
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   في حال التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيينالعام نتنياهو يلجأ لالستفتاء 
   أيامأربعة من عناصرها في الضفة خالل ٦٥٠حماس تتهم السلطة باعتقال 

  حماس في سجون السلطة ضباط إسرائيليون يحققون مع معتقلي: مركز حقوقي
  " وسارق السلطةاالنتخاباتمزور "السلطة تهاجم نجاد وتتهمه بـ

  مستوطن يصدم جراراً زراعياً قرب بيت لحم ويصيب سبعة فلسطينيين بجروح
  

٣٠٠٠مخطط إسرائيلي لبناء
  وحدة استيطانية في الضفة

  
 ٣ص... 

  

 ١٩٠٢ ٥/٩/٢٠١٠األحد 

، الموافق السابع والعشرين من ٦/٩/٢٠١٠ ثنيناإلعن الصدور نهار غد " فلسطين اليوم"تحتجب نشرة 
  .٧/٩/٢٠١٠ ثالثاءالرمضان، على أن تعود للصدور نهار 

 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٠٢:         العدد       ٥/٩/٢٠١٠األحد  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  عباس يلتقي القذافي ويطلعه على نتائج لقاءات واشنطن.٢
 ٤  " وسارق السلطةاالنتخاباتمزور "السلطة تهاجم نجاد وتتهمه بـ.٣
 ٥   إسرائيلي غداً-عريقات ينفي عقد اجتماع فلسطيني .٤
 ٥  لقاء أبو مازن ونتنياهو كان الستكشاف المواقف: أبو ردينة.٥
 ٥   شرطة غزة تتعهد بقمع محاوالت عودة الفلتان .٦

    
    :المقاومة

 ٦  " إسرائيل"حمدان ينفي أي مفاوضات سرية معأسامة .٧
 ٦   أيامأربعة من عناصرها في الضفة خالل ٦٥٠حماس تتهم السلطة باعتقال .٨
 ٦   من كوادر الجهاد في جنين٣٠أكثر من أجهزة السلطة تعتقل .٩
 ٧  سقوط صاروخ فلسطيني في النقب الغربي: مصادر إسرائيلية.١٠
 ٧  في الضفة الغربية" مخطط اجتثاث المقاومة"تؤكد فشل " سرايا القدس".١١
 ٧  حماس تستنكر التفجير الذي استهدف مسيرة لنصرة القدس في كويتا الباكستانية.١٢
    

    :الكيان اإلسرائيلي
 ٨   في حال التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيينم العانتنياهو يلجأ لالستفتاء .١٣
 ٨   تتهم باراك بمحاولة دفع أشكنازي لالستقالة مبكرا"إسرائيل"أوساط عسكرية في .١٤
 ٨   الكلّيثلثي المستوطنين اليهود يؤيدون قرار مواصلة االستيطان.١٥
 ٩  ونتنياهو غير مستعد لدفع ثمنه" ضئيلة للغاية"فرص السالم : مئير شطريت.١٦
 ٩   تستصعب تسويق الغاز"إسرائيل"تقديرات بالعثور على نفط قبالة حيفا و.١٧
    

    :األرض، الشعب
 ٩  ت لحم ويصيب سبعة فلسطينيين بجروحمستوطن يصدم جراراً زراعياً قرب بي.١٨
 ٩  جرحى ومفقودين في سلسلة غارات إسرائيلية على أنفاق رفح.١٩
١٠  حماس في سجون السلطة ضباط إسرائيليون يحققون مع معتقلي: مركز حقوقي.٢٠
١٠   فلسطيني من الضفة الغربية في آب الماضي٣٠٠اعتقال : قراقع.٢١
١١   بإخالء أراض زراعية في سلفيتاالحتالل يوزع إخطارات.٢٢
١١   أسيراً محرراً من غزة٣٣حكومة رام اهللا أوقفت منحة التعليم لـ ": لجنة نُصرة األسرى".٢٣
١١     يعلنون اإلضراب العام في األول من تشرين األول المقبل٤٨فلسطينيو الـ .٢٤
   

   :بيئة
 ١٢       في المئة من المياه الفلسطينية٨٥االحتالل يسرق : تقرير.٢٥
   

   : لبنان
١٢ نفعاً لن تجدي "إسرائيل"المفاوضات مع : حركة أمل.٢٦
  
   



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٠٢:         العدد       ٥/٩/٢٠١٠األحد  :التاريخ

   :عربي، إسالمي
١٢ من فرص النجاح % ٥٠" المباشرة"أبو الغيط يعطي .٢٧
   

   :دولي
١٣  " الحريةأسطول" أردنيا وعربيا حول اعتداء ٣٠لجنة تقصي الحقائق توثق شهادات .٢٨
١٣  تنطلق من لندن لمساعدة سكان غزة" ٥"ياة شريان الح.٢٩
١٣   مسبقا"إسرائيل"ايرلندا ترفض اتفاقية لكشف بيانات المسافرين األوروبيين إلى .٣٠
    

    :حوارات ومقاالت
١٤  بالل الحسن"... اتفاق المبادئ"عودة فلسطينية إلى وهم .٣١
١٦  عريب الرنتاوي ...! توطئة لحروب جديدة ؟"السالم"حين يصبح .٣٢
١٧   فهمي هويدي...بشرط أن تخسر نفسك.٣٣
١٨   أسعد عبد الرحمن...!هل تنتحر بيد أبنائها؟.. "إسرائيل".٣٤
٢٠   بن كاسبيت ...حدث عن السالم، ويجّهز إليرانيت.٣٥
٢٢  لوف بن  أ... نتنياهوإشارات.٣٦
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
   وحدة استيطانية في الضفة٣٠٠٠مخطط إسرائيلي لبناء  .١

ة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، كشف األمين العام لحركة المبادر:  منتصر حمدان-رام اهللا 
 منزل جديد في المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكداً أن ٣٠٠٠أمس، عن مخطط إسرائيلي جديد لبناء 

   ."خدعة سياسية"المزاعم اإلسرائيلية عن تجميد جزئي مجرد 
دة على أراضي قرية وأكد البرغوثي أن المستوطنين شرعوا قبل ثالثة أيام ببناء بؤرة استيطانية جدي

وقال منتقداً المشاركة الفلسطينية في المفاوضات المباشرة إن . البقعة الزراعية شرق محافظة الخليل
 لم تجمد "إسرائيل"النشاطات االستيطانية جارية على قدم وساق في ظل المفاوضات، موضحاً أن 

حيها وأن عمليات البناء مستمرة أيضا االستيطان أبداً في القدس وأن قرار التجميد لم يشمل القدس وضوا
  ."غير الصائب“ووصف الذهاب إلى المفاوضات قبل تجميد االستيطان بالقرار . في الضفة 

 دونماً من أراضي قرية قريوت جنوب نابلس، يمثل ١٣٠ورأى البرغوثي أن استيالء المستوطنين على 
أكثر من مستوطنة بالضفة بدأوا بإحضار وأوضح ان المستوطنين في . السياسة االستيطانية في الضفة 

معدات وخالطات أسمنت منذ األربعاء الماضي تمهيدا إلقامة المنازل والمراكز التجمعية االستيطانية، 
عن تجميد االستيطان ليس سوى خدعة، مذكراً بمصادقة الحكومة ” إسرائيل“مشدداً على أن حديث 

  . مستوطنات ٨ة دراسية في  غرف٢٣الشهر الماضي على بناء ” اإلسرائيلية“
 مبنى استيطانياً جديداً خالل فترة التجميد ٣٩٠وأكد البرغوثي أن األشهر القليلة الماضية شهدت بدء بناء 

 مبنى متنقالً ليصل عدد الوحدات االستيطانية التي ١٦٧و” ثابتة“ وحدة استيطانية ٢٢٣المزعومة، منها 
  . وحدات جديدة ٦٠٣شرع العمل فيها خالل هذه الفترة إلى 

 وحدة ١٨٠وأضاف أن المستوطنات الكبيرة تشهد مشاريع استيطانية ضخمة، مشيراً إلى الشروع ببناء 
 ١٠٠، و”بركان“ وحدة جديدة في مستوطنة ٦٢استيطانية جديدة في مستوطنة بيتار عيليت، إضافة إلى 

   ."شعاري تكفا" وحدة في ٦٠و” بنريه“وحدة جديدة في 



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٩٠٢:         العدد       ٥/٩/٢٠١٠األحد  :التاريخ

شمال القدس التي ” غفعات زئيف“أن عدداً من المستوطنات يتم اآلن البناء فيها من بينها وأكد البرغوثي 
 ٢١” معاليه أدوميم“ وحدة، ٢٢” اريئيل“ وحدة سكنية، ٢٤متسبيه يريحو “ وحدة ٤٠يجري فيها بناء 

وحدة، ١١” عاليه“ وحدة، ١٢ وحدة، ايتمار ١٨” كفار أدوميم“ وحدة، ٢٠” كفار عتسيون“وحدة، 
 ٦” فدوئيل“ وحدات، ٦” الكناه“ وحدات، ٧” بيتار عيليت“ وحدات، ٩” تسوفين“ وحدات، ٩” اورنيت“

  . وحدات استيطانية جديدة٥” يكير” وحدات، و٥” اليعازر“وحدات، 
  ٥/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  عباس يلتقي القذافي ويطلعه على نتائج لقاءات واشنطن .٢

لسطيني محمود عباس أمس، بالرئيس الليبي العقيد معمر القذافي في التقى الرئيس الف: )ليبيا (-طرابلس
  .طرابلس، بعد ان غادر واشنطن

وأطلع الرئيس عباس قائد الثورة الليبية، الرئيس الحالي للقمة العربية العقيد معمر القذافي، على نتائج 
وبحث معه في . واإلسرائيليلقاءاته في واشنطن، وانطالق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني 

اجتماع آخر تطورات القضية الفلسطينية والخطوات المستقبلية لدعم قضية فلسطين، وحضر االجتماع 
نبيل شعث، . عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العالقات الخارجية د

ة لحركة فتح محمد اشتية، وسفير فلسطين والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وعضو اللجنة المركزي
هذا . لدى ليبيا عاطف عودة، وعن الجانب الليبي أمين اللجنة الشعبية لالتصال الخارجي موسى كوسا

ومن المقرر ان يزور الرئيس محمود عباس تونس اليوم الجراء مباحثات مع الرئيس التونسي زين 
  .باشرة بين إسرائيل والفلسطينيين العابدين بن علي حول اطالق مفاوضات السالم الم

  ٥/٩/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 
      

  "مزور اإلنتخابات وسارق السلطة"السلطة تهاجم نجاد وتتهمه بـ .٣
ردت الرئاسة الفلسطينية بقسوة على انتقادات حادة وجهها الرئيس : رام اهللا ـ أحمد رمضان ووكاالت

يس الفلسطيني محمود عباس بسبب مشاركته في اإليراني محمود أحمدي نجاد أول من أمس ضد الرئ
  .المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

) وفا" (وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية"وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه في تصريح نشرته 
السلطة ال يحق لمن ال يمثل الشعب اإليراني، والذي زور االنتخابات وقمع الشعب اإليراني وسرق "إنه 

  ".أن يتحدث عن فلسطين أو عن رئيس فلسطين أو عن التمثيل الفلسطيني
هو رئيس منتخب بانتخابات حرة ونزيهة شارك فيها أكثر ) عباس(الرئيس أبو مازن : "وتابع أبو ردينة

من ألفي مراقب دولي وعربي بصورة ديموقراطية ونزيهة ومشاركة عربية ودولية كبيرة، ونحن الذين 
من اجل فلسطين والقدس، والقيادة الفلسطينية قدمت آالف الشهداء وعشرات اآلالف الجرحى قاتلنا 

   ".واألسرى ولم تقمع شعبها كما فعل النظام اإليراني بقيادة نجاد
نحن ندافع عن حقوقنا الوطنية ومصلحتنا القومية، والرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية ومنظمة "وتابع 

ية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي التي تعرف كيف تدافع عن التحرير الفلسطين
حقوقه ولن تسمح ألحد بالتطاول على وطنية الرئيس أو على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية أو على 

  ".الخط السياسي والوطني الذي تسير عليه
  ٥/٩/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 

   
  
  



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ١٩٠٢:         العدد       ٥/٩/٢٠١٠األحد  :التاريخ

   إسرائيلي غداً-سطيني عريقات ينفي عقد اجتماع فل .٤
 ذكرت مصادر إسرائيلية أن الطاقمين المفاوضين اإلسرائيلي والفلسطيني :عبد القادر فارس - غزة

برئاسة يتسحاق مولخو وصائب عريقات سيعقدان اجتماعا بحضور أمريكي في مدينة أريحا غدا 
 من الشهر ١٤قدها في الـ تحضيرا للجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين الجانبين المقرر ع

غير أن رئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض صائب عريقات نفى ما نشر في وسائل اإلعالم عن . الحالي
  .لقاء سيعقده غدا في أريحا مع رئيس الطاقم اإلسرائيلي المفاوض يتسحاق مولخو
 موعد ومكان عقد االجتماع وقال عريقات في تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العربية إنه لم يحدد بعد

  .األول بين الجانبين
وقال مصدر فلسطيني مسؤول إنه من السابق ألوانه الحديث عن حصول تغيير في مواقف رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو نظرا ألن المباحثات التي أجريت في واشنطن كانت استكشافية فقط ولم يتطرق 

وأعرب المصدر الفلسطيني عن أمله في أن يكون رئيس . اببعد الجانبان إلى القضايا المطروحة بإسه
  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو شريكا حقيقيا في عملية السالم

  ٥/٩/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
  
  لقاء أبو مازن ونتنياهو كان الستكشاف المواقف: أبو ردينة .٥

 أن المفاوضات بين الرئيس محمود أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة،: مينا العريبي
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن لم تتطرق إلى القضايا ) أبو مازن(عباس 

وأضاف أن . »الستكشاف المواقف« اإلسرائيلي، بل كان لقاؤهما -الرئيسية في الصراع الفلسطيني 
ن بهدف وضع موقف كل جانب منها قبل بدء جميع القضايا الرئيسية ستطرح خالل األسبوعين المقبلي

التفاوض حولها، وفي عملية معقدة ودقيقة، يخوض الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي مرحلة حساسة 
وكان .  شهرا١٢لوضع إطار للمفاوضات خالل األشهر المقبلة على أمل التوصل إلى اتفاق بينهما خالل 

 شهرا، تلبية لدعوة ٢٠اوضات مع اإلسرائيليين منذ أبو مازن قد شارك في الجولة األولى من المف
الشرق «وقبل ساعات من مغادرة الوفد الفلسطيني واشنطن، التقت . الرئيس األميركي باراك أوباما

أبو ردينة، لالطالع على ما جرى في االجتماعات التي دارت في العاصمة األميركية يومي » األوسط
الجتماع الثنائي بين عباس ونتنياهو في مقر وزارة الخارجية األربعاء والخميس الماضيين، خاصة ا

  : لإلطالع على نص الحوار يرجي الضغط على الرابط التالي و.األميركية
feature&585408=article&11604=issueno&4=ionsect?asp.details/com.aawsat.www://http=  

  ٥/٩/٢٠١٠الشرق، األوسط، 
  

  شرطة غزة تتعهد بقمع محاوالت عودة الفلتان   .٦
قال العميد جمال الجراح مدير عام الشرطة التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة إن قرار وزارة : غزة

لية في القطاع طيلة أيام شهر رمضان المبارك، الداخلية والشرطة القاضي بمنع حدوث المشاجرات العائ
  .جاء ألسباب اجتماعية أدت لتنامي المشاكل العائلية بين المواطنين استخدم في بعضها السالح

عندما رأينا أن الفوضى األمنية والمشاجرات بدأت تزيد عن حدها قليالً في محافظات «وقال الجراح 
 لقمع أي محاولة لعودة عجلة الفلتان األمني من جديد لغزة بعد القطاع، أكدنا أن الشرطة موجودة وجاهزة

   .»سنوات من سيطرة فوضى العائالت والسالح عليها
  الشرطة ستحافظ على قرارها األساسي ووعدها للمواطن الغزي في العيش بأمان ولن «وأشار إلى أن 

  



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٩٠٢:         العدد       ٥/٩/٢٠١٠األحد  :التاريخ

 أن يحدث مخالفات على الشارع ، منوهاً أنه ال يحق ألحد»تسمح سلب حق المواطن في الراحة واألمان
  .الفلسطيني سواء كانوا عائالت أو زيادة حاالت الفوضى والفلتان

 ٥/٩/٢٠١٠العرب، الدوحة، 
  
  " إسرائيل"حمدان ينفي أي مفاوضات سرية معأسامة  .٧

مبدأ التفاوض هو مبدأ سياسي، ونحن ال نستطيع "اعتبر ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن 
إن هناك مبدأ نرفضه بالمطلق، لكن المفاوضات مع االحتالل في ما هو قائم حالة مرفوضة، أن نقول 

، بل ألن هذه المفاوضات تأتي في سياق عملية التنازل وليس في "فتح"ليس ألن الطرف الذي يفاوض هو 
  ".ا االنسحابسياق عملية إنجاز الحقوق، وتالياً االسرائيلي لم يعلن انه انسحب أو أن هناك ترتيبات لهذ

 األرض كل إن، فنحن كحركة موقفنا إسرائيلأما موضوع السالم مع ": "mtv"وأضاف في حديث إلى 
في حال كان هناك من "، مشيراً إلى أنه "الفلسطينية هي حق للفلسطينيين وال بد ان نستعيد هذا الحق

اليوم ليس هناك من نتيجة نتيجة للتفاوض، فيمكن ألصحاب منهج التفاوض أن يدافعوا عنه، ولكن حتى 
  ".للتفاوض

فالشعب . الحديث عن المفاوضات، وكأنها الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني تعتريه مغالطات"ورأى أن 
تحت االحتالل عنوان قضيته هو الحرية، وكيفية تحريره هو وسيلة يجب ان ال تحكمنا، وأن ال تكون 

 وأن يقرر أرضهون الشعب الفلسطيني محرراً وتتحرر خيارنا الوحيد، وما يحكمنا هو هدف محدد ان يك
  ".مصيره بنفسه، والتسوية لغاية اليوم لم تفعل ذلك

بأن برنامج المقاومة  إيمان حماس"، معرباً عن "إسرائيليكون هناك أي مفاوضات سرية مع "ونفى أن 
اومة الذي يتخذ من هو برنامج شامل، وليس عملية اطالق النار وحدها، وهناك فرق بين برنامج المق

الحقوق الفلسطينية عنواناً الستعادتها، وبين برنامج آخر مستعد للمساومة على هذه الحقوق، ولعل هذه 
  ".حماس" حتى قبل ان تنطلق حركة الفلسطينيةهي نقطة الخالف األساسية في الساحة 

 أن الذي يعارض وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون تدرك قبل أي شخص"وأشار إلى أن 
السالم هو اسرائيل، ولقاؤها مع نتنياهو أكد لها ذلك عندما رفض أن يستجيب لرجاء أميركي باستمرار 
تجميد االستيطان خالل عملية التفاوض، وتالياً من يبني المستوطنات ويحاول تهويد القدس هو المعطل 

  ".الحقيقي للسالم
  ٥/٩/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 

    
   أيامأربعة من عناصرها في الضفة خالل ٦٥٠سلطة باعتقال حماس تتهم ال .٨

 من عناصرها في الضفة الغربية، على األقل، اعتقلوا خالل ٦٥٠ إن  في بيان لهاقالت حماس: غزة
األيام األربعة الماضية، مشيرة إلى أن االعتقاالت في اليوم األخير تركزت في محافظة جنين، أقصى 

  .شمال الضفة
  ٥/٩/٢٠١٠ لندن، الشرق األوسط،

  
   من كوادر الجهاد في جنين٣٠أكثر من أجهزة السلطة تعتقل  .٩

إن ميليشيا " المركز الفلسطيني لإلعالم"قالت مصادر في حركة الجهاد اإلسالمي في جنين لمراسل : جنين
 الماضية، وأن ٤٨ من كوادر الحركة في محافظة جنين خالل الساعات الـ٣٠عباس اعتقلت نحو 

  . تمرة وتركزت في مدينة جنين وبلدات اليامون وعرابة وقباطية والسيلة الحارثيةالحملة مس
" الجهاد اإلسالمي"وأضاف المصدر أن االعتقاالت جاءت بعد اتهامات للحركة بإصدار بيان وزرع باسم 

قية في جنين بالتنسيق األمني مع االحتالل، وبتجاوزات أخال" السلطة"في محافظة جنين يتهم قيادات في 
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وأشار إلى أن  . وبتواصل مباشر مع قيادات في المخابرات الصهيونية وعقد لقاءات مستمرة معها
المعتقلين ال عالقة لهم بهذا البيان من قريب أو بعيد، وإنما هي حملة استهدفت الحركة وكوادرها تحت 

  . المقاومينهذه الذريعة الواهية، وأن الهدف هو ضرب المقاومة في الضفة الغربية ومالحقة 
  ٤/٩/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  سقوط صاروخ فلسطيني في النقب الغربي: مصادر إسرائيلية .١٠

أفادت مصادر إعالمية عبرية بسقوط صاروخ فلسطيني، محلي الصنع، في إحدى المستوطنات : الناصرة
ؤكدة في الوقت ذاته عدم المقامة بمحاذاة قطاع غزة، وأشارت إلى أن الصاروخ ُأطلقت من قطاع غزة، م

  .وقوع إصابات في صفوف المستوطنين، في حين لم تُعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطالقه
  ٤/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  في الضفة الغربية" مخطط اجتثاث المقاومة"تؤكد فشل " سرايا القدس" .١١

كة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، ، الجناح العسكري لحر"سرايا القدس"، الناطق باسم "أبو أحمد"أكد : غزة
، في أعقاب نجاح المقاومة من شن عمليات "فشل"أن مخطط اجتثاث المقاومة في الضفة الغربية المحتلة 

  .ضد أهداف إسرائيلية في الضفة
يعملون بحرفية عالية، واستفادوا كثيراً من التجارب ) في الضفة(إن الذين نفذوا العمليات النوعية : "وقال
ة التي مرت بها المقاومة في الضفة من عمليات اعتقال ومالحقة كان سببها الرئيسي التنسيق السابق

األمني بين العدو الصهيوني وأجهزة أمن السلطة، وبذلك اكتسب المقاومون في الضفة بالتحديد الخبرة 
  ".إلبعاد أنظار العدو ومعاونيه عنهم

الليلة الماضية، أن حمالت االعتقال األخيرة في " القدس"، في مقابلة مع فضائية "أبو أحمد"واعتبر 
ترجمة "صفوف عناصر حركة حماس، التي تقوم بها أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية بأنها 

واضحة للتنسيق األمني المكشوف لمحاولة الوصول لمنفذي العمليات، وهدفه األساسي ضرب المقاومة 
  ".مواجهة المحتل للدفاع عن أبناء شعبهاومنعها من القيام بدورها الشرعي في 

لن تؤثر على عملها، ورغم "أن عمليات االعتقال بحق عناصر المقاومة " سرايا القدس"وأكد الناطق باسم 
هذه الحمالت تمكنت المقاومة مساء الخميس الماضي من تنفيذ عملية إطالق نار باتجاه مستوطنين قرب 

  )".هي الثالثة خالل ثالثة أيام(عوفرا 
  ٤/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  حماس تستنكر التفجير الذي استهدف مسيرة لنصرة القدس في كويتا الباكستانية .١٢

استنكرت حركة حماس بشدة التفجير الذي استهدف، أمس الجمعة، مسيرة باكستانية تضامنية : دمشق
، والذي راح )ستانجنوب غرب باك(في مدينة كويتا " يوم القدس العالمي"لدعم القدس والدفاع عنها، في 

  .ضحيته أكثر من سبعة وخمسين شخصاً وأصيب نحو مائتين
إننا في حركة : "نسخة منه" قدس برس"وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها اإلعالمي، وصل 

حماس ندين ونستنكر العمل اإلجرامي الذي استهدف مسيرة لدعم القدس والدفاع عنها في يوم القدس 
  ".كويتا الباكستانية، والذي راح ضحيته عشرات المسلمين األبرياءالعالمي في مدينة 

تأخذ بعداً طائفياً بين المسلمين، "عن بالغ غضبها من مثل هذه األعمال، التي قالت إنها " حماس"وعبرت 
وخاصة في مناسبة تتعلَّق بقضية مباركة مثل قضية القدس؛ األصل فيها أن تجمع كلمة المسلمين 

  ".ن تفرقهموتوحدهم ال أ
  ٤/٩/٢٠١٠قدس برس، 
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   في حال التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيينالعام نتنياهو يلجأ لالستفتاء  .١٣

اإلذاعة اإلسـرائيلية   أن  : غزةمن  عبد القادر فارس     نقالً عن مراسلها   ٥/٩/٢٠١٠،  عكاظ، جدة ذكرت  
وة إلى إجراء اسـتفتاء عـام فـي         أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستبعد الدع        أوردت  

   .إسرائيل في حال التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين
ونقلت اإلذاعة عن مصادر قريبة من نتنياهو، أن استفتاء مماثال يمكن أن يجري في غضون أقـل مـن                   

   .عام، بمجرد توقيع اتفاق إطار يحدد الخطوط العريضة لتسوية نهائية للنزاع
لرئيس االسرائيلي شـمعون بيـريس      من تشرنوبيو أن ا    ٥/٩/٢٠١٠،  جديدة، رام اهللا  الحياة ال ردت  ووأ

وصرح بيـريس   . "تؤدي الى نجاح فعلي   " لمفاوضات السالم آمال بأن      "بداية واعدة جدا  "أمس عن   تحدث  
للصحفيين على هامش منتدى امبروسيتي الذي يضم شخصيات سياسية واقتصادية في تشرنوبيو بـشمال              

اعتقد ان البداية كانت جيدة في صورة مفاجئة بالنظر الى كـل            «واضاف  . "ا بداية واعدة جدا   انه"ايطاليا  
  ."أحدا منا ال يملك بديال فعليا"، مشددا على ان "الشكوك التي سادت حتى اآلن

 من أجل السالم الذي وجهه نتنياهو، معتبرا ان الـرئيس           "النداء التاريخي "ورحب الرئيس االسرائيلي بـ     
.  للمفاوضـات  "العدادهم الجيد هذه المـرة    "كذلك، هنأ بيريس األميركيين      ."ايضا رجل سالم  "و  عباس ه 

آمل هـذه المـرة ان      . ، ولكن يمكن التعامل معها    صعوباتهذا ال يعني اننا لن نصادف       "وخلص بيريس   
  ."يؤدي األمر الى نجاح فعلي للسالم

  
  شكنازي لالستقالة مبكرا تتهم باراك بمحاولة دفع أ"إسرائيل"أوساط عسكرية في  .١٤

اتهمت مصادر عسكرية في إسرائيل وزير الدفاع إيهود باراك، بمحاولة تحطيم رئيس أركـان              : تل أبيب 
وقالت . المقبل) شباط(الجيش غابي أشكنازي ودفعه إلى خلع بزته العسكرية قبل انتهاء دورته في فبراير              

سابات فئوية ضيقة وليس بدافع مـن الحـرص         هذه األوساط إن مؤامرة باراك تنفذ ألسباب شخصية ولح        
  .على الجيش

واعتبـرت ردا علـى     . وجاءت هذه االتهامات في تسريبات صحافية لعدة وسائل إعالم إسرائيلية، أمس          
هناك عناصر  "الخطاب الذي ألقاه باراك في مطلع األسبوع أمام هيئة رئاسة أركان الجيش، وقال فيه إن                

، وأسـمى ذلـك     "لقيادة السياسية ومنعها من تعيين رئيس أركان للجيش       في الجيش حاولت التطاول على ا     
  . ولمح إلى أن أشكنازي ليس بريئا من المسؤولية عنه"نوعا من التمرد والعفن في الجيش"

وأكدت تلك األوساط أن أشكنازي يغيظ باراك بسبب شعبيته العالية واقتناع الجمهور بأنه شخصية نظيفة               
 يخشى من صـعود أشـكنازي إلـى         - أي باراك    -وهو  . سرائيليين التقليديين على عكس السياسيين اإل   

ورئـيس الحكومـة   . السياسة بعد ترك الجيش ويريد تلويثه وتحطيم سمعته الطيبة، بهدف التخلص منـه        
  .بنيامين نتنياهو، كما تقول هذه األوساط، شريك معه في هذا الخوف وكذلك في مؤامرة تحطيم أشكنازي

  ٥/٩/٢٠١٠،  لندنالشرق األوسط،
  
   الكلّيثلثي المستوطنين اليهود يؤيدون قرار مواصلة االستيطان .١٥

ذكرت نتائج استطالع إسرائيلي للرأي، أن نحو ثلثـي المـستوطنين اليهـود فـي               : )فلسطين(الناصرة  
 األراضي الفلسطينية المحتلّة يؤيدون قرار استئناف أعمال االستيطان فور انتهاء مدة التجميـد الجزئـي              

  .نهاية الشهر الجاري
ووفقاً لالستطالع التي نشرتها القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي، فإن نحو تسعة وثالثين في المائـة                
من العينة االستطالعية أعربوا عن تأييدهم لقرار استئناف البناء الكلّي في جميـع مـستوطنات الـضفة                 
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سرائيليين أن مشاريع البناء يجب أن تتواصل فـي الكتـل   الغربية المحتلّة، فيما رأى ربع المستوطنين اإل  
  .االستيطانية الكبرى فقط، باستثناء تلك الصغيرة المعزولة

  ٤/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
  ونتنياهو غير مستعد لدفع ثمنه" ضئيلة للغاية"فرص السالم : مئير شطريت .١٦

شطريت أن تفـضي المفاوضـات      المعارضة، مئير   " كاديما"استبعد النائب من كتلة     : )فلسطين(الناصرة  
 .، وفق رأيـه   "غير مستعدة لدفع ثمن السالم    "المباشرة إلى أي تقدم في العملية السلمية، ذلك أن تل أبيب            

إن احتمـال أن تفـضي المفاوضـات        : "، عن شطريت قوله   )٤/٩(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم السبت      
و ضئيل للغاية، ذلك أن ثمن السالم معروف وإذ لـم       المباشرة إلى إحقاق السالم مع الجانب الفلسطيني، ه       

  ."فعه فلن تحقّق السالمتستعد إسرائيل لد
  ٤/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
   تستصعب تسويق الغاز"إسرائيل"تقديرات بالعثور على نفط قبالة حيفا و .١٧

دث تنشغل إسرائيل خالل هذه األيام في التقديرات التي ظهرت مؤخرا وتتح          :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
عن أنه تحت حقل الغاز الطبيعي الذي تم العثور عليه قبالة شواطئ مدينة حيفا، فـي البحـر االبـيض                    

 دونم، يوجد حقل نفط في طبقتين عميقتين، قد يصل المخزون           ٣٠٠المتوسط، الذي تبلغ مساحته اكثر من       
  . باليين برميل نفط٤فيهما أكثر من 

هذه القضية، األولى أن االتفاقية المبرمة مع شركة التنقيـب          إال أن قضيتين داخليتين تتفاعالن من حول        
تعطي الحكومة نسبة هزيلة، والثانية أن إسرائيل تتوقع صعوبة كبيرة في ايجاد أسواق عالميـة تـشتري                 

  .الغاز المستخرج
  ٥/٩/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
  مستوطن يصدم جراراً زراعياً قرب بيت لحم ويصيب سبعة فلسطينيين بجروح .١٨

جنوب الضفة (أصيب سبعة مزارعين فلسطينيين من بلدة الخضر، إلى الغرب من بيت لحم : لحمبيت 
، بجراح متفاوتة جراء قيام مستوطن يهودي بصدم جرار زراعي فلسطيني بسيارته، ما أسفر )الغربية

  .عن إصابة سبعة مزارعين كانوا متوجهين إلى أراضيهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت
 مصادر فلسطينية؛ فقد وقع الحادث عندما كان  أفراد من عائلة عيسى من بلدة الخضر، في ووفق

جنوب بيت لحم، عندما " دانيال"طريقهم لقطف العنب من أراضيهم الواقعة بالقرب من مستوطنة 
، حيث اصطدمت بعربتهم، "جنونية"تعرضوا للحادث الذي تسبب به مستوطن كان يتجه صوبهم  بسرعة 

  .سبب بتطايرهم في الهواء وسقوطهم على األرضمما ت
  ولم تستبعد المصادر الفلسطينية والجرحى أن يكون الحادث متعمداً، حيث أن المستوطن لم يحاول تخفيف 
سرعته لدى مشاهدته الجرار الزراعي، مشيرة إلى أن المستوطن لم يصب بأذى، وتم نقله من المكان من 

  .ارتهقبل قوات االحتالل بعد تضرر سي
  ٤/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  جرحى ومفقودين في سلسلة غارات إسرائيلية على أنفاق رفح .١٩

، سلسلة غارات، )٤/٩(شن الطيران الحربي اإلسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء السبت : رفح
  .مستهدفاً األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية ومخلفا عدة إصابات
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اإلستراتيجية، قصف نفقاً في حي السالم " ١٦اف "ات حربية من طراز وقالت مصادر فلسطينية إن طائر
  .، مما خلف جرح عدد من الفلسطينيين وفقدان آخرين)جنوب قطاع غزة(في مدينة رفح 

وأضافت أنه بعد القصف األول توالت الغارات على أنفاق مجاورة، ومن غير المعروف إن كان ذلك 
  .خلف إصابات جديدة أم ال

ادر طبية فلسطينية انه وصل إلى مشفى أبو يوسف النجار في رفح جريحين، ون هناك ثالثة وأفادت مص
كما تم قصف منطقة الفخاري شرق خان يونس بعدد  .جرحى ما زلوا داخل أحد األنفاق الذي استهدف

  .من الصواريخ، حيث استهدف القصف منطقة خالية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح
  ٤/٩/٢٠١٠ قدس برس،

  
  حماس في سجون السلطة ضباط إسرائيليون يحققون مع معتقلي: مركز حقوقي .٢٠

كشفت مؤسسة حقوقية فلسطينية النقاب عن قيام ضباط إسرائيليين من جهاز االستخبارات : رام اهللا
ب بالتحقيق مع معتقلي حركة حماس في سجون السلطة الفلسطينية، والذين تم اعتقالهم في أعقا" الشاباك"

  .العمليات الفدائية الثالث في الضفة الغربية المحتلة نهاية األسبوع الماضي
مشاركة ضباط صهاينة من جهاز الشاباك والشين بيت "للدفاع عن األسرى " أحرار"واعتبرت مؤسسة 

، التابع للسلطة الفلسطينية في نابلس، أمراً خطيراً" الجنيد"بالتحقيق مع المختطفين الفلسطينيين في سجن 
، على حد "حيث يعري أجهزة أمن السلطة ويثبت أن دورها يتجسد في حماية أمن المستوطنين الصهاينة

  .تعبيرها
حملة االختطافات العشوائية التي تشنها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين الفلسطينيين في "وأدانت 

وف والتصدي لوقف هذه الجرائم الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوق"، داعية "الضفة المحتلة
بحق الفلسطينيين، وعدم السماح بأن تتحول مراكز األجهزة األمنية في الضفة إلى مسالخ إلذالل شرفاء 

  . ، كما قالت"الشعب الفلسطيني
  ٤/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
   فلسطيني من الضفة الغربية في آب الماضي٣٠٠اعتقال : قراقع .٢١

ر شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أمس كشف وزي: يوسف الشايب –رام اهللا 
 مواطن فلسطيني من كافة ٣٠٠السبت، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل شهر آب الماضي 

 مداهمة وتفتيش منازل ١١٩٦أنحاء الضفة الغربية وتركزت بشكل مكثف في منطقة الخليل، وأنها نفذت 
وقال خالل زيارته ووفد من وزارة . رويع للسكان واالعتداء عليهموما يرافق ذلك من اعتقاالت وت

األسرى وحركة فتح في مخيم الدهيشة، قرب بيت لحم، إلى منازل عدد من عائالت األسرى، إن 
  . عاما١٨ طفال من الخليل أعمارهم تقل عن ١٢االعتقاالت طالت الكبير والصغير حيث تم اعتقال 

مستوطنات قريبة ثم يتم نقلهم الى مراكز تحقيق ويجري االعتداء عليهم وأوضح أن األسرى يقادون الى 
وتحدث قراقع عن مجموعة من األمثلة حول ممارسات ". وحشية"وممارسة التعذيب بحقهم بطرق 

سكان بيت أمر قرب )  عاما٢٢(المحققين مع المعتقلين وهو ما جرى مع األسير رمزي عمر أبو ماريا 
وتم نقله الى " وحشية"منزله ساعة اإلفطار من قبل قوات إسرائيلية خاصة وبطرق الخليل الذي اعتقل من 

سجن عصيون وخالل ذلك جلس أحد الجنود فوقه طوال الطريق من منزله الى السجن حتى كاد أن 
من سكان دورا قرب )  عاما٣٣(يفارق الحياة بسبب اختناقه، وكذلك حالة األسير حسن محمد أبو كبير 

  ".وحشية"ي دوهم منزله بواسطة قنابل الصوت والكالب البوليسية واالعتداء عليه بطريقة الخليل، الذ
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من جهة أخرى أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى أن قائمة األسرى الذين امضوا أكثر من ربع 
الخامس  أسيرا، بعد أن انضم إليها أسير من القدس أتم عامه ٢٣قرن في سجون االحتالل ارتفع إلى 

  .والعشرين في السجون
  ٥/٩/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
   بإخالء أراض زراعية في سلفيتاالحتالل يوزع إخطارات .٢٢

أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عددا من مزارعي بلدة قراوة بني حسان :  يوسف الشايب–رام اهللا 
ال البلدة والمعروفة بـ الواقعة غرب محافظة سلفيت، بضرورة إخالء أراضيهم الزراعية الواقعة شم

وعدم ممارسة أي نشاط زراعي فيها، وذلك بعد مضي أشهر على استصالح تلك " وادي أبو عمار"
  .األراضي ومباشرة العمل فيها من قبل مالكيها من مزارعي البلدة

، ان مساحة األراضي المخطر أصحابها "الغد"وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان، نسيم عاصي لـ
، وأنه بهذا القرار هناك خطر كبير على األراضي المحيطة، ) دونم٤٠٠(ء ومغادرتها تزيد عن باإلخال

حيث يتخوف مالكوها واألهالي منعهم الحقا من الوصول إليها والعمل فيها من قبل قوات االحتالل 
  .والمستوطنين

فلسطينيين من مدينة ، أربعة مواطنين )السبت(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس إلى ذلك 
  .الخليل جنوب الضفة الغربية

 ٥/٩/٢٠١٠الغد، عمان، 
  

   أسيراً محرراً من غزة٣٣حكومة رام اهللا أوقفت منحة التعليم لـ ": لجنة نُصرة األسرى" .٢٣
عن إدانتها واستنكارها لقيام الحكومة في رام اهللا " اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى"أعربت : رام اهللا
منحة التعليم لثالثة وثالثين أسيراً محرراً من قطاع غزة، كانوا يواصلون تعليمهم الجامعي في بوقف 

جامعات القطاع، على حساب المنحة األوربية، من قبل برنامج تأهيل األسرى، بحجة أنهم ينتمون إلى 
  .حركة حماس والجهاد اإلسالمي، على حد قولها

هو حق لكل أسير، حتى لو حصل هذا المحرر على "لمحرر وأوضحت اللجنة أن تقديم خدمة لألسير ا
عمل بعد التحرر، سواء كانت هذه الخدمة تعليم جامعي أو الحصول على دورة مهنية أو رخصة سياقة 
وغيرها من المنح والخدمات، التي يقدمها برنامج تأهيل األسرى الممول من دول االتحاد األوربي، وليس 

  ". بدور اإلشراف فقط على توزيع هذه المنح لمستحقيها من المحررينمن حساب السلطة، التي تقوم
واستغربت اللجنة قيام حكومة فياض ووزارة األسرى في رام اهللا بوقف هذه المنح في هذا الوقت بالذات، 

، كما استهجنت استهداف "الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الحصار وضيق المعيشة"
التي ضحت بأحلى سنين عمرها من أجل كرامة وحرية الشعب الفلسطيني وأمضت السنوات "هذه الفئة، 

الطويلة دخل السجون، لكي ينعم بقية أبناء الشعب الفلسطيني باألمن، ومنهم من أمضى عشرين عاماً في 
  ". عام في السجون١٥السجون كاألسير المحرر هشام شعت، واألسير المحرر معين يوسف الذي أمضى 

  ٤/٩/٢٠١٠قدس برس،     
  
     يعلنون اإلضراب العام في األول من تشرين األول المقبل٤٨فلسطينيو الـ  .٢٤

 إعالن اإلضراب العام والشامل في ٤٨قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ : الناصرة
لمقبل  ااألول في األول من شهر تشرين - ٢٠٠٠ أكتوبر -الذكرى العاشرة لهبة القدس واألقصى 

 مواطنا من فلسطيني ال ١٣إلحياء لذكرى السنوية العاشرة ليوم القدس واألقصى والتي راح ضحيتها 
  . وإصابة المئات٤٨
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 أن إعالن اإلضراب العام يأتي كموقف وصرخة ووقفة إزاء استمرار ٤٨وأكدت قيادات فلسطينيي ال 
الممارسات والسياسات العدائية اإلسرائيلية السلطة اإلسرائيلية االعتراف بهذه الجريمة ، واحتجاجا على 

والتي برزت في النقب . المتزايدة بحق المواطنين العرب وتصعيد حكومة نتنياهو هجمتها عليهم
  . المحتلة بشكل عام٤٨خصوصا وباقي أراضي ال 

  ٥/٩/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
       في المئة من المياه الفلسطينية٨٥االحتالل يسرق : تقرير .٢٥

يستولي على ” اإلسرائيلي“كشف تقرير نشرته جامعة الدول العربية، أمس، أن االحتالل : )آي .بي.يو (
وقدر التقرير الذي أعده قطاع فلسطين .  في المئة من الموارد المائية في األراضي الفلسطينية ٨٥نحو 

 مليون ٨٠٠ و٦٥٠بين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية كمية المياه التي يسرقها االحتالل 
  .نفسها ” إسرائيل“متر مكعب سنويا يقوم بضخها لمستوطناته وإلى 

تقوم بسحب كميات كبيرة من المخزون الجوفى ) ميكوروت(” اإلسرائيلية“وذكر التقرير أن شركة المياه 
هذه المياه ، ثم تقوم ببيع )من دون مقابل(للضفة الغربية أو من اآلبار الواقعة مباشرة على خط الهدنة 

 ليتر لكل فرد يوميا ١٠٠وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد الفلسطيني بلغ نحو . مجدداً لبلديات الضفة 
  . ” إسرائيل“فرد في / ليترا٣٥٣ًلكافة االستخدامات مقابل نحو 

ا وكشف أن م. فرد يوميا للمستوطن في الضفة / ليتر٩٠٠وتابع التقرير أن تلك النسبة تزداد لتبلغ نحو 
 ضعف ما يسدده ٣ .٦يسدده الفرد الفلسطيني مقابل استهالك كل متر مكعب من المياه يقدر بنحو 

  . ضعف ما يسدده المستوطن في الضفة ٥ .٥وبحوالي ” اإلسرائيلي“
  ٥/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   لن تجدي نفعاً"إسرائيل" المفاوضات مع : حركة أمل .٢٦

ودعت الجميع الى ". مباشرة مع الكيان الصهيوني لن تجدي نفعاًالمفاوضات ال"أن " أمل"اعتبرت حركة 
عضو " التنمية والتحرير"رأى عضو كتلة و  ".اإلبتعاد عن لغة التشنج والتوتر والعودة الى لغة العقل"

التربوية في " أمل" أقامته مؤسسات إفطارالمكتب السياسي في الحركة النائب علي خريس، خالل حفل 
 واالجتماعية، اإلنسانيةالمواطن اللبناني له واجب على الدولة في تأمين الحقوق " ان صور أول من أمس،

  ".والمطالب االجتماعية هي حق من حقوق المواطن على حكومته
المفاوضات المباشرة أو حتى غيرها من طرق االتصال مع الكيان الصهيوني لن تجدي نفعا، : "وقال

 قاعدة المماطلة وتسير قدماً في مشاريع االستيطان وتهويد القدس  تتعاطى مع الفلسطينيين علىوإسرائيل
  ".الشريف

  ٥/٩/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  
 من فرص النجاح % ٥٠" المباشرة"أبو الغيط يعطي  .٢٧

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أن فرص النجاح أو الفشل في المفاوضات : )د ب أ(
ليهما، مشيراً إلى أهمية استمرار المحاوالت للوصول إلى تحقيق هدف  في المئة لك٥٠المباشرة تمثل 

” االهرام“وقال أبو الغيط لصحيفة . ” ألن التوقف معناه خسارة للفلسطينيين“إقامة الدولة الفلسطينية 
المصرية، أمس، إن الجانب األمريكي يتحدث عن وجود رغبة شديدة لديه لبذل الجهد إلقناع الجانبين 

، ”سالم“باتخاذ المواقف التي تؤدي إلى حدوث انفراجة للوصول إلى اتفاق ” اإلسرائيلي”ي والفلسطين
فال يتصور أن يجمد رئيس الوزراء “مؤكداً أن تحقيق هذه االنفراجة يتطلب وقف االستيطان، 

 وأشار إلى أن. االستيطان لمدة عشرة أشهر ثم يستأنفه بعد بدء المفاوضات المباشرة ” اإلسرائيلي“
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وبالتالي فإن اإلدارة األمريكية ترغب في “الوضع الداخلي األمريكي صعب بسبب األزمة االقتصادية 
 .” ولهذا فإن تحقيق نجاح في عملية السالم يعتبر أحد االحتماالت أمامها. . تحقيق نجاحات 

فة الغربية على طول حدود الض” إسرائيلية“وأكد أن مصر تساند الموقف الفلسطيني الرافض وجود قوات 
 . مع األردن 

  ٥/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  " الحريةأسطول" أردنيا وعربيا حول اعتداء ٣٠لجنة تقصي الحقائق توثق شهادات  .٢٨

غادرت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في االعتداء اإلسرائيلي على أسطول : ايهاب مجاهد -عمان 
أردنيا ) ٢٤(ثيق شهادات المشاركين واستمعت لشهادة الحرية عمان أمس بعد أن أنهت مهمتها وقامت بتو
  . وثالثة من فلسطينيي الداخل ولبنانيين اثنين وبحريني

 المهندس وائل السقا في تصريح صحفي أن اللجنة أنهت عملها األردنيةوقال رئيس لجنة شريان الحياة 
  .وغادرت المملكة يوم أمس وأنها وثقت كافة شهادات المشاركين

قا أكد أن مهمة اللجنة تنحصر في االستماع لشهادات المشاركين وتوثيقها من أجل تقديمها وكان الس
  .لمجلس حقوق اإلنسان العالمي ورفعها لألمم المتحدة ومجلس األمن

وبين السقا أن اللجنة ال تملك صنع القرار وهي لجنة لتوثيق المعلومات والشهادات مبينا أن دورها ينتهي 
  .لجنة األمم المتحدة وال تملك حق صنع القرار إنما يؤثر تقريرها عليه فقطبإرسال التقرير ل

  ٥/٩/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  تنطلق من لندن لمساعدة سكان غزة" ٥"شريان الحياة  .٢٩

البريطانية من لندن " تحيا فلسطين"التي تنظمها مؤسسة " ٥"تنطلق قافلة شريان الحياة : وائل بنات : غزة
وقال الناطق باسم القافلة زاهر . اري إليصال مساعدات لسكان قطاع غزة المحاصر سبتمبر الج١٨في 

بيراوي إن المؤسسة التي أسسها النائب البريطاني السابق جورج جاالوي بالتعاون مع اللجنة الدولية 
لكسر الحصار عن غزة، أعدت عشرات الحافالت المحملة بالمساعدات الطبية واإلنسانية ومواد اإلغاثة 

 سبتمبر من أمام البرلمان البريطاني متجهة إلى معبر رفح مرورا بعدد من ١٨تمهيدا النطالقها السبت 
وأضاف أن القافلة ستلتقي في الالذقية مع عشرات . الدول األوروبية وسوريا عبر األراضي التركية

ية إلى ميناء العريش الحافالت القادمة من الخليج واألردن، موضحا أن القافلة ستتجه من ميناء الالذق
  .المصري على متن سفينة تحمل على ظهرها المئات من الشخصيات التي ترافق القافلة

وأكد بيراوي أن القافلة ستلتقي في ميناء العريش مع جناحها الثالث القادم عبر البحر من شمال إفريقيا، 
نة الوطنية المغربية لدعم فلسطين الذي تنظمه اللجنة الوطنية الجزائرية لكسر الحصار بالتعاون مع اللج

  .والعراق، إضافة لمساهمة شعبية موريتانية هي األولى من نوعها منذ فرض الحصار على غزة
 دولة لكي ٣٠وأكد أن التنسيق جار على قدم وساق بين المنظمات والجمعيات المختلفة من أكثر من 

  .وبر القادمتصل القافلة إلى غزة في الموعد المحدد وهو العاشر من أكت
 ٥/٩/٢٠١٠، )السعودية(الوطن، اون الين، 

 
   مسبقا"إسرائيل"ايرلندا ترفض اتفاقية لكشف بيانات المسافرين األوروبيين إلى  .٣٠

تمارس الحكومة اإلسرائيلية ضغوطا كبيرة على االتحاد األوروبي إلتمام اتفاقية :  فكرية أحمد -الهاي 
ي، تقضى بكشف معلومات المسافرين األوروبيين إلى تم وضع مسودتها قبل أسابيع على نحو سر

واالتفاقية تتطابق . إسرائيل بصورة مسبقة، وكشف الحسابات البنكية لهم، تحت شعار مكافحة اإلرهاب
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مع بنود اتفاقيات أتمها االتحاد األوروبى مؤخرا مع أمريكا في سياق التعاون لمكافحة اإلرهاب وتتبع 
  .يةتمويالت التنظيمات اإلرهاب

وتثير هذه االتفاقية التي ستعرض على البرلمان األوروبي مع نهاية الصيف الجاري للبت فيها، جدال 
سياسيا واسعا حول مدى الثقة بين إسرائيل واالتحاد لكشف معلومات تمس المواطنين األوروبيين، وتأثير 

 رجال األعمال العرب العاملين االتفاقية وردود فعلها على العالمين العربي واإلسالمي، وعلى أداء وثقة
وتواجة االتفاقية اعتراضات أيرلندية، حيث هددت باستخدام حق الفيتو وقدمت . على األراضي األوروبية

بيانا رسميا للمفوضية األوروبية موقعا من وزير العدل ديرموت أهيرون أكدت خالله أن إسرائيل ليست 
أضافت أن هناك مؤشرات كثيرة على أن جهاز األمن ,. محل ثقة أوروبية إلتمام مثل هذه االتفاقية

سيستغل هذه المعلومات في تنفيذ عمليات خاصه به على غرار استغالله " الموساد"اإلسرائيلي السري 
جوازات سفر أيرلندية مزورة بجانب جوازات سفر فرنسية وألمانية وبريطانية الغتيال القيادي في حركة 

وشدد البيان األيرلندي على أن اغتيال المبحوح . بدبى في يناير الماضىحماس محمود المبحوح في فندق 
وتساءلت . وما أحاط به من اتهامات تشير إلى الموساد، يجعل مصداقية إسرائيل موضع شكوك كبيرة

أيرلندا ما إذا كان النظام اإلسرائيلي يتمتع باالستقاللية لحماية البيانات اإللكترونية، ومدى وجود 
 لعدم استغالل المعلومات األوروبية من بيانات ووثائق وتقديمها للموساد، مطالبة بوقف هذه الضمانات

  .االتفاقية لما ستمثلة من حساسية دولية
  ٥/٩/٢٠١٠، )السعودية(الوطن اون الين،

  
  "اتفاق المبادئ"عودة فلسطينية إلى وهم  .٣١

 بالل الحسن
بين الرئيس الفلسطيني ) ٢/٩/٢٠١٠(أت في واشنطن ال نبالغ إذا قلنا إن المفاوضات المباشرة التي بد

مصر (نياهو، وبرعاية أميركية، ومشاركة عربية محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت
فكل من ذهب إلى واشنطن . ، هي أفشل مفاوضات تجري في مطلع القرن الحادي والعشرين)واألردن

يعرف أن للمفاوضات أصولها، وأول األصول أن يكون لهذه المفاوضات مرجعية وهدف، يتم االستناد 
ة، وال يوجد هدف محدد متفق عليه، بل إن مبدأها في هذه المفاوضات ال توجد أية مرجعي. إليهما

 .األساسي هو أنها مفاوضات من دون أية شروط مسبقة
في هذه المفاوضات التي ال مرجعية لها وال يوجد لها هدف محدد متفق عليه، يستطيع كل طرف أن 

ن يحدد يقول ما يريد، ويستطيع كل طرف أن يتحدث عن المرجعيات التي يريد، ويستطيع كل طرف أ
نتنياهو يعلن أنه يريد البحث في . المطالب التي يريد، ولكن كل هذا ال يعدو أن يكون كالما في كالم

ويستطيع الرئيس . األمن أوال، وعلى ضوء مدى االتفاق في األمن يحدد موقفه من موضوع الحدود
، ثم ١٩٦٧ى حدود محمود عباس أن يرفض هذا الموقف اإلسرائيلي، وأن يطلب انسحابا إسرائيليا إل

وبهذا يستطيع كل موقف أن يناقض موقف الطرف اآلخر ألنه ال . يستمع إلى رفض نتنياهو لهذا المطلب
وبسبب هذا يسود . توجد مرجعية تحدد ما إذا كان هذا الطلب منسجما مع المرجعية المعتمدة أم مخالفا لها

 .جو من التشاؤم، ويرجح كثيرون أن المفاوضات ستفشل
لمفاوضات قد ال تفشل، ألنه حين تغيب المرجعية، وحين يكون هدف المفاوضات ليس محددا، فإن ولكن ا

توازن القوى بين األطراف يصبح هو المرجعية التي تفرض نفسها كأمر واقع، وتوازن القوى يتحدد هنا 
يطر، وهو الذي االحتالل اإلسرائيلي هو المس. قوة االحتالل اإلسرائيلي، وقوة الوزن األميركي: بأمرين

والوزن األميركي ينحاز إلى جانب إسرائيل بالكامل، ويعطي للحلول . يستطيع بالتالي أن يقول ال ونعم
التي تقترحها إسرائيل قوة الدولة العظمى، التي يتعامل الرئيس عباس معها على أنها قدر ال يمكن رده، 

ومع أن الرئيس عباس يحاول . ياسية كلهاوال بد له من أن يتعامل معه، وإال سيصبح خارج اللعبة الس
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حتى اآلن، وبطريقة يائسة، أن يجعل من القرارات الدولية، ومن خارطة الطريق، ومن بعض الجمل في 
بيانات اللجنة الدولية الرباعية، مرجعية سياسية له، فإن محاولته هذه ال تلقى قبوال من األطراف 

» رسميا«يع أن يعلنه وأن يكرره، ولكنه رأي ال وجود األخرى، وهي بالتالي مجرد رأي شخصي، يستط
له على طاولة المفاوضات، حتى إن االتحاد األوروبي، وقد أدرك أن كل وزنه الدولي والسياسي 
واالقتصادي لم يتم االعتراف به، ففضل أن يقاطع مفاوضات واشنطن، وأال يكون حاضرا مع 

ي يريد دورا سياسيا، بينما ترفض واشنطن وتل أبيب ذلك، فاالتحاد األوروب. الحاضرين في حفل االفتتاح
وإذا كان هذا هو حال االتحاد األوروبي، فإن وضع . ويؤيدانه مموال فقط لخطط سياسية يحددها اآلخرون

 .هو بالضرورة أسوأ من وضعه) لحفظ ماء الوجه فقط(من يستند إلى مرجعيته 
ير دليل في توضيح هذا الموقف النقدي من مفاوضات  اإلسرائيلي خ-ولنا في تجارب التفاوض العربي 

 اإلسرائيلية التي أدت إلى اتفاق سالم بينهما، فحتى تلك -واشنطن؛ ولنبدأ بالمفاوضات المصرية 
المفاوضات التي رفضها كثيرون، وأدانها كثيرون، جرت حسب األصول الدولية للمفاوضات، فإسرائيل 

يناء، ورفض السادات أن يذهب إلى المفاوضات إال بعد أن أعلنت لم تكن تسلم باالنسحاب الكامل من س
 السورية، -والمثل الثاني نجده في المفاوضات اإلسرائيلية . إسرائيل موافقتها على مبدأ االنسحاب الكامل

فسورية تطلب إقرارا إسرائيليا باالستعداد لالنسحاب الكامل من الجوالن المحتل كشرط لبدء المفاوضات، 
 -  ١٩٩١مفاوضات (ترفض إسرائيل تقديم هذا التعهد تتعطل المفاوضات، كما حدث في واشنطن وحين 
 .بعد مؤتمر مدريد، وكما حدث في المفاوضات غير المباشرة التي أدارتها تركيا مؤخرا) ١٩٩٣

، )ملاالنسحاب الكا( الفلسطينية الراهنة، فقد رفض نتنياهو تحديد هدف -أما في المفاوضات اإلسرائيلية 
، ولذلك نقول إن هذه )من دون شروط مسبقة(وقبل الجانب الفلسطيني أن يذهب حسب هذه الصيغة 

المفاوضات لن تكون إال مفاوضات عرجاء، ال تحكمها أية مرجعية، وليس معروفا لها أي هدف، وهنا 
لمحتل، وهي يسود الهدف الوحيد المتبقي؛ أال وهو توازن القوى، والغلبة هنا في توازن القوى هي ل

 .للراعي األميركي غير النزيه المنحاز إلسرائيل وعدوانيتها بشكل أعمى
ومرة أخرى نقول، إن المفاوضات على الرغم من كل هذا، قد ال تفشل، وإن الطرف اإلسرائيلي 
سيعرض خطته التي تتناسب مع مصالحه ومع عدوانيته، وإن الطرف األميركي سيضغط في اتجاه 

 .تقدم الطرف الفلسطيني المفاوض ليضع بصمتهوهنا سي. قبولها
 ماذا يطرح نتنياهو؟

، ثم يتفاوض الطرفان حول »اتفاق مبادئ«ونقطة الصفر تعني إنجاز . إنه يطرح البدء من نقطة الصفر
أعلن ذلك جورج (اتفاق المبادئ هذا لعشر سنوات قادمة، وقد أعلنت أميركا موافقتها على هذا التوجه 

، وكذلك أعلن الرئيس عباس استعداده لقبول حل )٢/٩/٢٠١٠ه الصحافي مساء يوم ميتشل في مؤتمر
 .مؤقت يجري تطويره مع استمرار المفاوضات

كان اتفاق مبادئ، ) ١٩٩٣(بهذا الموقف يتم إلغاء تجربة اتفاق أوسلو من أولها إلى آخرها، فاتفاق أوسلو 
 .من جديد» اتفاق مبادئ«اغة  عاما، ثم وصال إلى ضرورة صي١٧وتفاوض الطرفان حوله 

» الشرق األوسط«(األميركية » نيويورك تايمز«كتب الرئيس المصري حسني مبارك مقاال في جريدة 
وقد يتحمس البعض . ، ودعا إلى نشر قوات دولية في الضفة الغربية كجزء من صيغة الحل)١/٩/٢٠١٠

سؤال العسكري، الذي سيبرز في وجه هذا لمثل هذا الحل، ولكن السؤال القانوني، والسؤال الدولي، وال
أين ستتمركز هذه القوات الدولية؟ القانون الدولي يقول إن تمركزها يجب أن يكون عند : االقتراح هو
 ليضمن الهدوء بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، أما إذا لم تتمركز هناك فال ١٩٦٧خط حدود 

ح، ويرفض أكثر من ذلك؛ يرفض البحث في حدود جدوى منها، ولكن نتنياهو يرفض هذا االقترا
العربي سيتالشى أمام مخطط نتنياهو، وأمام الدعم األميركي له، وال » األمل«، ولذلك، فإن هذا ١٩٦٧

 .، والتفاوض حول اتفاق المبادئ لعشر سنوات قادمة»اتفاق المبادئ«يبقى سوى 
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ت في واشنطن، ويتظاهر، حتى، المؤيدون يتظاهر كثير من الفلسطينيين ضد هذه المفاوضات التي بدأ
ويقوم فدائيون فلسطينيون بعمليات فدائية ضد االحتالل، وفي توقيت . للسلطة الفلسطينية ضدها أيضا

والغريب أن السلطة الفلسطينية تعتبر كل ذلك موجها ضدها وليس ضد االحتالل، . واضح الهدف والداللة
وبهذا يلتقي االنصياع السياسي . اردة المقاتلين والبحث عنهمفتنشط أكثر من قوات أمن االحتالل في مط

  فماذا يبقى لهم؟ ماذا يبقى لهم؟.. مع االنصياع األمني
  ٥/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
 !  توطئة لحروب جديدة ؟"السالم"حين يصبح  .٣٢

  عريب الرنتاوي 
 سنوات في دوائر صنع القرار في الجدل حول مساري الحرب على إيران والسالم لفلسطين المحتدم منذ

 - اإلسرائيلية ، برزت مدرستان رئيستان في التفكير السياسي السائد هناك ، واحدة -األمريكية 
 وتنظر إلى إيران كعدو أول -إسرائيلية أساسا ولها مؤيدون كثر في أوساط محافظي واشنطن الجدد 

 والغرب عموماً تحت الزعامة األمريكية يتعين أن تصطف في مواجهته قوى االعتدال العربي وإسرائيل
 هاميلتون ، وجسدت إدارة أوباما أهم مالمحها -بشكل خاص في تقرير بيكر " تظهرت"، فيما الثانية وقد 

، فهي وإن كانت تشترك مع المدرسة األولى في استعداء إيران ، إال أنها ترى أن حل القضية الفلسطينية 
 إيران ، وأن مثل هذا الحل كفيل بتذليل أية عقبات تعترض بناء يجب أن يسبق أي تدبير عسكري ضد

 .الذي تقترحه المدرسة األولى" حلف االعتدال والديمقراطية"
عندما جاء نتنياهو إلى السلطة ، لم يترك وسيلة إال وحاول بها ضمان الغلبة لمدرسته في التفكير 

 لكل عناصر التحالف المذكور ، والهدف الذي "العدو الموحد"السياسي ، وتحويل إيران وحلفائها إلى 
يتعين التعاطي معه بالشدة العسكرية ، بيد أن محاولته تلك اصطدمت بتردد أمريكي واضح نابع في 
األصل من دروس الفشل المر في العراق وأفغانستان ، ومستمد من التداعيات الثقيلة لألزمة المالية 

أوالً ، من " خيار العقوبات والحصار والدبلوماسية" على تفضيلها واالقتصادية العالمية ، فظلت واشنطن
 .دون أن تزيل عن الطاولة خيار القوة العسكرية بالطبع

السجال االستراتيجي بين الحليفتين "تباين المدرستين لم يفض إلى غلبة إحداهما وهزيمة األخرى ، و
، تراجع نتنياهو خطوة تكتيكية مؤقتة للوراء " اكلمة سواء بينهم"انتهى على ما يتضح إلى " االستراتيجيتن

بعدم توريط واشنطن في حرب ثالثة خالل عقد واحد من الزمان ، وتقدم " قصيرة األمد"، وقدم وعوداً 
أوباما خطوة إضافية لألمام على طريق تشديد العقوبات والحصار المضروبين على إيران ، وهذا التوافق 

رار أشهراً إضافية قادمة ، ونقول أشهراً وليس سنوات ، ذلك أن وراء التكتيكي يبدو مرشحا لالستم
 .األكمة اإلسرائيلية ما وراءها

ومقتضيات عملية " التفاوض"في هذا السياق االستراتيجي العام ، وجد نتنياهو نفسه منساقاً إلى لعبة 
 في االنحناء أمام عاصفة ، مقتفيا أثر أسالفه من قادة اليمين ورؤساء حكوماته الذين برعوا" السالم

أي مفاوضات من أي مضمون ، وإدخال " تفريغ"األمريكية ، مؤمنين بقدرتهم على " السلمية"الضغوط 
العرب والفلسطينيين دوماً في دوامات ودهاليز المطالب والشروط والتحفظات التعجيزية ، ولقد نجحوا 

مرورا بنتنياهو نفسه وحكاية " لفصل األحاديا"في ذلك إيما نجاح ، من شامير في مدريد إلى شارون في 
 .واي ريفر وما أعقبها وتالها

ما يجري اآلن ، ليس سوى سحابة كثيفة من الخداع ، أقله من الجانب اإلسرائيلي المدعوم بمواقف 
متشددي واشنطن وصقورها ، حتى وإن صاحبها بعض الخطوات التكتكية على األرض ، من نوع 

 ، أو اإلفراج عن بعض المعتقلين وأموال الضرائب الفلسطينية ، هدف ٢٠٠٠ل  أيلو٢٨العودة لخطوط 
أوالً ، التغطية والتموية على عمليات االستيطان السرطانية في الضفة : هذه السحابة المزودج يتجلي في
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لحروب والتهويد الزاحف في القدس ، وثانياً ، خلق البيئة اإلقليمية والدولية المناسبة لموجة جديدة من ا
،  حماس في غزة وحزب اهللا في لبنان، بدءا باألطراف األضعف في المعادلة ،" محور الشر"مع أطراف 

 .وانتهاء بإيران وقد يتطلب األمر مروراً بسوريا
ما يجري اآلن ، ليس سوى قنابل دخانية ، سيتلطّى تحت ظاللها الكثيفة جنراالت إسرائيل وهو يمتطون 

الطريق إلى غزة وجنوب لبنان ، واألرجح بغطاء سياسي ـ دولي طالما أن هدف دباباتهم وطائراتهم في 
، وسوف لن تعجز إسرائيل عن استغالل أي حادث أو حديث لتنفيذ أجندتها هذه " إنقاذ السالم"الحرب هو 

المتزايدة وفقا ألحدث التقارير عن األمن القومي " مهددات األمن القومي اإلسرائيلي"وحسم الموقف مع 
 .اإلسرائيلي ومهدداته

نحن إذن ، لسنا أمام عملية تفاوضية سلمية ، نابعة من قناعات عميقة بالحاجة لحل هذا الصراع على 
 -أسس ترضي األطراف جميعها كما يزعم ، حتى وإن كانت بعض أطراف هذه العملية مؤمنة بذلك 

له وبه أن يكون توطئة وتمهيداً يراد " سالم" نحن أمام -خصوصا في الجانب العربي وربما الغربي 
، لتغيير نُظُمه واستئصال " معسكر المقاومة والممانعة"لحروب جديدة في المنطقة ، لتصفية الحساب مع 

منظماته ، إنفاذا لنبؤة ديك تشيني ورغبته واستراتيجية التي فضح بعض مالمحها شريكه في جريمة 
األيام ، شديد الحماسة في ترويج الحرب على إيران الحرب على العراق طوني بلير ، الذي يبدو هذه 

هذه المرة ، وبحجة سعيها المتالك القنبلة النووية ، ولم ال يفعل ذلك طالما أن رئيس الوزراء البريطاني 
 زال يحظى بمكافآت وأوسمة األسبق ، نجح في اإلفالت من العقاب على جريمته األولى ، بل وما

السالم "طيب خاطر لألسف ، مهمته كموفذ للرباعية الدولية ومنظّر لـ، الذين قبلوا ، وعن وهدايا
 .؟،" نموذج جنين لإلنسان الفلسطيني الجديد"ومروج لـ" االقتصادي

  ٥/٩/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
  بشرط أن تخسر نفسك .٣٣

  فهمي هويدي
جية واشنطن محورية الدور المصري في استراتي: فشلت في العثور على تفسير بريء للعبارة التالية

بالمنطقة، ذلك أنها تتحدث عن استراتيجية واحدة هي األمريكية، وهو أمر مفهوم وال غضاضة فيه، إذ 
طالما أن واشنطن تدعى أن لها مصالح في الشرق األوسط وأنها تعتبر أمن إسرائيل من أمنها القومى، 

يفترض في هذه الحالة أن تكون فمن الطبيعى أن تكون لها استراتيجية تخدم تلك المصالح واألهداف، و
لمصر استراتيجيتها الخاصة التي تؤمن مصالحها العليا، بحسبانها بلدا كبيرا ومحوريا في العالمين 
العربي واإلسالمي، لكن العبارة سابقة الذكر لم تتحدث عن تالق أو تقاطع بين االستراتيجيتين األمريكية 

 الثانية، ليس ذلك فحسب ولكنها فاجأتنا بما هو أبعد والمصرية، لكنها ركزت على األولى وتجاهلت
بكثير، إذ اعتبرت أن الجهد المصري يؤدي دورا محوريا في االستراتيجية األمريكية بالمنطقة، دون 
تبيان لطبيعة ذلك الدور، ومدى اتفاقه أو اختالفه مع المصالح المصرية العليا، وهو كالم ال يحتمل 

 تفسيرا سوى تفسير واحد هو أنه يعني أن واشنطن تخطط وأن - لألسف -ه قراءات متعددة، ولم أجد ل
القاهرة تنفذ، وإذا بدا ذلك نوعا من إساءة الظن، فإنني أرجو ممن لديه قراءة أخرى تساعد على إحسان 

  .الظن أن يدلني عليها
 التي أجراها العبارة المحيرة وردت في ثنايا تصريح لمصدر مصري مسؤول، كان قريبا من المحادثات

الرئيس مبارك في واشنطن خالل األسبوع الماضي، وقد استوقفتني صياغتها، خصوصا أنها أبرزت 
، وتحت العنوان نشرت الصحيفة تقريرا )١/٩عدد (» الشروق«ضمن عناوين الصفحة األولى في جريدة 

لكالم الذي نقل على لمراسلها في واشنطن حول أجواء الزيارة المذكورة، وال أعرف إلى أي مدى كان ا
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لسان المسؤول المصري دقيقا، ولذلك فإنني تمنيت أن أقرأ مراجعة أو تصويبا له طوال األيام األربعة 
  .األخيرة، لكنني لم أجد أثرا لذلك األمر الذي دعاني إلى افتراض صحته حتى إشعار آخر على األقل

، وإنما كان مضمون التقرير مثيرا لالنتباه )ةاستفزني إن شئت الدق(لم يكن العنوان وحده الذي استوقفني 
أيضا، ذلك أنه تحدث عن أن ما قامت به حكومة حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالسياسة التركية في 
الشرق األوسط أسهم في تأكيد أهمية ودور مصر المحوري بالنسبة لواشنطن فيما يتعلق بقضايا المنطقة، 

 األمن ضد فرض المزيد من العقوبات على إيران، ومن قبله رفض ذلك أن تصويت تركيا في مجلس
الحكومة التركية التحذيرات األمريكية واإلسرائيلية من السماح لسفن أسطول الحرية باإلبحار نحو قطاع 
غزة وما ترتب على ذلك من آثار، زادا من التشكك األمريكي في النوايا التركية، وهو ما دعا كثيرين في 

الهادف الستقرار صراع الشرق «ى المناداة بضرورة التركيز على الحليف المصري المستقر، واشنطن إل
  .»األوسط والمعارض لطموحات إيران النووية والمعادي لحماس

نقل التقرير عن مسؤول مصري لم تذكر اسمه قوله إننا استفدنا كثيرا من حادثة أسطول الحرية، التي 
ري، الذي يمكن االعتماد عليه من قبل الواليات المتحدة، وذكر على أكدت أهمية الدور المصري المحو

قوله إن مصر تلعب دورا في االستراتيجية ) مايكل وان(لسان أحد خبراء معهد الشرق األوسط 
ديفيد (األمريكية، وهو ذات المعنى الذي عبر عنه خبير آخر من معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 

الم مصر مع إسرائيل مازال حجر األساس للسياسة األمريكية في الشرق األوسط، حين قال إن س) بوالك
ذات قيمة كبيرة ) يقصد المقاومة الفلسطينية(كما أن معارضة مصر للطموح اإليراني وعنف المتطرفين 

  .ألهداف أمريكا
عت فيها عن ما معنى هذا الكالم؟، معناه أن واشنطن غضبت على تركيا ألنها تبنت سياسة مستقلة داف

مصالحها العليا، وعبرت عن تعاطفها مع الفلسطينيين المحاصرين في غزة، ووجدت في مصر بديال 
الدور «طيعا مستعدا لالستجابة لما تريده واشنطن، من العداء إليران إلى العداء لحماس، وهذا هو 

 تجيب عن تساؤالت الذي أصبحت تؤديه مصر اآلن، األمر الذي يضعنا أمام حقيقة مخزية،» المحوري
الذين يفتقدون دور مصر ويتحسرون على غيابها، ذلك أنهم يتساءلون عن مصر التي كانت بلدا محوريا 
في العالم العربي يرمز إلى عزته وكبريائه، وال يريدون أن يصدقوا أن الزمن تغير، وأن الدور 

الشرق األوسط، في درس خالصته المحوري اآلن أصبح يتم في إطار تنفيذ االستراتيجية األمريكية في 
  .أنك لكي تكسب الرضا األمريكي البد أن تخسر نفسك

  ٥/٩/٢٠١٠الشرق، الدوحة، 
  
  !هل تنتحر بيد أبنائها؟.. "إسرائيل" .٣٤

  أسعد عبد الرحمن
باتت العقيدة الدينية تتحكم، على نحو مضطرد، بالمجتمع اإلسرائيلي حتى تراجع عدد اإلسرائيليين 

 في نظر -ين، وتهودت األيديولوجيا الصهيونية بعد أن نشأت علمانية، وأصبح الصراع المصنفين علماني
ولربما أضحت العقيدة اليهودية هي المحرك .  امتدادا لتدمير الهيكل المزعوم-كثير من اإلسرائيليين 

صرف وتتجلى السياسة اإلسرائيلية هذه بوضوح في ميلها للت. األول إلسرائيل بدل المصالح السياسية
رئيس ) عوفاديا يوسف(ال فرق بين الحاخام : وفي كل هذا، ال فرق بين يمين ويسار. كدولة فوق القانون

الدينية في اسرائيل الذي، باألمس فقط، تمنى » شاس«طائفة اليهود الشرقيين والرئيس الروحي لحركة 
الذي أصبح ذيال » يساريال»الحالي العلماني و» الدفاع«الموت للشعب الفلسطيني وقيادته، أو وزير 

) افيغدور ليبرمان(رموز التطرف اليميني » أسطع«أو أحد ) ايهود باراك(لحكومة اليمين المتطرف، 
زعيمة المعارضة ) تسيبي ليفني(، وال أيضا »ال مواطنة بدون والء«ومشاريعه العنصرية وعلى رأسها 

قومي سيكون في الدولة الفلسطينية وليس  لطموحهم ال٤٨االسرائيلية التي أعلنت أن ممارسة فلسطينيي 
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التي » يهودية الدولة االسرائيلية«وأطروحة ) بنيامين نتنياهو(في اسرائيل، ناهيكم عن رئيس الوزراء 
األمن القومي «يطالب الفلسطينيين والعالم االعتراف بها بعد أن أضحت مفهوما رئيسا في استراتيجية 

  .»اإلسرائيلي
، هو »االستيطان«/ مثال، االستعمار. دم عليه إسرائيل هذه فيه نسبة كبيرة من الغباءفي السياق، فإن ما تق

موضوعيا، وفي نظر العالم نقيض لحل الدولتين، وإسرائيل تسير على خطا جنوب افريقيا في زمانها 
ال «: »يديعوت احرونوت«في » وصمة االستيطان«في مقال ) جادي طؤوف(ويقول الكاتب . العنصري

فهو برهان ساطع على أن الدولة اليهودية ال : اإلسرائيليون دائما معنى االستيطان في نظر العالميفهم 
ألن أولئك الذين يروننا من الخارج يعتقدون أن حكومة إسرائيل . تنتمي في الحقيقة إلى العالم المستنير

محتلة، يكون فيها لليهود تتحدث عن دولتين، لكنها تفعل كل ما تستطيع لتأبيد صورة حكم في المناطق ال
نحن دولة مع وصمة في جبينها، . مثل جنوب افريقيا في زمانها. حق تصويت وال يكون للعرب

مسموح أن نخمن أننا إذا ما بقيت النظرة لنا كذلك، فسنتحول من كوننا . واالستيطان هو الوصمة
: »دولة ثنائية الوهم«ال بعنوان في مق) الكسندر يعقوبسون(فيما يقول الكاتب . »مشبوهين إلى معزولين

 ليس السرائيل خيار أن تضم المناطق وأن تمنح سكانها جنسية النها ستكف آنذاك عن كونها ١٩٦٧منذ «
هل يمكن أن نفترض، أن يوافق الشعب الفلسطيني . إن تبني خيار الضم واعطاء الجنسية وهم. اسرائيل

لذي ال يوجد لدولته صبغة عربية واضحة وال تعد زمنا طويال على أن يكون الشعب العربي الوحيد ا
جزءا من العالم العربي؟ أمن المنطقي أن نفترض، أن يوافق الفلسطينيون على القيام بهذا التنازل من 

  »الصهيونية؟) النبتة الغريبة(أجل 
الذي في السنوات األخيرة، خسرت إسرائيل كثيرا من الصورة التي جلبت لها التعاطف الغربي العالمي 

فال بطولة في االعتداء على المتضامنين األجانب، . بات مستاء بسبب المقارفات اإلسرائيلية المتكررة
سواء في عرض البحر الساعين لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، أو في تظاهرات االحتجاج 

إسرائيل اآلن إذن، . ، أو ضم أراض فلسطينية لغايات توسعة جدار الفصل العنصري»المستوطنات«ضد 
. في أعين الكثيرين في الغرب، بل وفي إسرائيل، دولة غير عقالنية وهستيرية وتعاني جنون االرتياب

في الغرب، عالوة على قيادات متكاثرة على امتداد » كبار القوم«وفي هذا الصدد، انظروا إلى ما يقوله 
عاموس (، للكاتب اإلسرائيلي »ي البحرالقوة اإلسرائيلية، بال هدف ف«: في مقال بعنوان. يهود العالم

رجل يملك مطرقة كبيرة إذ تبدو «: يورد مثاال عن الدولة الصهيونية فيقول» نيويورك تايمز«في ) عوز
ومن منظورنا، معروف ان المشروع الصهيوني بجوهره هو مشروع ! »كل مشكلة وكأنها مسامير

بل إن ذلك المشروع . الصراع» حل«تهدف  أي خطة تس– حتى في الحق أيامه -استعماري، لم يتبن 
كما أرادها ولو على حساب » المسألة اليهودية« ليخلق الصراع ويفرض ذاته متبنيا حل - أصال –جاء 

لذا ليس غريبا أن يرى المشروع الصهيوني في الدولة الفلسطينية نقيضا . »المسألة الفلسطينية«تخليق 
ر الدولة الصهيونية على المضي في غيها بوصفها كيانا فهو إصرا» الغريب«أما األمر . إلسرائيل

حتى فقدت قدرتها على التحول الى » االستيطان»يمضي على درب منطق وممارسة القوة والعنصرية و
عنف عسكري، وعنف :  والخرافات التوراتية والتلموديةباألساطيردولة متوازنة، خاصة مع تمسكها 

يعاني منه الفلسطينيون والعرب نعم، لكنه عنف ستطال ناره سياسي، وعنف اقتصادي، وعنف ثقافي، 
!! لكن يبقى التأكيد على أن إسرائيل ليست أولى الكيانات التي انتحرت بيد أبنائها.  قريبا جدااإلسرائيليين

من سياسيين وكتاب في العالم الغربي، بل وفي أوساط يهود » كبار القوم«انظروا ما بات يقوله : ونكرر
  ! لم، بل وفي إسرائيل ذاتهاهذا العا

  ٥/٩/٢٠١٠الرأي، عمان، 
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  يتحدث عن السالم، ويجّهز إليران  .٣٥

  بن كاسبيت  
في كل مرة يمضي فيها هؤالء االشكناز لصنع سالم فوق أعشاب البيت األبيض، ينتج لنا بعد ذلك مسار "

 يشع والذي كان الى وقت قريب ، هذا ما قاله هذا األسبوع نفتالي بينيط، المدير العام لمجلس"قتل ودمار
السؤال الذي بقي . الذي سافر هذا األسبوع الى أعشاب البيت االبيض" االشكنازي"رئيس مقر العمل 

مفتوحا هو هل سافر هذا االشكنازي، المسمى بنيامين نتنياهو لصنع السالم حقا، أم سافر في الحاصل 
الوثنية الثابتة في منطقتنا، وفحواها انه في كل مرة مهما يكن األمر فإن المراسم . للتظاهر بصنع السالم

يتحدث فيها البيض عن السالم يأتي السود ويصنعون ارهابا، جبت هذا االسبوع، حتى ايصال هذه 
، ال يعني ذلك أن هذا يعزي شخصا ما، "كريات أربع"السطور الى الطباعة، حياة أربعة اسرائيليين قرب 

ألنه يجب . ، كما كانت العادة ذات مرة"ضحايا سالم"قتولين هذا االسبوع لكنه ال يمكن حتى أن نسمي الم
  .قبل ذلك أن نبرهن على أن عند الجانبين نية حقيقية للسالم

ووقع هناك على اتفاق الخليل الذي كان .  سنة سافر بنيامين نتنياهو الى مؤتمر واي بالنتيشن١٢قبل 
 الى البالد، وهو ما زال يهبط درج الطائرة في مطار مع عودته. اجراء خاف شمعون بيريس فعله قبله

وأسقطه اليمين . بن غوريون، عدل بيبي نحو اليمين، وانقض على المعارضة من اليسار وفجر االتفاق
. رأس المعارضة التي انقض عليها نتنياهو آنذاك ايهود باراك. الذي لم تجز عليه هذه المناورة الحادة

وكان . في تلك االيام، لم يحسب نتنياهو حسابا لباراك ولم يخفه حقا. اهووهو اليوم وزير دفاع نتني
باراك ال . "الفرض في حاشية نتنياهو أنه ال يوجد لبيبي بديل حقيقي في اليمين وال في اليسار ايضا

على يقين من قدرته " الساحر"لو كان نتنياهو الذي لقب . ، كان هذا هو الفرض السائد عند الجمهور"يحلق
  .لى االستمرار في المناورة أو الفوز في االنتخابات التالية أيضاع

هبط . لم ينجح نتنياهو في االستمرار ، وجر الى االنتخابات وهزمه باراك بنتيجة مذهلة. والنهاية معلومة
إن بيبي، الذي حافظ . حدث ذلك آنذاك بين عشية وضحاها تقريبا. نتنياهو وتحطم أكثر مما ارتفع باراك

اجتمعت . تعادل أو تفوق طفيف باستطالعات الرأي حتى اللحظة األخيرة تقريبا، هبط مرة واحدةعلى 
كان آنذاك تصويت مزدوج، فورقة للكنيست . كتلة حرجة وأسقطت التأييد العام له كما في انهيار ثلجي

لحال اليوم ا).  في المائة١٢بفرق (وورقة أخرى لرئاسة الحكومة، ساعد ذلك باراك على التغلب عليه 
وهم . كما كانت آنذاك، فحاشية نتنياهو تعتقد أنه ال بديل حقيقيا لبيبي في اليمين وال في اليسار ايضا

وتتبوأ . فأفيغدور ليبرمان، الخاضع للمساءلة يستطيع أن يكون بيبي القادم. مخطئون هذه المرة أيضا
ويبدو اآلن . ب العمل الذي كان ذات مرةإن كاديما هو حز. تسيبي ليفني اليوم منصب ايهود باراك آنذاك

وهو برغم انخفاض دائم في . ايضا ان نتنياهو واثق بقدرته محافظ على قوته مسيطر على الوضع
لكنه كوي ولذع وهو يعلم أن هذا قد يحدث وعندما . استطالعاته الداخلية، ال يزال ال يبين عالمات انهيار

دفنك االنهيار تحته بين عشية وضحاها تقريبا وقد يبسط ي. يحدث يحدث سريعا، وتصعب السيطرة عليه
  .العصفور جناحيه فجأة ويطير

اعتقد أكثر . هل نتنياهو جدي؟ هل نضج الجراء تاريخي؟ هل اجتاز نهر الروبيكون؟ اآلراء مختلفة
المقدرين حتى الليلة بين االربعاء والخميس من هذا االسبوع التي خطب فيها خطبة في واشنطن أن 

. لقد أدرك أنه يجب احداث أصوات مسيرة سالم ليوثق الحصار على ايران ففعل. نياهو يقدم عرضانت
األخيرة ومع " وزرائنا"كانت خطبته في جلسة ". إنه لم يقرر بعد"وعندما يسأل أناسه في ذلك يقولون 

ام، باسلوب لم يبدأ تنفيذ االعداد المطلوب للرأي الع. رفع الكأس عشية شخوصه الى واشنطن عادية
أننا ال نستطيع أن "وال في " حان الوقت لتقاسم البالد"، وال أنه "تنازالت مؤلمة"ولم يتحدث عن . شارون

بل إنه لم . وقد تخلى ايضا عن أفكار دان مريدور". نكون في جميع االماكن التي نريد أن نكون فيها
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ة مع الفلسطينيين الى الموافقة على سيضطر نتنياهو من أجل احراز تسوي. يعاود أسس خطبة بار ايالن
  .أيمكن ان يحدث هذا؟ يبدو أنه ال. اقتراح أبعد مدى من اقتراح ايهود اولمرت األخير

  بيبي مضغوط
فحواه أن ربع ") خزان األدمغة"بتنفيذ (نشر ها هنا في يوم الجمعة الماضي استطالع عن مجلس يشع 

وهذا االستطالع، مثل كل . ذا أطال نتنياهو التجميدمصوتي الليكود سيزنون االنتقال الى ليبرمان ا
". نحن نفقد الليكود: "استدعى عددا من مستشاريه وحذرهم قائال. استطالع جعل بيبي في ضغط شديد

  .وبعد ذلك سافر الى واشنطن
من توقع بدء اعداد األرضية . كانت خطبته في مراسم افتتاح مؤتمر السالم مفاجأة تناقض هذه النظرية

، وقال "سالم الجيال"فقد تحدث رئيس الحكومة عن . عامة الجراء نتنياهو السلمي، حصل على مطلوبهال
، وسمى أبا "الشعب اليهودي ليس غريبا في أرضه لكننا نعرف أن أناسا آخرين يقاسموننا هذه البالد"إن 

لفوز في جدل بل عملت من أجل اسرائيل طوال حياتي لكنني لم آت هنا ل"، وقال إنني "شريكي"مازن 
  ".ولم آت أللعب لعبة اتهام يخسر فيها حتى الفائزون، أتيت ألحرز سالما. لصوغ سالم

هل خطبها نتنياهو من داخل قلبه؟ هل اندفع كالمه خارجا في . كانت هذه خطبة جيدة ومؤثرة وزعامية
 الداخلية المطلوبة عذاب نضج حقيقي؟ أو بكلمات سهلة هل ينوي هذا أيضا؟ هل يوجد في نتنياهو القوة

لمواجهة نواة قوته الطبيعية؟ وهل هو قادر على اجتثاث حزبه من المكان المريح الذي يستقر فيه اليوم 
  .ويأتي به الى مكان جديد غريب، وهو ما يفترض أن يفضي الى انقسامه شبه المحقق؟ في هذا شك كبير

  حيلة باراك
التي نشرت كاملة في هذا ( مرة أخرى خطته الشهيرة وماذا عن ايهود باراك؟ إنه ينشر هذا االسبوع

وهو يحتال على رئيس الحكومة حيلة يمكن صنع مثلها فقط ). الصفحات قبل عدة أسابيع ال للمرة األولى
فزعيم دولة يسافر الى لقاء سياسي حاسم وتاريخي، محتفظا بالغموض، ويعتم : في ديمقراطيتنا العجيبة

ه وهو ال يزال في الجو أن وزير دفاعه وحليفه السياسي يرسم الحدود الدقيقة على خططه ونياته، ليتبين ل
  .في جبل الهيكل" بسيادة مشتركة"ويعلن 

يعلم كل من . . مهما يكن هذا سخيفا، فليس الحديث ها هنا عن بالون تجارب وال عن أول التباشير
وفي القدرة على التوصل . شريكوفي وجوه . يعرف ايهود باراك رأيه الحقيقي في احتماالت التفاوض
فباراك، الى وقت قريب، سمى التفاوض مع . الى اتفاق تاريخي وانهاء الصراع في غضون سنة

ما الذي حدث فجأة ). وهو جماع لين من الهواء الساخن" (سوفال"الفلسطينيين بأسماء جذابة خالقة مثل 
 لـبريفرامان وبوغي وشيلي ومجادلة على اذاً؟ إن ما حدث فجأة هو أن نشأت حاجة ملحة الى أن يبرهن

ولهذا يواصل باراك . وقد برهن على ذلك. وبالمناسبة يعلم فؤاد هذا وحده. أنه يجب البقاء في الحكومة
الثرثرة، ثم الثرثرة، في خطته السياسية الضخمة، ويؤكد أنه يستمر بقضاء االيام والليالي القناع رئيس 

  . الحكومة بتبنيها
واذا ما حدث فسنعلم آنذاك ما .  عندما يتبين أن هذا ال يجدي؟ آه، لنؤمل أال يحدث هذا البتةوماذا سيحدث

حتى ذلك الحين من المحقق أن ينسل حزب العمل تحت نسبة الحسم، وأن يطلب باراك مالذا . نفعل
ذه االثناء لكن هدف باراك األعلى في ه. ، وليكن الطوفان بعده)أو يعتزل لحياة جيدة(سياسيا عند بيبي 

هو أن يبقى وزير الدفاع، واذا احتاج األمر الى نشر خطط سالم بمعدل مرة كل اسبوعين، فسنفعل ما 
  .سيكون دائما من يقبل هذه السلعة المستعملة منا. يجب

بيريس يصدق كل . بيريس يصدق دائما. أوربما مع كل ذلك؟ اذا سألتم شمعون بيريس مثال فإنه يصدق
يقال في . انه يتحدث كثيرا مع بيبي، وهو يسمع منه كالما حلوا آسرا. ه يصعب اتهامهوالحقيقة أن. شيء

أما سؤال هل بيبي هو . وتبين آخر األمر أنه على حق. فضل بيريس إنه صدق شارون في زمانه أيضا
إنه عالق في شرك عسل . شارون فإنه سؤال على حدة، وبيريس يفضل أال يجيب عنه في هذه األثناء
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والحديث عن الحالوة التي تتلو عند من رجم أكثر حياته .  في المائة من الشعبية عند الجمهور٩٥ لنسبة
فمن المريح له . يعلم بيريس أنه اذا رفع صوته فسيخسر اصواتا. وهذا يسبب االدمان. السياسية بالبندورة

قدر كاف للجميع وال التفاؤل صفة جيدة، يوجد منه . في هذه االثناء أن يستمر على الضغط والتصديق
  . يكلف ماال ايضا
  أصوات سالم

والى اآلن، وعلى األقل في تلك الخطبة في واشنطن، ولبضع دقائق على االقل، صدرت عن بنيامين 
كانت عنده جميع الذرائع في العالم ليكون متجهما . نتنياهو هذا االسبوع اصوات زعيم يسعى الى السالم

وعن الدم اليهودي كله الذي سفح في كل مرة اجتمع فيها الناس " أمنيةتقديرات "تحديديا، وليتحدث عن 
وكان من المسلي ايضا سماع مسؤولي . للحديث عن التسوية، لكنه اختار طريقا آخر، في نغمة مختلفة

الليكود الكبار، في الصباح الذي تال العملية القاتلة قرب الخليل، يرددون ذلك الشعار، عن مدرسة يوسي 
ويجب أن نتذكر الى اآلن، ". لن ندع االرهابيين المتطرفين يحددون برنامج عملنا السياسي"فحواه بيلين و

أما مرحلة االفعال فبعيدة منا بعدا . وكالم جميل. أن ما أعطاه بيبي لباراك اوباما في هذه االثناء خطبة
  .كبيرا ويبدو أنها غير عملية على نحو ظاهر

لم يجتز نتنياهو أي روبيكون، وليس . موجود في مكان ما في الوسطوعلى ذلك فان التخمين الواعي 
وعلى حسب تصوره، لم يأت بيبي واليته الثانية . السالم على الباب، لكنه قد يكون مستعدا ألن يبتل قليال

في مقابلة االستعدادات العسكرية التي تجري طوال . لصنع السالم بل لمنع المشروع الذري االيراني
ب عليه ان ينشىء وضعا يكون من الممكن معه انشاء تحالف دولي على ايران، أو يكون من الوقت، يج

. الممكن في وقت ما تجنيد االميركيين لذلك، او استخالص موافقة منهم على األقل على عملية اسرائيلية
  .يحتاج من أجل ذلك الى مسيرة سياسية ويحتاج من أجل ذلك الى تفاوض

اذا . هو صنعه اآلن هو ايهام، وانطباع خارجي، وتحريك متكلف الجراس السالمولهذا ما يحاول نتنيا
احتاج هذا الى تسويات مرحلية ذات شأن، في نطاق سياق أوسع من تسوية شاملة في المستقبل، مع 

واالساس أن ينجح في هذه االثناء في تلك المهمة الحقيقية، . برامج زمنية مرنة بعيدة األمد، فقد يوافق
  .اية الكونية الخالدة، التي هي مرساة كيانه واعتقاده كله وهي منع ايران من القنبلة الذريةوالغ

والمشكلة هي أن نتنياهو ال يوصله سيره دائما الى حيث . والى هناك يمضي. هذه هي رواية نتنياهو
لنظر غير وقد يجد نفسه عالقا في مسيرة سياسية ذات شأن مع اقتراح اميركي لتقريب وجهات ا. يشاء

او بعبارة اخرى، مع تنازالت . مقبول على المائدة من جهة، وقنبلة ايرانية متكتكة من الجهة االخرى
  . سياسية مفرطة، ومع قنبلة ايرانية ايضا

وكما يصوغ رجاله أنفسهم هذا، . يدل سجل نتنياهو حتى اليوم أن هذه هي نتيجة مناوراته على نحو عام
صحيح يكون . بهظ، ويتلقى السلعة السيئة ويتلقى الضربة على رأسه من الجميعفإنه يدفع دائما الثمن األ

  .يجب علينا ان ندعو اهللا جميعا أن ينجح. هذا مضحكا احيانا لكنه هذه المرة مقلق
  "معاريف"

  ٥/٩/٢٠١٠، رام اهللا، األيام
  
   نتنياهو إشارات .٣٦

  ألوف بن 
قوة الى رأس جدول االعمال العام، االمني المستوطنات في الضفة الغربية عادت هذا االسبوع وب

بدأ هذا بمقاطعة الممثلين اليساريين للقصر الثقافي الجديد في ارئيل، والذي اعاد الخط . والسياسي
االخضر الى الجدال السياسي؛ وتواصل في عمليات اطالق النار الموجهة ضد المستوطنين واعادت 

مة واشنطن التي انعقدت في ظل تاريخ نفاد تجميد البناء، االرهاب الى الوعي االسرائيلي؛ وبلغ حتى ق
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في عيد العرش، واطلقت المحادثات المباشرة التي يفترض أن تحسم مصير االستيطان االسرائيلي في 
  .المناطق

بنيامين نتنياهو سافر الى واشنطن في توقع لتخفيف حدة االنشغال العملي بالمستوطنات وابراز رسائل 
وقد أمل في أن يجري النقاش في تجميد البناء، والذي . حة والحل الوسط بدال منهاالسالم، المصال

وقد . يعرضه الفلسطينيون كشرط للمحادثات، في الغرف المغلقة وليس في المناكفات امام الكاميرات
سعى الى الحفاظ على التراص الداخلي واالمتناع عن الخالف العلني مع الرئيس الفلسطيني محمود 

  . خالف كهذا، كان سيعرض قمة واشنطن كفشل ويحرج المضيف، الرئيس باراك اوباما.عباس
مقاطعة الممثلين خدمت نتنياهو، الذي ندد بها في بداية جلسة الحكومة يوم االحد وهدد بسحب الميزانيات 

 رئيس الوزراء اراد الدخول في نزاع مع اليسار كي يثبت. من المسارح التي ترفض العرض في ارئيل
اوباما كي ينبطح " حسين"مكانه في الوسط واال يبدو فقط كعدو للمستوطنين، جمد البناء واآلن يسافر الى 

في قراره شجب المقاطعة وابرازها اعالميا، سعى نتنياهو الى . امامه ويتنازل عن بالد اسرائيل الكاملة
يد، بل مفاوض عنيد سيصر على أن يري بانه ليس متنازال ال يكل وال يمل، نوعاً من يوسي بيلين الجد

  . كجزء ال يتجزأ من اسرائيل" الكتل االستيطانية"الحفاظ على 
نتنياهو اقلع يوم الثالثاء صباحاً، وفي حديث مع المراسلين في الطائرة حاول االقناع بانه جدي ويمكنه 

يس لمسابقة جدال وانه جاء الى واشنطن لعقد الصفقات مع عباس ول. أن يحقق اتفاقاً مع الفلسطينيين
وانه يجدر ترك المستوطنات والبؤر االستيطانية اآلن والبحث في مصيرها كجزء من التسوية . ضده

وعندها، وبينما كان ال يزال في الطائرة وقعت العملية في كريات . الدائمة وليس كشرط للمفاوضات
 فقد تبين مرة اخرى بان عملية . فتغير جدول االعمال فوراً–أربع والتي قتل فيها اربعة اسرائيليين 

ارهابية مركزة ومتزامنة يمكنها أن تشوش الخطط الجميلة للزعماء وان تحطم مبادرات دبلوماسية 
  . متزامنة بعدة طلقات من بندقية

. في غزة" رصاص مصبوب"العملية وضعت حدا لفترة الهدوء، التي تمتعت بها اسرائيل منذ انتهاء حملة 
لفلسطيني لم ينته ولم يباد، بل فقط خرج في مهلة، وان حماس يمكنها أن تخرق وبينت ان االرهاب ا

اوباما، الذي . السور الواقي للجيش االسرائيلي، المخابرات واجهزة امن السلطة الفلسطينية في الضفة
حتى اآلن تمتع بدبلوماسية عديمة العنف، علق في ذات الضائقة التي اثقلت على مسيرات السالم في 

وبدا واضحاً حرجه في الشجب السريع للعملية، والذي تحدد لساعة بث نشرات االخبار . ود أسالفهعه
التحدي الذي يقف امامه اكثر تعقيباً من التحدي الذي وقف امامه بيل كلينتون وجورج بوش . في اسرائيل

ويتعين عليه . ف للعربالجمهور االسرائيلي يرى في اوباما رئيسا يتزل. اللذين كانا حبيبي االسرائيليين
اآلن أن يقنع بان اميركا بقيادته يمكنها أن تزود اسرائيل باالمن واال تتركها لمصيرها امام االرهابيين من 

  ". حماس"
العملية المزدوجة ذكرت بسفريات . االرهاب ضرب مرة اخرى مساء يوم االربعاء، في مفترق ريمونيم

نتفاضة الثانية، والتي تعرقلت غير مرة وقطعت بسبب كثرة ارئيل شارون الى خارج البالد في عهد اال
في خطابه في البيت االبيض، قبل وليمة االفطار التي . نتنياهو علق في مشكلة. العمليات في الداخل

لن اسمح لالرهابيين بسد طريقنا : "عقدها اوباما على شرف ضيوفه من الشرق االوسط، اعلن نتنياهو
  ". للسالم

نتنياهو تحدث مثل اسحق رابين الذي اراد ان يواصل المسيرة السلمية وكأنه : ارقة تاريخيةيا لها من مف
يمكن فقط أن نتخيل كيف كان نتنياهو، . ال يوجد ارهاب وان يقاتل االرهاب وكأنه ال توجد مسيرة سلمية

مواصلة كرئيس للمعارضة، يمزق إرباً كل رئيس وزراء آخر كان سيعلن من البيت االبيض عن نيته 
  . المحادثات السياسية رغم العمليات
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نتنياهو حاول استغالل العمليتين القناع محادثيه في واشنطن بان يدعوا اآلن جانباً تجميد االستيطان وانه 
ولكن . يوجد مبرر للترتيبات االمنية المتشددة التي يطلب فرضها على الدولة الفلسطينية في المستقبل

قيادة المستوطنين .  لنتنياهو توجد في الميدان وليس في أروقة الدبلوماسيةالمشكلة الصعبة، الفورية
في اعمال رمزية سارع نتنياهو الى شجبها وكان هناك " الستئناف البناء"استخدمت العمليتين كمبرر 

  . مثل احراق حقل فلسطيني" شارة ثمن"مستوطنون ردوا بعمليات 
صراع مركز ضد المستوطنين، بدل الهجوم : ديدة للفلسطينيينالعمليتان في الضفة تبشران باستراتيجية ج

اذا ما واظبوا على ذلك فسيضعون . على الجبهة الداخلية االسرائيلية مثلما في جوالت العنف السابقة
 مثل –في غزة " حماس"سيرفض دعم خطوات رد اسرائيلية توجه ضد " العالم. "اسرائيل في مشكلة

 بدعوى انها تستهدف تخليد المستوطنات –تشديد الحصار االقتصادي استئناف التصفيات من الجو و
. اما نتنياهو فسيحصل على اسناد لحربه ضد االرهاب، فقط اذا ما الن في المفاوضات السياسية. الكريهة

وبالتدريج سينشأ في اسرائيل ايضاً جدال داخلي حول مبرر وجود المستوطنات، مثلما في االيام التي 
، مسار "الحشر"هذا بالضبط هو الوضع الذي درج شارون على تسميته بـ .  من غزةسبقت الخروج

  . العجول في طريقها الى الذبح
كل المسائل االخرى، . مصير المستوطنات يقف في قلب المسيرة السياسية التي يدفعها نتنياهو الى االمام

دود بين اسرائيل والفلسطينيين، فالمفاوضات ترمي الى ترسيم الح: مع كل اهميتها الرمزية، ثانوية
نتنياهو يفهم ذلك ويتمزق بين المطالب . والحدود تتأثر قبل كل شيء بانتشار المستوطنات في الضفة

الالزمة بين كل تسوية ممكنة وبين التخوف من أن اخالء مائة الف مستوطن خلف جدار الفصل اكبر من 
  . قدرة الدولة

وحسب . وباما ان يكون بوسع المستوطنين البقاء في الدولة الفلسطينيةفهو يقتر على ا. لنتنياهو يوجد حل
 لم تجلب االمن والحقت ظلما وألما – االخالء التام للمستوطنات وتدميرها –نهجه، فان نماذج الماضي 

جواب اوباما ليس معروفا ولكن من الصعب االفتراض بانه . يجب التفكير باختراع آخر. بالمستوطنين
  . ة وانه سيحاول االن تسويقها للفلسطينيينتحمس للفكر

شريكا "قبل أن يسافر الى واشنطن، وقف نتنياهو امام اعضاء الليكود وقال لهم انه يأمل بان يكون عباس 
أنور السادات كان بالفعل سياسياً عظيماً، . هذا قول بعيد االثر". شجاعاً مثلما كان السادات شريكاً لبيغن

مقابل شجاعته .  الطريق الى القدس لم تأت الحتساء القهوة مع مناحيم بيغنولكن زيارته التي شقت
هل هذا ما يقصده نتنياهو؟ ولعله يقصد . حصل السادات من بيغن على كل سيناء، حتى آخر ذرة رمال

 وسمح لبيغن ببناء عشرات المستوطنات في الضفة –الصفقة الجانبية التي انطوى عليها السالم مع مصر 
مفاعل العراقي، في الوقت الذي انتظره فيه المصريون بصبر استعادة اراضيهم؟ وفي التطابق وقصف ال

مع الوضع الحالي، يمكن لهذا ان يظهر كانسحاب من ظهر الجبل في الضفة، مقابل ميناء مكثف في 
   .الكتل االستيطانية ومهاجمة ايران، في الوقت الذي ينتظر فيه العالم بتوق شديد اقامة فلسطين

السيادة مقابل "الصفقة التي يعرضها نتنياهو على الفلسطينيين يجملها في صيغة . االستعارة ال تنتهي هنا
وقبعت في اساس اقتراح السالم . فقد سبقت حتى زيارة السادات الى القدس. الفكرة ليست جديدة". االمن

م الغفران، واصطدم برفض الذي نقله السادات الى غولدا مائير بواسطة هنري كيسنجر عشية حرب يو
  ). األمن مقابل السيادة "–لرابين عرضت الصيغة في حينه بترتيب معاكس " سجل خدمة"حسب (اسرائيل 

بيغن صارع حتى اللحظة االخيرة في سبيل بقاء المستوطنات في سيناء، ولم ينكسر اال في قمة كامب 
موقف افتتاحي للمفاوضات ويأمل في المتاجرة فهل نتنياهو يقترح ابقاء المستوطنين في أماكنهم ك. ديفيد

هكذا سيحاول بالتأكيد . باخالء المستوطنات مقابل الترتيبات االمنية المتشددة التي يطلبها من الفلسطينيين
  . تنويم احتجاج المستوطنين حتى اللحظة االخيرة، والحفاظ على تماسك ائتالفه
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التخوف االكبر وبالتأكيد مصدر القلق . ء ال تزال بعيدةولكن المشاكل السياسية الداخلية لرئيس الوزرا
لنتنياهو، هو الحرب االهلية التي ستنشأ في الضفة بين المستوطنين والفلسطينيين، فيما يكون الجيش 

المستوطنون سيطالبون . االسرائيلي والسلطة الفلسطينية عالقين بينهما ويجدان صعوبة في فرض الهدوء
ة، االميركيون سيطالبون بمواصلتها بينما يتذبذب نتنياهو بينهما فيما تتبدد بوقف المسيرة السياسي
  . صالحيته أكثر فأكثر

  "هآرتس"
  ٥/٩/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 
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  ٥/٩/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
  


