك كان
لبضعة دقائق، وفي احد المنحنيات فتحوا علينا النار، حيث حاولوا تجاوزنا وفي اللحظة التي أصبحت 
 السيارة موازية لنا قاموا باطالق النار علينا، وقد أصيب الباب المحاذي لي بأكثر من عشر رصاصات،

  .'األمر الذي ادى الى فقدان السيطرة على السيارة ما ادى الى انقالبها
في اللحظة التي توقف فيها اطالق النار قمت بفك حزام االمان وتدحرجت من السيارة وقلت 'وقال 

لزوجتي ايضا تدحرجي الى الخارج، ولست متأكدا اذا قمت انا بدحرجتها، ولكن كان الى جانب الشارع 
يمنى واد، حيث قلت لزوجتي تدحرجي نحو االسفل وبسرعة وكنت ايضا انا اتدحرج مع من الجهة ال

  .'انني كنت مصابا في قدمي
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لقد بقينا على قيد الحياة لحظنا الكبير خاصة أن جهاز الخليوي كان مع زوجتي طوال ': وتابع القول
سيارة تسير خلفنا وتتالعب معنا الوقت، وقامت باالتصال مع الشرطة االسرائيلية مباشرة بعد ان كانت ال

  .'وقبل اطالق النار، وهذا ما سمح بشكل كبير بانقاذ حياتنا
  3/9/2010، القدس العربي، لندن

  
    "  مرمرةسفينة "يعترف بالسرقة من " إسرائيلي"جندي  .29

، أمس، الئحة اتهام ضد جندي ”اإلسرائيلية“قدمت النيابة العامة العسكرية :  سمر خالد-القدس 
وذكرت . التي كانت ضمن أسطول الحرية التركي ” مرمرة“اعترف بالسرقة من السفينة ” رائيليإس“

اعترف بسرقة أجهزة كمبيوتر متنقلة وآلتي تصوير ” اإلسرائيلي“وسائل إعالم صهيونية أن الجندي 
الل وقالت وسائل اإلعالم إن النيابة العامة لالحت. ” مرمرة“وبوصلة كانت بحوزة نشطاء على متن 

ستقدم في األيام المقبلة لوائح اتهام ضد ضابط وجندي مشتبه فيهما بسرقة أجهزة كمبيوتر نقالة من 
وستتهم النيابة العسكرية الضابط والجنديين بالنهب والسرقة والتجارة . متضامنين كانوا على متن السفينة 

الدي الجندي حاوال إخفاء أدلة فإن و” يديعوت“ووفقاً لصحيفة . بأجهزة مسروقة والسلوك غير الالئق 
  . وبضمنها إخفاء جهاز كمبيوتر متطور من ضمن المسروقات 

  3/9/2010، الرأي، عمان
  

   و األردن"إسرائيل"اتفاق لتوسيع الطيران بين : "اإلذاعة اإلسرائيلية" .30
تفاق تم توقيع اتفاق لتوسيع عالقات الطيران بين إسرائيل واألردن، حيث سيسمح هذا اال: وكاالت

 مسافر كل أسبوع إلى البلد اآلخر بدال من ألف، كما سترفع 1500لشركات الطيران من البلدين بنقل 
وقد وقع االتفاق . القيود المفروضة على عدد الرحالت األسبوعية، وفقا لما ذكرته اإلذاعة اإلسرائيلية

  .مرئيس سلطة الطيران المدني سليمان عبيدات، ونظيره اإلسرائيلي غيورا رو
  2/9/2010، السبيل، عمان

  
   تتنصت على هواتف المسؤولين والمعارضين األتراك "إسرائيل": "صحيفة طرف التركية" .31

التركية نقلت عن » طرف«اإلخبارية األميركية، أن صحيفة » سي أن أن«ذكرت شبكة : بيروت
، للتنصت 2007 العام مسؤولين أتراك تأكيدهم أن إسرائيل تستخدم تكنولوجيا قامت ببيعها لتركيا في

  . على الناشطين، والمسؤولين، والمعارضين األتراك
وأفادت الصحيفة أن تركيا قدمت معلومات تقنية حول أنظمة الهواتف النقالة التركية في مقابل هذه 
األجهزة، وبهذه الطريقة، بحسب المسؤولين، يمكن للسلطات اإلسرائيلية االستماع إلى أي مكالمة عبر 

وقال مسؤول في الجيش التركي إن شراء هذه األجهزة تم من قبل وزارة الدفاع .  النقالة التركيةالهواتف
  . التركية، كما أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وافق على إتمام هذه الصفقة

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن السلطات التركية قولها في بيان صادر عنها إنها ستحقق في هذه 
  . لتأكد مما إذا كانت هذه األجهزة قد استعملت بطريقة غير قانونيةالقضية ل

  3/9/2010السفير، بيروت، 
  

    في حال التوصل لتسوية% 6 اإلسرائيلي سينمو بـاالقتصاد: "إسرائيل"محافظ بنك  .32
 في صرح محافظ البنك المركزي اإلسرائيلي، ستانلي فيشر، أمام الكونجرس اليهودي العالمي المنعقد

القدس، مساء أمس، أن االقتصاد اإلسرائيلي سيشهد ازدهاًرا حادا في حال التوصل لتسوية مع 
الفلسطينيين، وذلك في معرضِ تطرقه لتحليل عوامل التأثيرات على االقتصاد اإلسرائيلي، خاصةً في ظّل 
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ل الى تسوية سلمية ستحقق نمواً في وقدر فيشر أن التوص. 2008األزمة االقتصادية العالمية منذ عام 
  .  في المئة6 إلى 5اإلقتصاد اإلسرائيلي يتراوح بين 

وتأتي تقديرات فيشر خالفاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن ال عالقة 
الظّروف الجيوسياسية وبين وقد شَدد فيشر على العالقة الوثيقة بين . بين تحقيق السالم والنمو اإلقتصادي

يشكّل التّوصل لحّل الصراع مع جيراننا العرب وإسقاطاتها الواقعة على : "االزدهار االقتصادي، وقال
هناك من يدعي أن نسبة االزدهار . الوضع األمني لدولة إسرائيل، لهو بالطّبع يشكّل تحدًيا كبيًرا جًدا

تدّل على ) السياسية(سرائيلي التي سادت في سنوات ما قبل األزمة االقتصادي الجيدة في االقتصاد اإل
وبين االزدهار االقتصادي الم . عدم العالقة بين الوضع الجيوسياسيأنا على قناعة بأنّه في ظروف الس

  .سيكون بمقدور االقتصاد اإلسرائيلي أن ينمو بنسبٍ عالية أكثر من وضعٍ دون حّل مع جيراننا
  2/9/2010، 48ربموقع ع

  
   تسعى مع واشنطن إلى بناء مفاعل نووي إلنتاج الكهرباء"إسرائيل": "هآرتس" .33

ذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل تراهن على أن تُعاملها الواليات المتحدة، كما فعلت إدارة بوش 
العسكرية السابقة مع الحكومة الهندية، التي باعتها تقنية ذرية من دون أن تلزمها بإخضاع منشآتها 

وأنها تأمل أن تعاملها إدارة . للرقابة الدولية، رغم أنها غير موقعة على اتفاق منع انتشار األسلحة النووية
أوباما كحالة استثنائية كما حصل مع الهند بمساعدتها على بناء مفاعل نووي للطاقة النووية إلنتاج 

  .يةالكهرباء، بإبقاء منشأة ديمونا غير خاضعة للرقابة الدول
وجود اتفاق ما مع أوباما، «وفيما أكد المدير العام للجنة الطاقة الذرية في المدة األخيرة، عوزي عيليم، 

. »ينص على أن تزود الواليات المتحدة إسرائيل محطات مفاعالت وفق المخطط الذي استُعمل مع الهند
أوالً، ألن ذلك : بين على األقلاستبعدت هآرتس حصول مثل هذا األمر في هذه المرحلة انطالقاً من سب

يمس بالجهد األميركي لتشديد العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، والثاني، لكون اإلدارة 
ستطالب في مقابل هذا الموقف بموافقة إسرائيلية على خطوات تتعلق بالمستوطنات واتفاق سالم مع 

  .الفلسطينيين
  3/9/2010، األخبار، بيروت

  
    ترحب بقرار البنك المركزي األلماني عزل زارتسين  " رائيلإس" .34

ستانلي فيشر بتقدم البنك االتحادي األلماني بطلب ” اإلسرائيلي“رحب رئيس البنك المركزي : )أ.ب .د (
للرئيس األلماني بعزل تيلو زارتسين، عضو مجلس إدارة البنك األلماني، بسبب تصريحاته المعادية 

  .فيها أيضاً إلى أن اليهود يتقاسمون جيناً وراثياً معيناً لألجانب التي ذهب 
، أمس، أن فيشر نقل ترحيبه في اتصال هاتفي مع ”يديعوت أحرونوت“وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة 

وأكد الموقع أن فيشر يؤيد قرار البنك عزل زارتسين بسبب . رئيس البنك االتحادي األلماني أكسل فيبر 
  .ة لليهود والمسلمين تصريحاته المسيئ

ن تصريحات زارتسين المثيرة التزموا التحفظ حتى اآلن بشأ” اإلسرائيليين“يشار إلى أن السياسيين 
  .للجدل

  3/9/2010، الخليج، الشارقة
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  للتغلب على الفلسطينيين" مجانين"حاخام يدعو اليهود إلى التصرف كـ ":  نيوزإسرائيل" .35
؛ فليس أمام اليهود خيار "ديفيد دروكمان) "موصقين(ريات موتسكين  حاخام مستعمرة كقال: الناصرة

سوى تغيير مواقفهم وتوجهاتهم نحو الفلسطينيين، والتصرف كمجانين للتغلب عليهم، وفقاً لما أوردته 
  .شبكة إسرائيل نيوز اإلخبارية

مجموعة من القادة المتطرفة، وضم " أرضنا إسرائيل"وأكد الحاخام دروكمان، خالل لقاء نظمته جماعة 
، فبعد أن كان )48عرب (ال بد من التصرف بحزم تجاه الفلسطينيين "السياسيين والدينيين اليهود، بأنه 

  .، بحسب زعمه"هؤالء يرتعدون خوفاً من اليهود، إال أن الوضع انعكس اآلن
التوراة المقدسة تعد "على أن " يشعياهو هيرتزل"من جهته؛ شدد رئيس الحاخامات بمدينة الناصرة العليا 

  ." بأن أرض إسرائيل هي لشعب إسرائيل، ومعاذ الرب أن نصادرها للغرباء
، باستيالء اليهود على مدينة "أرضنا إسرائيل"كما أشاد باروخ مارزيل، الصهيوني المتطرف من جماعة 

  .اصرة العليا قبل عقود، وسلبها من العربالن
اإلسرائريلي عن االتحاد الوطني المتشدد ميشيل بن آري، فقد هاجم، في ) البرلمان(أما عضو الكنيست 

أخطاراً تحيق "خطاب ناري ألقاه، الحكومة اإلسرائيلية، وانتقد موقفها في التعامل مع ما اعتبره 
" مدنها"األرض اإلسرائيلية للتنزيالت، في الوقت الذي تواجه فيه تعرض "، حيث أشار إلى أنها "بإسرائيل

  .، كما قال"أخطاراً حقيقية
  2/9/2010قدس برس، 

  
       تجند متسللين أفارقة "إسرائيل": " نتالجزيرة" .36

 بأنهم يخضعون لمساومات -خاصة السودانيين منهم-أفاد الجئون أفارقة إلسرائيل :  وديع عواودة- حيفا
  .صول على إقامة أو مواطنة مقابل التجنيد في األذرع األمنيةمن أجل الح

ويقول عمر وهو شاب سوداني في منتصف الثالثين من عمره تسلل إلى إسرائيل ويعمل في مطعم 
بمنطقة الناصرة، إنه رفض عرضا إسرائيليا للتدرب على السالح لمدة شهور مقابل راتب يصل الى ألف 

  .دوالر شهريا
نت أن العشرات من السودانيين الذين تسللوا للبالد قد استجابوا للعرض وهم يتدربون ويوضح للجزيرة 

  .استعدادا لعودتهم لجنوب السودان حينما يطلب منهم ذلك" الدفاع عن النفس"على استخدام السالح و
 من من جانبه نفى الناطق بلسان الخارجية اإلسرائيلية يغئال طالمور تجنيد إسرائيل من تراه مناسبا

  .المتسللين السودانيين واألفارقة بالجيش، ولم يستبعد تجنيد بعضهم ألجهزة أمنية أخرى
وقال طالمور في حديث للجزيرة نت إن المنطق يقول إن الموساد ربما يجند عددا قليال من هؤالء ممن 

جنيد من هم وأضاف أن األفارقة بدون مواطنة والقانون ال يتيح ت, بحوزتهم معلومات ومعرفة ذات صلة
  .غير مواطنين للجيش إال إذا حاز على مكانة المواطنة وهؤالء قالئل

  2/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   القدس تقر بناء مركز لمن تسميهم ضحايا العمليات الفدائية بالشيخ جراح بلدية .37
يـد ضـحايا   ما تـسمى بلجنـة تخل   كشف النقاب امس في تل ابيب عن ان: الناصرة ـ زهير اندراوس 

التي ( صادقَت على انشاء مقر قطري جديد لمنظّمة زاكا          ،االعمال العدوانية في بلدية االحتالل في القدس      
تُعنَى بانتشال ضحايا الكوارث الطّبيعية والسياسية، والعاملة بمـوازاة شـرطة اسـرائيل ونجمـة داود                

اعة ضخمة لتبريد وحفظ جثـث الـضحايا،        في حي الشّيخ جراح، بحيث سيشتمل المقر على ق        ) الحمراء
علـى االنترنـت بـضحايا      ' يديعوت احرونوت 'اضافة الى انشاء متحف يخلّد من وصفهم موقع صحيفة          

  .عمليات االرهاب، على حد تعبير اللجنة
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ة يأتي هذا القرار ليوسع من النّفوذ االستيطاني المتفشّي في االحياء العربية في القدس، ضمن مخطّط بلدي               
  .االحتالل الواسع لتهويد القدس، ومحو معالمها العربية

جدير بالذكر انّه قبـل عـدة اسـابيع         .  متر فقط عن فندق شيبرد     300ويقع المقر المزمع بناؤه على بعد       
كشف النقاب عن قيام بلدية االحتالل في القدس بالمصادقة بشكل نهائي على تنفيذ خطة البناء في فنـدق                  

يخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة الذي كان يستخدمه مفتي فلسطين الراحل الحـاج              شيبرد في حي الش   
  .امين الحسيني كمقر له

 وحدة استيطانية، مشيرةً الـى انّـه تـم اصـدار            20وقالت اعالم اسرائيلية ان الحديث يدور عن بناء         
لكيتهـا للمليـونير اليهـودي      التصاريح النهائية للمخطط االستيطاني، وان الجمعية المبادرة التي تعود م         

  .االمريكي ارفين موسكوفيتش قامت بدفع الرسوم المطلوبة
 بعد نفيه خـارج  1974وكان العقار مقرا ومنزال للحاج امين الحسيني الذي توفي في منفاه في لبنان عام       

يين ، وقد حافظ على العقار وكلف وكالء قـانون        1937فلسطين من قبل سلطات االنتداب البريطاني عام        
  .بمتابعته واستالم بدل االيجار من المستأجرين عندما حول الى فندق في اوائل الستينيات

وقال بيان صادر عن عائلة الحسيني ان المستأجر احال حقوق االجارة لطرف ثالث، مخالفـا لنـصوص    
 العقد ومعرضا العقار للخطر، وعلى اثر ذلك قام حارس امـالك الغـائبين باسـتغالل هـذا التـصرف                  

  .المخالف
  3/9/2010، القدس العربي، لندن

  
   خمسة االف طالب فلسطيني بدون اطار تعليم وعجز كبير في الغرف الدراسية:القدس .38

قال تقرير حقوقي صدر امس ان االف االطفال في القدس العربية المحتلـة  : الناصرة ـ زهير اندراوس 
، مشددا علـى ان     )2011-2010(اسية الحالية   سيبقون خارج اطار جهاز التربية والتعليم في السنة الدر        

 طالب، الفتا الى    5,300 و -4,329عدد الطلبة الذين سيحرمون من توفير مقعد دراسي لهم يتراوح بين            
 سـنوات  6 الفا تتراوح اعمارهم بين 88ان عدد الطالب الفلسطينيين في القدس يصل الى ما يقارب الـ   

  . سنة17وحتى 
همال المستمر من طرف جهاز التربية والتعليم العربي في القدس ادى الى العجز             وبحسب التقرير فان اال   

الشديد بغرف التدريس، حيث امتنعت وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس هذا العام ايضا عـن التعامـل    
مة لدفع  بصورة جدية مع هذا االمر، وبالتالي سيضطر االف االطفال الفلسطينيين في السنة الدراسية القاد             

مبالغ كبيرة بغية الحصول على مقاعد في المدارس، في حين انه كـان يفتـرض ان يحـصلوا عليهـا                    
  .بالمجان

وجاء ايضا في التقرير انّه اضافة الى االطفال الذين تتحمل عائالتهم مصاريف مرتفعة لوضـعهم فـي                 
 وفي المقابل ال يبدي اي شخص       المدارس هنالك آالف االطفال في القدس المحتلة ممن ال يتعلّمون البتة،          

في اجهزة السلطة االسرائيلية اي نوع من االهتمام بهؤالء وال يفعلون شيئا العادتهم لمقاعـد الدراسـة،                 
وهناك شك فيما اذا كان احد ما يعلم بعددهم الحقيقي، كما اكد على ان معظم المدارس غير الئقة للطلبة،                   

 شرق القدس، في جميع التيارات التعليمية، تعاني من ازمات وصعاب           اذ انّ الغالبية المطلقة للمدارس في     
مبانٍ متداعية وغير امنة، وغرف تدريس مكتظّة، ومستويات تعليمية متدنية، ونـسب تـسرب              : عسيرة

التـوجيهي، والبجـروت    ( بالمئة من االوالد، وتحصيل تعليمي متـدن فـي االمتحانـات             50تصل الى   
  ).االسرائيلي
ر ايضا ان من نتائج تعدد االطر التعليمية في القدس وجود جهاز تربوي يغيب عنه التجـانس                 وقال التقري 

                ّعلى صعيد مناهج التعليم واساليب التدريس، ولذا فانها تفتقر الى عمود فقري ومركز للثقل، وبالتالي فان
ي المميز اضـافة الـى      الجهاز التربوي يخرج عددا قليال جدا من اصحاب الثقافة الكافية للتطور الشخص           
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انتاجه مجتمعا مدنيا يتمتّع بقدرة ضعيفة جدا على الصمود واالستمرار، وكشف تحليل بيانات البناء، الذي               
، عن انّ هذا العجز لن يتقلّص فـي         2010) اغسطس(قامت به المشرفين على اعداد التقرير انّه في آب          

 وحتـى   2001منذ الوعود التي قطعت في العـام         غرفة تدريس فقط     257االعوام المقبلة، حيث تم بناء      
  .اليوم

واشار التقرير الى انه من المفترض االنتهاء من بناء مدرسة شاملة للبنات في رأس العمود حيث شيدت                 
 اال انّ االنتهاء من بنائها لـيس        2011 غرفة تدريس في العام      24وكذلك، يتعين بناء    .  غرفة تدريس  39

 2011 وان تم بناء جميع غرف التدريس المخطّط لها، حتّـى نهايـة العـام                واضاف انه حتّى  . مضمونا
 بالمئة فقط من مجمل غرف التـدريس التـي          52 غرفة تدريس، ويشكّل هذا العدد       338ستبنى بالمجمل   

ولخص التقرير انه بنظرة شاملة على سياسة وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس            . قُطعت الوعود ببنائها  
صدد، انّ اعترافهما المبدئي بوجود هذا االلتزام ال يترجم الى سياسة تعمل على تحقيق هذا االلتزام                بهذا ال 

  .بصورة فعلية
  3/9/2010، القدس العربي، لندن

  
   لينان أبو غلمة ببتاح تكفا لألسيرةاالحتالل يمارس تعذيبا شديدا .39

األسيرة لينان أبو غلمة تعرضت للتعذيب      » قال نادي األسير في بيان له إن      :  سمر خالد  -القدس المحتلة   
القاسي على يد جنود االحتالل منذ لحظة اعتقالها حين تم تقيدها بالكلبشات البالستيكية وأغمضوا عينيهـا         

  . يوًما31ثم تم نقلها إلى مركز تحقيق بيتاح تكفا حيث مكثت هناك 
 قاسـية اسـتمرت لعـشرين يوًمـا         ونقل النادي عن األسيرة أبو غلمة أنها تعرضت إلى جوالت تحقيق          

 ساعات يومًيا وهي مقيدة، وقد تم تهديدها باعتقال أهلها وخاصة والدتها، وإبقائها فـي               5متواصلة ولمدة   
  .السجن لفترة طويلة إذا لم تقم باإلدالء باالعتراف أمام المخابرات اإلسرائيلية

وأن جدرانها سوداء خشنة الملمـس وأن       وأكدت أبو غلمة لنادي األسير أن ظروف الزنازين سيئة للغاية           
فراش النوم وسخ جًدا ورائحته ال تحتمل، وأن الزنازين معتمة وال تدخلها الشمس وال الهواء الطبيعـي،                 

  .مفيدة بأن معظم فترة التحقيق معها أمضتها في زنازين انفرادية
 القمعيـة تجـاه األسـرى       وأكد نادي األسير الفلسطيني أن إدارة السجون ال زالت مستمرة في سياستها           

واألسيرات وأن الظروف المعيشية داخل السجون تزداد سوءا والذي يعتبر انتهاكاً فاضـحاً لالتفاقيـات               
  .الدولية حول أماكن احتجاز المعتقل

  3/9/2010، الرأي، عمان
  

   تفرض قيودا مشددة على دخول المصلين لالقصى"سرائيلإ" .40
ة االسرائيلية اليوم قيـود مـشددة علـى دخـول المـواطنين       فرضت قوات االحتالل والشرط:بيت لحم 

، فيمـا   "الجمعة اليتيمـة  "الفلسطينيين في المسجد االقصى الداء الصالة في الجمعة االخيرة من رمضان            
يتوجه عشرات االالف من الفلسطينيين من سكان مدن الضفة الغربية للحواجز االسرائيلية فـي محاولـة        

  .ة فيهللدخول لالقصى الداء الصال
ونشرت الشرطة االسرائيلية وما يسمى حرس الحدود نحو ألفين من افرادهم في محيط الحـرم القدسـي                 
الشريف وأزقة البلدة القديمة وأماكن اخرى في في القدس الشرقية، كما شددت مـن اجراءاتهـا علـى                  

  ).قلنديا شمال القدس، وجيلو في بيت لحم (الحواجز المقامة على مداخل القدس 
عاما من الدخول الداء الصالة      50منعت سلطات االحتالل سكان الضفة الغربية الذين تقل اعمارهم عن           و

 وللنساء بين سـن  50-45 عاما، في حين قالت انه سيسمح للرجال بين سن 45في القدس، والنساء دون   
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يـود علـى    وقالت المصادر االسرائيلية ان الشرطة لن تفرض أي ق         . بالدخول بتصاريح خاصة   35-40
 .دخول المسلمين من سكان اسرائيل وسكان القدس القدس الشرقية الى الحرم القدسي 

  3/9/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

   الحروبإشعالالفشل في تحقيق السالم سيعني نجاح المتطرفين في :  األردنيالعاهل .41
ول األربعـاء ،  لقاها مساء أمـس األ اهللا الثاني في الكلمة التي أ   عبدقال العاهل األردني    ): بترا( –عمان  

 عشية انطـالق المفاوضـات      ،قبيل اللقاء الذي استضافه الرئيس أوباما في العاصمة األميركية واشنطن         
الفلسطينية االسرائيلية امس الخميس ، ان تحقيق السالم الفلسطيني االسرائيلي على أساس حل الـدولتين،               

لة على التراب الوطني الفلسطيني ، والتي تعيش بأمن وسـالم           الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستق     
  .الى جانب اسرائيل ، هو شرط تحقيق األمن واالستقرار لجميع دول المنطقة

وأضاف أن حل الصراع الفلسطيني االسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مفتاح الـسالم االقليمـي ،                 
  . دولة عربية ومسلمة تؤيد مبادرة السالم العربية57 و"سرائيلإ"الذي سيؤدي الى عالقات طبيعية بين 

الوقت "وشدد على ضرورة أن تحقق المفاوضات المباشرة نتائج ايجابية وبأسرع وقت ممكن ، حيث أن                
  ".ليس في صالحنا

وأكد جاللة الملك أنه يجب بذل كل جهد ممكن لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي والتوصل الى حـل                  
الحل الوحيد الذي يضمن حقوق الطرفين ، والحل الوحيد الذي سـيوجد مـستقبل              "يشكل  الدولتين، الذي   

السالم الذي تستحقه منطقتنا ، والذي يتيح لكل أب أن يربي أطفاله من دون خوف ، ويوفر لجيل الشباب                   
  ". مليون شخص في الشرق األوسط300فرص االنجاز ، ويفتح الباب أمام تعاون 

  . وتخييب آمال الشعوب في تحقيق السالم مرة أخرى سيكون كبيرا على الجميعوحذر من أن ثمن الفشل
3/9/2010، الدستور، عمان  

  
  "التفريطية"بـ  يستنكر إطالق المفاوضات ومشاركة األردن فيها ويصفها" اإلسالميالعمل" .42

وسياسـيون  نفذ العشرات من الناشطين في حزب جبهة العمل اإلسالمي ونقابيون           :  محمد النجار  - عمان
اليوم اعتصاما بالعاصمة األردنية عمان احتجاجا على انطـالق مفاوضـات الـسالم المباشـرة بـين                 

ردا على المـؤامرة التـي      "ورفع المعتصمون الفتة كتب عليها       .الفلسطينيين واإلسرائيليين في واشنطن   
  ".تحاك ضد األردن وفلسطين ورفضا للمفاوضات المباشرة التفريطية

ن العام لجبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور أن المفاوضـات بـين إسـرائيل والـسلطة                واعتبر األمي 
  ".بمذكرة جلب أميركية وبمشاركة أردنية ومصرية"الفلسطينية انطلقت 
بال تفويض فلسطيني وال شرعية فلسطينية، فالرئيس منتهية واليته والحكومة حكومـة            " وقال إنها تجري    

  ".ية لمنظمة التحرير تآكلت وفقدت صالحيتهاتصريف أعمال، واللجنة التنفيذ
مرفوضة من الحكومة المنتخبة التي تبسط سيطرتها على قطاع غـزة ومـن الفـصائل               " وأضاف أنها   

الفلسطينية بما فيها أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، كما أنها ال تحظى بموافقة تامة من فـصيل فـتح                 
  ".المتحكم في الضفة الغربية

فطرف "ر مشاركة مصر واألردن في المفاوضات، قائال إن لكل منهما مصلحة بالمشاركة،             وانتقد منصو 
يحتاج إلى دعم أميركا من أجل تسهيل مهمة توريث الحكم، بينما يحتاج الطرف اآلخر للحـصول علـى          

دور "وتوقع أن يكون دور األطـراف العربيـة          ".بعض الدعم االقتصادي ليخفف من أزمة بالده الخانقة       
  ".اغط على المفاوض الفلسطيني المستسلم أصال لمزيد من التنازالتالض

 وأشاد منصور في المقابل بالعملية التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام في مدينة الخليل الثالثـاء                 
  .وقتلت خاللها أربعة مستوطنين إسرائيليين
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لسلطة الفلسطينية بحق نـشطاء حركـة        وحمل بهذا الخصوص بشدة على حملة االعتقاالت التي نفذتها ا         
  .المقاومة اإلسالمية حماس

وكنس القيادات المرتبطة بالمشروع الصهيوني التـي ال        " وطالب الشعب الفلسطيني بدعم خيار المقاومة       
شرفاء فتح أن يغسلوا عنهم العار الذي ألحقـه         "ودعا منصور    ".تحركها إال مصالحها الشخصية والفئوية    

  ".لى الحركة الذين حرفوها عن مسارها وجروها لمستنقع المفاوضات والتنازالتبهم المتسلطون ع
3/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  

  
   الدارة المواقع الدينية في القدس"نظام خاص " ال تتفق مع تصور باراك حولعمان .43

التعليـق  ، نغراض تتعلق بعدم التشويش على المفاوضات الجارية في واشـنط     ألو األردنتجنبت   :عمان
دارة سرائيلي ايهود بـاراك امـس االول إل        وزير الدفاع اإل   التصور الذي تحدث عنه   على حيثيات فكرة    

   . سيتم التوافق عليه"نظام خاص"المواقع الدينية المقدسة في مدينة القدس عبر 
ـ      يد علـى   وزير شؤون االتصال االردني علي العا     ' القدس العربي 'ووفقا للشرح التوضيحي الذي قدمه ل

  .ن فهم عمان للدولة الفلسطينية المقبلة ان تكون عاصمتها القدس بكل تأكيدفإهامش حوار جانبي 
التي يتحـدث عنهـا بـاراك ووضـع         ' النظام الخاص ' وحسب االردنيين رفضت سابقا من عمان قصة        

يـة فـان    ولمرت لكن اذا نضج ظرف موضوعي في اطار عملية سالم كلية ونهائ           أ  إيهود تفاصيلها سابقا 
عمان تقول في الكواليس بانها لن تقف ضد اي ترتيب في موضوع القدس يحافظ علـى هيبـة المدينـة                    
ويحترم اهلها ويحافظ في الوقت ذاته على سيادة المدينة تحت سيادة الدولة الفلسطينية دون ان يسقط من                 

  .ردنيينالحسابات المكانة الروحية للمواقع الدينية في القدس عند األ
2/9/2010، س العربي، لندنالقد  

  
   "إسرائيل"لبنان سيكون آخر من يفاوض : سليمان .44

" الـسفير " أكد مصدر رسمي مقرب من الرئيس اللبناني العماد ميشال سـليمان لـصحيفة               : قنا -بيروت
لبنان أبلغ من يعنيهم األمر دوليا وإقليميا وعربيا بأنه آخر دولة تدخل في مفاوضـات               "الصادرة امس أن    

  ".رائيل بعدما تكون قد انتهت ووصلت إلى نتائج على المسارين الفلسطيني والسوريمع إس
لبنان لن  "وأوضح أن موقف لبنان واضح من الثوابت الوطنية ويعبر عنه الرئيس ميشال سليمان بقوله إن                

ـ                   زل يوافق على أي حل قد يتم التوصل إليه في إطار إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي إذا ما حصل بمع
عنه أو بصورة متعارضة مع مصالحه الوطنية العليا وفي مقدمة هذه المصالح رفض توطين الالجئـين                

  ".الفلسطينيين على أرضه
3/9/2010، الدوحة الوطن،  

  
  عتصامات ومواقف منددة بمفاوضات واشنطنا: لبنان .45

ورأى العالمـة  . أمس االسرائيلية التي انطلقت - صدرت أمس مواقف عدة، تنتقد المفاوضات الفلسطينية   
الشروع فـي   "الشيخ عفيف النابلسي، خالل استقباله رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، أن              

وطالب الشعب الفلسطيني، خـصوصا فـي       ". جولة مفاوضات جديدة مع الكيان الصهيوني سيبوء بالفشل       
  ". ن الصهيوني الغاصبأيام القدس، بأن يعلن عن موقفه الرافض بكل تفاوض وتطبيع مع الكيا

فـي مـا يـسمى اللقـاء        "من جهته، أعرب البزري عن خشيته من القمة التي ستعقد اليوم في واشنطن              
المزعوم بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، ومن انعكاس              

  ". هذا اللقاء على الساحات العربية وتحديدا الساحة اللبنانية
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ورأى لقاء االحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلـسطينية فـي بيـان اثـر                 
هذه المفاوضات ال تعـدو     "اجتماعه الدوري المشترك أمس، في مقر حزب البعث العربي االشتراكي، أن            

ا التوقيع على االمر    كونها مجرد مسرحية ألنها تتم على قاعدة التسليم الكامل بالشروط الصهيونية، وهدفه           
الواقع الذي فرضه االحتالل، والقاضي بتصفية وشطب حق العودة وبتكريس القدس عاصـمة موحـدة               
وأبدية للدولة اليهودية وتشريع الوجود االستيطاني في مقابل دويلة فلسطينية شـكلية منزوعـة الـسيادة                

كم ذاتي تحـت الـسيادة الـصهيونية    والسلطات في مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية، هي عبارة عن ح        
  ". الكاملة

3/9/2010، السفير، بيروت  
  

  "اللينو" "فتح"تهدد بقتل المسؤول العسكري لحركة " اإلسالمفتح "": الحياة" .46
حمـل  " المكتب االعالمي لحركة فتح االسالم    "في بيروت بياناً موقعاً باسم      " الحياة"تلقت مكاتب   : بيروت

محمـود  ) في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنـان         " فتح"المسؤول العسكري لحركة    (
يقف على رأس ما يسمى بالكفاح المسلح في المخـيم مـسؤولية تقـديم              "الذي  " اللينو"عيسى الملقب بـ    

عبدالرحمن عـوض   " فتح االسالم "المعلومات الجهزة المخابرات اللبنانية حول موعد خروج امير تنظيم          
في بلدة شتورة اثناء محاولتهما الفرار      ( بكر مبارك اللذين قتلتهما اجهزة المخابرات اللبنانية         ومرافقه ابي 

المجاهدين في المخـيم    "ودعت الحركة في بيانها     ". في طريقهما الى نصرة دين اهللا     ) خلسة من لبنان براً   
م خيانة اللينو وعمالة من يلـف       الى تأبط سالحهم لالنتقام لدم القائدين وباقي االخوة المجاهدين الذين قتلته          

  .من صحة البيان الذي لم يتضمن اي اشارة الى مرجعه" الحياة"ولم تتأكد  ".لفه
3/9/2010، الحياة، لندن  

  
  زرقعادة ترسيم الخط األإل  عرضاً إسرائيلياً يرفضلبنان .47

برعاية وحضور القائد   انعقد امس في الناقورة االجتماع الدولي اللبناني االسرائيلي          :سعد الياس  -ت  بيرو
  .الجنرال البرتو اسارتا' يونيفيل'العام لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان 

وبحث االجتماع النقاط التالية، اوال، الطلب االسرائيلي ابعاد حديقة كفركال عن السياج الـشائك، ثانيـا،                
' واعتـرض . االزرق ووضع عالمات عليـه    حادثة العديسة، ثالثا، الطلب االسرائيلي اعادة ترسيم الخط         

لبنان على طلب اعادة ترسيم الخط االزرق باالضافة الى اعتراضه على التـذرع االسـرائيلي بخفـض                 
  .مستوى علو حديقة كفركال النه يتم انشاؤها في االرض اللبنانية

لتغيير المعـالم   ورفض الجانب اللبناني الشروط الجديدة التي تحاول اسرائيل فرضها على الخط االزرق             
وقد دعا الجانب الدولي الطرفين الى الحفـاظ علـى االسـتقرار             .التي رسمتها االمم المتحدة العام الفين     

ولفتـت   .والهدوء على جانبي الحدود والعمل على خفض مستوى التوتر الذي ساد بعد حادثة العديـسة              
 من بلدة الغجر تطبيقا للقرار      "رائيلسإ"المصادر المواكبة لالجتماع ان االتفاق تم على ضرورة انسحاب          

  . ووقف الخروق للخط االزرق1701
2/9/2010، القدس العربي، لندن  
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   استضافة الجولة الثانية من مفاوضات السالم تعرضالقاهرة  .48
،  المصرية  السفير سليمان عواد، المتحدث باسم الرئاسة      اعلن: ووكاالت األنباء  -  هبة القدسى  -واشنطن  
إن الرئيس مبارك أبلغ نظيره األمريكى استعداد مصر للمـشاركة          «: حات للصحفيين بواشنطن  فى تصري 

 سبتمبر الحالى، وهـو موعـد       26فى استضافة الجوالت المقبلة من المفاوضات اعتباراً من اآلن وحتى           
  .»انتهاء فترة تجميد بناء المستوطنات فى األراضى المحتلة

لو كنا تركنا السادات وبيجين بمفردهما      «:  األمريكى باراك أوباما   وأضاف أن الرئيس مبارك قال للرئيس     
ما كانا توصال إلى اتفاق للسالم، ونحن جئنا إلى الواليات المتحدة ليس اللتقاط الصور التذكاريـة، لكـن    

وحـذر  . »لكى تشارك الواليات المتحدة بقوة فى العملية السلمية من أجل تقريب المواقف وحل الخالفات             
، »فيما يتعلق بالمفاوضـات   » كل الرهانات ستنتهى  «ن أنه إذا لم يتم تمديد تجميد االستيطان، فإن          عواد م 
  .»إننا لن نتوقف عن األمل والتفاؤل إلى أن يتحقق السالم«: وأضاف

  3/9/201، المصري اليوم، القاهرة
  

  اللجنة التحضيرية واالستشارية لمؤتمر القدس الدولي تجتمع األحد المقبل  .49
 تعقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم األحد المقبـل أعمـال االجتمـاع                :QNA –هرة  القا

الثاني للجنة التحضيرية واالستشارية لمؤتمر القدس الدولي المقرر أن تستضيفه الدوحـة خـالل الربـع        
 القـدس ودعـم     الليبية بعقد هذا المؤتمر تضامنا مـع      » سرت«، تنفيذا لقرار قمة     2011األول من عام    

  .صموده في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي
وأكد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلـسطين واألراضـي العربيـة                
المحتلة، في تصريحات صحافية أمس أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي تعهدت دولة قطـر بتـوفير كافـة                  

 إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تضم ممثلي المملكة العربية السعودية           اإلمكانات إلنجاحه، الفتا النظر   
  .ومصر واألردن والجزائر وسوريا وفلسطين وليبيا والمغرب، باإلضافة إلى الجامعة العربية

وأشار السفير صبيح إلى أن مؤتمر القدس الدولي سيتناول عدة محاور أساسية تفـرض نفـسها، وفـي                  
انون الدولي، والقدس والتاريخ، ومناقشة مساعي إسرائيل لتزييف تـاريخ المدينـة            مقدمتها القدس في الق   

  . المقدسة التي بناها العرب الكنعانيون
وأضاف صبيح أن المؤتمر سيتناول كذلك االنتهاكات اإلسرائيلية بتفصيالتها المختلفة كاالعتـداء علـى              

سياسات اإلسرائيلية على الصحة والتعليم فـي       المقدسات والتراث في المدينة، وتجريف المقابر وتأثير ال       
  .المدينة المقدسة

  3/9/2010، العرب، الدوحة
  

   ليهوديتين بزيارة أراضيهاتسمحليبيا  .50
 عاماً المرأتين من اليهود الليبيين بالـدخول إلـى          40سمحت ليبيا للمرة األولى منذ أكثر من        : )وكاالت(

   .1967يها لفترة من الزمن قبيل هجرتهما إلى إيطاليا عام أراضيها وزيارة األماكن التي ولدتا وعاشتا ف
وعرض التلفزيون الليبي في نشرته األخيرة التي بثها في الساعات األولى من صـباح أمـس لقطـات                  

وكانت االمرأتان مـن ضـمن اليهـود الليبيـين          . مصورة لوصول االمرأتين غير أنه لم يذكر اسميهما       
استقبلهم الزعيم الليبي معمر القذافي خالل زيارته األولى إلى إيطاليا فـي            المهاجرين إلى إيطاليا، والذين     

   . 2009حزيران / يونيو
  3/9/2010، الخليج، الشارقة
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     المساعدات الجزائرية إلى ميناء العريش  سفينةوصول  .51
ـ    ” موجة“وصلت إلى ميناء العريش البحري سفينة المساعدات الجزائرية         : القاهرة  15ذ  بعد إبحارهـا من

وأكد الربان جمال عبدالمقصود مدير عام الميناء أن السفينة وصـلت           . يوماً من مرفأ الجزائر العاصمة      
إلى رصيف الميناء، ويستعد الهالل األحمر المصري إلفراغ حمولتها وإدخالها إلى قطـاع غـزة عبـر                 

  .معبري رفح والعوجة
 مقدمة مـن جمعيـة العلمـاء المـسلمين           حاوية تضم مواد طبية وغذائية     60وأضاف أن السفينة تحمل     

الجزائريين، وبإسهام مواطنين من مختلف واليات الجزائر ورجال أعمال وعدد من جمعيـات المجتمـع               
  .المدني 

ووصل إلى مدينة العريش وفد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إليصال المـساعدات التـي تحملهـا                
رق بن شين ومهمته إنهاء جميع اإلجراءات الجمركية واإلدارية          فرداً برئاسة طا   29السفينة، ويضم الوفد    

  .للسفينة 
 3/9/2010، الخليج، الشارقة

 
  "سفينة مرمرة" تقريرها عن أحداث أنهتتركيا  .52

أكد رئيس مجلس األمن الحالي، مندوب تركيا الـدائم لـدى األمـم المتحـدة،     : نيويورك ـ نزار عبود 
 الخاصة بالتحقيق بالقرصنة اإلسرائيلية على أسطول الحرية انتهـت          أرتغرول أباكان، أن اللجنة التركية    

من إعداد تقريرها ورفعته إلى اللجنة المشتركة التي ألفها األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، تلك                 
  .اللجنة التي تضم مندوبين عن تركيا وإسرائيل وآخرين من دول أخرى

 3/9/2010، األخبار، بيروت
  

   فسوف تكونون الخاسرين من المفاوضات المباشرةإذا فكّرتم في االنسحاب: عباسلأوباما  .53
 األميركي عباس سلم الرئيس      الرئيس محمود  قالت مصادر فلسطينية مسؤولة ان    : هشام ملحم  –واشنطن  

 شـدد فيهـا علـى أن        "إسرائيل" المفاوضات المباشرة مع     ل حلو بارك اوباما ورقة بالمطالب الفلسطينية    
لـديك أربعـة أسـابيع      : فرد أوباما .  في نهاية الشهر ستقوض المفاوضات     اإلسرائيلي االستيطان   معاودة

لكنه .  بشكل هادىء كي ال تتحول هذه القضية أزمة في المفاوضات          إسرائيلللتفاوض، وأعدك بالعمل مع     
ونون  سـتك  إنكـم أضاف في ما يمكن وصفه بتحذير للرئيس الفلسطيني ان التفكير في االنسحاب يعنـي               

  .الجانب الخاسر
  3/9/2010النهار، بيروت، 

  
    المباشرة واسع للمفاوضات دوليتأييد  .54

أعلنت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وعدد من المسؤولين في العالم دعمهم للمفاوضـات             : )وكاالت(
  .المباشرة التي افتتحت، أمس في واشنطن برعاية أمريكية 

حدة بان كي مون، المتفاوضين بأال يتركوا مـسار المفاوضـات ينحـرف             وطالب األمين العام لألمم المت    
وأعرب كي مون أيضا    . شارة لعمليتي الخليل ورام اهللا ضد المتوطنين        إ، في   "تحريضية"بسبب هجمات   

وأضـاف  . والفلسطيني، محادثاتهما بحس عملي ومرونة      " اإلسرائيلي"عن أمله في أن يخوض الجانبان       
  " .عملية سهلةأعلم أنها لن تكون "

" اسـتفزاز "إلى االمتناع عن أي     " كل األطراف "ودعت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاترين اشتون        
تظهر أن هناك قوى فـي المنطقـة        "واعتبرت أن عملية الخليل     . وذلك بهدف عدم تخريب المفاوضات      

  " .مصممة على تخريب عملية السالم
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سترفيله في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه نظيـره البريطـاني           وقال وزير الخارجية األلماني جيدو في     
نناشد األطراف المعنية توفير الظروف التي من شأنها أن تسمح بإنجاح محادثـات             "ويليام هيغ في لندن     

وأكد هيغ أن بالده ستفعل أقصى ما في وسـعها          " . فرصة"وأشار إلى أن هذه المحادثات تمثل       " . السالم
  .لدعم المفاوضات 

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أثناء زيارة إلى بولندا، عن دعم بـالده للمفاوضـات                
إننا ندعم المفاوضـات علـى      "وقال الفروف الذي يزور وارسو      " . ال تضمن النجاح  "المباشرة، ولو أنها    

مانة بالنجـاح  الرغم من معارضة بعض األوساط الفلسطينية وداخل العالم العربي، ومن أنها ال تعطي ض          
  " . مئة في المئة، لكنها تقدم مع ذلك فرصة ينبغي عدم تجاهلها

3/9/2010، الخليج، الشارقة  
  

  مبادرة جنيف تطلق حملة دعائية لدعم المفاوضات المباشرة  .55
طلقت مبادرة جنيف لتسوية الصراع الفلسطيني االسرائيلي بالتزامن مع انطالق          أ:  وليد عوض  -رام اهللا   

المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين في واشنطن الخميس حملـة دعائيـة لـدعم تلـك               المفاوضات  
  .المفاوضات

 بان هناك جهات اوروبية تمول الحملـة الدعائيـة لمبـادرة جنيـف لمخاطبـة                "القدس العربي "وعلمت  
  .االسرائيليين عبر وسائل االعالم واقناعهم بجدوى السالم

ب الفلسطيني ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية عـضو الوفـد             ويقف خلف مبادرة جنيف عن الجان     
وقام موقـع   . سبقالفلسطيني لواشنطن، وعن الجانب االسرائيلي يوسي بيلين وزير العدل االسرائيلي األ          

  .سرائيليين بالسالمقناع اإلإمبادرة جنيف على االنترنت بنشر مقابالت مع شخصيات فلسطينية تحاول 
2/9/2010،  لندنالقدس العربي،  

  
  ةغاثي إلى الدعم في الصحة والتعليم والخدمات اإل الالجئين بحاجة مخيمات":األونروا" .56

 خـالل زيارتـه الجنـة    ،قال فيليبو غراندي، الـمفوض العام لوكالة الغوث الدوليـة       :حسن عبد الجواد  
 وقطـاع غـزة والـدول        إن مخيمات الالجئين في الضفة     ،الـمحلية لتأهيل الـمعاقين في مخيم الدهيشة     

الـمضيفة بحاجة إلى مزيد من الدعم وتقديم الـمساعدات اإلنسانية في مجالي الصحة والتعليم والخدمات              
  .القيام بمسؤولياتها تجاه الالجئين" االونروا"االغاثية األخرى، حتى تستطيع 

 أسـرة   1721لـى نحـو      طناً من اللحوم الطازجة، التي تم توزيعها ع        32ن الوكالة قامت بشراء     أوبين  
 كغم من اللحوم الطازجة خـالل       2ر5محتاجة في مختلف مخيمات الضفة، حيث حصلت كل عائلة على           

  .هدفت هذه الـمبادرة إلى تعزيز شراكة الوكالة مع الـمؤسسات الـمجتمعيةوشهر رمضان، 
3/9/2010، األيام، رام اهللا  

  
  إلى غزةأدوية ومعدات طبية متطورة اليونانية قررت تسيير باخرة " أطباء السالم "جمعية .57

اليونانية نيكوالوس ذوسيس راسياس إن الجمعية قررت تسيير بـاخرة          " أطباء السالم "قال رئيس جمعية    
محملة باألدوية والمعدات الطبية المتطورة يشترك فيها ثالثون طبيبا من جنـسيات أوروبيـة مختلفـة،                

  .بعضهم أصحاب تخصصات نادرة
حيث ستتجه مباشرة إلى ميناء غزة البحـري        " حضن دافئ ألطفال غزة   "ر الحملة هو     وأشار إلى أن شعا   

  .من أحد الموانئ األوروبية، الذي سيعلن عنه الحقا
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الذين زاروا غزة أثناء الحرب األخيرة      -" أطباء السالم " وأضاف راسياس في مقابلة مع الجزيرة نت أن         
 بدؤوا بحملة الستئجار سفينة ركاب      -حية تحت القصف  حاملين مواد طبية وأجروا فيها عدة عمليات جرا       

  .صغيرة تحمل البعثة الطبية إلى غزة
 وأوضح أن ضغوطا تمارس على الجمعية للعدول عن فكرة الحملة، لكن األطباء مصممون على المضي               

ـ                 دى بها رغم تلك الضغوط، مؤكداً على الطابع اإلنساني للحملة والذي ال يحمل معاني سياسية، وال يتح
  .أي جهة أو دولة

 وناشد راسياس أحرار العالم، خاصة العرب وأصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم، المساهمة في دعـم               
  .الحملة التي ال تزال تحتاج إلى عشرات آالف الدوالرات إلتمامها

3/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
  

   يوما53ًتحفظ القرآن خالل  فتاة تركية .58
 سنة، في حفظ القـرآن الكـريم بـصورة كاملـة            20تركية طوبى قليج البالغة من العمر       نجحت الفتاة ال  

ـ       طـوبى  (وقالت وسائل اإلعالم التركية أن الفتـاة        .  يوما فقط  53وصحيحة بعد فترة وجيزة ال تتعدى ال
ى قررت بعد تخرجها من إعدادية الخطباء واألئمة أن تتلقى دروسا من أستاذة في حفظ القرآن تدع               ) قليج

 يوماً فقـط فـي حفـظ        53ونجحت بعد فترة وجيزة من المجهود المتواصل استغرقت         , )خديجة شاهين (
  . القرآن والحصول على شهادة تقدير من قبل مفتي قضاء جانقايا في العاصمة أنقرة

غة الفضل في حفظها القران الكريم خالل هذه الفترة القياسية يعود إلى درايتها الجيدة لل             "وتقول طوبى أن    
  ". العربية وقوة ملكة الحفظ لديها فضالً عن أنها كانت تتلقي دروساً خاصة من مدرستها المذكورة
  2/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  خمسة عوامل جعلت أبو مازن يرضخ ألوباما .59

  عبد الكريم أبو النصر
  ال سالم بال تنازالت : واشنطن

لمباشرة في واشنطن في رعاية ادارة الرئيس باراك أوباما          االسرائيلية ا  -معاودة المفاوضات الفلسطينية    
واللجنة الرباعية الدولية وبدعم من مصر واألردن ودول عربية عدة من دون تجميد االستيطان طـوال                
انعقادها أو التفاهم سلفا على حدود الدولة الفلسطينية، ليست هزيمة للرئيس محمود عبـاس وللمعتـدلين                

بل ان هذا التطور الديبلوماسـي      . ن والعرب وليست انتصاراً للمتشددين في المنطقة      والواقعيين الفلسطينيي 
 الدولي الـذي  - العربي   -والسياسي هو نتيجة موازين القوى االقليمية والدولية ونتيجة الواقع الفلسطيني           

روط األميركيـة   يترك للفلسطينيين خياراً جدياً وحيداً في التعامل مع اسرائيل هو خيار التفاوض وفقاً للش             
والدولية، ألن حال الالحرب والالتفاوض يخدم االسرائيليين ويجعلهم يتصرفون كما يريدون باألراضـي             

  ".والحقوق الفلسطينية ويتحكمون بمصير الشعب الفلسطيني الى حد كبير
 وأكـدت هـذه   . هذا هو تقويم مصادر ديبلوماسية أوروبية وأميركية وعربية وثيقة االطالع في بـاريس            

لضغوط أميركية هائلة وعلى أعلى مستوى      "تعرض فعالً   ) أبو مازن (المصادر أن الرئيس محمود عباس      
للموافقة على معاودة المفاوضات المباشرة مع حكومة بنيامين نتنياهو من دون شروط مسبقة أو ضمانات               

 هي التي دفعـت     لكن الواقع أن خمسة عوامل أساسية عربية واقليمية ودولية        ". محددة في شأن مصيرها   
الرئيس الفلسطيني الى الرضوخ لمطالب أوباما ومواصلة المفاوضات المباشرة مع االسرائيليين وفقاً لما             

  :تريده واشنطن والجهات الدولية األخرى المعنية باألمر، وهذه العوامل هي اآلتية
وقهم ومطـالبهم المـشروعة      ان الفلسطينيين ال يملكون قدرات وامكانات ذاتية كافية لتأمين حق          -أوالً  • 

فاالمكانـات  . سواء باعتماد خيار المقاومة المسلحة أو باعتماد خيار الحوار والتفـاوض مـع اسـرائيل              
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العسكرية المحدودة جداً للفلسطينيين بالمقارنة مع ما تملكه اسرائيل تجعلهم عاجزين عن تغيير المواقـف               
لبهم بواسطة الكفاح المسلح، بل انهم يـدفعون ثمنـاً          والسياسات االسرائيلية حيالهم وتأمين حقوقهم ومطا     

كما أن اعتماد خيار المقاومة المسلحة، في ضوء موازين القوى          . باهظاً في أي مواجهة مع الدولة العبرية      
غير المتكافئة، يزيد تصلب االسرائيليين وشراستهم ومعاناة الفلسطينيين وبؤسهم، من غير أن يؤدي ذلك              

موسة للشعب الفلسطيني أو الى حصول تغيير فـي المعادلـة لمـصلحة القـضية               الى تحقيق مكاسب مل   
  .الفلسطينية

 لم يعد ثمة خيار عسكري عربي جدي في التعامل مع اسرائيل منـذ توقيـع معاهـدة الـسالم                    -ثانياً  • 
، ذلك ان كل الدول العربية بما فيها سوريا تخلت عن خيار الحـرب              1979 االسرائيلية عام    -المصرية  

هي تتمسك بالسالم كخيار استراتيجي لمحاولة استعادة األرض المحتلة والحقوق المغتصبة ولحل النزاع             و
كما ان كل الدول العربية بال استثناء تعطي األولوية لتأمين مصالحها الوطنية الحيوية             . مع الدولة العبرية  

ح وترفض التضحية بها من أجل      الذاتية وتدعم القضية الفلسطينية ضمن اطار المحافظة على هذه المصال         
الفلسطينيين وخصوصاً حين يتقاتل هؤالء في ما بينهم ويرفضون الحلول الواقعيـة المعقولـة لتـسوية                

واذا ما دعمت دولتان أو ثالث دول المقاومة الفلسطينية المسلحة فانها تفعـل ذلـك      . نزاعهم مع اسرائيل  
  . من أجل المساعدة على حل القضية الفلسطينيةخارج أراضيها ومن أجل تحقيق أهداف خاصة بها وليس

 االيراني المقاوم والممانع سياسياً لم يتحول محـوراً عـسكرياً يمتلـك             - ان المحور السوري     -ثالثاً  • 
القدرات المشتركة الضرورية الالزمة واالرادة السياسية للدخول في مواجهة حقيقية مع اسرائيل تـشمل              

 أمام العمليات الفدائية والنشاطات العسكرية المختلفـة، كمـا          1974ذ العام   فتح جبهة الجوالن المغلقة من    
بـل  . تشمل مشاركة االيرانيين مباشرة في القتال من أجل تأمين الحقوق والمطالب الفلسطينية المشروعة            

ان هذا المحور يريد تجنب المواجهة المباشرة مع اسرائيل ويسعى أساساً الى تـأمين مـصالح سـوريا                  
 وتعزيز مواقعهما التفاوضية مع الدول الكبرى من خالل االستعانة بحلفائه الفلسطينيين واللبنانيين             وايران

  .الذين يتبنون نهج المقاومة المسلحة
 عربية حقيقية موحدة تلقى دعمـاً جـدياً         - لبنانية   - ليست ثمة جبهة مقاومة مسلحة فلسطينية        -رابعاً  • 

ربية واقليمية عدة من أجل خوض حـرب اسـتنزاف طويلـة ضـد              عسكرياً ومالياً وسياسياً من دول ع     
 االقليمـي   -بل ان الدعم العربي     . اسرائيل وانطالقاً من ساحات عدة لتأمين حقوق الفلسطينيين ومطالبهم        

وتنظيمات فلسطينية مسلحة أخرى محدود جداً قياساً بما تملكه اسرائيل من امكانـات             " حماس"المقدم الى   
يجعل المقاومين الفلسطينيين عاجزين وحدهم عن تغيير المعادلة لمصلحتهم أو عـن            عسكرية هائلة مما    

  .تأمين مكاسب حقيقية للشعب الفلسطيني أفضل من تلك التي يستطيع المعتدلون الفلسطينيون تأمينها
  الدول البارزة والمؤثرة في العالم ترفض خيار الحرب والمقاومة المسلحة وتدعم حل النـزاع   -خامساً  • 

 االسرائيلي سلمياً ومن طريق الحوار والتفاوض، وعلـى أسـاس تـأمين مطالـب اسـرائيل               -العربي  
ومصالحها الحيوية واألمنية واالستراتيجية وليس االكتفاء بدعم المطالب والحقوق الفلـسطينية والعربيـة             

مـات الفلـسطينية    والتنظي" حماس"وهذا الواقع يجعل الدول المؤثرة ترفض التعامل جدياً مع          . المشروعة
المتشددة األخرى ما لم تقبل بوقف الكفاح المسلح وتعترف بوجود اسرائيل ضمناً أو صراحة وتعمل على                
حل النزاع سلمياً معها، كما ان هذا الواقع يجعل الدول المؤثرة ترفض دعـم أي مطالـب فلـسطينية أو               

وفـي الوقـت عينـه،     . عفها أو تهددها  عربية تتناقض مع مصالح الدولة العبرية الحيوية واألمنية أو تض         
ترفض سائر الدول العربية الدخول في مواجهة من أي نوع مع الدول البارزة والمؤثرة من أجل تغييـر                  

  .هذا الواقع الدولي الذي يضعف الفلسطينيين ويضع قيوداً على المفاوض الفلسطيني
ي دفع فعالً القيـادة الفلـسطينية الـى          الدولي الصعب والمعقد الذ    - العربي   -هذا هو الواقع الفلسطيني     

الرضوخ للشروط األميركية والدولية والموافقة على معاودة المفاوضات المباشرة مـع اسـرائيل علـى               
  .أساسها
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  التعاون مع المعتدلين ال مع دمشق
 االسـرائيلية   -وأوضح مسؤول أوروبي بارز معني مباشرة بهذا الملف ان عملية التفاوض الفلـسطينية              

  :يدة تعكس الحقائق والمعطيات األساسية اآلتيةالجد
 االسـرائيلي ولـيس للمـسار       - ان ادارة أوباما تريد اعطاء األولوية فعالً للمسار الفلسطيني           - أوالً   -

مـصلحة  " االسـرائيلي  - االسرائيلي، من جهة ألنها على اقتناع بأن حل النزاع الفلـسطيني       -السوري  
وبأن اقامة الدولة الفلسطينية تنعكس ايجابـاً علـى دور الواليـات            " يةحيوية وطنية واستراتيجية أميرك   

المتحدة ومصالحها في الشرق األوسط، ومن جهة ثانية ألن سائر الدول العربية واألجنبية البارزة تـدعم                
 االسرائيلي، ومن جهة ثالثة     -هذا التوجه وترفض تركيز الجهود الديبلوماسية أوالً على المسار السوري           

 عقبات عدة تمنع انطالق أي مفاوضات جدية بين السوريين واالسرائيليين اضافة الى أن العالقـات                ألن
  ".ليست جيدة"بين واشنطن ودمشق 

 ان ادارة أوباما تريد التعاون والتنسيق مع حلفائها وأصدقائها االقليميين والـدوليين واالعتمـاد               - ثانياً   -
 على نظام الرئيس بشار األسد الحراز أي تقدم في المفاوضات           على المعتدلين العرب والفلسطينيين وليس    

وعلى هذا األساس ستتجاهل االدارة األميركية مواقف النظام السوري وحلفائه          .  االسرائيلية -الفلسطينية  
الفلسطينيين واالقليميين المعارضة لهذه المفاوضات المباشرة، كما انها ستتخذ اجراءات ضد أي قوى أو              

  . وضع عقبات أمامهاجهات تحاول
 االسرائيلي انه ليس ثمة بـديل مـن         - أظهرت التطورات واألحداث في ساحة النزاع العربي         - ثالثاً   -

أميركا سوى أميركا ذاتها لمعالجة هذا النزاع، ذلك انها القوة الوحيـدة القـادرة فعـالً علـى تحريـك                    
مة االسرائيلية بقطع النظر عن حجم هـذا         االسرائيلية والتأثير على مواقف الحكو     -المفاوضات العربية   

 -فلم تتمكن أي دولة أخرى أو مجموعة دول من تأمين معاودة المفاوضات المباشرة الفلسطينية               . التأثير
وهذا ما يزيد اعتماد القيـادة الفلـسطينية        .  الى أن تدخلت ادارة أوباما     2008االسرائيلية منذ توقفها عام     

  .على الدور األميركي
 ان العملية التفاوضية الجديدة فرصة جيدة ومالئمة للفلسطينيين ألنها تؤمن مواصـلة الـدعم               -  رابعاً -

الدولي لهم وتسمح لهم بطرح مطالبهم المشروعة على طاولة المفاوضات والدفاع عنها وابقائها حية فـي          
م وأوراقهـم وتحديـد     الساحة الدولية، كما ان هذه العملية تدفع المسؤولين االسرائيليين الى كشف مواقفه           

توجهاتهم وتضع االدارة األميركية أمام مسؤولياتها بصفتها راعية هذه المفاوضات والمشرفة عليها، مما             
يحتم عليها اتخاذ مواقف محددة حيال القضايا المطروحة والمشكالت العالقة لن تكون بالضرورة مطابقة              

  .دائماً لما تريده تل أبيب
  ديناميكية التنازالت

ور ستضطلع به ادارة أوباما خالل عملية التفاوض الجديدة التي انطلقـت فـي واشـنطن والتـي                  أي د 
  ستتواصل الحقاً في عواصم أخرى منها القاهرة؟

مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة الصلة بادارة أوباما ابلغتنا ان الموقف األميركي من هذه العملية يتضمن               
  :العناصر األساسية اآلتية

 -تعهدت االدارة األميركية أن تتناول هذه المفاوضات قضايا الحل النهائي للنزاع الفلـسطيني               -أوالً  • 
حدود الدولة الفلسطينية ومساحتها وطبيعتها، وضـع القـدس، مـشكلة الالجئـين             : االسرائيلي وأبرزها 

 بين الفلـسطينيين    الفلسطينيين، مصير المستوطنات، الترتيبات األمنية، مسألة المياه، العالقات المستقبلية        
لكن ادارة أوباما   . واالسرائيليين، انهاء النزاع في حال التوصل الى اتفاق شامل يحدد كل القضايا العالقة            

ترفض تقديم أي التزام محدد في ما يتعلق بنتائج هذه المفاوضات، كما ترفض تقديم أي ضمانات رسمية،                 
لقضايا العالقة واقامة الدولة الفلسطينية خالل سنة       أن هذه المفاوضات ستحقق أهدافها وتؤدي الى تسوية ا        

  .أو سنتين أو أكثر، ألن احراز أي تقدم متوقف أساساً على الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي
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 ادارة أوباما لن تفرض حالً للنزاع على أي من الطرفين على رغم ان تحقيق السالم مـصلحة                  -ثانياً  • 
بل يجب أن يكون الطرفان الفلسطيني واالسرائيلي مستعدين أكثـر          . حدةحيوية واستراتيجية للواليات المت   

من أي طرف ثالث للتوصل الى اتفاق في ما بينهما، مما يعني ان على القيادتين الفلسطينية واالسرائيلية                 
تقديم تنازالت كبيرة مؤلمة واتخاذ قرارات تاريخية شجاعة واقناع شعبيهما بها، من أجل حل هذا النزاع                

  .ائياً واقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة واالستمرارنه
 يستطيع كل طرف أن يطرح ما يريد من أفكار واقتراحات ومطالب على طاولـة المفاوضـات                 -ثالثاً  • 

ولكن من غير أن يؤدي ذلك الى وقف التفاوض، بل ان الحوار يجب أن يستمر ويتجاوز العقبات والعقد                  
  .ات المنشودةالمختلفة للتوصل الى التفاهم

 ان ادارة أوباما لن تكتفي باطالق المفاوضات ثم تتركها تجري وفقاً الرادة الطرفين الفلسطيني               -رابعاً  • 
واالسرائيلي، بل انها تنوي االضطالع بدور نشيط وفعال خالل عملية التفاوض اليجاد الظروف المالئمة              

باما ستؤمن، أوالً، دعماً أميركياً ودولياً وعربياً       فادارة أو . لنجاحها من دون الذهاب الى حد فرض الحلول       
ويشكل هـذا   . لهذه المفاوضات من أجل تسهيل التوصل الى حلول مقبولة لدى الطرفين للمشاكل العالقة            

.  الدولية لعملية التفاوض الجديدة في مواجهة أعـدائها وخـصومها          -الدعم نوعاً من الحماية األميركية      
انيا، من قرب هذه المفاوضات وهي تنوي أن تقدم أفكاراً واقتراحات محددة الـى              وستتابع ادارة أوباما، ث   

الطرفين حين تدعو الحاجة من أجل تحقيق تقارب في مواقفهما والتوصل الى صيغ حلول مقبولة لـديهما     
لتـأمين  وادارة أوباما مستعدة، ثالثاً، لتقديم ضمانات أمنية ومساعدات مالية الى الطرفين     . للمشاكل العالقة 

  .نجاح المفاوضات والتوصل الى تفاهمات مقبلة منهما
ان خيار التفاوض أقل كلفة من خيار المقاومة المسلحة وأكثـر           : "وكما قال لنا ديبلوماسي أوروبي مطلع     

لقد أكدت ادارة أوباما للفرنسيين ولجهات دولية وعربية معنية         . قدرة منه على تأمين مكاسب للفلسطينيين     
ه المفاوضات ستكون صعبة جداً، لكنها تأمل في أن تؤدي الى ايجاد ديناميكية سلمية جديدة               باألمر ان هذ  

بين الفلسطينيين واالسرائيليين يتم في اطارها تقديم تنازالت مهمة متبادلة مما يحقق انجازات ملموسة لم               
 وتطالب دوالً عـدة     وترفض ادارة أوباما ضمان نتائج المفاوضات سلفاً      . تكن واردة في المرحلة السابقة    

بالتعاون معها القناع الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي بتقديم تنازالت متبادلة من أجـل تعزيـز فـرص                
  ". السالم

  3/9/2010، النهار، بيروت
  

  نارها في قلب السالم... حماس قاتلة  .60
  عالء الريماوي

الدربكة العالمية علـى أفعالهـا ،       كعادتها مدينة الخليل تصنع المفاجأة ، تخربط األوراق ثم تصمت حين            
لتتحول إلى مدينة الحياة والنشاط االقتصادي الكبير التي يصل تجارها إلى كافة الدول كأنها إمبراطورية               

  .الزمان في العالم 
مفاجأة الخليل المرة كانت من العيار الثقيل حين عقدت مؤتمرها الصحفي الخاص من خالل رقـصة دم                 

ة مع لقاءات البيت األبيض الذي أجهد في ترتيبات إطالق المفاوضـات المباشـرة              ساعة اإلفطار المتوافق  
  .بهدوء برغم تخوفات مارتن إندك الذي حذر من مفاجأة اللحظة األخيرة 

 97 ، 96 ، 95حدس إندك لم يكن عفوياً بل خبرته المكتسبة من خالل فهمه لفعل الخليل فـي األعـوام      
 ورده اللذان جاءا في ظل قيادة الشهيد يحيى عياش للجناح العسكري            الذي هندسه حسن سالمه ومحمد أبو     

  .والذي ترجل وتركهما يصنعان فعله الذي ظل يذكره كتبة المخططات في المنطقة 
ذات المدرسة سارعت أمس إلى تبني عملية الخليل ليعود الجدل الكبيـر حـول التوقيـت ، والـسبب ،                    

  .عربي إلى كل المجتمعين في واشنطن عرباً وعجماً وعبيد والرسالة التي وصلت بحسب رأي القدس ال
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الـذي وصـف العمليـة      ) اإلسـرائيلي (فحوى الرسالة وتفصيالتها كانت مدار النقاش الليلة في اإلعالم          
  .بالمفاجأة والكبيرة والمتحدية إلدارة العالم الذي يسعى لتهدئة المنطقة من خالل حراك السالم 

ملية مع جهد تبذله حماس في الضفة الغربية إلعادة ترتيـب صـفوفها بعـد               اإلعالم الصهيوني ربط الع   
حمالت االعتقاالت التي تمت من أكثر طرف ، والتي معها تفككت كثير من مجموعاتها العسكرية والتي                
كان آخرها خلية الخليل التي نفذت عملية مشابهة قبل شهر في مكان قريب من ذات المنطقة التي نفـذت                   

  .األمس فيها عملية 
البعد التقني للعملية لم يتوقف عنده اإلعالم الصهيوني كثيراً بل دار الحديث حول االنعكاسـات الممكنـة                 

  .على العملية )إسرائيل(للعملية على فرص السالم الضعيفة ، وعن سبل الرد الذي ستنتهجه 
دم التـسليم بقـدرة     كما أن الدعوة كانت واضحة لضرب غزة ، ووقف التسهيالت في الضفة الغربية وع             

األمن الفلسطيني على ضبط األوضاع والتي تم التذكير في سياقات عدة بما جرى في انتفاضة األقـصى                 
  .ودور بعض األجهزة المشارك في إطالق النار والعمليات الفدائية 

جان ليبرمان ، إيشاي ، أحزاب اليمين رأت في العملية تصديق لتوقعاتها التي رأت في لقاء واشنطن مهر                
  .احتفالي ستؤخذ فيه الصور ولن يسفر جهد المضيف فيه عن أي اتفاق برغم أمنيات الواليات المتحدة 

  .نتنياهو ،باراك ، رئيس األركان توعدوا برد على حماس يفوق حدود توقعاتها 
اليقين من خالصة العرض للردود الصهيونية على العملية سنرى بعد قمة واشنطن رداً صهيونياً علـى                

نار على غزة تستهدف قيادات عسكرية وجملة إعتقالت في الضفة قد تطال نـواب              : كثر من جبهة منها   أ
  .وقيادات وناشطين في حركة حماس 

للتعامـل مـع حمـاس      ) إسرائيل(مثل هذا الرد سيظل المتوقع لكننا سنرى معه ضغط أمريكي مصدره            
 لمواجهـة   96لم فيه مئة دولة فـي العـام         بالطريقة التي أسفر عنها مؤتمر شرم الشيخ والذي جمع العا         

 سبتمرايلول وآللية   11مع إدراكي للتغير الجوهري بعد      ) اإلرهاب  (الحركة في مؤتمر خصص لمواجهة      
  .األوامر الموزعة أمريكياً 

في قراءة اليوم لإلعالم الصهيوني وحديثه عن استثمار العملية في السياق الذي يخدم مصالحه يحتم ذلك                
  ..الفلسطينيين قراءة متغيرات أكدت عليها نيران الخليل والتي يمكن تفصيلها بالتالي علينا نحن 

المقاومة الفلسطينية وإن كبت ال تموت حتى تنتهي مسوغات وجودها وهو االحتالل لـذلك ال يـنجح           . 1
  .أحد في مقاتلة النتائج إن لم يفلح فهم المسبب 

سطينية ال ينجح ألي كان لذلك فإن القوة الفلـسطينية ينظمهـا            اإللغاء والتفرد السياسي في الساحة الفل     . 2
منهج الوحدة الذي يدمج بين رؤية المقاومة األصيلة وحديث السالم العادل الذي يحدده التاريخ العربـي                

  .على هذه األرض 
لعبة السياسة تحتاج إسناد قوة ترد على الصلف الصهيوني الذي يمعن في القتل ، وال يتوقـف مـده                   . 3

  .الذي يستهدف الوجود العربي في فلسطين 
سواء كانت بندقية الخليل تطلب رأس السالم أو تعبر عن رؤية الحق فإنها عادلة صحيحة تعبر عـن                  . 4

  .نبض األمة وهذا ما وجدناه في تعابير الوجوه الفرحة ومنها الفتحاوية أيضاً 
  .جاهزية المحتل ال تتوقف البديل لفشل السالم خيارات يجب أن ال تسقط ، وخاصة أن . 5

لذلك نحتاج إلى رقي في الفهم والتخطيط في مستقبل أيامنا التي نصنعها وحدنا في ظل عالم عربي يتيـه                   
  .في مشاكله الداخلية وفساد قادته الكبير 

في األمس صلى الحاخام الصهيوني لمقتل الرئيس عباس وإلنهاء حماس ورد خلفه جمهور صهيون آمين               
 هذا لم يستنكر نتنياهو وال حكومته التي أبدعت القتل في الضفة الغربية وسجلت في سنوات                ، في الحادث  

حكمها االثنتين أكثر من سبعين شهيداً ومئات الجرحى وآالف البيوت المدمرة ويفوقهـا عـدد البيـوت                 
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لصهيونية المصادرة ، وحين المناكفة الداخلية أيصح القول أن حماس قاتلة ؟ وهل يجوز تصدق الرواية ا               
  من أن الرصاص كان هدفه السالم ؟

  3/8/2010، القدس العربي، لندن
  

  المفاتيح القديمة .61
  غسان شربل

والبحث عن المستقبل مـن دون التوقـف   . االستسالم الكامل للذاكرة خطير خصوصاً في الشرق االوسط       
 الوقـوع فـي فـخ       وال مفر ألي مراقب في هذا الجزء من العالم من         . عند دروس الذاكرة خطير ايضاً    

 الفلسطينية الجارية في واشنطن     -وأغلب الظن ان المفاوضات االسرائيلية      . المقارنات وإبداء المالحظات  
وسيكون من المقلق االستمرار في اعتمـاد       . تدور في عالم آخر وتبحث عن السالم في شرق أوسط تغير          
  .للعبة تغيرتالقواعد القديمة اذا كانت االحداث تشير عملياً الى ان قواعد ا

تمثلـت  . في مثل هذا الشهر قبل سبعة عشر عاماً استضاف البيت االبيض حفل توقيـع اتفـاق اوسـلو                 
لم تكن شرعيته التاريخية موضع جـدل فـي         . اسرائيل بأحد الجنراالت المؤسسين واسمه اسحق رابين      

التاريخيـة موضـع    ولم تكن شـرعيته     . وتمثل الفلسطينيون بزعيمهم غير المنازع ياسر عرفات      . بالده
. دفع رابين حياته ثمناً لذلك التوقيع     . تشكيك لدى شعبه على رغم كل التركيبات المصطنعة واالختراعات        

لـم يعثـر    . شطب متطرف اسرائيلي الشريك االسرائيلي الشرعي للفلسطينيين في البحث عـن الـسالم            
راك لم تمنحـه قامـة تستـشرف        كثرة االوسمة على صدر ايهود با     . الفلسطينيون الحقاً على رابين آخر    

وفـي العقـد التـالي      . األخطار البعيدة المدى وتختار مجازفة السالم وهي أخطر من مجازفات الحرب          
سيشطب ياسر عرفات لكي يتذرع االسرائيليون بغياب الشريك علماً ان عملية شطبه كانت معقـدة وقـد                 

  .سهلتها المزايدات التي شهدتها االنتفاضة الثانية
احياناً ينفجـر اللغـم بمـن       . تشبه تفكيك األلغام  . سالم في الشرق االوسط مهنة بالغة الخطورة      صناعة ال 

ال يغيب عن البال هنا ان الرئيس المصري انور السادات دفع حياتـه ثمنـاً لتوقيعـه                 . يسعى الى تفكيكه  
العـسكري  وعلى رغم نجاحه في استعادة كامل االراضي المصرية المحتلة في مقابل الخروج من الشق               

  .من النزاع والتبادل الديبلوماسي
في السنوات االخيرة من السبعينات     . تطور آخر ال يحق لمن يرغب في انجاح مفاوضات واشنطن تجاهله          

كانت مصر تخرج من النزاع حين اختارت ثورة الخميني االتكاء عليه لتعزيز حضورها فـي المنطقـة                 
 ايران ترابط على المتوسط وهي حاضرة عبـر صـواريخ           واليوم يمكن القول إن   . وتصدير الثورة اليها  

موقفها » يوم القدس «ولم تخف ايران التي تحتفل اليوم بـ        . وتحالفها مع سورية  » حماس»و» حزب اهللا «
  .من المفاوضات الجارية في واشنطن ولم تتردد في هجاء العرب المشاركين

فحين ذهب عرفات   . ا التي استضافت اوسلو   اميركا التي ترعى المفاوضات الحالية هي ايضاً غير اميرك        
ورابين الى حديقة البيت االبيض كانت اميركا قد دمرت االتحاد السوفياتي من دون اطـالق رصاصـة،                 

اميركا اليوم  . وكانت حررت الكويت من قوات صدام حسين واستدعت اطراف النزاع الى مؤتمر مدريد            
نتصار وتتخبط في الوحل االفغاني، واقتصادها ايضاً       مثخنة تسحب قواتها من العراق من دون اعالن اال        

  .مثخن بفعل االزمات والحروب الباهظة
ال يمكنه انكار ان توقيعـه ال  . يفاوض الرئيس محمود عباس استناداً الى قرار منظمة التحرير الفلسطينية 

ـ » حماس«يعرف في قرارة نفسه ان . او امارتها في غزة   » جمهورية حماس «يمكن ان يلزم     ن تكتفـي  ل
انها تريد الضفة ايضاً وتريد منظمة التحرير وان تكـون الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب                  . بغزة

. اعتراضها على مفاوضات واشنطن على ارض الضفة وضد المستوطنين        » حماس«ترجمت  . الفلسطيني
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يستغل نتانياهو  س. كأنها ارادت اظهار حدود قدرة عباس على التوقيع او االلتزام بما يمكن ان يوقع عليه              
  .الهجمات األخيرة إلعادة موضوع األمن الى الصدارة ولمضاعفة متاعب عباس

سجله يظهر براعته في المراوغة واستنزاف اتفاقات السالم وآمـال          . بنيامين نتانياهو ليس اسحق رابين    
ال . » المؤلمة القرارات«تماسك حكومته الحالية مرهون باالستمرار في االستيطان واالبتعاد عن          . السالم

  .شيء يوحي برغبته في قلب التحالفات وارتكاب مجازفة تفتح الباب لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة
فاعلة علـى االرض    » حماس«. ومتاعب كل من طرفي التفاوض كبيرة     . اميركا تغيرت . هذا هو المشهد  

زيـارة  . ري غيـر موجـود    االنخراط على المسار السو   . ايران تملك اوراق اعتراض وتفجير    . وغائبة
اما لبنان فقد تغير وبات انخراطـه       . فريدريك هوف نائب جورج ميتشيل الى دمشق خجولة وغير كافية         

وال بد من االلتفات الى ان الوسيط التركي معطل         . يحتاج الى استخدام المفتاحين السوري وااليراني معاً      
  .الدور حالياً

تغير الشرق االوسط وتغيرت قواعد     . الستعداد لدفع ثمن السالم   ثمة فارق بين الحاجة الى التفاوض وبين ا       
  .والخوف هو ان يكون ما يجري محاولة للتعامل مع اقفال جديدة ومعقدة بمفاتيح قديمة. اللعبة

  3/9/2010، الحياة، لندن
  

      المفاوضات المباشرة مع مصاصي الدماء .62
  سمير كرم

مع . سياسي ـ البحث عن تشبيه لحدث او تطور سياسي ليست مهمة التحليل السياسي ـ وحتى التعليق ال 
ذلك فإنني ـ صراحة ـ لم استطع ان اهرب من الشعور التشبيهي بأن فلسطين مسوقة الى المفاوضـات    
المباشرة مع اسرائيل، كما تساق الضحية مخدرة او شبه مخدرة بين ذراعي مصاص الدماء، بال مقاومة                

  . وبال امل في تحقيق اي هدف
كن من التخلص من هذه الصورة منذ اللحظة التي اعلن فيها رئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود                  لم اتم 

عباس انه ذاهب الى واشنطن لالشتراك في المفاوضات المباشرة مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيـامين               
ا فـاق   لم يقدم مبررات وال مسوغات سوى ان الضغط االميركي من جانب الرئيس باراك اوبام             . نتنياهو

  . كل الحدود وأنه ـ اي عباس ـ ال يريد ان يقال ان الفلسطينيين هم الذين اضاعوا الفرصة
بدا السيد عباس مخدرا ومستسلما وعهد الى غيره ـ باالحرى ظله ـ السيد عريقات مسؤول المفاوضات   

تـستمر اذا مـا   في السلطة ـ بأن يقول ان السلطة الفلسطينية لن تستمر في المفاوضات وال تستطيع ان  
  .  ايلول، من دون ان تلتزم اسرائيل باالستمرار في تجميد االستيطان27جاء يوم 

وهل تستطيع الضحية ان تتمرد وهي بين ذراعي مصاص الدماء ينهب منها الحيـاة واالرض والمـاء                 
  ومقومات الوجود؟ 

نتنياهو الذي قال انه ذاهب     لقد قبل عباس االنخراط في المفاوضات المباشرة من دون ان يرد بكلمة على              
ولم يكن هناك من يفهم عبارة نتنياهو   . الى واشنطن لالشتراك في هذه المفاوضات من دون شروط مسبقة         

بمعنى غير معنى رفض القبول بشرط وقف النشاط االستيطاني، حينما يحين موعد نهاية الوقف الذي لم                
وكان معنـى هـذا     .  اليمين اإلسرائيلي بأنها أبطأ    يتحقق عملياً ليوم واحد، وإنما استمر بمعدالت وصفها       

اعطاء اسرائيل ونتنياهو موافقة صريحة على المضي في عملية قضم االراضي الفلسطينية، تلـك التـي                
يفترض ان تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية، في حل الدولتين الذي يعتبر الهدف النهائي للمفاوضـات                

  . المباشرة
كـشرط لالشتـــراك فـي      » الالشــروط «م يكن الوحيد الذي رفع شــعار       والحقيقة ان نتنياهو ل   

لقد سبقته اليه وزيرة الخارجـية االمـــيركية  . المفاوضات المبــاشرة، بل انه لم يكن اول من رفعه      
كشرط للتفاوض، اال انـه  » الالشروط«وعلى الرغم من ان عباس لم ينطق بشعار    . هيالري كليــنتون 
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غيـر  «االمر الذي اعطى لنتنياهو حقـا       .  قرر السفر الى واشنطن بال قيد وال شرط        مارسه عمليا عندما  
في ان يــمارس عمليا وأثـناء المفاوضـات، عمليـات اقـتالع ارض فلـسطين إلقامـة                » مشروط

المستوطنات حيثما شاء، حتى على ارض المنطقة التي يفترض ان تكون ضمن اراضي الدولة الفلسطينية               
 . (...)  
رة الضحية ومصاص الدماء حينما يعلن نتنياهو ـ دراكوال اإلسرائيلي ـ في اليوم التالي ليوم   وتلح صو

انه ينوي إنهـاء الوقـف المؤقـت    ) امس الخميس( ايلول  2االعالن عن موعد المفاوضات المباشرة في       
  . لالستيطان بمجرد ان تنتهي مهلته في نهاية الشهر نفسه

هما موقف الضحية ـ موقف االستسالم الغائب تقريبا عن الـوعي   نحن اذن بصدد موقفين واضحين احد
: ـ وموقف دراكوال الذي ال يساوم على شيء وينقض في اللحظة التي تناسبه يمارس فعلته الـشيطانية                

  . مص الدماء الفلسطينية
  فماذا عن الموقف االميركي في هذه اللعبة؟ 

ح بين معركة المفاوضات المباشرة من اجل دولـة         الرئيس االميركي اوباما يعاني من انقسام ذهني واض       
فلسطينية ينتزعها ـ ان امكن ـ من بين انياب مصاص الدماء االسرائيلي، ومعركة االسـتجابة لـدعوة     

وألن الرئيس االميركي، اميركي بالدرجة الثانية واسـرائيلي        . اسرائيل الملحة لحرب اميركية ضد إيران     
ان يكون هدف مهاجمة ايـران وهـدف        .  بين هذين الذهنين في واحد     بالدرجة االولى، فإن مهمته الجمع    

  كيف؟ . المفاوضات المباشرة الفلسطينية على خط واحد
ان يبذل كل ما في جعبته من جهد إلقناع الدول العربية بان ال احد يستطيع ان يحل المشكلة الفلـسطينية                    

كل من هذه الدول العربية وإسرائيل فحـسب،        اال واشنطن، ليس فقط بحكم عالقاتها القوية االستراتيجية ب        
. انما بحكم انها قادرة ايضاً على ازاحة الخطر النووي االيراني عن كاهل اسرائيل والعرب في آن واحد                
. هذا ما تعتبره االدارة االميركية انه صدق اعتقادها بأنها الوسيط الشريف الوحيد بين اسرائيل والعـرب               

لمبرر االهم لمشاركة عربية ـ تزيد في بعض الحاالت وتنقص في حاالت  وهذا ما تعتبره واشنطن انه ا
  . اخرى ـ في الحرب القادمة ضد ايران

االسرائيلية على ايران من جانب الدول العربية الحليفـة         /وال يصبح امر المشاركة في الحرب االميركية      
ة الفلسطينية ولو بصورة جزئية،     ألميركا ايسر اال حينما تنجح المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلط         

لهذا فإن من المؤكد ان تزداد الضغوط االميركية واالسرائيلية على الـنظم العربيـة              . ولو بصورة مؤقتة  
ولهذا السبب كان اشراك مصر واالردن في المفاوضات المباشرة في          . للعب دور في المواجهة مع ايران     

ير هذه المفاوضات او تعثرها، فالعرب مشاركون في        فإن هذه المشاركة تسقط اي حجة بشأن س       . واشنطن
  . حالة النجاح وفي حالة الفشل

لهذا ايضا اتسع نطاق موافقات االدارة االميركية في االسابيع االخيرة على صفقات اسلحة لهـذه الـدول                 
إن . حقـاً العربية، ابتداء من السعودية وانتقاال الى مصر واالردن واالمارات والبحرين، والبقية تـاتي ال             

هذه الصفقات تتم الموافقة عليها في وقت توتر يبلغ اقصى مداه مع إيران وهدوء يبلغ ايضا اقصاه مـع                   
مع ذلك فليس من المتوقع في واشنطن ان تتنازل اسرائيل عن الشروط التي تلحقها اميركا بهذه                . اسرائيل
 مليار دوالر فقد تمت طمأنـة       60 وعلى الرغم من ضخامة الصفقة للسعودية التي تبلغ قيمتها        . الصفقات

اسرائيل، الى ان الصفقة لن تشمل تجهيزات اضافية يمكن ان تجعل الطائرات المبيعة السـرائيل علـى                 
وفي هذا السياق يأتي حديث االسلحة المضادة للدبابات التي         . مستوى واحد مع الطائرات المبيعة للسعودية     
لجيش اللبناني على الحدود مع اسرائيل، عنـدما تعرضـت          افزع الواليات المتحدة استخدامها من جانب ا      

فقد كان ظن الواليات المتحدة او تفكيرها الضمني انها         . الحدود اللبنانية النتهاك عسكري اسرائيلي مباشر     
اما وقد استخدم ضـد اسـرائيل فـإن         . باعت هذا السالح للبنان ليستخدم ضد حزب اهللا ال ضد إسرائيل          

  . ان هي موضوع اعادة نظرالعالقة برمتها مع لبن
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احد شروط نجاح المفاوضات المباشرة اذن هو موافقة النظم العربية التي تم تقريبها اليها على لعب دور                 
والـدول العربيـة المعنيـة      . االسرائيلية ضد ايران  /فعال في مساندة وإتمام العمليات الهجومية االميركية      
 ال تظن ابداً ان المفاوضـات المباشـرة فلـسطينية           تعرف ذلك جيداً وتدرك ما هو مطلوب منها، وهي        

بـين  ) بمعنى انها تدور في الـسر     (حتى ان بعض المصادر اصبح يتحدث عن عالقات مغطاة          . خالصة
الرياض اجرت اختبارات للتأكد من ان الطائرات النفاثة الـسعودية لـن    «اسرائيل والسعودية الى حد ان      

ية الدفاعية لن يتم تشغيلها اذا عبرت القاذفات االسرائيلية اجواء          تندفع نحو التدخل وأن انظمتها الصاروخ     
  ) 5/6/2010البريطانية في » التايمز«صحيفة . (»السعودية في طريقها لقذف المنشآت النووية االيرانية

هذا الربط في الذهن االميركي بين المفاوضات المـــباشرة بـشـأن حـل الـصراع الفلـسطيني ـ       
 اميركية ـ اسرائيلية ـ عربية على ايران ليس محكوما بهذه الروابط في الـذهن    االسرائيلي وشن حرب

. لقد اصبح مصدر قلق وتوتر من قوى ال تستطيع ان تولي ظهرها لهذين الـصراعين              . االميركي وحده 
عن ) 2010 آب   17في  (اعربت  » موسكو تايمز «في الوقت نفسه فإن صحيفة      . وتأتي روسيا في المقدمة   

الموقف السياسي في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بسياسة اسرائيل الخارجية          «حذرت من ان    قلق روسيا و  
المدعومة من الواليات المتحدة قد تفضي الى صراعات مسلحة محلية جديدة، واليوم فإن الفرص كلهـا                

  . »متاحة الن تكبر هذه الصراعات الى حرب إقليمية تتورط فيها بلدان كثيرة
اذ ( هو البلدان العربية التي يراد إشراكها في حرب ضد القوة االقليمية الوحيدة تقريبا               واالجدر بهذا القلق  

التي تقـف ) ال تزال تركيا بالمقــارنة مع ايران في مرحلة تردد ازاء الصراع العربي ـ االسرائيلي 
نات في صف العرب في الصراع العربي ـ االسرائيلي ـ االميركي بكل ما تمــلك من قــوة وإمكا  

استراتيجية، منها موقعها االستراتيجي في المنطقة وقربها من اي صراع يمكـن ان تفرضـه الواليـات                 
  . المتحدة او اسرائيل على االقليم الشرق اوسطي

بهدف وقف المفاوضـات    » عمليات ارهابية «من ناحية اخرى فان التوترات الناجمة عن احتمال اندالع          
عادها بأي حال على الرغم من ان إثارتها كاحتمال تأتي اكثر ما تأتي             المباشرة في واشنطن ال يمكن استب     

من الجانب االسرائيلي الذي يبدو انه يتوقع اي ذريعة للخروج من هذه المفاوضات ملقياً مسؤولية فـشلها       
اما ان الفصائل الفلسطينية اآلخذة بمنهج المقاومة يمكن ان تلجأ الـى اسـتئناف              . على الجانب الفلسطيني  

عمليات المقاومة ردا على القبول بالتفاوض المباشر من دون اية شروط فهذا حق مشروع لهـا تؤديـه                  ال
. لمصلحة الشعب الفلسطيني الذي ال يرضى بدور الضحية في المواجهة مع مصاصي الدماء االسرائيليين             

وقع فترة طويلة مـن     وقد اعلن الجانب االسرائيلي انه مستعد لكافة االحتماالت على كافة الجبهات وانه يت            
عدم االستقرار في المنطقة نتيجة الهتزاز عدد من النظم العربية أولها النظام المصري، وهـو النظـام                 
االكثر تنسيقاً مع اسرائيل سواء على الصعيد الثنائي بينهما او على الصعيد الثالثي مع الواليات المتحدة                

وقـد وصـف المعلـق      . نسيق عبر حلف االطلـسي    الذي يتمثل في الت   » العالمي«او ايضاً على الصعيد     
في حالة انتقالية تتميز بعدم االستقرار والفزع، وهذا امـر          «االسرائيلي اسرائيل هاريل حال مصر بأنها       

  . »نراه جميعا ونسمعه
في الوقت نفسه فإن مارتن انديك الذي شغل منصبي سفير الواليات المتحدة لدى اسرائيل ولدى مصر في                 

عهد ادارة بيل كلنتون وضع نفسه، كما هي عادته دائما، في صف المتفائلين فـي مقـال                 وقت الحق في    
ان العنـف فـي     : وعدد اربعة اسباب رئيسية لتفاؤله هي     ) 26/8/2010(نشرته صحيفة نيويورك تايمز     

 المنطقة في انخفاض ـ ان النشاط االستيطاني االسرائيلي قد انخفض ـ ان الرأي العام من الجانبين يؤيد  
ويبدو ان انديك نسي تمامـا ان  . حل الدولتين ـ وأخيرا ان هناك موضوعات كثيرة مطروحة للتفاوض 

دواعي التفاؤل التي اوردها كانت كلها وأكثر منها ماثلة في كل المفاوضات الـسابقة ولـم تحـل دون                    
  . انهيارها
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عن االستسالم لمشاعر التـشبيه     على اي االحوال فإن االستسالم لدوافع التفاؤل والتشاؤم ال يختلف كثيرا            
بين ما يجري من الجانب الفلسطيني الرسمي والجانب االسرائيلي بأنه مواجهة غير مجدية بين الـضحية                

وما دام الحال كذلك فال امل في ان تكون المفاوضات المباشرة طريقاً الى الـسالم ال                . ومصاص الدماء 
  . الى الحرب

ت غير واثقة من اي من االطراف المشاركة سـواء المباشـرة            معنى هذا ان اسرائيل تخوض المفاوضا     
وفيما بعد السعودية التي    ... مثل مصر واالردن  » المعتدلة«او تلك التي تمثل النظم العربية       ) الفلسطينية(

  . ينتظر ان تشترك ايضا تحت مزيد من الضغط االميركي
اتاح لها هذه المفاوضات مـع الـسلطة        فهل نعني بهذا ان اسرائيل ال تثق حتى بالطرف االميركي الذي            

  الفلسطينية بال شروط؟ 
نعم فإن اسرائيل تعلق ثقتها بالواليات المتحدة في هذه المفاوضات الخاصـة بفلـسطين علـى النيـات                  

  .االميركية بشأن إيران والملف النووي االيراني والدعم االيراني لخط المقاومة
  3/9/2010، السفير، بيروت
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  ويليام فاف
مع انطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن بين الفلسطينيين واإلسرائيليين برعاية أميركية وبحضور،             
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ونتنياهو، وبمشاركة الرئيس المصري والعاهل األردنـي، مـن              

 26ها، أو قدرتها عل تجـاوز موعـد   الضروري التأكيد على أن حظوظها تبقى ضئيلة مع استبعاد نجاح      
سبتمبر المقبل عندما يتوقع أن يوقف نتنياهو تجميد البناء االستيطاني في الضفة الغربيـة، فقـد اسـتبق                  
الرئيس عباس هذه الخطوة اإلسرائيلية بإعالن نيته االنسحاب من المفاوضـات المباشـرة إذا اسـتأنفت                

هذا في الوقت الذي سكت فيه أوباما عن الخطوة التاليـة فـي             الحكومة اإلسرائيلية أنشطتها االستيطانية،     
حال تعثر المفاوضات وفشلها، وحتى بدون هذه العقبة القادمة القريبة، واستناًدا إلى تجارب الماضي، فإن               
من المرجح أن تنتهي المفاوضات من تلقاء نفسها دون تحقيق نتائج حالما تنقـضي انتخابـات التجديـد                  

فمعطيات الواقع ال تدعو إلى االعتقاد بأن المفاوضـات         . األميركي في نوفمبر المقبل   النصفي للكونجرس   
الحالية هي شيء آخر عدا كونها مسرحية سياسية، وذلك على رغم استمرار بعض المتفائلين في انتظار                

يـة  فالمباحثات الجارية ذات أهمية هامشية بالنـسبة للحملـة االنتخاب         . اتفاق مستحيل، أو معجزة خارقة    
وأوباما تبقى متواضعة وغير مـؤثرة كمـا        " الديمقراطي"األميركية ألن فائدتها في دعم حظوظ الحزب        

. يعتقد البعض بالنظر إلى انصراف األميركيين إلى التفكير في همومهم االقتصادية ومشاغلهم الداخليـة             
ون األطـراف المباشـرة     وحتى لو فشلت المفاوضات ال يمكن اإللقاء بالالئمة على أوباما، أو إدارتـه د             

  .للصراع في نظر الرأي العام الداخلي األميركي
ومن جهة أخرى تنعدم البدائل بالنسبة لمحمود عباس وشركائه العرب، وهو ما يفسر إلـى حـد كبيـر                   

فعندما أصبح نتنياهو   . الموافقة على استئناف مفاوضات مع شريك إسرائيلي ذي توجهات يمينية معروفة          
لحضور المنتـدى االقتـصادي     " دافوس" توجه إلى    1996في إسرائيل أول مرة في عام       رئيساً للوزراء   

العالمي بسويسرا، وهناك عقد مؤتمراً صحفياً حضرتُه إلى جانب العديد من رجال اإلعالم والمـسؤولين               
حاً الذين تسابقوا لمعرفة ما سيقوله رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد حينها، فجاء خطابه واضحاً وصـري              

ملخصاً فيه موقفه من الفلسطينيين الذي ال أعتقد أنه تغير اليوم، فقد قال إنه يتعـين تقـسيم األراضـي                    
الفلسطينية إلى وحدات متباعدة بكيفية تحرمها من االتصال الجغرافي الضروري لقيام دولـة فلـسطينية،     

 سيتم بناء طرق خاصـة      وأضاف أن ذلك سترافقه ترتيبات أمنية يشرف عليها مسؤولون عسكريون، كما          
ال يسمح للفلسطينيين باستخدامها لدواعٍ أمنية، فضال عن السيطرة على االقتـصاد الفلـسطيني وعلـى                
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صادراته ووارداته، ثم زرع مستوطنات إسرائيلية مؤقتة للتحكم في المـوارد المائيـة وبـاقي المواقـع                 
وهـذه  .  على األراضي الفلـسطينية    االستراتيجية التي ستحظى بحماية عسكرية خاصة وستكرس الهيمنة       

الرؤية التي فصلها نتنياهو خالل مؤتمره الصحفي ذاك تتعارض طبعاً مع القانون الدولي الـذي يعتبـر                 
األراضي الفلسطينية مناطق محتلة تتحمل فيها إسرائيل مسؤوليتها القانونية وال يمكن تغيير معالمهـا، أو               

وال يحتاج نتنياهو إلى التأكيـد مـرة أخـرى أن    .  الطرفينتقرير مصيرها إال في إطار المفاوضات بين  
المفاوضات لن تنتهي أبداً بقيام دولة فلسطينية مستقلة، بل هي تجري للتفاوض حول الدولة العتيدة فيمـا                 

وقد ساعدت إسـرائيل فـي مخططهـا        . تعمل إسرائيل واقعياً على نسف مقوماتها والحيلولة دون قيامها        
والعنف الذي استهدفها في مرحلة من المراحل، باإلضافة إلـى الـدعم األميركـي              األخطاء الفلسطينية   

. المستمر وعدم اكتراث االتحاد األوروبي بما يجري بالقرب منه، أو ربما جبنه وافتقاده إلرادة الحركـة               
ويبرر األوروبيون هذه السلبية في التعامل مع معضلة الـشرق األوسـط بـالقول إن النـازيين كـانوا                   

بيين، وذلك على رغم أن األوروبيين أنفسهم ممثلين في البريطانيين وبـاقي الجيـوش األوروبيـة                أورو
  .والروس قاتلوا النازيين في الحرب العالمية الثانية وهزموا جيوشهم وحرروا اليهود

 ولكن األوروبيين يتعاملون مع معاناة اليهود وكأنهم كانوا جميعهم نازيين، وأنهم جميعاً مـسؤولون عـن           
المحرقة اليهودية دون أن ينتبهوا إلى دورهم في نكبة الفلسطينيين وما حدث بعد الحرب العالمية الثانيـة                 

واليوم . بمنحهم أرض فلسطين من قبل األمم المتحدة والمجتمع الدولي        " الهولوكوست"عندما كوفئ ضحايا    
لى نتيجة البد من التساؤل عمـا       وبعد انطالق المفاوضات التي حددت لها إدارة أوباما مدة عام للتوصل إ           

سيحدث بعد فشل المفاوضات كما هو متوقع؛ الحقيقة أنه لن يحدث شيء إذ ستستمر الواليات المتحدة في                 
تحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني الذي أدمن إضاعة الفرص، وستحصل إسرائيل علـى مـا تريـده                

 ما سيحدث للفلسطينيين بحيث يبدو القتل ومزيـد         بإطالق يديها في األراضي الفلسطينية، واهللا وحده يعلم       
وحتى ال  . من المعاناة هو المصير الحتمي، وهو ما قد يشعل المنطقة بالمزيد من العنف واالنفالت األمني              

أبدوا متشائماً فإنني أرى بريقاً من األمل حتى وإن كان بعيداً يتمثل فـي نهـوض االتحـاد األوروبـي                    
خالقية والتاريخية تجاه اليهود والفلسطينيين واتجاه السالم العالمي مـن خـالل            بمسؤولياته اإلنسانية واأل  

االعتراف بفلسطين كدولة تعيش بسالم ضمن حدودها كما ينص على ذلك القانون الدولي، وإقامة عالقة               
والشك أن ذلـك سـيواجه بمقاومـة        . طبيعية في مختلف الجوانب السياسية واالقتصادية والتجارية معها       

ئيلية وأميركية ما سيدفع االتحاد األوروبي وباقي دول العالم إلى االحتماء باألمم المتحـدة والـسعي                إسرا
لحمل إسرائيل على احترام القانون الدولي واالعتراف بفلسطين كدولة مـستقلة بعيـدة عـن االحـتالل                 

  .األجنبي
  3/9/2010، االتحاد، أبو ظبي  
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