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  لتحقيق السالم الشامل"حل الدولتين" يؤكدان على عبد اهللا الثاني واألسد
  القضية الفلسطينية هي الطريق لحل باقي أزمات المنطقة وقضاياها: مبارك
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 هي األساس 67حدود : عباس
والقدس يجب أن .. للمفاوضات

  تكون جزءاً من االتفاق عليها
  

  5ص... 

 1903 7/9/2010-6 الثالثاء –االثنين 

 .7/9/2010، والثالثاء 6/9/2010 يومي االثنين "فلسطين اليوم"يغطي هذا العدد من نشرة 



  

  

 
 

  

            2 ص                                   1903:         العدد       7/9/2010-6لثالثاء ا – االثنين :التاريخ

    :السلطة
 9  وخاصة في قطاع غزة هنية يؤكد دعم حكومته لرسالة العلماء في بناء المجتمعات والدول.2
 9  السلطة لن تتهاون مع أفعال تلحق األذى بشعبنا: فياض.3
 10  عباس مشغول بالمفاوضات وأغلق ملف المصالحة: دويك.4
 10  بحر يدعو السلطة للعودة إلى رشدها قبل فوات األوان.5
 11  عقد مؤتمر يهودي في القدس خطوة استفزازية: يرمنظمة التحر.6
 11  فشل اتفاق السالم يعني نهاية السلطة الفلسطينية: عريقات.7
 12    والطوارئ في غزةاإلسعاف تؤكد اعتقال مدير عام الداخلية في غزة.8

 12   ألف دوالر لمئات العائالت الفقيرة120مة هنية تقدم مساعدات مالية بقيمة حكو.9
 12   أيلول 30ستجرى مفاوضات علنية وغير علنية لغاية : شعث.10
 12  القدس تعاني الهجر والتهجير وشد الرحال إليها ضرورة لحمايتها: الهباش.11
    

    :المقاومة
 13   المقاومة تتحسب من اعتداء إسرائيلي بعد الفشل المرجح للمفاوضات: أسامة حمدان.12
 14   خالل خمسة أيام750 من أنصارها ليرتفع عددهم إلى 35حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال .13
 14  االختبار األول هو تجميد االستيطان ولمفاوضات واالستيطان مساران ال يلتقيانا :فتح.14
 15  حماس مشروعها تحرير األرض وليس إفشال المفاوضات : المصريمشير .15
 15    المصري في الشأن الفلسطينيإغالق القاهرة لمعبر رفح أمام حماس ال يخدم الدور: أبو زهري.16
 16  لمفاوضات المباشرة ليست سوى وهم ا: مروان البرغوثي.17
 16  للقضية الفلسطينية" تصفية" المفاوضات مع االحتالل دتع" المقاومة والممانعة"فصائل .18
 16    تدعو للتمسك بالثوابتفتح والجهادواس حم: لبنان.19
 17  "إفالس سياسي ""إسرائيل"اإلعالنية لحركة فتح في " نحن شركاءكم"حملة : برهوم.20
 17   المفاوضات تكرار لجوالت المفاوضات العبثية :"الديمقراطية"قيادي في .21
 18  فتح تتهم الحكومة في غزة باعتقال عناصرها.22
 18  سقوط صاروخ فلسطيني في النقب الغربي: مصادر إسرائيلية.23
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 18  نسحب عباس من المفاوضات أال يوآمل خالل عام التفاق ملتزمة بالسالم والتوصل "إسرائيل" :نتنياهو.24
 19  المفاوضات لن تفضي إلى تسوية ال في السنة المقبلة وال في الجيل المقبل: ليبرمان.25
 19  وضعنا في اختبار لم نخضه من قبل" حدث خطير"عمليات الضفة األخيرة : باراك.26
 20  النزاع الحقيقي في الشرق األوسط بين إيران والعالم العربي: بيريز.27
 20  لجنة باراك لتصفية حسابات مع أشكينازي.28
 21  وزير شئون األقليات يطالب نتنياهو بإقالة ليبرمان.29
 21  نتنياهو يوقف بحثا في حكومته بشأن االستيطان: رائيليةمصادر إس.30
 21   توجه مبارك وعبداهللا إلي واشنطن خطوة للسالم : نتنياهو.31
 21   لألركاناً جديدًأقائدغالنت دق على تعيين االحكومة اإلسرائيلية تص.32
 22   والقدس والمستوطنات والجوالن"إسرائيل" مليون نسمة مجموع سكان 33.7.6



  

  

 
 

  

            3 ص                                   1903:         العدد       7/9/2010-6لثالثاء ا – االثنين :التاريخ

 22  48من الفتيان اإلسرائيليين يؤيدون التمييز ضد فلسطينيي  % 38: استطالع.34
 23  "إسرائيل"لة تمييزية من قبل فلسطينيو القدس الشرقية ضحايا معام: تقرير حقوقي إسرائيلي.35
 23  "السنة اليهودية"والد شاليط يرفض عرض تعليق تحركه بمناسبة .36
 23  48في إطالق نار في مناطق ال " إسرائيليين"إصابة جنديين .37
 23  ريد دعماً أمريكياً لدمشق يبعدها عن طهران وحزب اهللات "يلإسرائ": "جيروزاليم بوست".38
 24  تل ابيب قلقة جدا من تخطيط مجموعة امريكية الرسال طائرة مساعدات للهبوط في غزة.39
 24   م تملك محطة التنصت األكبر في العال"إسرائيل": "لوموند دبلوماتيك".40
 25  تسعى المتالك مفاعالت الجيل الرابع النووية" إسرائيل": "جيروزاليم بوست".41
 25   دولياً"إسرائيل" تدهور مكانة  يصدر دراسة عن:اإلسرائيلي" أدفا"مركز .42
 25  ة حتى دماغ اإلنسانبحث صهيوني يدخل العنصري.43
 26  2009 ألف مهاجر جديد إلى الدولة العبرية خالل عام 17أكثر من : معطيات.44
 26  "أم األساطيل" تُعد العدة لمعركة "إسرائيل"": جيروزاليم بوست".45
 27   التأهب القصوى خشية وقوع عمليات فدائية خالل األعياد اليهوديةالشرطة تُعلن حالة.46
    

    :األرض، الشعب
 27    على قطاع غزةإسرائيلية غارات جوية ثالث جرحى في ثالثةشهيدان و.47
 28  وفاة فلسطيني بصعقة كهربائية داخل نفق.48
 28   مليون دوالر في المدينة30 ـب" بيت مال القدس "ـمشروعات ل.49
 28   شخصاً في الضفة الشهر الماضي50شردت " إسرائيل": "أوتشا".50
 29   ألف مصل احيوا ليلة القدر في المسجد األقصى300أكثر من .51
 30  "تستهدف عرب القدس"الشرطة اإلسرائيلية : "االندبندنت".52
 30  مخطط إلنشاء مركز لشرطة االحتالل في باحة حائط البراق.53
 31  في الضفة" الحرابة"جماعات .. المستوطنون.54
 31  سلطات االحتالل تبارك عنف المستوطنين في القدس: "المواطن في إسرائيلجمعية حقوق ".55
 32  االحتالل يقتحم العيسوية وسط مواجهات عنيفة ويكثف انتشاره في باحات المسجد األقصى.56
 32   مرة الشهر الماضي50االحتالل منع اآلذان في المسجد اإلبراهيمي بالخليل .57
 33  حملة تبرعات إلغاثة أطفال باكستان: غزة.58
 33   شاحنة عبر المعابر التجارية لغزة59.360
 33  "تنااحتياجات شعبنا هي أكبر بكثير من إمكانيا":  في لبنانالهالل األحمر الفلسطيني.60
 34  واحد وعشرون مؤسسة فلسطينية في أوروبا تؤكد أن ال شرعية للمفاوضات.61
   

   :ثقافة
  35  الشرق األوسط بكل ألوانه ومكوناته".. العمق االستراتيجي"داود أوغلو في : عرض كتاب.62
   

   : األردن
 35  لتحقيق السالم الشامل"حل الدولتين" يؤكدان على عبد اهللا الثاني واألسد.63
   



  

  

 
 

  

            4 ص                                   1903:         العدد       7/9/2010-6لثالثاء ا – االثنين :التاريخ

   : لبنان
 36  تل أبيب تتهم حزب اهللا بنقل صواريخ إلى مسجد في بلدة النبطية الجنوبية.64
 36    في فتح بجرم حيازة متفجراتامسجن مقدالمحكمة العسكرية اللبنانية ت.65
 36    ما لم تنسحب من األراضي اللبنانية"إسرائيل"يعارض المفاوضات مع وزير الخارجية .66
 37    دفع عملية السالم وإنقاذها وإال فالعنف والتطرف : الحريري.67
   

   :عربي، إسالمي
 37  القضية الفلسطينية هي الطريق لحل باقي أزمات المنطقة وقضاياها: مبارك.68
 37    مليار دوالر 50 - 40التكلفة المادية ألي سالم  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين : أبو الغيط.69
 38   ت المباشرة بة لغيابها عن المفاوضاأوروبا غاض: أبو الغيط.70
 38  مصر تجدد مطالبها بإخضاع منشآت االحتالل النووية لرقابة دولية.71
 38   نأمل أن تتجاوز محادثات واشنطن التقاط الصور :ىوسعمرو م.72
 39   النووية للمراقبة الدولية"إسرائيل"إخضاع منشآت أوغلو يرحب بطلب .73
 39  نجاد ايران أبدت صدمتها لردة فعل السلطة الفلسطينية على تصريحات .74
 39  "مواجهة العرب" اجواء التطبيع في المغرب ولـإلشاعة الجديدة "إسرائيل"االمازيغ ورقة .75
 40   معبر رفح مغلق أيام العيد     : السلطات المصرية.76
 40    تواصل مشروعاتها في قطاع غزة " زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية".77
 40  "إسرائيل "فيتونسية تقاضي أربعة مطربين على خلفية مشاركتهم في حفالت .78
   

   :دولي
 41 وروسيا توقعان ألول مرة اتفاقا للتعاون األمني والعسكري" إسرائيل".79
 42   ترى المفاوضات اختباراً لهيالري        " نيويورك تايمز".80
 42 عمون مقاطعة المستوطناتفنانون أميركيون يد: هوليوود.81
 43 االتحاد األوروبي يقدم تسعة ماليين يورو لدعم رواتب موظفي السلطة والمتقاعدين.82
 43 انتشار حملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في اسكتلندا.83
 44 في محاكمها" إسرائيل"صل مقاضاة عائلة راشيل كوري توا.84
 44  برنامج مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية في فلسطين األفضل إغاثياً ": األونروا".85
 44 في أميركا تخطط إلرسال طائرة مساعدات لغزة" غزة حرة"مجموعة .86
    

    :حوارات ومقاالت
 45  هاني المصري... الحريات العامة ال تتجزأ...اعتقاالت جماعية بعد عملية الخليل.87
 46  ياسر الزعاترة... سنة للتوقيع وعشر للتطبيق.. سالم أوباما.88
 48  نواف الزرو... !»إطاراتفاق « عاما من البحث عن 89.17
 51  محمد أبو رمان... قطار التسوية المتدهور وعجز الرهانات الفلسطينية واألردنية.90
 52  سعد محيو... للسلطة؟" يهودية الدولة"نتنياهو " َصدر"لماذا .91
 53  يوسي بيلين... مرحلي؟اتفاق اطار ام اتفاق : مسيرة السالم.92
 54  وليد عبد الحي ...الخروج من فم الكماشة: مستقبل غزة.93



  

  

 
 

  

            5 ص                                   1903:         العدد       7/9/2010-6لثالثاء ا – االثنين :التاريخ

  
    

  60  :كاريكاتير
***  

  والقدس يجب أن تكون جزءاً من االتفاق عليها  هي األساس للمفاوضات67حدود : عباس .1
يجب على الحكومة االسـرائيلية أن تفكـر        "رئيس محمود عباس على أنه      أكد ال  :عبد الرؤوف أرناؤوط  

طويالً قبل أن توقف تجميد االستيطان ألنه في هذه الحالة فإن الوضع سيكون صعباً جداً وبالتالي نأمـل                  
  ".ان يستمر تجميد االستيطان وتستمر المفاوضات

 اقلته من جولته الخارجية التـي شـملت         على متن طائرته الرئاسية التي    " األيام"وفي رد على سؤال لـ      
الواليات المتحدة وليبيا وتونس اكد الرئيس على ان القدس يجب ان تكون جزءاً من االتفاق على الحدود،                 

 هي االساس الذي يجب ان يتم قبوله من كل االطراف ومن الممكـن ان تجـري                 1967ان حدود   "وقال  
لك نتفق على هذه القضية وننتقل الى قـضايا اخـرى مثـل             بعض التعديالت المتبادلة بالقيمة والمثل وبذ     

قضية الالجئين واالمن وغيرهما ألن القدس ستكون مشمولة بالحدود فال يمكن ان نقبل اال ان ينظر الـى     
، واضاف رداً على سـؤال ان كانـت الفتـرة الزمنيـة             "1967القدس على انها ارض محتلة منذ عام        

   ".ت مسألة مدة وانما هي مسألة قناعةالمسألة ليس"المطروحة كافية قال 
على الدور الذي ستلعبه الواليات المتحدة في المفاوضات القادمة قـال           " األيام"ورداً على سؤال اخر لـ      

اميركا ستكون حاضرة في المفاوضات، ليس بالضرورة ان تكون داخـل           "الرئيس للصحافيين المرافقين    
الغرف او خارجها، بالتالي هي التي ستلعب هذا الدور ونحـن         الغرف المغلقة وانما يمكن ان تكون داخل        

لقد طلبنا من الواليات المتحدة التدخل في موضوع االسـتيطان وحـددنا            "واضاف  ". موافقون على ذلك  
   ".موقفنا وقام الرئيس اوباما بشرح موقفنا بالكامل لجميع الحضور

 لقاءات واشنطن غير انه قال رداً على سؤال         واشار الرئيس الى انه كان يتمنى وجود اوروبا وغيرها في         
لقد كنا نتمنى ان يحضر الجميع وان تعاد تجربة انابوليس ولكن هذه كانت رغبة االميركيين               " "االيام"لـ  

ان يحضر الملك عبد اهللا الثاني والرئيس حسني مبارك وتوني بلير وهذا ما كان، ليس خطأنا ان بـاقي                   
  ". ندعو لمشاركتهاالدول تم استبعادها وانما كنا

الدعوة للمفاوضات المباشرة في واشنطن والتي اجمع العالم عليها كـان           "وقيم اجتماعات واشنطن بالقول     
كانت نسبة النجاح فيها فعلينا ان نستغلها، ولكن لو لـم           وأيا  ال بد ان نقوم بها ألننا نرى ان هناك فرصة           

   ".لذلك فقد ذهبنانذهب لضاعت هذه الفرصة وحملنا مسؤولية الفشل و
ما حصل في هذه الجولة هو ان المفاوضات ستطلق خالل ايام بيننا وبين االسـرائيليين وقـد                 "واضاف  

حددنا في هذه الجولة مواقفنا الخاصة بقضايا المرحلة النهائية واوضحنا فيها اراءنا التـي ثبتناهـا فـي                  
اوض االسرائيلي في الجوالت القادمة فيمـا   المفاوضات السابقة وهي اراء ال تختلف عما سنقدمه الى المف         

بالتالي الفائدة هي اننا قـدمنا رؤيتنـا        "وتابع   ".يتعلق باالمن والحدود والمستوطنات و والالجئين وغيرها      
لكل هذه القضايا ونأمل ان نجد حالً ولكن هناك عقدة تتعلق بموضوع االستيطان ووقفه اذ يجـب علـى                   

يال قبل أن توقف تجميد االستيطان ألنه في هذه الحالـة فـان الوضـع               الحكومة االسرائيلية ان تفكر طو    
سيكون صعبا جدا وبالتالي نأمل ان يستمر تجميد االستيطان وتستمر المفاوضات وان تكون هناك قناعـة     
لدى الجانب االسرائيلي بالسالم، لقد عبرنا بشكل قاطع عن رغبتنا بالوصول الـى سـالم بيننـا وبـين                   

ين العرب جميعا واسرائيل على قاعدة مبادرة السالم العربية وخطـة خارطـة الطريـق               االسرائيليين وب 
   ".والشرعية الدولية وبالتالي اعتقد انها فرصة تاريخية للجميع وعلى الجميع ان يستغلها

انه سيطلع لجنة المتابعة العربية بعد اسبوعين على مجريات ما          " األيام"واكد الرئيس رداً على سؤال لـ       
لجنة المتابعة ال بد ان تلتقي في نيويورك من اجل وضعها فـي صـورة مـا                 " في واشنطن، وقال     جرى
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يجري من المفاوضات، فهذه اللجنة هي المرجعية العربية التي اعتمدت منـذ حـوالي سـنتين ونحـن                  
  ".ملتزمون بان نطلعها على كل ما يجري

 مليـون   500هم لم يحولوا اي مبلغ من الـ        ان كان غاضباً على العرب الن     " األيام"ورداً على سؤال لـ     
انا لست غاضباً وانما انا عاتب على االشقاء العرب النهم هم           "دوالر التي تعهدوا بها للقدس، قال الرئيس        

الذين قرروا ان يدفعوا للقدس، وال ادري اذا كانت بعض الدول قد لبت هذه الدعوة االسبوع الماضـي ام                  
  ".رة اخرى على القمة االستثنائية القادمةال، ولكن سنطرح هذه القضية م

  1993ال نعترف بيهودية دولة اسرائيل وليس لدينا ما نضيف على اعتراف 
ومن جهة ثانية، فقد اكد الرئيس في لقاء مع صحافيين في ليبيا التي زارها على انه اذا اراد نتنيـاهو ان                     

ك اطالقاً، منوها الى ان ذلك يعنـي اقفـال          يتحدث عن يهودية الدولة فهذا شأنه اما نحن فال نعترف بذل          
ما قاله نتنياهو في خطابه الثـاني فـي وزارة الخارجيـة            "الباب امام عودة الالجئين الفلسطينيين، وقال       

االميركية عن الدولة اليهودية نحن رددنا عليه مباشرة ودحضناه باالتفاقات التي تم توقيعها بيننـا وبـين                 
 عندما جرى االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلـسطينية          1993ايلول  االسرائيليين في التاسع من     

واسرائيل وبالتالي ليس لدينا ما نضيفه وال نقبل من الجانب االسرائيلي ان يضيف شيئاً على االتفاقـات                 
  ".السابقة اي انه اذا اراد ان يتحدث عن يهودية الدولة فهذا شأنه اما نحن فال نعترف بذلك اطالقاً

 بحيث يصبحون   1948من ابرز االمور التي يريدها نتنياهو من يهودية الدولة هو عرب            "واشار الى ان    
بالنسبة "، وقال   "غير شرعيين في دولة اسرائيل، اضافة الى ذلك فانه ربما يقفل الباب امام عودة الالجئين              

بل االعتـراف بدولـة اسـرائيل       لنا فاننا نرفض هذه المسألة وال يمكن ان نقبلها فلو سألنا اي احد هل تق              
 ولـيس   1993نحن ال نعترف، نحن نعترف بدولة اسرائيل فقط وهذا االعتراف الذي تم عام              .. اليهودية

  ".لدينا ما نضيفه
  يجب أن نحل القضايا جميعاً: قلت لنتنياهو

 حـل   عندما يتحدث نتنياهو عـن    "، وقال   "نحن كلنا نتحدث عن حل نهائي     "وشدد الرئيس عباس على اننا      
بال شك  "، واضاف   "وسط فهذه كلمة ملغومة وهي ممكن ان تكون تسوية حول االراضي وهذا ما ال نقبله              

نحن مختلفون واياهم على اشياء كثيرة فمنذ بدأنا نتفاوض معهم سواء اولمرت او قبل ذلك فـان هنـاك                   
 المواقف، فتاريخياً   خالفات جوهرية حول كثير من القضايا ولكن ال بد من الجلوس على الطاولة لتوضيح             

لم يحصل اننا جلسنا مع االسرائيليين على طاولة باستثناء ما حصل في كامب ديفيد لفترة قصيرة وبعـد                  
ذلك لم يحصل شيء اال في عهد اولمرت عندما استعرضنا في تلك المفاوضات كـل قـضايا المرحلـة                   

 6لطرفين حول كـل القـضايا، عنـدنا         النهائية واذاً الصورة واضحة االن لنا ولهم فيما يتعلق بمواقف ا          
  ".قضايا ونضيف اليها قضية االسرى ويجب ان تحل انطالقا من الشرعية الدولية

يجب حل القضايا الجوهرية جميعا وعندما جلست مع نتنياهو في جلـسة مطولـة فـي وزارة                 "واضاف  
لقـضايا علـى طاولـة      الخارجية االميركية تناولنا عددا من هذه القضايا ولكن مفهوم تمامـا ان كـل ا              

  ".المفاوضات
حـل  "ورداً على سؤال ان كان يعتبر حل السلطة الفلسطينية ورقة قوية بيد القيادة الفلسطينية قال الرئيس                 

السلطة ليست ورقة قوية، حل السلطة عندما نصل الى اليأس، اليأس بمعنى ان ال امل في الحل وال امل                   
  ". اال باهللا ولكن هذا ال نفكر فيه االنفي اي شيء وعند ذلك نقول ال حول وال قوة

  طرحت مع القذافي قرارات العرب غير المنفذة بدعم القدس
هذه الزيارة كانت مناسبة جيدة جـدا       "وبشأن زيارته الى ليبيا واللقاء مع الرئيس الليبي معمر القذافي قال            

معمر القذافي اضافة الى ذلـك      ان نأتي من واشنطن حتى يكون لدينا الكثير الذي نتحدث به لالخ العقيد              
فان الزيارة رتبت قبل فترة قصيرة من زيارة واشنطن وبالتالي كانت مناسبة خاصة وان من الضروري                
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ان نطلع االخ القذافي على هذه النتائج ال سيما اننا نعرف انها تهمه وهو رئيس القمة العربية وبالتالي ال                   
  ". اهمية الزيارةبد وان يكون في صورة ما يجري ومن هنا كانت
  ممارسات إسرائيل تضعف االمل بحل الدولتين

ما الزمنا به انفسنا هو رؤيـة       "وعن رأيه بفكرة الرئيس الليبي معمر القذافي بدولة اسراطين قال الرئيس            
دولتين وهي تكسب تأييد غالبية الشعبين الفلسطيني واالسـرائيلي اال ان الـذي يحـصل علـى االرض                  

واستيطان اسرائيل وقمع اسرائيل وتصرفات اسرائيل هي التـي تجعـل المـستقبل             وممارسات اسرائيل   
مسودا وتجعل كثيراً من الناس يقولون فلنذهب الى رؤية الدولة الواحدة، ففي رام اهللا هنـاك اعالنـات                  
ومنظمات غير حكومية في رام اهللا تقول دولة واحدة ألن االمل بالدولتين يبعد والسبب في ذلك اسـرائيل        

  ".قد قلت لالسرائيليين انتم السبب في الوصول الى هذاو
تعرفون ان هناك ما نسميه لجنـة       "وعن الدعم الذي يتوقعه من القمة العربية في المفاوضات قال الرئيس            

المتابعة العربية والتي اسست بعد انابوليس والتي تقوم بواجباتها باستمرار منذ ذلك الوقت وتدعى الـى                
قف مفصلي نصل اليه حتى نستمع الى رأي العرب ونأخذ دعمهم ومساندتهم ألننـا              اجتماعات في كل مو   

يهمنا جدا في اي تحرك سياسي فلسطيني ان يكون مدعوماً ومؤيداً من الدول العربية وهذا اهـم شـيء                   
نريده من الدول العربية، اضافة الى ذلك طبعا الدعم الدبلوماسي الذي يأتي بعد ذلك والدعم المادي الذي                 
اقر في القمم العربية وبالذات في قمة سرت االخيرة حيث تقرر دعم القدس واعتقد ان االخ القذافي يتابع                  

  ".هذا االمر مع كل الدول العربية لتقديم مثل هذا الدعم
  ال إجماع حول المفاوضات المباشرة

 هنـاك معارضـة   ال شك ان  "وعن المعارضة الفلسطينية للمشاركة في المفاوضات المباشرة قال الرئيس          
فلسطينية ونحن ال ننكر هذا ومن حق اي فصيل فلسطيني ان يقول رأيه وان يعبر عنه ونحـن نعـرف                    
الظروف التي نمر بها سواء فيما يتعلق بغزة او القدس ولكن هناك ايضا تقدير موقف سياسي تـم مـن                    

قرت الذهاب الى المفاوضـات،  خالل لجنة المتابعة العربية ومن خالل اجتماعات القيادة الفلسطينية التي ا      
لم تقر باالجماع وكانت هناك معارضة تم التعبير عنها بمواقف واحتجاجات ومظـاهرات وهـذا شـيء                 
طبيعي ومهم جدا ويساعد في نفس الوقت ومعنى ذلك ان الشعب الفلسطيني ليس كله موافق وعلى كـل                  

ا لم تكن هناك نتيجة فال اعتقد اننا نخسر         حال نحن ذهبنا وان كانت هناك نتيجة فالنتيجة مفيدة للجميع واذ          
  ".شيئا، اذا لم نكسب هذه الجولة ربما نكسب في جوالت اخرى

المـسألة ال تتعلـق بالتفـاؤل وال        "وردا على سؤال الى اي مدى هو متفائل بالمفاوضات قال الـرئيس             
وبالتـالي انـت إمـا ان    بالتشاؤم، االن هناك دعوة عالمية تقودها الواليات المتحدة من اجل المفاوضات          

تستغل وتلبي هذه الدعوة وإما ال، وربما ال يكون االمل قوياً ولكن إن ذهبت فإنك تكـون حاضـراً وإن                    
غبت سيقول العالم كله إنك اضعت فرصة تاريخية ولذلك نحن ذهبنا وكلنا امل ان يحصل شيء، وايضا                 

نه، ليـست المـسألة ان تحـضر او ال          ال يمكن ان تناقش القضية الفلسطينية في اي مكان نحن نغيب ع           
هذا هو المهم، هناك من يقول لماذا       .. تحضر وانما المسألة هي ماذا تقول وما هو موقفك في المفاوضات          

تذهب الى هنا وال تذهب الى هناك، انا ال اخسر اذا ذهبت وانما اخسر اذا اغفلت داخـل المفاوضـات                     
مواضيع االساسية، عندما ذهبنا كررنا مواقفنا التي اعلناها        موضوعاً اساسياً هنا او هناك او قبل اسقاط ال        

 الى يومنا هذا وهي نفس المواقف والطلبات هي نفس الطلبات ولن نتراجع ولن نخسر، اذا لم                 1988منذ  
  ".نكسب هذه الجولة ربما نكسب في جوالت اخرى

  ما رأيناه ال يخيب اآلمال وال يجعلني اقول إنني متفائل
ما جرى منـذ انـابوليس وحتـى االن هـو ان            : "يركي فقد اشار الرئيس عباس الى انه      وعن الدور االم  

الواليات المتحدة كانت على قرب من المفاوضات ولم تكن في داخل غرف المفاوضات وانما كانت تتابع                
  ".المفاوضات باسم اللجنة الرباعية وما زالت تقوم به
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تفائلون لعل وعسى يكون هناك مبرر لهذا التفاؤل، مـا          االن هم م  "، وقال   "هناك تفاؤل اميركي  "وذكر ان   
رأيناه ال يخيب االمل ولكن ال يجعلني اقول انني متفائل من حل قريب وانما يجعلني اقول انني سأسـتمر   

  ".وسأكون جادا اكثر فاكثر للوصول حل واذا كان االميركيون عندهم اكثر من هيك ال بد ان نسمعه
  مصالحةهناك أناس ودول ال تريد ال

هناك تأثيرات خارجية اقليمية تضر بالمـصالحة الفلـسطينية         "وبالنسبة للمصالحة الفلسطينية قال الرئيس      
وتوجد رؤى عربية مختلفة حول المصالحة الفلسطينية، نحن نقول ان الـدول العربيـة جميعـا اتفقـت                  

لحة فـي تـشرين     بقرارات واضحة على ان تكلف مصر بمتابعة ملف المصالحة وقد اكمل ملف المصا            
األول الماضي ووقعنا عليه ومطلوب من حماس ان توقع عليه، االن اياً كانـت المواقـف العربيـة او                   
التدخالت العربية فال عالقة لنا بها، هناك وثيقة منطقية تقول وقعوا ومباشرة نشكل حكومة توافقيـة ثـم                  

تي قررت في شرم الشيخ العادة اعمار       هذه الحكومة تقوم بامرين اثنين، االول هو انها تسعى لالموال ال          
غزة والثاني نذهب مباشرة الى االنتخابات الرئاسية والتشريعية واي انسان ال يختلف على هذه المبـادئ                
بصرف النظر عن التجاذبات، هناك تجاذبات حتى ال يتم التوقيع وحتى ال تتم المصالحة ولـيس علـى                  

دول ال تريد المصالحة السبابها والغراضـها الذاتيـة         مضمون المصالحة، هناك تجاذبات وهناك اناس و      
  ".وخالفاتها

بال ادنى شك الخالف يؤثر على المفاوض الفلسطيني فانت تذهب لتفاوض وانت ممـزق              "وشدد على انه    
ولذلك يستطيع الطرف االسرائيلي ان يحتج في اي مرحلة من مراحل المفاوضات ان يقول انتم ممزقون                

 نقطة ضعف عندنا ويجب علينا ان نتفادى نقطة الضعف هذه بسرعة، يجـب ان               كيف نتعامل معكم، هذه   
نذهب الى المصالحة بسرعة ويجب ان نعيد اللحمة بسرعة ألنه فعال الجانب االسرائيلي يريد ويـستغل                

  ".وربما ساهم في الشرخ الفلسطيني، انا متأكد من ان الجانب االسرائيلي ساهم في الشرخ الفلسطيني
  ذه ذات مواقف الشهيد ياسر عرفاتمواقفنا ه

واكد الرئيس على ان المواقف الفلسطينية المطروحة االن هي ذاتها التي طرحها في المفاوضات الرئيس               
ال يوجد خالف ألنه ايام المرحوم ياسر عرفات كنا نحن الذين نفاوض معـه              "الشهيد ياسر عرفات وقال     

 وبالتالي هو نفس المنهج ونفس الطريقة، قضايا الحـل          والذين فاوضوا معه ال زالوا يفاوضون الى االن       
النهائي يجب ان تناقش جميعا وقد ثبتت هذه القضايا في اوسلو ونحن نناقـشها دائمـا وال نقبـل اال ان                     

  ".توضع كلها على الطاولة وفعال هذا ما يتم
 أهم)  غزة جلعاد شاليت    في األسير اإلسرائيليالجندي  ( جعل   واإلسرائيلي األجنبياالعالم  "واشار الى ان    

 والواليات المتحدة ال تتركان وفدا او مبعوثا يأتي الى الـدول العربيـة اال               إسرائيلجندي في العالم ألن     
 االسـرى الفلـسطينيين الموجـودين فـي الـسجون           إعدادوتقوالن تكلموا عن شاليت ولكن ال يعرفون        

  ".بيةاالسرائيلية وهذا ضعف االعالم العربي والدبلوماسية العر
  سلطة غير شرعية" حماس"اولويتنا رفع الحصار عن غزة و

الحـصار  "، وقـال    "أولوياتنا المفروض على غزة من      اإلسرائيليالحصار   "أنوشدد الرئيس عباس على     
 دائما وما   إليه ومما نسعى    أولوياتنا أولى هو من    األوليةالذي يضرب على غزة لحرمان غزة من المواد         

 أو مع كل دول العالم التـي تـأتي          وإنما اإلسرائيليع الحصار ليس فقط مع الجانب       نتكلم به دائما هو رف    
عنـدما بـدأ     "وأضـاف ،  " يكون لها تأثير في مسألة حصار غزة       أن التي يمكن    أوالتي يكون لها موقف     

 ومع غيرهم لفك الحصار ألننا نعرف ان الذي يعاقب في هـذا             اإلسرائيليينالحصار بذلنا كل الجهد مع      
فلتتصور ما هي   % 95 المياه في غزة نسبة التلوث فيها        أن الفلسطيني، عندما نعرف     اإلنسانار هو   الحص
 والناس في غزة، عندما يحرم الناس من الحليب         األطفال وصحة   األوالد وانعكاسات هذا على صحة      آثار

 حماس  أنبر   قضيتنا وليست قضية حماس، نحن نعت      وأخيرا أوال وغيرها، وهذه القضية هي      األدويةومن  
سلطة غير شرعية في غزة ألننا نحن الذين ال زلنا نتكلم عن غزة ونعمل من اجل غزة ونقدم لغزة، نحن                    
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 ألف موظف في غزة ونقدم ثمـن        77من ميزانية السلطة الفلسطينية، نحن ندفع رواتب        % 58نقدم لغزة   
تالي اي شيء يصيب غزة نحن       عن غزة وبال   مسئولوننحن  .. الماء والكهرباء والوقود والصحة والتعليم    

  ".مسؤولون عنه بصرف النظر عن حماس وممارسات حماس هذه قضية نعتبرها قضية عابرة
 ما يأتي من    أن وهي   األولىتوجد طريقان   " كانت هناك خطة واضحة العمار غزة قال الرئيس          إذاوعما  

ـ      إلىمواد ومساعدات يأتي عبر السلطة الفلسطينية        اء مـدارس ومستـشفيات      قطاع غزة مثل اعمار وبن
 إلى غزة وهذا يمر عبر السلطة الفلسطينية        إلى يذهب   أن بشيء قليل    اآلن اإلسرائيليون اذ يسمح    وإسكان

 مليـون دوالر فـي   700 مليارات و4هناك، والطريقة الثانية هي انه لو تمت المصالحة فانه فورا هناك            
 غـزة، فلنتـصور     أعمار إلعادةن المصالحة    الحكومة التي تنشأ ع    إلىقمة شرم الشيخ جاهزة لكي تسلم       

 اهتدت حماس ومن وراء حماس لكي توقع على هذه الوثيقة وننتهـي             إذاماذا يمكن ان يحصل في غزة       
  ".األزمةمن هذه 

  7/9/2010األيام، رام اهللا، 
  

  وخاصة في قطاع غزة هنية يؤكد دعم حكومته لرسالة العلماء في بناء المجتمعات والدول .2
سماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة على أهمية العلم والعلماء في بناء المجتمعات              أكد إ : غزة

  . والدول، مشيداً بدور العلماء في كل العالم وخاصة في قطاع غزة
وشكر هنية خالل حفل إفطار العلماء والمشايخ الذي أقيم أمس، تلبية العلماء والمشايخ الـدعوة، مـشيداً                 

مفـاتيح للنـصر    "الذي يقوم به العلماء، سائالً اهللا أن يبارك فـي جهـودهم وأن يكونـوا                بالدور الكبير   
وخص وفد جمعية علماء المسلمين الجزائريين الذي يزور غزة وحضر اإلفطـار بالتقـدير،              ". والتمكين

  . مؤكدا على العالقات الطيبة التي تربط الشعبين الفلسطيني والجزائري
علماء مجاهدين حملوا لواء الدعوة واإلرشاد في يـد ولـواء           "على أرض غزة    وحمد هنية اهللا بأن أوجد      

المقاومة والجهاد في اليد األخرى ومن أبرز األمثلة على العلماء المجاهدين الشهيد الشيخ المؤسس أحمد               
كما من اهللا على أرض فلسطين أن يكون مـن          :" وقال". ياسين والشيخ الشهيد نزار ريان وغيرهما كثير      

 علمائها المجاهدين من يحمل أيضاً لواء السياسة، حيث إن كثيراً من العلمـاء يـشاركون اآلن فـي                   بين
  ". منظومة السياسة، وهذا يعد من بركات اهللا لهذه األرض المباركة

ألننـا  "واعتبر أن للحكومة الشرف بأن تكرم وتقدر علماءها، وأن تعود إليهم في كل صـغيرة وكبيـرة                  
معرباً عن اعتزاز الحكومة وسعادتها بأن تجتمع تحت سقف واحد مع علماء ومـشايخ              ،  "بشرع اهللا نسود  

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يحمي كل مجلس علم العقيدة والفكر اإلسالمي، والحقـوق               . البلد
والثوابت، وأن يكون ذا سياسة تقوم على أساس التخفيف على الناس، مشيراً إلى أن علماء فلسطين سبقوا                 

  . يرهم في التوفيق بين تلك الميادينغ
وفي ختام كلمته، هنأ رئيس الوزراء الشعبين الفلسطيني والجزائـري واألمتـين العربيـة واإلسـالمية                

  . برمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر السعيد، داعياً اهللا أن يتقبل من كل المسلمين صالح أعمالهم
  7/9/2010موقع فلسطين اون الين، 

    
   السلطة لن تتهاون مع أفعال تلحق األذى بشعبنا:فياض .3

قال الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء، انه ال توجد مشكلة امنية على االطـالق، ازاء                :حسام عزالدين 
تجـريح او   "قيام حركة حماس في الضفة الغربية بممارسة معارضتها وفق القانون، مهما كان هناك من               

ون السلطة الفلسطينية في مواجهة من يحاول ان ينفذ كما يشاء ووقت ما             تها"، اال انه اشار الى ان       "شطط
  ".يشاء وكيفما يشاء سيكون له عواقب جسيمة جداً
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ودعا فياض السلطة الوطنية بكافة مكوناتها الى مواصلة العمل للثبات على األرض واالنتصار للكرامـة               
ية سواء الفشل او النجاح، موضحاً ان البقـاء         الوطنية، دون أي اعتبار ألي سيناريو محتمل للعملية السلم        

على االرض هو المقاومة االكثر قدرة على إعادة صياغة الرأي العالمي نحو مصلحة القضية الفلسطينية               
  .وبناء الدولة الفلسطينية

أهم عنصر هـو بقاؤنـا      : وقال فياض خالل لقائه الدوري مع صحافيين وكتاب رأي، الليلة قبل الماضية           
  .ض، ويجب ان يكون ذلك موجهاً أساسياً لتفكيرنا السياسي والتعامل معه بطريقة مجديةعلى األر

تحت أي سيناريو محتمل للعملية السلمية، يجب ان يكون عملنا اليومي لتثبيـت وجودنـا علـى                 : "وقال
  ".األرض اليوم وغداً وبعد غد، وهذا ليس ترفاً

طلقت في واشنطن هي اكثر من عناصر النجاح، اال         واشار فياض الى ان عوامل فشل المفاوضات التي ان        
ان المفاوضات انما هي مكون من مكونات العمل السياسي، طالمـا ان العـالم أخـذ هـذه                  "انه اوضح   

  ".المفاوضات على عاتقه
المزاوجة بين االنخراط في العملية     "وأشار فياض الى النهج السياسي للسلطة الفلسطينية القائم على اساس           

 والتوجه الى المجتمع الدولي كونه يتحمل مسؤولية انهاء االحتالل عبـر المؤسـسات الدوليـة                السياسية
  ".الشرعية

  7/9/2010األيام، رام اهللا، 
  

  عباس مشغول بالمفاوضات وأغلق ملف المصالحة: دويك .4
عزيز دويك أن تحقـق المفاوضـات المباشـرة أي          . استبعد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د      :غزة
حة للجانب الفلسطيني أو التخفيف من معاناته، مؤكدا أن السلة الفلسطينية ذهبت للمفاوضات بـإرادة               مصل

  . أمريكية وصهيونية ودون أي تفويض من الشعب الفلسطيني الذي يعارض إجراء هذه المفاوضات
فاوضـات  أوباما أراد بهـذه الم :"ونقلت موقع صحيفة الرسالة نت الموالي لحركة حماس عن دويك قوله       

  ". إنجاح نفسه في االنتخابات النصفية للكونجرس األمريكي وكسب دعم اللوبي الصهيوني
واستهجن رئيس المجلس التشريعي ذهاب السلطة للمفاوضات في الوقت الذي يفرض االحتالل مزيدا من              

  .سياسة األمر الواقع وتهويد القدس واإلمعان في إنكار كافة الحقوق والثوابت الفلسطينية
دويك أن هناك فيتو أمريكي مصري صهيوني يمنع إتمام هذه المـصالحة،            .وفيما يتعلق بالمصالحة أكد د    

مبينا انه كان األولى للسلطة االهتمام بالمصالحة والجلوس مع أخوتهم في الدم بدال مـن الجلـوس مـع                   
  .االحتالل 

رعاية اإلدارة األمريكية، مبينا    وأوضح أن المصالحة الفلسطينية تتعارض مع المفاوضات الجارية اآلن ب         
  .أن هذا هو السبب الرئيسي لرجوع المصالحة إلى الخلف بدال ما كانت عليه من صدارة

  6/9/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  بحر يدعو السلطة للعودة إلى رشدها قبل فوات األوان .5
 األمنيـة التابعـة للـسلطة       أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي قيام األجهزة        .  دان د  :غزة

الفلسطينية باقتحام مسجدين واالعتداء على النائبين نايف الرجوب ومحمد أبو جحيشة في مدينة الخليـل               
ومن قبلها االعتداء على عوائل النواب في مختلف مناطق الضفة الغربية، مؤكدا أن ذلك يندرج في إطار                 

 الرموز والقيم والمعتقدات اإلسالمية فـي الـضفة         الهجمة المسعورة التي تشنها أجهزة أمن السلطة ضد       
  .الغربية

وشدد بحر على أن تمادي السلطة وأجهزتها في االعتداء على النواب وعوائلهم يشكل نسفا خطيرا لكـل                 
أسس التوافق الوطني التي يحاول الغيورون إرساءها في المجتمع الفلسطيني، ومحاولـة لخلـط األوراق               
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تهرب من إنفاذ القيم واالستحقاقات الديمقراطية والدستورية، مشيرا إلى أن ذلـك            على الساحة الداخلية لل   
  .يشكل نذير شؤم على الساحة الوطنية ويقود الوضع الفلسطيني نحو المجهول

وأكد بحر على أن النهج األمني السائد في الضفة الغربية حاليا من شأنه تعقيد جهود المصالحة وتأجيلهـا     
لح نهج امني استئصالي متساوق مع نهج ومصالح االحتالل، مشددا علـى ضـرورة              إلى آماد بعيدة لصا   

التصدي لهذا النهج األمني العدواني الذي يخالف كل قيم وأعراف وتقاليد شعبنا وينتهك القيم والقـوانين                
الدستورية ويهتك الحصانة البرلمانية للنواب المنتخبين الـذين يمثلـون شـعبهم وحقوقـه وطموحاتـه                

  .وعةالمشر
ودعا بحر السلطة للتوقف عن غيها والرجوع إلى رشدها قبل أن يحيق بها غضب الـشعب الفلـسطيني                  
وتلحق بها لعنات التاريخ، مؤكدا أن أرضنا الطاهرة المباركة ال يعمر فيها ظالم، وال يستقر فيها خبـث،                  

باعوا قضية شـعبهم فـي      وأن يد العدالة سرعان ما تأخذ مجراها بحق كل المجرمين والمتخاذلين الذين             
  .أسواق النخاسة والعار االستسالمية

  6/9/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  عقد مؤتمر يهودي في القدس خطوة استفزازية: منظمة التحرير .6
 عبرت منظمة التحرير الفلسطينية األحد عن بالغ قلقها لسماح إسرائيل للكونغرس اليهودي بعقد              -رام اهللا 

  . القدس واعتبرتها خطوة استفزازيةمؤتمره الرابع عشر في
وقالت دائرة العالقات الدولية في المنظمة، في بيان صحفي، إن عقد المؤتمر في القـدس تحـد سـافر                   

وتؤكد ) باطلة وغير قانونية  (لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر جميع اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس           
  .محتلةعلى أن القدس جزء ال يتجزأ من األرض ال

ورأت الدائرة أن قيام إسرائيل بهذه الخطوة يمثل استفزازا لمشاعر األمة العربية واإلسالمية ودليل أنهـا                
  ).عاصمة أبدية(ماضية في اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للسيطرة على القدس كـ

) العدوانيـة (ائيلية ودعت الدائرة كافة الجهات الدولية والعربية إلى الوقوف في وجه هذه النشاطات اإلسر            
بحق المدينة المقدسة، مؤكدة على ضرورة عقد مؤتمر فلسطيني رفيع المـستوى ردا علـى المواقـف                 

  .اإلسرائيلية المناهضة
ويرعى المؤتمر السنوي للكونغرس اليهودي كبار المسئولين في إسرائيل وهو يعقد بمشاركة أكثر مـن               

  . ممثال للجماعات اليهودية في العالم200
  7/9/2010دس العربي، لندن، الق

  
  فشل اتفاق السالم يعني نهاية السلطة الفلسطينية: عريقات .7

في حال  " ستزول" قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات االحد ان السلطة الفلسطينية            -القدس  
لى دولـة   نامل بالتوصل ا  "وقال عريقات لوكالة فرانس برس       .فشل التوصل الى اتفاق سالم مع اسرائيل      

، مضيفا ان سيناريو مماثال يعني نهايـة الـسلطة          "اذا لم نتوصل الى ذلك فاالفضل ان نتنحى       . فلسطينية
التي تـسيطر   ) حماس(الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس، وانتصار حركة المقاومة االسالمية           

امـل  . ذا فشلنا فسنزول نحن   اذا توصلنا الى اتفاق فان حماس ستزول، ولكن ا        "واضاف   .على قطاع غزة  
  ".فعال ان نصل الى اتفاق ان شاء اهللا

  7/9/2010القدس العربي، لندن، 
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   والطوارئ في غزةاإلسعاف تؤكد اعتقال مدير عام الداخلية في غزة .8
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة أمـس اعتقـال الطبيـب                :  ا ف ب   -غزة  

دير عام االسعاف والطوارئ في وزارة الصحة في غزة وان التحقيق معـه مـستمر ،                معاوية حسنين م  
  . دون ان يوضح اسباب االعتقال

وقال ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركـة حمـاس فـي                  
".  تهمة حتـى اللحظـة     التحقيق مستمر مع الدكتور معاوية حسنين ، ولم توجه له اي          "تصريح صحافي   

، " ان حسنين مواطن وتم التعامل معه مثل بقية المواطنين وستأخذ التحقيقات مجراها الطبيعـي             "واضاف  
  .دون مزيد من التوضيح

ال يزال معتقال لليوم الثاني على التـوالي لـدي          "واكد عبد الحليم حسنين أمس ان شقيقه الدكتور معاوية          
  ".عرفة االسباباالمن الداخلي في غزة من دون م

  7/9/2010الدستور، عمان، 
  

   ألف دوالر لمئات العائالت الفقيرة120حكومة هنية تقدم مساعدات مالية بقيمة  .9
 ألف دوالر لمئات األسر المحتاجة 120قدمت الحكومة الفلسطينية في غزة مساعدات مالية بقيمة : غزة

 عائلة استفادت من هذه 647 في بيان لها أن وأفادت لجنة المساعدات الحكومية .والفقيرة في قطاع غزة
المساعدات التي شملت حاالت اجتماعية وصحية، وأجرة سفر لبعض الحاالت التي تحمل تحويالت 

وقالت أن المساعدات المقدمة جاءت للتخفيف من المعاناة التي تعيشها بعض األسر المحتاجة . مرضية
  .ولسد حاجياتها مع حلول عيد الفطر السعيد

  6/9/2010س برس، قد
  

  أيلول 30ستجرى مفاوضات علنية وغير علنية لغاية : شعث .10
اكد الدكتور نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل  :رام اهللا ـ  وليد عوض 

ـ       االثنين بأن مفاوضات علنية وغير علنيـة       ' القدس العربي 'التي انطلقت الخميس الماضي في واشنطن ل
  . ايلول الجاري30 بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي لغاية ستجرى

ـ     بأن الجانب الفلسطيني سينسحب من المفاوضات اذا ما اسـتمر          ' القدس العربي 'وشدد شعث في حديثه ل
  .'اذا ما استمر االستيطان فاننا سننسحب من المفاوضات'االستيطان بعد نهاية الشهر الجاري وقال 

 جمـدوا االسـتيطان بالكامـل سـنكمل         30، فإذا يـوم     30ذا سيستمر لغاية يوم     ه'واضاف شعث قائال    
، مشددا على   ' قالوا بأننا سنرجع لالستيطان فسيتحملون نتائج فشل المفاوضات        30المفاوضات اما اذا يوم     

ان الجانب الفلسطيني ال يستطيع االستمرار بالمفاوضات في ظل استئناف البناء االستيطاني االسـرائيلي              
  . ايلول الجاري26لمجمد لغاية ا

 اشهر سـينتهي    10وال بد من الذكر بان قرار حكومة اسرائيل تجميد االستيطان في الضفة الغربية لمدة               
  . ايلول الجاري26في 

  7/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

  القدس تعاني الهجر والتهجير وشد الرحال إليها ضرورة لحمايتها: الهباش .11
األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن هناك واجب يقع على عاتق األمة العربيـة             قال وزير   : اسطنبول

واإلسالمية تجاه مدينة القدس، التي تعاني يومياً سياسة التهويد والتهجير من قبل االحتالل اإلسـرائيلي،               
وضرورة تحركها السريع من أجل الدفاع عن المقدسات اإلسالمية، وعلـى رأسـها القـدس والمـسجد                 
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األقصى، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العـدوان اإلسـرائيلي المتواصـل علـى الحقـوق                 
  .والمقدسات الفلسطينية

 قرنا علـى نـزول      14وجاء تصريح الوزير محمود الهباش خالل كلمته التي ألقاها في احتفالية مرور             
  .تركي رجب طيب أردوغانالقرآن الكريم، في العاصمة التركية اسطنبول، بمشاركة رئيس الوزراء ال

وطالب الهباش العرب والمسلمين أن يشدوا الرحال إلى القدس وإلى المسجد األقـصى وأن زيارتهـا ال                 
تحتاج إلى تبرير وال شرح، وإنما أتت استنادا إلى تعاليم الدين الحنيف وإلى السنة النبوية، وأن زيارتهـا                  

اقع الذي نعيشه اآلن يقـول أن القـدس تعـاني مـن             إن الو "ليست فتوى نظرية بل تتعامل بالواقع وقال        
  .االحتالل والعزلة من محيطها العربي واإلسالمي فنحن عندما ندعوا إلى شد الرحال إلى القدس
  6/9/2010قدس برس، 

  
  المقاومة تتحسب من اعتداء إسرائيلي بعد الفشل المرجح للمفاوضات : أسامة حمدان .12

الكل يدرك أال أفق جدياً " إن "السفير"كة حماس أسامة حمدان لـ مسؤول العالقات الخارجية في حرقال
للمفاوضات، وبالتالي ال يقتضي األمر اشتباكاً سياسياً داخلياً، مع وجود قلق قد يناقض النقطة األولى 

لكن أي تنازل في حق العودة لن يجد من . ويتمثل في تقديم تنازل ما في قضية الالجئين الفلسطينيين
ال "لذا، يرى حمدان أن . " وبالتالي فان الموقف الفلسطيني في كل لبنان سيكون ضد أي تنازليدافع عنه،

. احتمال لتوتر بمعنى المشاكل بقدر ما هو تجاذب سياسي حول مبدأ التفاوض وما سيقدم على مائدته
  . " من ذلكأكثر يظل على هذا المستوى وليس أنويمكن 

أما إذا نجحت، . ، بعد الفشل المرجح للمفاوضاتإسرائيلياعتداء قوى المقاومة تتحسب من "أن وأضاف 
لذلك، . " سيحقق معظم ما يصبو إليه، فسيحاول حينها إنهاء المقاومةاإلسرائيلي أنوهذا وصف يعني 

  . " باستعداد جدي لمواجهة كل االحتماالتوإنمانحن نتحسب لذلك دونما قلق "يتابع حمدان، 
فشل المفاوضات قد " المواجهة، أي مستقبل خصمه السياسي، فيقول حمدان إن هذا لناحيته، أما للناحية

 فإذا. هذا يعتمد على السلوك الذي ستسلكه. يكون فرصة وقد يكون كارثة بالنسبة لمنظمة التحرير
 هذا سيكون كارثة عليها وسيرسخ أن بعد الفشل على استمرار التفاوض أو العودة إليه فاعتقد أصرت
 كان هناك جرأة وتمت عملية مراجعة سياسية وجرى التوجه إذالكن .  الفلسطيني سياسياً الواقعأزمة

للبحث عن بدائل جدية وعندما اعني البدائل فاقصد المقاومة بخيارها االستراتيجي، فهذه فرصة لخروج 
 سواء  صحيحة هذه المرةأسس بناء المنظمة على إعادةالمنظمة من مأزقها وفرصة للفلسطينيين باتجاه 

  . " البرنامج السياسيأم الديمقراطية أممن حيث المأسسة 
 مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال من في نفس السياق توجس

 األطرافالسيناريوهات التي ستبنيها المخيالت السياسية اللبنانية على المفاوضات، أي محاولة استخدام 
نتائج المفاوضات المفترضة كل طرف بحسب ما تقتضيه مصلحته، فتصير الحقوق السياسية اللبنانية ل

  . "المدنية، مثالً، مقدمة للتوطين الذي ال شك سترسو عليه المفاوضات
 إن التوتر الكالمي قد يعكس توتراً على "السفير"اداور كتورة، الكادر في حركة فتح في لبنان، لـوقال 

الخوف هو من أمر آخر يطرحه كتورة في صيغة . زال تحت السيطرةالوضع في لبنان لكن الجو ما ي
هل هذا الوضع الفلسطيني المستجد وزيادة التناقضات إضافة إلى الوضع اللبناني وتناقضاته، هل  ":سؤال

 أكثر من السياق اإلقليميهذا يجب وضعه في سياقه ": يجيب. " تداعيات سلبية؟إلىيمكن أن يؤدي 
لموضوع الفلسطيني في لبنان مادة سجالية تستخدم ألهداف أخرى، حيث كل طرف  اأنالمحلي، علماً 

  . "يستخدمه لحساباته من دون أن يكون للفلسطيني عالقة بهذا االستخدام
  7/9/2010السفير، بيروت، 
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   خالل خمسة أيام750 من أنصارها ليرتفع عددهم إلى 35 تتهم أجهزة السلطة باعتقال حماس .13
 حركة حماس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، اتهمت: رام اهللا
  . من أنصار الحركة وقيادييها، خالل األربع والعشرين ساعة الماضية35باعتقال 

، إلى أن حصيلة عدد معتقلي )6/9(نسخة عنه االثنين " قدس برس"وأشارت الحركة، في بيان وصل 
 شخصاً، منذ مساء الثالثاء الماضي الذي نفّذت فيه 750سلطة قد ارتفعت إلى في سجون ال" حماس"

  .عملية فدائية في مدينة الخليل ضد مجموعة من المستوطنين اإلسرائيليين" عز الدين القسام"كتائب 
  6/9/2010قدس برس، 

  
  طاناالختبار األول هو تجميد االستي ولمفاوضات واالستيطان مساران ال يلتقيانا :فتح .14

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث :  وكاالت- االتحاد
في تصريح صحفي أن القيادة الفلسطينية لن تسمح إلسرائيل باستخدام النوايا الفلسطينية والعربية الحسنة 

إن االختبار األول هو تجميد ": وقال. لتحقيق السالم الشامل والعادل من أجل تغيير الحقائق على األرض
   ."االستيطان، ومن دون ذلك لن تكون هناك إمكانية لالستمرار في المفاوضات لتحقيق السالم
إن المفاوضات "وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن في تصريح إلذاعة فلسطين 

قف اإلسرائيلي من االستيطان، وهناك ستواجه خالل األسابيع األربعة المقبلة فترة حاسمة تتعلق بالمو
قرار فلسطيني بوقف المفاوضات في حال رفض الحكومة اإلسرائيلية تمديد قرار تجميد البناء 

في حال استئناف الحكومة “: وأضاف. ” سبتمبر الجاري26االستيطاني بعد انتهاء سريانه يوم 
ة األميركية قد دعت إلى مفاوضات مكتوب اإلسرائيلية إقرار مشاريع البناء االستيطاني، ستكون اإلدار

 الشهر الجاري أيام محدودة ونترقب ما سيتم وقتها، فإذا 26تفصلنا عن ": وتابع قائالً. "عليها الفشل مسبقاً
التزمت إسرائيل بتجميد االستيطان، سنواصل المفاوضات، وفي حال لم تلتزم بالتجميد، أعتقد أن 

يجب أن يكون هناك ضغط أميركي “: وخلص إلى القول. " وتنتهيالمفاوضات سيكون كتب عليها الفشل
مكثف في هذه المرحلة على الحكومة اإلسرائيلية إللزامها بتمديد قرار وقف االستيطان؛ ألنها تدرك جيداً 

  ".أنه ال يمكن الجمع بين المفاوضات واالستيطان
فظات الضفة، محمود العالول أن وأكد عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض التعبئة والتنظيم في محا

القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط من العديد من األطراف الدولية واإلقليمية الستئناف المفاوضات، لكن 
  ."المفاوضات يجب أن تتوقف إذا استمر االستيطان

لعودة إن الساحة الفلسطينية شهدت حواراً ونقاشاً وتبايناً في المواقف حول ا": وقال في تصريح صحفي
إلى المفاوضات المباشرة، وقلنا إننا لسنا ضد السالم أو المفاوضات شريطة تحديد المرجعيات التي من 

إن تركيبة ": وخلص إلى القول. "شأنها أن تزيل الغطاء عن التجاوزات اإلسرائيلية خاصة االستيطان
قيق إنجازات كوقف االستيطان الحكومة اإلسرائيلية لن تساعد على إنجاح المفاوضات، فيما نتطلع إلى تح

  ."خالل المفوضات
كما أكد المستشار األمني للرئيس الفلسطيني محمد دحالن أن المفاوضات واالستيطان مساران ال يلتقيان، 

ال يمكن لمفاوضات أن تؤتى ثمارها في ظل ": المصرية” المصري اليوم“وقال تصريح لصحيفة 
  ".االستيطان الذي هو من أشكال اإلرهاب

إن نتنياهو يقاتل إلعاقة حل الدولتين عملياً، القدس اآلن محاصرة ومعزولة ومصادرة عن الضفة ": وقال
وبالتالي هو يريد استباق نتائج الحل النهائي بتعزيز . الغربية التي ينتشر فيها االستيطان كالسرطان

تنياهو أن تجمعا بين االستيطان وهذا غير مقبول للطرف الفلسطيني ولن تستطيع إسرائيل وحكومة ن
  ."األمن واالستيطان والسالم في آنٍ معاً
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هذا ليس سالماً، هذا استسالم، ولن ": وحول إمكانية تحقيق السالم في ظل شروط نتنياهو، قال دحالن
نتنياهو نصاب ال : يوجد فلسطيني واحد يوافق على شروط نتنياهو الذي نعرفه أكثر مما يعرف نفسه

  ."لعملية السلمية في السابق وسيدمر ما تبقى منها وسيجلب الخراب على كل المنطقةيريد السالم ودمر ا
  6/9/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  حماس مشروعها تحرير األرض وليس إفشال المفاوضات : المصريمشير  .15

نفى القيادي في حركة حماس مشير المصري أن تكون لدى حماس نية إلفشال المفاوضات بين : غزة
أن موقف " قدس برس"وأوضح في تصريحات خاصة لـ لفلسطينية في رام اهللا وإسرائيل،السلطة ا

نحن نتبنى خيار المقاومة : "، وقال"بيع للوهم"من المفاوضات واضح ال لبس فيه، وهو أنها " حماس"
ونسعى إلنجاحه، وهو خيار معظم أبناء الشعب الفلسطيني، وأي خيارات أخرى فشلت، وما يجري اليوم 

والحديث عن أن حماس تريد إفشال . ن المفاوضات هو محاولة لبعث الروح في جثة هامدةبشأ
المفاوضات هي محاولة من المفاوض الفلسطيني الفاشل إلثبات الذات، وذريعة لتبرير فشله، ومحاولة 
ن تحميل مسؤولية الفشل لفصائل المقاومة وال يريدون تحميلها للعدو الصهيوني الذي يمارس االستيطا

  ".ويعمل لتكريس يهودية الدولة ويهدد القدس
: وأشار المصري إلى أن الشعب الفلسطيني مجمع على أن خيار المفاوضات ال جدوى من ورائه، وقال

فقط، وإنما مرفوض من غالبية أبناء الشعب " حماس"خيار المفاوضات خيار مرفوض ليس من قبل "
ل منظمة التحرير الفلسطينية، ولذلك فالذهاب إليها هو الفلسطيني وفصائله المقاومة بما في ذلك فصائ

وخطورة هذا . استمرار في التيه للسياسي وبيع للوهم ألبناء الشعب الفلسطيني وهرولة وراء سراب
الموقف تكمن في أنه يندرج ضمن خطة صهيو ـ فتحاوية أشمل تستهدف المقاومة في الضفة الغربية 

االحتالل، لكن العمليات األخيرة أكدت أن هذا الخيار أيضا مصيره على نحو لم تعرفه الضفة حنى زمن 
  ". الفشل أمام إرادة المقاومة لدى أبناء الشعب الفلسطيني

  6/9/2010قدس برس، 
  

  إغالق القاهرة لمعبر رفح أمام حماس ال يخدم الدور المصري في الشأن الفلسطيني : أبو زهري .16
أن " قدس برس"في تصريحات خاصة لـ   أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس ساميذكر: غزة

السلطات المصرية على معبر رفح تتعامل بانتقائية مع المواطنين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة 
هناك انتقائية في تعامل السلطات المصرية مع الفلسطينيين على معبر رفح، فهي تمنع : "القطاع، وقال

حركة من السفر خارج غزة، وتفرض حجرا على خروج أي قيادات حركة حماس وكل المنتمين لل
مسؤول في الحركة أو كل من تعرف أنه ينتمي إلى الحركة وذلك وفق قوائم كعدة لذلك بالتنسيق مع 

في غزة، وقد وصل األمر إلى منع العديد من عناصر وقيادات " فتح"األجهزة األمنية السابقة لحركة 
  ".ل شهر رمضان الحاليالحركة من آداء مناسك العمرة خال

وأشار أبو زهري إلى أن هذا الموقف له تداعياته السلبية على الدور المصري في الملف الفلسطيني 
هذا يؤكد حالة االنتقائية واالزدواجية وعدم التوازن في التعامل مع القوى : "بشكل كامل، وقال

ن الجانب المصري مع هذا الملف، هو ما الفلسطينية، واستمرار هذا التعامل غير المفهوم وغير المبرر م
وواضح أن السياسة المصرية . يلقي بظالله السلبية على الدور المصري في الملف الفلسطيني الداخلي

في مفاوضاتها السياسية وتنسيقها األمني مع االحتالل مقابل التضييق " فتح"تستند على أساس دعم حركة 
  ".في قطاع غزة" حماس"على
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عتبر أن هذه السياسة خاطئة وندعو القاهرة إلى إعادة تقييم الموقف، ونرى أن نجاح الدور نحن ن: "وقال
المصري مرهون بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى الفلسطينية، وعدم دعم طرف فلسطيني 

  ".     على حساب طرف آخر، والمساهمة في تخفيف الحصار بأقصى درجة ممكنة
  6/9/2010قدس برس، 

  
  لمفاوضات المباشرة ليست سوى وهم ا: وان البرغوثيمر .17

 في حركة فتح مروان البرغوثي من داخل سجنه القيادي قال النائب الفلسطيني : نوري الصل-تونس 
 المفاوضات المباشرة التي انطلقت من واشنطن الخميس الماضي ليست سوى وهم إن أسئلةرداً على 

 البرغوثي في هذا اللقاء الخاص أن وأكد. تم ابتالعه فلسطينيا وأميركيا لكي يإسرائيليايجري تسويقه 
 للوضع الفلسطيني يستدعي األساسي أي نتيجة وأن المخرج إلىالحالية لن تقود " طبختها"المفاوضات بـ

ولالطالع على نص .توسيع وتيرة المقاومة الشعبية وتفعيل التضامن الدولي وتحقيق المصالحة الوطنية
  :ابط التاليالحوار اضغط الر

286686/node/com.alquds.www://http  
  6/9/2010، )األراضي المحتلة(القدس 

  
  للقضية الفلسطينية" تصفية" المفاوضات مع االحتالل دتع" المقاومة والممانعة"فصائل  .18

ة رفضها الستئناف المفاوضات المباشرة مع الدولة أكدت فصائل المقاومة والممانعة الفلسطيني: غزة
تصفية للقضية الفلسطينية، وغطاء لجرائم واعتداءات االحتالل بحق "العبرية، معتبرة أن هذه المفاوضات 

جاء ذلك خالل االجتماع الدوري لفصائل المقاومة والممانعة الفلسطينية السبت  ".الشعب الفلسطيني
  . الشعبية بمدينة غزةبمكتب حركة المقاومة) 4/9(

وتضم فصائل المقاومة والممانعة الفلسطينية باإلضافة إلى حركة المقاومة الشعبية، حركة األحرار، 
  . القيادة العامة–وتنظيم الصاعقة، ولجان المقاومة الشعبية، والجبهة الشعبية 

ة ضد االحتالل، مؤكدة ووجهت الفصائل التحية للمقاومة في الضفة الغربية، وباركت عملياتها النوعي
وأدانت الفصائل  ".كخيار استراتيجي إلعادة الحقوق وردع االحتالل وتحرير األوطان"على المقاومة 

حملة االعتقاالت التي تقوم بها األجهزة األمنية في الضفة الغربية المحتلة ضد المقاومين، معتبرة أن هذه 
إن من : "وقالت ".مشاريع التصفية للقضية الفلسطينيةال تخدم سوى االحتالل، و"االعتقاالت والمطاردات 

  ".يمس المقاومة والمجاهدين بسوء، إنما هو متساوق ومتعاون مع االحتالل
  5/9/2010قدس برس، 

  
    تدعو للتمسك بالثوابتفتح والجهادوحماس : لبنان .19

مقاومة وهي حق الذي يدين ال" أن إلى مسؤول العالقات الخارجية في حركة حماس أسامة حمدان أشار
مشروع لشعب ال يمكن ائتمانه على القدس ألن الذي يعيد القدس هو المقاومة وليس االستجداء على مائدة 

السلطة الفلسطينية "واتهم . "التفاوض سواء كانت في البيت االبيض او في وزارة الخارجية األميركية
 الذي يحرر األرض ويزيل الكيان الحل الوحيد" أن، مؤكدا "بالتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني

  . "الصهيوني عنها كامال هو المقاومة
أي اتفاقات أو تسويات تهدر "من جهته، رأى أمين سر الساحة اللبنانية لحركة فتح فتحي أبو العردات أن 

 يتجاوز الثوابت أن حزب أو، مشيرا إلى انه ال يمكن ألي جهة "حق الشعب الفلسطيني باطلة ومرفوضة
  . "ةالوطني
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المرحلة التي تمر بها " أن عماد الرفاعي، أبوفي فلسطين " اإلسالميالجهاد "بدوره اعتبر ممثل حركة 
التفويض العربي "، مستنكرا "القضية الفلسطينية هي من أخطر المراحل في ظل مفاوضات مذلة وعبثية

ال بديل أمام " أن، مؤكدا "لة عاجزة وفاشأنها من عقدين أكثرللسلطة الفلسطينية التي أثبتت على امتداد 
  . " المقاومةإالالصمت الصهيوني 

 سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية غضنفر ركن ابادي حفل إفطار أقامته ة خالل رعايجاء ذلك
 في مدينة صيدا، بحضور "يوم القدس العالمي"المستشارية الثقافية اإليرانية في بيروت أمس، لمناسبة 

لقوى اللبنانية والفلسطينية وحشد من الشخصيات والفاعليات السياسية والعمالية  والألحزابممثلين 
  .والتربوية

  7/9/2010السفير، بيروت، 
    

  "إفالس سياسي ""إسرائيل"اإلعالنية لحركة فتح في " نحن شركاءكم"حملة : برهوم .20
سلطة اإلعالمية إن حملة ال: "قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم فى تصريحات صحفية: غزة

التي أطلقتها مؤخراً لمخاطبة الشارع اإلسرائيلي والرأي العام فيه، تؤكد أن السلطة أفلست في كل شيء، 
وأضاف  ". وتدل أفعالها األخيرة على سياسة المفلس غير القادر على تحقيق أي إنجاز ولو كان وهمياً

، "وسائل المطروحة ال تعتبر وسائل ناجعةإن سلطة فتح تعيش في مرحلة االستجداء وإن كانت ال"يقول 
وأشار إلى أن الحملة تعزز الرؤية بعدم إمكانية وجود أي بوادر أمل يمكن أن تعطيه الحكومة اإلسرائيلية 

  .عبر طاولة المفاوضات
ورأى برهوم، الذي تشكل حركته مع حركة فتح طرفي المعادلة الفلسطينية، على أن الحملة اإلعالنية لن 

عاً في ظل ميل الشارع اإلسرائيلي إلى التطرف، واالنسياق وراء الحكومة اإلسرائيلية الحالية تجدي نف
والتي تعد من الحكومات المتشددة التي فاقت اعتداءاتها أي تصور من خالل االعتداءات اليومية على 

  . مدينة القدس ومواطنيها واستمرار حملة االستيطان
 يظهر فيها مسؤولون فلسطينيون تحت "إسرائيل" حملة إعالنات داخل وأطلقت السلطة الفلسطينية مؤخراً

، وجاء إطالق الحملة عشية بدء المفاوضات المباشرة بين السلطة "ماذا عنكم؟.. نحن شركاء "شعار 
  ."إسرائيل"و

  5/9/2010قدس برس، 
  

   المفاوضات تكرار لجوالت المفاوضات العبثية :"الديمقراطية"قيادي في  .21
قال نائب األمين العامة للجبهة الديمقراطية، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني قيس أبو : رام اهللا

جاءت دون توفير األسس التي تكفل وقف االستيطان، بشكل كامل في األراضي "ليلى، إن المفاوضات 
 لعملية السالم، الفلسطينية، بما فيها القدس، ودون التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، كمرجعية
  ".ولذلك فإن هذه المفاوضات، تكرار لجوالت المفاوضات العبثية التي شهدناها في الماضي

وأشار إلى أن قرار السلطة الفلسطينية، المشاركة في المفاوضات المباشرة، جاء نتيجة ضغوط أمريكية 
ن مؤسسات منظمة التحرير، ودولية وعربية مكثفة، استمرت طيلة األسابيع الماضية، ولم يكن بتكليف م

حيث عرضت المشاركة على اللجنة التنفيذية، لكنه لم يعرض على المجلس المركزي، لمنظمة التحرير، 
حيث جاء قرار المشاركة استجابة لها وانحناء أمامها، وليس ناجما عن أيه قناعة بأن هذه المفاوضات 

  .يمكن أن تفضي إلى نتائج لصالح الشعب الفلسطيني
ليلى، على أن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني، تعارض الصيغة التي على أساسها  ر أبوواعتب

تجري المفاوضات المباشرة، مشيرا إلى وجود تباينات في وجهات النظر بشأن ما إ ذا كان ينبغي أصال 
لكن األغلبية التفاوض من عدمه، أي رفض المفاوضات من حيث المبدأ، أو قبول مبدأ المفاوضات، و
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الساحقة، تعارض هذه الصيغة، كما أن أغلبية كبيرة تؤكد على ضرورة أن يكون هناك  أسس واضحة 
  .ألية مفاوضات تضمن وقف االستيطان، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وليس المساومة عليها

  5/9/2010قدس برس، 
  

  فتح تتهم الحكومة في غزة باعتقال عناصرها .22
أعلنت حركة فتح أن أجهزة أمن حماس اختطفت أول من أمس إبراهيم حمد، عضو : دحامد جا -غزة 

قيادة حركة فتح في منطقة حي الزيتون التنظيمية في إقليم شرق غزة وذلك للمرة الثالثة على التوالي 
   .خالل أسبوع موضحة أن القيادي حمد يعاني من مرض في القلب

المقالة، أمين سر حركة فتح في إقليم شمال غزة جمال عبيد، وأضافت كما اختطفت أجهزة أمن الحكومة 
كما قامت أجهزة أمن حماس في بداية األسبوع الحالي باختطاف ستة من كوادر حركة فتح في شمال 

 امن الحكومة المقالة في مناطق أجهزة الذين اعتقلتهم أسماءواستعرض بيان أصدرته الحركة ذاتها  .غزة
 كانت الليلة الماضية من حي الزيتون أفرادها آخر مجموعة تم اعتقال أن إلىفتة متفرقة من قطاع غزة ال

  .شرق مدينة غزة
  7/9/2010الغد، عمان، 

  
  سقوط صاروخ فلسطيني في النقب الغربي: مصادر إسرائيلية .23

ذكرت اإلذاعة العبرية، نقالً عن متحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية، أن صاروخاً فلسطينياً : الناصرة
  .قطت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية على إحدى البلدات اليهودية المتاخمة لحدود قطاع غزةس

  7/9/2010قدس برس، 
  

   ملتزمة بالسالم والتوصل إلتفاق خالل عام وامل أال ينسحب عباس من المفاوضات"إسرائيل": نتنياهو .24
 زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهورئيس الوأن  ،تل أبيب من 7/9/2010القدس العربي، لندن ، ذكرت 

 .أكد أن إسرائيل ملتزمة تماما بالسالم وأنها مستعدة للتوصل إلى حل وسط تاريخي مع الفلسطينيين
  .واشترط نتنياهو أن يضمن هذا الحل مصالح إسرائيل القومية وفي مقدمتها األمن

إسرائيل أثبتت : األسبوعي لحكومتهونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن نتنياهو القول في مستهل االجتماع 
استعدادها للمضي قدماً شوطاً طويالً في سبيل السالم غير أن تحقيق النجاح في هذه المسيرة يتطلب 

  . الماضية17استخالص العبر من المفاوضات التي جرت على مدى السنوات الـ
طينية محمود عباس مستعدا وذكرت اإلذاعة أن نتنياهو أعرب عن أمله في أن يكون رئيس السلطة الفلس

  .هو اآلخر لمواجهة االختبارات والتحديات المقبلة
وأشار نتنياهو إلى عدم التوصل لحل للخالف حول استئناف البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعد 

  .سبتمبر الجاري/  أيلول26انتهاء فترة التجميد في 
اللها عن أهمية المحادثات المباشرة من دون وقال نتنياهو إنه بعد عام ونصف العام التي تحدثت خ

شروط مسبقة حظيت بفرصة إلجراء محادثة طويلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأنا آمل 
  .أن تتيح هذه المحادثة ومحادثات أخرى تطوير اتصال مباشر ومتواصل وصادق وهام لبلورة اتفاق

لتقيا مرة كل أسبوعين ويتحدثان على انفراد وأن المطلوب وأشار نتنياهو إلى أنه اقترح على عباس أن ي
لتقدم العملية السياسية ليس كثرة الطواقم وإنما وجود زعماء وتحريك المحادثات كان خطوة هامة في 
الطريق إلى اتفاق إطار ونحن نعي الصعوبات وهي ال تزال أمامنا في المدى القصير لكننا سنواصل 

 اتفاق وفقا لمبادئ خطاب بار إيالن الذي تحدث فيه نتنياهو عن إقامة دولة الجهود من أجل التوصل إلى
  .فلسطينية منزوعة السالح ونشر قوات إسرائيلية على طول غور األردن
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قال اليوم إنه يؤمن بإمكانية التوصل الى اتفاقية سلمية   نتنياهوأن، 6/9/2010، 48عربموقع واضاف 
الل لقائه بأعضاء في الكونغرس األميركي من الحزب الديمقراطي، وأضاف نتنياهو خ.   شهرا12ًخالل 

إنه يأمل بأال ينسحب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من المفاوضات المباشرة، وذلك تعقيباً 
) عباس(أال يختار "وقال نتنياهو إنه يأمل . الفلسطينية" األيام"على تصريحات ادلى عباس بها لصحيفة 

هناك قضايا عديدة لم نتفق عليه خالل محادثاتنا، والطريق الوحيد : "وأوضح نتنياهو". سالمترك طريق ال
  ".  للتوصل الى اتفاق عليها هو اإلستمرار بالمفاوضات المباشرة والمتواصلة، دون توقف ودون تأخيرات

  
  المفاوضات لن تفضي إلى تسوية ال في السنة المقبلة وال في الجيل المقبل: ليبرمان .25

وزير الخارجية ، أن عن مراسلها من تل أبيب نظير مجلي 7/9/2010، الشرق األوسط، لندنذكرت 
اآلمال المعقودة على هذه «اإلسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، قال في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي إن 

وأضاف . »جيلالمفاوضات مبالغ فيها وخطيرة، وإنه ال يمكن التوصل إلى حل دائم خالل عام أو خالل 
القدس والالجئين والمستوطنات واالعتراف بإسرائيل «ليبرمان أنه من غير الممكن حل قضايا معقدة مثل 

  .خالل عام» كدولة للشعب اليهودي
وزاد ليبرمان قائال إن تجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هوعملية سابقة ألوانها، 

تعرض حياة األم والجنين للخطر، وإن أي محاولة لتسريع العملية السياسية الوالدة المبكرة «وبحسبه فإن 
على السياسيين أن يتحلوا بالمسؤولية، «وبحسبه فإنه . »بشكل اصطناعي سوف تعرض الطرفين للخطر

وقال إن األمر . »وأن ال يتعلقوا باألوهام، ويجب خفض سقف التوقعات إلى مستواها الحقيقي والعملي
نحن نتحرك بسرعة «وقال أيضا . »تسوية مؤقتة طويلة المدى«اقعي الذي يمكن إنجازه هو الوحيد الو

  .»أكبر من الالزم في حين أن األمور يجب أن تتطور بشكل طبيعي
وكان ليبرمان قد هاجم الرئيس الفلسطيني عباس، وقال إنه ال يصلح شريكا في مفاوضات السالم ألنه 

وقال في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية، أول من أمس، . لشعب الفلسطينيمتطرف وألنه ال يستطيع تمثيل ا
وأضاف أن الواليات المتحدة فرضت عليه قمة . إنه يعتقد أن سلطة أبو مازن مهتزة وغير مستقرة

من يمثل أبو مازن؟ حماس في السلطة في قطاع غزة، واالنتخابات في السلطة «وتساءل . واشنطن
 مرات، وأي إدارة جديدة للسلطة بعد االنتخابات بإمكانها أن تتنصل من 3و الفلسطينية تأجلت مرتين أ

االتفاق وأن تقول إن أبو مازن ال يمثل أحدا؟ كما ادعى ليبرمان أن السلطة الفلسطينية تحاول المس 
، وإن »الطرف الثاني يبحث عن ذرائع لكي يتجنب إجراء مفاوضات جدية«وقال إن . »العملية«بـ

  .»تمثيلية لتحميل إسرائيل مسؤولية عدم نجاح المحادثات«ن الحديث هو ع
أعلن أمس أنه  ليبرمان عن مراسلها من غزة عبد القادر فارس، أن 7/9/2010 ، عكاظ، جدةوأضافت 

سيمنع أي تمديد لقرار التجميد الجزئي لالستيطان في الضفة الغربية المحتلة والذي ينتهي العمل به في 
. ال يوجد أدنى سبب لتمديد هذا التجميد«وأوضح ليبرمان إلذاعة الجيش اإلسرائيلي ، )أيلول( سبتمبر 26

ما يكفي من النفوذ والسلطة داخل الحكومة والبرلمان ليمنع تمرير أي مقترح ) إسرائيل بيتنا(ولدى حزب 
  .»بتجميد االستيطان

  
   قبلوضعنا في اختبار لم نخضه من" حدث خطير"عمليات الضفة األخيرة : باراك .26

أكّد وزير الحرب اإلسرائيلي ايهود باراك أن العمليات الفدائية التي استهدفت مؤخراً عدداً من : الناصرة
أحداث خطيرة، تؤثّر سلباً على االستقرار األمني في الكتل "المستوطنين في مدينتي الخليل ورام اهللا، هي 

  ".االستيطانية
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إن األحداث األخيرة التي وقعت في "، عن باراك قوله )5/9 (ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، اليوم األحد
الضفة، عبارة عن أحداث خطيرة وتضع االستيطان بأكمله في اختبار لم يخضه منذ عدة سنوات، ذلك أن 

  .، وفق قوله"الفترة األخيرة كانت هادئة للغاية والوضع األمني فيها مستقر بشكل نسبي
، على كشف "الشاباك"ل بالتعاون مع جهاز االستخبارات الداخلي وأوضح باراك أن جيش االحتالل يعم

" حماس"هوية منفذي العمليتين ومنع األحداث العسكرية من التصاعد، محمالً حركة المقاومة اإلسالمية 
  .، على حد تعبيره"عرقلة الجهود السياسية بتصعيد األحداث العسكرية"مسؤولية 

  5/9/2010قدس برس، 
  

   الحقيقي في الشرق األوسط بين إيران والعالم العربيالنزاع: بيريز .27
 قال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز مساء األحد إن النزاع الحقيقي في الشرق األوسط بين -تل أبيب

ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن بيريز قوله في  .إيران والعالم العربي وليس بين إسرائيل والفلسطينيين
عهد التصدير، إيران تحاول أن تصبح من جديد دولة عظمى تلبس لباس الفضيلة المؤتمر السنوي في م

وأضاف إن لهذا السبب لقد فعل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  .ولكنها بالفعل دولة بلطجية
  .الشيئ الصحيح في قمة واشنطن، متابعا إن منح سكان الضفة الغربية تسهيالت يعد أمرا صائبا

  6/9/2010، لعربي، لندنالقدس ا
  

  لجنة باراك لتصفية حسابات مع أشكينازي .28
يبدو أن وزير الدفاع إيهود باراك » وثيقة غاالنت«بالرغم من أن الشرطة حددت الضباط المتورطين في 

ال يريد لهذه القضية أن تنتهي وفق الصيغة التي آلت إليها حتى اآلن، ويحاول الذهاب بها بعيداً لتصفية 
  . مع رئيس األركان الحالي غابي أشكينازيحسابات

ولهذه الغاية، وقّع باراك قرار تأليف لجنة إضافية مهمتها بحث األبعاد المنظوماتية والقيمية لفضيحة 
، يفترض أن تقدم توصياتها واستنتاجاتها حتى »يتسحاق باريك«الوثيقة المزورة، برئاسة اللواء احتياط 

وفيما أوضح باراك أن . بل، بحسب بيان صادر عن مكتب وزير الدفاعالسابع من تشرين األول المق
حددت أن هناك ضابطين برتبة عقيد وثالثاً برتبة مقدم، أحدهم نظامي واثنان احتياط، كانوا «الشرطة 

، انتقد انتقاداً ضمنياً وقاسياً رئيس األركان، أشكينازي، »مسؤولين سواء عن إنضاج الوثيقة أو نشرها
  .»لو اتخذ الجيش وسائل ضد المتورطين لما كان هناك حاجة إلى تأليف لجنة«بالقول 

 في المقابل أثار قرار باراك تأليف اللجنة انتقادات واسعة داخل الجيش، الذي رأى عدد من ضباطه أن
، »تشويه سمعة رئيس األركان ومساعده لدفعه إلى ترك الجيش في أسرع وقت ممكن«هدف اللجنة هو 

إنه ال نوايا لباراك للمس برئيس «راً أمنياً في وزارة الدفاع رد على هذه التصريحات بالقول لكن مصد
  . »األركان، وإن هذا تفسير شرير

في موازاة ذلك انتقد رئيس مجلس األمن القومي األسبق، اللواء احتياط غيورا ايالند، قرار باراك بتأليف 
اتهام أشكينازي «ناك حاجة إلى إنشائها، وأن الهدف منها لجنة فحص إضافية، مشدداً على أنه لم تكن ه

  .»اللجنة هي التي قررت ذلك ال أنا«عن طريق لجنة فحص، وبهذه الطريقة يمكن باراك أن يقول 
أنه كان على باراك وأشكينازي اللقاء للمحافظة على المؤسسة «ورأى ايالند في مقابلة مع إذاعة الجيش 

وأنه كان على وزير الدفاع التوجه إلى مراقب الدولة ال . تاجات وأساليب عملاألمنية والتوصل إلى استن
  .»إلى لواء احتياط خاضع له

  7/9/2010، األخبار، بيروت
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  وزير شئون األقليات يطالب نتنياهو بإقالة ليبرمان .29
ة أفيجدور طالب وزير إسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الخارجي:  د ب أ-تل أبيب 

  .ليبرمان بسبب تصريحاته بشأن مفاوضات السالم مع الفلسطينيين
وقال وزير شئون األقليات ، أفيشاي برافرمان ، من حزب العمل المنتمي إلى يسار الوسط ، إلذاعة 
الجيش اإلسرائيلي إنه ال يعقل أن يكون الرجل المسؤول عن تقديم سياسات إسرائيل إلى المجتمع الدولي 

  .من بالمفاوضات وحتى يقلل من شأنهاال يؤ
  6/9/2010، األهرام، القاهرة

  
  نتنياهو يوقف بحثا في حكومته بشأن االستيطان: مصادر إسرائيلية .30

قالت مصادر حكومية إسرائيلية أمس األحد، إن رئيس الوزراء بنيامين : برهوم جرايسي -الناصرة 
 بشأن االستيطان، وبالذات حينما بدأ أحد الوزراء نتنياهو أوقف أمس، بحثا في جلسة حكومته األسبوعية

بالتحدث ضمنا عن ضرورة استمرار تجميد االستيطان، في حين تحدثت مصادر إسرائيلية عن جو 
  .تفاؤلي في إسرائيل من المفاوضات

وكان نتنياهو قد وعد الوزراء بتقديم عرض عن بدء المفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني إال أنه 
 يفعل ذلك، بل قدم تقريرا عن الوضع األمني، وخالل النقاش تحدث أربعة وزراء عن ضرورة لم

استئناف االستيطان في مستوطنات الضفة الغربية بعد السادس والعشرين من الشهر الحالي، ولم يعترض 
ن على تاريخ نتنياهو على ما قالوه، وحينما بدأ الوزير ميخائيل ايتان من حزب الليكود التحدث، وقال، إ

، "العمل" الشهر الحالي ان ال يكون سببا في تفجير المفاوضات، وحصل على دعم من وزراء حزب 26
، وأوقف النقاش في الجلسة، ما أثار غضب الوزراء "إن هذا أمر حساس"أوقفه نتنياهو عن الكالم، وقال 

  .والمؤيدين الستمرار االستيطان الذين توخوا سماع موقف واضح من نتنياه
  6/9/2010، الغد، عمان

  
  اهللا إلي واشنطن خطوة للسالم  توجه مبارك وعبد : نتنياهو .31

 رئيس  , أبرزت صحيفة نيويورك تايمز األمريكية تصريح بنيامين نيتانياهو :  عزت إبراهيم- واشنطن
  .  قبل االجتماع االسبوعي لمجلس الوزراء اإلسرائيلي أمس األول , الحكومة اإلسرائيلية

 توجه الرئيس حسني مبارك والعاهل األردني الملك عبداهللا الي واشنطن لحضور بدء المفاوضات أن
 انما يعكس شعورا باالستعداد الموجود في العالم العربي بأن هذا هو  , المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

  . نيين وتوسيع دائرة السالمالوقت لمحاولة التوصل الي تسوية كاملة وتحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطي
وقالت الصحيفة إن نيتانياهو أكد لوزرائه أن بالده مستعدة للتوصل الي تسوية تاريخية مع الفلسطينيين 

    , وأنه يعتقد أن العالم العربي سوف يتبع الفلسطينيين في تحقيق السالم
  6/9/2010، األهرام، القاهرة

  
   لألركاناً جديداًقائدغالنت دق على تعيين االحكومة اإلسرائيلية تص .32

 قال بيان إسرائيلي رسمي إن مجلس الوزراء صدق على اختيار وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود :القدس
  .باراك للميجر جنرال يؤاف غالنت لتولي منصب رئيس هيئة األركان العامة بالجيش اإلسرائيلي األحد

. 2009 وأوائل 2008غزة التي دارت في أواخر القوات اإلسرائيلية في حرب )  عاما51(وقاد غالنت 
  وسيتولى غالنت العضو السابق في قوات الكوماندوس البحرية المنصب خلفا للفتنانت جنرال غابي 
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وقال وزير شارك في التصويت إنه تم تعيين غالنت لفترة ثالث سنوات لكن  .أشكينازي في فبراير شباط
  .أمام الحكومة خيار تمديدها لسنة أخرى

  6/9/2010، القدس العربي، لندن
  

   والقدس والمستوطنات والجوالن"اسرائيل" مليون نسمة مجموع سكان 7.6 .33
أفاد مكتب اإلحصاء المركزي في إسرائيل أن عدد سكانها بلغ عشية السنة العبرية الجديدة التي : الناصرة

 الفاً من 559ن اليهود، ومليون و ألفاً م771 ألفاً، بينهم خمسة ماليين و645تبدأ غداً، سبعة ماليين و
غالبيتهم من المهاجرين الروس إلى إسرائيل الذين ترفض (» آخرين« ألفاً معرفين بـ 315العرب و

وتشمل هذه األرقام المستوطنين في ). وزارة الداخلية اعتبارهم يهوداً بحسب التعريف الديني لليهودي
والجوالن )  ألف300نحو (طن، وفلسطينيي القدس  ويقَّدر عددهم بنصف مليون مستو1967أراضي عام 

  . ألف عامل أجنبي يقيمون في الدولة العبرية220وال تشمل هذه األرقام نحو . السوري المحتل
 في 1.7( في المئة فقط 1.8وأشار المكتب إلى أن نسبة التكاثر الطبيعي بلغت في السنة العبرية المنتهية 

وفي أوساط ).  في المئة لدى اآلخرين0.8المئة في أوساط العرب و في 2.4المئة في أوساط اليهود، و
 في المئة، 1.7 في المئة، وفي أوساط الدروز 2.8العرب في الداخل، بلغت نسبة التكاثر لدى المسلمين 

من » مهاجر يهودي جديد« ألف 15، هاجر إلى إسرائيل نحو 2009وعام .  في المئة1ولدى المسيحيين 
  .المتحدة وأوكراينا وفرنسا وبريطانياروسيا والواليات 

  7/9/2010، الحياة، لندن
  

  48من الفتيان اإلسرائيليين يؤيدون التمييز ضد فلسطينيي  % 38: استطالع .34
دلت نتائج استطالع إسرائيلي للرأي أن غالبية الشبيبة اليهود يعتقدون أنه يجب :  باقة الغربية-الناصرة 

إسرائيل يجب أن تكون "تساوية ، وأن الغالبية الساحقة منهم تعتقد أن  حقوقا م48عدم منح فلسطينيي الـ
، وفي الوقت نفسه فإن هناك غالبية تؤيد محاكمة أو سحب مواطنة من يعارض " يهودية وديمقراطية

  .ذلك
 ال يحصلون على حقوقهم كاملة ، وفي المقابل فإن 48 منهم إنهم يعتقدون أن فلسطينيي الـ64%وقال 

ون أنه يجب عدم منح العرب المساواة ، وذلك وفق استطالع خاص للرأي أعده البروفيسور  يعتقد%59
  .كميل فوكس من كلية اإلحصاء في جامعة تل أبيب

، " دولة يهودية وديمقراطية" من الشبيبة اليهود يعتقدون أن إسرائيل ستكون 96%وأشار االستطالع أن 
 منهم سحب 41%رض ذلك إلى المحاكمة ، في حين يؤيد  من المجموعة ذاتها تقديم من يعا27%ويؤيد 

  .المواطنة ممن يعارض
وقال .  أنه ال يوجد أي تردد لديهم بهذا الشأن83%أما بالنسبة للحافزية للتجند للجيش اإلسرائيلي فأجاب 

لية  إنه ال يرغبون بالتجند إلى الوحدات القتا59%وقال .  إن لديهم أصدقاء ال ينوون التجند للجيش%50
 ، مقابل 67 إنه يرفضون الخدمة العسكرية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 24%، في حين قال 

 500 قالوا إنهم لن يرفضوا الخدمة العسكرية هناك ، علما أن االستطالع قد شمل عينة مؤلفة من %47
  . عاما18 - 15من الشباب اليهود من جيل 

  7/9/2010، الدستور، عمان
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  "إسرائيل"فلسطينيو القدس الشرقية ضحايا معاملة تمييزية من قبل :  حقوقي إسرائيليتقرير .35
للدفاع عن الحقوق المدنية في تقرير نشر، ” اإلسرائيلية“أكدت المنظمة  :برهوم جرايسي - الناصرة

وأوضح . أمس، أن فلسطينيي القدس المحتلة ضحايا لسياسة تمييز عنصري من قبل سلطات االحتالل 
كميليشيا خاصة بالمستوطنين، ” اإلسرائيلية“حراساً مسلحين يتلقون أمواالً من وزارة الداخلية “تقرير أن ال

الفلسطينيين الذين يشتكون من “وأكد أن . ” يلجأون اكثر فأكثر إلى القوة والعنف ضد الفلسطينيين
عمال العنف التي يرتكبها المستوطنين يصبحون في موقف مشبوهين أو يتم اعتقالهم، في حين أن ملفات أ

وتحدث التقرير أيضا عن استجواب شرطة االحتالل لقاصرين . ” يهود تقفل بسبب نقص األدلة
ووجود كاميرات مراقبة موجهة إلى داخل ”  عاما12تقل أعمارهم في بعض األحيان عن “فلسطينيين 

  .” خادع خاطئ ومزورهذا التقرير ال“وقالت بلدية االحتالل في بيان إن . البيوت في القدس 
  6/9/2010، الغد، عمان

  
  "  السنة اليهودية" يرفض عرض تعليق تحركه بمناسبة طوالد شالي .36

بنيامين ” اإلسرائيلي“جلعاد شاليت عرض رئيس الوزراء ” اإلسرائيلي“رفض والدا الجندي : )ب.ف .أ (
 إلى منزلهما لقضاء إجازة رأس نتنياهو وقف اعتصامهما المستمر منذ شهرين أمام منزله والعودة مؤقتا

لم يتغير أي “ في قطاع غزة للصحافيين 2006وقال نوعام شاليت المحتجز ابنه منذ . السنة اليهودية 
حاغاي هداس لنحو ” اإلسرائيلي“وذلك بعد أن استقبله نتنياهو هو وزوجته افيفا والمفاوض ” شيء

ال توجد مفاوضات مع حماس وال “عام اسفا وأضاف نو. ساعتين في منزله إلطالعهم على وضع الملف 
وردا على اقتراح نتنياهو العودة إلى منزله خالل إجازة رأس السنة اليهودية التي تبدأ . ” توجد ضغوط

لألسف ال نستطيع السماح ألنفسنا بأخذ هدنة “مساء األربعاء، قال نوعام شاليت إلذاعة جيش االحتالل 
ونصح نتنياهو نوعام شاليت وزوجته ب . ” م مقر رئيس الوزراءفي معركتنا أو من وجودنا هنا أما

  .كما أفاد بيان صدر عن مكتبه ” قضاء اإلجازة في المنزل الستعادة قواهما ثم العودة من جديد“
  7/9/2010، الخليج، الشارقة

  
      48في إطالق نار في مناطق ال " إسرائيليين"إصابة جنديين  .37

بجروح، أمس، جراء تعرضهم إلطالق نار بالقرب من قرية ” سرائيليانإ“أصيب جنديان : )آي.بي .يو (
” يديعوت أحرونوت“وقالت صحيفة .  من دون أن تتضح خلفية الهجوم 48قلنسوة العربية في مناطق ال،

الصهيونية على موقعها اإللكتروني، إن سيارة تقل جنديين تعرضت إلطالق نار من سيارة تجاوزتها 
 ما أدى إلى إصابة الجنديين، فيما 48شارع بين قرية قلنسوة والطيبة المحتلتين عام ،أثناء سيرها على ال

وذكرت أن قوات كبيرة من شرطة الكيان هرعت إلى المكان .الذت سيارة المهاجمين بالفرار من المكان 
  . ة وشرعت في أعمال تمشيط وتحقيق في الحادث، الذي لم تعرف إن كان تم على خلفية قومية أو جنائي

  7/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  ريد دعماً أمريكياً لدمشق يبعدها عن طهران وحزب اهللا         ت "إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .38
تأييده المشروط لتعيين واشنطن سفيراً لها في دمشق ” اإلسرائيلي“أكد المستوى العسكري : )اي.بي .يو (

ولون كبار في جيش االحتالل إن تعيين سفير جديد وتقديم وقال مسؤ. وتقديم مساعدات أمريكية لسوريا 
وذكرت صحيفة . مساعدات قد يساعد في إقناع سوريا بالتفاوض وفك عالقاتها مع طهران وحزب اهللا 

ال ” إسرائيل“الصهيونية أن التفكير السائد حالياً في المؤسسة العسكرية هو أن ” جيروزاليم بوست“
  .    للجلوس على طاولة المفاوضات بل بحاجة لمساعدة أمريكية تستطيع وحدها الدفع بسوريا 

  6/9/2010، الخليج، الشارقة
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  تل ابيب قلقة جدا من تخطيط مجموعة امريكية الرسال طائرة مساعدات للهبوط في غزة .39

كشفت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي امس االثنين النقاب عن ان :  زهير اندراوس-الناصرة 
لقلق يسود المنظومة االمنية والسياسية في الدولة العبرية بعد ان وصلت السرائيل معلومات مؤكدة تفيد ا

بان منظمة امريكية، تدعم الفلسطينيين وتناهض الكيان االسرائيلي بدأت بالتحضير الرسال طائرة 
اسل العسكري للقناة، وقال المر. مساعدات انسانية لسكان قطاع غزة المحاصرين منذ اربع سنوات ونيف

نير دفوري، في تقرير حصري ان المنظمة المذكورة، هي بالفعل امريكية، ولكنّها بحسب المصادر 
 ، ولفت المراسل االسرائيلي الى IHHاالمنية الرسمية في تل ابيب، هي فرع ناشط جدا للمنظمة التركية 

القضية، كما نقل عن مصادر وصفها بانها ان صنّاع القرار في تل ابيب يتابعون عن كثب التطورات في 
رفيعة للغاية قولها ان هذه هي المرة االولى التي يحاول فيها تنظيم معاد السرائيل ومؤيد للشعب 
الفلسطيني ارسال معونات لقطاع غزة عن طريق الجو، اذ انّه حتى اآلن جرت العادة ان تحاول 

االخرى الى قطاع غزة عن طريق البحر او عن طريق التنظيمات المختلفة ادخال المواد التموينية و
الجو، مشيرا الى ان قادة الجيش االسرائيلي ينظرون ببالغ الخطورة الى هذه المبادرة، النّها بحسب 

  .المصادر عينها، تتطلب استعدادا جديدا، لم يقم به الجيش االسرائيلي من ذي قبل
طع من حملة االعالنات التي تقوم بها المنظمة عالوة على ذلك، عرض التلفزيون االسرائيلي مقا

، حيث ظهر احد النشطاء )فيس بوك(االمريكية على االنترنت، وتحديدا في الشبكة االجتماعية 
االمريكيين وهو يشرح عن الحصار المفروض على غزة وعن الحاجة الماسة لكي يتجند العالم من اجل 

السرائيلية ايضا ان الوصول بطائرة الى قطاع غزة، وذكرت المصادر ا. فكه مرة واحدة والى االبد
والهبوط في مطار مالئم، يتطلب طائرة صغيرة للغاية، وهو االمر الذي يعكف المسؤولون في المنظمة 
االمريكية على التخطيط له، بحيث ان التخطيط يشمل طائرة صغيرة محملة بقليل من المعونات، والهدف 

يلي، هو جذب انظار العالم لما يتعرض له سكان القطاع من حصار منها، بحسب التلفزيون االسرائ
تجويعي، وارباك الدولة العبرية، التي ما يزال اركانها يتخبطون في كيفية منع طائرة من الوصول الى 

  .قطاع غزة
  6/9/2010، القدس العربي، لندن

  
   تملك محطة التنصت األكبر في العالم "إسرائيل": "لوموند دبلوماتيك" .40

الشهرية الفرنسية، عن وجود محطة تجسس إسرائيلية في صحراء » لوموند دبلوماتيك«كشفت صحيفة 
  . النقب جنوب األراضي المحتلة للتنصت على المنطقة هي األكبر واألضخم في العالم

وذكرت الصحيفة في تقرير كتبه الصحافي النيوزلندي نيكي هاجر، أن مهمة هذه المحطة التجسسية 
اعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل والبيانات اإللكترونية التي يتم إرسالها عبر األقمار تتمثل في 

الصناعية وكابالت االتصاالت البحرية الموجودة في البحر األبيض المتوسط، مشيرة الى ان هذه المحطة 
  . تديرها وحدة استخبارات غير معروفة على رغم اإلمكانيات الكبيرة المتوافرة لها

 كيلومتراً من سجن 30في جنوب إسرائيل على بعد » أوريم«أضافت ان هذه المحطة تقع في منطقة و
مدينة بئر السبع، في حين أن تقارير أخرى تشير الى أن مقرها يقع الى جانب مقر جهاز االستخبارات 

  . الذي يتلقى المعلومات الى جانب فروع الجيش األخرى) الموساد(
محطة التجسسية تحظى بقدرة هائلة على جمع المعلومات اإللكترونية ورصد ويقول هاجر إن هذه ال

  .  اتصاالت الحكومات والمنظمات والشركات واألفراد على حد سواء
  7/9/2010، السفير، بيروت
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     تسعى المتالك مفاعالت الجيل الرابع النووية"إسرائيل": "جيروزاليم بوست" .41
ئيلية الصادرة باإلنجليزية اليوم إن إسرائيل تسعى إلى امتالك اإلسرا" جيروزاليم بوست"قالت صحيفة 

مفاعالت الجيل الرابع النووية، إطار خطة الحكومة اإلسرائيلية لتطوير المفاعالت النووية العسكرية، 
وذكرت .  وأيضاً المفاعالت النووية التى تستخدم ألغراض سلمية وليست ألغراض عسكرية بحتة

سعى إلى تطوير واستحداث مفاعالت نووية عسكرية وسلمية توفر إلسرائيل األمن الصحيفة أن إسرائيل ت
والقوة العسكرية، وتوفر لها أيضاً احتياجات الطاقة والتكنولوجيا النووية، لهذا أكد وزير البنية التحتية 

لوجيا عوزى الندو أن الحكومة اإلسرائيلية تعتزم تطوير مفاعالت نووية جديدة تمد إسرائيل بالتكنو
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل .  النووية التى توفر لها احتياجاتها على المدى البعيد

العمل على طرح مناقصات لتطوير واستحداث مفاعالت نووية إسرائيلية جديدة، كما أن الحكومة 
ل لرابع النووية فى اإلسرائيلية بدأت فى مخاطبة الحكومة الفرنسية للعمل على حيازة مفاعالت الجي

إسرائيل، والعمل على تطويرها لتستخدم بإسرائيل، وإقامة تجارب حول أداء هذه المفاعالت المتطورة 
وتمتلك إسرائيل العديد من المفاعالت النووية التى تستخدم إلغراض .   فى فرنسا ثم فى إسرائيل

حة النووية، ومفاعالت نووية أخرى النووى الذى أنتج الكثير من األسل" ديمونة"عسكرية مثل مفاعل 
تستخدم لتوفير التكونولوجيا النووية السلمية، وترفض إسرائيل السماح للوكالة الذرية للطاقة النووية بتفقد 
مفاعالتها النووية، وترفض أيضاً التوقيع على معاهدة حظر االنتشار النووى التى وقعت عليها الكثير من 

 نفس الوقت تطالب إسرائيل بوقف البرنامج النووى اإليرانى، وتزعم أنه الدول العربية والغربية، وفى
    . يستخدم ألغراض عسكرية، بينما تؤكد إيران أنها تستخدمه ألغراض سلمية

  6/9/2010، 48موقع عرب
  

   دولياً"إسرائيل" تدهور مكانة  يصدر دراسة عن:اإلسرائيلي" أدفا"مركز  .42
راجعا ملحوظا في مكانة إسرائيل في الرأي العام الدولي، مؤكدة أن أظهرت دراسة إسرائيلية ت: رام اهللا

سلبية للغاية وان مختلف الدوائر في الغرب وخصوصاً المثقفين، يحاولون مراراً وتكراراً "صورتها غدت 
  ".فرض مقاطعة على منتجات إسرائيلية، وحتى على الجامعات وعلى باحثين إسرائيليين

يضعفان "صفه بالنزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني عامة واالحتالل بشكل خاص واعترفت الدراسة بأن ما ت
المكانة الدولية إلسرائيل، ويثيران الشكوك حول قانونية نشاطاتها، ويضران بمكانتها في الرأي العام 

  ".العالمي كدولة ديموقراطية ملزمة الحفاظ على حقوق اإلنسان
إلسرائيلي للمعلومات حول المساواة والعدالة االجتماعية في ا" أدفا"وتصف الدراسة التي أصدرها مركز 

 الفلسطيني على الجوانب المختلفة السرائيل وحجم األعباء التي تثقل -إسرائيل، تأثير النزاع اإلسرائيلي 
  .كاهل المجتمع والجمهور اإلسرائيلي من جراء استمرار هذا الصراع

صورة الوضع : النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطينيعبء "وتناولت الدراسة التي جاءت تحت عنوان 
عبئا واقعا على إسرائيل من الناحية االقتصادية "وأعدها الباحث شلومو سفيرسكي ما اعتبره " 2010

والسياسية، وأثر النزاع على المجتمع والميزانية، وعلى صورة قوات االحتالل، في وقت ال يشير فيه 
المواطنون الفلسطينيون من جراء استمرار االحتالل وتصاعد إلى األضرار الجسيمة التي يتكبدها 

  ".سياساته القمعية
  6/9/201، المستقبل، بيروت

  
  بحث صهيوني يدخل العنصرية حتى دماغ اإلنسان            .43

عنصريتها لمجال البحث العلمي، محاولة إثبات أن جزءاً من ” إسرائيلية“أدخلت أوساط : )يو بي آي(
أجري في جامعة حيفا أن ” إسرائيلي“وزعم بحث . مل موقفاً سلبياً من اللغة العربية دماغ اإلنسان يح
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المخيخ األيمن ال يعمل الكتساب القدرة على قراءة اللغة العربية خالفاً للغات أخرى مثل العبرية 
  .نتيجة ، وفقاً لهذا البحث العنصري في الدافع وال”تعلم اللغة العربية صعب“واإلنجليزية، ولذلك فإن 

المخيخ األيمن في الدماغ ال يتدخل لدى “وقال بيان صادر عن الجامعة الصهيونية حول البحث الجديد إن 
اكتساب القدرة على قراءة اللغة العربية بسبب تعقيدات شكل الخط العربي، ولذلك فإن اكتساب قدرة 

ان البروفيسور زوهار أفيطار وزعم الباحث. ” القراءة بالعربية أصعب قياساً بالعبرية واإلنجليزية
والدكتور رفيق إبراهيم أن األوالد الذين يكتسبون لغات أخرى يعتمدون على قدرات المخيخين في 

وأضافا في . المراحل األولى من تعلم القراءة، األمر الذي ال يحدث لدى األوالد الذين يتعلمون العربية 
تاج إلى تدريب كثير وجهد تربوي خاص ويؤكد الولد العربي يواجه تحديا أصعب يح“مزاعمهما أن 

الحاجة إلى تدخل مهني منهجي في تدريس الخط العربي وخصوصا بين أولئك الذين يواجهون صعوبات 
  .      ”في التعلم

  6/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  2009 ألف مهاجر جديد إلى الدولة العبرية خالل عام 17أكثر من : معطيات .44
يات رسمية نشرتها الوكالة اليهودية، أن الدولة العبرية استقبلت العام الماضي نحو أفادت معط: الناصرة

  . مقارنة بالعام الذي يسبقه % 18 مهاجر أجنبي جديد، بزيادة بلغت 880 ألفاً و17
، أن )6/9(العبرية، في عددها الصادر اليوم اإلثنين / هآرتس/وأوضحت المعطيات التي نشرتها صحيفة 

 آالف شخص ممن قدموا 5 الماضي، ما يزيد عن الـ 2009اجرين إلى تل أبيب خالل عام من بين المه
 7تتحدث اللغة اإلنجليزية، كالواليات المتحدة األمريكية وإنكلترا وكندا، فيما أقدم نحو " دول ثرية"من 

وجه إلى المنطقة، ودول أوروبا الشرقية على الت) سابقاً( مهاجراً من دول االتحاد السوفييتي 340آالف و
  . الذي سبقه2008عن عام  % 16بزيادة نسبتها 

هذا وتوزعت نسب المهاجرين الباقية، على مواطني دول أمريكا الالتينية وأثيوبيا وأستراليا ونيوزلندا، 
  .وغيرها من الدول

راتيجية لدولة الهجرة تعتبر ثروة إست"من جانبه، عقّب رئيس الوكالة اليهودية، ناتان شرانسكي، قائالً 
، وفق تقديره، مشيراً إلى "إسرائيل، وهذا هو االنعكاس الحقيقي النتماء يهود الشتات للمجتمع اإلسرائيلي

  .دامت آثاره ثمانية أعوام" تراجع شديد"أن هذا التصاعد الملحوظ في حركة الهجرة يأتي بعد 
  6/9/2010قدس برس، 

  
  "أم األساطيل"معركة  تُعد العدة ل"إسرائيل"": جيروزاليم بوست" .45

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية النقاب عن قيام تل أبيب بعمليات رصد حثيثة ومتابعة آلخر : الناصرة
التحركات، التي يقوم بها المتضامنون في العالم من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة للسنة 

  .الخامسة على التوالي
ائيلية الناطقة باللغة اإلنجليزية، في عددها الصادر صباح اإلسر/ جيروزاليم بوست/وأشارت صحيفة 

، إلى أن الجيش اإلسرائيلي، وسالح البحرية على وجه الخصوص، يعد العدة لمعركة )7/9(اليوم الثالثاء 
  .ضد سفن كسر الحصار الدولية" أم األساطيل"ومواجهة ما أسمته الصحيفة 

ة، إلى أن الجيش اإلسرائيلي وضع عدة سيناريوهات وألمحت الصحيفة، بناء على مصادرها العسكري
محتملة لطريقة التعامل مع أسطول الحرية الثاني، المتوقع إبحاره إلى قطاع غزة من عدد من المدن 
األوروبية قبل نهاية العام الجاري، من بينها اعتراض األسطول في المياه اإلقليمية الدولية بمسافة أكبر 

تراض أسطول الحرية، والتي تجاوزت سبعة وسبعين ميالً بحرياً، وذلك نظراً من تلك التي تم فيها اع
  .لعدد السفن الكبير الذي سيشارك في األسطول
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وتقول الصحيفة إن التقديرات األمنية تشير إلى وجود تحالفات دولية من المنظمات غير الحكومية، 
، إلى قطاع غزة في غضون األشهر تخطط إلبحار أسطول من السفن، قد يصل عددها إلى عشرين سفينة

، دون أن يتم استبعاد "يستعد لطائفة واسعة من السيناريوهات"القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الجيش 
متنها بنيران قوات  سيناريو استخدام القوة المميتة، كما حصل مع أسطول الحرية األول، والذي قتل على

  . وأصيب العشراتالبحرية اإلسرائيلية تسعة متضامنين أتراك
  7/9/2010قدس برس، 

  
  الشرطة تُعلن حالة التأهب القصوى خشية وقوع عمليات فدائية خالل األعياد اليهودية .46

رفعت الشرطة اإلسرائيلية، حالة التأهب واالستنفار بين صفوفها إلى أعلى درجاتها، استعداداً : الناصرة
  .2000 انطالقة االنتفاضة الثانية عام لألعياد اليهودية التي تتزامن هذا العام مع ذكرى

، أن الشرطة بصدد تعزيز وجودها في مراكز المدن )7/9(وأوضحت وسائل إعالم عبرية، اليوم الثالثاء 
واألماكن المكتظّة بالسكّان في كافّة األراضي الفلسطينية المحتلّة، ال سيما في مدينة القدس، خوفاً من 

  . اندالع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين اإلسرائيليين، أو"استفزازية"وقوع أي أعمال 
اإلسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش بتشديد " األمن الداخلي"يأتي ذلك بالتزامن مع أمر صادر عن وزير 

اإلجراءات األمنية ورفع حالة التأهب القصوى في جميع المدن، وذلك في ظل ورود عشرات اإلنذارات 
التي تشير إلى قرب وقوع عمليات فلسطينية، كتلك التي وقعت في الخليل، والتي قتل فيها أربعة األمنية، 
  . مستوطنين

إن قوات الشرطة وضعت على أهبة االستعداد القصوى : "ونقلت اإلذاعة العبرية عن أهرونوفيتش قوله
 انطالق المفاوضات في جميع أنحاء البالد، بسبب توفر انذارات باحتمال وقوع عمليات على خلفية

إننا نمر بفترة حساسة أمنياً منذ انطالق "، بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية، موضحاً "المباشرة
  ".هذه المفاوضات

 7/9/2010قدس برس، 
  

   غارات جوية اسرائيلية على قطاع غزة ثالث جرحى في ثالثةشهيدان و .47
أعلنت مصادر طبية فلـسطينية وشـهود       : ووكاالت األنباء  - سمير حمتو    - الدستور   -فلسطين المحتلة   

عيان ان فلسطينيين استشهدا وجرح ثالثة آخرون مساء السبت في ثـالث غـارات للطيـران الحربـي                  
واستهدفت غارتان انفاق للتهريب الى مصر قرب رفح مما اسفر عن           . االسرائيلي على جنوب قطاع غزة    

  .ما ادى الى استشهاد فلسطينيين كانا يعمالن فيهوقد انهار احد االنفاق م. سقوط جريحين
وكان مسعفون فلسطينيون ذكروا انهم انتشلوا فجر أمس جثة فلسطيني في الثالثينات من العمر وجـريح                

تم "وقال احدهم انه    . في حالة خطرة من تحت انقاض النفق الذي استهدفته الطائرات الحربية االسرائيلية           
 الكريم الخطيب في الثالثينيات من عمره من تحت االنقـاض الـى جانـب               انتشال جثة الشاب خالد عبد    
كانا يعمالن داخل النفق عندما تعرض للقصف الجوي االسـرائيلي مـساء            " مصاب اخر في حالة خطرة    

واعلنت مصادر طبية وشهود عيان بعد ذلك العثور على جثة          . وتحدثوا عن فقدان فلسطيني ثالث    . السبت
طواقم االسعاف عثرت صباح أمس على جثة شاب فلسطيني من سكان مخيم            " ان   وقال المصادر . الشاب

  ".البريج من تحت انقاض النفق
وتحدثت المصادر عن جرح ثالثة فلسطينيين آخرين في الغارة نفسها التي استهدفت نفقا في حي الـسالم                 

   مدينة خان يـونس     وقالت مصادر امنية ان غارة ثالثة على شرق       . في منطقة الشريط الحدودي مع مصر     
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واكد ناطق عسكري اسرائيلي الغارات الثالث موضحا ان الغـارة          . استهدفت قاعدة سابقة لحركة حماس    
  .لشن هجمات وراء الحدود" نفقا حفر باتجاه االراضي االسرائيلية"الثالثة استهدفت 

  6/9/2010، الدستور، عمان
  

  وفاة فلسطيني بصعقة كهربائية داخل نفق .48
شاب فلسطيني في أحد أنفاق التهريب التي تربط بين قطاع غزة ومـصر أسـفل الـشريط                 توفي  : غزة

وقالت مصادر طبية فلسطينية أمـس إن       . الحدودي الفاصل بين البلدين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة         
توفي نتيجة صعقة كهربائية أصيب بها داخل أحد األنفاق أثنـاء           )  عاماً 25(الشاب أحمد محمود األسطل     

وأشارت الى أن األسطل وصل إلـى       . ه في تهريب البضائع الضرورية لحاجات الغزيين في القطاع        عمل
 150وسقط في األنفـاق نحـو        .المستشفى جثة هامدة بعدما صعقه التيار الكهربائي المستخدم في النفق         

  .فلسطينياً
  7/9/2010، الحياة، لندن

  
  المدينة مليون دوالر في 30 ـب" بيت مال القدس "ـمشروعات ل .49

أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف أنها ستنفذ عدداً من المشاريع التنمويـة لعـام               : ”الخليج “-القاهرة  
 مليون دوالر لتثبيت المقدسيين في أرضـهم ولمواجهـة حمـالت التهويـد              30 في القدس بقيمة     2011

قاوي مدير الشؤون العامـة  جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس، محمد الشر    .المستمرة  ” اإلسرائيلية“
واإلعالم في وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس، في مؤتمر صحافي بمقر الجامعة العربية عقـب                 
اجتماعه مع مسؤولين في الجامعة في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي لدعم القدس الذي سيعقد في                

 مليون دوالر في    2 .6لوكالة قامت باستثمارات قيمتها     ا“وقال الشرقاوي إن    . الدوحة مطلع العام المقبل     
 ونتطلع للوصول إلى    2010 مليون دوالر في ،    12 و 2009 مليون دوالر في ،    5 .7 وصلت إلى    2008،

  .” 2011 مليون دوالر في 30
ما تتلقاه الوكالة من تبرعات مايزال دون الطموحات، حيث بلغت ميزانيتها خالل            “وأضاف الشرقاوي أن    

 2014 إلى   2006الوكالة وضعت استراتيجية من     “، وأشار إلى أن     ” مليون دوالر  12ة الجارية نحو    السن
  .” لتلبية حاجات المقدسيين

  7/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   شخصاً في الضفة الشهر الماضي50 شردت "إسرائيل": "أوتشا" .50
في األراضـي الفلـسطينية المحتلـة       ذكر تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية         : القاهرة

أن السلطات اإلسرائيلية أصدرت أوامر طرد ووقف بناء خمس خيم سكنية تؤثر في العـائالت               » أوتشا«
 طفالً، قرب قرية دوما في نابلس في الضفة الغربية        39 شخصاً على األقل، بينهم      50البدوية ويعيش فيها    

ات اإلسرائيلية أنها مناطق مغلقة ألغراض عـسكرية،        بحجة أن هذه الخيم تقع في منطقة صنفتها السلط        
  .الماضي) أغسطس( آب 31 إلى 25وذلك في الفترة من 

 مبنـى يمتلكهـا الفلـسطينيون فـي     247السلطات اإلسرائيلية منذ بداية العام هدمت  «:  التقرير وأضاف
) يوليـو (دم فـي تمـوز      الخاضعة للسيطرة الكاملة إلسرائيل وفقاً التفاق أوسلو، أكثرها ه        » ج«المنطقة  

 شخـصاً فـي الفتـرة       319 مبنى وتهجير    183 شخصاً بالمقارنة بـ     282الماضي، ما نتج عنه تهجير      
  .»2009المماثلة من عام 
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وأشار التقرير إلى أنه على رغم أن األسابيع الماضية شهدت زيادة في حجم الواردات التي دخلت قطاع                 
وإنعاش القطاع الخاص، ما زالت محدودة بسبب القيود التـي          غزة، فإن الجهود الخاصة بإعادة اإلعمار       

 1080وأضاف أنه تم الـسماح بـدخول        . تفرضها إسرائيل على استيراد مواد البناء وكذلك الصادرات       
 في المئة من المعدل األسبوعي لحموالت الـشاحنات التـي           38شاحنة من البضائع، وهذا ال يمثل سوى        

  .، أي قبل فرض الحصار2007ة األولى من عام دخلت القطاع خالل االشهر الخمس
7/9/2010، الحياة، لندن  

  
   ألف مصل احيوا ليلة القدر في المسجد األقصى300أكثر من  .51

 الف مصل احيوا ليلـة      300قدرت مصادر فلسطينية مختلفة االثنين بأن اكثر من         : رام اهللا  وليد عوض    
 ومـن   1948رك غالبيتهم من االراضي المحتلة عـام        القدر الليلة قبل الماضية في المسجد االقصى المبا       

واوضح مدير األوقاف اإلسالمية في القدس عزام الخطيب بأن عدد المصلين في ليلة القدر               .اهالي القدس 
 ألف مصل إلى المسجد     300غير مسبوق منذ سنوات، مؤكدا التقديرات التي تشير الى وصول أكثر من             

  .األقصى
التوافد على االقصى الحياء ليلة القدر منذ فجر االحد، في حين واصلت قـوات              وكان الفلسطينيون بدأوا ب   

االحتالل االسرائيلي عرقلة وصول االالف من ابناء الضفة الغربية بحجة عدم وجود تصاريح لديهم من               
  .قبل سلطات االحتالل للدخول للقدس

سة، حيث كثفت شرطة اإلحتالل مـن       وقامت سلطات االحتالل بتشديد إجراءاتها األمنية في المدينة المقد        
تواجدها على مداخل المسجد االقصى المبارك وفي محيطه القريب، حيث نشرت االف العناصـر مـن                
قوات اإلحتالل، ونصبت الحواجز وحلقت طائرة عامودية مع كشاف ضوئي فوق المسجد االقصى خالل              

  .صالة المغرب وتناول وجبات اإلفطار 
ف والتراث إن أغلب المصلين الذين احيوا ليلة القدس هم من أهـل القـدس               وقالت مؤسسة األقصى للوق   

وأهل الداخل الفلسطيني ومن استطاع الوصول إلى القدس واألقصى من اهل الـضفة الغربيـة، حيـث                 
  .شهدت أزقة البلدة القديمة بالقدس ومداخل المسجد األقصى المبارك ازدحاما شديدا 

 شهد افطارا رمضانيا مشهودا في المسجد األقصى، حيـث تنـاول            وبينت المؤسسة ان المسجد األقصى    
 ألـف صـائم،     130وجبة اإلفطار في المسجد األقصى مساء االحد استعدادا الحياء ليلة القدر أكثر من              

 الف وجبة إفطار وسحور للصائمين والمعتكفين فـي         35' مؤسسة األقصى للوقف والتراث   'حيث قدمت   
يلة القدر، باالضافة الى التمور والمياه الباردة، كل ذلك بإشراف كامل من            المسجد االقصى المبارك في ل    

 حافلة عبر مـسيرة     200أكثر من   ' مؤسسة البيارق 'دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، في حين سيرت         
البيارق من جميع قرى ومدن الداخل الفلسطيني الى المسجد االقصى بهدف إحياء ليلة القدر فيه، الى ذلك                 

قد وفرت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس كل متطلبات الراحة والتسهيالت للوافدين الـى المـسجد                ف
  .األقصى المبارك 

واشتكى المصلون من النقص الحاد في المرافق العامة والخدمات، مشيرين الى النقص الحاد في دورات               
  .لقضاء الحاجة والوضوء' الحمامات'المياه مما اضطر المئات من المصلين للصف في طوابير امام تلك 

وندد الكثير من المصلين باالوقاف االسالمية لتقصيرها في توفير دورات المياه التـي تناسـب اعـداد                 
المصلين الذين يتدفقون الى المسجد االقصى وخاصة في ايام الجمع وليلة القـدر فـي شـهر رمـضان                   

  .المبارك
سلطات االحتالل االسرائيلي تمنعها من تعميـر وتـرميم         ومن جهتها تشتكي االوقاف االسالمية من ان        

  .المسجد االقصى ومرافقه
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وتمنع سلطات االحتالل االوقاف االسالمية من ادخال مواد البناء لداخل الحرم القدسي االمر الذي يحول               
  .دون ايجاد مرافق خدماتية جديدة للمصلين داخل المسجد االقصى وقبة الصخرة المشرفة

  7/9/2010، ي، لندنالقدس العرب
  

  "تستهدف عرب القدس"الشرطة اإلسرائيلية : "االندبندنت" .52
تحت هذا العنوان نشرت صحيفة االندبنـدنت مقـاال   " عرب القدس"الشرطة اإلسرائيلية متهمة باستهداف    

ضـد  " نظاما عنـصريا "حول اتهامات جماعات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية للشرطة اإلسرائيلية بأنها تتبع  
ن القدس الشرقية من العرب وبخاصة مع تزايد عدد المـستوطنين اإلسـرائيليين المتعـصبين فـي                 سكا

جمعيـة حقـوق اإلنـسان      " وتقول الصحيفة إن تقريرا صادرا عن        .األراضي التي يسكنها فلسطينيون   
ي أكد تزايد عدد المواجهات بين المستوطنين المتشددين وجيرانهم العرب فـي الوقـت الـذ              " اإلسرائيلية

  .تصرف الشرطة اإلسرائيلية نظرها عما يحدث وتتجاهل شكاوي الفلسطينيين
تطبق القانون بطريقة انتقائية وال توفر حتى الحد األدنى من          "ويشير التقرير إلى أن السلطات االسرائيلية       

  ".الحماية للسكان المحليين ومعظم من الفلسطينيين
 تنتهك حقوق الفلسطينيين بل وفي كثير من الحـاالت ال           السلطات اإلسرائيلية "وأوضح التقرير أيضا أن     

  ".تنفذ القانون وإن فعلت فسيكون بطريقة عنصرية ضد الفلسطينيين
وردا على هذا التقرير قالت الصحيفة إن الشرطة اإلسرائيلية أنكرت هذه االتهامات ونقلت الصحيفة عن               

رير مبالغ فيها ومعظم المواجهات التي تحـدث        االتهامات الواردة في التق   " متحدث باسم الشرطة قوله إن      
  ".بين المستوطنين والفلسطينيين يكون السبب فيها هم الفلسطينيون

وتمضي الصحيفة أن المستوطنين بدأوا في األشهر األخيرة النزوح إلى القدس الشرقية ومعظم سـكانها               
  .من الفلسطينيين مما تسبب في اندالع االشتباكات

لفلسطينيين اآلن يخشون من أن يكون هذا الوضع مخطط له من قبل إسرائيل لمنـع               وتقول الصحيفة إن ا   
  .إعالن القدس الشرقية عاصمة فلسطينية خالل أي تسوية في المستقبل

وطبقا للفلسطينيين فإن المسؤول عن اندالع المواجهات في القدس الشرقية هم أفـراد شـركات األمـن                 
  .ين اليهودالخاصة الذين يقومون بحماية المستوطن

  6/9/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  مخطط إلنشاء مركز لشرطة االحتالل في باحة حائط البراق .53
طات االحتالل على بناء مركز لشرطتها ومبنى يضم مكاتب في باحة حـائط             صادقت سل : )آي.بي  .يو  (

” بيـت شـطراوس   “اسم  ” اإلسرائيليون“أن المخطط الذي يطلق عليه      ” هآرتس“وذكرت صحيفة   . البراق
 متر مربع في الجهة الشمالية لباحة حائط البراق ويـشمل مركـزا             900يقضي ببناء مبنى كبير مساحته      

الذي يـسميه   ” صندوق تراث الحائط  ”احيض عامة ومكاتب لحاخام حائط البراق و      لشرطة االحتالل ومر  
  .”المبكى“الصهاينة 

غدعون ساعر صدق على المخطط بعـد ثالثـة         ” اإلسرائيلي“إن وزير التربية والتعليم     ” هآرتس“وقالت  
 عـام   نيـسان / إبريـل  9وكتب ساعر في    . أسابيع من بدء إشغاله المنصب قبل عام ونصف العام تقريبا         

  . إنه ليس لديه معارضة لهذا المخطط 2009
لكن بموجب أنظمة أقرتها وزارتا التربية والتعليم والداخلية في الكيان فإن البند الذي اقتبسه ساعر يلزمه                

من أجل الحصول على وجهة نظر بشأن المخطـط         ” اليونسكو“بالتوجه إلى اللجنة المهنية التابعة لمنظمة       
  .قبل أن يصدق عليه 
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” إسـرائيل “تبين للجهات التي تعارض مخطط البناء في باحة حائط البراق أن مدير لجنة اليونسكو في                و
وشدد معارضو المخطط علـى أن      . البروفيسور مايك تيرنر لم يطلع أبدا على المخطط ولم يصدق عليه            

  .ويجب إلغاء المخطط” خلل جوهري“الحديث يدور عن 
  7/9/2010، الخليج، الشارقة

  
  في الضفة" الحرابة"جماعات .. وطنونالمست .54

شرع المستوطنون اإلسرائيليون بتنفيذ حمالت تنكيـل وتـضييق واسـعة ضـد             :  آية الجعبري  -الخليل
المواطنين الفلسطينيين في أنحاء شتى من محافظة الخليل بالضفة الغربية، امتدت لتـصل إلـى منـاطق                 

ات بين حرق لألراضي الزراعية، ومحاولـة       وتعددت أشكال هذه االعتداء   . ومحافظات أخرى في الضفة   
اقتحام المنازل وتدميرها، وإغالق الشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالخليل، وإلقاء الحجـارة علـى              

ويـساند جـيش    . المركبات الفلسطينية، إضافة إلى تنظيم المسيرات االستفزازية على أراضي المواطنين         
هم ضد الفلسطينيين في المدن والبلدات واألطراف وبالقرب من         االحتالل قطعان المستوطنين في اعتداءات    

  . المستوطنات والشوارع االلتفافية
  مهاجمة المنازل 

وال تتوقف اعتداءات المستوطنين عند هذا الحد، بل تشاركهم قوات االحتالل التي تـشن سلـسلة مـن                  
  . ان تنفيذ عمليات المقاومةحمالت التنكيل واالعتداء بحق الفلسطينيين في المناطق القريبة من مك

  6/9/2010، فلسطين أون الين
  

  سلطات االحتالل تبارك عنف المستوطنين في القدس: "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" .55
تحت تهديد واعتداءات المستوطنين يعيش سكان األحياء الفلسطينية في القدس          : عبدالقادر فارس  - غزة  

تقرير حقوقي أصدرته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أمـس أن  الشرقية حياتهم اليومية، حيث كشف    
الشرطة اإلسرائيلية ال تمنع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في البـؤر االسـتيطانية              

  .المقامة في قلب األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية
أخفقـت  «إن السلطات اإلسرائيلية    » آمنمكان غير   «وقالت الجمعية في تقريرها الذي جاء تحت عنوان         

  .»في حماية حقوق السكان في محيط البؤر االستيطانية في القدس الشرقية
ويشير التقرير إلى أنه على ضوء ممارسات السلطات اإلسرائيلية فإن المواطنين الفلسطينيين في القـدس               

سكان التي تنشر حراسا مـسلحين      فقدوا الثقة بهذه السلطات وخصوصا الشرطة وبلدية القدس ووزارة اإل         
  .في البؤر االستيطانية الموجودة في قلب األحياء الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها

يعانون مـن  ) الفلسطينية(أن المستوطنين الذين يسكنون في األحياء «وزعم تقرير جمعية حقوق المواطن   
سرائيلية تعمل الكثير من أجـل حمـايتهم        ، لكن يظهر بصورة جلية أن السلطات اإل       »االحتكاكات والعنف 

  .وتلبية احتياجاتهم وأن هذا يكون أحيانا على حساب األغلبية الفلسطينية
وأشار التقرير إلى أن تطبيق السلطات اإلسرائيلية للقانون يتم بصورة انتقائية وأن هذه إحدى الظـواهر                

ين تقديم شكاوى ضد حـراس وشـرطيين        المقلقة التي تظهر في التقرير الذي يرصد محاوالت الفلسطيني        
  .ومستوطنين وزوار يهود يعتدون عليهم وعلى أمالكهم لكن من دون نتيجة

وأحد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين التي رصدها التقرير وقعت قبل عام تقريبا عنـدما أطلـق                
لسطيني من سكان حي    مستوطن، وهو جندي كان في إجازة، النار على ساقي أحمد القرعان وعلى فتى ف             

ورغم أنه تم توثيق االعتداء بواسطة كاميرات ووجود شـهود          . سلوان، وأبقى هذا االعتداء قرعان معاقا     
يؤكدون اعتداء المستوطن على القرعان والفتى إال أن الشرطة اإلسرائيلية قررت إغالق ملف التحقيـق               

ن في البداية أنه اعتـدى علـى المـستوطن    بادعاء عدم توفر أدلة كافية، علما أن الشرطة اتهمت القرعا      
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وأشار التقرير أيضا إلى أن تحويل الشرطة للفلسطينيين إلى مشتبهين دائمـين             .وحاول اختطاف سالحه  
  .جعل األخيرين يمتنعون عن تقديم شكاوى عن االعتداءات عليهم

تية الفلسطينيين بصورة   كذلك تنفذ الشرطة اإلسرائيلية عمليات اعتقاالت واسعة النطاق ضد األطفال والف          
تتناقض مع القوانين اإلسرائيلية مثل اعتقال الفتية داخل المدارس أو أخذهم من بيوتهم في ساعات الليـل                 

ويتعرض المواطنون الفلسطينيون إلى اعتداءات     .المتأخرة واقتيادهم إلى غرف التحقيق وهم مكبلو األيدي       
الذين يعملون في شركات حراسة خاصة، وأكد التقرير        وأعمال تنكيل من جانب حراس البؤر االستيطانية        

  .على أن هذه الظاهرة اتسعت بصورة مذهلة وأن وزارة اإلسكان هي التي تمول هذه الحراسة
كذلك فإن كاميرات الحراسة التي يتم نصبها في مباني البؤر االستيطانية في األحياء الفلسطينية تؤدي إلى                

  ."طينيينالتوغل في خصوصيات السكان الفلس
  7/9/2010، عكاظ، جدة

  
  االحتالل يقتحم العيسوية وسط مواجهات عنيفة ويكثف انتشاره في باحات المسجد األقصى .56

 أغلقت قوات االحتالل الصهيوني صباح أمس باب الحديد، أحد أبـواب المـسجد              :عهود محسن -السبيل  
  .وسط انتشار مكثف لجنود االحتالل في المكان, األقصى

ل مستشار الحركة اإلسالمية لشؤون القدس والمسجد األقصى علي أبو شيخة إن أعداداً كبيرة              من جانبه قا  
باإلضافة لتجمعات كثيفـة    , من قوات اإلحتالل الصهيوني تواجدت عند باب الحديد وعند مداخل المسجد          

  .من المستوطنين، في محاولة القتحام باحات المسجد األقصى
ـ      هذه اإلجراءات استفزازية وعنصرية تسعى سلطات االحتالل من        " سبيلال"واعتبر أبو شيخة في حديث ل

خاللها لزعزعة األمن في المسجد والمدينة لعلمها بأن المسلمين يحرصون على التواجد هنـاك بقـصد                
العبادة والرباط في القدس للدفاع عنها، والوقوف في وجه الحمالت الصهيونية الهمجية لالعتـداء علـى                

  .أن هذه األيام تشهد حالة استنفار لقرب ذكرى هبة األقصىالمسجد، خصوصاً 
كما شهدت بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة، منذ ساعات فجر أمـس األولـى تـوتراَ شـديداً،                   
وتواجداً عسكرياً وشُرطياً بعد مواجهات عنيفة بين سكان البلدة وقوات االحتالل التـي اقتحمـت البلـدة                 

ليات مالحقة لمواطنين تعتقد أنهم من محافظـات الـضفة ويرغبـون بالتوجـه              وشرعت على الفور بعم   
  .لألقصى للمشاركة في إحياء ليلة القدر مساء هذه الليلة

وقال شهود عيان إن سكان البلدة تصدوا القتحام جنود االحتالل ودخلوا بمواجهات عنيفة استخدم خاللها               
 السامة المسيلة للدموع والصوتية الحارقة، وأسـفرت        الجنود الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية     

  .هذه المواجهات عن إصابة عدد من المواطنين، باإلضافة إلصابة أربعة جنود
وأوضح شهود عيان أن تعزيزات إضافية من شرطة وجنود االحتالل وصلت البلدة وشـرعت بتـسيير                

تضييق على المواطنين المتوجهين لمراكز     الدوريات الراجلة والمحمولة في مختلف شوارعها، وتمارس ال       
  .أعمالهم، وتقوم بإجراءات تفتيشٍ استفزازية وبطيئة لهم ولمركباتهم

  7/9/2010، السبيل، عمان
  

   مرة الشهر الماضي50االحتالل منع اآلذان في المسجد اإلبراهيمي بالخليل  .57
في المسجد اإلبراهيمي الشريف في      منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي رفع اآلذان        : سمر خالد  -الخليل  

مدينة الخليل أكثر من خمسين مرة خالل شهر آب الماضي، وذلك في إطار سلـسلة االنتهاكـات التـي                   
وقد شددت سلطات االحتالل خالل شهر رمضان من منع رفع اآلذان فـي المـسجد               . يمارسها االحتالل 

 الفضيل، بحجـة إزعـاج المـستوطنين        اإلبراهيمي الشريف، ومن إجراءاتها بحق المصليين في الشهر       
وتنتهك سلطات االحتالل بشكل متواصل حرمـة المـسجد اإلبراهيمـي،           . واألعياد والمناسبات اليهودية  
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للتضييق على المسلمين ومنعهم من أداء صلواتهم بالحرم الشريف، إلى جانـب اإلجـراءات العـسكرية                
  .حرم اإلبراهيمي الشريفالمشددة على المداخل والطرق الرئيسية المؤدية إلى ال

  7/9/2010، الرأي، عمان
  

  حملة تبرعات إلغاثة أطفال باكستان: غزة .58
 أطلق أطفال قطاع غزة المحاصر أمس األحد حملة تبرعات إلغاثة أطفال باكستان، بالتعاون مـع                :غزة

  .بريطانيا" إنتربال"العديد من الجمعيات المحلية، و
: ر صحفي عقده تجمع المؤسسات الخيرية وجمعية حقوق الطفل بغزة         وقالت الطفلة نور النمنم خالل مؤتم     

نحن أطفال غزة، عانينا وال زلنا نعاني آثار الحصار الظالم والحرب الغاشمة التي سلبتنا طفولتنا حتـى                 "
آلمنا كثيرا ما شاهدناه وسمعناه عـن معانـاة         : "وأضافت النمنم  ".أصبحنا كبارا في مشاعرنا وأحاسيسنا    

ستان وأطفاله األبرياء الذين اجتاحتهم الفيضانات، وشردتهم ودمرت بيوتهم، وقتلـت المئـات             شعب باك 
كما عانينا األلم والحرمان وفقد األهل واألحباب ودمار البيوت، فإننـا نـشعر بمعانـاة               : "وتابعت ".منهم

وأكـدت أن    ".هـم أقراننا في باكستان، ونعلن تضامننا معهم، ودعمنا لهم في مواجهة النكبة التي حلت ب             
الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات، والفقر والمرض وإغالق المعابر التي منعتنا من              

  .الوصول إليكم لن تمنعنا من مساندتكم والوقوف إلى جانبكم
إذا كنت تظن أنك قضيت على أطفال فلسطين فأنت واهم، ها           : "ووجهت الطفلة رسالة إلى االحتالل قائلة     

  ". ننبت من جديد، ونمد يد العون ألطفال الشعوب األخرىنحن
إن فكرة مساعدة أطفـال     : "من جانبها ، قالت رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الطفل اعتماد الطرشاوي           

باكستان انطلقت من أطفال الجمعية، حيث تبنتها اإلدارة ودعمتها بالتنسيق مع عـدة جمعيـات محليـة                 
  ".ودولية

كل يومي ابتداء من اليوم وحتى بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، مبينة أنه سيتم جمـع                والحملة ستستمر بش  
  .التبرعات من داخل الجمعيات المتعاونة مع الجمعية، ومن ثم إرسالها إلى باكستان عبر إنتربال بريطانيا

  7/9/2010، السبيل، عمان
  

   شاحنة عبر المعابر التجارية لغزة360 .59
، فتح المعابر التجارية المؤدية إلى قطاع غـزة         2010-9-6 اإلسرائيلي االثنين    قررت سلطات االحتالل  

لقـد ابلغنـا بفـتح      "وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة            . بشكل جزئي 
  ". معبري كرم أبو سالم والمنطار جزئيا إلدخال المساعدات والبضائع ووقود وغاز طهي

 شاحنة عبر معبر كـرم      240 صحفي أن سلطات االحتالل ستسمح بإدخال قرابة         وبين فتوح في تصريح   
 شاحنات لسلطة المياه محملة باالسمنت والحديد والبروفيـل،         8أبو سالم محملة بالمساعدات من ضمنهم       

لصالح مشروع الصرف الصحي شمال غزة الطارئ الممول من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنـسية،               
  . ى شاحنة محملة بنظام التبريد وحديد وعازل ومعدات لصالح مشروع ترميم مستشفى القدسباإلضافة إل

كمـا  , وأشار فتوح إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسوالر الصناعي لمحطة توليد الكهربـاء           
  . شاحنة محملة بالقمح واألعالف عبر معبر المنطار120سيتم إدخال 

  6/9/2010، فلسطين أون الين
  

  "احتياجات شعبنا هي أكبر بكثير من إمكانياتنا":  في لبنانلهالل األحمر الفلسطينيا .60
 عاماً وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني الممولة من منظمة التحرير الفلسطينية تلبي نداء االسـتغاثة               42

ن أن الجمعية    الدكتور محمد عثما   -إقليم لبنان   -ويرى أمين سر الجمعية     . الذي يطلقه كل الجئ فلسطيني    
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بمثابة وزارة صحة مصغّرة ألنها الوحيدة التي تملك مستشفيات داخل المخيمات الفلـسطيني فـي               «هي  
ويلفت إلى أن برامج    . »احتياجات شعبنا هي أكبر بكثير من إمكانياتنا      «برغم ذلك يؤكد عثمان أن      . »لبنان

ل تنويع وتوسـيع الخـدمات أنـشأت        أج«ويشير إلى أنه من     . الجمعية تستهدف المجتمع الفلسطيني كافة    
الجمعية في فلسطين، وفي الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في لبنان وسـوريا ومـصر               
والعراق، العديد من المستشفيات ومراكز اإلسعاف والطوارئ، ومراكـز الرعايـة الـصحية األوليـة،               

 الكوارث، والعيادات العامة والتخصـصية،      والصحة النفسية، والتأهيل وتنمية القدرات، ووحدات مواجهة      
  . »والمستوصفات، وغيرها من المرافق التي تساهم في تعزيز الخدمات

وتقدم الجمعيات خدمات اإلسعاف والطوارئ، الرعاية الصحة النفسية، خدمات مواجهة الكوارث، خدمات            
. ختلفة والخـدمات التطوعيـة    التأهيل وتنمية قدرات ذوي االحتياجات الخاصة، الخدمات االجتماعية الم        

للجمعية خمسة مستشفيات وتسعة مراكز صحية، منها المستشفى المركزي في صيدا،           «ويشرح عثمان أن    
فـي  » الناصرة«في مخيم البداوي، مستشفى     » صفد«في مخيم برج البراجنة، مستشفى      » حيفا«مستشفى  

ثة إسعافات في كل منطقة مـن بينهـا         إضافة إلى وجود ثال   . في مخيم الرشيدية  » بلسم«البقاع ومستشفى   
في كل منطقة مركز أو اثنان صحيان، ومدرسة        «: ويضيف عثمان . »سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كامال    

  . »وتأمين فرصة عمل للنساء
أن الجمعية تعمل ضمن عقد مع االونروا، وتتعاون مع كل من مـع الـصليب األحمـر                 «ويؤكد عثمان   

ويقول ان الجمعيـة    . »صليب الدولي للتمريض والصليب األحمر النرويجي     الدولي، الصليب البلجيكي، ال   
تنسق مع االونروا في حال عجز المراكز الصحية داخل المخيمات عن معالجة الحالة الصحية لتحويلها               «

ويلفت إلى تعاون الجمعية مع الصليب األحمـر اللبنـاني خـارج المخيمـات              . »إلى مستشفيات الجمعية  
وحرب تموز األخيـرة    » نهر البارد « الجمعية في عمالت إسعافية في كل من حرب          ومشاركة متطوعي 

  . وخصوصا في الجنوب اللبناني
  7/9/2010، السفير، بيروت

  
  واحد وعشرون مؤسسة فلسطينية في أوروبا تؤكد أن ال شرعية للمفاوضات .61

غ قلقها من الخطـوات     أعربت عشرات المؤسسات والتجمعات الفلسطينية في أوروبا، عن بال        : بروكسيل
في رام اهللا، في بدء المفاوضات المباشرة مع حكومة االحتالل          " سلطة فتح "المتسارعة التي أقدمت عليها     

                 ة صاحبة الحق في هذا األمر، وأكـدت أنفي واشنطن، بدون تفويض من الشعب الفلسطيني وقواه الحي
طن، هو في شكله ومضمونه سابقة جديدة في        االنخراط في المسار التفاوضي الجديد الذي انطلق في واشن        

  .األداء السياسي غير المسؤول، يأتي عبر الرضوخ الكامل لشروط نتنياهو وحكومته المتطرفة
، )6/9(وأوضحت واحد وعشرون مؤسسة فلسطينية في أوروبا في عريضة جماعية لها اليـوم االثنـين      

ق المفاوضات في واشنطن هي جزء مـن مـسار   نسخة منه أن انطال" المركز الفلسطيني لإلعالم "وصل  
هدفه التغطية على القتل والحصار والتشريد، وتهويد القدس وإفراغها من المقدسيين، وبناء المزيـد مـن           
المستوطنات وتشييد الجدران وإقامة المعازل، وهدم البيوت وطرد الفلسطينيين في الـداخل ومـصادرة              

  .األراضي
وم مجدداً في األفق، عبر مواصفات المفاوضات الجديدة وشروطها، أيـة           ال تلوح الي  : "وأضافت العريضة 

  ".إمكانية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف واالستجابة لمطالبه المشروعة
وحذرت المؤسسات والتجمعات الفلسطينية في أوروبا، الموقِّعة على العريضة، مـن أن الـذهاب إلـى                

ي ظل الظروف الراهنة، هو تفريط واضح بالحقوق والثوابت األساسية ودعـت لـصون              المفاوضات، ف 
حقوق الشعب الفلسطيني وحماية ثوابته، وعدم القبول بالمساومة عليها بأي شكل من األشكال، وقالت بـ               

  ".أن أية إتفاقيات تمس بهذه الثوابت هي اتفاقيات باطلة وفاقدة للشرعية"
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، يعكس رغبة فريق معزول     "التيه التفاوضي الجديد  "ن االنخراط في ما أسمته بـ       وأشارت العريضة إلى أ   
شعبياً، وال تفويض له، شعبياً ووطنياً، أو دستورياً وموسساتياً، باإلقدام على ذلك، وحذرت العريضة من               

 القابل  خطورة االعتراف بيهودية الكيان الصهيوني، باعتباره محاولة لتقويض حقّ العودة الفلسطيني غير           
  . في وجودهم على أرضهم التاريخية48للتصرف، ويهدد أبناء فلسطينيي 

وتصعيد التعاون األمني بين    " المفاوضات المباشرة "يبدو واضحاً ذلك الترابط بين التورط في        : "وأضافت
وف أجهزة السلطة في الضفة الغربية وقوات االحتالل ومخابراته، خاصة مع تصعيد االعتقاالت في صف             

أبناء شعبنا وتقييد االحتجاجات السياسية واالعتراضات الشعبية على المسلك السياسي العبثي الذي انطلق             
  ".في واشنطن

ودعا الموقعون فريق السلطة إلى تغليب خيار المصالحة الوطنية على الذهاب إلى المفاوضات، وختمـت          
لعاجـل واآلجـل، مـع المفَـرطين بحقوقـه          حتماً لن يتهاون شعبنا الفلسطيني، في ا      : "المنظمات بالقول 

والناقضين لثوابته، والوالغين في مشروعات التصفية والتفريط، والمتورطين في التعاون مـع االحـتالل              
  ".وخدمة أجهزته ومخابراته

  6/9/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لوانه ومكوناتهالشرق األوسط بكل أ.. »العمق االستراتيجي«داود أوغلو في : عرض كتاب .62
فالكتـاب الـصادر    . كتاب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو يشكل حدثا سياسيا بذاتـه           : بيروت

 وبات متاحا للقارئ العربي، يقدم مقاربة غنية للعناصر السياسية واالجتماعية           2001بطبعته التركية العام    
بيرة للشرق األوسط ودولـه والمـصالح التـي         واالقتصادية، بل والثقافية والنفسية التي تشكل اللوحة الك       

  .تربطها ربطا وثيقا ببعضها
ابتداء من اليوم ثالثة فصول منه، يحمل معالجة غير معتادة في الكتب            » الحياة«ولعل الكتاب الذي تنشر     

» العمـق االسـتراتيجي   «العربية المشابهة لناحية استخدام الكاتب وسائل متعددة لبلوغ هدفه في تحديـد             
  .التركي

 االسرائيلي بقوة في كتاب أوغلو الذي يستعرض أيضا عناصر األزمة فـي             -ويحضر الصراع العربي    
بنية الدولة العربية الحديثة وما تركته الحقبة االستعمارية ثم االنخراط في الصراع مع الدولة االسرائيلية               

تركية االسرائيلية بعين الريبـة  من تشوهات على آليات الحكم في العالم العربي الذي نظر الى العالقات ال      
في الوقت الذي كانت انقرة تعتبر تمتين صالتها بإسرائيل جزءاً من التزامها باالنتماء الى الغـرب فـي                  
فترة الحرب الباردة، وهو االنتماء الذي تضمن تكريساً لالبتعاد عن التأثير العربي، في مجـاالت الـدين               

. ما تركته االفكار القومية على تركيا منـذ القـرن التاسـع عـشر             والثقافة والهوية القومية تأسيساً على      
موقع تركيا ودورهـا فـي الـساحة        : العمق االستراتيجي «وتصدر الطبعة العربية للكتاب قريبا بعنوان       

وبترجمة محمد ثلجي   » مركز الجزيرة للدراسات  «وعن  »  ناشرون -الدار العربية للعلوم    «عن  » الدولية
  .اجعة بشير نافع وبرهان كوروغلووطارق عبد الجليل ومر

 7/9/2010، الحياة، لندن
     

   لتحقيق السالم الشامل"حل الدولتين" يؤكدان على عبد اهللا الثاني واألسد .63
 عاد جاللة الملك عبداهللا الثاني إلى أرض الوطن امس االثنين بعد زيارة عمل قصيرة إلـى                 :بترا–عمان  

 محادثات مع الرئيس بشار األسد ركـزت علـى التطـورات            الجمهورية العربية السورية أجرى خاللها    
الراهنة في الشرق األوسط، خصوصا المتعلقة بجهود حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل              

  .الدولتين وتحقيق السالم الشامل في المنطقة
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ن األسـبوع    الرئيس السوري في صورة اللقاءات التي عقدها فـي واشـنط           الملك عبد اهللا الثاني   ووضع  
الماضي عشية انطالق الم وشدد الزعيمان خالل المحادثات على أن حل الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي               
على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي، يضمن استعادة جميع الحقوق العربية وفق قرارات الشرعية               

 تحقيق السالم الشامل والعادل     الدولية، والمرجعيات المعتمدة، خصوصا مبادرة السالم العربية، هو أساس        
  .في الشرق األوسط

وتناولت محادثات الزعيمين أيضاً سبل مأسسة التعاون بين الدول العربيـة، تعزيـزاً للعمـل العربـي                 
  .المشترك وقدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة وخدمة القضايا والمصالح العربية

 7/9/2010، الرأي، عمان
  

  تتهم حزب اهللا بنقل صواريخ إلى مسجد في بلدة النبطية الجنوبيةتل أبيب  .64
ادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات حزب اهللا نقلت الصواريخ التي أخلتها من المخزن               :تل أبيب 

وقالـت هـذه     .الذي انفجر في األسبوع الماضي، في بلدة الشهابية قضاء صور، إلى مسجد في النبطية             
، بعد االنفجار المذكور، ورصدت     »وثقت عملية تفريغ المخازن   «سرائيلية بال طيار    المصادر إن طائرة إ   

قدوم العشرات من شباب حزب اهللا، الذين هرعوا إلى مكان الحادث لتغطية سقف البيت بقطع من المشمع              
 إلخفاء ما يجري تحته، ثم حملوا القذائف الصاروخية وابتعدوا، فتابعت تحركاتهم ووجدت أنهم ينقلـون              

 ملليمترا، إلى عدة أمـاكن، بينهـا المـسجد          122 ملليمترات و  107هذه األسلحة، وبينها صواريخ بقطر      
  .المذكور في النبطية

ـ           توفي بيرو  ال «إن الحـزب    » الشرق األوسط « تنفي مصادر من حزب اهللا نفيا تاما هذا الخبر وقالت ل
ر التي التقطتها الطائرة تـشكل أدلـة        ولكن إسرائيل زعمت أن الصو    . »يعلق على األكاذيب اإلسرائيلية   

، الذي يحظر وجـود أسـلحة       »1701تدين حزب اهللا، وتبرهن على أنه يخرق قرار مجلس األمن رقم            «
وقالت إنها سترسل هذه الصور إلى األمم المتحدة، كدليل مساند للشكوى التـي             . ثقيلة في الجنوب اللبناني   

الشهابية، وتثبت فيهـا أن حـزب اهللا ال يحتـرم القـرار،      تقدمت بها األسبوع الماضي، إثر انفجار بلدة        
  .والجيش اللبناني ال يفعل شيئا تجاه ذلك

  7/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   في فتح بجرم حيازة متفجراتاسجن مقدمالمحكمة العسكرية اللبنانية ت .65
ق المقدم فـي حركـة      أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس حكماً بح           

 .ابراهيم سعد الدين المعروف بابراهيم الخطيب بجرم قيامه بأعمال إرهابية بواسـطة المتفجـرات             " فتح"
قضى الحكم بحبس سعد الدين مدة خمسة أشهر مع احتساب مدة توقيفه االحتياطي منذ نيسان الماضـي،                 

   .وأعلنت براءته من جرم اإلرهاب لعدم توافر الدليل
  7/9/2010، ، بيروتالمستقبل، 

  
   ما لم تنسحب من األراضي اللبنانية "إسرائيل"يعارض المفاوضات مع وزير الخارجية  .66

الحظ مصدر ديبلوماسي لبناني امس ان وزارة الخارجية والمغتربين لم تتلق أي معلومات عن االنفجـار             
لـم تطلـع    " اليونيفيل"قوة  والالفت ان   . الذي وقع في مخزن لألسلحة في بلدة الشهابية االسبوع الماضي         

قصر بسترس على المعلومات التي جمعتها حتى اآلن حول الحادث، كما لم ترد اليه أي معلومات من أي                  
  .جهاز حكومي
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وأوضح المصدر أن لبنان لم يحدد أي موقف من المفاوضات مع اسرائيل في وقـت أعلـن المبعـوث                   
وع الماضي ان الواليات المتحـدة االميركيـة        االميركي الخاص الى الشرق االوسط جورج ميتشل االسب       

  .تجري اتصاالت مع كل من لبنان وسوريا للدخول في مفاوضات السالم مع اسرائيل
  ونقل عن وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي انه يعارض التفاوض مع اسرائيل ما لم تنسحب مـن                 

 شخصي ألن موقف الحكومة لم يحدد بعد لكنه         االراضي اللبنانية التي تحتلها، الفتا الى ان موقف الشامي        
  .ينطلق عندما يحين الوقت

  7/9/2010، النهار، بيروت
  
  

    دفع عملية السالم وإنقاذها وإال فالعنف والتطرف : الحريري .67
نشر النص الحرفي للمقطع الذي ألقاه رئيس الحكومة سعد الحريري خالل رعايته افطار             » السفير«تعيد  

بتاريخ الرابع والعشرين من آب حـول  » بيال«جتماعية ـ دار األيتام اإلسالمية في  مؤسسات الرعاية اال
  : المفاوضات الفلسطينية ـ االسرائيلية

نحن، كما تعلمون، أيها األخوة، على أبواب مرحلة جديدة من المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسـرائيلية،    «
ضـات، وأن تلتـزم حـدود الحقـوق الوطنيـة           التي نأمل أال تذهب أدراج الرياح، كسابقاتها من المفاو        

المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامـة دولتـه المـستقلة،                
هذه المرحلة، يمكن أن تشكل الحلقة األخيرة في حلقات التفاوض الفلسطيني           . وعاصمتها القدس الشريف  

. على أي إدارة دولية، أن ترعى أية مفاوضات أخـرى        ـ اإلسرائيلي، والتي سيكون من الصعب بعدها،        
إذا وصل الرئيس محمود عباس، إلى الحائط المسدود، كما وصل قبله الرئيس ياسر عرفات، لن يكـون                 
في مقدور أي جهة دولية أن تجمع أي فلسطيني إلى طاولة واحدة مع اإلسرائيليين، وسيكون مصير هذه                 

.  الصراع، ستلقي بنتائجها على مجمل مسارات السالم في المنطقة         المفاوضات، التأسيس لجولة جديدة من    
إن المجتمع الدولي أمام اختبار مفصلي في هذا المجال، وهو يتحمل مسؤوليات أساسية، في دفع عمليـة                 

وخالف ذلك ستقع المنطقـة فـي دوامـة العنـف           ... السالم الى االمام وإنقاذها من الشروط االسرائيلية      
  .»السالم حلقات جديدة من التصعيدوالتطرف، ويواجه 

  7/9/2010السفير، بيروت، 
  

  القضية الفلسطينية هي الطريق لحل باقي أزمات المنطقة وقضاياها: مبارك .68
 أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن القضية الفلسطينية ستبقى مفتاح األمن اإلقليمى والطريق              :القاهرة

  .لحل باقى أزمات المنطقة وقضاياها
مبارك، في كلمة ألقاها مساء األحد خالل احتفال مصر بليلة القدر، لم يعد من المقبول أو المعقـول                  وقال  

فى وقت تـستمر فيـه معانـاة        .. أن تراوح عملية السالم مكانها ما بين تقدم وانحسار وانفراج وانتكاس          
يام قليلة فـي واشـنطن      وكما أكدت منذ أ    .الشعب الفلسطينى ما بين قهر االحتالل وانقسام قادته وفصائله        

عازمون على مواصلة جهودنا وصوال التفاق سالم عادل ومشرف يحقق األمن للجميع وينهـي              اننافاننا  
االحتالل ويضع الشرق األوسط على مسار جديد ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصـمتها القـدس الـشرقية                

  .بمسجدها األقصى وحرمه الشريف
  7/9/2010، القدس العربي، لندن

  
   مليار دوالر50 - 40 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  المادية ألي سالم تكلفة ال:بو الغيطأ .69
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يـتم  ” سـالم “توقع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان تبلغ التكلفة المادية ألي             : )آي.بي  .يو  (
 مقابلة مع التلفزيون    وقال في .  مليار دوالر    50 إلى   40التوصل إليه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين من       

المصري نقلتها وكالة أنباء الشرق األوسط، أمس، إن ذلك المبلغ سيمكن من وضع الـشعب الفلـسطيني                 
، وقادر على أن يشبع نفسه وله خدماتـه         ”إسرائيل“في وضع يكون فيه جاراً ل       “الذي ينتظر والدة دولته     

ى تسوية ستكون في صالح الفلسطينيين      وأضاف إن الوصول إل   . ” وتعويضاته على األراضي التي فقدها    
  .” أوالً، كما أنها ستصب مؤخرا في صالح المنطقة ككل” اإلسرائيليين”و

” إسرائيل“أيلول الحالي سيكون أول االختبارات لجدية       /  سبتمبر 26من ناحية ثانية قال أبو الغيط إن يوم         
” تجميـد االسـتيطان  “ قرار ما يسمى وأضاف إن هذا الموعد الذي يوافق نهاية. في التوصل إلى تسوية    

في الوصول إلى تسوية، ومن الممكن أن يهدد هذا اليوم بنسف           ” إسرائيل“سيكون أول االختبارات لجدية     
من الممكن أيضا أن يتوقف الفلسطينيون عن المفاوضات المباشرة في حال عـدم             “وتابع  . ” المفاوضات

وأشار إلى انه استمع إلـى      . ” مليات البناء بالمستوطنات  تمديد قرار تجميد االستيطان، واالستمرار في ع      
، إال أنها يجب أن تترجم إلى مواقـف تفاوضـية           ”اإلسرائيليين“النوايا الطيبة من المسؤولين     “الكثير من   

  .” نراها على األرض
 7/9/2010، الخليج، الشارقة

 
    المباشرةأوروبا غاضبة لغيابها عن المفاوضات: أبو الغيط .70

 كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط عن وجود غـضب أوروبـي لعـدم               QNA: -القاهرة  
حضور إطالق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وأن فرنسا تحدثت على المأل بـشأن        
هذا األمر، مشيراً إلى أن كل المعلومات التي تصل من الدول األوروبية أعضاء االتحاد األوروبي تؤكد                

  .غضبها بشدة، خاصة أنهم ينفقون مئات الماليين من الدوالرات على دعم السلطة الفلسطينية
وقال أبوالغيط في مقابلة مع التلفزيون المصري إن انفراد الواليات المتحدة في الفترة األخيرة بـالتحرك                

 من الدعم   70%ى أن   بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وإبعاد االتحاد األوروبي يضعف الموقف، مشيراً إل         
المقدم للسلطة الوطنية الفلسطينية يأتي من االتحاد األوروبي، فضال عن أن التجارة األساسية إلسـرائيل               

  .مع العالم األوروبي
 7/9/2010، العرب، الدوحة 

 
  مصر تجدد مطالبها بإخضاع منشآت االحتالل النووية لرقابة دولية .71

س مطالبها بإخضاع كافة منشآت إسرائيل النوويـة للرقابـة   جددت مصر أم: آي ـ القاهرة . بي .  يو 
  .الدولية واالنضمام لمعاهدة حظر االنتشار النووي

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي أمس أن هذه المطالبة تأتي تعقيبا على تقرير مـدير                 
 اإلسرائيلية، الذي سيناقـشه مجلـس       عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بشأن القدرات النووية         

محافظي ومؤتمر عام الوكالة بشأن القدرات النووية اإلسرائيلية وزيارة مدير عام الوكالة إلسرائيل فـي               
  .الماضي) آب(نهاية أغسطس 

وأكد زكي، في تصريح للصحافيين اليوم، على تمسك مصر بتحقيق عالمية معاهدة منع انتشار األسـلحة                
ة إسرائيل باالنضمام للمعاهدة كدولة غير نووية وإخضاع كافة منشآتها النوويـة لنظـام              النووية، ومطالب 

أي حديث حول التعامـل مـع أي تهديـدات          «وتابع أن   . الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية     
نووية في الشرق األوسط يعد حديثا خاليا من أي مضمون ما لم يقترن بالعمـل علـى إخـضاع كافـة                     

 للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقـة       - بما فيها المنشآت اإلسرائيلية      -لمنشآت النووية في المنطقة     ا
استمرار رفض إسرائيل االنضمام لمعاهدة منع االنتشار النـووي كدولـة           «وحذر زكي من أن     . »الذرية
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ل تهديدا جوهريا لنظام منع      يمث - وغياب أي نوع من الرقابة الدولية على منشآتها النووية           -غير نووية   
  .»االنتشار النووي في الشرق األوسط

  7/9/2010، عكاظ، جدة
  
  

   نأمل أن تتجاوز محادثات واشنطن التقاط الصور :ىموسعمرو  .72
أعرب السيد عمرو موسي األمين العام لجامعة الدول العربية عن أملـه فـي               :  هند السيد هاني   - ميالنو

  . لمصافحة باأليادي والتقاط الصورمحادثات جدية ال تقتصر علي ا
قال موسي ـ في تصريحات علي هامش أعمال منتدي امبروستين في شمال ايطاليا ـ إنه اليمكـن أن    

 مؤكدا رغبة العرب في المضي قدما فيما يتعلق بمسيرة الـسالم   ,  ولكن ينبغي عليه الواقعية , يكون متفائال 
 مـذكرا بـأن العـرب        , وز مرحلة التردد والتوترات الحالية     وأشار الي ضرورة تجا     . في الشرق األوسط  

 ال تقتصر علي الفلسطينيين بل تشمل لبنان وسوريا علي أساس            , يريدون عملية سالم متكاملة مع إسرائيل     
 معربا عـن أملـه بـأن         ,  وجدد الدعوة لمفاوضات جدية     , االحترام الكامل للقانون الدولي وعبر التفاوض     

   .  بما فيه الخير لشعوب المنطقة , لحاليةتتمخض الجولة ا
  7/9/2010، األهرام، القاهرة

  
   النووية للمراقبة الدولية"إسرائيل"أوغلو يرحب بطلب إخضاع منشآت  .73

رحب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، البرفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، بالدعوة التـي              : جدة
عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للنظر في التوقيع على معاهدة عـدم            وجهها إلسرائيل مؤخراً المدير ال    

  .انتشار األسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأكد األمين العام مجدداً الموقف الثابت لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المتمثل في دعم إقامة منطقة خالية من                
األسلحة النووية في الشرق األوسط، مشيراً إلى أن انتشار األسلحة النووية في الشرق األوسـط يـشكل                 

  .خطراً كبيراً على السلم واألمن الدوليين
ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل للتخلي عن حيازة األسلحة النووية، واالنضمام           "وحث المجتمع الدولي    

ة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة         بسرعة إلى معاهدة عدم انتشار األسلح     
  ".للوكالة الدولية للطاقة الذرية

  5/8/2010، قدس برس
  

  نجاد فعل السلطة الفلسطينية على تصريحات ة لردتها أبدت صدمايران .74
ـ            :طهران سها محمـود    أبدت إيران األحد صدمتها لالنتقادات التي وجهتها السلطة الفلسطينية السبت لرئي

  .أحمدي نجاد ردا على تنديده باستئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية رامين مهمانبرست إن الناطق باسم الرئاسـة الفلـسطينية               

  .وكالة انباء فارسنبيل أبو ردينة عليه أن يكون أكثر حذرا في اختيار كلماته، بحسب ما نقلت عنه 
واضافت الوكالة إن مهمانبرست أعرب عن أسفه للتصريحات المهينـة والمناقـضة لمـصالح االمـة                

  .االسالمية التي وردت على لسان أبو ردينة
في يد  ) رهينة(وانتقد أحمدي نجاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من دون أن يسميه، واصفا اياه بانه               

  .إسرائيل
القيادة الفلسطينية تساءل الرئيس االيراني في كلمة القاها بمناسبة يوم القدس، من يمثلون؟             وفي اشارة إلى    

  .وعلى ماذا يريدون التفاوض؟ من اعطاهم الحق في بيع شبر واحد من األراضي الفلسطينية؟
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  7/9/2010، القدس العربي، لندن
  

  "مواجهة العرب"لـوغرب  اجواء التطبيع في المإلشاعة الجديدة "إسرائيل"االمازيغ ورقة  .75
مركز موشي '' كشفت دراسة إسرائيلية حديثة، أصدرها :الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف  

اغسطس الماضي، عن مخطط إسرائيلي الختراق الحركـة        /التابع لجامعة تل أبيب نهاية شهر آب      '' دايان
وأشارت الدراسة إلـى أن     . مغرب العربي األمازيغية واستثمارها لتسريع عملية التطبيع في دول اتحاد ال        

أكبر عائق للتطبيع في المنطقة يتمثل بشكل كبير في الحركات اإلسالمية والقومية، التي تـضغط علـى                 
، وأن االستراتيجية اإلسرائيلية لمواجهة هذا      ''إسرائيل''األنظمة في دول المنطقة إليقاف مسار التطبيع مع         

لمواجهة خطـاب الحركـات اإلسـالمية والقوميـة     '' فاعل غير عربيالمراهنة على ''التحدي تتمثل في    
  .بخطاب منافس

تراهن الدولة العبرية على ناشطين امازيغ مغاربة الشاعة اجواء التطبيع بين العـرب واسـرائيل بعـد                 
نجاحها في اختراق هذه االوساط التي بدأت تطالب بالتطبيع علنا وذهب بعضها للدعوة لتحالف امازيغي               

  ".مواجهة العرب"يلي لـاسرائ
ودول المغرب العربـي، وأكـدت أن       '' إسرائيل''وكشفت الدراسة عن معطيات جديدة لمسار التطبيع بين         

المغرب على الرغم من حرب لبنان ثم حرب غزة وما تالها من حادث الهجوم على أسـطول الحريـة،                   
  .''إسرائيل''فإنه ال يزال يقيم عالقات اقتصادية وتجارية مع 

فـي الجزائـر، وأن     '' اإلسرائيلي''تبرت الدراسة أن النزاع حول قضية الصحراء يعيق تقدم التطبيع           واع
اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن يضغط للرفع من المساعدات األمريكية لصالح المغرب، وذلك من أجـل               

'' إسـرائيل ''التسريع في مسار التطبيع ليتقدم إلى مجاالت أخرى، وأوصت الدراسة بضرورة أن تتقـدم               
ويخفف من االنتقادات التي توجههـا      '' إسرائيل''بحل لقضية الصحراء يساعدها على تسريع التطبيع في         

  .الجزائر إليها، بخصوص دعمها للمغرب
  7/9/2010، القدس العربي، لندن

  
  معبر رفح مغلق أيام العيد      : السلطات المصرية .76

 بمناسبة عيـد    10/9رفح ثالثة أيام اعتباراً من الجمعة       قررت السلطات المصرية إغالق معبر      : القاهرة
 سبتمبر فـي كـال      13الفطر، وبحسب مصادر فإن إعادة تشغيل المعبر مرة أخرى سيتم االثنين المقبل             

وسمحت السلطات المصرية بإدخال الدفعة األولى من المساعدات الجزائرية التـي حملتهـا              .االتجاهين  
  . عبر معبر رفح إلى قطاع غزة” موجة“السفينة 

 7/9/2010، الخليج، الشارقة
  

    تواصل مشروعاتها في قطاع غزة " زايد لألعمال الخيرية واإلنسانية" .77
ل ” إفطـار صـائم   “تنفيذ مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية مشروع            : )وام(

زة، عن روح المغفور له الشيخ زايد        أسرة فلسطينية من فئة المعاقين واألرامل من أهالي قطاع غ          1500
  .بن سلطان آل نهيان طيب اهللا ثراه 

إن هذا المشروع يهدف إلى تقديم وجبات إفطار ألكثر من          “وقال سالم عبيد الظاهري مدير عام المؤسسة        
 أسرة من فئات أسر المعاقين واألرامل الذين دائماً يكونون أحوج للمساعدة، وتعبيراً عن مـشاعر                1500
  .امن العربي واإلسالمي التض

  7/9/2010، الخليج، الشارقة
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  "إسرائيل"في تونسية تقاضي أربعة مطربين على خلفية مشاركتهم في حفالت  .78
 تقدمت مواطنة تونسية بدعوى قضائية جزائية ضد أربعة مطربين تونسيين على خلفية مشاركتهم              :تونس

  .في حفالت فنية بإسرائيل
لكترونية األحد، أن هذه المواطنة التونسية التي تذكرها باإلسم، إعتبرت في           اإل) التونسية(وذكرت صحيفة   

الدعوى القضائية التي تقدمت بها أن الفنان هو سفير وطنه إال أن المطرب محسن الشريف قـد إرتكـب            
  .جريمة لما غنى بإسرائيل وهو يرتدي اللباس التقليدي التونسي

سية من هذا المطرب وكذلك مـن المطـربين نـور الـدين        كما طالبت المواطنة في دعواها بسحب الجن      
  .الكحالوي وعبد الوهاب الحناشي وسليم البكوش ومحاكمتهم بسبب إحياء حفالت بإسرائيل

وإعتبرت أن ما أقدم عليه هؤالء الفنانين هو تحريض واضح على القضية الفلسطينية ونيل مـن سـمعة                  
  .التونسيين فقد جنوا العار جراء سلوكهمتونس المساندة لها، كما أنهم جنوا المال أما 

  7/9/2010، القدس العربي، لندن
  

   وروسيا توقعان ألول مرة اتفاقا للتعاون األمني والعسكري"إسرائيل" .79
  أطلقتـا   موسكو وتل ابيب   ، أن  رائد جبر  نقالً عن مراسلها  موسكو  ، من   7/9/2010،  الحياة، لندن  ذكرت

قيع اتفاق هو االول من نوعه في تاريخ العالقات بين البلدين، في            مرحلة جديدة من التعاون العسكري بتو     
وتزامن . »لالفادة من الخبرة االسرائيلية في برامج اصالح الجيش الروسي        «خطوة عكست مسعى روسيا     

  .»تطابق المواقف حيال العديد من تحديات العصر«التطور مع التأكيد على 
 الدفاع االسرائيلي ايهود باراك الى موسكو نقلة نوعيـة فـي            وشكلت الزيارة األولى التي يقوم بها وزير      

تاريخ التعاون العسكري الروسي مع الدولة العبرية، اذ وقع الطرفان امس اتفاقا يـضع اساسـا قانونيـا                  
  .لتعزيز التعاون في المجاالت العسكرية بين الطرفين ويفتح امكانات جديدة في هذا المجال

وفر فرصة لفتح آفاق التصنيع المشترك والتعاون لفتح اسواق جديدة عبر بيع            ومعلوم ان االتفاق الجديد ي    
  .نماذج عسكرية مصنعة بخبرات روسية واسرائيلية الى اطراف ثالثة

ووقع االتفاق باراك ونظيره الروسي أناتولي سيرديوكوف الذي اكد في ختام جلسة مباحثـات ثنائيـة ان                 
من المهم جداً بالنسبة الينا في مرحلة إصالح قواتنا         »و» ألمدوقعت اتفاق تعاون عسكري طويل ا     «بالده  

الـذي  » االنجاز«فيما اعرب باراك عن سعادته لـ       . »المسلحة أن نستفيد من خبرات الجيش اإلسرائيلي      
  .»في اول لقاء لنا مع ممثلي وزارة الدفاع الروسية«تم تحقيقه 

، »م متبادل والى تعزيز التعـاون بـشكل فعـال         توصال إلى تفاه  «وزاد الوزير االسرائيلي ان الطرفين      
موضحا أن إسرائيل على استعداد لتبادل الخبرات في مجال مكافحة اإلرهاب مع العـسكريين الـروس                

ال تـرى   «: وأضـاف . لضمان األمن، بما في ذلك عن طريق استخدام طائرات اسرائيلية من دون طيار            
  .» عظمى تلعب دورا كبيرا في الشرق األوسطإسرائيل في روسيا شريكا مهما فحسب، بل أيضا قوة

وبحسب معطيات مصادر عسكرية فإن االتفاق الجديد يوفر ارضية واسعة لتبادل المعلومات والخبـرات              
وتعزيز التعاون في مجال االنتاج العسكري المشترك، لكن خبيرا روسيا مطلعاً على ملف العالقـة مـع                 

ت أخرى للتنسيق بينها تقديم ضمانات روسية الى تل ابيب بشأن           اسرائيل لم يستبعد ان يفتح االتفاق مجاال      
  .عدم وصول اسلحة روسية الصنع الى جهات تعادي اسرائيل

وبدا الطرفان متعجلّين امس العالن أول خطوة عملية لتطبيق االتفاق، اذ سارع سيرديوكوف الى تأكيـد                
 عـسكريا   50ار، واشار الى وجـود       طائرة تجسس اسرائيلية الصنع من دون طي       12توقيع عقد لشراء    

هذه الخطوة األولى   «واعرب عن قناعته بأن     . روسيا في اسرائيل حالياً لتلقي التدريبات الالزمة لتشغيلها       
فقط، واعتقد أن لقاء اليوم واالتفاق الموقع بين وزارتي البلدين سيعطيان دفعاً مهماً للتعاون بين وزارتينا                

  .»على المدى الطويل
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 سيرديوكوف اشار الى ابعاد سياسية واسعة النطاق لتعزيز العالقات العسكرية، وتحدث عـن              الالفت ان 
مواقفنا حيال العديـد مـن      «: مضيفا. بين وزارتي الدفاع في مختلف االتجاهات     » الطابع النشط للتعاون  «

حة تحديات العصر متقاربة، بل حتى متطابقة، خصوصا ما يتعلق بقضايا اإلرهاب ومنـع انتـشار أسـل                
االتصاالت بين الوزارات والدوائر المعنية فـي البلـدين         «وأوضح الوزير الروسي أن     . »الدمار الشامل 

  .»تسهم في التصدي لهذه التهديدات«
وكانت تل ابيب اعلنت اخيرا معارضتها الشديدة لنيات روسيا تزويد دمشق انظمة صاروخية بحرية يبلغ               

 الصواريخ تشكل خطراً على القوات االسرائيلية وخـصوصا         واعتبر باراك ان هذه   .  كيلومتر 300مداها  
وكانت هذه المسألة واحدة من ابرز محاور البحث خالل         . في لبنان » حزب اهللا «مع احتمال وصولها الى     

  .لقاء اجراه باراك مع رئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر االسود
 االيراني في مجـال الطاقـة       -الطرفين ناقشا خالل اللقاء التعاون الروسي       وافادت مصادر اسرائيلية ان     

  .الذرية، والوضع في المنطقة باالضافة الى آفاق المفاوضات المباشرة التي انطلقت أخيرا في واشنطن
وفي ختام محادثات باراك مع بوتين اعلن االخير ان روسيا وإسرائيل تدرسان إمكان تزويد الطـائرات                

 لقياس المسافات من أجل     "سرائيلإ"يلية بتقنيات ليزر روسية وكذلك إقامة محطة ليزر روسية في           االسرائ
  .رصد األقمار االصطناعية

، »يسير بشكل جيد  «واوضح بوتين إن التعاون الثنائي بين روسيا وإسرائيل في المجال العسكري التقني             
جوي، كإطالق عدد من األقمار االصطناعية      مشيراً إلى وجود مشاريع واعدة في مجال النقل العسكري ال         

  . لصالح إسرائيل، وشراء الطائرات اإلسرائيلية من دون طيار، وتنفيذ مشروع مشترك بطلب من الهند
وحـسب  ، أنه    سامي عمارة   نقالً عن مراسلها   موسكو، من   7/9/2010،  الشرق األوسط، لندن   وأضافت

باراك إن الدول والتنظيمات التي تقـيم معهـا روسـيا           أضاف  ،  الناطق بلسان وزارة الدفاع اإلسرائيلية    
فإيران، . عالقات في الشرق األوسط، تهدد أمن إسرائيل وتحاول تخريب الجهود المبذولة لتحقيق السالم            
وأضاف . التي تهدد بتدمير إسرائيل، تزود سورية باألسلحة، وهذه األسلحة تصل إلى حزب اهللا وحماس             

ا حماس خالل قمة واشنطن، وقتل فيهما أربعة مدنيين إسرائيليين، نموذج واحد            أن العمليتين اللتين نفذتهم   
وروسيا، التي دعمت قيام إسرائيل وتقف إلى جانب الجهود السلمية، ال ترضـى بالتأكيـد             . لهذه الصورة 

  .عن هذا النشاط، وبإمكانها أداء دور لمجابهتها
وفير أمن إسرائيل في كل اتفاق سالم، وتـساند         إن بالده تدرك ضرورة ت    : وقد رد الوزير الروسي قائال    

  .العملية السلمية بكل قوتها، وترفض اإلرهاب
  

  ترى المفاوضات اختباراً لهيالري         " نيويورك تايمز" .80
تواجه وزيرة الخارجية األمريكية، هيالري كلينتون، أكبر اختبار لها عند مشاركتها فـي             : )آي.بي  .يو  (

أيلول الحالي، قد يعـزز إرثهـا       / سبتمبر 14المقبلة في مصر في     ” اإلسرائيلية “-المفاوضات الفلسطينية   
إن الدور الذي ستتسلمه هيالري من المبعوث األمريكـي         ” نيويورك تايمز “وقالت صحيفة   . كدبلوماسية  

بنيـامين  ” اإلسرائيلية“جورج ميتشل خالل المفاوضات التي ستجري في شرم الشيخ بين رئيس الحكومة             
هو والرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يكون أكبر اختبار لها، خاصة إذا استطاعت حل اللغز الذي                نتنيا

أحبط زوجها الرئيس األسبق بيل كلينتون، لكنه قد يشكل أيضا مخاطر كبيرة ألية طموحات سياسية قـد                 
  .تكون تكنها هيالري في نفسها 

للرئيس األمريكي السابق جورج بوش إن أحد أهم        وقال ستيفين هادلي الذي كان مستشاراً لألمن القومي         
، مضيفاً أن ما يجعله يرى ذلك، هو أن         ”أنها تريد المشاركة فيها   “المؤشرات على أن هيالري ستنجح هو       

  .” كونها ماهرة يزيد فرص النجاح“
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وذكرت الصحيفة أن من بين العقبات التي ستواجهها هـي العالقـة بـين اإلدارة األمريكيـة الحاليـة                   
والمجموعات اليهودية ال يثقون بالرئيس باراك أوباما، لكن هـيالري          ” إسرائيل“، فالكثير في    ”إسرائيل”و

حافظت على صدقيتها الخاصة بين هذه المجموعات، ما يجعلها ربما أكثر األشخاص فعالية فـي اإلدارة                
دفعه إلى اتخاذ خيارات صعبة،     األمريكية بالنسبة لعملية التسوية، إضافة إلى عالقتها مع نتنياهو التي قد ت           

  . وفقا للصحيفة 
7/9/2010، الخليج، الشارقة  

  
  

  فنانون أميركيون يدعمون مقاطعة المستوطنات: هوليوود .81
 فناناً أميركياً من بينهم ممثلون ومخرجـون وكتـاب، رسـالة            150وقع نحو   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

» أرييل« أيام رفضهم عرض أعمالهم في مستوطنة        تضامن ودعم لمسرحيين إسرائيليين كانوا أعلنوا قبل      
  .في الضفة الغربية المحتلة أو في أي مستوطنة أخرى

 بعـد أسـبوع     "إسرائيل"وتعيد رسالة التضامن األميركية مسألة المقاطعة الثقافية إلى مركز االهتمام في            
عالنهم رفض عرض أعمالهم     بإ "إسرائيل" فناناً مسرحياً في     50واحد على العاصفة التي أحدثها أكثر من        

  .في المستوطنات في األراضي المحتلة
 من الفنانين األميركيين، من مخرجين وممثلين ومنتجين وكتاب معروفين، على رسالة الدعم             250ووقع  

  .لنظرائهم اإلسرائيليين
اً لكـل  الجريئة ألن مستوطنة أرييل غير قانونية وفق   «وتصف الرسالة خطوة المسرحيين اإلسرائيليين بـ       

  .»ونحيي زمالءنا على شجاعتهم... القوانين الدولية
7/9/2010، الحياة، لندن  

  
   ماليين يورو لدعم رواتب موظفي السلطة والمتقاعدينتسعةاالتحاد األوروبي يقدم  .82

قدم االتحاد األوروبي، أمس، مساهمته التاسعة لهذا العام لصالح دعـم الـدفعات المنتظمـة                :حامد جاد 
 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنيـة والمتقاعـدين فـي    84صات التقاعد ألكثر من  لرواتب ومخص 

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
، حيث تصل قيمـة     )بيغاس(وأعلن االتحاد، في بيان صحافي، أنه تم تسيير مساهمة هذا الشهر عبر آلية              

 جـزء مـن رزمـة       وهـي )  مليون شيكل  43ما يزيد على    ( مليون يورو    8ر93المساهمة التاسعة إلى    
 مليـون يـورو لـدعم       158المساعدات المالية التي تقدمها المفوضية األوروبية بقيمة إجمالية تصل إلى           

  .2010المصاريف الجارية للسلطة الفلسطينية للعام 
وفي سياق متصل بالمساعدات األوروبية المقدمة للقطاع الخاص أكد شادي عثمان مـسؤول االتـصال               

د األوروبي أنه سيتم في منتصف الشهر الحالي صرف الدفعة الثانية من برنـامج              والمعلومات في االتحا  
  . مليون يورو22اإلنعاش االقتصادي الذي رصد له االتحاد تمويالً بقيمة 

ـ    أن هذه الدفعة البالغة قيمتها نحو خمسة ماليـين دوالر ستـشمل مـساعدة              " األيام"وأوضح في حديث ل
خالل الحرب األخيرة، ليصبح بذلك إجمـالي المـستفيدين مـن            شركة ومنشأة متضررة     240أصحاب  

  . متضرراً من متضرري القطاع الخاص في غزة450الدفعتين نحو 
7/9/2010، األيام، رام اهللا  

  
  انتشار حملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في اسكتلندا .83
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يع أنحاء اسكتلندا تستهدف     أطلق ناشطون حملة وطنية لمقاطعة البضائع والسلع اإلسرائيلية في جم          -لندن
  .المحالت التجارية التي يملكها المسلمون في محاولة لمنعهم من بيع المنتجات اإلسرائيلية

وقالت صحيفة صندي هيرالد االسكتلندية الصادرة األحد إن حملة المقاطعة التي بدأت في نهاية األسبوع               
حملة التضامن مع فلسطين فرع     (وقررت  الماضي في الجانب الجنوبي من مدينة غالسكو كانت ناجحة،          

، الجهة المنظمة للحملة، توسيعها لتشمل متاجر المسلمين في بقية أنحاء غالسـكو والعاصـمة               )اسكتلندا
  .أدنبره ومدن أبردين ودندي وفايف

الحقيقة هي أن اسرائيل تجعل من المستحيل على المزارعين الفلـسطينيين تـصدير أي              : واضاف نابيير 
 من محاصيلهم، وتقوم بطردهم من أراضيهم الفساح المجال أمام بناء المـستوطنات غيـر               شيء تقريباً 

القانونية، لكن الخبر السار هو أن حملة المقاطعة بدأت ترد بعنف على ممارسات إسرائيل، وإنه لـشيء                 
  .رائع أن نرى المتاجر الصغيرة في اسكتلندا تقف إلى جانب حقوق اإلنسان

7/9/2010 ،القدس العربي، لندن  
  

   في محاكمها"إسرائيل"عائلة راشيل كوري تواصل مقاضاة  .84
قالت عائلة ناشطة السالم األميركية، راشيل كوري، التي دهستها جرافة إسرائيلية           :  كفاح زبون  - رام اهللا 

 وأوضحت العائلة أن شهادة   .  أعوام في غزة، إنها ال تثق بنتائج التحقيق اإلسرائيلي في مقتل ابنتها            7قبل  
محقق الشرطة العسكرية أثناء المحاكمة التي جرت إحدى جلساتها أمس في حيفا تظهر عيوبا كثيرة فـي                 

  .التحقيق اإلسرائيلي
فـي  ) غزة(واستمرت أمس الدعوى المدنية التي قدمتها عائلة كوري ضد إسرائيل لقتلها ابنتهم في رفح               

  .دوالر ألف 324؛ إذ تطلب العائلة تعويضا قدره 2003) آذار(مارس 
وحـضر  . تقدم شـهادتها  » الدولة اإلسرائيلية «واستدعت عائلة كوري أمس شهودها، في وقت بدأت فيه          

، وهمـا   »عدالة«و» الحق«جلسة المحاكمة القنصل العام األميركي آندرو باركر وممثلون عن مؤسستي           
  .من منظمات حقوق اإلنسان في رام اهللا وحيفا

نسخة منه، إن شاهد الدولـة، وهـو محقـق          » الشرق األوسط  «، في بيان تلقت   »مؤسسة كوري «وقالت  
للشرطة العسكرية، ومعروف للمحكمة باسم عوديد، أيد الكثير من الشهادة المقدمة من قبل محقق آخر هو                

  .إيلعاد، وكان قدم شهادته في مارس الماضي
ائيلي بأنـه غيـر     ، نظام التحقيق العسكري اإلسر    »هيومان رايتس ووتش  «وتتهم مؤسسات حقوقية منها     

وتقول كثير من المؤسسات الحقوقية إنه نادرا ما يحضر الجيش اإلسرائيلي المذنبين            . مستقل وغير شامل  
  .للعدالة

7/9/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

   غاثياً إبرنامج مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية في فلسطين األفضل ": األونروا" .85
" األونـروا "م وكالة غوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين          وصف فيليبو غراندي مفوض عا    : أبوظبي

البرنامج الرمضاني الذي نفذته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية في فلسطين هذا العـام                 
  .الفلسطينية حتى اآلن بأنه من أفضل البرامج االغاثية التي نفذتها األونروا في األراضي

7/9/2010الخليج، الشارقة،   
  

   في أميركا تخطط إلرسال طائرة مساعدات لغزة"غزة حرة"مجموعة  .86
 قررت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مقرها كاليفورنيا في الواليات المتحدة، إرسال طـائرة محملـة               :لندن

  .بالمساعدات الى قطاع غزة، في خرق للحصار الجوي والبحري اإلسرائيلي المفروض على القطاع
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ننوي ان نرسل طائرة الـى غـزة،        «: »معاً« بول الرودي لوكالة     "غزة حرة " وقال المسؤول في حركة   
وعلى األغلب بالطريقة التي استخدمت فيها القوارب، ومن دون المرور بالمجالين الجويين اإلسـرائيلي              

وأضاف أن السلطات في غزة تدعم المبادرة وتعمل على تحديد موقع للهبـوط، قـائالً إن                . »والمصري
» غـزة حـرة   «وأوضح ان المسؤولين فـي حركـة        . »عرفات المدمر لن يؤخذ باالعتبار    مطار ياسر   «

سيبحثون عن طائرة مصممة للهبوط واإلقالع الصعب كالتي تستخدم في أالسكا وغيرها من المواقع التي               
والمخطط يقضي بإرسال طائرة خفيفة مجهزة مواد سيتم إرسالها على          . تفتقر الى منشآت طيران مناسبة    

  . بعد الرحلة البحرية المقبلة2011ح في ربيع عام األرج
7/9/2010، الحياة، لندن  

  
  الحريات العامة ال تتجزأ...اعتقاالت جماعية بعد عملية الخليل .87

  هاني المصري
إن اعتذار سالم فياض رئيس الحكومة عن قمع المؤتمر الوطني المناهض للمفاوضات المباشرة وتحمله              

، وتعهده بعدم تكراره، وعقد االعتصام الشعبي بعد ذلك يوم األربعاء األول            المسؤولية الكاملة عما جرى   
من أيلول دون تعرض األجهزة األمنية له، هو أمر جيد جداً يستحق الدعم والتثمين ولكنه ال يكفـي وال                   

  .ينهي المسألة
مـر يـستحق    إن الذي قام بغزوة قاعة البروتستانت هم عشرات األفراد والضباط من جهاز امني، وهو أ              

اإلدانة من الجميع وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا العـدوان الـصارخ علـى                 
الحريات العامة ومن يقف وراءهم، خصوصاً أن لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس منذ الواقعة ال يعرف                

  س عملها؟حتى اآلن، هل شكلت أم ال، أو ممن تتشكل، وما هي صالحياتها، ومتى ستمار
إن الحريات العامة وحقوق اإلنسان كل واحد ال يمكن أن تتجزأ، وإذا تم التهاون فيها مرة أو فيما يتعلق                   
بأمور معينة، وبجهات محددة يمكن التهاون فيها دائماً، فهذا يسمح بأن يطل برأسه نظام بوليسي رويـداً                 

  .رويداً ويطال بإجراءاته العميقة الجميع
سبة قيام األجهزة األمنية بشن حملة اعتقاالت طالت المئـات مـن أعـضاء وكـوادر                أقول ما سبق بمنا   

ومناصري حركة حماس، وذلك إثر العملية العسكرية التي نفذتها كتائب عز الدين القـسام فـي الخليـل                  
، وشكلت هذه االعتقاالت نوعا مـن العقـاب         31/8/2010والتي أدت إلى مقتل أربعة مستوطنين مساء        

  .نتهاكا للقانون وحقوق اإلنسان والحريات، وكما عكست عدم الثقة بالنفسالجماعي وا
لقد طالت الحملة رجال أعمال ومعلمين وأساتذة جامعات وآباء وأبناءهم، وعدداً من إخوة وأبناء النواب،               

  .إلخ......وأعضاء مجالس بلدية
، 31/8ل يومين فقط مـساء      ووفقا لما جاء في بيان صادر عن مؤسسة الحق فإن االعتقاالت شملت خال            

 شخصا، وتتم عمليات االعتقال دون مذكرات توقيف قانونية وتحت تبرير درء الضرر             370 -1/9ويوم  
وغيرها من الفصائل عن عزمهـا      " حماس"عن العمليات التي حدثت ويمكن أن تحدث، وذلك بعد إعالن           

" اعتقاالت احترازية "أو  " ست اعتقاالت استدعاءات ولي "على تنفيذ المزيد من العمليات، وتحت تبرير أنها         
  .وعلى خلفية معلومات أمنية" ظروف استثنائية"بسبب 

فإن االعتقاالت لم تتم على أسس قانونية تحترم فيها الـضمانات           : وكما جاء في بيان مؤسسة الحق أيضا      
لجزائيـة   من قـانون اإلجـراءات ا      29القانونية لألشخاص الذين يقبض عليهم، كما جاء في نص المادة           

ال يجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من الجهة المختصة بـذلك              : " 2001 لسنة   3الفلسطينية رقم   
 مـن  11قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته، وال يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ونـصت المـادة              

وال يجـوز  ...كفولة وال تمـس القانون األساسي الفلسطيني على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي م         
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القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل إال بأمر قـضائي وفقـاً ألحكـام                      
  .القانون

لقد نفى اللواء عدنان الضميري الناطق باسم أجهزة األمن اعتقال أي أحد على خلفية سياسية، وقـال إن                  
أرقام غير صحيحة، معترفاً في الوقت نفسه باعتقال العـشرات          هي  " حماس"األعداد الذين تتحدث عنها     

للتحقيق معهم واستدعاء آخرين لجمع المعلومات، وبدون أن يتوقف عند األعداد التي ذكرتهـا مؤسـسة                
  .الحق وغيرها من المؤسسات القانونية

إلنسان والحريات  لقد تميزت السلطة في الضفة عن السلطة في غزة بأنها مهتمة بسيادة القانون وحقوق ا              
العامة، ولكنها بدأت تفقد هذه الميزة رويداً رويداً، من خالل منافسة السلطة األخرى على انتهاك الحريات              
العامة، وخصوصاً فيما يتعلق باالعتقاالت الجماعية والتعذيب وإغالق المؤسسات وفصل المـوظفين أو             

  .عدم تعيينهم أصال ألسباب سياسية
العتقاالت الجماعية ال يصمد أمام القانون الذي ال يجيز اعتقال أحد ألن تنظيمه قام              إن دفاع السلطة عن ا    

بعملية عسكرية في منطقة خاضعة لالحتالل، علماً بأن حق المقاومة مكفول في القانون الدولي وجميـع                
  .الشرائع الدينية والدنيوية

عمليات المقاومة، ال يبرر عمليات اعتقال      ان عدم قيام السلطة باعتقال من قام بهذه العملية أو غيرها من             
جماعية انتقامية تستخدم للتغطية على عدم قدرة االجهزة االمنية على منع عمليات المقاومة، ألنها خـرق                
للقانون الفلسطيني ومس بالتزامات السلطة األمنية وغير األمنية مع إسرائيل، ولكن اعتقال اياً كان يجب               

أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس مداناً حتى تثبت براءتـه، وال              أن يتم وفقا للقانون وعلى      
وال يمكـن   " فال تـزر وازرة وزر أخـرى      "بالجملة  " حماس"يمكن أخذ كل كوادر وعناصر ومناصري       

االعتقال على خلفية سياسية، وإال سيسمح هذا باعتقال كل من يؤيد المقاومة، وهذا يشمل غالبية الـشعب                 
  .الفلسطيني

طبعاً يمكن وضع عملية الخليل في حساب العقل والربح والخسارة، وأنها لم تأت من إستراتيجية المقاومة                
من أجل دحر االحتالل وإنجاز الحرية والعودة واالستقالل، وإنما هي رسالة سياسية كما صـرح أحمـد                 

 بتجاوزها في مسائل    ال تقبل " حماس"في غزة، فهي موجهة للغرب وللجميع بأن        " حماس"يوسف أحد قادة    
تمس جوهر الحقوق والمستقبل الفلسطيني، ولو ادى ذلك اضعاف المفاوض الفلسطيني وإلحاق الـضرر              

  .بالمصلحة الوطنية الفلسطينية 
إن االنفراد بالذهاب إلى مفاوضات مباشرة بدون ضمانات ومرجعيات وبـدون شـرعية حتـى داخـل                 

نفراد بالمقاومة ألسباب فئوية، وهذا وذاك مظهر من        عمل فئوي ويمكن أن يعزز اال     " ف.ت.م"مؤسسات  
مظاهر االنقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني المدمر، وانعكاس للصراع على القيادة والتمثيل والقـرار             

  .الفلسطيني
في هذا السياق، ال يمكن توقع أن يستطيع المفاوض الفلسطيني أن يفاوض في ظل االنقسام من موقع قوة                  

  . بدون دعم فلسطيني سياسي وشعبي في داخل و خارج منظمة التحريروهو يفاوض
قبل فوات األوان ال بد من إعطاء األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة وبلورة إسـتراتيجية جديـدة                 
قادرة على إنجاز األهداف الوطنية التي عجزت المقاومة وحدها والمفاوضات وحـدها عـن تحقيقهـا،                

اتضح استمرار تعنت الحكومة اإلسرائيلية في قمة واشنطن واستمرارها بكـل أشـكال             خصوصاً بعد أن    
العدوان واالستيطان، ذلك رغم بدء المفاوضات المباشرة، ما يجعلها غطـاء لمـا تقـوم بـه الحكومـة         

  .االسرائيلية من خلق حقائق احتاللية على االرض
العامة وسيادة القانون والمؤسـسات، وبإعـادة       إن السلطة تقوى أكثر باحترام حقوق اإلنسان والحريات         

االعتبار للبرنامج الوطني وللمقاومة الخاضعة للمصلحة الوطنية واالسـتراتيجية الموحـدة، وللـشراكة             
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فليتم إطالق سراح المعتقلين السياسيين، وليحرم اعتقال احـد علـى           !! الحقيقية وأسس النظام الديمقراطي   
  !!و قطاع غزة خلفية سياسية في الضفة الغربية 

  7/9/2010، األيام، رام اهللا
  
  

  سنة للتوقيع وعشر للتطبيق.. سالم أوباما .88
  ياسر الزعاترة

الواليات المتحدة ستضغط، وقعوا على اتفاق في غضون سنة وطبقوا فـي            .. أوباما سيأتي لصنع السالم   "
  ".اتفاق اآلن، سالم بعد ذلك.. غضون عشر سنوات

 27اإلسـرائيلية يـوم الجمعـة       " يـديعوت أحرونـوت   "لتقرير صـحيفة    كان ذلك هو العنوان الطويل      
، الذي كتبه صحفيها المعروف شمعون شيفر، ويتحدث عن محضر االجتماع الـذي             2010آب  /أغسطس

عقده ثالثة من مقرري السياسة الشرق أوسطية في إدارة الرئيس األميركي باراك أوبامـا مـع زعمـاء                  
  .لمتحدةالمنظمات اليهودية في الواليات ا

والثالثة هم دينيس روس الخبير المخضرم في شؤون المفاوضات منذ اتفاق أوسلو والرجل المقرب مـن                
الدوائر اإلسرائيلية، إلى جانب دان شابيرو مسؤول ملف الشرق األوسط في مجلس األمن القومي، وديفد               

  .هيل نائب المبعوث األميركي لشؤون المفاوضات جورج ميتشل
حدث عن نوايا إدارة أوباما بشأن السالم في المنطقـة، وهـي نوايـا تـتلخص فـي                  جوهر المحضر يت  

بين مندوبين عـن الطـرفين الفلـسطيني        ) ربما سرية على غرار أوسلو    (مفاوضات بعيدة عن األضواء     
للتسوية الدائمة يجري تطبيقه في غضون عـشر        " اتفاق إطار "واإلسرائيلي تتمخض في غضون عام عن       

نياهو ومحمود عباس في الحاالت الضرورية لتذليل العقبات التي تنـشأ بـين الحـين           سنوات، ويتدخل نت  
  .واآلخر

وفي األثناء سيقوم أوباما مطلع العام القادم بزيارة الدولة العبرية ومناطق الـسلطة الفلـسطينية إلقنـاع                 
ـ         شجع اللعبـة  الطرفين بجدوى السالم وضرورته، كما تضغط الواليات المتحدة على الدول العربية كي ت

  .عبر القيام بخطوات تطبيعية مع الدولة العبرية
المأمول سـيكون الخطـة الخاصـة       " اتفاق اإلطار "لكل زعيم أميركي عملية سالم خاصة به، ويبدو أن          

  .بالرئيس أوباما، هو الذي يحتاج شيئا من هذا القبيل لمواجهة التراجع المطرد في شعبيته بين األميركيين
مـن الجمهـور    % 20ترنح في مستنقعات العراق وأفغانستان، وصوال إلـى قناعـة           ويأتي ذلك وهو ي   

األميركي بأنه مسلم رغم كل ما فعله من أجل إثبات العكس، ومن أجل الحصول علـى رضـا الدولـة                    
  .العبرية

يعلم أوباما أن مفاتيح شعبيته، فضال عن أمله في الحصول على والية ثانية هـي بـشكل أساسـي بيـد                     
اللـون وديـن    (الصهيونية وأذرعها في عوالم السياسة والمال واإلعالم، وال سيما أن خلفيته            المنظمات  

تجعله رئيسا ضعيفا يسهل حرقه شعبيا، ومن هنا فإن مدخله لتغيير هذا الوضع هو الشرق األوسط                ) األب
  .والمفاوضات وحماية أمن ومصالح الدولة العبرية

ا عن اتفاق أوسلو ونصوص خريطة الطريـق، وال يـستبعد أن            المأمول لن يختلف كثير   " اتفاق اإلطار "
، )كان الرئيس الفلسطيني على علم بها منذ البداية       (يقترب أكثر من نصوص وثيقة جنيف وملحقها األمني         

واألرجح أن يتسم االتفاق بالغموض فيما يخص القضايا األساسية كي يمنح عباس فرصة القول إنـه لـم                  
الـسالم  "ا يتحرك على األرض نفس البرنامج القائم حاليا، أعني برنامج نتنياهو            يتنازل عن الثوابت، بينم   

كمـا قلنـا    ) على أقل من نصف الضفة دون القدس      (ضمن حدود الجدار    " الدولة المؤقتة "، أو   "االقتصادي
  .مرارا خالل األعوام األخيرة، بخاصة بعد قتل ياسر عرفات ومجيء خصومه إلى السلطة



  

  

 
 

  

            48 ص                                   1903:         العدد       7/9/2010-6لثالثاء ا – االثنين :التاريخ

نتحدث عما يفكر   (مذكورة هي الفرصة التي سيأخذها المشروع كي يكتمل على األرض           السنوات العشر ال  
أيلـول  /، إذ سيبدأ بإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندالع انتفاضة األقصى نهاية سبتمبر              )فيه القوم 
 حسب تصنيف أوسلو، وقد تـصل     ) ب(، ثم تتمدد صالحيات السلطة األمنية نحو مناطق         2000من العام   

أو بعضها حسب ما تتطلبه الترتيبات المتعلقة بالمستوطنات وحمايتها وأمنها، أعني           ) ج(تاليا إلى مناطق    
الكتل االستيطانية الكبيرة التي ستبقى مكانها بعد نهاية االتفاق حسب وثيقـة جنيـف، وحـسب كتـاب                  

  .2004نيسان /الضمانات الذي منحه جورج بوش االبن لشارون في أبريل
وهم "لسياق نشرت عميرة هاس وهي كاتبة إسرائيلية يسارية مقاال حول هذا الموضوع بعنوان              وفي هذا ا  

تحدثت فيه عن الطرق التي تشقها السلطة وتعـدها جـزءا           ) آب/ أغسطس 22 -هآرتس" (على الطرقات 
 بتبرعات مـن وكالـة    (الطرق التي يشقها ويحسنها الفلسطينيون اليوم       "أساسيا من إنجازاتها، حيث تقول      

  العون األميركية
"USAID("     التواصـل  "الذي يتعـارض ومبـدأ      " التواصل المواصالتي الفلسطيني  "، تدخل في تصنيف

  ".اإلقليمي الفلسطيني
) ج(فالطرق واألنفاق تربط بين البلدات الفلسطينية المنقطعة وليس األرض، وهي تسمح بإبقاء المنطقـة               

نمية المستوطنات وربطها بإسرائيل، وتعزز وهـم       من أراضي الضفة مجاال حصريا لت     % 62التي تشكل   
  ".السيادة الفلسطينية على كل ما تبقى

في ضوء ذلك يمكن القول إن الهدف األساسي من خطة أوباما هو تطبيع الوضع الفلـسطيني والعربـي                  
 رام  ورعايته من خالل سلطة   ) السالم االقتصادي أو الدولة المؤقتة    (عموما على متابعة تنفيذ هذا المخطط       

اهللا التي يرعاها خليفة الجنرال دايتون، الجنرال مايكل مولر، إلى جانب توني بليـر الـصديق األكثـر                  
حميمية للدولة العبرية، فيما ينفذ المشروع خريج البنك الدولي الدكتور سالم فياض، وبالطبع فـي ظـل                 

، "فـي آي بـي    "وبطاقات  غياب شبه كامل لحركة فتح التي تحول قادتها إلى رهائن للمكاسب الشخصية             
بينما يعيش كوادرها نوبة ثأر مع حركة حماس تغلق عيون أكثرهم وتصم آذانهم عن حقيقة ما يجـري،                  

  .وقد تدفع كثيرا منهم إلى الدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة
وال ننسى هنا الوضع الصعب الذي تعيشه حركة حماس في الضفة الغربية في ظل االسـتهداف البـشع                  

  .رضت وتتعرض له، ويحول بينها وبين مقاومة المشروع، أقله في المدى القريبالذي تع
هذه األيام بدعم المشروع، بل سيكون عليهم المبادرة        " معتدلوهم"سيكون على العرب أال يكتفوا كما يفعل        

وتردد إلى التطبيع مع دولة العدو أيضا، وذلك كي يشجعوها على السالم كما قيل بعد توقيع اتفاق أوسلو،                  
  .مرارا خالل السنوات الست األخيرة

يشمل (أوباما إذن يريد إرضاء اللوبي الصهيوني وتحسين وضعه الداخلي على حساب القضية الفلسطينية              
، )ذلك الحيلولة دون انتفاضة جديدة في الضفة الغربية ومواجهة الملف النووي اإليراني خدمة للـصهاينة              

لمرونة كالتي في رام اهللا ووضعا عربيا هو الوحيد في العالم الـذي             يشجعه على ذلك وجود قيادة بالغة ا      
  .يخضع لرغباته

من جهته ال يجد الرئيس الفلسطيني ما يخسره كما قال في سياق التعليـق علـى عودتـه للمفاوضـات                    
، متجاهال أن ما يجري على األرض هو مـدخل لتـصفية القـضية              )قال ليس لدينا ما نخسره    (المباشرة  
ة وتحويلها إلى نزاع حدودي مثل النزاعات التي تزدحم بها أروقة األمم المتحدة، وبالطبع بعـد                الفلسطيني

  .تحويلها إلى قضية رواتب ومعونات، ال قضية تحرير وكرامة
لكن الشعب الفلسطيني لن يلبث أن ينقلب على هذه اللعبة ورموزها ويستعيد وعيه وبوصلته كما فعل من                 

إسرائيلية ) فضال عن مواقف  (بيعيا على بؤس مضامينها إلى جانب ممارسات        قبل، سواء جاء ذلك ردا ط     
متوقعة في القدس والمسجد األقصى، أم جزءا من تطورات عربية وإقليمية مشجعة تتعلق بالملف النووي               
اإليراني والنزاع الضمني بين محوري المقاومة والممانعة ومحور االعتدال، فيما سيكون الوضع الداخلي             
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ي وتحوالته القادمة جزءا أساسيا من تلك التطورات في حال انتهى على غير ما تشتهي واشنطن                المصر
  .وتل أبيب

  7/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  !»اتفاق اطار« عاما من البحث عن 17 .89
  نواف الزرو

ا مسعورا علـى    تشن االدارتان االمريكية واالسرائيلية معا في اآلونة االخيرة هجوما ديبلوماسيا تفاوضي          
بين الطرفين الفلـسطيني واالسـرائيلي ،       " اتفاق االطار "الفلسطينيين بهدف التوصل الى ما يزعمون انه        

ويبدو وفق التقارير والتقديرات المختلفة ان االدارة االمريكية ترمي بثقل هائل من اجل تحـصيل هكـذا                 
ـ          ل صـوب داخلـي واحتاللـي وعربـي         اتفاق من الفلسطينيين المثخنين بالجراح المتأتية عليهم من ك

  .،...وامريكي
عنوانهـا  " اسرائيل"فهاهو الرئيس االمريكي اوباما يعرض خطة سياسية تسووية جديدة بين الفلسطينيين و           

، وفي مضمون الخطة كما اشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية          " االتفاق اآلن ، أما السالم فالحقا     "
خالل سنة ، بينما سيمتد التطبيـق علـى         " اتفاق اطار "جاه التوقيع على    أن تضغط الواليات المتحدة بات    "،  

بـين  " محمومة ومكثفة "وتكشف البروتوكوالت ان الخطة تتضمن إجراء مفاوضات        .. مدى عشر سنوات  
خـالل سـنة ،     " اتفاق إطار للحل الدائم   "طاقمي المفاوضات اإلسرائيلي والفلسطيني بهدف التوصل إلى        

ت في مواقع معزولة ، بحيث يستطيع الطرفان مناقشة القضايا الجوهرية لالتفـاق             وتكون هذه المفاوضا  
  .بهدوء ، وتشمل القدس والحدود والمستوطنات والالجئين

ان أي اتفـاق  " وبينما كان رئيس الوزراء االسرائيلي نتنياهو اعلن في عهد الحكومة االسرائيلية الـسابقة   
 ، فانه اآلن كرئيس للوزراء يعـزف علـى   2008 ـ  9 ـ  2 سما -" الغياً"اطار بين أولمرت وعباس 

 -لحن اوباما مؤكدا استعداده للتوصل خالل عام إلى اتفاق مبادئ ال يخـوض فـي القـضايا النهائيـة                    
  ،...اال القضايا النهائية..الحظوا

 إلـى  ففي موازاة إعالن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في واشنطن أمس استعداده للتوصـل      
مع الفلسطينيين ، كشفت تقارير صحافية إسرائيلية اعتمدت إيجازاً قدمه نتنيـاهو نفـسه              " تسوية تاريخية "

للصحافيين اإلسرائيليين المرافقين له ، أنه أكد للرئيس األميركي باراك أوباما في لقائهمـا أنـه مـستعد                  
ولـيس إلـى    " اتفاق مبادئ "فقط إلى   للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين خالل عام من المفاوضات ، لكن            

 - يـديعوت  -لفحص أهلية الفلسطينيين وقدرتهم على تنفيـذ اتفاقـات          "اتفاق دائم لحل الصراع ، وذلك       
متشائم حيال قدرة الفلسطينيين على إدارة " ، وأبلغ نتنياهو الرئيس أوباما بأنه 2010" ـ  9 ـ  3الجمعة 

أبـو  (نه مقتنع بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس          مفاوضات جدية والتوصل إلى اتفاق دائم وا      
، متعهداً في الوقـت     " ليس الشريك المالئم إلجراء مفاوضات تؤدي إلى اتفاق يضع حداً للصراع          ) "مازن

 -صريحة وإيجابية وبحسن نية من دون أية مراوغات         "ذاته أن تكون المحادثة التي سيجريها مع عباس         
؟، فاذا كانوا سيبحثون اليوم عن التوصل الى اتفاق اطار اآلن بعد            ...و في ذلك  هل يصدق احد نتنياه   "...

؟، الم يكن اتفاق اطار لتسوية تاريخيـة        ...سبعة عشر عاما من المفاوضات ، فماذا كان اتفاق اوسلو اذن          
على -لو اسرائيل اوس"؟ الم تقتل .9991..كان من المبرمج ان تنتهي باقامة الدولة الفلسطينية في ايار ـ  

 بايديها النها ليس واردا في عقل قياداتها وفي استراتيجياتها امكانية السالم التـاريخي              -عيوبه وثغراته   
  ؟،...واالنسحاب الشامل واقامة الدولة الفلسطينية

وكلما رغبت االدارة االمريكية بتسخين     " دق الكوز بالجرة  "تتجدد كلما   "اتفاق االطار "ويالحظ ان سيمفونية    
لمفاوضات مع الفلسطينيين والعرب خدمة الجندات اخرى امريكية واسرائيلية ، فكانـت وزيـرة              ملف ا 

يتضمن االعالن عن   " اعالن مبادىء " الخارجية االمريكية السابقة رايس عرضت على الجانب الفلسطيني       
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الصراع دولة فلسطينية بحدود قابلة للتفاوض يصار بعدها الى وضع جدول زمني لمناقشة قضايا ومسائل               
 ، 2008" ـ  7 ـ  21 سـنوات ـ وكـاالت ـ     10 الى 3الفلسطيني االسرائيلي كال على حده يمتد من 

إنه في حال الموافقة فان اسرائيل ستقوم بخطوات مـن بينهـا االنـسحاب مـن المـدن                  "وقال المصدر   
ائية وغير القانونية   الفلسطينية واالبقاء على عدد من المواقع العسكرية وازالة المستوطنات المسماة بالعشو          

فبماذا تختلف خطة اوباما اذن عن مقترحـات رايـس          ". واطالق سراح اعداد من المعتقلين الفلسطينيين     
  ؟،...عامين كاملين

  .؟"...اتفاق االطار "؟ ، وما االجندة الحقيقية التي تقف وراء هذا الهجوم المحموم من اجل...اما لماذا
لى حد كبير فان التوجه االسرائيلي هـو نحـو اسـتثمار الحالـة              حسب مختلف المؤشرات االسرائيلية ا    

كمـا  " اعالن المبادىء "او  "اتفاق االطار "االنشطارية الفلسطينية الراهنة واعادة انتاج ما اطلق عليه مرارا        
الذي كان حمله معه الجنرال باراك في حينـه الـى   "اتفاق االطار "اطلق عليه اولمرت فنتنياهو يذكرنا ب    

الذي وضعه بـاراك فـي مقدمـة        " االطار"برعاية الرئيس كلينتون ، وقد اشتمل ذلك      " 2 -يد  كامب ديف "
  :اولوياته التفاوضية ، على البنود ـ الصيغة االسرائيلية التالية

  .أمن إسرائيل فوق كل شيء  " - 1
  . الفصل التام بين الفلسطينيين واإلسرائيليين - 2
   .1967 ال عودة إلى حدود حزيران ـ - 3
  . بقاء القدس موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية - 4
  . تجميع المستوطنين في تكتالت استيطانية تخضع للسيادة اإلسرائيلية - 5
  ". ال عودة لالجئين الفلسطينيين- 6

وبعد ذلك تتابعت الخرائط والعروض اإلسرائيلية المتعلقة باتفاق اإلطار ، وقد عرض باراك أمام حكومته               
  : لموضوع الفلسطيني وحدد المبادئ التي ال يمكن أن تتنازل إسرائيل عنها وهي مفهومه في ا

   67ال عودة لحدود حزيران ـ  " - 1
 القدس موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية بما في ذلك مستوطنات معاليه أدومـيم ، وبـسغات زئيـف               - 2

  .وجيال وراموت 
  . ال لدخول أي جيش أجنبي غربي النهر - 3
  .ع المستوطنين في تكتالت استيطانية تحت السيادة اإلسرائيلية  تجمي- 4
 إسرائيل ال يمكنها أن تتحمل أي مسؤولية أخالقية عن نشوء مشكلة الالجئين ، ولذلك ال يمكـن أن                   - 5

  ".يكون حل هذه المشكلة في إطار إسرائيل
 نجد اي تطـور حقيقـي فـي         وما بين مرحلة باراك و عهد اولمرت ، الى عهد نتنياهو اليوم ، فاننا ال              

فخ جديد يؤجل مـرة أخـرى القـضايا         "  االطار -اتفاق المبادئ   "الموقف االسرائيلي تجاه التسوية ، ف     
مع الفلسطينيين بعد   "اتفاق المبادىء   "األساسية ، وجوهر اقتراح اصرار نتنياهو عليه انه يريد اعادة انتاج            

  ،...اتصورو...سبعة عشر عاما من اتفاق المبادىء االول
ان "الباحث االسرائيلي داني ريشف ـ ضابط في االستخبارات يستخلص في معاريف الحقيقة الـسافرة    

ان الفجوة الـسياسية بـين إسـرائيل        "، و " التسويات المؤقتة هي الحل فلن يكون هناك أبداً تسوية دائمة         
العميد عـاموس يـدلين ،      والفلسطينيين كبيرة كما صرح رئيس هيئة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية          

الفجوة السياسية بيننا وبـين الفلـسطينيين ال        "مضيفا انه ال يرى أمال في حل سياسي مع الفلسطينيين ف          
، و  " زالت كبيرة جدا ، والفلسطينيون المعتدلون ال توجد لديهم القدرة على التوصل التفاق مع إسـرائيل               

 ضوئية ليس عن المواقـف الفلـسطينية بـل عـن            المواقف اإلسرائيلية في المفاوضات بعيدة سنوات     "ان
 ، بالضبط   - كما وصفها مسؤول إسرائيلي      - 2001"المواقف اإلسرائيلية ذاتها في مفاوضات طابا عام        



  

  

 
 

  

            51 ص                                   1903:         العدد       7/9/2010-6لثالثاء ا – االثنين :التاريخ

كما أكد نتنياهو ألوباما في لقائهما االخير أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين خالل عـام مـن                 
لفحـص أهليـة    "وليس إلى اتفاق دائم لحل الصراع ، وذلـك          " مبادئاتفاق  "المفاوضات ، لكن فقط إلى      

  ".2010 ـ 9 ـ 3 الجمعة - يديعوت -الفلسطينيين وقدرتهم على تنفيذ اتفاقات 
يبدو كذريعة أكثر منه نهاية عملية ستؤدي في وقت الحق الى           " اتفاق اطار " نحن كما هو بين بصدد     -اذن  

أالّ يكون هذا الهدف مختلفاً عن الذرائع االسرائيلية السابقة التـي           عمل حقيقي ، ومن هذه الناحية يحتمل        
، " ليس هنـاك شـريك للتفـاوض      :"كانت حجة للتهرب من لحظة الحقيقة في االتصاالت مع الفلسطينيين         

  ". كيان غير قادر على الحكم"، " صوص من دون ريش"
ووراء وهم التـسوية    " اتفاق االطار "نعتقد ان على الفلسطينيين والعرب ان يكفوا عن الركض وراء وهم            

، يجيات االسرائيلية بالموت المسبق   التاريخية التي حكمت علها المؤسسة والحكومات واالجندات واالسترات       
  ،...فبينهم وبين السالم المزعوم والنوايا الحسنة مسافات بحجم سنوات ضوئية

  6/9/2010، الدستور، عمان
  

  انات الفلسطينية واألردنيةقطار التسوية المتدهور وعجز الره .90
  محمد أبو رمان

انفض مولد إطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن بال أية إشارات تشي بوجود أفق حقيقـي للقـاءات                 
 اإلسرائيلية التي ستبدأ قرابة منتصف الشهر الحالي، طالما أن هنالك اخـتالالً كبيـراً فـي                 -الفلسطينية  

  .ا أن نتانياهو أثبت أنه أكثر صالبة من أية ضغوط أميركية أو دوليةميزان القوى بين الطرفين، وطالم
ما يجعل من توقع اختراق معين مسألة في غاية الصعوبة يكمن في أن أجنـدة نتانيـاهو تتنـاقض مـع                     
مشروع الدولة الفلسطينية، حتى وفقاً للسياسيين اإلسرائيليين المعارضين له والمشككين بصدقيته وبجديته            

  .قيق تسوية سلمية تفضي بحلٍّ للدولتينفي تح
تلك القناعة أكّدها عدد كبير من السياسيين والديبلوماسيين، سواء في جلسات خاصة أو عامة أو مقـاالت                 

مروان المعشّر، عبـر نافـذة      . مكتوبة، ولعّل أبرزها التحليل الذي قدمه السياسي األردني المخضرم، د         
 أي فرصة لنجاح المفاوضات في صيغتها الحالية، ما لم تأخذ بعداً            كارنيغي للشرق األوسط، إذ شكّك في     

إقليمياً كامالً، عبر ودائع تقدم لإلدارة األميركية من األطراف المختلفة، وهو مسار من الواضح أنّه عـن                 
المسار الحالي للمفاوضات، الذي يستعيد الطريق المغلقة نفسها، التي سرت عليها المفاوضات منذ أوسلو              

  .ى اآلن، واستمرت تدور في حلقات مفرغةإل
اآلن، ومع التسريبات التي تتحدث عن اتفاق إطار خالل عام وتنفيذ قد يمتد إلى عشر سنوات، فـسنكون                  

واالسـتمرار بتغييـر الوقـائع،      » شراء الوقت «كمن يحرث الماء، ومن الواضح أن هدف نتانياهو هو          
  .ة الفلسطينية مستقبالًوالقضاء تماماً على أي إمكانية لقيام الدول

االختراق الحقيقي الوحيد الذي حدث خالل األيام القليلة الماضية، بعيداً من المشهد المكرر فـي إطـالق                 
» رسالة سياسـية  «المفاوضات، تمثّل بعمليتي كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وهما عمليتان تمثّالن            

  .تفي في غاية األهمية سواء في الداللة أو التوقي
مـع  » الهدنة«فمن جهة، العمليتان هما في الضفة الغربية، وليس في غزة، بمعنى أن حماس تحافظ على                

إسرائيل في منطقة نفوذها، لكنها تملك التحرك والتأثير على الوضع األمني في مناطق تحت نفوذ السلطة                
  .لغربيةأو بالشراكة بينها وبين اإلسرائيليين، أي أنّها رقم صعب حتى في الضفة ا

الدهشة تتجلّى في أن العمليتين تأتيان بعد سنوات من العمل األمني المحترف الذي يقـوم بـه الجنـرال                   
دايتون في تدريب الشرطة الفلسطينية والتنسيق مع اإلسرائيليين وتفكيك خاليا حماس والقسام في الضفة،              

بير، ما دفع إلى بروز قناعة خالل       والعمل على األرض بصورة منتظمة ودائمة، وبقدرات ودعم إقليمي ك         
  .السنوات األخيرة بنهاية كتائب القسام بالضفة وإضعاف حماس بصورة كبيرة
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ثم ومع إطالق مفاوضات السالم تفاجئ كتائب القسام المجتمع الدولي والسلطة وإسرائيل بأنّها حافظـت               
ها، ما يعني أن الوضع األمنـي       على وجودها وقدرتها على العمل على رغم كل هذه البيئة المحكمة ضد           
  .في الضفّة الغربية ليس مؤمناً، بل عليه جملة كبيرة من عالمات االستفهام

ليس واضحاً بعد فيما إذا كانت حماس قد درست نتائج هذه العمليات وتداعيات الحملة األمنيـة الجديـدة                  
أن ما يحدث وسـيحدث لـن يلغـي         ضدها، لكن بقاء الكتائب بعد االستهداف المعقّد هو بحد ذاته مؤشّر            

  .حماس عن خريطة الفعل في الضفة الغربية
ما يثير القلق حقّاً أن المسافة بين فتح وحماس تتسع مع مرور الوقت، وتقّل فرص الحوار والمـصالحة                  
الوطنية، وهي حال مثالية تسير بخط موازٍ لتخصيب مشروع نتانياهو بإعدام فكرة الدولة الفلسطينية، ما               

ع في المقابل من تدهور المشهد الفلسطينييسر.  
إلى اآلن، وعلى رغم تباين سقف التوقعات بين المسؤولين األردنيين لمآالت المفاوضات الحالية، فإن ما               
هو مؤكّد أن المسار الحالي للقضية الفلسطينية يمثّل تهديداً للمصالح الوطنية األردنية ولألمن الوطني، في               

نية إسرائيلية تزداد القناعة لدى سياسيي عمان يوماً بعد يوم أنّهـا تريـد تـصفية                ظل وجود حكومة يمي   
القضية الفلسطينية على حساب األردن أو من خالل دور أردني ال يرغب به إطالقاً صانع القرار هنـا،                  

  .بل يراه انتحاراً سياسياً بمعنى الكلمة
 يملك خيارات أو رهانات حقيقية فـي مواجهـة          يصرون أن األردن ال   ) إلى اآلن (المسؤولون األردنيون   

إخفاق التسوية أو تصلّب الحكومة اليمينية اإلسرائيلية، وأن الرهان على أي دعم عربي أو موقف صلب                
في المعادلة اإلقليمية هو وهم، فال يبقى إلّا التعلّق بالخيط الوحيد وهو اإلدارة األميركية وإقناعها بأهميـة                 

  .االستمرار في اللعبة إلى نهايتها، طالما أنّها الخيار الوحيدالتسوية وضرورتها، و
إلّا أن الهاجس الرئيس اآلن يتمثل بأن يؤدي انسداد آفاق المفاوضات الـسلمية واضـمحالل الرهانـات                 
األردنية على إسقاط حكومة نتانياهو وعزلها داخلياً وخارجياً، وتراجع الضغوط األميركية أمام إسرائيل،             

ابل عودة كتائب القسام إلى العمل في الضفة الغربية، سيطرح أسئلة حقيقيـة علـى االسـتقرار                 وفي المق 
األمني والسياسي في الضفة وعلى قدرة السلطة الفلسطينية على التماسك والصمود في ظـل تـضارب                

  .لسطينيينالمصالح داخلها واإلحباط الشعبي من الوعود الدولية، وفقدان األمل بحل عادل ينهي معاناة الف
كل ذلك يدفع بمطبخ القرار في عمان إلى إعادة النظر في رهاناته للمرحلة المقبلة وفي محاولة التفكيـر                  
مرة أخرى في البدائل والخيارات، وذلك يقتضي ابتداء مراجعة السياسة األردنية الحالية التي تقوم علـى                

و إيجاد قواسم مشتركة ومحاولة بناء مالمـح        عدم االنخراط في محاوالت المصالحة الوطنية الفلسطينية أ       
لسيناريو بديل أو موازٍ لمسار المفاوضات المتدهور، وإلّا فإن المجرى الحالي للنهر سيصب فـي نهايـة         

  ?!اليوم ضد المصالح األردنية والفلسطينية على السواء
  7/9/2010، الحياة، لندن

  
  للسلطة؟" يهودية الدولة"نتنياهو " َصدر"لماذا  .91

  عد محيوس
هو مطالبة بنيـامين    ” اإلسرائيلية “-البند الخفي، ولكن البارز، على جدول أعمال المفاوضات الفلسطينية          

  .”إسرائيل” “يهودية“نتنياهو باعتراف الفلسطينيين ب 
هو فعل ذلك قبل مجيئه إلى واشنطن كشرط لموافقته على استئناف المحادثات، ثم نال ما أراد حين أشار                  

  .في الخطاب الذي افتتح به المفاوضات” الدولة اليهودية“باما، للمرة الثانية خالل شهرين، إلى الرئيس أو
جواب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هذا المطالبة مال إلى السخرية أكثر من التعاطي معه بجدية                

ريـة االشـتراكية   سموا أنفـسكم الجمهو . ليس من مسؤوليتي اسباغ األوصاف على دولتهم      “: حينما قال 
  .”هذا ليس من شأني اطالقاً. العبرانية
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بالطبع، عباس يعرف أن المسألة ليست قصراً على األسماء والتسميات، بل هي تتسع لتطـال التخطـيط                 
  .48العام لتهجير مليون عربي من أراضي فلسطين ” اإلسرائيلي“

وا على صك االعتـراف بيهوديـة       لكن، وحتى لو حقق نتنياهو، وقبله أولمرت وباراك، مبتغاهم وحصل         
  .وفي هذه القضية/، فهذا لن يحل مشكلتهم مع”إسرائيل“

فالمسألة تضرب جذورها في الواقع في االنقسامات العميقة واالستقطابية داخل الحركة الصهيونية حـول              
 حـين  9191وهذا ليس اآلن، بل حتى في مؤتمر باريس للسالم العـام  . ” الدولة اليهودية “مايعنيه تعبير   

الحركة التي تسعى إلى إقامة وطن لليهود في فلـسطين         “قدم ناحوم سوكوال المنظمة الصهيونية على أنها        
  .”وليس دولة يهودية، وفقاً للمؤتمر الصهيوني األول الذي أقر برامج بال

  .ومنذ ذلك الحين، انشطرت الصهيونية إلى صهيونيتين 
هو أن تكون مالذاً آمناً للشعب اليهـودي،        ” إسرائيل“ن مبرر وجود    القومية، تعتبر أ  “األولى، العلمانية أو    

والدولة في هـذا اإلطـار      . حتى ولو كان ذلك في أوغندا أو األرجنتين كما كان يقترح تيودور هرتزل              
. التعدو كونها أداة حديثة لبناء مجتمع يتمتع بالسيادة، وبأغلبية يهودية، وأمن قومي، وقـوة اقتـصادية                 

ار يعتبر أن هذه األمور أهم من األراضي التاريخية، وأنه ليس ضـرورة االسـتعانة بـالتوراة                 وهذا التي 
  .والتلمود لتعيين حدود الدولة

الصهيونية الثانية، الدينية، تؤمن أن المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد اليهودية أساسية لكي تكون الدولة              
أمر مخالف للطبيعة ويـضر     ” أمة علمانية كغيرها من األمم     “يهودية حقاً، وأن تذويب اليهود كي يكونوا      

يهودية حقّة  ” أي دولة ”الشعب اليهودي أكثر مايفيده، ولذلك يسعى هذا التيار إلى إقامة مايسميه كومونولث           
  .تعمل على اإلعالء من شأن الدين والتراث اليهوديين، وترفض بشدة األسس العلمانية للدولة

نيين العلمانيين أكثر استعداداً من الدينيين للقبول بأعضاء األقلية العربية كمواطنين           هذا اليعني أن الصهيو   
 وحتى وصول الليكود إلـى      1948العام  ” إسرائيل“متساوين في الحقوق والواجبات، إذ إنهم منذ تأسيسهم         

انيين ينتهجون  كل مافي األمر أن العلم    . السلطة، أصروا على اعتبار العرب مواطنين من الدرجة الثانية          
نمط حياة ليبرالياً غربياً التستقيم معه الحياة الالهوتية القاسية والمتزمتة التي يريد الصهيونيون الـدينيون               

  .فرضها
خطيراً ومنذراً بالعواقب، ألنـه     ” الدولة اليهودية “هذا بالتحديد مايجعل االنقسام بين الطرفين حول معنى         

إذ . ” اإلسرائيلية“النهائي بين اليهودية وبين الديمقراطية في الدولة        سيؤدي في نهاية المطاف إلى الفصل       
  كيف يمكن أن يكون المرء ديمقراطياً، فيما هو يميز فئة اجتماعية عن أخرى بالدين أو العرق؟

إلى محمود عباس، عـّل هـذا       ” تصديره“وربما لهذا قرر نتنياهو     . وهو انقسام غير مرشّح للحل قريباً       
  .من الغرق فيه” اإلسرائيليين“ في لججه فينقذ األخير يسبح

  6/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  اتفاق اطار ام اتفاق مرحلي؟: مسيرة السالم .92
  يوسي بيلين

اذا كان هدف  ادارة اوباما حقا التوصل الى اتفاق اطار يتحقق في بضع سنين، فال يوجد أي منطق لمنح                    
ار شجاعة سياسية توجب اتفاقا مفصال، ألنـه سـيكون مـن    يقتضيها اتفاق االط. هذا المسار سنة واحدة   

الواجب عليه بحسب التعريف أن يمس جميع موضوعات الصراع، لكنه ال يقتضي الزمن الذي يحتاجـه                
  . الطرفان للتوصل الى اتفاق مفصل

 سيوجب اتفاق اطار على األطراف الكشف عن مواقفها الحقيقية في مرحلة مبكرة، وأن تفحـص عـن                 
 وعن غيرها فيما يتعلق باستعدادها للتخلي عن جزء كبير من شعاراتها المعلنـة، للتوصـل الـى                  أنفسها

  . المصالحة التاريخية التي تكلم عليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في واشنطن
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الشيء الذي يصح فعله اذن أن يعلـن        .  إن ثالثة اشهر من العمل الكثيف هي زمن طويل لتفاوض كهذا          
 الحديث عن مسار كهذا وأنه سينقضي في مطلع كانون األول وأنه سيكون في أثنائه تجميد كامل                 سلفا بأن 

  .للبناء في الضفة الغربية
وأن .  من المهم ضمان أن يمكث المتفاوضون في مكان بعيد عن أعـين وسـائل االعـالم والجمهـور                 

ات ما بعـد الظهـر وال عمـال         ال أن يكون ذلك هواية لساع     . يصرفوا كل وقتهم لهذه المحاولة الصعبة     
  .يضاف الى اعمالهم الكثيرة االخرى

وسيكون من الواجب علـى اتفـاق       .  يستطيع االتفاق المرحلي ان يؤجل عالج مسائل كالقدس والالجئين        
  .االطار أن يعالجهما معا النهما الموضوعان الجوهريان الحقيقيان

   وكيف يفترض ان يبدو االتفاق؟
ان تكون االحيـاء    (إن التقسيم الذي عرضه الرئيس كلينتون       . قسيم المدينة الشرقية   لن يكون اتفاق دون ت    

هو االكثر  ) اليهودية جزءا من السيادة االسرائيلية؛ وأن تكون االحياء العربية جزءا من السيادة الفلسطينية            
متقاسـمة  وسيكون من الممكن الحفاظ على البلدة القديمة بصفتها منطقة مفتوحـة مـع سـيادة                . منطقية

الى جبل الهيكل تحت السيادة الفلسطينية، والحائط الغربي والحي اليهودي تحت الـسيادة             (ووصول كامل   
هو سيادة مزدوجة، اسرائيلية وفلسطينية على      ) رفضه الفلسطينيون حتى االن   (وامكان آخر   ). االسرائيلية
  .البلدة القديمة

يفترض أن تـستوعب الدولـة الفلـسطينية        ". ودةحق الع " يجب أن تحل مشكلة الالجئين بغير ذكر لـ         
الالجئين الذين يريدون العيش فيها، وأن تعطي الدول المانحة ومنها اسرائيل الالجئين تعويضات، والتي              

.  بحسب قرارها السيادي   -تشاء من الدول تقترح استيعاب حصص من الفلسطينيين وتكون اسرائيل منها            
  .194كامل لقرار األمم المتحدة ويعرف كل حل يتفق عليه أنه تحقيق 

 ترسم الحدود مع تغيير نسب ضئيلة من الخط األخضر وتشتمل على عدة كتـل اسـتيطانية، عـوض                  
وتكون الدولة الفلسطينية غير مسلحة، وتنـشىء       . تعويض كامل من المنطقة السيادية االسرائيلية الحالية      

ويجلـى المـستوطنون    . وجود عسكري مؤقت  اسرائيل عدة ترتيبات أمنية حيوية مثل محطات انذار بل          
الذين يجدون انفسهم شرقي الحدود الجديدة اال اذا اتفق على أنه يمكن ابقاؤهم هناك، مع الخضوع للدولة                 

  .يخيل إلي أن هذا أحد الموضوعات المفتوحة من وجهة نظر الطرفين. الفلسطينية التي ستنشأ
على أيدي لجـان مـشتركة   ) والمجال الكهرومغناطيسيالمياه والبيئة ( تحل جميع الموضوعات األخرى     

وتنشأ لجنة مـشتركة لمكافحـة التحـريض        . تحل مشكالت واقعية وتمتنع عن تناول حقوق من الماضي        
  .وتعقب الخطط الدراسية

وفيما يتعلق بمسألة االعتـراف التـي       .  يعلن مع تحقيق االتفاق المفصل بانهاء النزاع، ونهاية المطالب        
 تحل على أنها جزء من الحل الشامل، ويمكن الصيغة أن تكون تلك التي تبنيناها بمبادرة                -اهو  أثارها نتني 

يذكر االتفاق االعتراف بحق الشعب اليهودي في دولة، واالعتـراف بحـق الـشعب اليهـودي                : "جنيف
ـ    ... الفلسطيني في دولة، دون المس بالحقوق المتساوية لمواطني الطرفين         سطين ويعترف الطرفان بأن فل

  ..."واسرائيل وطنان لشعبيهما
اضـاعة سـنة    .  اذا كان الطرفان مستعدين لهذا فليكن، وإال تفضل محاولة التوصل الى اتفاق مرحلـي             

يمكن الفحص عن االستعداد لالتفاق على هذه المبادىء فـي          . للتوصل الى اتفاق اطار قصير أمر خاسر      
  .غضون أسابيع ال أشهر

  "سرائيل اليومإ"
 6/9/2010،  اإلخباريةوكالة سما

  
  الخروج من فم الكماشة: مستقبل غزة .93
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  وليد عبد الحي
يتحكم في مستقبل الوضع في قطاع غزة منذ االنقسام الفلسطيني ثالث دوائر متداخلة يؤثر كل منها في 

 :األخرى، وهي
 :الدائرة المحلية، وتضم هذه الدائرة دوائر فرعية، هي: أوال

 . حركة حماس
 . ينيةالسلطة الفلسط

 . الوضع االقتصادي في قطاع غزة
 .الكثافة السكانية في القطاع

 :الدائرة اإلقليمية، وتضم الدوائر الفرعية التالية: ثانيا
 . إسرائيل
 . مصر
 . إيران
 . تركيا

 .المجتمع المدني العربي
 :الدائرة الدولية، وتضم الدوائر الفرعية التالية: ثالثا

 . الواليات المتحدة
 .  األوروبياالتحاد

 . األمم المتحدة
 .الرأي العام الدولي

 السيناريو المستقبلي المرجح
 13ذلك يعني أن تحديد مستقبل قطاع غزة يحتاج من الناحية المنهجية إلى تحليل التأثير المتبادل بين 
 تأثرا متغيرا فرعيا، ثم تحديد المتغيرات األكثر تأثيرا في تحديد هذا المستقبل، والمتغيرات األكثر

 .بغيرها
ولنتمكن من تحديد االحتماالت المستقبلية البد من فهم التشابك بين هذه المتغيرات كلها، ووزن كل متغير 

 .منها في رسم مالمح الصورة المحتملة
 الدائرة المحلية : أوال

  حركة حماس-1
لتنظيمات رغم أن قبضة الحركة على قطاع غزة غير معرضة لالهتزاز داخليا من قبل أي من ا

الموجودة في الوقت الحالي، إال أن الحركة تعيش في بيئة إقليمية يطغى عليها القلق من نجاح أي نموذج 
 .سياسي يستند للمنظور الديني

كما أن القوى اإلقليمية التي تتعاطف مع هذه الحركة الدينية تعاني هي األخرى من أنماط مختلفة من 
، وسوريا التي رغم تراخي الضغوط )ت داخلية وإقليمية ودوليةمشكال(الحصار، مثل الحال مع إيران 

 .عليها فإن إستراتيجيتها اإلقليمية ال تجد قبوال كافيا من قبل دول المنطقة
من ناحية أخرى، تجري عمليات اجتثاث مواصلة لكوادر الحركة في الضفة الغربية؛ مما أضعف قدرة 

 ضدها من اغتيال أو قصف مراكز تجمع لمقاتلي الحركة أو الحركة على الرد على العمليات اإلسرائيلية
تدريبهم، وهو ما يجعل صورة الحركة كتنظيم مقاوم تبهت بشكل تدريجي في نظر المجتمع الفلسطيني 
والعربي، السيما إذا جرى التمديد المستمر للهدنة المعلنة مع إسرائيل، وهو األمر الذي يبدو أنه هو 

 .السائد حاليا
 ة الفلسطينية السلط-2
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من الواضح أن اإلستراتيجية المهيمنة في دوائر السلطة الفلسطينية هي السعي إلى إعادة سلطتها إلى 
 .قطاع غزة بأي شكل من األشكال

نمو اقتصادي "وتعمل السلطة الفلسطينية على استغالل ظروف الحصار على غزة من خالل خلق 
واليات المتحدة واالتحاد األوروبي وبعض الدول العربية، في الضفة الغربية، بمساعدة من ال" واستقرار

لتكريس مقارنة بين الحالتين في الضفة الغربية والقطاع في ذهن الفرد الفلسطيني، وهي مقارنة ليست 
 .في صالح قطاع غزة، بل وتشكل ضاغطا على حركة حماس

صرية للمصالحة الفلسطينية، ومن الواضح أن السلطة الفلسطينية لن تقبل أي تعديل على الورقة الم
 .وستستثمر كافة المعطيات المتاحة لزيادة الضغط السياسي واالقتصادي والعسكري على حماس

 
لكن فشل السلطة الفلسطينية في إنجاز أي تقدم في تحقيق الحد األدنى من المطالب الفلسطينية، وتسارع 

عبي لخيار المقاومة الذي تطرحه حماس، مع وتيرة السيطرة اإلسرائيلية على األرض، يغذي التأييد الش
ضرورة التنبه إلى أن هذه التغذية قد تضعف إذا طالت فترة الهدنة مع إسرائيل، وتوقفت العمليات 

 .العسكرية، وهو ما قد ينعكس على الوضع الداخلي في حركة حماس بشكل سلبي
  الوضع االقتصادي-3

، تصل نسبة البطالة بينهم إلى 2008ا إلحصاء عام نسمة طبق) 1,500,202(يبلغ عدد سكان القطاع 
، وهو 2010طبقا لمعطيات عام % 86، وتصل نسبة االعتماد على المساعدة الخارجية حوالي 45،5%

، أي أن االعتماد على الخارج يتزايد بوتيرة عالية، 2006قياسا لعام % 23ما يعني زيادة تصل إلى 
 .ل حركة حماس أقل، ويضيق خياراتهاوهو ما يجعل حرية اتخاذ القرار من قب

من القدرة التشغيلية، % 53فإذا أضفنا لذلك، تراجع متواصل في قدرات القطاع الخاص المسئول عن 
 من المياه 3 ألف م84وتزايد النقص في إمدادات الطاقة، ومشكالت التلوث البيئي بشكل كبير يصل إلى 

سبة مهمة من السكان على صيد السمك، تزداد الصورة العادمة تُقذَف في البحر يوميا، رغم اعتماد ن
 .قتامة

  الكثافة السكانية-4
 ضعفا للكثافة في إسرائيل، 11,2، وهو ما يعادل 2كم/ فردا4117تصل الكثافة السكانية في غزة 

وحيث إن التكدس السكاني يشكِّل أحد عوامل تفجر .  ضعفا في األردن56 أضعاف في مصر، 10,7و
لك ينبئ بتوترات اجتماعية حادة، خصوصا إذا أضفنا لذلك أن معدل الخصوبة للمرأة في العنف، فإن ذ

 طفال للمرأة، بينما التوازن السكاني يحتاج إلى 5,19غزة يعد من أعلى النسب عالميا؛ حيث يصل إلى 
 . طفل للمرأة2,1

 ماذا نستنتج من الدائرة المحلية؟
 الدائرة ليست في صالح حركة حماس بشكل عام من ناحية، كما إن المتغيرات األربعة المركزية في هذه

 .أن إسهامها في تفجر الوضع الداخلي يمثل احتماال عاليا من ناحية أخرى
 الدائرة اإلقليمية : ثانيا

  إسرائيل-1
يمكن تحديد إستراتيجية إسرائيل في التعامل مع قطاع غزة في عدد من البدائل تلتقي كلها عند نقطة 

من حيث السلوك السياسي، أي أن توافق على خيارات " تحويلها إلى ضفة غربية أخرى"هي محددة 
أوسلو، وخارطة الطريق، والتوقف عن المقاومة، والتنسيق األمني، والتنمية االقتصادية المرتبطة 

 .بالشروط السياسية اإلسرائيلية
 :لذا فإن الخيارات لتحقيق ذلك هي
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ويعد هذا البديل األكثر . الفلسطينية على غرار ما جرى في الضفة الغربيةالتصفية العسكرية للتنظيمات 
تكلفة إلسرائيل سياسيا وعسكريا، السيما في ظل تنامي الصورة السلبية عنها لدى الرأي العام الدولي بعد 

 .تقرير غولدستون، وسفينة الحرية التركية، والتقارير الدولية عن األوضاع المأساوية في القطاع
أجيج النزاعات بين التنظيمات الفلسطينية داخل القطاع وإغراقه في ما يشبه الحرب األهلية، ويمكن ت

 : تحقيق ذلك من خالل التكتيكات التالية
اغتياالت لبعض قادة التنظيمات في قطاع غزة بشكل يعيد هذه التنظيمات إلى القيام بعمليات معينة 

دية، أو قصف صاروخي على إسرائيل، أو اغتياالت كالعمليات االستشها(تعارضها حركة حماس 
غامضة لبعض قيادات حماس أو فتح بشكل يفتح المجال التهامات متبادلة بين التنظيمين فيتجدد الصراع 

 . ويعد هذه البديل هو األفضل واألقل تكلفة إلسرائيل). بينهما، خاصة إذا استمر فشل الحوار الفلسطيني
ع بعض المعتدلين في حركة حماس، وتقديم بعض المكاسب لهم في مجاالت محاولة خلق قنوات اتصال م

معينة بهدف جذبهم نحو خيارات غير خيار المقاومة؛ مما يؤدي إلى تنازع داخلي على غرار ما جرى 
 . مع حركة فتح في مراحل مختلفة

ع ضد مصالح عربية القيام ببعض العمليات السرية من خالل عمالء إلسرائيل بداخل التنظيمات في القطا
أو إيرانية أو تركية، ومحاولة ربط ذلك بتنظيمات موجودة داخل القطاع بشكل يفجر النزاع بين 

 . التنظيمات
التحريض اإلعالمي واستغالل بعض القيود التي تضعها حركة حماس على بعض النشاطات أو 

 . لفلسطينيةالتصرفات بدوافع دينية، السيما في األوساط والتنظيمات العلمانية ا
توظيف الضغوط العربية والغربية على حركة حماس لقبول التوقيع على صيغة ورقة المصالحة 
المصرية دون تعديل، وهو األمر الذي يفتح المجال لصراعات مع حركات فلسطينية أخرى كالجهاد 

 . اإلسالمي، أو حدوث انشقاق داخل حماس
، التضييق المستمر على اقتصاديات األنفاق، بهدف استمرار الحصار االقتصادي بأشكاله المختلفة

 .المراهنة على اضطرابات شعبية بسبب الفقر
  مصر-2

االنتخابات (يبدو أن الوضع الداخلي في مصر خالل العامين القادمين سيشغلها عن موضوع القطاع، 
: ام سيبقى على حاله، غير أن التوجه الع)الرئاسية، والتوريث، وتنامي التوترات االجتماعية الداخلية

 .إغالق الحدود، وإعاقة النموذج الديني من النجاح في غزة لما لذلك من انعكاسات على الداخل المصري
  إيران-3

تمثل هذه الدولة الدعم األكبر ماديا ومعنويا لحركة حماس والجهاد اإلسالمي، وإليران مصلحة كبرى في 
غبة في دعم حركة دينية سنية إلضعاف الدعاوى الخاصة تكثيف التأييد للقطاع لعدة أسباب، منها الر

، ثم الستخدام نفوذها كورقة قابلة للمقايضة مع الدول الغربية التي تُشدد من حصارها "بالهالل الشيعي"
 .على غزة

ومن الضروري مالحظة أن نسبة تدين المجتمع اإليراني أقل من النزعة الدينية في نظامها السياسي، 
يشكل ضاغطا في مراحل الحقة لتخفيف العالقة مع التنظيمات الدينية الشيعية أو السنية، وهو ما قد 

بخاصة (ولعل الشعارات التي طُرِحت خالل المظاهرات التي أعقبت االنتخابات الرئاسية األخيرة 
وجه على تعزز هذا الت) الشعارات التي تؤكد على االعتناء بالداخل اإليراني أكثر من القضايا اإلقليمية

 .المدى المتوسط
 .غير أن التحول اإليراني عن مساندة حماس لن يحدث على األرجح في المدى الزمني القصير

  تركيا-4
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من الضروري التنبه إلى أن تركيا تتنازعها توجهات متناقضة، فهي تسعى بكل قوة لالنضمام إلى االتحاد 
ي في غرب آسيا بما فيها المنطقة العربية من األوروبي من ناحية، وتحاول أن توسع من مجالها الحيو

 .ناحية أخرى
ورغم البعد الديني الذي يحدد بعض التوجهات اإلستراتيجية التركية السيما في موقفها من حماس 
والقضية الفلسطينية بشكل عام، إال أن من الضروري إدراك أنها أيضا عضو في حلف األطلسي، وأن 

 .نة حركتهاهذه العضوية تقيد بعضا من مرو
ويمكن اعتبار التحوالت التي أصابت التوجهات التركية مكسبا لحركة حماس، إال أن احتماالت تجاوز 

 .تركيا لنهجها األتاتوركي في المدى القصير هي من قبيل التمنيات
  الرأي العام العربي-5

تمع المدني العربي، قد يكون هذا البعد هو األكثر دعما لحركة حماس، وهو ما يتجلى في نشاطات المج
، والذي يتمثل في "اإلسعاف السياسي"رغم أن فعالية هذه المساندة بقيت محصورة في ما يمكن تسميته 

المساعدات االقتصادية المدفوعة بدوافع سياسية أكثر من البعد اإلنساني البحت، كما هو الحال في 
 .المساعدات المقدمة من المجتمعات الغربية

 .لبعد، فإن آثاره الملموسة على الصعيد السياسي لن تظهر في المدى الزمني القصيرورغم أهمية هذا ا
 ما الذي نخلص له من متغيرات البعد اإلقليمي؟

، ومؤشرات أخرى )إيران والرأي العام العربي(من الواضح أن هذا البعد يشتمل على جوانب إيجابية 
 السلبي تماما، لكن وزن العوامل السلبية أقوى من وزن تتراوح بين التأثير السلبي إلى حد ما وبين التأثير

 .العوامل االيجابية في القدرة على التحكم بتفاعالت المشكلة
 الدائرة الدولية : ثالثا
  الواليات المتحدة-1

 :تقوم أسس السياسة األمريكية مع قطاع غزة على األبعاد التالية
من تبعات سياسية مثل القطيعة الدبلوماسية معها، بكل ما يعنيه ذلك " إرهابية"اعتبار حماس حركة 

واشتراط قبولها بشروط اللجنة الرباعية للسالم في المنطقة، وتقليص عالقاتها مع إيران وسوريا وحزب 
 . اهللا

 . مساندة موقف السلطة الفلسطينية في موضوع المصالحة
 .  هذا المجالتخفيف الحصار االقتصادي عن القطاع طبقا للقواعد اإلسرائيلية في
 . تكثيف الضغوط على الدول العربية لتضييق تعاملها مع حركة حماس

االعتراض على لقاءات بعض األطراف الدولية، مثل روسيا والصين أو بعض القادة األوروبيين مع 
 .قيادات حركة حماس

 هو أمر فيه ذلك يعني أن توقع حدوث تغير إيجابي ذي داللة في الموقف األمريكي خالل عهد أوباما
 .مبالغة مفرطة، نظرا لعوامل هيكلية في السياسة األمريكية

  االتحاد األوروبي-2
 :يتسم الموقف األوروبي من مشكلة غزة بعدد من السمات

التباين التكتيكي مع الموقف األمريكي؛ إذ يميل األوروبيون إلى االعتقاد بأن الحوار مع حركة حماس 
يجيا إلى تحول هادئ في موقف الحركة من إسرائيل، السيما إذا ترافق ذلك ، قد يقود تدر)سرا وعالنية(

مع سياسة غض الطرف عن الضغوط اإلسرائيلية على القطاع من ناحية وإرسال مبعوثين أوروبيين إلى 
 . غزة

 هناك بعض المسافة بين مواقف الدول األوروبية إذا نُظر إليها فرادى، ويمكن استثمار هذه المسافة دون
 . االعتقاد الواهم بأنها رحبة إلى حد ممارسة تمارين الفروسية فيها
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التحول المهم والتدريجي في موقف الرأي العام األوروبي، وهو أمر تدل عليه استطالعات الرأي العام 
ويتضح هذا ). الخ..االتحاد األوروبي، وهيئة اإلذاعة البريطانية(الذي قامت به جهات أوروبية مختلفة 

ل اإليجابي في قوارب اإلغاثة األوروبية إلى غزة ومواقف بعض الجامعات والنقابات واألحزاب التحو
 .األوروبية

  األمم المتحدة-3
إذا استثنينا مجلس األمن الدولي، فإن إسرائيل تنظر لكافة مؤسسات األمم المتحدة ووكاالتها الخاصة 

ولعل نظرة إلى قرارات الجمعية العامة أو . يبنظرة شك كبير، بل وتتهمها باالنحياز للطرف الفلسطين
إلخ، تشير إلى مواقف ...المجلس االقتصادي واالجتماعي أو لجنة حقوق اإلنسان ووكالة غوث الالجئين

 .إيجابية لصالح الطرف الفلسطيني
يونية؛ غير أن انتقال قرارات األمم المتحدة إلى حيز التنفيذ هو األمر غير المتحقق منذ نشوء الدولة الصه

ورغم أهمية البعد األخالقي والقانوني . مما جعل من وزن هذه القرارات ال يعدو مكسبا قانونيا أو أخالقيا
 .في الصراع السياسي، إال أن تأثيره السياسي ال يظهر إال بعد فترات زمنية طويلة جدا

  الرأي العام الدولي-4
- ي العام األوروبي، وهو أمر ينطبق على تحول أشرت في فقرة سابقة إلى التحول المهم في مواقف الرأ

 في موقف المجتمع األمريكي واآلسيوي واألفريقي، وكل ذلك يشكل رصيدا -ولو أقل وضوحا
 .إستراتيجيا ال يجوز التقليل من أهميته

ويبدو أن إسرائيل بدأت تدرك ذلك، وهو ما يتضح في نماذج عديدة من الدراسات اإلسرائيلية، بخاصة 
 .رك أن أهمية الرأي العام في الدول األوروبية في أنه هو صانع الحكومات في نهاية المطافأنها تد

ومن المحتمل أن تعمل إسرائيل على استثمار بعض العمليات الهوجاء ضد المصالح الغربية من قبل 
 ما للتأكيد على أن حركة حماس ليست إال امتدادا لهذه الحركات، وهو" اإلسالمية"بعض التنظيمات 

يتضح في التأكيد المستمر على وجود بعض الخاليا للقاعدة في القطاع، وذلك بهدف إضعاف تنامي 
 .التعاطف الدولي مع غزة

، وعوامل لصالحها بنسبة )الرأي العام الدولي(ذلك يعني أن البعد الدولي يشتمل على عوامل لصالح غزة 
، وعوامل تحافظ على سلبيتها )االتحاد األوروبي (، وعوامل أقل سلبية من المعتاد)األمم المتحدة(جيدة 

 ).الواليات المتحدة(
 السيناريو المستقبلي المرجح 

عند رصد المتغيرات المركزية التي اعتبرناها حاكمة لتحديد مستقبل غزة، فإن كال منها يترتب عليه 
ت خيرا مطلقا أو شرا نتائج سلبية وأخرى إيجابية؛ فالظاهرة االجتماعية ظاهرة جدلية، أي أنها ليس

 .مطلقا
وعند حساب عدد النتائج السلبية واإليجابية الحتماالت استقرار الوضع في غزة أو عدم االستقرار، يتبين 
أن احتماالت تفجر الوضع تظل أمرا راجحا في المدى المنظور، وذلك بالنظر إلى أن  السيناريو األنسب 

فلسطينية في قطاع غزة من خالل أي من التكتيكات التي إلسرائيل هو العمل على إشعال فتنة داخلية 
عرضناها فيما سبق، سواء على شكل صراع داخلي بين أجنحة من حماس أو من خالل صراع بين 

 .حماس وتنظيمات فلسطينية أخرى قد تمدها دول عربية أو إسرائيل بالمال والسالح
 يصل إلى حد الهجوم الشامل، مع ربط ويترافق مع هذا التوجه استمرار الضغط العسكري الذي ال
 .تخفيف الحصار بمدى استجابة حماس لشروط إسرائيلية مختلفة

ذلك يستدعي من قيادة حركة حماس قدرا هائال من العقالنية في اتخاذ قراراتها من ناحية، واالبتعاد عن 
صة إذا تعرضت ردود الفعل على تصرفات أي من التنظيمات في القطاع أو في الضفة الغربية بخا

 .كوادرها للضغط في الضفة الغربية
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كما أن من الضروري التخلي عن التركيز على بعض شكليات السلوك الديني والتوجه نحو الهموم 
 .اليومية للفرد الفلسطيني في القطاع، وتعميق التفاهمات اإلستراتيجية مع الفصائل األخرى في القطاع

على الموقف اإلستراتيجي لحماس من ناحية، وإدارة الصراع بقدر إن القدرة على التوفيق بين الثبات 
 .كبير من العقالنية من ناحية ثانية، هو الذي سيحدد مستقبل غزة

  "مركز الجزيرة للدراسات
  5/9/2010نت، .موقع الجزيرة
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