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***  
  

   باعت القضية بشروط أمريكية المباشرةالمفاوضات :هنية .1
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أن المفاوضـات المباشـرة           :  محمد المنيراوي  - دير البلح 

مـا  "، في واشنطن    2010-9-3التي بدأها رئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا محمود عباس، الجمعة            
 الفلسطينية على طاولة المفاوضات التي انطلقت مـن         هي إال حراك سياسي عبثي وضع القدس والقضية       

سقف الشروط الصهيونية، وحالة الضعف الفلسطيني والعربي، بشروط ورعاية أمريكية منحازة لالحتالل            
  . ، حسب قوله"ومخادعة للشعب الفلسطيني والعربي

غـزة، لتوزيـع    وأضاف هنية خالل حفل أقيم، الجمعة، عقب صالة التراويح في دير البلح وسط قطاع               
إن هذه المفاوضـات سـتكون      :" مساعدات مالية على متضرري الحرب اإلسرائيلية األخيرة على القطاع        

نهايتها حتمية الفشل؛ ألن عدونا ال يتحرك إال من أجل تثبيت المزيد من دعـائم مـشروعه الـصهيوني                   
  ". الزائل على حساب قضيتنا

في الداخل والخارج التي خرجت في مسيرات حاشدة عقـب          وثمن الهبة الجماهيرية الفلسطينية والعربية      
صالة الجمعة منددة بالمفاوضات وبيع القضية الفلسطينية في سوق النخاسة ووضعها على طاولة اللئـام،               
  . ومؤكدة على تمسكها بالثوابت والقضية الفلسطينية والقدس المحتلة عاصمةً أبدية للخالفة ودولة فلسطين

اإلسرائيلي مسؤولية معاناة الشعب الفلسطيني على أرضـه، مـشدداً علـى حـق              وحمل هنية االحتالل    
طالما هنـاك احـتالل لـألرض    "المقاومة الفلسطينية في الرد على جرائم االحتالل بكل الوسائل المتاحة   

  ". الفلسطينية واستمرار لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني
على غزة أظهرت أن االحتالل يمتلـك مـن األدوات   وذكر أن طبيعة وعمق الحرب اإلسرائيلية األخيرة   

والوسائل ما يحقق أهدافه بطريقة خفية، األمر الذي حدا بهم لإليعاز لألجهزة األمنية للعمل على الوقوف                
على أدوات االحتالل بشكل نهائي والوصول إلى اليد اآلثمة التي تحركـت ضـد الـشعب الفلـسطيني                  

  . ومقدراته
، 2009لبلح الذين دمرت بيوتهم خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة أواخر عـام             وحيا هنية أهالي دير ا    

مؤكداً أن حكومته أخذت على عاتقها منذ اللحظة األولى مـسؤولية نجـدة أبنـاء شـعبها المتـضررين          
ومساعدتهم أمنياً وإنسانياً واجتماعياً، وأنها سوف تبقى إلى جانبهم حتى إعادة إعمار بيـوتهم المـدمرة                

  . ادة العيش الكريم لهم وألبنائهموإع
دوالر كمساعدات طارئة ألصحاب البيوت المـدمرة،       "  ألف 200"وقدم رئيس الوزراء خالل الحفل مبلغ       

ال يساوي قطـرة دم فلـسطينية وال        "مؤكداً أن هذا المبلغ المقدم من الحكومة الفلسطينية وحركة حماس           
  ". يرقى إلى مستوى تضحيات الفلسطينيين

  ت تكافلية مساعدا
من جهته، أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد الكرد، أن المبلغ الذي وزع على المتضررين في                
دير البلح يأتي لمسة وفاء وتقدير من الحكومة الفلسطينية إلى جانب عدد من المؤسسات األهلية؛ لتعزيز                

ارية خالل الحرب األخيرة على غـزة،  صمود أبناء الشعب الفلسطيني الذين دمرت منازلهم ومحالهم التج 
  .  أسرة فلسطينية في دير البلح250دوالر وصلت إلى "  ألف200"مشيراً إلى أن مساعدات بمبلغ 

، "شعار التكافل للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا      "وبين أن الحكومة رفعت منذ بداية شهر رمضان المبارك          
ـ    ملفتا النظر إلى أن حكومته قدمت مساعدات غذا         5.5"بمبلغ  "  عائلة 68800" ئية خالل شهر رمضان ل

  ".  مليون ومائة ألف دوالر10"بمبلغ"  عائلة48932"إضافة إلى مساعدات نقدية لـ" مليون دوالر
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لعشرة آالف أسرة سوف يبدأ     " مليون دوالر "كما أكد وجود منحة ومكرمة من دولة رئيس الوزراء بواقع           
  .توزيعها يوم غد األحد

  4/9/2010، سطين أون الينموقع فل
  

  رفضنا اقتراح نتنياهو تشكيل لجان مشتركة هدفها المماطلة وتضييع الوقت: عريقات .2
صرح الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في         :  جمال جمال  - الدستور   -واشنطن  

لفلسطيني محمود عباس   في ختام اجتماعات ولقاءات الرئيس ا     ) الدستور  ( منظمة التحرير الفلسطينية لـ     
 12في العاصمة األمريكية واشنطن ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء باقتراح تـشكيل               

وقال عريقات ان الرفض جاء الن نتنياهو يرغب في         . لجنة فلسطينية إسرائيلية رفضه الجانب الفلسطيني     
ب ان يقرر ويتخذ القرارات الالزمة لتكون       يج-المماطلة وتضييع الوقت فال مفاوضات في هذه المرحلة         

واضاف ان هذا الموقف واضح النه يتيح االنطالق من النقطة التـي توقفـت عنـدها                . هناك رؤية اوالً  
  .المفاوضات في عهد ايهود اولمرت ووزيرة خارجيته تسيفي لفني

 ان الواليات المتحدة    وعن دور اللجنة الرباعية وغياب توني بلير عن اللقاءات في واشنطن قال عريقات            
واوضح انه في نهاية الشهر الجاري سيعقد لقاء بين         . قالت انها تتحدث ايضا باسم اللجنة الرباعية الدولية       

اعضاء اللجنة الرباعية الدولية برئاسة الواليات المتحدة ولجنة المتابعة العربية برئاسة قطر في نيويورك              
  .لتقييم الوضع

 وستزور المنطقة وقال امـا زيـارة        15 و   14تون ستشارك في القمة يومي      واكد عريقات ان هليري كلن    
 لجنة تضم في    14 عريقات  الى ان الفريق التفاوضي الفلسطيني يضم          وأشار. الرئيس اوباما لم تؤكد بعد    

عريقـات  ( خبيراً يعملون منذ مدة ، مشيراً الى انه ستعقد لقاءات كـل اسـبوعين بـين                  227عضويتها  
  .للتحضير للقاءات الرئيس عباس ونتنياهو) انب اإلسرائيليومولخو من الج

نبيل شعث واخرين   .محمد شتية ود  .ان فريق المفاوضات الفلسطيني مشكل برئاستي وعضوية د       "واضاف  
، وظيفتنا االن التحضير للقاءات الرئيس ابو مازن مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي كل أسبوعين لوضـع                

. ، مؤكداً ان اللقاءات بين القادة لم يحدد مكان عقـدها          "  شهر 12 فتتم خالل    المبادئ اما قضايا التفاصيل   
و من الـشهر الجـاري   15 14وقال عريقات انه سيكون هناك اجتماع تحضيري لقمة شرم الشيخ يومي        

  .ولكن ليس يوم االثنين المقبل وانما في وقت اخر لم يحدد بعد
دود يمكن العمل في باقي القـضايا بـالتوازي وفـي           واوضح عريقات انه في حال اتفقنا على قضية الح        

 يصبح األمر صعباً ، إذا تم االتفاق على الحدود يكون هناك            1967اعتقادي ما لم يتم االتفاق على حدود        
 وغيرها مـن  Cوقضايا البناء والهدم في مناطق " ج«ب«ا "سهولة في قضايا االستيطان وينتهي تصنيف   

  .القضايا
سطيني فيما يتعلق بوقف االستيطان بما يشمل مدينة القدس والموقـف اإلسـرائيلي             واكد ان الموقف الفل   

وعن الدور األمريكي في المرحلة المقبلة على       . باستمرار االستيطان معروف والقضية االساسية واضحة     
  ".ان الجانب األمريكي قال لنا انهم سيقومون بدور فاعل ومشارك ونشط"طاولة المفاوضات بين عريقات 

ان إسرائيل عنـدما قـررت      "عن مستقبل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية قال عريقات           و
السالم مع مصر دمرت مستوطنات سيناء وانسحبت وعندما قررت احادياً االنسحاب من غـزة دمـرت                

 الـضفة   المستوطنات في القطاع وامل انها تدرك ان السالم في الضفة الغربية يحتم عليها تكرار ذلك في               
ونفى عريقات ان يكون قد عـرض علـى المفـاوض           . الغربية فالسالم واالستيطان متوازيان ال يلتقيان     

  .الفلسطيني شراء المستوطنات
 4/9/2010، الدستور، عمان
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  خالف واضح بشأن االستيطان ولقاء في أريحا يسبق جولة شرم الشيخ: شعث .3
كشف عضو  :  رام اهللا   من عبد الرؤوف أرناؤوط   ، عن 4/9/2010،  )السعودية(الوطن اون الين،  ذكرت  

اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الوفد الفلسطيني إلى واشنطن نبيل شعث ، أن الوفـدين الفلـسطيني                 
واإلسرائيلي برئاسة رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلـسطينية صـائب عريقـات               

 اإلسرائيلي، سيعقدان اجتماعا في مدينة أريحا بالـضفة         والمحامي إسحق مولخو، مستشار رئيس الوزراء     
الغربية في السادس من الشهر الجاري بحضور أمريكي تحضيرا للجولة الثانية من المفاوضات المباشرة              
المقررة يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري في منتجع شرم الشيخ المصري بمشاركة               

راء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية األميركية هـيالري         الرئيس محمود عباس ورئيس الوز    
  .كلينتون

كما كشف النقاب عن أن الرئيس األمريكي باراك أوباما أبلغ الرئيس محمود عباس أنـه ينـوي القيـام                   
بزيارة إلى المنطقة من أجل دفع عملية السالم، غير أنه أشار إلى أنه لم يتم بعـد تحديـد موعـد لهـذه             

  ".زيارةال
وأعلن شعث أنه تم االتفاق على أن يكون موضوع األمن هو الموضوع األول الذي يتم االتفاق عليه بين                  

مـا  " وأكد أنه . الجانبين في اتفاق اإلطار الذي أكد على أنه سيشمل كل قضايا الحل النهائي بدون استثناء              
يعتقدون أن من الصعب عليهم أن      اإلسرائيليون  " وقال". زال هناك خالف واضح في موضوع االستيطان      

يمددوا وقف االستيطان بينما بالنسبة لنا فإن هذه القضية مهمة جدا فلن يكون ممكنـا االسـتمرار فـي                   
  ".المفاوضات إذا استمر االستيطان

ـ           األسابيع المقبلة هي فترة    "أن  " الوطن"ومن جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه ل
هنالـك  "وأشار إلى أن   ". ن واختبار لمصداقية الجهود األمريكية والدولية وامتحان للنوايا اإلسرائيلية        امتحا

موقفنا واضح وثابت وهـو     "وقال  ". فرصة وإن كانت في مهب الريح ولكنها فرصة سنحاول أال نضيعها          
  ".ما اتفقنا عليه فلسطينيا وعربيا ودوليا

  صعبة وقاسية"ات ستكونورجح أن الجوالت القادمة من المفاوض
 أن يكـون الجانـب       نفـى  شعث، أن   واشنطنر عن   حسين األمي ، عن   4/9/201الغد، عمان،   وأضافت  

في اشـارة الـى الـسماح إلسـرائيل بالبنـاء فـي             " النمو الطبيعي للمستوطنات  "الفلسطيني وافق على    
 وال صـغيرة فكلهـا      نحن ال نقبل ونحن لم نتفق على مـستوطنات كبيـرة          "المستوطنات الكبيرة مؤكدا    

مستوطنات غير شرعية، والمستوطنات حول القدس تشكل خطرا داهما ولذا نحـن نريـد وقفـا دائمـا                  
  ".لالستيطان

ال يمكن أن نتفاوض على انهاء االحتالل ومبادلة االرض بالسالم فيما االستيطان يعمـق              "وأوضح شعث   
  ".احتالل االرض، وهذا أمر يضيع الثقة

ـ  وبشأن اعتراف السلط   بالتأكيد ال وهذا أمر سيكون     "قال نبيل شعث    " يهودية دولة إسرائيل  "ة الفلسطينية ب
الفلسطينيين عدلوا ميثاقهم اعترافا بحق إسرائيل بالوجود ولـيس         "مشددا على أن    " جزءا من المفاوضات  

  ".حق إسرائيل كدولة يهودية
ـ       نوعا من الشروط المسبقة    " ولة يهودية إسرائيل د "واعتبر شعث مطالبة نتنياهو للفلسطينيين باالعتراف ب

  ".مهمة صعبة مليئة بالعقبات واألخطار"لكنه اعتبر المفاوضات " لن يكون عقبة"معتبرا ذلك أنه 
  

  ال توجد مساحة للتفاؤل بنتائج المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية: نبيل عمرو .4
مرو من أهمية الرهـان علـى الـضغط         قلل سفير السلطة الفلسطينية السابق في مصر نبيل ع         :رام اهللا 

في المفاوضات، وأرجع ذلك إلى حاجة اإلدارة األمريكيـة فـي            األمريكي على إسرائيل لتحقيق أي تقدم     
  .الفترة المقبلة إلسرائيل وللكونغرس األمريكي الموالي لها
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ت أنه ال توجد مـساحة للتفـاؤل بنتـائج المفاوضـا          " قدس برس "وأكد عمرو في تصريحات خاصة لـ       
ونفى عمرو أن تكون لدى السلطة الفلسطينية أيـة خيـارات أخـرى غيـر     . الفلسطينية ـ اإلسرائيلية 

أحد نقاط الضعف أن الجانب اإلسرائيلي يعرف أنه ال توجد خيارات أخـرى لـدى               "المفاوضات، وقال   
نيين، الجانب الفلسطيني، وسيحاول اإلسرائيليون على أقصى ما يستطيعون الحصول عليه مـن الفلـسطي             

وإذا لم يتمكنوا من ذلك فستظل المفاوضات مستمرة، وهذا هدف أمريكي، فواشنطن معنيـة باسـتمرار                
  ".المفاوضات بغض النظر عن نتائجها

  3/9/2010قدس برس، 
  

  أمن السلطة الفلسطينية يعتقل فلسطينيين يشتبه بدور لهما في عملية الخليل .5
زة أمن السلطة تحتجز فلسطينيين إثنين تشتبه بأن لهمـا          إن أجه " هآرتس"قالت مصادر فلسطينية لصحيفة     

وكان رئيس السلطة الفلسطينية    . دورا في عملية الخليل التي قتل فيها أربعة مستوطنون الثالثاء الماضي          
محمود عباس قد صرح من واشنطن، يوم أمس الخميس، أن أجهزة أمن السلطة تمكنت من العثور على                 

عن مصدر أمني فلسطيني قوله     " هآرتس"وفي هذا السياق نقلت     .  لتنفيذ العملية  المركبة التي تم استخدامها   
    . إن موجة االعتقاالت الحالية هي من أكبر الحمالت التي تقوم بها أجهزة األمن الفلسطينية

 4/9/2010، 48موقع عرب  
  

     "منطقة سي" تمنع أمن السلطة من ضرب عناصر حماس في "إسرائيل": الضميري .6
إن " يـديعوت أحرونـوت   "ان الضميري، الناطق باسم أجهزة األمن الفلسطينية في حديثـه مـع             قال عدن 

عناصر حماس سوف يكثفون من عملياتهم مع التقدم في المفاوضات وأضاف أن قوات األمن الفلسطينية               
وأضاف إن نقطة الضعف هي في المناطق التي تقع تحت السيطرة اإلسـرائيلية             . في حالة تأهب قصوى   

وقـال  .  أما المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة فإن حماس لن تتمكن من تنفيذ عمليات منهـا               . امةالت
التي تقـع تحـت     ) سي(أيضا إنه على اإلسرائيليين أن يسألوا أنفسهم لماذا حصلت العمليات في المناطق             

األمن الفلـسطينية مـن     وبحسبه فإنه في هذه المناطق تمنع إسرائيل أجهزة         . السيطرة اإلسرائيلية الكاملة  
    . ضرب عناصر حماس فيها

 4/9/2010، 48موقع عرب
  

  عباس لن يقبل ضغطا أميركيا الستمرار المفاوضات في ظل االستيطان: مصدر فلسطيني .7
مـصدر  "اإلسرائيلية عن   " هآرتس"نقلت صحيفة   :  برهوم جرايسي وحسين األمير    -  واشنطن –الناصرة  

 إن اإلدارة األميركية استأنفت ضغوطها علـى الـرئيس الفلـسطيني            أمس الجمعة، قوله  " فلسطيني كبير 
إسـرائيل  " اسـتأنفت "كي ال ينسحب من المفاوضات المباشرة، حتى في حال          ) أبو مازن (محمود عباس   

البناء االستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية، وقال المصدر إن أبو مازن لن يوافق على مفاوضـات                
  . الرغم من الضغوط األميركية عليهكهذه، وسينسحب منها على

  4/9/2010الغد، عمان، 
  

  انهيار السلطة الفلسطينية وارد:  من المفاوضات المباشرةقيادي فلسطيني يحذر .8
أجواء تـشاؤمية تـوحي     «حدث قيادي فلسطيني بارز لشخصيات لبنانية التقته مؤخراً عن          ت: داود رمال 

روسية ليس مـن المعلـوم متـى        » روليت« بمثابة لعبة    وكأن دخول السلطة في المفاوضات الحالية هو      
  .»تنطلق رصاصة الرحمة التي ستنهي هذه السلطة وتدمرها
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يتحدث القيادي الفلسطيني في هذا السياق، عن سيناريو سوداوي لمستقبل الـسلطة الفلـسطينية برئاسـة                
ا، انمـا كـل الـسلطات أو        انه ال سلطة في العالم تحل ذاتها بذاتها أو تنقلب على نفـسه            «عباس مفاده،   

الثورات تبدأ باالضمحالل كلما ابتعدت عن خيارات شعبها وهمومه، وكلما أطاحت تضحياته على مـر               
عقود من الزمن وهذا ما يحصل معنا في الساحة الفلسطينية في وقتنا الحاضر من خالل نموذج محمـود                  

  .»عباس
مفاوضات المباشرة مع االسرائيليين في التوقيـت       ان السلطة الفلسطينية دخلت في ال     «يتابع القيادي نفسه    

الخطأ، وذلك في ظل انقسام فلسطيني خطير وغير مسبوق، وعجز عن االمساك بالواقع الميداني سـواء                
داخل فلسطين المحتلة أو في مخيمات الالجئين في الشتات، وهذا يعني أن عدم تحقيق أي تقدم في مسألة                  

ية على واقع السلطة التي يسود االنقسام داخلهـا حـول موضـوع             المفاوضات سيؤدي الى نتائج مأساو    
  .»المفاوضات بين مؤيد ومعارض

ان الكارثة ستحصل اذا لم يجدد بنيـامين نتنيـاهو قـرار تجميـد              «يلفت القيادي الفلسطيني االنتباه الى      
 االستيطان في السادس والعشرين من الجاري، وفي الوقت نفسه، يقرر محمـود عبـاس المـضي فـي                 

التفاوض وتقديم التنازالت، عندها نكون قد وقعنا في الفخ االسرائيلي المحكم الذي لن ننجو منـه أبـداً،                  
وسيسمح للقوى الفلسطينية االخرى، وهي قوى وازنة وأساسية في الـساحة الفلـسطينية، أن تتـصرف                

  .»اوضبحرية مستندة الى وقائع ال يقبلها أي فلسطيني على صعيد الظروف المرتبطة بالتف
مستقبل السلطة الفلـسطينية مـع دخولهـا فـي          «يشير القيادي الفلسطيني أمام ضيوفه اللبنانيين الى أن         

المفاوضات غير المتكافئة حالياً أصبح على المحك، وفشل المفاوضات يعني انهيار السلطة، وهنا يطرح              
ع مجدداً الى توتر خطير في      موضوع البديل الذي حكماً سيكون قوى المقاومة، ما يعني ان االمور ستندف           

المنطقة، خصوصاً اذا ما حاولت إسرائيل استغالل حالة انهيار السلطة لوضع اليد على الضفة الغربيـة                
  .»كلها أو بعضها أو إعادة إشعال جبهة غزة، وحينها ستكون كل الجبهات مرشحة لالشتعال

حتماالت ألن السلطة دخلت في تحد أشبه       وجوب االستعداد لكل اال   «يختم القيادي الفلسطيني بالدعوة الى      
  .»بعملية مقامرة مكشوفة يبدو الرابح فيها معروفا سلفاً وهو اسرائيل، أياً كانت النتائج

  4/9/2010السفير، بيروت، 
  

  مفاوضات واشنطن كرنفال احتفالي والفلسطينيون هم الخاسر األكبر: الرشق .9
أن انتهـاء  ) 3/9(الرشق في تصريح له الجمعة   عزت   حماس أكد عضو المكتب السياسي لحركة    : دمشق

أعمال كالً من الحفل االفتتاحي، والجولة األولى من المفاوضات المباشرة فـي واشـنطن بـين العـدو                  
  .الصهيوني وفريق أوسلو جاء كما هو متوقع لهما

ـ   ) كرنفال(ليس أكثر من    "ووصف الرشق في تصريح صحفي الحفل االفتتاحي بأنه          ن إعالمي، أرادت م
خالله اإلدارة األمريكية تسويق سياساتها وجني المكاسب المختلفة من وراء إطالق العمليـة التفاوضـية               

  ".المختلة أصالً
لخلق انطباع عام لدى الرأي العام في الداخل األمريكي وحتى          "وأضاف أن اإلدارة األمريكية سعت أيضا       

في الـشرق األوسـط،     " التسوية"لما يسمى عملية    في العالم بأسره بأن األمور تسير على ما يرام بالنسبة           
خصوصاً في ظل المتاعب الهائلة التي باتت تعانيها إدارة الرئيس باراك أوباما جراء فـشل الـسياسات                 

  ".الخارجية األمريكية في أكثر من موقع من المواقع الساخنة فوق المعمورة
 إلى أن الجولة األولى من المفاوضات التـي         المعلومات المؤكدة تشير  "وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن      

  ".، كان الفلسطينيون هم الخاسر الرئيسي فيها)الخميس(انتهت مساء أمس
أعادت استنساخ وتكرار المواقف المعروفـة التـي تتمحـور حولهـا الرؤيـة              "وأضاف أن هذه الجولة     

 ما بدا واضحاً فـي الخطـاب        المتلحفة بالغطاء والدعم األمريكي المطلق، وهو     " التسوية"الصهيونية لـ   
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االفتتاحي في مبنى الخارجية األمريكية والذي تلته الوزيرة هيالري كلينتون، وفي كلمـة رئـيس وزراء    
يهوديـة  "العدو الصهيوني، الذي دعا محمود عباس العتراف متبادل جديد يقر فيه الفلـسطينيون بــ                

  ".الوطن القومي التاريخي لليهود"على أساس أنها " إسرائيل
يراد بها شطب ذاكرة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، كما يراد بها           "واعتبر الرشق أن هذه الصيغة      

من شعبنا الفلسطيني أن يتناسى تشريده من موطنه واالستيالء على أرضه وممتلكاته وتعرضـه ألكبـر                
، واعتبار ما   1967ان   وعدوان حزير  1948عملية منظمة للتطهير العرقي في التاريخ الحديث إبان نكبة          

 شيئاً قد انتهى وأمسى من الماضي، وبالتالي الحصول على إقرار رسمي فلسطيني             1948حدث في العام    
  ".بإسقاط حق العودة الذي يشكل جوهر القضية الفلسطينية

وتعقليقا على مشاركة سلطة عباس في هذه المفاوضات، أوضح الرشق، بأن فريق أوسـلو يحـصد اآلن                 
ه عن اإلجماع الوطني الفلسطيني، وقد وضع نفسه في موقف صعب، تحت مطرقة الضغط              نتائج خروج 

األمريكي وسندان االحتالل، عندما ذهب وحيداً إلى المفاوضات دون غطاء شرعي فلسطيني، وال حتـى               
عربي، ليدخل القضية الفلسطينية في دوامة جديدة من العبث السياسي، في مفاوضات تتم انطالقـاً مـن                 

  ".ط الصهيونية واألميركيةالشرو
جاءت تحمل دالالتها الفلسطينية الخالصة والتـي       "وفيما يتعلق بعملية الخليل البطولية، قال الرشق إنها           

تؤكد بأن الشعب الفلسطيني مازال يملك مخزوناً هائالً من إرادة المقاومة، ومـن البـدائل والخيـارات                 
  ".ات العبثيةالمختلفة لنهج التهافت واالنزالق في المفاوض

  3/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  "انطوان لحد فلسطين"وفياض .. عباس لم يذهب إلى المفاوضات بغطاء عربي:أسامة حمدان .10
، فـي   »حماس«شدد القيادي ممثل حركة      رأى:  محمد المكي أحمد   - جيهان الحسيني؛ الدوحة     –القاهرة  

ن القول ان العملية التي جرت في الخليل الثلثاء الماضـي           ا» الحياة«في تصريح لـ     لبنان اسامة حمدان  
 قتلى من المستوطنين ستؤثر سلباً على المفاوضات التي انطلقت في واشنطن أمس، هو إدانـة                4وخلّفت  

من يرددون هذه المقولة يدينون أنفسهم ألنهم ذهبوا إلى مفاوضات هـشة وال            «: لهذه المفاوضات، مضيفاً  
لشعب الفلسطيني، ويعلمون مسبقاً بأنها مفاوضات فاشلة، خـصوصاً أن بـدايتها            قيمة لها لجهة حقوق ا    

، مشيراً إلى مـا ذكـره    »إصرار إسرائيلي على اإلقرار بيهودية الكيان الصهيوني، واستمرار االستيطان        
.  في المئة مـن الحقـوق      1بأنه ذاهب إلى المفاوضات حتى لو جلبت        ) أبو مازن (الرئيس محمود عباس    

ورفض ما تردده القيادة الفلسطينية بأنها ذهبـت        . » في المئة  99عباس على استعداد للتنازل عن      «: وقال
أبو مازن لم يذهب بغطاء عربي، بل أبلغ الجميع أنه ال يـستطيع             «: إلى المفاوضات بغطاء عربي، وقال    

مفاوضـات  إال أن يذهب، فهو ال يمكنه رفض دعوة الرئيس باراك أوباما الذي يرى في أن انطـالق ال                 
  .»سيحفظ ماء وجهه

وأعرب حمدان عن استيائه بسبب تعليق المفاوض الفلسطيني نكسات المفاوضات على شماعة العـرب،              
هـو  «: ، مضيفاً »صاحب الحق إذا قال علناً لن أذهب، هل يمكن أن يجبروه ويقولوا له بل اذهب              «: وقال

 وذلك من خالل الترويج بأن المفاوضات       أريد أن أذهب وأريدكم أن تدعموني،     ) العرب(قال لهم   ) عباس(
هي الخيار الوحيد، خصوصاً أنه ال يمتلك أية بدائل أخرى بعد أن أسقط المقاومة كحق مشروع للـشعب                  

الفلسطيني ذهب إلى المفاوضات بعد أن أسقط كل البـدائل          «: وقال. »الفلسطيني طالما أن أرضه محتلة    
وعما أكده عباس بأن أي اتفاق سـيتم طرحـه          . »يفاوضوال يمتلك أي ورقة قوة، فهو سيتسول وليس س        
هل سيستفتي كل الـشعب الفلـسطيني فـي الـداخل     «: على الشعب الفلسطيني لالستفتاء، تساءل حمدان    

والخارج، أم سيستفتي شريحة محددة تخضع لالحتالل، وهو سيستفتيه في التنازل عن القدس وحق العودة             
  .» في المئة من أرض فلسطين80وأكثر من 
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، »انطوان لحد فلسطين  «وشن هجوماً على رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سالم فياض، واصفاً إياه بأنه             
ومشيراً إلى إدانته الفورية لعملية الخليل التي جرت ضد المستوطنين الـذين يعتـدون علـى الحقـوق                  

بأوامره في الضفة الغربيـة     فياض أول من دان العملية، فاألجهزة األمنية التي تأتمر          «: الفلسطينية، وقال 
متورط فـي خدمـة العـدو وتهيئـة         ) فياض(وهو  (...) تستهدف المقاومة ووظيفتها حفظ أمن إسرائيل       

مناخات تصفية القضية الفلسطينية، إذ يعمل على تحقيق مشروع السالم االقتصادي الـذي يـروج لـه                 
دي المبني على التنمية في إطار االسـتقالل        نتانياهو، والذي يستند إلى الوفرة المالية وليس الرفاه االقتصا        

: ، وقـال  »دايتـون ) كيث(والسيادة الوطنية، كما أنه يطبق الخطة التي وضعها المنسق األميركي األمني            
يشنون حرباً على المقاومة في الضفة منذ ثالث سنوات، وهناك شهداء في معتقالت السلطة، وطيلة هذه                «

ماً غير مسبوق، وتهويد القدس يجري في شكل مكشوف وفي وضح           الفترة الوجيزة شهد االستيطان تضخ    
  .»النهار، واإلسرائيليون يصرون على االعتراف بالدولة اليهودية

 شخص في ساعات محدودة فـي الـضفة،         500واستنكر حمدان بشدة اعتقال األجهزة األمنية ألكثر من         
أتوقع بعد  «: ، مضيفا »حفظ أمن إسرائيل  هذه األجهزة مدربة لتعمل نيابة عن قوات االحتالل في          «: وقال

عملية الخليل أن تمتحن إسرائيل مدى قدرات فياض في التعامل مع األمر، فإن نجح في إرضاء إسرائيل،                
فياض فوت فرصاً عدة ليثبت أنه ينتمي للـشعب الفلـسطيني           «، واعتبر أن    »فسيخسر نفسه وشعبه أكثر   

  .»وليس للصهاينة، وال غرابة إن كرر ذلك
  4/9/2010ياة، لندن، الح

  
    واشنطن  في   المفاوضات المباشرةفتح تشيد بأداء عباس في .11

، أمس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكـد فـي واشـنطن علـى               ”فتح“قالت حركة   : )أ.ب  .د  (
وقال أحمد عساف المتحدث باسم الحركة، في بيان،        . مرجعيات المفاوضات المباشرة والثوابت الفلسطينية    

اس استطاع أن يثبت األسس التي سيتم التفاوض عليها وهي كل المرجعيات الدولية وقرارات األمم               إن عب 
المتحدة ذات الصلة واالتفاقيات الموقعة ومبادرة السالم العربية، على أال تبـدأ هـذه المفاوضـات مـن             

عتراف ب  بنيامين نتنيـاهو بـاال    ” اإلسرائيلي“وأضاف أن عباس رد على طلب رئيس الوزراء         . الصفر
تبادلتـا  ” إسـرائيل ”وحسم الموقف الفلسطيني عندما قال لـه إن منظمـة التحريـر و            ” إسرائيل“يهودية  

  .  في اتفاقية أوسلو1993االعتراف عام 
  4/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   المباشرةالديمقراطية تؤكد على حقها في المقاومة وترفض استئناف المفاوضات .12

الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير     " كتائب المقاومة الوطنية  "اسم  رحب الناطق الرسمي ب   : غزة
فلسطين، بإعالن أجنحة عسكرية للفصائل الفلسطينية تشكيل غرفة عمليات مـشتركة، مبـدياً اسـتعداد               
الكتائب للمشاركة فيها، مشدداً على ضرورة أن تضم جميع قوى المقاومة الفلسطينية بما يمكن من توحيد                

ئة طاقات المقاومة في وجه االحتالل واالستيطان، متمنياً أن تمثل مدخالً لتشكيل جبهة مقاومة متحدة               وتعب
  . بمرجعية سياسية موحدة وفق وثيقة الوفاق الوطني

رفضه استئناف المفاوضات المباشرة    ) 3/9(وأكد الناطق في تصريح وزع على وسائل اإلعالم، الجمعة          
لية الجائرة، وطالب بوقفها طالما لم تتوفر أسسها بمرجعية قرارات الشرعية           بالشروط األمريكية اإلسرائي  

الدولية، والرقابة الدولية، وسقف زمني، والوقف الكامل لالستيطان في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس،              
  .وفك الحصار عن قطاع غزة
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ن وتهويد القدس، وعلـى حـق       وشدد على تمسك الكتائب بخيار مقاومة االحتالل اإلسرائيلي واالستيطا        
المقاومة في الرد على االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والتأكيد علـى اعتبارهـا حـق                

  .مشروع حتى إنهاء االحتالل واالستيطان
وفي ذات السياق، رحبت كتائب المقاومة الوطنية بعمليات المقاومة الفلسطينية ضد االحتالل ومستوطنيه             

فلسطينية، مؤكدةً على أن المقاومة متواصلة طالما لم تتوقف االعتداءات اإلسـرائيلية علـى              في الضفة ال  
  .الشعب الفلسطيني

  3/9/2010قدس برس، 
  

  الجهاد اإلسالمي تتهم السلطة بشن حملة اعتقاالت ضد أنصارها بالضفة .13
 الـضفة الغربيـة     شنت أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في      : ـ خدمة قدس برس   ) فلسطين(غزة  

وقالت الحركة في بيان لها، الجمعـة        .المحتلة، حملة اعتقاالت بحق عناصر من حركة الجهاد اإلسالمي        
 من عناصرها فـي     7أن حملة االعتقاالت تركزت في جنين شمال الضفة الغربية، وأنها اعتقلت            ) 3/9(

  .بلدة اليامون قضاء جنين وعدد آخر في قرى أخرى
  3/9/2010قدس برس، 

  
   مبادئ فقط الختبار أهلية الفلسطينيين وقدرتهم على تنفيذ اتفاقاتاتفاقنتنياهو يريد ": يديعوت" .14

ذكرت أمس أن رئيس  وسائل إعالم إسرائيلية عن وكاالت، أن 4/9/2010، االتحاد، أبو ظبيذكرت 
أي اتفاق إطار للسالم بين الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ال يستبعد إجراء استفتاء لإلسرائيليين بشأن 

اتفاق «الفلسطينيين اإلسرائيليين، موضحة أنه أكد للرئيس األميركي باراك أوباما استعداده للتوصل إلى 
أهلّية الفلسطينيين «فقط خالل عام واحد وليس إلى اتفاق دائم لحل القضية، وذلك الختبار » مبادئ

  .ار بمثابة األساس لمعاهدة سالم محتملةوسيكون اتفاق اإلط. »وقدرتهم على تنفيذ اتفاقات
اإلسرائيلية أن نتنياهو قال في إيجاز قدمه ألعضاء الوفد » يديعوت أحرونوت«وذكرت صحيفة 

متشائم حيال قدرة الفلسطينيين على إدارة مفاوضات جدية «اإلسرائيلي أنه أبلغ الرئيس أوباما بأنه 
السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس الشريك المالئم والتوصل إلى اتفاق دائم وانه مقتنع بأن رئيس 

  .»إلجراء مفاوضات تؤدي إلى اتفاق يضع حداً للصراع
اتفاق «وأضافت الصحيفة، أنه اقترح هيكلية للمفاوضات تقوم على أساس التوصل، خالل عام واحد، إلى 

 على أن يتم توسيعه في من دون الخوض في التفاصيل المتعلقة بحل القضايا الجوهرية للصراع،» مبادئ
  .»اتفاق تفصيلي ودائم«المستقبل إلى 

االنشغال بمسائل هامشية مثل مسألتي وقف البناء «كما طالب أوباما بالتدخل لدى الفلسطينيين ليكفّوا عن 
، الئماً »االستيطاني وإخالء البؤر االستيطانية العشوائية ألن من شأنه عرقلة المفاوضات بال مبرر

إهدار وقت ثمين وطاقة وتمويل سياسي لممارسة ضغوط على إسرائيل في هاتين « على األميركيين
  .»المسألتين

لو كان األمر متعلقاً بنا فقط «وقالت إنه أكد للرئيس األميركي جدية نياته إلنجاح عملية السالم، قائالً 
ية واالستعداد لدى إذا توافرت الرغبة السياس«لتوصلنا إلى اتفاق وذلك ممكن خالل عام أمر ممكن 

  .»الطرف الثاني، ألن رغبة كهذه متوفرة لدينا
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو ال يريد أن تتناول المفاوضات في مراحلها القضايا الجوهرية شديدة 
الحساسية في الصراع وهي القدس والحدود والمستوطنات والالجئين واألمن، بل يريد إرجاء مناقشتها 

وهو معني في المرحلة األولى بوضع الترتيبات األمنية الضرورية إلسرائيل، وعليه إلى مراحل متقدمة 
اقترح أن يتم إرجاء تطبيق أي اتفاق في شأن المستوطنات إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات على 
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مسائل «ورأى أن هناك . »تدريجياً ويستمر سنوات كثيرة«االتفاق الدائم الذي يجب أن يكون تطبيقه 
 أخرى ليست سهلة وتتعلق بالفلسطينيين يجب أن تؤخذ في الحسبان مثل قضية حركة حماس كثيرة

كما أبدى تحفظه على اقتراحات أوروبية وفلسطينية بنشر قوات . »والصواريخ التي تُطلق على إسرائيل
القدرة على تفتقر إلى «دولية في الضفة الغربية وغور األردن، بعد إقامة الدولة الفلسطينية، بدعوى أنها 

  »فرض النظام
وزير البيئة القطب في ، أن أسعد تلحمي عن مراسلها من الناصرة 4/9/2010، الحياة، لندنوأضافت 

يغآل إردان قال في تصريحات إذاعية إنه ال يعتقد أن استئناف البناء في المستوطنات هو ما » ليكود«
وأضاف أن نتانياهو . »قضاء على اإلرهابإنما عدم جدية ابو مازن في ال«سيؤدي إلى وقف المحادثات 

ملتزم حماية المستوطنات ومهتم بإبقاء السيادة اإلسرائيلية على أكبر جزء ممكن منها، لكنه يتحمل بحكم «
نتانياهو لن يوقع أي «وتابع ان . »منصبه المسؤولية عن إيجاد حل يضمن التعايش مع الفلسطينيين

ليس متفائالً لجهة «وختم أنه . »فعل في السابق عدد من قادة اليساراتفاقات وهمية لن تحقق األمن مثلما 
ونقلت اإلذاعة العسكرية عن نواب في اليمين قولهم إن رئيس الحكومة طمأنهم في . »التوصل إلى اتفاق

  .»إلى اآلن نحن بصدد مجرد كالم«محادثات مغلقة إنه ما من داع لقلقهم وأنه 
ارض النائب مئير شطريت إن احتماالت أن تؤدي المفاوضات المع» كديما«وقال القطب في حزب 

، مستبعداً أن تقدم الحكومة الحالية على دفع ثمن »ضئيلة للغاية«الحالية مع الفلسطينيين إلى السالم 
وحذّر من خطورة فكرة طرح أي اتفاق قد يتم التوصل إليه في استفتاء . »وهو ثمن معروف«السالم، 

  .»شرخ مثل المجتمع اإلسرائيليفي مجتمع معرض لل«عام 
  

  ليبرمان يطالب نتنياهو أن يفاوض على األمن واالقتصاد .15
 ساعة، والتي 24 لم يمض على تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من :رام اهللا

، لتبدأ أكد فيها أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شريكه في السالم وسيتوصل معه الى اتفاق نهائي
التصريحات المتناقضة من داخل حكومة نتنياهو، حيث صرح أمس الجمعة وزير خارجية اسرائيل 

أن المفاوضات يجب أن تكون فقط في "افيغدور ليبرمان من قبرص التي وصل إليها في زيارة رسمية 
  ".الجوانب األمنية واالقتصادية

فقد وجه ليبرمان دعوة واضحة الى نتنياهو مساء أمس الجمعة " معاريف"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
بأن تقتصر المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني على المواضيع األمنية وكذلك االقتصادية، حيث 

نهجا أكثر واقعية من اتفاق أو حل "اعتبر أن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي معقد جدا بحيث يتطلب 
  ".مؤقت طويل األمد

العواطف وتثير الجدل، مثل القدس، الالجئين، "يبرمان أكد أن المواضيع التي تثير وأضاف الموقع أن ل
االستيطان، الحدود، لن نجد لها حلوال، لذلك فإنني أفضل أن يتم التركيز في المفاوضات على الجوانب 

  ".األمنية واالقتصادية
  4/9/2010، الغد، عمان

  
   يتحمل مسؤولية مقتلهم في أراضٍ محتلةالمستوطنينمن يزرع : الطيبي .16

حّمل النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ، مسؤولية مقتل المستوطنين األربعة من : الناصرة
إن من : مستوطنة بيت حجاي في منطقة الخليل الى حكومة اسرائيل ورئيسها بنيامين نتنياهو، قائالً

تحمل المسؤولية على حياتهم، وَمن يزرع يرسل المستوطنين للعيش في األراضي المحتلة فإنه هو الذي ي
ان أفضل طريقة لحماية حياة المستوطنين هي . المستوطنين في أراضٍ محتلة يتحمل مسؤولية مقتلهم
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أنجع اسلوب لمنع المس . إعادتهم للسكن داخل حدود دولة إسرائيل، بدال من ان يسكنوا في أراض محتلة
  . هو إخالء تلك المناطقبالمستوطنين أو غيرهم في المناطق المحتلة

أنا اؤيد المقاومة الشعبية غير : الطيبي. وفي رد على سؤال حول تأييده ام ال للكفاح المسلح أجاب د
  .العنيفة ورأيي معروف بهذا الشأن

  4/9/2010، القدس العربي، لندن
  

    مفاوضات واشنطن مسرحية أمريكية  :  اإلسرائيليصحافة الكيان .17
، أمس، أن محفل المفاوضات في البيت األبيض مسرحية أمريكية ”اإلسرائيلية“اعتبرت الصحف  :القدس

، معتبرة أن امتحان رئيس ”اإلسرائيليون”أبطالها العبون من الشرق األوسط، وخصوصاً الفلسطينيون و
  .الوزراء بنيامين نتنياهو، بتصريحاته وأفعاله، سيتم داخل الكيان 

في واشنطن كان رمزياً بجوهره، يهدف الرئيس ” المباشرة“إطالق إن االحتفال ب” هآرتس“وقالت صحيفة 
لكن الرئيس محمود عباس بدا في االحتفال . باراك أوباما من خالله تنظيم حدث احتفالي يمنح األمل 

كمن جّر إلى هناك عنوة ومصافحة يد نتنياهو لم تعبر عن شيء، وهي نتيجة مجاملة، ولم يتبادل الرجل 
من جهته اجتهد نتنياهو خالل لقاءاته بالصحافيين بأنه لم يأت ليلعب وأنه جاد “ وتابعت .الكالم تقريبا 

نتنياهو يدرك أن العالم العربي يرى فيه مناوراً بهلوانياً، وهذا ما يحبطه، لكنه “ونوهت بأن . ” بنواياه
  .” ينبه إلى أن األمريكيين يعرفون جديته

ته استخدم هذه المرة مصطلحات حمائمية، وقال متوجها والحظت الصحيفة أن نتنياهو، بخالف عاد
، ”شعب آخر يتقاسم معنا البالد“مع ” تسوية تاريخية“، وما لبث يتحدث عن ”شريكي للسالم“لعباس 

بدالً من يهودا والسامرة ومن دون أن يذكر القدس التي طالما أكد كونها ” الضفة الغربية“مستخدماً 
على أن االمتحان الحقيقي لنتنياهو إذا كان قد شهد فعالً تغييراً حقيقياً أم وشددت . عاصمة موحدة وأبدية 

  .ال يكمن بتصريحاته فور عودته 
نحوم برنيع أن مفاوضات واشنطن كانت عمالً ” يديعوت أحرونوت“واعتبر كبير المعلقين في صحيفة 

تنياهو، عباس فيما لعب، مبارك، مسرحياً، أوباما هو كاتب السيناريو فيه أما الممثلون المركزيون فهم ن
نتنياهو من جانبه يعترف بأن ذلك عمل مسرحي فعالً “وتابع برنيع إن . عبداهللا وكلينتون دوراً ثانوياً 

ورأى أن الفارق الجوهري بين جولة المفاوضات الجديدة . ” السؤال هو ما بعد المسرحية: وهو ينبه
ربما أن كل شيء مسرحية يهدف نتنياهو “باشرة بها وتابع وبين سابقاتها قرار البيت األبيض بالتدخل م

عبرها إلى الفوز بقلب الرئيس األمريكي واتهام الطرف اآلخر بالفشل لكنها مسرحية متقنة جداً وبوسع 
  .” نتنياهو عندئذ القيام بأداء دور فنان مسرحي ولكن ربما ليس فقط عمالً مسرحياً

  4/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   تطالب نتنياهو تمديد تجميد اإلستيطان حتى نهاية العام األميركيةاإلدارة ": معاريف" .18
اليوم أن اإلدارة األميركية تطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، " معاريف"ذكرت صحيفة 

ت ونقل.  بتمديد فترة تجميد اإلستيطان المؤقت بأربعة شهور اضافية، أي حتى نهاية العام الحالي
الصحيفة أن وزيرة الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، طالبت نتنياهو أمس خالل اللقاء الثالثي في 

كما عّبر مسؤولون أميركيون عن عدم اقتناعهم بإدعاء . وزارة الخارجية بتمديد فترة تجميد اإلستيطان
ونقلت الصحيفة .   سيكون باهظاًنتنياهو بأن تجميد اإلستيطان سيتسبب بأزمة ائتالفية وأن الثمن السياسي

ال يمكن الحفاظ على رأسمالك السياسي على حساب "أيضاً عن مسؤولين أميركيين قولهم لنتنياهو إنه 
، وأن استمرار اإلستيطان سيؤدي إلى افشال المفاوضات بسبب الضغوطات "رأسمال السياسي لعباس

ت الصحيفة إن عباس أبلغ نتنياهو في لقائهما إنه وقال.  السياسية الداخلية على رئيس السلطة الفلسطينية
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سينسحب من المفاوضات في حال تجدد اعمال اإلستيطان وأن البحث بين االثنين تركز أمس في ملف 
بدوره طالب نتنياهو، حسب الصحيفة، بمعرفة المقابل األميركي لتمديد فترة تجميد .  اإلستيطان

    ".  السياسية الداخلية عليهللتخفيف الضغوط"االستيطان بأربعة شهور 
  4/9/2010، 48موقع عرب

  
   أمانو للكشف عن قدراتها النوويةدعوة ترفض "إسرائيل" .19

كشف تقرير نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أّن مديرها العام : ) اب-  رويترز– أ ف ب(
ك األسلحة النووية، وذلك خالل يوكيا أمانو دعا إسرائيل إلى الكشف عن قدراتها غير المعلنة المتال

زيارته األخيرة للدولة العبرية الشهر الماضي، مشيراً إلى أّن حكومة بنيامين نتنياهو رفضت هذه الفكرة 
وجاء في التقرير أن أمانو دعا إسرائيل إلى  .باعتبارها حملة ذات دوافع سياسية من قبل الدول العربية

د من انتشار األسلحة النووية، وأن تخضع كل منشاتها النووية التفكير في االنضمام إلى معاهدة الح«
، وأنه نقل إلى اإلسرائيليين قلق الجمعية العمومية للوكالة الذرية بشأن القدرات »لضوابط الوكالة الشاملة

  .النووية اإلسرائيلية
تباه عن ورفضت إسرائيل، في رسالة أرفقت مع التقرير، المسعى العربي بوصفه محاولة لصرف االن

  .في الشرق األوسط، مشيرة بشكل خاص إلى إيران وسوريا» الحقيقية) النووي(تحديات االنتشار «
  4/9/2010، السفير، بيروت

  
   ألف صاروخ لحزب اهللا منصوبة على طول الحدود 15: واشنطن في "إسرائيل"سفير  .20

حّول قرى "عة، إن حزب اهللا  قال السفير االسرائيلي في واشنطن، مايكل اورن، يوم أمس الجم:وكاالت
وقال ".   الف صاروخ على طول الحدود مع إسرائيل15بكاملها إلى معسكرات مسلحة، ويمتلك نحو 

وبحسبه فإن عددد هذه .  أيضا إن كل المدن اإلسرائيلية، بما فيها إيالت، باتت في مرمى هذه الصواريخ
 خالل الحرب العدوانية على لبنان في صيف ما كان عليه العدد" أربعة أضعاف"الصواريخ يبلغ حاليا 

الكثير من هذه الصواريخ كانت منصوبة في "وتابع خالل مؤتمر صحافي عبر الهاتف ان .  2006
وهي اآلن موضوعة تحت مستشفيات ومساكن ومدارس، ألن حزب اهللا يدرك جيدا أننا .. الهواء الطلق

يذكر في هذا السياق ".  عاملتنا على اننا مجرمي حربفيما لو سعينا الى الدفاع عن انفسنا منها، ستتم م
 كانت دفاعا 2008أن إسرائيل تدعي أن حربها العدوانية على لبنان، وكذلك على قطاع غزة في نهاية 

  .   عن النفس
وعلى صلة، وصف السفير اإلسرائيلي المفاوضات في واشنطن بأنها كانت في أجواء إيجابية وأن لقاء 

وأضاف في حديثه مع ممثلي منظمات يهودية ". أفضل بكثير مما كان متوقعا" كان  عباس–نتانياهو 
  ". يوجد أسباب للتفاؤل"أمريكية إنه 

وفي حديثه عن االستيطان أكد أن موقف إسرائيل لم يتغير بشأن البناء االستيطاني، وأنه سيظل موضوعا 
نحن ال نضع شرطا : ونقل عنه قوله. األمنثانويا يناقش في إطار القضايا الجوهرية التي تشمل الحدود و

للمفاوضات أن يعمل الفلسطينيون على حّل خالفاتهم لكي نعرف أننا نجلس مع ممثلين لكل الشعب 
الفلسطيني وليس لنصفه، وعليه فنحن ال نرغب أن يختار الفلسطينيون موضوعا جوهريا واحدا ويحددوا 

     .، على حد تعبيره"نتيجة المفاوضات كشرط مسبق
  4/9/2010، 48موقع عرب
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   فـي األرجنتيـن"حـزب اللـه" لـهجماتمركز يهودي يحذر من  .21
في » خاليا نائمة«يمتلك » حزب اهللا«اليهودي، أمس، أن » سيمون ويزنتال«اعتبر مركز :  ا ب- د ب ا

  .أميركا الجنوبية مستعدة لتنفيذ هجمات في األرجنتين
مركز شمعون صامويلز، لوكالة األنباء األلمانية في االرجنتين، إن وقال ضابط االتصاالت الدولية في ال

مصدراً رسمياً أميركياً موثوقاً، عقدنا معه اجتماعاً األسبوع الماضي أكد لنا وجود خاليا إرهابية نائمة «
  .»تابعة لحزب اهللا في أميركا الجنوبية تنتظر اإلشارات للتنفيذ في األرجنتين

بشن هجوم على مركز يهودي في بوينس ايرس عام » حزب اهللا«ينية اتهمت وكانت السلطات األرجنت
  . شخصا85ً، أدى إلى مقتل 1994

لحظر «ودعا المركز، في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية، الحكومة األرجنتينية إلى قيادة تحرك 
  .»وجود حزب اهللا في أميركا الالتينية

  4/9/2010، السفير، بيروت
  

   توجد أزمة إنسانية في قطاع غزةال :حتاللمنسق شؤون اال .22
 قال منسق شؤون االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة، اللواء في جيش :برهوم جرايسي -الناصرة 

اإلسرائيلية إنه ال يوجد جوع في قطاع غزة، " هآرتس"االحتالل إيتان دنغوت، في تصريحاته لصحيفة 
اصلة الضغط الدولي على إسرائيل كي تخفف وحتى ترفع وال أزمة إنسانية، معربا عن قلقه من مو

  .الحصار المفروض عن القطاع
وبّين دنغوت، أن إسرائيل ما تزال تتلقى توجهات دولية لتخفيف الحصار، ومن آخرها، مطالبة سلطات 
االحتالل بالسماح لقطاع غزة بتصدير بضائعه، خاصة الزراعية، مثل الزهور والتوت األرضي، وقال 

سرائيل أبلغت هذه الجهات الدولية، بأنها لن تقبل بخروج الصادرات من قطاع غزة، إال بعودة إن إ
  .موظفي السلطة الفلسطينية الى معابر قطاع غزة، كي يتم التنسيق معهم بشأنها

وأكد دنغوت على ضرورة أن هناك ظروفا سياسية مالئمة كي تقدم السلطات اإلسرائيلية تسهيالت أكثر، 
في إقناع العالم بوجهة نظرها، بأنه ال توجد أزمة إنسانية في قطاع غزة، وإن " نجحت"إسرائيل وقال إن 

، أو من أن إسرائيل تجمد "لم تعد تشكو من منع دخول بضائع إلى قطاع غزة"الجهات اإلنسانية الدولية 
  .مشاريع بنى تحتية في القطاع

 170لتي تدخل البضائع إلى قطاع غزة إلى وقال دنغوت إن سلطات االحتالل رفعت عدد الشاحنات ا
 شاحنة يوميا، وزعم أن 200شاحنة يوميا، وإنه خالل شهر رمضان المبارك، بات عدد الشاحنات 

إال أن سلطة حماس ليست جاهزة بعد الستيعاب " شاحنة يوميا، 250المعابر االحتاللية جاهزة لتمرير 
  ".هذا العدد من الشاحنات يوميا

إن هناك أهمية في االستمرار بفصل قطاع غزة "اشفا حقيقة الموقف اإلسرائيلي بقوله، وتابع دنغوت ك
عن الضفة الغربية المحتلة، وأن يكون واضحا للجمهور الفلسطيني أن هناك امتيازات اقتصادية ونتائج 

  ".اإلرهاب"، نتيجة لمكافحة السلطة الفلسطينية لما يسميه االحتالل "على مستوى الحياة اليومية
  4/9/2010الغد، عمان، 

  
  التهديدات تتعاظم والغيوم تتكدر في األفق:  االستراتيجيةللمخاطرتقرير سنوي إسرائيلي  .23

عاموس هارئيل، أمس، النقاب عن محتويات التقرير » هآرتس«كشف المراسل العسكري لصحيفة 
 تل أبيب، ويتناول السنوي االستراتيجي الجديد الذي يعده مركز دراسات األمن القومي في جامعة

التقدير االستراتيجي إلسرائيل عام «ولخص المراسل فحوى تقرير . المخاطر التي تواجه إسرائيل
  .الذي سيصدر قريباً، قائالً إّن المخاطر التي تحيط بإسرائيل تتعاظم» 2010
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ين في ردم وشدد رئيس المركز عوديد عيران على أنه يتعذر عليه رؤية نجاح اإلسرائيليين والفلسطيني
إذا لم يفلح «وبحسب رأيه فإنه . القدس، الحدود، والالجئين: الفجوات بينهما في قضايا الحل النهائي

الطرفان في التوصل إلى تسوية متفق عليها ويعلنان فيها أنهما الحقاً يسعيان لحل الدولتين فمن المتوقع 
ين نتنياهو قطع الجسر في موقفه من وهناك من يتحدث عن أن رئيس الوزراء بنيام. أن يتدهور الوضع

وأنا لست واثقاً من أن قطع الجسر يعني أن نتنياهو مستعد أن يعرض ما سبق . التسوية مع الفلسطينيين
. لم يصل أي رئيس حكومة آخر في إسرائيل لما وصل إليه أولمرت. أنا أشك. وعرضه أولمرت

 في حال عدم االتفاق ال يتركون المفاوضات كما والنتيجة األهم من اللقاء، هي اتفاق الطرفين على أنه
  .»جرى في كامب ديفيد قبل عقد من الزمن، وإنما يواصلون االتصاالت

في العام الماضي لم يطرأ اختراق يسمح إلسرائيل بمواجهة أفضل مع «وتشير مقدمة التقرير إلى أنه 
فالعملية السياسية بين . مهددة تعاظمتوفضالً عن ذلك، فإن الميول ال. التحديات في محيطها االستراتيجي

والحصار على غزة لم يحقق األمل بإضعاف ... إسرائيل والسلطة الفلسطينية تقف أمام طريق مسدود
وغدا مركز انتقاد دولي . حماس بقدر يسهل على السلطة الفلسطينية إدارة مفاوضات ملموسة مع إسرائيل

  .»اسيفظ ضد إسرائيل يخلق جواً من الحصار الدبلوم
على خلفية «ويوضح أنه . يواصل التسلح والتعاظم سياسياً في لبنان» حزب اهللا«وجاء في التقرير أن 

الجمود في العملية السياسية بين إسرائيل وسوريا وتعاظم قوة حزب اهللا، يبدو أنه في شمالي إسرائيل 
  .»تتبلور جبهة مهددة أكثر مما كان الوضع في السنوات السابقة

ن فهي تعيش ذروة عملية إكمال مشروعها النووي العسكري، وترسيخ نفسها كرأس حربة أما إيرا
وفي خلفية ... قد انجرت لهذا المعسكر بشكل ما تركيا أيضاً«و. المعسكر اإلقليمي المعادي إلسرائيل

  .»منظومة التهديدات هذه تحوم ظالل عملية متسارعة لنزع الشرعية عن إسرائيل
صحيح أن «: وع من الريبة مع نتائج الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ويقولويتعامل التقرير بن

إسرائيل برهنت في السنوات األخيرة عن قدرة مثيرة لالنطباع في إيصال رسالة عسكرية رادعة، إال أنه 
دام إذ ينتظر أن تردع االنتقادات الدولية لشدة الرد إسرائيل عن اإلق. كان لهذا اإلنجاز ثمن سياسي باهظ
  .»عندما تنتهي صالحيته, على خطوات حازمة لتجديد الردع

والحديث يدور . »غيوم تتكدر في األفق«ويجمل محررو التقرير هذه الوثيقة بمقالة إجمالية تحت عنوان 
ويعتبر مدير . هنا عن أفق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية من جهة، وأفق المشروع النووي اإليراني

وهذا حيوي . العملية السلمية، حتى لو لم توصل إلى حل، فإنها تشير إلى أفق سياسي«أن المركز عيران 
وتحديداً فإن االنسحاب األميركي من العراق . معتدل، قائم في المنطقة, الستقرار ائتالف غير رسمي

. يةوهذه مسألة أساس. فتعرض الواليات المتحدة لإلصابة يتقلص مع إخالء القوات. يمنح فرصة لذلك
  .»وليس معقوالً أن تعمل إسرائيل ضد إيران من دون ضوء أصفر أو حتى أخضر أميركي

عامي «وتقريباً، كما في كل عام، يتحدث الباحثون في مركز دراسات األمن القومي عن عام الحسم أو 
شأن العامين المقبلين بالغا الحرج في كل ما يتعلق بمعالجة ال«وبحسب الدكتور عيران فإن . »الحسم

. »والصورة العامة غير مشجعة. اإليراني، وعملية السالم وتغيير الزعامات في المنطقة ألسباب عمرية
وهناك عدة . مكانة الواليات المتحدة االستراتيجية في المنطقة دخلت مرحلة امتحان«أما كام فيقول إن 
التدخل األميركي العسكري في العملية السلمية، الخروج األميركي من العراق، زيادة : تطورات متوازية

وفي الخلفية تواجه إسرائيل . أفغانستان، وفي مقابل ذلك تزايد النفوذ اإليراني وتقدم المشروع النووي
وينبغي األخذ بالحسبان أن الفشل في ). حماس(وفي الجنوب ) حزب اهللا(عدة قنابل موقوتة في الشمال 

  .»المفاوضات السياسية قد يسرع االنفجار
نوع من التناقض الداخلي في الزعم بأن إسرائيل بحاجة لعملية سياسية لفك الطوق حولها، وفي وثمة 

أهمية وجود «وهنا يعيد عوديد عيران التأكيد على . الوقت ذاته التقدير بأن فرص نجاح ذلك متدنية جداً
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نها لم تحل المشاكل إ. واتفاقات أوسلو كانت برهاناً جيداًَ على ذلك. عملية جدية تخلق أفقاً سياسياً
األساسية، لكنها خلقت استعداداً دولياً للنظر بشكل مغاير للشرق األوسط والقفز إلى األعلى بالعالقات 

  .»اإلسرائيلية مع االتحاد األوروبي، مع حلف الناتو وتركيا والعديد من الدول المجاورة
  ولكن ماذا عن المسار السوري؟

واألفضليات االستراتيجية التفاق سالم مع سوريا واضحة . ستنفدهذا الموضوع ا«يشدد بروم على أن 
. وشروط الصفقة معروفة. غير أن الذهاب إلى هذا المسار هو محصلة قرار يجب أن يتخذ عندنا. تماماً

إسرائيل هي من ينبغي أن تقرر إذا كانت الصفقة جديرة . والسجال الذي بقي مع سوريا هو في الهوامش
مهم أن أضيف هنا أن المطلب اإلسرائيلي من سوريا بقطع العالقات مع إيران وحزب ومن ال. بأن تبرم

وإذا حدث اتفاق مع سوريا، فإن المكسب اإلسرائيلي سيكون بالقدرة على تغيير طابع . اهللا ليس واقعياً
  .»وليس قطع العالقات معه, عالقات سوريا مع حزب اهللا ونفوذها الكابح له

  4/9/2010، السفير، بيروت
  

  بالقدس" اليتيمة"ربع مليون يصلون الجمعة .. المصلينتشديدات االحتالل تخنق  .24
مـن  " اليتيمة" ألف مصّل، صالة الجمعة الرابعة واألخيرة        250أدى قرابة   :  محمد القيق  –القدس المحتلة 

 شهر رمضان المبارك، في المسجد األقصى المبارك، رغم إجراءات االحتالل المشددة داخـل المدينـة              
المقدسة وعلى الحواجز العسكرية التي تفصل القدس عن مناطق الضفة الغربيـة، والتـي حالـت دون                 

  . وصول األآلف من المواطنين ممن تقل أعمارهم عن األربعين عاما للصالة في المسجد األقصى
ة  من إجراءاتها العسكري   2010-9-3وأفاد مراسلنا في القدس أن قوات االحتالل عززت صباح الجمعة           

  . في القدس المحتلة، كما نصبت حواجزها في محيط المسجد األقصى المبارك
ـ         إن هذه الجمعة شـهدت     " فلسطين أون الين  "وقال رئيس قسم المخطوطات في األقصى ناجح بكيرات ل

 ألفا من المصلين للمسجد االقصى في ظل ممارسات االحتالل التي           250ازدحاما كبيرا وتوافد ما يقارب      
لضفة وغزة من الوصول إلى القدس مما أدى إلى مزيد من التقلص في أعـداد المـصلين                 حرمت أهل ا  

  . لصالح مشاريع تهويد المدينة المقدسة
إن شـرطة   " فلسطين أون اليـن   "من جهة أخرى قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان وصل            

فت من تواجدها بالقرب من     االحتالل نشرت حوالي ألفي عنصر في محيط المسجد األقصى المبارك وكث          
  . أبوابه، مبينة أنهم انتشروا في أزقة البلدة القديمة المؤدية إلى المسجد وعرقلت وصول المصلين إليه

وأكدت المؤسسة أنه وبرغم اإلجراءات العسكرية اإلسرائيلية المشددة إال أن عـشرات آالف المـصلين               
ى من يوم الجمعة حيث أدى اآلالف صالة الفجر في          توافدوا إلى المسجد األقصى منذ ساعات الفجر األول       

المسجد ولوحظت حركة مصلين نشطة تتوافد إليه، وامتألت أزقة البلدة القديمة بالمصلين المتوافدين إلى              
  . األقصى خاصة من بابي العامود والساهرة

ف وجبة سحور   نحن قمنا بجميع االستعدادات لخدمة المصلين حيث جهزنا أكثر من أربعة آال           :" وأضافت
وإفطار للصائمين في األقصى وقامت مؤسسة البيارق بتسيير مئات الحافالت التي تقـل أهـل الـداخل                 

  ".المحتل والمدينة المقدسة، كما عكفت دائرة االوقاف اإلسالمية على توفير كافة مستلزمات المصلين
  3/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  رب نابلس  دونماً ق130 علىالمستوطنون يسطون  .25

تواصل الجماعات اليهودية التي تستوطن في الـضفة الغربيـة علـى تنفيـذ              : منتصر حمدان  -رام اهللا   
االعتداءات على الفلسطينيين من خالل اعتراض مركباتهم على الطرق الرئيـسية ورشـقها بالحجـارة               

وطنين مساء أمس   والزجاجات الفارغة والحارقة، حيث وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وعشرات المست         
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األول على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، حينما اعتدى المستوطنون على مركبات المـواطنين المـارة               
  .بالشارع الرئيسي 

 دونما في   130وعلى الصعيد ذاته قالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين، استولوا، أمس على             
الستيطان في شمال الـضفة غـسان دغلـس إن          وأكد مسؤول ملف ا   . قرية قريوت جنوب مدينة نابلس    

المقامتين على أراضي قرية قريوت، استولوا على       ” عاليه”و” شيلو“عشرات المستوطنين من مستوطنتي     
المنطقة، وشرعوا بتجريفها وزراعتها بأشتال الزيتون، موضحاً أن المستوطنين أحضروا معهم صهاريج            

  . الزيتون في األرض التي استولوا عليها مياه ومعدات أخرى لمساعدتهم في زراعة أشجار
وأشار إلى تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين اليومية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتعمد المستوطنين            

التـي يـسكنها أكثـر      ” يتـسهار “رشق مركباتهم بالحجارة على مفارق الطرق القريبة من مـستوطنة           
  .المستوطنين تطرفاً في المنطقة 

جنوب الخليل، مسيرة ساروا فيهـا مـشياً علـى          ” بيت حجاي “ات المستوطنين من مستوطنة     ونظم عشر 
  .األقدام باتجاه مكان عملية الخليل التي أدت إلى مقتل أربعة مستوطنين، قبل أيام 

  4/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  جديدة في بيت صفافا) استيطانية (بؤرةالمستوطنون يقيمون  .26
جديدة " استيطانية" بيوت متحركة استعدادا إلقامة بؤرة       3 وضع مستوطنون    :الد سمر خ  -القدس المحتلة   

  . في بلدة بيت صفافا جنوبي القدس المحتلة
جديـدة  " اسـتيطانية "إن الحديث يدور حول بؤرة      " عير عميم "وقال الباحث أحمد صب لبن من مؤسسة        

سطينيون مـن ممارسـات المـستوطنين       واشتكى الفل . ينوي المستوطنين إقامتها في قلب بلدة بيت صفافا       
  والمضايقات التي يمارسونها بحقهم، 

  4/9/2010، الرأي، عمان
  

   االستيطان وتواصل تخدع العالم "إسرائيل" .27
كشفت تقارير فلسطينية ان إسرائيل واصلت اعمال االسـتيطان فـي الـضفة             :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   

اعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ مطلع العـام وحتـى           الغربية اثناء فترة تجميد االستيطان التي       
  .السادس والعشرين من سبتمبر الجاري

ان » البيـان «وكشف مسؤول دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل توفكجي في حديث إلـى            
    . اسرائيل اقامت خالل فترة التجميد السابقة ثالثة آالف وحدة سكنية في المستوطنات

وقال توفكجي ان هذا هو المعدل الطبيعي للبناء االستيطاني وان اسرائيل لم تجمد البنـاء مـن الناحيـة                   
واشار الى ان الحكومة اإلسرائيلية احتالت على االدارة االميركية بـان واصـلت البنـاء فـي                 . العملية

ية انها امتنعت عن طـرح      المستوطنات بهدف ما اسمته تنفيذ عطاءات بناء سابقة وابلغت االدارة االميرك          
  . عطاءات بناء جديدة

وقال مركز ابحاث االراضي في تقريره نصف السنوي ان النشاط االستيطاني لم يتوقف، وما زال يسير                
 الف وحدة سـكنية فـي مختلـف         19بشكل متزايد، مشيرا الى ان اسرائيل اقرت خالل هذه الفترة بناء            

    . لكتل االستيطانيةالمستوطنات، بما فيها مستوطنات القدس وا
  4/9/2010، البيان، دبي
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  واالستيطان" الجدار" متضامنين خالل قمع مسيرات ضد واعتقالإصابة العشرات  .28
أصيب، أمس، عشرات الـمتظاهرين بحاالت اختناق نتيجـة استنـشاقهم للغـاز           ": األيـام"رام اهللا ــ    

عية المناهضة لجـدار الفـصل العنـصري        المسيل للدموع، جراء قمع قوات االحتالل المسيرات االسبو       
  .واالستيطان، في عدة مناطق بالضفة

فقد أصيب، أمس، ثمانية مواطنين ومتضامنين أجانب، جراء اعتداء قـوات االحـتالل علـى تظـاهرة                 
جماهيرية نظمتها اللجنة الشعبية لـمقاومة جدار الفصل العنصري والتوسـع االسـتيطاني فـي قريـة                

  .حم، لـمناسبة يوم القدس العالـميالـمعصرة، جنوب بيت ل
وقال محمد بريجية، الناطق اإلعالمي للحملة الشعبية ضد الجدار ومواجهة االستيطان في محافظة بيـت               

إن جنود االحتالل هاجموا الـمسيرة األسبوعية ضد الجدار، عند مدخل قرية الـمعصرة، وأطلقوا             : لحم
 مـن   8باتجاه الـمشاركين فيها، مـا أدى إلـى إصـابة           قنابل الغاز الـمسيل للدموع، وقنابل الصوت       

  .الـمواطنين والـمتضامنين األجانب باالختناق، وحاالت اإلغماء
كما أصيب، أمس، عشرات الـمتظاهرين ، جراء قمع قوات االحتالل مسيرتين في قريتي بلعين ونعلين،               

  .غرب رام اهللا، في الجمعة األخيرة من شهر رمضان
لعين، التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان، أهالي القرية، إلى            وشارك في مسيرة ب   

  .جانب عشرات نشطاء السالم اإلسرائيليين والمتضامنين األجانب
وفي نعلين، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة متضامنين أجانب من المشاركين في المسيرة األسبوعية السلمية              

  .ضد الجدار واالستيطان
  4/9/2010، األيام، رام اهللا

  
   دعما للقدسغزة حاشدة في مسيرة .29

أحيا آالف الفلسطينيين في غزة أمس، في مسيرة حاشدة بمناسبة يوم القدس العـالمي،   : رائد الفي -غزة  
ورفـع  . ”إسـرائيل ”انطلقت بعد صالة الجمعة وسط هتافات تندد بالمفاوضات المباشرة بين الـسلطة و            

والجهاد اإلسالمي وفصائل معارضة أخـرى،      ” حماس“رة التي شاركت فيها حركتا      المشاركون في المسي  
  .أعالماً فلسطينية ورايات الفصائل المشاركة، وهتفوا ضد المفاوضات ودعماً للمقاومة

إن فلـسطين أرض اإلسـراء      “إسماعيل األشقر   ” حماس“وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة        
سماء، وال قيمة للمسلمين مـن دون القـدس، وال قيمـة لفلـسطين مـن دون                 والمعراج والقدس بوابة ال   

  .وحذر السلطة من مالحقة واعتقال رجال المقاومة في الضفة على خلفية العمليات األخيرة . ”األقصى
بدوره، دعا القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش إلى ضرورة دعم المقدسـيين فـي الثبـات                  

ل على متطلباتهم للبقاء صامدين في المدينة المقدسة والوقوف فـي وجـه مخططـات               والتعليم والحصو 
  .االحتالل لتهجيرهم عن القدس

  4/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  ومواقف تحذر من تهويد المدينة المقدسة مسيرات وندوات".. يوم القدس العالمي" .30
". يوم القدس العـالمي   "دوات، لمناسبة   شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان مسيرات وتجمعات شعبية ون        

  . كما صدرت مواقف متضامنة مع مدينة القدس وأهلها تدعو الى حمايتها من سياسة التهويد االسرائيلية
القـدس  "في بيروت ندوتين في مخيمي برج البراجنة وشـاتيال بعنـوان            " تحالف القوى الفلسطينية  "اقام  

لمسؤول االعالمي لحركة الجهاد االسالمي في لبنان هيثم ابـو          ، وتحدث فيها ا   "تحميها الوحدة والمقاومة  
الغزالن، ومسؤول االعالم في مؤسسة القدس الدولية هشام يعقوب، والباحث في مركز الزيتونة معـين               

  . مناع، ومسؤول حركة الجهاد االسالمي في صور ابو سامر
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تناولوا الخطوات التـي تقـوم بهـا        واستعرض المتحدثون نبذة عن تاريخ المدينة المقدسة وحضارتها، و        
سلطات االحتالل ضد المسجد االقصى، وضد اهالي المدينة، والتي منها تدمير األحياء العربية، وسـحب               
هويات المقدسيين، وبناء الجدار إلبعاد التجمعات العربية عـن المدينـة، ومـصادرة المنـازل بـالقوة،         

وخلص المتحدثون الى اهميـة     . ية وكنس يهودية  والحفريات تحت األرض، وبناء مرافق سياحية صهيون      
ية مسيحية لحماية المقدسـات،     وخطورة المشاريع الصهيونية على القدس، ودعوا الى خطة عربية اسالم         

واعتبروا ان هناك وسائل سياسية ونضالية فلسطينية مكملة لهذا الـدور أهمهـا دور الفلـسطينيين فـي                  
  .  والضفة الغربية، واطالق انتفاضة واسعة1948المناطق المحتلة عام 

  4/9/2010، المستقبل، بيروت
  

   السياحية في غزةواالستراحاتطفرة في المنتجعات  .31
على امتداد الشاليهات في أقصى جنوب مدينة غزة افتتح قبل عدة أشهر منتجـع              :  صالح النعامي  - غزة

 آالف متـر مربـع      10الذي يعتبر من أكبر المنتجعات السياحية، إذ تبلغ مساحته          » كريزي ووتر بارك  «
عـدد  الذي أنشأه   » كريزي«ويحتوي منتجع    . مترا 250بمواصفات أولمبية ومجرى مياه صناعي بطول       

على مسبحين للكبار والصغار، إضافة إلى زالجـات        ) حزيران(من المستثمرين الغزيين منتصف يونيو      
  .مائية خاصة تسير داخل مجرى المياه في مشهد تراه غزة للمرة األولى

ويؤكد عالء األعرج وزير االقتصاد السابق في حكومة حماس، وهو أحد الـشركاء المـستثمرين فـي                 
ـ  أن هذا المشروع يعتبر األول من نوعه في قطاع غزة في ظل الحصار             »  األوسط الشرق«المشروع، ل

اإلسرائيلي، مشددا على أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تخفف عن سـكان القطـاع مـن الحـصار         
  .اإلسرائيلي، إضافة إلى اعتبارها نوعا من الصمود واالستثمار الداخلي الذي يتحدى الحصار

السياحي واضحة على طول ساحل غزة، إذ تنتشر االستراحات البحرية على نطاق            وتبدو مالمح النشاط    
واسع، وال تقتصر على الجهات الخاصة أو الشركات، لكن الحكومة المقالة دخلت على الخط وافتتحـت                

 دونما في أقصى شمال القطـاع،       270السياحية المقامة على مساحة     » مدينة بيسان «وزارة الداخلية فيها    
يقول عمـار أبـو وردة مـدير        . كل متنفسا للترفيه آلالف المواطنين، بعد أن كانت مكبا للنفايات         التي تش 

قمنا بهذا المشروع هنا الفتقار شمال القطـاع        «: الماضي) أيار(المدينة السياحية التي افتتحت مطلع مايو       
عن النـاس وتخفيـف     إلى مكان للترفيه    ) مكرهة صحية (إلى المتنفس الطبيعي، ولرغبتنا في تحويله من        

  .»أعباء الحصار عنهم
 4/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  األردن سيكون حاضراً في مفاوضات الحل النهائي: ناصر جودة .32

نفى ناصر جودة، وزير الخارجية األردني، أن يكون للمملكة أي دور في مفاوضات السالم، التي               : عّمان
 أمر يعني الفلسطينيين واإلسرائيليين بـشكل     "لى أنها   ، مشدداً ع  )2/9(انطلقت في واشنطن أمس الخميس      

إن األردن سيكون حاضراً في مفاوضات الحل النهائي لما تعنيه من قـضايا             "، لكنه استدرك قائالً     "مباشر
  ".تمس األمن الوطني للمملكة

 4/9/2010قدس برس، 
  

   مليون دينار1137البنوك األردنية في فلسطين تقدم تسهيالت بنكية بقيمة  .33
 ارتفعت التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل فـروع البنـوك األردنيـة             - سليمان أبو خشبه     -عمان  

 مليون دينار أي بما     1137 لتبلغ نحو    2010العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر تموز من العام الجاري           
ها ارتفاعا بلغت نسبته     مليار دوالر امريكي وسجلت هذه التسهيالت حتى نهاية الفترة ذات          1ر6يعادل نحو   
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 بحسب أحدث البيانات الصادرة عـن البنـك المركـزي           2009مقارنة بمستوياتها بنهاية عام     % 18ر2
  .االردني ووفق الميزانية الموحدة لفروع البنوك االردنية العاملة في المناطق الفلسطينية

  4/9/2010، الرأي، عمان
  

  "ولدت ميتة" المباشرة المفاوضات: نصر اهللا .34
إن يوم القدس هو يوم التأكيد على الثوابت : قال السيد حسن نصر اهللا األمين العام لحزب اهللا: كاالتو

وتكرار الحق على مسامع العالم الفتا إلى أن التحديات والصعوبات لن تغير حرفا واحدا من هذه الثوابت 
عن حبة تراب منها وال المتجسدة بأن فلسطين ملك وحق الشعب الفلسطيني وال يحق ألحد أن يتنازل 

  .قطرة مياه من مياهها
وأضاف نصر اهللا في كلمة له اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي بثتها قناة المنار إن هذا اليوم هو مناسبة 
لتسليط الضوء لما تتعرض له مدينة القدس بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية من تهويد من قبل الغاصب 

ينيين من منازلهم وأراضيهم ومصادرة ممتلكاتهم وما يتعرض له المسجد اإلسرائيلي وتشريد الفلسط
  .األقصى من مخاطر

وأشار السيد نصر اهللا إلى أن إسرائيل كيان غير شرعي قام على االغتصاب والقتل والمجازر مؤكدا أنه 
  .ال يمكن أن يكتسب شرعية لوجوده على أرض فلسطين

اع في السنوات القليلة الماضية أن يحقق إنجازا تاريخيا كبيرا وقال إن محور الممانعة والمقاومة استط
  .على مستوى المنطقة وله انعكاسه على مستوى العالم

إن صمود الشعب الفلسطيني في وجه االحتالل اإلسرائيلي وصمود سورية : وأضاف السيد نصر اهللا
سيم المنطقة وتصفية المقاومة وإيران والشعب العراقي ومقاومته استطاع إسقاط المشروع األمريكي لتق

  .فيها
وقال إن المفاوضات المباشرة التي انطلقت في واشنطن بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ولدت ميتة وإن 

  .أهدافها األمريكية اإلسرائيلية واضحة وآخر ما تعنيه هذه المفاوضات هو فلسطين
ضات موضحا أن كل استطالعات الرأي وأشار إلى أن أغلبية الفصائل الفلسطينية رفضت هذه المفاو
  .أشارت إلى أن أغلبية الشعب الفلسطيني ترفض هذه المفاوضات

ولفت األمين العام لحزب اهللا إلى أن المفاوضات مع العدو اإلسرائيلي المستبد ال نتيجة لها سوى إعطاء 
  .المزيد من الشرعية لهذا االحتالل الذي ال شرعية له

  3/9/2010، 48موقع عرب
  

   االسرائيلية-على المفاوضات الفلسطينية  المعترضينينضم إلى : الحص .35
المعترضين بشدة على اطالق مفاوضات مباشرة بين "ضم الرئيس سليم الحص صوته الى اصوات 

اذا كان بعضهم يفترض ان ": "منبر الوحدة الوطنية"وقال في بيان باسم ". الفلسطينيين والعدو االسرائيلي
 في نهاية المطاف الى اقناع فريق من المتخاصمين بوجهة نظر اآلخر، فهذا وهم ال المحادثات تفضي

في المحادثات بين متخاصمين، الغلبة ال تكون لصاحب الحجة االقوى، بل لالقوى على . طائل منه
واذا كانت المحادثات لالقناع، فلن تؤدي فعليا الى نتيجة ايجابية، بل الى خضوع منطق . االرض

  .منطق االقوىاالضعف ل
وهذا يسري خصوصا في حال كالحال الدولية السائدة اليوم، حيث قوى كبرى وعظمى تسيطر على 

من هنا، كثيرا ما يستبق . هكذا يسود منطق االقوى، وليس منطق العدالة او الحق. الساحة الدولية
ان العدو الصهيوني االضعف افتتاح المحادثات بامالء شروط مسبقة تؤمن مصالحه الحيوية، مع العلم 

هل امام الجانب العربي، وال : والسؤال الكبير يبقى. حقق كل مكتسباته في الماضي بالعنف وقوة السالح
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سيما منه الفلسطيني، متسع فعلي الستعادة حقوقه الوطنية والقومية، وحتى االنسانية، في غياب التكافؤ 
  ".في القوة بين الجانبين؟

، رغم كل التطورات والتقلبات التي 1948بأن الحق ما كان له مكان منذ عام ال بد من التذكير : "وختم
. ولن يكون للموقف العربي اي اعتبار، اال اذا كان موحدا. طرأت على ساحة المنطقة من كل الجوانب

  ".فأين نحن اليوم من وحدة القرار العربي حيال قضية فلسطين؟
  4/9/2010، النهار، بيروت

  
   جبريل قريباًمعسكراتتفكك الحكومة س: جعجع .36

سمير جعجع، خالل لقاء مع وفد الجامعة الشعبية » القوات اللبنانية«استغرب رئيس الهيئة التنفيذية في 
ذكره وأحمد جبريل، » لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة«في جبيل كالم األمين العام لـ

وفي حال استمر جبريل : وأضاف. » الى الشعب اللبنانيأرض لبنان هي أرضنا والسيادة فيها تعود«بأن 
وسواه على هذا الموقف ستضطر الحكومة اللبنانية في يوم من األيام وهو ليس ببعيد الى ممارسة 

  .»سيادتها على أرضها وتفكك هذه المعسكرات بيدها
  4/9/2010، السفير، بيروت

  
    ألمم المتحدة أمام ا”  اإلسرائيليةالتجسسشبكات “لبنان يثير قضية  .37

تتعلق بشبكات التجسس التي نشرها الكيان ” إسرائيل“قدم لبنان شكوى إلى األمم المتحدة ضد : بيروت
 شخصاً يشتبه 154على األرض اللبنانية، وضمن رسالته إلى المنظمة الدولية الئحة بأسماء ” اإلسرائيلي“

أيلول / سبتمبر22ه الى نيويورك في بأنهم عمالء، فيما سيثير الرئيس ميشال سليمان، خالل زيارت
الحالي، هذا الموضوع إمام أعضاء الجمعية العمومية لألمم المتحدة، واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد 

  .الحريري ان االستثمار في االمن هو الطريقة الوحيدة لبناء الدولة 
  4/9/2010، الخليج، الشارقة

  
      "ة غزةحار"د الى  اليهوحارة" اسم تغيرصيدا  .38

عمد أحد رجال الدين مع عدد من أنصاره إلى تغيير اسم حي في مدينة صيدا، جنوب : )آي.بي .يو (
  .” يوم القدس العالمي“، وذلك لمناسبة ”حارة غزة“، إلى ”حارة اليهود”لبنان، يعرف ب

فيها على ، وألقى كلمة حمل ”حارة غزة“ورفع الشيخ خضر الكبش الخميس في الحي الفتة كتب عليها 
  . ” اإلسرائيلي“العدو 

  4/9/2010، الخليج، الشارقة
  

      "فرصة"  المباشرةموسى يدعو إلعطاء المفاوضات .39
” إعطـاء فرصـة   “دعا األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الجمعـة، إلـى             : )ب.ف  .أ  (

س، في واشنطن، متـسائالً فـي       والفلسطينيين التي استؤنفت، أم   ” اإلسرائيليين“للمفاوضات المباشرة بين    
” فرانس برس ”وقال موسى ل  . ”سالم حقيقي “فعالً لتوقيع   ” مستعدة” “إسرائيل“الوقت نفسه عما إذا كانت      

على هامش منتدى امبروسيتي الذي يجمع شخصيات بارزة في عالم الـسياسة واالقتـصاد فـي مدينـة               
اوضات فلنعطها الفرصة، ال أريد أن أبـدو        لقد أطلقت المف  “) شمال إيطاليا (تشرنوبيو على بحيرة كومي     

أوباما يستطيع، لقد قال ذلك     “وأضاف أن الرئيس األمريكي باراك      . ” متشائماً في اليوم األول للمفاوضات    
الـذي يجـب أن يـشمل أيـضاً الـصراع العربـي             ) نعم نستطيع (أي  ) يس وي كان  (فهذا هو شعاره    

  .” كما أرجو” اإلسرائيلي“
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” اإلسـرائيلي “نوع التسوية التي يقدمها رئيس الوزراء “م للجامعة العربية ينتظر معرفة إال أن األمين العا 
  .”بنيامين نتنياهو

  4/9/2010، الخليج، الشارقة
  

40. والفلسطينيين" إسرائيل" بين  المفاوضاتؤكد فشّلح بقصف ديمونا وتإيران تلو   
إيران في الجمعة األخيرة مـن شـهر        الذي تحييه   » يوم القدس العالمي  «ركزت االحتفاالت بـ    : طهران

رمضان، على انتقاد استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فيما اعتبر مسؤولون            
محكوماً عليها بالفشل، كما لّوح رئيس أركان الجـيش بقـصف المفاعـل             » خيانة«إيرانيون المحادثات   

  .دهالنووي اإلسرائيلي ديمونا في حال مهاجمة بال
ألقى الرئيس محمود أحمدي نجاد كلمة قبل صالة الجمعة في جامعة طهران قال فيها وسـط هتافـات                  و
، إن المفاوضات التي أطلقت فـي واشـنطن أول مـن أمـس              »الموت إلسرائيل «و  » الموت ألميركا «
 إطالقـاً،   محكومة بالفشل وعديمة الفائدة وولدت ميتة ألن المشاركين فيها ال يمثلون الشعب الفلسطيني            «

  .»وال يمكن ألحد المساومة على شبر واحد من األراضي الفلسطينية أو التفريط بشبر منها لألعداء
  4/9/2010، الحياة، لندن

  
  مؤتمر دولي حول القدس لشرح الحقوق العربية في المدينة: الجامعة العربية .41

األراضي المحتلـة الـسفير محمـد       أكد األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين و        : القاهرة
صبيح أن مؤتمراً دولياً حول القدس تنظمه الجامعة مطلع السنة المقبلة فـي الدوحـة، سـيركز علـى                   

مخاطبة اآلخر وشرح الحقوق العربية اإلسالمية فـي المدينـة المقدسـة فـي مواجهـة االدعـاءات                  «
  .»اإلسرائيلية

الجامعة تقوم على ضرورة أن يركـز المـؤتمر         رؤية  «وقال صبيح في تصريحات للصحافيين أمس إن        
على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لدعم القدس، باعتبار أن هـذه المنظمـات لهـا دور سياسـي                   

تجميع عمل هذه المنظمات في إطار يعمـل للـدفاع عـن القـدس              «، داعياً إلى    »وإعالمي ومالي كبير  
نة المقدسة والجرائم الرامية إلى تهويدها والنيـل مـن          ويتصدى لالنتهاكات اإلسرائيلية السافرة في المدي     

  .»التراث الفلسطيني وتزييف تاريخ المدينة
إلعـداد دراسـات    «وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر ستدعو إليه كبار العلماء والخبراء الـدوليين              

، الفتاً إلى   »سرائيلي علمياً بمختلف اللغات عن كل الملفات المتعلقة بالمدينة المقدسة للرد على التضليل اإل           
وفداً مقدسياً كبيراً من رجال دين مسلمين ومسيحيين ورموز وقيادات سيشارك في هـذا المـؤتمر                «أن  
  . »تم االتفاق مبدئياً على عقد المؤتمر في مطلع السنة المقبلة«: وأضاف .»المهم

  4/9/2010، الحياة، لندن
  

    "إسرائيل"لضغط على  يطالب واشنطن با"مجلس التعاون الخليجي" .42
حذّر عبدالرحمن بن حمد العطية األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من مغبة فـشل                : وام

لما سيترتب على ذلك من تفاقم اإلحباط لـدى الـشعب الفلـسطيني             ” اإلسرائيلية“المفاوضات الفلسطينية   
  .المنطقة من جهة أخرى ومعاناته من جهة، وعلى السالم واألمن واالستقرار في 

وأكد العطية في بيان له، أمس، أن الدور المطلوب من الوسيط األمريكي هو الـضغط المباشـر علـى                   
  .الطرف غير الملتزم بقرارات مجلس األمن واالتفاقيات الثنائية 

  4/9/2010، الخليج، الشارقة
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   توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري"إسرائيل"روسيا و .43
صرح مصدر في وزارة الدفاع الروسية بأن روسـيا وإسـرائيل           . نوفوستي). أيلول( سبتمبر   3كو،  موس

  .ستوقعان يوم االثنين القادم اتفاقية للتعاون العسكري
وذكر المصدر اليوم أن االتفاقية ستوقع من قبل وزيري الدفاع الروسي اناتولي سيرديوكوف واإلسرائيلي              

وأضاف أن االتفاقية ستوفر أساسـا قانونيـاً     . ير الى روسيا األسبوع القادم    ايهود باراك خالل زيارة األخ    
  .لتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية واإلسرائيلية في العديد من المجاالت

4/9/2010، نوفوستي  
  

      "رمزاً للسالم والتعاون" القدسكلينتون ترى في  .44
يالري كلينتون، أمس، أن القدس يمكن أن تتحول إلـى          أعلنت وزيرة الخارجية األمريكية ه    : )ب.ف  .أ  (
والفلسطينيين في حال تمكنوا من حل النـزاع المـزمن فـي            ” اإلسرائيليين“بين  ” رمز للسالم والتعاون  “

  .الشرق األوسط 
إن الطرفين يعلمان أن    "وقالت كلينتون في مقابلة مع تلفزيون فلسطين والقناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي            

يهما التفاوض حول هذه النقطة لكيال تكون القدس بعد اليوم بؤرة توتر ولكي تـصبح رمـز الـسالم                   عل
  ."النتيجة التي يمكن أن يتوصل إليها الطرفان"وأكدت أنها ستدعم  . "والتعاون

كما أوضحت أن القيود التي تفرض على حركة الفلسطينيين الذين يريدون االنتقال إلى المساجد والكنائس               
إن المفاوضـات الـسياسية يجـب أن        "وتابعت  .  المفاوضات "على جدول أعمال  "شرقي المدينة هي    في  

  . "تترافق مع تغييرات على األرض بشكل يبني الثقة ويزيد من التبادل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
  4/9/2010، الخليج، الشارقة

  
      تنازالت  تقديم واإلسرائيليين علىالفلسطينيينموسكو تحث  .45

اللـذين يجريـان    ” اإلسـرائيلي ”دعت الخارجية الروسية، أمس، الطرفين الفلسطيني و      : )آي.بي  .يو   (
مفاوضات مباشرة في واشنطن إلى التحلي بالمسؤولية وتقديم التنازالت الصعبة في سبيل التوصل إلـى               

” نوفوسـتي “ أنبـاء    ونقلت وكالة . ” إسرائيل“تسوية وإقامة دولة فلسطينية تعيش بسالم وأمن إلى جانب          
الروسية عن الناطق باسم الوزارة أندريه نيستيرينكو قوله إن المهمة الرئيسة تتلخص حالياً بضمان نجاح               

ودعا الطرفين إلى التحلي بالمسؤولية والنهج البناء واالسـتعداد لتقـديم           . الجولة األولى من المفاوضات     
  . تنازالت صعبة بغية التوصل إلى أسس قانونية دولية 

4/9/2010، الخليج، الشارقة  
  

   المباشرةالمفاوضاتارتياح ألماني لبدء  .46
إن وزير  » الحياة«قال الناطق باسم وزارة الخارجية األلمانية شتيفان بريدول لـ          :  اسكندر الديك  -برلين  

 الخارجية غيدو فيسترفيلله قّوم إيجاباً في اتصال هاتفي مع نظيرته األميركية هـيالري كلينتـون بـدء                
  . والسلطة الفلسطينية"إسرائيل"المفاوضات المباشرة بين 

ضرورة العمل على تجاوز العقبات التي يمكن أن تكمـن علـى طريـق              «وتابع أن الوزيرين اتفقا على      
جددا رغبتهما في إقامة سالم     «، الفتاً إلى أن الطرفين المعنيين بالنزاع        »المفاوضات التي ستستغرق سنة   

وتـابع أن   . »تين، كما اتفقا على متابعة محادثاتهما بصورة دورية كل أسـبوعين          عادل وتحقيق حل الدول   
مجموعة من المحاذير والمخاطر التي قد تؤدي إلـى فـشل المفاوضـات،             «فيسترفيلّه بحث مع كلينتون     

وزاد أنهما تمسكا بالنداء الموجـه إلـى األطـراف          . »وتوافقا على العمل بصورة مشتركة للتغلب عليها      
  .»للتصرف بصورة بناءة«قبل بدء المفاوضات المعنية 
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ورفض بريدول، رداً على سؤال آخر، االنطباع القائم على أن عدم مشاركة مفوضة الشؤون الخارجيـة                
في االتحاد األوروبي الليدي كاثرين اشتون في مفاوضات واشنطن يعني أن أوروبا كانت معزولة عـن                

كجزء من اللجنة الرباعية الدولية شارك بـصورة مكثفـة فـي    العملية، مشيراً إلى أن االتحاد األوروبي  
  .التحضير للمفاوضات

  4/9/2010، الحياة، لندن
  

     بمشاركة أوروبية في مفاوضات التسوية  يطالبانكوشنير وموراتينوس  .47
رحب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، أمس، باستئناف المفاوضات المباشرة بـين            : )ب.ف  .أ  (
في هذه  ” مشاركة أوروبا أكبر  “والفلسطينيين، معرباً عن األمل في الوقت نفسه بأن تكون          ” لييناإلسرائي“

  .المساعي 
وقال كوشنير في تصريح صحافي أدلى به في ختام لقاء أجراه في مدريد مع نظيره اإلسـباني ميغيـل                   

والفلسطينيين للمـشاركة   ” اإلسرائيليين“نحن بتصرف أصدقائنا األمريكيين وبالتأكيد      “أنخيل موراتينوس   
  .في االجتماعات المقبلة ” وأداء أكبر دور ممكن

4/9/2010، الخليج، الشارقة  
  

   إلى التفكير في إخضاع منشآتها للرقابة"إسرائيل" يدعوتقرير للوكالة الذرية  .48
» التفكير« الى   "لاسرائي"دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو          :  علياء األتاسي  -فيينا  

  .في التوقيع على معاهدة حظر االنتشار النووي، وإخضاع كّل منشآتها الذرية لرقابة الوكالة
، استعرض خاللـه أمـانو      »القدرات النووية إلسرائيل  «وورد ذلك في أول تقرير تصدره الوكالة حول         

ت، عمالً بقرار غير ملزم نجحت      اإلجراءات التي نفذتها الوكالة خالل الشهور الماضية لتقويم هذه القدرا         
، يعرب عـن    2009) سبتمبر(الدول العربية بدعم من إيران، في إصداره خالل مؤتمر الوكالة في أيلول             

، ويحض الدولة العبرية على االنضمام الى المعاهدة النووية،         »سرائيل النووية إمخاوف في شأن قدرات     «
في شأن كيفية تحقيق ذلك ورفع تقريـر خـالل مـؤتمر            » الدول المعنية «كما يطالب أمانو بالتشاور مع      

  .الوكالة في الشهر الجاري
  4/9/2010، الحياة، لندن

  
   تنشط في هوليوود لمقاطعة المستوطناتللسالممنظمات يهودية أميركية  .49

صـوت يهـودي    "، إن منظمة تطلق على نفسها       "يديعوت أحرونوت "قالت  :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
في سان فرانسيسكو توجهت إلى فنانين وبارزين في صناعة األفالم والسينما، بطلب أن             ومركزها  " للسالم

 مسرحيا إسرائيليا، وقعوا على     70ينشروا في إسرائيل والواليات المتحدة إعالنات دعم وتأييد ألكثر من           
تلة، رسالة تعلن رفضهم تقديم عروضهم المسرحية على مسرح مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية المح             

  .وباقي مستوطنات الضفة، من منطلق رفضهم المبدئي لالستيطان
وقالت الصحيفة، إن المنظمة القت تجاوبا، إال أن عددا من الفنانين الذين تم التوجه إليهم، توجهوا إلـى                  
قنصل إسرائيل في لوس انجلوس لالستفسار منه عن القضية، مما دفع القنصلية اإلسرائيلية إلـى القيـام                 

  ".صوت يهودي للسالم"موازية إلقناع الفنانين بعدم التجاوب مع حملة منظمة بحملة 
4/9/2010، الغد، عمان  
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   بمهاجمته لليهودضجةمفوض أوروبي يثير  .50
أثار المفوض األوروبي كاريل دي غوشت ضجة أمس بعدما ندد بما اعتبره موقفا              : ف ب   أ - بروكسل

مر الذي أثار غضب هؤالء ودفع بروكسل إلى التنصل مـن           غير عقالني لليهود حيال الشرق األوسط األ      
: تي البلجيكيـة الناطقـة بالهولنديـة      .ار.وكان المفوض البلجيكي للتجارة قال الخميس إلذاعة في       . أقواله

إنها أفضل مجموعة ضغط تنظيمـا      . ينبغي عدم االستهانة بثقل اللوبي اليهودي في الكونغرس األمريكي        "
  ".هناك

يجب أيضا عدم االستهانة،    : " وزير الخارجية البلجيكية األسبق المعروف بصراحته      وأضاف دي غوشت،  
  ".خارج اللوبي، برأي اليهودي العادي الذي ال يعيش في إسرائيل

لذلك فليس من السهل حتى مع      . حتى اليهود العلمانيون لديهم اإليمان نفسه بأنهم فعال على حق         : "وأضاف
  ".إنها مسألة عاطفية جدا.  يحدث في الشرق األوسطيهودي معتدل إجراء نقاش حول ما

4/9/2010، الشرق، الدوحة  
  

  ماذا لو نجحت المفاوضات؟ .51
  عبد الباري عطوان

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية يجـسد          ) ابو عمر (كان المرحوم جمال الصوراني     
لحقوق من الجامعة االمريكية في بيروت،      في قراراته ومواقفه، ويكفي انه حصل على ليسانس ا        ' الحكمة'

من اجل فك طالسم رسالة مكتوبة تصل اليهم        ) ايام عّزها (عندما كان اهل قريتي يذهبون الى مدينة يافا         
الرجل كان الى جانب حكمته، يتمتع      . من الحاكم البريطاني، او ادارته، الن غالبيتهم الساحقة كانوا اميين         

ته المعبرة، وهذا ما يفسر حرص الرئيس عرفات على ان يكون احد ابرز             بالظرف، وسرعة البديهة والنك   
  .رفقائه في معظم سفراته الخارجية

مناسبة حديثنا عن المرحوم الصوراني واقعة قد تلخص لنا حقيقة المواقف الفلـسطينية والعربيـة بـل                  
حد ايـام شـهر كـانون       والدولية تجاه المفاوضات المباشرة التي انطلقت رسمياً يوم امس االول، ففي ا           

، اي بعد اربعة اشهر على غزو القوات العراقية للكويت، وتصاعد المؤشرات            1990ديسمبر عام   /االول
لالمارة، زار وفد فلـسطيني برئاسـة       ' تحريراً'على احتمال حدوث عدوان امريكي على العراق انتقاماً و        

لوفد، فبادر الرئيس صدام حسين الـى       المرحوم الشهيد عرفات بغداد وكان السيد الصوراني عضواً في ا         
واثناء الغداء اسهب الرئيس العراقي في وصف قـوة العـراق           . اقامة مأدبة غداء على شرفه، اي الوفد      

  .وثقته في صد اي عدوان امريكي، وهزيمته
المرحوم الصوراني لم يتحل بفضيلة الصمت، او هّز الرأس تأييداً وتأكيداً، مثل االعضاء اآلخرين فـي                

سيدي الرئيس انا ال أشك بكل كلمـة قلتهـا حـول قـوة              ': فد، فبادر الى توجيه سؤال للرئيس صدام      الو
مجرد االفتراض ان العراق هزم، حتى لو كان هذا االحتمال اقل من خمسة في              .. ولكن افرض .. العراق

بنـي  وكـان ي  (الرئيس الذي فوجئ بالسؤال رد بأن العراق سينتـصر          .. المئة، هل حسبتم حساب ذلك؟    
حساباته على ان امريكا لن تهاجم العراق، وقال لي عرفات شخصياً ان جهات كبرى، رفض ان يسميها،                 

وهنا قال السيد الصوراني سيدي الـرئيس انـا         . ، وطمأن الحضور بنبرة واثقة    )اكدت له اي لصدام ذلك    
ه الصمت بعد ان    وهنا لكزه الرئيس عرفات في ساقه من تحت الطاولة، طالبا من          .. افرض.. اقول افرض 

  ).االستاذ عبداهللا حوراني احد شهود هذه الرواية(الحظ امتعاض الرئيس صدام 
النغمة السائدة حالياً في اوساط النخبة السياسية والشارع الفلسطيني في آن، وبعض الـصحف العربيـة،                

دون القـرائن   تعكس رهانا على فشل المفاوضات المباشرة، ويكاد يجمع الجميع على هذه النتيجة، ويسر            
التي تؤكد وجهة نظرهم هذه، ونحن معهم، ولكن ماذا لو حدث العكس، وتمخـضت المفاوضـات عـن                  
تسوية رغم ضعف هذا االحتمال؟ وجرى فرضها بـالقوة، والتواطـؤ العربـي، والقمـع االسـرائيلي،                 
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تـسوية  والجبروت االمريكي، على الفلسطينيين، وبعد عرضها على مجلس االمن الدولي واعتمادهـا ك            
دولية؟ فهل هناك خطة، لدى حركات المعارضة، والرافضين لهذه المفاوضـات، لمواجهـة مثـل هـذا                 

  االحتمال الكارثي في حال جاءت هذه التسوية التي ال توفر الحد االدنى من المطالب الفلسطينية؟
نيين صـمدوا   قد يجادل البعض بأن اتفاقات اخرى جرى توقيعها وفشلت، او جرى افشالها، وان الفلسطي             

. ، ورفضوا الضغوط االمريكية، فلماذا ال يتكرر الشيء نفسه هذه المرة ايضاً           2000في كامب ديفيد عام     
  فلماذا القلق والتطّير، واطالق صرخات الهلع والعويل مبكراً، وبعد يوم واحد من بدء المفاوضات؟

مريكا حتى ال يتهم بانـه الطـرف        ال' ال'الرئيس عباس يتبنى استراتيجية واضحة، ملخصها انه لن يقول          
المسؤول عن افشال المفاوضات، والعملية السلمية بالتالي، ولهذا قرر الذهاب الى واشنطن، والمـشاركة              

واحـدة  (في المفاوضات المباشرة متنازالً عن كل الءاته السابقة، وقال في تصريحات ادلى بها في اليمن                
  .نه لن يخسر شيئاً اذا ما ذهب وفشلت المفاوضاتا) من الدول القالئل التي تستقبله حالياً

االمريكيون يعرفون هذه االستراتيجية، ونتنياهو يحفظها عن ظهر قلب، ولذلك يـضغطون عليـه وهـم                
  مطمئنون انه سيرضخ في النهاية المالءاتهم،

 فنتنياهو اصر على المفاوضات المباشرة، وكان له ما أراد، وتشدد في ضرورة الـذهاب دون شـروط                
مسبقة او مرجعية للمفاوضات، وحصل على ما طلب، واشترط ان تكون المفاوضات بينه وبين الـرئيس                
عباس كل اسبوعين وفي جلسات مغلقة، فلم يجد غير السمع والطاعة، ولم يبق اال طلب واحد، مؤجلـة                  

ياس لما حـصل    االجابة عليه، وهو اعتراف السلطة باسرائيل كدولة يهودية، وستتم تلبية هذا الطلب بالق            
  .في الطلبات السابقة

نتنياهو سيخرج فائزاً في حال فشل المفاوضات او نجاحها، فاذا فشلت فهذا يعني انه لم يقدم اي تنازالت                  
للفلسطينيين، االمر الذي سيجعله بطالً في اوساط حلفائه وائتالفه، واذا نجحت فانها ستنجح بشروطه، اي               

ت شكلية طفيفة، واالعتراف بيهودية اسرائيل، ومتطلباتها االمنية اي         الحفاظ على القدس موحدة مع تنازال     
  .السيطرة على حدود الدولة المنزوعة السالح مع االردن

فالفشل يعني عدم تعاطيـه بايجابيـة مـع         . الرئيس عباس سيخرج خاسراً في الحالين، الفشل او النجاح        
 يؤدي الى اسقاطه مـن الـسلطة ورئاسـتها،          الشروط االمريكية التي هي اسرائيلية في االساس، مما قد        

امـا نجاحـه فـي      . او حل السلطة من االساس    ) سالم فياض مثالً  (' اكثر تجاوباً 'واستبداله بشخص آخر    
الوصول الى تسوية، ودون تفويض شعبي او مؤسساتي فلسطيني مثلما هو حاصل حالياً، فهـذا يعنـي                 

  .ث ما هو اكثر من ذلكوربما التمرد عليه داخلياً، ان لم يحد' تخوينه'
***  

صحيح ان الرئيس عباس يحظى بغطاء عربي يتمثل في حضور الـرئيس المـصري حـسني مبـارك                  
والعاهل االردني الملك عبد اهللا لحفل تدشين انطالق المفاوضات، وبيان سعودي بمباركة هذه الخطـوة،               

لتي ال عالقة لهـا باالجنـدة       ولكنه غطاء واحد مفروض بالترهيب ايضا وكل يشارك السبابه واجنداته ا          
الفلسطينية على اي حال، واذا وجدت هذه العالقة فبشكل ضعيف ولكن ما يحتاجه الرئيس عبـاس هـو                  

فعرفات فضل الغطاء الفلسطيني على الغطاء العربـي، ولهـذا          . الغطاء الفلسطيني، وهو ما يفتقده حالياً     
اء القضية العربية واالسـالمية، وغفـر لـه         خرج بطالً من كامب ديفيد، ودخل التاريخ كأحد اعظم شهد         

  .الكثيرون معظم اخطائه
هناك خطران كبيران يواجهان الشعب الفلسطيني من جراء االنخراط في هذه المفاوضات المباشرة، وما              

  :قد يتمخض عنها
تغييب الشعب الفلسطيني بالكامل عن هذه المفاوضات، فهي ستكون في معظمها سرية ومغلقة بين              : االول

عباس ونتنياهو، مثلما حدث في االجتماع االول في واشنطن، وال احد يعرف ما دار بينهما بمن في ذلك                  
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فماذا يطبخ عباس مع نتنياهو في الغرف المغلقة ال احـد يعـرف            . 'االربعة المبشرون بالدولة  'المرافقون  
  .غيرهما
ت على الشعب الفلسطيني في استفتاء      تأكيد عباس بانه سيطرح ما يمكن ان يتوصل اليه من اتفاقا          : الثاني
فالسؤال هو كيف سيتم هذا االستفتاء، وهل سيشمل اهالي غزة، او الفلسطينيين في الشتات الذين هم                . عام

اكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني وكيف، وما هي الضمانات بعدم تزويره، وشاهدنا ديمقراطية السلطة في               
لى حلفائها والشخصيات المستقلة الداعمة لها اثنـاء نـدوة          انصع صورها من خالل االعتداء بالضرب ع      

  .النادي البروتستانتي في ميدان المنارة في رام اهللا
نضال الرئيس عباس والمجموعة المحيطة به بات محصوراً حالياً في مسألة تمديد تجميد االستيطان فـي                

مرفـوق  ' نحـت امريكـي  'و جرى  من الشهر الحالي، فماذا ل26القدس المحتلة والضفة الذي ينتهي في     
  بضغوط لصيغة ما لتجاوز هذه المسألة، بحيث يستمر االستيطان في مناطق ويتوقف في مناطق اخرى؟

نحذر من امكانية التوصل الى تسوية منقوصة ومفروضة الن هناك مخارج عديدة لتزوير الحقائق، فماذا               
لقبول بما قبله الرئيس عرفات في كامـب        لو قال لنا صائب عريقات ان كل ما فعله الرئيس عباس هو ا            

ديفيد، مع بعض التعديالت البسيطة مثل االلتفاف على مسألة السيادة في القدس، مـضافاً الـى ذلـك ان                   
الظرف الدولي تغير، وان الفلسطينيين في وضع ضعيف، وبدون غطاء عربي لنضالهم بعـد ان تخلـى                 

طبعاً لن يذكرنا احد بـالقرار الـوطني الفلـسطيني          . عنهم العرب كلياً وتركوهم وحدهم يقررون شأنهم      
  .المستقل وعن العرب بالذات الذي كان موضع فخر للمنظمة وجماعتها

***  
ارادت ان توصل رسالة قوية عشية انطالق المفاوضات مـن خـالل العمليـة الفدائيـة                ' حماس'حركة  

اذا كانت  : يطرحه الطرف اآلخر هو   ، ولكن السؤال المشروع الذي      'نحن هنا 'الموجعة في الخليل، مفادها     
الحركة قادرة على تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية في الضفة في الوقت والمكان اللذين تشاء، فلمـاذا          
تأخرت ثالث سنوات على األقل، ثم لماذا لم تتزامن هذه العملية مع اخرى من قطاع غزة، مثل استئناف                  

  الصواريخ مثالً؟
ولكن نرى من حقنـا ان نـسمع   . اسبابها، مثلما ان لها ردودها ومبرراتها     ' ماسح'ندرك جيداً ان لحركة     

  .اجابات مقنعة على هذه التساؤالت المطروحة في الشارع
ولعل النقطة االخرى التي تستحق التوقف عندها هي الصمت الـسوري الرسـمي علـى المفاوضـات                 

ة تندد بها، لم نسمع مسؤوالً سورياً واحداً        المباشرة، فباستثناء مقاالت افتتاحية في بعض الصحف السوري       
  .اعطى رأيه بها على غرار ما فعلته ايران ورئيسها

ثالثة عشر فصيالً فلسطينياً اجتمعت في دمشق واتفقت على تصعيد المقاومة في االراضي المحتلة كـرد                
ن هناك احتالالً   على المفاوضات المباشرة، هذا قرار جميل، ولكن المفروض ان تتصاعد هذه المقاومة ال            

  .وبغض النظر عن عقد مفاوضات مباشرة او عدمه
العملية الفدائية االنجح واالكثر تأثيراً في المفاوضات المباشرة ورعاتها والمشاركين فيها هي التي يمكـن       
ان تنفذها كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، وتتمثل في اعالن االنسحاب من               

نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، او تجميد هذه العضوية ومقاطعة اجتماعات اللجنة حتى يـتم               اللج
فاالنـسحاب او   . اصالحها بحيث تضم فصائل المقاومة الفاعلة وتكون اكثر تمثيالً للـشعب الفلـسطيني            

  .التجميد سيسحب شرعية التفاوض باسم الشعب الفلسطيني من الرئيس عباس
شعبية اعلنت انها تدرس مسألة تجميد عضويتها في اللجنة قبل ايام، ونأمل ان ال تستغرق هـذه                 الجبهة ال 

فالمسألة ال تحتاج الى دراسة، خاصة بعد ان تعرض مسؤولون فيها للضرب            . الدراسة اشهراً او سنوات   
  .واالهانة، عندما قرروا معارضة المفاوضات المباشرة في ندوة النادي االرثوذكسي
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حركات المقاومة االسالمية   ( نعترف بان ما افشل اتفاقات اوسلو بروز البديل الفلسطيني المقاوم            يجب ان 
ولذلك ال بـد    . ورفض اسرائيل تنفيذ هذه االتفاقات    ) الى جانب كتائب شهداء االقصى التابعة لحركة فتح       

 كرد علـى الـسالم      من استيعاب هذا الدرس، والعودة الى االنتفاضة، خاصة في الضفة الغربية المحتلة           
  .االقتصادي ومشروع اعالن دولة مسخ يجرى االعداد له حالياً من خالل هذه المفاوضات

العالم الغربي ليس مؤسسة خيرية تتعاطف مع الضعفاء، وانما هو عالم ال يتحرك اال اذا تهددت مصالحه                 
 بعد مجزرة سـفن     االستراتيجية، فقد صمت بشكل مخجل على قطاع غزة، ولم يتحرك ضد الحصار اال            

  .الحرية، وادانة اسرائيل عالمياً كدولة مارقة، وبدء عملية نزع الشرعية عنها
الواليات المتحدة القوة االعظم في العالم لم تهرب من العراق تحت جنح الليل اال بسبب المقاومة، وهـي                  

ة بالتضحية من اجـل     تستعد للتسليم بهزيمة اخرى في افغانستان بسبب شجاعة الطالبان ورغبتهم الجامح          
  .وطنهم

من العيب ان نذكّر الشعب الفلسطيني بهذه البديهيات وهو السيد في هذا الميدان، ومن العـار ان يبحـث                   
البعض عن اعذار وحجج لتبرير استسالمهم او رضوخهم لالمر الواقع السيئ والمهين، مثل عدم توازن               

  .القوى او غياب الدعم العربي
  4/9/2010، القدس العربي، لندن

  
  "الشعبية"المفاوضات  .52

  نقوال ناصر
في فقرتين من خطابه بواشنطن، يوم األربعاء الماضي، الذي دشن إطـالق العـودة إلـى المفاوضـات                  
المباشرة بين دولة االحتالل اإلسرائيلي وبين رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، أورد الرئيس األميركـي              

  . في المفاوضات" التقدم ممكن"بأن باراك أوباما سببين يدعوانه للتفاؤل 
ومع أن الباحث عن الفقرتين بالكاد يعثر لهما على أثر في وسائل اإلعالم الرئيسة التي لم تـورد نـص                    
خطابه كامال، فإن عدم تسليط األضواء عليهما ال يقلل من أهميتهما كدليل ملموس علـى جبهـة ثالثـة                   

مية أو ردع وطني، تستهدف غزو العقل الفلسطيني بثقافة         مفتوحة، قلما تحظى بما تستحقه من تغطية إعال       
للسالم ال عالقة لها بالسالم بقدر عالقتها باالستسالم لالحتالل ونتائجه كأمر واقع، وهذا هـو االحـتالل                 

  . األخطر
الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية تتعاونان فعال اآلن علـى  "السبب األول الذي ذكره أوباما هو أن        

  . ، في إشارة إلى التنسيق األمني ومطاردة المقاومة"ساس يومي لزيادة األمن وتخفيض العنفأ
 أي القادة الدينيون وجماعات المجتمع المدني       -اإلسرائيليين والفلسطينيين العاديين    "والسبب الثاني هو أن     

  .  يجدون طرقا للعمل معا كل يوم-واألطباء والعلماء ورجال األعمال والطالب 
إن جهودهم البطولية على المستوى الشعبي تبين أن التعاون والتقدم ممكنين وينبغي لهذه الجهود أن تكون                

  . ، كما قال"فإننا نرى فعال أساسا إلحراز تقدم"، لذلك "مصدر إلهام لنا جميعا
ـ                   ا وكال السببين يؤكد بأن القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير صادقة فـي تكـرار تأكيـدها علـى وفائه

باستحقاقات السالم، مقدما، ومجانا، ودون المعاملة بالمثل، وقبل أن يتم التوصل إلى أي اتفاق للسالم مـا                
  . زالت تلهث وراء سرابه دون طائل حتى اآلن

الذي يدعو أوبامـا إلـى      " األساس"التي ينشرها مفاوض منظمة التحرير في صلب        " ثقافة السالم "وتكمن  
  . التفاؤل

ألجهزة أمن سلطة الحكم الذاتي الذي لم يعد يعتبر التـصدي لالجتياحـات             " قيدة األمنية الع"فالتطور في   
" التزامـا "واالغتياالت ومكافحة التجسس من وظائف هذه األجهزة، ويعتبر التنسيق مع قوات االحـتالل              
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تالل ضد  باالتفاقيات الموقعة، قد حول هذه القوات إلى شريك في الحفاظ على األمن والسالم في ظل االح               
  . المتمثل في المقاومة" العدو المشترك"

والالفت للنظر أن متوسط أعمار منتسبي المؤسسة األمنية الفلسطينية حاليا يقل عن ثالثين عاما، بعد أن                
المخضرمة في هذه األجهزة إلـى التقاعـد        " المقاومة"و" الثورة"سالم فياض كل أجيال     . أحالت حكومة د  

، التي تحدث الجنرال األميركي كيث دايتـون        "الساللة الفلسطينية الجديدة  "أن  بحجة اإلصالح، مما يعني     
إياها أثناء مهمته لدى السلطة الفلسطينية التي استقال منها مـؤخراً،           " ثقافة السالم "في إطار   " إنتاجها"عن  

  . قد تسلمت المقاليد األمنية لهذه السلطة فعال
هو السبب الثاني الـذي يـدعو       " مدني"يدة المهجنة أميركيا رديف     الجد" األمنية"ولهذه الساللة الفلسطينية    

  . أوباما للتفاؤل
إن تصريح الرئيس محمود عباس في المناسبة نفسها بأن العالقة التي يريدها بـين الفلـسطينيين وبـين                  

" بدأن نعيش شركاء وجيران إلى األ     "وأنه يريد   " سالم بينهم، وعيش طبيعي بينهم    "اإلسرائيليين هي عالقة    
هو تصريح ينطوي على مفارقة مفجعة إذا ما وضع في إطار ثقافة االنتفاضة الداعية إلى االنفصال إلى                 
األبد عن االحتالل، الذي كان الهدف الرئيس لالنتفاضة الفلسطينية األولى في ثمانينيات القرن الماضـي               

األهم في تـصريحه أنـه يفـسر    التي جاءت بمنظمة التحرير إلى األرض المحتلة في المقام األول، لكن   
التي تزرع الهزيمة في العقول وتخلق طابورا خامسا من المتطوعين للتعايش السلمي مـع              " ثقافة السالم "

للتجنيد االستخباري المعادي، وللتعاون مع االحتالل ضد مقاوميه اقتـداء          " ثقافيا"االحتالل، طابوراً مهيئا    
م التي ينشرها مفاوض منظمة التحرير أو يغض النظر عن التمويـل            بقيادته الثقافية، والتزاما بثقافة السال    

  . األميركي واألوروبي لنشرها
إن تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الذي تداولته وسائل اإلعالم الفلسطينية على نطـاق واسـع                

" أنـتم ؟ نحن شـركاء، و "األسبوع الماضي عن حملة إعالمية يقودها عباس وكبار مفاوضيه تحت شعار       
بقيادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربـه بتمويـل            " مبادرة جنيف "التي تشرف عليها    

أميركي قدره مليون شيقل إسرائيلي إنما هو تقرير يكشف فقط قمة جبل جليد لشبكة واسعة من المنظمات                 
ـ      على "ساس الثقافي لمقاومة االحتالل     في نخر األ  " جهودها البطولية "المماثلة األصغر، التي أشاد أوباما ب

تجـري  " مفاوضات شـعبية  "يوما، وهي   " مفاوضاتها"الفلسطيني، وهي شبكة لم تنقطع      " المستوى الشعبي 
للمجتمـع  "  إسـرائيلية  –فلسطينية  "على كل المستويات الدنيا سواء في المؤسسة األمنية، أو في منظمات            

ا خبراء الحرب النفسية واالستخبارية لدولـة االحـتالل         المدني تتكاثر كالفطر، حيث يصول ويجول فيه      
بكامل حريتهم في التواصل اليومي مع القطاعات الشابة بخاصة من الشعب الفلسطيني دون أي رقيب أو                

أو لحـصر االتـصال     " التواصل الشعبي "لحظر مثل هذا    " السلطة الوطنية "حسيب، ودون أي إجراء من      
فاوض نفسه، أو في األقل لتحصين من يقعون فـي أفخـاخ مثـل هـذه                والتعاون مع دولة االحتالل بالم    

التـي  " الجهود"بمفاهيم وطنية مستوحاة من الثوابت الوطنية لشعبهم، ال بل إن هذه            " المفاوضات الشعبية "
  . تجد كل التشجيع والقدوة في قيادات التفاوض نفسها" البطولية"وصفها أوباما بـ

" االطـالع " لم يفكر شاب فلسطيني من ضحايا ثقافة السالم هذه فـي             في الثامن عشر من الشهر الماضي     
، 1948على معاناة أبناء شعبه في أي من ساحات التعبيرات الحية للنكبة الفلسطينية المتواصلة منذ عـام          

 شابا وشابة فلسطينية لزيـارة متحـف        22بل فكر في معاناة اليهود في العهد النازي لكي يقود وفدا من             
على معانـاة أصـبحت     " لالطالع"المقام على أرض مغتصبة من أهله في القدس المحتلة          " ستالهولوكو"

  . اليوم جزءا من التاريخ
شبكة يـضمها  " إنتاجه"للساللة األمنية الفلسطينية الجديدة التي تعمل على      " المدني"وهذه عينة من الرديف     

 عن قواسم مشتركة تعطي أولوية، علـى        الذي يبحث "  اإلسرائيلية –منتدى مؤسسات السالم الفلسطينية     "
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علـى أيـة قواسـم      " سيطرة الرجل الذكورية  " اإلسرائيلي ضد    –سبيل المثال، للكفاح النسوي الفلسطيني      
  . مشتركة فلسطينية لمقاومة االحتالل

متواصلة للتعاون الجامعي والطبي والصحي والبيئي      " مفاوضات شعبية "و" جهودا مشتركة "وتشمل الشبكة   
واألبحـاث  ) لمن فقدوا أعزاء في الصراع    (ي والعلمي والثقافي والفني والديني والتعليمي والعائلي        واللغو

، بل توجد في هذا المنتدى      "زيتون السالم "والحوار والتنمية واإلبداع وتسوية النزاعات واإلعالم والمرأة و       
بقين، ناهيك عـن المـدن      تجمع بين مقاومين وجنود احتالل سا     " محاربون من أجل السالم   "منظمة باسم   

  . الصناعية وجيش فلسطيني من رجال األعمال والوكالء والموزعين التجاريين لمنتجات االحتالل ودولته
قـصة  "ومن المفجع وطنيا أن تكون جنين المقاومة في شمال الضفة الغربية لنهر األردن قد تحولت إلى                 

  .  يحتذى بهلثقافة السالم هذه يسوقها أصحابها كمثال ونموذج" نجاح
المنخرطين في هذه الجهود مرتبطين مصلحياً ووظيفيـاً ببقـاء االحـتالل            " المفاوضين الشعبيين "وجميع  

واستمراره، وقد أفرزت هذه الظاهرة محترفين فلسطينيين في كتابة المشاريع وطلبات التمويل أشبه بكتبة              
  . االستدعاءات المنتشرين أمام المحاكم

تمـويال لخّـص المـسرحي الفلـسطيني        " إسرائيلية"كة ممولة أجنبيا بمساهمة     وجميع منظمات هذه الشب   
، يـساهمون   "التمويل حول المسرحيين إلى مرتزقـة     .. بأمانة: "إسماعيل الدباغ نتائجه المدمرة عندما قال     

بوعي أو دون وعي في هدم أية جسور لبناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، بينما يقيمـون كـل الجـسور                   
  . مع دولة االحتالل، ويجدون لهم في ذلك قدوة في قادة التفاوضالممكنة 

صائب عريقات، عدا التمويل األجنبي المشروط سياسـيا لـدائرة شـؤون            . فكبير مفاوضي المنظمة، د   
مبـادرة  "التـي تقودهـا     " يوجد شريك فلسطيني  "المفاوضات التي يرأسها، وعن كونه مشاركاً في حملة         

" فـتح "ما يتناقض مع معارضته القوية المعلنة في حينه ألي شراكة لحركته            منذ سنوات عديدة، م   " جنيف
مع حماس في أي حكومة وحدة وطنية بعد االنتخابات التشريعية األخيرة، هو أيضا داعم نشيط لحركـة                 

التي تنظم مخيمـات صـيفية      " بذور السالم "الفلسطينية اإلسرائيلية، وعضو مجلس إدارة      " صوت واحد "
 وفتيات فلسطينيين وإسرائيليين وعرب، وقد تخرج ثالثة من أبنائه من هذه المخيمات، ألنه              مشتركة لفتية 

قبـل صـنعه بـين      " الـشعوب "يؤمن بأن حل الصراع مع دولة االحتالل ممكن فقط بصنع السالم بين             
وهي قناعة سبق له القول إنه توصل إليها منذ حصوله علـى درجـة              " فقط"الحكومات، وعبر التفاوض    

توراة بمنحة دراسية من كلية دراسات السالم الممولة من وقف لطائفة الكويكرز األميركية بجامعـة               الدك
  . 1983برادفورد البريطانية عام 

أهي مصادفة أن عباس وعبد ربه وعريقات هم الفريق الرئيس المفاوض اليوم في واشنطن بعد أن صفى                 
 نجح مع راعيه األميركي في إبعاد من بقي حيا منها           االحتالل جسديا كل القيادات الفلسطينية األخرى، أو      

عن صنع القرار الفلسطيني، من المؤمنين بثقافة سالم مختلفة أساسها العدل وتضرب جذورها في رسالة               
  .السالم اإلسالمية والمسيحية التي يؤمن شعبهم بها

  4/9/2010فلسطين أون الين، موقع 
  

  !إنه الضعف الفلسطيني وليس أبو مازن .53
  زوق الحلبيمر

أي إهانة للعقل الفلسطيني وكل التضحيات من قبل ومن بعد، عندما يريدنا البعض أن نعتقـد أن مجـّرد                   
الذهاب إلى المفاوضات خيانة للقضية؟ وإهانة أخرى أشّد وقعاً إذ يريدنا البعض أن نعتقد أن أبو مـازن                  

ن استحوذت عليه حالة الضعف فعجـز       وصحبه إنما ذاهبون إلى بيع القضية؟ قد يكون من الفلسطينيين مَ          
عن تخّيل فلسطيني كعباس مثال يقول لإلسرائيليين واألمريكيين وبـصوت واضـح مـا قالتـه القيـادة                  
الفلسطينية في أوسلو وكامب ديفيد وما قالته القيادات العربية في مبادرة السالم العربية، وما قالته الجامعة                
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هذه هي األطر المفهومية والمرجعيات التي يتحـرك أبـو          ! االعربية في اجتماعاتها وتصريحات رئيسه    
مازن على أساسها وفيها؟ وهل هم اإلسرائيليون على هذه السذاجة لدرجة أن يوقعوا اتفاقاً مع رجل أتى                 
لبيعهم القضية؟ أي استخفاف بالعقول هذا الهذر المتنامي كالتسونامي في الشبكات العنكبوتية وصوال إلى              

  !ان اليائسين إال من الكالمإنه هذي. بريدي
أما الوهن الفلسطيني وأزمـة     . يمكننا أن ننتقد الطريقة التي تم فيها االتفاق على بدء المفاوضات ليس إال            

منظمة التحرير وقيام دويلة غزة حدّبة في ظهر المشروع الوطني، كلها متراكمة تُنتج وضعاً فلـسطينياً                
حمل مسؤوليته كل األبو مازنات فـي كـل مواقـع الـشعب             هشاً في المفاوضات وغير المفاوضات يت     

ومن اإلهانة للذات الفلسطينية مواصلة إسقاط تداعيات ومفاعيل هذه الهشاشة علـى شـخص      . الفلسطيني
واحد، ينقض عليه الجمع كأنهم في حفلة زار أو كأنهم يدفعون به قرباناً لإلسرائيليين أو غيرهم من األنام                  

قولي هذا ال يغلق الباب في وجه       . ة والنفوس األضعف ضمن تشكيالت هذه الذات      نيابة عن الذات الضعيف   
نقد معارض يقوي الموقف الفلسطيني، وفي وجه اجتهادات تّمكـن المفـاوض وتـشكل لـه دعـائم أو                   

أقول هـذا   . مرتكزات، أو في وجه مشروع سياسي آخر قابل للحياة يطرح بديال لما في جعبة أبو مازن               
يعتقدون أن القيادة الفلسطينية على فصائلها ومذاهبها أخفقـت حتـى اآلن فـي تحقيـق                من موقع الذين    

لكن لن يكون من اإلنصاف وال من الكياسة فـي الـسياسة أن    . مشروعها  مشروع الفلسطينيين السياسي    
أدين من موقفي هذا كل شيء وأحكم على القيادة بالخيانة وأقيم على شرفها وشرفنا مذابح الكالم حيـث                  

  !ستطعت إلى ذلك سبيالا
قلنا أن المفاوضات تأتي في زمن فلسطيني صعب قوامه إخفاق المشروع الـسياسي الفلـسطيني إال إذا                 
اعتبر البعض اإلذدناب إليران أو التحول إلى خط مواجهة أمامي دفاعاً عـن مـشروع واليـة الفقيـه                   

.  ذلك معرفياً وعلـى جلـودهم      من هذا الضعف يذهب أبو مازن وصحبه وهم يدركون        ! مشروعاً سياسياً 
ومن هذا الضعف ننظر إليهم كمندوبين لقضية طال عليها الزمن وليس كـآخر المفاوضـين وال كـآخر                  

وهنا، أشير إلى خطـأ     . المفاوضات، بل كجولة أخرى يجّربون فيها مرة أخرى ما لم يتحقق لهم من قبل             
 يكون فيها مجّرد التفاوض هو الحدث  كما         في استراتيجية المفاوض الفلسطيني الذي ساعد في إنتاج حالة        

وجدير به وبالقضية الفلسطينية أن يصير محور جدول األعمال العـام الـدولي والعربـي               ! يحدث اآلن 
وهو ما يمكن أن يحصل من خالل تغيير االستراتيجة بحيث يكون           . اإلنسان الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته   

ا مبادراً ضمن استراتيجيات الحوار والمقاومـة المدنيـة فـي      فيه) والعربي عموماً (المفاوض الفلسطيني   
إعادة صياغة المشروع السياسي وموضعته من جديد قابال للحياة والتطبيق بعيداً من أوهام يـروج لهـا                 

بمعنى، أن أهم مـا يـصنعه       . ماللي إيران والقومجيون العرب المتحالفون مع اإلسالم السياسي اليميني        
لسطيني اآلن هو تجاوز مناقشة البروتوكول واالهتمام باإلنسان الفلـسطيني وحقـه            الف) القائد(المفاوض  

كفرد وجماعة في إرادة مستقلة وحريات عامة وخاصة وليس من االحتالل وحده بل من نزعة ذاتية إلى                 
ومـن هنـا لـيس      . مجاراة أفكار اليمين اإلسرائيلي بأفكار مضادة لها باالتجاه مطابقة لها في المضمون           

  !فة أن ينقّض على أبو مازن اليمين اإلسرائيلي أوال، يبزه على خط مواز ومطابق لليمين الفلسطينيصد
حتى اآلن لم يظهر في القيادة الفلسطينية على جيليها وشقيها العسكري والمدني قيادي واحـد يمكـن أن                  

لمحتـل اإلسـرائيلي    ، حتى أولئك الذين اقتربوا زيادة عن اللـزوم نحـو ا           »باع القضية «نقول عنه أنه    
. ، وهي المسألة الفلـسطينية »نقطة البيكار «ففي نهاية اليوم كانت األمور تعود إلى        . والمشاريع األمريكية 

وهي مسألة ستلقى من القيادة اإلسرائيلية الحالية والالحقة كل تعنّت وغطرسة، كما نرجح، لكن سـيكون                
ن بها مباشرة هذا الخطاب اليميني البـائس وهـذا          من البؤس أن تلقى هذه المسألة من أصحابها والمعنيي        

إنه الضعف الفلسطيني، إنها نفسية المقهورين الذين يقطعون طريق اآلالم إلى           . التشاتم وهذا اللعن للذات   
موقع اإلدالء بالئحة اتهامهم وإعالن روايتهم على الطاولة فينكفئون إلى تصفية حـسابات الثـأر وعقـد         

  .تاف المرفهين في رئاساتهم ومكاتبهم أو المحتمين في مخابئهم وكهوفهمالفصائل والعقائد وسط ه
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لقد شجب المعارضون لعرفات في حينه توصيفه ونعت قـراره التـاريخي االنتقـال إلـى التفـاوض                  
وقد مضى هـذا الرجـل ونحـن نـتهم          . كاستراتيجية عمل لتحقيق المشروع السياسي الذي حمله عقوداً       

ه ألنه لم ينطعج في مواضيع القدس والالجئين ونهاية الصراع؟ يومهـا كانـت              اإلسرائيليين بالتآمر علي  
  .السيرورة وسياق التفاوض ومفاعيل الداخل الفلسطيني مشابهة لما هو اليوم

وصـفه ب   «سيل من االتهامات تنهال منذ أيام على رئيس السلطة الوطنيـة محمـود عبـاس أهونهـا                  
 جمـع   -وألن الشبكة مفتوحة على مصاريعها      . »نة القضية خيا«وأقصاها اتهامه ب    » الخدويوي عباس «

من العربان، فأمكننا أن نكتشف في يوم       )  جمع مصروع أو مصرصع بالمحكية     -ولمصاريعها  ) مصراع
إنهـا  ! واحد من البريد الوافد عشرات االتهامات بحق الرجل وسلطته ألنه ذاهب إلى مفاوضات مباشرة             

ما أن يعتلي الفلسطيني منبراً حتى يتحّول إلى ظاهرة         . غطرسة الوضيع وال شك نفسية المقهورين أو أنها       
صوتية مرتفعة العيار فال ينفّك يصرخ ويستصرخ ويشتم ويهّول وال تنفّك الشبكة الحّمالة لكل شيء تنقل                

هل يستحق الذهاب في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة كل هذا السباب وكل هذه الـشتائم                . ما ينّم عنه  
  ا اإللغاء والتخوين؟وكل هذ

  هل هو خائن؟ هل انتهت القضية بمجّرد الذهاب إلى المفاوضات؟
وهل كون اإلسرائيليين يرديونها وكون أمريكا تريدها على الفلسطينيين أن يحجموا؟ إنها صبيانية وطنية              

بغـي أن   ومزاودة حتى يكون الفلسطيني بطال ينبغي أن يكون مقابله فلسطيني خائن حتى يكون حازماً ين              
  يكون غيره رخواً بمزاودات من الدرجة صفر

   ماذا لم يقل عن عرفات؟ هل تنازل عن القدس وهل وقع على قضية الالجئين؟
هكذا تبدأ المفاوضات في كـل  . طيب نتانياهو سيبدأ من نقطة ما وكذلك الفلسطينيون  لتطرح كل الملفات        

انت هناك مفاوضات فهل بدأها البيض العنصريون       حالة من الحاالت تنازل البيض عن األبرتهايد، لكن ك        
  بالتنازل عن كل شيء وهل يبدأها اإلسرائيلون المحتلون بالتنازل عن كل شيء؟

  4/9/2010، الحياة، لندن
  

  فلمن تقرع األجراس في واشنطن؟.. البنادق في الضفة .54
  نصري الصايغ

Iعلى وقع الرصاص..  ـ إفطار  
ذلـك أن  ... الحالل يمأل المائدة الحـرام . فريضة واجبة» الكاشير«. ةالقاعة مجهزة بما يليق من األطعم 

، بين شـعب    »الخبز والملح «القيادة العسكرية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، أفتت بضرورة إقامة حلف           
  .الخبز المختار من اليهود المحتلين، وبين شعب الملح الذي يشبه الجرح وأوجاعه

والمضيفين من ضباط الرتب    » للصائمين الكبار «المرافقون  .. م والكالم بعد  لم يكن قد اكتمل نصاب الطعا     
ألول مرة، بعد أزمنة القحط النـضالي، يتعـرض         : العالية واألرقام القياسية في القتل، استهولوا ما حدث       

  ...أربعة مستوطنين إسرائيليين لعلمية إطالق نار
وتوقـف  . حون المفطرين على مائـدة الـزور      نقل المرافقون الخبر، عبر أوراق صغيرة، دست أمام ص        

  ...عرب يقتلون يهوداً، فلسطينيون يقتلون إسرائيليين: المضغ اللذيذ، وحلت محله لذعة المفاجأة
الفلسطينيين أبناء العم الجنرال    » زمالئهم«كيف نظر الضباط اإلسرائيليون إلى      . عليك أن تتصور المشهد   

مساكين الـضباط   «ثم عليك أن تنظر إلى      ... رغبة في االنتقام  عليك أن ترى الحقد والغضب وال     . دايتون
عليك أن تقرأ من خـالل      ... ، كيف الذوا بالخجل والندم وباحوا باالستنكار وطلب المغفرة        »الفلسطينيين

هذا اإلفطار الرمضاني ـ األسرائيلي، ان ما يجري في واشنطن، وما يحضر له في المفاوضات، يـشبه   
  .طعامما يحدث على طاولة ال
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أفـق  : غير أن المشهد خارج غرفة الوليمة الرمضانية، وغرف المفاوضات، كان ينفتح على أفق آخـر              
وما قيل ان العملية جاءت لتضع العصي في دواليب المفاوضات، لـيس إال مـن               . تجديد األمل بالمقاومة  
سطيني إلى جوهر المعادلة    عملية المقاومة، أعادت العالقة بين اإلسرائيلي والفل      ... نافل األقوال وسخيفها  

السليمة، المقاومة في مواجهة االحتالل، خاصة أنه ثبت بالتكليف الدموي، أن إسرائيل تجتـاح فلـسطين                
  .تهويداً وتقسيماً وتدميراً وتدنيساً، والمفاوض الفلسطيني، ليس من حقه أن يشكو، ولو بصوت منخفض

  .الرصاص أكثر إنباء من عباس
IIينية ـ أربعة شعوب فلسط!  

ينعون المفاوضات، قبل حصولها، فماذا سيقال بعد تمرين جديد على الفشل؟ لـيس مهمـاً مـا سـيقوله                   
وبعد ذلك، ليس فـي يـده       . المفاوض الفلسطيني، فلو طلب الحدود الدنيا، فسيواجه بأنه يطلب المستحيل         

  .أوراق وال قوة وال رصاصة واحدة يهدد بها
ذا وقّع خسر، وإذا لم يوقع عوقب، وستكون خـسائره فـي عـدم              إ. المفاوض الفلسطيني ذاهب كمهزوم   

  .التوقيع وباالً عليه وعلى شعبه
منذ سنوات وأنا أتابع مجموعة من المفكرين اليهود الذين آمنوا ذات عقود، أن الصهيونية حلمهم اإلنساني            

ال مكان «: سدوديرى ميرون أن أفق الحلول م. والقومي والفردي ـ من هؤالء، المفكر ميرون بنفنستي 
عمر الصراع مئة وثالثون عامـاً،      .. في فلسطين لدولتين ذات سيادتين متساويتين بين األردن والمتوسط        

هو تقسيم مفـروض بقـوة      (!) التقسيم الوحيد الممكن    . على أرض يعتبر اإلسرائيلي والفلسطيني أنها له      
تباعدة ومقسمة فوق الجغرافيا، وتعطى اسم      تجمعات متجانسة إتنياً م   : وهذا ما يطمح إليه نتنياهو    . األقوى
في جنوب أفريقيا، في زمـن التمييـز        » البانتوستانات«ولكن، هذا التقسيم ال يعود إال مسخاً لشكل         . دولة

  .»العنصري
. »ال تقدم حالً، لكنها تقدم وهماً     «. وعليه يقول ميرون بنفنستي إن عملية السالم هي عوم فوق الستاتوكو          

تبر أن إسرائيل اليوم هي في اليوم السابع من حرب األيـام الـستة؟ مـن يمكنـه أن                   من يستطيع أن يع   
يتصور، أن اإلسرائيلي يمكن أن يعود إلى الوراء كما لو أن ثالثة وأربعين عاماً لم تمـر علـى حـرب     

من يمكنه أن ال يلتفت إلى عشرات مليارات الدوالرات قد أنفقت في الضفة الغربية، من أجـل                 . حزيران
  امة البنى التحتية للمستوطنات؟إق

أخشى أن نكون شهوداً على آخر أيام الحركة الوطنية الفلسطينية، انها في حالة النزاع              : ويضيف بنفنستي 
  :لقد نجحت إسرائيل في تجزئة الشعب الفلسطيني إلى أربع مجموعات. األخير

. ـ فلسطينيو الشتات  4. ع غزة ـ فلسطينيو قطا  3. ـ فلسطينيو الضفة الغربية   2. ـ فلسطينيو إسرائيل  1
  .وهذا ما يجعل الفلسطينيين يلعبون لعبة إسرائيل. وكل مجموعة تخضع ألجندة مختلفة عن األخرى

أي ان محمود عباس، عندما يتحدث في واشنطن، فإن نتنياهو ينظر اليه، كمندوب ضعيف، عن الـضفة                 
هو ليس بصفته ممثال للـشعب      ... لشتاتأو ا » إسرائيل«فهو ال يمثل فلسطينيي غزة أو فلسطينيي        . فقط

  .الفلسطيني، وال هو ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية
اذ يعتقد هذا األخير أن باسـتطاعته إقامـة         . ولعل نتنياهو يفضل أن يكون شريكه في الحل، سالم فياض         

من األراضي في الضفة ويرضى بذلك، حيث يصرف جهـوده إلـى تحـسين وضـع                % 60دولة على   
  .ني، بدل رميه في القليل المستحيلالفلسطي

IIIـ الفوضى أفضل من السلطة   
هي ملتزمة باتفاقـات موقعـة، بحراسـة األبـواب          . لم تعد السلطة الفلسطينية حارسة ألبواب فلسطين      

لذلك، وكان اإلفطار لّما ينته بعـد، قامـت         . اإلسرائيلية، واإلسرائيليين الذين يتنقلون خارج أبوابها أيضا      
وتم إبـالغ  .  ناشطا فلسطينيا250بأوامر عسكرية ـ أمنية مشددة، باعتقال عشوائي ألكثر من  السلطة، 
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وسيلقى القبض على السيارة والفاعلين، ليطمئن قلـب  . من يعنيهم األمر، أن التحقيق سيصل إلى خواتيمه    
  .نتنياهو، ويطمئن لسان أبو مازن، ويزول الخوف عن أنظمة العجز العربية

... هي سلطة تنفذ ما يشترطه العدو     . تها، لم تعد تشبه سلطة رئيس بلدية ما، أو مختار ما          سلطة هذه وظيف  
ليس نزع السالح فقط، بل السهر المخابراتي المكثف، علـى          : والتزام األمن يعني  . وتحديداً، اللتزام أمنه  

  .الطريقة العربية، لمنع كل من يمت إلى المقاومة بصلة الزناد
وبذلك ينفـتح المـشهد     .  تبقى في واشنطن، وأن يصار الى حلها وحل مؤسساتها         هذه سلطة يليق بها أن    
  .الفلسطيني على الفوضى

  لماذا؟
أوروبا وأميركا مـصرة علـى      . يقول بنفنستي، إن السلطة من دون أموال الدعم الغربية، تسقط بسهولة          

 عنـدما يتوقـف الـدعم       إذ،. الدعم المالي للسلطة، وذلك لمصلحة إسرائيل، وليس لمصلحة الفلسطينيين        
  .الغربي، فإن السلطة ستسقط، وسينفجر الوضع في وجه االحتالل والمستوطنين

، لن ينتفض مرة اخرى، وكثير من شرائحه تعّول علـى الـدور االقتـصادي               »شعب االنتفاضتين «إن  
طيني فـي   الفلس. والدخول في لعبته، خصوصاً أن الوضع النفسي للفلسطينيين، سليل لسياسة انعدام األفق           

األيـديولوجيا الدينيـة    . ومن دون أيديولوجيا ينعدم النضال وتتجمد الحركة      . الضفة، بات بال أيديولوجيا   
  ...تخبئ خالياها، ليوم األمل، الذي انفجر في رام اهللا

ال حيـاة مـع     : إذا أسقطت السلطة، فسيتوقف الدعم، وسيخرج الفلسطيني شاهراً عنفه وسالحه وأملـه           
ان )  من هذا العـدد    18راجع مقالته في الصفحة     ( عندها، ما كتبه المفكّر أحمد برقاوي        ويصح. االحتالل

كلفة إزالة إسرائيل، أقل من كلفة التفاوض معها، واستطراداً، ان كلفة المقاومة أقل بكثيـر مـن كلفـة                   
  .التعامل معها

سقوطها بات ضروريا،   وان  . إن لحظة سقوط السلطة الفلسطينية، ستكون لحظة مصيرية في تاريخ األمة          
ألنها لم تعد قادرة على صد الضرر اإلسرائيلي عن الشعب، وألنها باتت الى جانب إسـرائيل، الـضرر                  

. ولتكن الفوضى البناءة، شريعة المقاومة المسلحة في فلسطين       . فالحل، ان تحل السلطة نفسها    ... المضاف
رياً كان أم مستوطناً، وهكذا يعود الـصراع        ولتصبح المواجهة اليومية بين الفلسطيني واإلسرائيلي، عسك      

  .احتالل ومقاومة، وما بينهما لغة يفهمها المحتل: الى أبجديته األولى
IVـ طابع بريد بحاجة إلى دولة   

. ، حول حظوظ نجاح المفاوضات، جاءت النتيجة لمصلحة انعدام الحل         »إسرائيل«وفق استفتاء أجري في     
. األرض غير مؤهلة إال كي يبنى عليها بحجارتهـا        ... لى األرض واشنطن ال تستطيع قلب المعطيات ع     

.. إقامة سالم اقتصادي، يمنع الفلسطيني من التفكير بالعنف       . نتنياهو يسعى الى البناء بحجارة سالم فياض      
العتيدة، فرصة  » الدولة الفلسطينية «فحتى لو قررت إسرائيل منح      . ودون ذلك ما ال يحصى من التفاصيل      

. ساتها وربط الفلسطيني بها، عبر ارتهان مصلحي بها، فإن ظروف النجاح غير متـوافرة             استكمال مؤس 
تقريراً عن حال البريد في فلسطين، جاء فيه أن ساعي البريد، بات مـسروراً،              » لوموند«نشرت جريدة   

 الحواجز،  فبعد إلغاء بعض  .  كلم كل يوم، للقيام بمهمات نقل البريد       400ألنه لم يعد ملزماً بالسير لمسافة       
  أليس كذلك؟! تقدم مريح...  كلم يوميا200ًانحسرت المسافة الى 

والرسائل يـصار   . إن رسالة مرسلة من أوروبا الى الضفة بحاجة الى أربعة أسابيع كي تصل الى هدفها              
أما إذا كانت الرسـالة مرسـلة مـن         . الى الكشف عليها أو كشفها وفتحها، في مراكز البريد اإلسرائيلية         

لكن ساعي البريـد شـديد      .  الى باريس مثالً، فهي بحاجة الى شهرين، كمعدل وسطي من الزمن           الضفة
التعلق بالبريد ويقوم به بعطف وشغف، ألن البريد يحمل اسم فلسطين، ويأسـف ألن دوال عربيـة قـد                   

  .أصدرت طوابع بريدية تحمل رسماً معبراً عن االنتفاضة، وهو ممنوع على إدارة البريد في الضفة
  .إن هذا الفرح باسم فلسطين، عنوان األمل المتجدد بفلسطين
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Vـ وداع بال قلب  
هـم  . هم مـشهدها  . وهذه أرض العرب  . لكن العرب كانوا دوماً في هذه األرض      . أنا ابن هذه األرض   «

وفي نظري، فإن أرض إسرائيل من دون العـرب         . السكان األصليون، وال أرى نفسي أعيش من دونهم       
لن نفلح أبداً فـي     «: يكمل نبوءته . لبنفنستي، يرى فيه أن مستقبل إسرائيل مظلم جداً       قول  . »أرض عاقر 

دفعهم الى التنازل عن حق العودة، لن ننجح في إرغامهم على التنازل عن بيت ايل، ولن نتمكن من دفع                   
ولتين فالحل المنطقي ظاهرياً المتمثـل بـد      . عرب إسرائيل الى التنازل عن مطالبتهم بحقوقهم الجماعية       

وحتى لو أقيمت كل أسـوار      ... ونموذج دولتين قويتين غير قابل للتطبيق     ... لشعبين، لم يعد قابالً للنجاح    
ال يمكن التغلب على حقيقة أن هذه األرض        ... العالم فلن يتم التغلب على حقيقة أن الحوض الجوفي واحد         

  .»ال تحتمل حدوداً في داخلها
ان إسرائيل ضحية انتـصاراتها وضـحية التـاريخ         ... يونية انتهت حان وقت اإلقرار بأن الثورة الصه     «

  .»أعرف أن الدولة القومية اليهودية لن تبقى هنا، وان دولتين لشعبين لن تقاما... الفظيع لفرص ضائعة
هذا المسار، يفـضي فـي      . هذه نبوءة تلتقي مع العملية التي دشنت تطلعا الى تصويب المسار الفلسطيني           

. أما المسار النضالي، فقد يفضي، ولو بعد انتظار، الى بدء التحسس باالنتـصار            . النهيارالسياسة، الى ا  
  .ولبنان نموذجاً

... لمن تقرع األجراس في واشنطن؟ ألبو مـازن أم للـسالم أم لحـل الـدولتين أم                : لذا، يصح السؤال  
  !للمقاومة

  4/9/2010، السفير، بيروت
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  درور زئيفي

 اإلدانـة الـشديدة وموجـة       -العملية األخيرة ورد فعل السلطة الفلسطينية عليها      : مة عباس إسماعيل  ترج
األمر األول هو أنه ثمة فـي       .  ينبغي لها أن تُذكرنا بأمرين اثنين      -االعتقاالت التي طالت عناصر حماس    

هـا يمثـل هزيمـة      الجانب الفلسطيني عناصر قاتلة تسعى بكل جهدها إلفشال محادثات السالم ألن نجاح           
والثاني، هو أن العنف تحديدا يثبت أن أبو مازن أفضل شريك فلسطيني يمكن لنـا               . موجعة بالنسبة إليهم  

فبعد ست سنوات علـى واليتـه رئيـسا         . أن نأمل وجوده، وأنه من المناسب أن نتوصل إلى صفقة معه          
  . فعالللسلطة، علينا إعادة تقدير فترة حكمه وإدراك إنجازاته المثيرة لالن

بعد عرفات، التي تميز بكارزميته وزيه شبه العسكري الغريب، وقبالته على الوجنات وكوفيته المرتبـة               
ولم نترك شيئا لم نقله عنه عند       . بدقة على شكل فلسطين، جاء أبو مازن فجأة، وهو النقيض من عرفات           

 وحتى محبيـه وأنـصاره لـم        .لقد هز الجميع رؤوسهم وقّدرنا أنه لن يصمد لفترة طويلة         . توليه منصبه 
  . يعتقدوا أنه سيصمد في السلطة

على الرغم من أن لغته، األدبية والمحكية، أرقى وأغنى من لغة عرفات، إال أننا ُأصبنا بخيبة أمل عندما                  
أين الدعوات الحماسية مـن أجـل       . استمعنا إلى خطاباته بالعربية ومن مضمونها الضحل وعديم اإليحاء        

تلك التي تتحدث عن ماليين الشهداء على طريق القدس؟ أيـن الـشعارات الخطابيـة               سالم الشجعان أو    
فأبو مازن ألقى خطابات رتيبة كشخصيته، حتـى        ". بالروح بالدم نفديك يا أبو عمار     " وصرخات الجمهور 

فجمهور مستمعيه الذين أملوا الحماسـة هـزوا رؤوسـهم         . عندما حاول أن يلهب الحماسة بدا غير مقنع       
  .وعادوا إلى البيتبعصبية 

ومع ذلك، بهدوئه المميز، نجح أبو مازن في خالل فترة حكمه السلطة في تحقيق سلـسلة إنجـازات ال                   
االنجاز األول واألهم بينها هو نجاحه في تخفيض مستوى العنف إلى الصفر تقريبا، مع العلم               . سابق لها 

لية التي كان يقوم بها الجيش اإلسـرائيلي        أن هذا االنجاز لم يكن تحققه سهال، حيث ساعدت الهجمات اللي          
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وعلى الرغم من أن كتائب الشرطة الفلسطينية التي تدربت         . في القضاء على عدد من المطلوبين المهمين      
على يد الجنرال األميركي دايتون لمحاربة اإلرهاب الداخلي، ال تحظى بالتعاطف بصورة خاصـة فـي                

  . ث بنفسهاالشارع الفلسطيني، إال أنه النتيجة تتحد
  الجانب اإليجابي لسيطرة حماس على غزة

الزعيم الجيد بحاجة إلى حظ أيضاً، ومن هذه الزاوية، وبشكل غريب، فإن سيطرة حماس علـى غـزة                  
فاألميركيون واألوروبيون توقفوا عن اإلصرار على حصول انتخاب ديمقراطي وسلطة          . جاءت لمصلحته 

  .ير أموره من دون تدخل خارجي تقريباشفافة في رام اهللا، وتركوا أبو مازن يد
الخصومة بين حماس وفتح والعنف الشديد ضد رجاله في القطاع، أتاحت له العمل ضد سيطرة حمـاس                 

فقمع حماس حال دون حصول     . في الضفة من دون أن يضطر إلى محاربة وسائل اإلعالم المعادية أيضا           
مة من هو التنظيم الذي يحارب االحتالل بحزم        عمليات كثيرة ووفر عليه أيضا ضرورة إثبات بصورة دائ        

  .وكانت النتيجة تهدئة شبه تامة على األرض، والعفو عن كثير من المطلوبين. أكبر
لكـن ينبغـي ان     . فيما قتالنا ملقين أمامنا، وفي حمأة األلم والغضب، نسارع جميعنا إلى نسيان الحقائق            

ة الحالية اثنين فقط جراء عمليات إرهابيـة فـي الـضفة            نتذكر أنه حتى العملية األخيرة، قُتل خالل السن       
وحتى أن عملية إزالة الحواجز في كثير من بلدات المنطقة، والتي ترافقت مع تحذيرات متشائمة               . الغربية

  .حول تجدد العمليات، ظهرت كنجاح أمني واقتصادي
ئ ومثابر، في التحـرر مـن     على الجبهة الفلسطينية الداخلية، نجح أبو مازن، من خالل عمل منظم، هاد           

االرتباط بالمنظومة المتخاصمة التي أوجدها عرفات، والتي يتحـارب فيهـا قـادة األجهـزة األمنيـة،                 
  . االستخباراتية، والمافيات، ضد بعضهم البعض على السيطرة والسلطة

 أحيانا رهبتهم   فرجاله فرضوا . صحيح أنه لم يفعل ذلك دوما باألساليب المعتمدة في الديمقراطيات الغربية          
على خصومهم المحتملين، وجمع رجال حماس من بيوتهم في عتمة الليل وعذبوا في السجون، وقُمعـت                

  . لكن االنجاز مثير لالنفعال. مظاهرات ديمقراطية ضد السلطة بالقوة
وبصورة غريبة وغير متوقعة، فيما حماس في غزة تحت الحصار، ورفاهية السكان هناك منوطة إلـى                

 كبيرة بالنية الحسنة ألبو مازن واستعداده لتأمين الوقود إلنتاج الكهربـاء، ونقـل األجـور إلـى                  درجة
الموظفين والتحدث مع نظرائه اإلسرائيليين من أجل تقديم المساعدة اإلنسانية، يتحول شيئا فـشيئا إلـى                

  . شخصية هامة ومركزية جدا في نظر سكان القطاع أيضا، رغما عن زعماء حماس
مع رئيس الحكومة سالم فياض، عمل أبو مازن على بناء اقتـصاد فلـسطيني مـستقر، تطـوير                  سوية  

الصناعة، تحديد قواعد وسلم أجور للخدمة العامة ووقف األالعيب والتسويات التي كانـت سـائدة أيـام                 
وبصورة تدريجية تحولت الفوضى العرفاتية إلى جهاز منظم ومنضبط يحظى بتقـدير الـدول              . عرفات
  .همةالمسا

صحيح أنه ليس صهيونيا، لكن الحقيقة هي أنه ال يمكن إلسرائيل أن تتوقع شريكا أفضل، أصدق وأكثـر             
الحكومة الحالية ربما كانت تريد شخصا يقبل وجهة النظر اإلسرائيلية          . جدية منه في المفاوضات الوشيكة    

  . لسطينيينكلها، لكن رجل كهذا، حتى لو تولى السلطة يوما من األيام، لن يمثل الف
 وطني فلسطيني يمثل شـعبه بـإخالص،        -بالنسبة إلى إسرائيل، أبو مازن هو المحاور األفضل الممكن        

  . يصر على مطالبه، ومع ذلك موزون، منطقي وعملي
  "يديعوت أحرونوت"

  4/9/2010، المستقبل، بيروت
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  4/9/2010فلسطين أون الين،                                                                   


