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   دمرتنا ودمرت ما بنيناه 2000عام  وانتفاضة ..لن نترك غزة لـ حماس: عباس .1

أي ضغط علي لتقـديم     «صرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بأن         : محمد أبوخضير  -القدس  
رية االخرى، يعني انني سأحمل حقائبي وأرحـل،        تنازالت في قضيتي الحدود والالجئين والقضايا الجوه      

  ".ولن أبقى للتوقيع على تنازل واحد من ثوابت الشعب الفلسطيني
اننا نحن الذين لعبنا دور الوسيط لتقوم مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل وسـورية  «وكشف أبو مازن  

بوا وسنكون في الطليعة، امـا ان       ان يحار «، متمنيا على العرب الذين يريدون ان يحاربوا         "برعاية تركية 
 دمرتنا ودمرت كل ما بنيناه وما بنـي         2000االنتفاضة المباركة العام    «، مشيرا الى ان     "تحاربوا فينا فال  

  ".قبلنا
: من على متن طائرته العائدة من واشنطن مرورا بليبيا وتـونس          " الراي«وقال عباس في لقاء خاص مع       

 هذه المرحلة التأييد السياسي والدعم االقتصادي والمالي والـدعم          المطلوب من العرب ودول الخليج في     «
القيادة الفلسطينية ستـضعهم فـي كامـل        «، مشيراً الى ان     "الكامل على الصعيد السياسي في كل القضايا      

  ".الصورة الواضحة عن كل ما يجري
  ".ي كالعادةنريد من دول الخليج الدعم السياسي والمعنوي والمالي والموقف اإليجاب«: واضاف

واكد عباس انه عاتب على الزعماء والقادة العرب واالشقاء العرب، الذين قرروا فـي قمـة سـرت ان                   
، "لم يصلها فلـس واحـد  « مليون دوالر للمحافظة على عروبتها وإسالميتها، و      500يدفعوا لمدينة القدس    

  ".فضيحة حقيقية«معتبراً ذلك بأنه 
 مليـون   500قررت القمـة    : لعربية الرئيس معمر القذافي قلت له     خالل البحث مع رئيس القمة ا     «: واكد

دوالر للقدس لم يصلنا منها اي شيء، ال أريد التحدث عن التزامات العرب تجاه السلطة والتي تصل من                  
بعض الدول وال تصل من اخرى، لكن االموال مخصصة للقدس ولحماية القدس وسـمعنا الكثيـر مـن                  

لم يـصلنا   ) لكن(س عاصمتنا جميعا، مقدساتنا وقبلتنا األولى ومسرى نبينا،         الخطابات التي تقول ان القد    
  ".ال دعم للسلطة وال دعم لعروبة القدس والحفاظ على مقدساتها(...) للقدس فلس واحد 

لن نترك غزة لحركة حماس، كما لن نترك الضفة الغربية لحماس           «: وعن قطاع غزة، اكد رئيس السلطة     
رف الظروف التي جاءت باالنقالب والتي ادت الى مثل هذا االنقسام، ونحن قررنا             او غيرها، والجميع يع   

  ".أال يحدث أي صدام بيننا وبين اخواننا بمعنى اال نستعمل السالح بل نلجأ الى الحوار النهاء االنقسام
ومنذ عامين ونصف العام ونحن في مساع متواصلة قامت بها مصر بتفويض كامل من الدول العربيـة                 

 الذي اعطى مصر التفويض بالوساطة التي وصلت في نهايـة           1860بتفويض من العالم بالقرار الدولي      و
المطاف الى ما يسمى اليوم الورقة المصرية قدمتها القاهرة للتوقيع قبل عام تقريباً، وطلبت حماس تغيير                

لتوقيع عليهـا كـي     بعض البنود وغيرت إال ان حماس ترفض حتى االن التوقيع عليها، ونتمنى عليهم ا             
  .»نذهب فورا الى تشكيل حكومة توافقية بيننا وبينهم ثم نذهب الى االنتخابات التشريعية والرئاسية
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 سنوات ولنـا    10حماس ال تريد االنتخابات وعندما يطرح عليها موضوع االنتخابات تقول لكم            «: وقال
الديموقراطية يجب ان يـأتي     نحن نرفض طرح حماس هذا رفضا قاطعا، لكن كما وصلنا ب          .  سنوات 10

  .»غيرنا بالطريقة الديموقراطية، وبالتالي الحوار مع حماس متوقف عند هذه النقطة
لم يكن لها أي تأثير خاصة ان هذه        «: وعن تأثير العمليات التي وقعت على المفاوضات في واشنطن، قال         

نما حصلت في المناطق المصنفة     العمليات لم تجري في المناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وا          
)C (               ،أي انها تحت السيطرة الكاملة اإلسرائيلية وال يستطيع احد ان يوجه لنا اللوم خصوصا اإلسرائيليين

فالسلطة وامنها موجودة حيث سمحت لنا إسرائيل، فالعملية األولى اقصى جنوب الضفة في بنـي نعـيم                 
  .» وجود لنا حتى شرطي مدني للتحقيق في القضاياوالعملية الثانية في بيت ايل حيث ال سيطرة وال

السلطة قادرة على فرض سيطرتها على كامل الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة إذا انـسحب       «واكد ان   
هي التي تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة وهي اغلـب األراضـي           ) C(مناطق  «وتابع ان   . »االحتالل
  .»الفلسطينية

الفلسطينية الننا عندما توجهنا للمفاوضات غير المباشرة وتلك المباشرة         ال نخشى على المعارضة     «: وقال
في واشنطن والتي ستبدأ في المنطقة خالل اليومين المقبلين انطلقنا من ثوابتنا ولم نتراجـع عـن انهـاء         

، والدولة وعاصمتها القدس وحق الالجئين في العودة والتعويض وحقوقنا          1967االحتالل عن حدود العام     
  .»ابتة وفق الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدةالث

وعن التحيز األميركي وتحيز المبعوث لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتـشل إلسـرائيل رد                
تحيز ميتشيل الى إسرائيل امر اكيد وكذلك الواليات المتحدة من دون ادنى شك، واميركا لم تكن                «: عباس

 ونحـن   1993ن تقول انها حليف إسرائيل االستراتيجي، لكن نحن منذ العام           يوم حليفة لنا ودائما واشنط    
  .»نجري المفاوضات بوساطة أميركية

االفضل لكم العودة الى    : العالم من دون استثناء من كندا الى اليابان كلهم اتصلوا بي، قائلين           «وكشف ان   
 242وافقوا لألميركيين على القرار     حتى في زمن االتحاد السوفياتي كان غروميكو يقول لنا          . المفاوضات

  .»قبل ان تفوتكم الطائرة هذا هو العالم
ادبياتنا لم تتغير لم يحصل ولن يحصل ابدا تنازل عن ثوابتنا لذلك ال يوجد لدينا الكثيـر  «لكنه اضاف ان  

 العـرب    دمرتنا ودمرت كل ما بنيناه وما بني قبلنا، وإذا         2000االنتفاضة المباركة العام    . من الخيارات 
يريدون ان يحاربوا فسنكون الطليعة وهذا ما قلته في قمة سرت على اال تتركونا وحدنا، أما لتحاربوا فينا               

  .»فال
  8/9/2010، الراي، الكويت

  
  لن نقبل بحل وسط في قضية تجميد االستيطان  ..المفاوضاتعباس يقود فريق : شعث .2

و الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور نبيل شـعث  عض من رام اهللا، أن     ،8/9/2010الحياة، لندن،   ذكرت  
أكد أمس أن السلطة لن تقبل بحل وسط في قضية تجميد االستيطان، معتبراً انتهاء مهلة التجميـد نهايـة                   
الشهر الجاري اختباراً لتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن التفـاوض بجديـة               

  .للتوصل إلى تسوية سياسية
سيشكل يوم الثالثـين مـن      «: ال شعث في مؤتمر صحافي عقده في وزارة اإلعالم في رام اهللا أمس            وق

اختباراً لجدية نتانياهو، وبعد ذلك سنختبره على طاولة        ) موعد انتهاء التجميد االستيطاني   (الشهر الجاري   
  ".المفاوضات
على األرض مقابل الـسالم،     لن نقبل بحل وسط في مسألة تجميد االستيطان، فنحن نتفاوض           «: وأضاف

وإذا واصلت إسرائيل االستيطان خالل المفاوضات فلن تتبقى أرض نتفاوض عليهـا، وسـنكون وفرنـا       
  ".إسرائيل ستنهي المفاوضات إذا استأنفت االستيطان... الغطاء والشرعية لعملية االستيطان تلك
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نحن على ":قالنبيل شعث ، أن هللا رام ا من منتصر حمدان  عن   ،8/9/2010،  الخليج، الشارقة،   وأضافت  
ثقة تامة كما قال األستاذ محمود الزهار، إننا سنحافظ على الحقوق الوطنية كما لو كان هو موجوداً فـي                   

فـإن ذلـك    " اإلسـرائيلي "، موضحاً أنه حينما يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني و           "واشنطن
د أن الوصول إلى تلك المرحلة وإنجاز اتفاق وطني وحدة          وأك. االتفاق سوف يعرض على استفتاء شعبي       

  .كاملة ودعم متواصل 
أن الرئيس محمود عباس هو الذي يتولى رئاسة الوفد للمفاوضات المباشرة مع            " الخليج"وكشف شعث ل    

إن "وحول أسباب إجراء تغييرات في تشكيلة الوفد الذي كان يرأسه أحمد قريع، قال شـعث                " . اسرائيل"
، نافياً وجود إشكاالت في موضـوع تـشكيل         "س عباس قرر ان يقود هو شخصيا رئاسة هذا الوفد         الرئي

الوفد، ومرجحاً أن يتابع الوفد الذي شارك في اجتماعات ولقاءات واشنطن المفاوضات المباشـرة مـع                
  " .إسرائيل"
  

   بين عباس ونتنياهو عقب لقاء شرم الشيخالجتماعاقتراح : السلطة الفلسطينية .3
أكدت السلطة الفلسطينية امس الثالثاء وجود اقتراح لعقد اجتماع بـين الـرئيس   : م اهللا ـ وليد عوض را

 من  14الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اجتماع شرم الشيخ في              
  .الجاري) سبتمبر(أيلول 

 التحرير الفلـسطينية فـي تـصريحات        وقال صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة        
  .إذاعية إنه لم يتم تحديد مكان أو موعد زمني حتى اآلن للقاء بين عباس ونتنياهو

وأوضح عريقات أن المتفق عليه حتى اللحظة هو لقاء ثنائي بعد لقاء شرم الشيخ لكن لم يتم االتفاق على                   
  .الموعد المحدد

ة عن إلغاء إسرائيل الجتماع تحضيري لطواقم المفاوضـات         في سياق آخر، نفى عريقات تقارير إسرائيلي      
  .كان مقررا اليوم بدعوى تسريب الجانب الفلسطيني زمانه ومكانه

يدرس نتنياهو تقديمها للـسلطة     ' حسن نوايا 'كما نفى وجود أي مسعى فلسطيني عند إسرائيل بشأن بوادر           
 الخطوات التزامات على إسرائيل وال حاجـة        الفلسطينية بعد إطالق المفاوضات المباشرة، معتبرا أن هذه       

  .للتفاوض بشأنها
وذكر أن االلتزامات اإلسرائيلية النطالق العملية السلمية والتي تم مناقشتها في واشـنطن تـتلخص فـي     

، وكذلك اإلفراج   2000عام  ) سبتمبر(العودة إلى ما كان عليه الوضع ما قبل الثامن والعشرين من أيلول             
الخاضعة للـسيطرة اإلداريـة     ) ج(ن السلطة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع في مناطق         عن األسرى وتمكي  
  .واألمنية اإلسرائيلية

، المقرر النتهاء مدة تجميد االستيطان اإلسرائيلي في الـضفة          )سبتمبر( أيلول   26ورأى عريقات أن يوم     
ع الفلسطينيين، ومن الممكـن     الغربية، سيكون أول االختبارات الجدية إلسرائيل في التوصل إلى تسوية م          

  .أن يهدد هذا اليوم بنسف المفاوضات أو إحيائها من جديد
من جهته نفى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو الوفد الفلـسطيني للمفاوضـات        

ن الـرئيس   المباشرة في واشنطن ياسر عبد ربه الثالثاء وجود اتفاق فلسطيني اسرائيلي على عقد لقاء بي              
الفلسطيني ورئيس الوزراء االسرائيلي ووزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون في القدس منتصف            

  .الشهر الجاري
وعبر عبد ربه عن عدم تفاؤله بامكانية تحقيق اختراق في عملية التفاوض مع حكومة نتنياهو، مشيرا الى               

  .ئيلي جاد في المفاوضات للوصول التفاق سالمانه ال يوجد اي مؤشر حقيقي يظهر بان الجانب االسرا
  8/9/2010، القدس العربي، لندن
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  استئناف االستيطان يفقد المفاوضات مصداقيتها: فياض .4
اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض امـس ان المفاوضـات المباشـرة بـين     :  ا ف ب  -مدريد  

ي في واشنطن ستفقد مـصداقيتها اذا اسـتؤنف         الفلسطينيين واالسرائيليين التي استؤنفت االسبوع الماض     
ينبغي التعامـل مـع     "وقال فياض   . االستيطان في الضفة الغربية بعد انتهاء فترة التجميد الجزئي المؤقت         

ان استئناف االستيطان على االرض التي ينبغي ان تقـام عليهـا الدولـة              . مسألة االستيطان بجدية اكبر   
وقال فياض خالل مؤتمر صحافي مع رئـيس الـوزراء          ". ة السالم الفلسطينية يسيء الى مصداقية عملي    

واآلن وقـد   . عندما ال تكون هناك مفاوضات ، هناك تباطوء لالستيطان        "االسباني خوسيه لويس ثاباتيرو     
  ".هناك مفارقة. بدأت المفاوضات ، ينتهي تباطوء االستيطان

  8/9/2010الدستور، عمان، 
  

  الموجهة للجمهور اإلسرائيلي" حملة جنيف"فياض يسحب صورته من  .5
ـ         : وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  'اكد الدكتور غسان الخطيب مدير مكتب االعالم الحكومي الفلسطيني ل
مبـادرة  'الثالثاء بانه تم ازالة صورة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض من موقـع               ' العربي
ي تنظم حملة دعائيـة لـدعم المفاوضـات الفلـسطينية           النهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي الت    ' جنيف

  .االسرائيلية
واوضح الخطيب بأن الطلب الفلسطيني بازالة صورة فياض من بين مجموعة مـن صـور لمـسؤولين                 
فلسطينيين على موقع مبادرة جنيف مثل صائب عريقات وياسر عبد ربه واللواء جبريل الرجوب ووزير               

اء بسبب عدم طلب إذن بوضع صورة رئيس الوزراء الذي ليس لـه       الشؤون الخارجية رياض المالكي ج    
اي عالقة بتلك الحملة الدعائية لدعم المفاوضات او بمبادرة جنيف التي يقف خلفها عن الجانب الفلسطيني                

  .ياسر عبد ربه وعن الجانب االسرائيلي يوسي بيلين
ـ     طلب ازالة صورته عـن موقـع        ان يكون فياض هو شخصيا من     ' القدس العربي 'وفيما نفى الخطيب ل

مبادرة جنيف واكد ان الجهة التي طالبت بذلك االمر هي مكتب االعالم الحكـومي اوضـحت مـصادر                  
اعالمية فلسطينية الثالثاء بأن فياض هو من طالب بازالة صورته مـن علـى موقـع مبـادرة جنيـف                    

صيات الفلسطينية للتـرويج    اإللكتروني بعد ان وضعتها ضمن حملة استخدمت فيها صورا لعدد من الشخ           
  .للسالم مع االسرائيليين

وحسب وكالة معا المحلية فان فياض طلب رسميا من خالل مكتب اإلعالم الحكومي، في رسالة خطيـة                 
بعث بها لمسؤولي المبادرة إزالة صورته التي تم وضعها دون أخذ إذنه، كما طلب في الرسالة إزالة كل                  

  .الحملةما يشير إلى إسم فياض في هذه 
وأكد فياض انه ال عالقة له من قريب أو بعيد بالمفاوضات التي تتوالها منظمة التحرير الفلسطينية، كما                 

يظهر مـن خـالل هـذا    'أنه اعترض على األسلوب الذي تستخدمه مبادرة جنيف للترويج للسالم، حيث         
ما، فإسرائيل هي مـن تعطّـل       ، بينما الواقع عكس ذلك تما     'االسلوب أن الفلسطينيين هم من يعطل السالم      

  .مسيرة المفاوضات والسالم
ونقال عن مصدر مطلع قالت وكالة االنباء المحلية ان فياض رفض تسجيل مقابلة للموقع الذي عمل على                 
نشر عدة تسجيالت لشخصيات فلسطينية خاطبوا خاللها المجتمع االسرائيلي، ووجهوا له دعـوة لـدعم               

، مـستهجنا اسـتخدام مبـادرة جنيـف      'كاؤنا وعلينا دعم عملية السالم    هؤالء هم شر  'السالم تحت شعار    
  .لشخصيات فلسطينية فقط، بينما ال توجد شخصيات اسرائيلية في الترويج للسالم

  االسرائيليين للسالم أو االعتذار لهـم، معتبـراً أن         ' استجداء'وأشار المصدر إلى أن فياض يرفض مبدأ        
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وضات مع اسرائيل هي حقوق للفلسطينيين وأن المسألة ليست استجداء بل           القضايا التي تجري عليها المفا    
  .إنهاء االحتالل

   8/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

   اي رد على مطلب استمرار تجميد االستيطانتتلق لمالسلطة : مسؤول فتحاوي .6
' قلقة جدا 'لسطينية  ان القيادة الف  ' القدس العربي 'اكد مسؤول كبير في حركة فتح لـ        : ـ اشرف الهور   غزة

من تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي االخيرة تجاه عملية السالم، التي اكد فيها انه ملتزم بالوصـول    
الى حلول خالل عام، وقالت ان القيادة تخشى ان تستغل اسرائيل هذه التصريحات لتحميل الفلـسطينيين                

  .مسؤولية انهيار المفاوضات اذا ما تعقدت االمور
الءاتـه  'لمسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان حالة التفاؤل الكبير التي ابداها نتنياهو مؤخرا بعد                وقال ا 

واكد المسؤول  . اثارت خشية عند المستوى القيادي الفلسطيني في منظمة التحرير وحركة فتح          ' وشروطه
ت بالقيـادة   ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابلغ زعماء عربا ومسؤولين امريكيين اجـروا اتـصاال             

الفلسطينية عقب اجتماع واشنطن يوم الثاني من الشهر الجاري والذي دشن انطالق المفاوضات المباشرة              
غير مرتاح لهذه التصريحات، وانه يخشى ان تكون تحمل في طياتها لعبة جديدة من لعـب نتنيـاهو                'انه  

  .'للتحايل على الرأي العام
ه المتفائلة القاء الكرة في الملعب الفلسطيني لبيان ان الجانـب  ورأى ان نتنياهو يهدف من وراء تصريحات    

  .الفلسطيني حين تتعثر المفاوضات هو المسؤول عن ذلك
على المفاوضـات   ' رقابة امريكية مباشرة  'وكشف المسؤول الفلسطيني ان الرئيس عباس سيطالب بوجود         
 مـن الـشهر     14لشيخ المـصرية فـي      خالل اللقاء الثاني لعملية التفاوض الذي سيعقد في مدينة شرم ا          

  .الجاري
وذكر ان هدف الرئيس عباس هو بيان الجهة المتسببة في انهيار المفاوضات اذا مـا تعثـرت العمليـة                   
السلمية الجديدة التي تقودها ادارة الرئيس االمريكي باراك اوباما، الفتا الى ان اسرائيل ابدت اعتراضـا                

 التي كان خاللها المبعوث االمريكي ورد ميتشل يجرى جـوالت           على طلبات مماثلة في االشهر الماضية     
  .في المنطقة

وفي ذات السياق كشف المسؤول عن اتصاالت كثيفة يجريها مسؤولون فلسطينيون بايعاز من الـرئيس               
عباس هدفها اخذ ضمانات رسمية بتجديد قرار تجميد االستيطان في الضفة الغربية بعـد انتهـاء المـدة                  

 من الشهر الجاري، كـون ان عـودة البنـاء سـتحكم علـى               26بلغت عشرة شهور يوم     الماضية التي   
  .'االعدام'المفاوضات بـ

ان القيادة الفلسطينية لم تتلق بعد اي رد على مطلبها هـذا            ' القدس العربي 'لكن المسؤول الفلسطيني ابلغ     
  .ها بالرد قريبامن االدارة االمريكية التي وعدت بذلك، الفتا الى ان القيادة تنظر ابالغ

  8/9/2010القدس العربي، لندن، ، 
  

  كل تصنيفات التوطين غير واردة .. بالمفاوضاتلبنان معنيٌّ : اهللا عبد اهللاعبد  .7
ـ     منظمة التحرير في لبنان    ممثل قال: غراسيا بيطار  ، على هامش الندوة التي     "السفير« عبد اهللا عبد اهللا ل

كـل  " :"وجهة نظر فلسطينية : مفاوضات السالم في واشنطن   «ألقاها في مركز عصام فارس تحت عنوان        
نحن مـستعدون أن نعمـل علـى أن كـل           «: وأضاف ،" ليست واردة  ]التوطين في لبنان   [هذه التصنيفات 

وألن الـسلطة   ". فلسطيني يرحل من لبنان يوقع على ورقة تفيد بأنه لن يأخذ معـه ال بيتـه وال عملـه                  
ال نحصل على حقنا دفعة واحدة فلنعمل علـى ذلـك        «على قاعدة   الفلسطينية ماضية في هذه المفاوضات      

ال تحكموا على عملنـا قبـل       «، يشير الى أن أحد بنود المفاوضات يتعلق بقضية الالجئين، وقال            "جزئيا
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ستلحق بلبنان حكما، على مـا قـال        " طرطوشة«وسواء نجحت تلك المفاوضات أم ال فإن        ". رؤية نتيجته 
  . اهللا بو حبيبمدير المركز السفير عبد 

: فلسطينيا هنـاك رأيـان    . بعد تقديم من بو حبيب، قارب السفير الفلسطيني المفاوضات فلسطينيا ولبنانيا          
أما . األول يراها عبثية وتمت تجربتها ولم تفلح وبالتالي ال نفع من الخوض في جولة تاسعة للمفاوضات               

كل تلك الجوالت التفاوضية لم تكن عبثية وإنمـا         الثاني الذي يميل اليه عبد اهللا، على ما أشار، فيرى أن            
ذهبنا الى كامب دايفيد والتي كانت محصلتها أوسلو التي أوجدت الوجود المادي الفلسطيني على أرض               «

  ". فلسطين فصار مقبوال ومعترفا به
ع لدينا ثالثة خيارات إما نضم فلسطينيي الـضفة والقطـا         « :أجاب" كيف تقبل بالمفاوضات  «وعند سؤاله   

على شاكلة جنوب أفريقيا وإما نبعـدهم       " نلعن أبوهم «الى إسرائيل فتنتفي الدولة اليهودية وإما نضمهم و       
هل فعال أصبح قيام الدولة الفلسطينية أمرا ال     «:وهنا يسأل عبد اهللا   ". عنا ونعطيهم تلك القطعة من األرض     

  . اوضاتويحيل الجواب الى نتيجة المف". مفر منه في القناعة اإلسرائيلية؟
التي فتحت على رئيس الحكومة سعد الحريري الذي رحب بالمفاوضات واصفا موقفه            " النار«ويستغرب  

لبنان أول وأكثر بلد يجب أن يكون معنيا بهذه المفاوضات فإضافة الى أرضـه              «:، ومضيفا "الحيادي«بـ
  . " ألف فلسطيني عندكم أال تريدونهم أن يعودوا؟400المحتلة هناك على ما يقال 

  8/9/2010، السفير، بيروت
  

   الشعب بالتصدي لحمالت االعتقال وتطالببالضفة تجدد تحذيرها للسلطة حماس .8
حذرت حركة حماس في الضفة الغربية من استمرار حملة المالحقات واالعتقاالت لرموزها وقياداتها من 

ستطيع الصمت طويالً وقد طال لن ت"قبل األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مشددةً على أنها 
  ". صبرها كثيرا وقارب على النفاذ

نؤكد عليكم يا "، 7/9/2010نسخة عنه الثالثاء " فلسطين أون الين"وقالت الحركة في بيان لها وصل 
أجهزة فتح أن تعتبروا مما حصل في غزة قبل أن يلفظكم الشعب، وأنتم تعلمون علم اليقين أن األيادي 

بخيار المقاومة ضد "، موضحة أنها ال تزال متمسكة "لب المحتل قادرة على أن تصلكمالتي وصلت إلى ق
  ". المحتل فاعتبروا قبل فوات األوان حين ال ينفع الندم

أن هدير القسام في الضفة المحتلة لن يوقفه مالحقات واعتقاالت ال من قبلكم وال من قبل "وأكدت 
كتائب القسام أثبتت أنها هي الرائد في "، مشددة على أن "االحتالل، وسيل النار أكبر دليل على ذلك

  ". الميدان وأنها تضرب في الوقت الذي تشاء والمكان الذي تشاء
بشدة حملة االختطافات الشرسة من قبل أجهزة عباس في الضفة، ضد أنصارنا وكوادرنا "ودان البيان 

المؤسسات الحقوقية لمتابعة "، وطالبت "للحظةوقياداتنا وأسرانا المحررين والتي طالت المئات حتى هذه ا
صوت ودور فصائل "، متسائلة في ذات الوقت عن "ملفات التعذيب اليومية بحق أبناءنا في مسالخ التحقيق

  ". العمل الوطني التي تدعي الحيادية
ما أكد ، ك"ما يسمى بالمفاوضات المباشرة وكل نتائجها وكل ما بترتب عليها"وجدد البيان رفض الحركة 

أن فتح ورئيسها المنتهية واليته ال يمثلون أحدا من الشعب الفلسطيني بخوض هذه المفاوضات، "على 
وكما تعودنا عليهم بتقديم التنازالت لالحتالل كسابق عهدهم، وأن هذه المفاوضات ال تخدم إال مصلحة 

  ". االحتالل
ة الوقوف في وجه هذه األجهزة الظالمة كل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان من الضف"ودعت حماس 

مجاهدينا إلى عدم تسليم أنفسهم لهذه األجهزة التي "، كما دعت "والتصدي لكل محاوالت االعتقال
  ". استمرأت لنفسها العمالة واالنحطاط
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الذين على العهد رغم المعاناة و "وحييت الحركة كل األحرار والمجاهدين من أبناء الشعب الفلسطيني 
  ".القيد و رغم ظلم االحتالل وظلم أعوان االحتاللرغم 

  8/9/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  تطالب السلطة بوقف االعتقاالت السياسية في الضفة" والممانعة المقاومة "فصائل: غزة .9
، وأنها وحدها الكفيلة "خيار إستراتيجي"على أن خيار المقاومة " المقاومة والممانعة"شددت قوى : غزة
، "بمثابة تفريط بقواعد الشعب الفلسطيني"دة حقوق الشعب الفلسطيني، معتبرة استئناف المفاوضات بإعا

  .مطالبة في الوقت ذاته بوقف االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية
ألوية الناصر : "، هذه القوى والتي تضم كالً من)7/9(جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته، الثالثاء 

 القيادة -الجبهة الشعبية "، "تنظيم الصاعقة"، "كتائب المقاومة الشعبية"، "حركة األحرار"، "صالح الدين
  ".العامة

وأشادت الفصائل بالمقاومة في الضفة، مبينة أن العمليات األخيرة جاءت لتؤكد أن المقاومة في الضفة ال 
  .زالت بخير بالرغم مما تتعرض له

ات حقوق اإلنسان إلى الخروج عن صمتها تجاه ما يحدث في ودعت منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسس
الضفة الغربية من اعتقاالت بحق قوى المقاومة، والوقوف عند مسؤلياتها، رافضة ما تقوم به األجهزة 
األمنية الفلسطينية في الضفة من اعتقاالت بحق عناصر المقاومة، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه 

  .، بحسب قولها"كراملن تمر مرور ال"الممارسات 
المحاوالت البائسة واليائسة، والتي تسعى إلخماد "ووصفت دور األجهزة األمنية ضد المقاومة بـ

  ".المقاومة وفضائح االحتالل اإلسرائيلي
  7/9/2010قدس برس، 

  
  "عبث إعالمي" بإيران في اعتقال العمالء بغزة الزج: البردويل .10

" قدس برس"كتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ استغرب القيادي في حركة حماس الد:ةغز
محاولة بعض الجهات السياسية واإلعالمية في رام اهللا الربط بين اعتقال العمالء وتدخل إيران في شؤون 

من الغريب حقا أن هناك من يزعجه أمر اعتقال عمالء، ومكمن الغرابة أن هذه االنتقادات : "غزة، وقال
وفق " وغل فيه هذه الجهات في دم القضية الفلسطينية على طاولة مفاوضات هزيلةتأتي في الوقت الذي ت

  .تعبيره
هو جزء ال يتجزأ من رغبة الشعب الفلسطيني، فالعمالء آفة "واعتبر البردويل أن كل ما تقوم به حركته 

 من اآلفات الخطيرة ومرض خطير، ومالحقتهم واجب وطني وشرعي نقوم به، وبالتأكيد من يزعجه
  ".اعتقال العمالء فهو يخشى أن تصل التهمة إليه

عمل مقصود للتشويش على "وأشار البردويل إلى أن الزج بإيران في الحرب على العمالء في غزة 
الزج بإيران كفزاعة في كل صغيرة وكبيرة يرمي : "، وقال"الحملة وللتشكيك في استقاللية إرادة حماس

على " حماس"ل اإلقليمية التي وضعت إيران عدوا لها، وتصوير أوال تأليب بعض الدو: لتحقيق هدفين
صاحبة إرادة قوية، ويحاولون صياغة لعبة إعالمية عبثية " حماس"أنها بال إرادة، وهم يعلمون أن 

، والشعب الفلسطيني شعب واع ويدرك حقيقة "حماس"والهجوم على " فتح"للتغطية على عيوب حركة 
  .، على حد تعبيره"المقاومة وبرنامجها، ولن تؤثر فيه مثل هذه االدعاءاتهذه الدعاوى، وهو يلتف حول 

المقالة كانت شرعت في " حماس"وكانت مصادر إعالمية فلسطينية في رام اهللا قد تحدثت عن أن حكومة 
اآلونة األخيرة بتنفيذ حملة واسعة النطاق العتقال متعاونين مع إسرائيل واعدة بتخفيف العقوبة على 

  .  الذين يسلمون أنفسهم ويعترفون بتعاونهم مع جهات إسرائيليةأولئك
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وربطت هذه المصادر بين هذه الحملة وبين أنباء قالت بأن صحيفة كورييرا دالسيرا االيطالية قد نشرتها 
بتنفيذ حملة العتقال متعاونين وإعدامهم في إطار خطوة " حماس"مؤخرا حول طلب إيراني من حكومة 

  . طهران في حينه مع قوى المعارضة اإليرانيةرادعة كما فعلت
  7/9/2010قدس برس، 

  
   عن اعتداء شرطة غزة على كوادرها"الشعبية"ماس تعتذر لـح :"الحياة" .11

 عن اعتداء "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"قدمت حركة حماس اعتذاراً إلى :  فتحي صباح-غزة 
على كوادر من » ببشاعة«ُمقالة التي تقودها في غزة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة ال

  .الجبهة
 عن اعتداء عدد "اعتذاراً" إن وفداً من قيادة حماس قدم قبل بضعة أيام "الحياة"وقال قيادي في الجبهة لـ 

من رجال الشرطة بالضرب المبرح على بعض كوادر الجبهة وعناصرها أثناء اعتصام نفذته احتجاجاً 
  . الكهرباء في العاشر من الشهر الماضيعلى تفاقم أزمة

 وإسماعيلالوفد تألف من القياديين جمال أبو هاشم "وأضاف القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه أن 
وفد حماس اعترف بارتكاب ثالثة أخطاء "وأوضح أن . "رضوان وأيمن طه والنائب إسماعيل األشقر

جي، وثانيها االعتداء بالضرب على المعتصمين بحق الجبهة وعناصرها، أولها منع االعتصام االحتجا
وأكد أن الجبهة قبلت االعتذار من قيادة . "من دون مبرر، وثالثها بشاعة االعتداء من قبل رجال الشرطة

حماس، وهما الفصيالن األقرب في الساحة السياسية الفلسطينية من حيث تطابق الموقف السياسي، على 
شار إلى أن عدداً من قياديي الجبهة حضروا اللقاء الذي قدمت خالله وأ. رغم اختالفهما أيديولوجياً

  .حماس اعتذارها
  8/9/2010الحياة، لندن، 

  
  تبدأ الشهر المقبل" الشعبية" للتضامن مع األمين العام لـحملةإطالق  .12

  أحمد سعدات"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"أعلنت حملة التضامن مع األمين العام لـ": رام اهللا
المعزول في السجون اإلسرائيلية أمس عن إطالق حملة للمطالبة بإنهاء عزله تبدأ في الخامس من الشهر 
المقبل وتستمر لمدة أسبوع، وهي الفترة التي ستنظر خاللها محكمة إسرائيلية في قضية إبقائه في العزل 

/ ار الخامس من تشرين األولالقوى الوطنية كافة ومنظمات المجتمع األهلي إلى اعتب"ودعت  .االنفرادي
أكتوبر أسبوعاً وطنياً جامعاً وموحداً للتضامن مع األسرى تحت شعار ال لسياسة العزل والحرية لألسرى 

هذا العنوان الوطني الكبير يجمع حركتنا الوطنية وال يفرقها، كما يعزز صمود "، الفتة إلى أن "والمعتقلين
  ."األسرى ويعري سياسات االحتالل

  8/9/2010ة، لندن، الحيا
  

  "إسرائيل"ـ التفاق خالل سنة ممكن على أن يكون نهر األردن حدودا أمنية لالتوصل: نتنياهو .13
رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشاؤم نائبه ووزير :  نظير مجلي- تل أبيب

 لن يتحقق في سنة وال حتى خارجيته، أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، الذي قال إن السالم
وقال إنه في حالة موافقة الفلسطينيين على الشروط األمنية إلسرائيل، فإن التوصل إلى . في الجيل القادم

  .وتبقى المسألة كيف يطبق هذا االتفاق. اتفاق سالم خالل سنة ممكن جدا
ميركي من الحزب وكان نتنياهو يتحدث مع وفد يضم أربعة نواب يهود بارزين في الكونغرس األ

فسألوه عن أي شروط أمنية . باس هولت وديبي سايمون وشولتس وستيفن إسرائيلي: الديمقراطي، هم
وهل يطلب شيئا آخر سوى أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح ومحكومة بسلطة .. يتحدث
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وأوضح أنه . »ة إسرائيلنعم، نحن نطلب أن يكون نهر األردن هو الحدود األمنية لدول«القانون، فأجاب 
ال يقصد أن يبقى غور األردن ضمن حدود إسرائيل، ولكنه يريد ضمانا لحماية أمن إسرائيل من الحدود 

  .الشرقية ويفضل أن يكون ذلك بالقوى العسكرية الذاتية اإلسرائيلية
  8/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   ما دام يسير على نهج السالم نتنياهوسندعم: ليفني .14

أعلنت رئيسة حزب كديما المعارض، تسيبي ليفني، أن حزبها سيدعم نتنياهو :  نظير مجلي-  أبيبتل
ودعت وزراء نتنياهو إلى أن يكفوا عن بث أحاديث الشؤم . وحكومته ما دام هناك مفاوضات سالم

السنة وأضافت، خالل حفل بمناسبة رأس . والمساس باآلمال التي يبنيها المواطنون حول عملية السالم
. الجمهور اإلسرائيلي بدأ يستيقظ إزاء فشل الحكومة في هذا المجال«: العبرية للمئات من أعضاء الحزب

فالغالبية الساحقة من المواطنين مؤيدة للعملية السلمية وباتت مقتنعة بأن هناك شريكا فلسطينيا في عملية 
 ففي الدورة السابقة كادت الحكومة .السالم وتالحظ الفرق بين هذه الحكومة وبين الحكومة السابقة

تتوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين، وهناك اتفاقات وتفاهمات ال يمكن تجاهلها، في معظم القضايا 
ولكن المشكلة أن حكومة نتنياهو بنت برامجها على أسس التخويف للجمهور والتشكيك . الكبرى للصراع

  .»ولذك لم تتقدم عملية السالم.  يأتي فقط بالشللوالتخويف. في كل ما هو غير إسرائيلي يميني
، داليا ايتسيك، المرشحة لرئاسة إسرائيل خلفا لشيمعون »كديما«وتكلمت رئيسة الكتلة البرلمانية لـ

، فباركت تصريحات نتنياهو اإليجابية وتوجهاته الجديدة نحو )2014الذي تنتهي دورته سنة (بيريس 
الفلسطينيين، وقالت إن حزبها حزب وطني يقف إلى جانب رئيس الرئيس الفلسطيني والمفاوضين 

ولكنها أضافت . الحكومة في كل ما يفعله لمصلحة إسرائيل، وعملية السالم هي أهم مصلحة إلسرائيل
ولكن ما بين األقوال واألفعال توجد هوة سحيقة على نتنياهو أن . أن كالمه جميل ونحن معه في ذلك«

فأنا . الصحيح أني لست متفائلة«: وأضافت ايتسيك. »دق وجاد في عملية السالميسدها ويقنعنا بأنه صا
فقد كان منطقه بعيدا جدا عن . أعرف الرجل جيدا وقد جربناه خالل المفاوضات حول تشكيل الحكومة

ولكني أتمنى أن أكون . وأشك في أنه تغير بشكل حاد خالل سنة ونصف السنة. أفكار السالم ومتطلباته
  .»وأن أجده يحدث انعطافا حادا نحو السالم، وعندها سيجدنا إلى جانبه حتى ونحن في المعارضةمخطئة 

  8/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  من الثوابت الحديدية" يهودية الدولة "يعد" إسرائيلي"مسؤول  .15
بدأ بعد وأخذ المفاوضات لم ت“قوله إن ” اإلسرائيلي“عن مسؤول ” اإلسرائيلية“نقلت اإلذاعة : )وكاالت(

ووصف تصريح عباس بأنه . ” الفلسطينيون يسحبون األالعيب نفسها التي استخدموها في كامب ديفيد
مثلما توجد مبادئ مقدسة لدى الفلسطينيين، هكذا أيضا يوجد لدى “وأضاف إنه . ” لغة التهديد والكراهية“
وطن الشعب “على أنها ” إسرائيل“ثوابت حديدية وهي ليست أقل قدسية وأولها االعتراف ب ” إسرائيل“

الحاج أمين (مزود بعناد قديم مثل عناد المفتي المقدسي “ووصف المسؤول عباس بأنه . ” اليهودي
  .” )الحسيني

  8/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  الفلسطينيةفي حال عدم التوصل التفاق بعد عام يجب التفكير بحل السلطة : الطيبي .16
انه في حال مر عام اخر 'الطيبي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير احمد .  قال النائب د:لندن

على هذه المفاوضات دون ان يؤدي ذلك الى اتفاق القامة دولة فلسطينية مستقلة وانهاء االحتالل فيجب 
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ه التعامل بجدية والتفكير مليا في حل السلطة الفلسطينية ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجا
  .'احتالل شامل لالراضي الفلسطينية ووضع اسرائيل في الزاوية امام هذا الوضع الجديد الناشئ اثر ذلك

  .الصادرة في اسرائيل' هآرتس'جاءت اقوال النائب الطيبي في مقابلة واسعة أجرتها معه صحيفة 
لعمل الوطني ان ذلك يتطلب توسيع منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كل فصائل ا'واضاف الطيبي 
  .'ف عنوانا قويا ومرجعا شامال لكل ابناء الشعب الفلسطيني. ت. واالسالمي لتعود م

ان االئتالف االسرائيلي الحالي هو ': واظهر الطيبي تشاؤما واضحا حول مستقبل المفاوضات اذ قال
، 'عادة تنظيم االحتاللاالكثر تطرفا منذ عقود الى جانب ان نتنياهو ال يفكر في انهاء االحتالل وانما في ا

 عاما فان ذلك سيساهم حتما في فشل اخر 17ان الدور االمريكي في حال بقي على ما كان منذ 'مضيفا 
  .'مؤلم الفاق التسوية

كيف يمكن لدولة ان تطلب من دولة اخرى 'وحول مطلب نتنياهو االعتراف بيهودية الدولة قال الطيبي 
العرف الدولي االعتراف يتم حول السيادة واالستقالل والحدود وليس االعتراف بهويتها بهذا الشكل، ففي 

اما من ناحيتنا نحن في الداخل فاالعتراف بيهودية الدولة معناه تكريس دونية . حول الدين او القومية
ف من مجرد طرح موضوع الالجئين . ت. العربي بالمقارنة مع اليهودي في الدولة الى جانب انه يمنع م

ف ترفض ذلك وسترفضه مستقبال ولقد سمعت . ت.ة على طاولة المفاوضات ولذلك فان م وحق العود
الذي ' دولة كل قومياتها'لدينا طرح افضل لتعريف الدولة وهو . ذلك من الرئيس الفلسطيني شخصيا

ة الذي ال يالئمنا النه يتحدث عن حقوق فردي' دولة كل مواطنيها'يحفظ حقوقنا الفردية والجماعية وليس 
  .'فقط

  7/9/2010، القدس العربي، لندن
  

   نتنياهو على اوباما يضمن بقاء المستوطنات تحت السيادة الفلسطينيةعرضهاقتراح سري  .17
 غداة انطالق المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي في واشنطن برعاية :واشنطن

وورلد « الجاري تحدث موقع 15 و 14 يومي بمصر» شرم الشيخ«اميركية وعشية اللقاء المرتقب في 
االخباري االميركي الذي يتمتع بمصداقية عالية عن بوادر أمل تبعث على امكانية تحريك » نيث دايلي

المياه الراكدة في ملف المفاوضات وذلك بالكشف عن اقتراح سري عرضه رئيس وزراء اسرائيل 
اما يضمن لليهود الذين يقيمون في مستوطنات الضفة بنيامين نتنياهو على الرئيس االميركي باراك اوب

وأكد  .الغربية البقاء في وحداتهم السكنية بعد ان تصبح تلك المناطق جزءا من الدولة الفلسطينية العتيدة
  .المسؤولون اإلسرائيليون ومسؤولون فلسطينيون صحة ما تردد من أنباء حول هذا المقترح

  8/9/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

     االستيطان لتمديد تجميد لـباراكالمستوطنون يتحسبون من طرق التفافية": معاريف" .18
إيهود باراك لطرق التفاقية من ” اإلسرائيلي“أبدى قادة المستوطنين قلقهم من لجوء وزير الحرب  :القدس

ادة مجلس العبرية عن ق” معاريف“ونقلت صحيفة . أجل عدم تمديد قرار التجميد المزعوم لالستيطان 
الذين اجتمعوا أمس، مخاوفهم من أن باراك سيستخدم أساليب بيروقراطية في ) يشع(المستوطنات 

ونقلت . أيلول الحالي / سبتمبر26في ” التجميد“مخططات البناء بهدف تمديد التجميد لدى انتهاء فترة 
 أسئلة وينفذون الصحيفة عن مسؤولين في مجلس االستيطان أن مسؤولين في وزارة الحرب يطرحون

في تصاريح بناء نهائية تم إصدارها خالل وقبل ” خلل إجرائي“عمليات تدقيق في المستوطنات تتعلق ب 
  .بدء التجميد المزعوم 
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واعتبر المستوطنون أن باراك يحاول بهذه الطريقة منع استئناف البناء في المستوطنات من دون الحاجة 

  ينالتخاذ الحكومة قرارا يغضب المستوطن
  8/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   ألف يهودي15بلدية اللد تشرع في إنجاز توطين  .19

أعلن رئيس لجنة إدارة بلدية اللد اإلسرائيلية الجنرال إيالن هراري، المباشرة بإتمام :  حسن مواسي-اللد 
الطابع  ألف يهودي متدين في المدينة، وذلك في إطار خطة تغيير وجه المدينة وكسر 15مشروع توطين 

  .الديمغرافي فيها لصالح اليهود
 من المتدينين 15000وقال هراري أن البلدية نجحت بإزالة العقبة الكبرى في طريق مشروع توطين 

شرقي مدينة اللد، والمتمثل بقيام البلدية نقل المسؤولية عن تطوير الحي " أخي سيمخ"اليهود في حي 
مقابل تنازلها عن جباية الضرائب والرسوم المتعلقة ، )المنهال" (مديرية أراضي إسرائيل"لصالح 

بالخدمات مثل ضريبة المباني على الحي، وذلك بعد تعثر المشروع ألسباب تتعلق بالميزانية التي كانت 
  .قد خصصت له

ويأتي هذا االتفاق بعد إعالن هراري في وقت سابق عن نيته تغيير وجه المدينة عبر إدخال آالف 
 إليها، بهدف تحجيم الوجود العربي في المدينة وتقليل التأثير السياسي للمواطنين العرب المتدينين اليهود
  .بقدر اإلمكان

، والذي أعلن عن "شاس"ويلقى مشروع هراري دعم كامل من وزير الداخلية ايلي يشاي زعيم حركة 
ودي حريدي في  ألف مستوطن يه15موافقته على تسريع منح التراخيص للبلدية النجاز مشروع توطين 

، حيث سيتم "الياشيف"لهم، إلى جانب تسريع انجاز إقامة وإنشاء حي " احي سيمخ"المدينة، وإقامة حي 
 عائلة من رجال األمن والمخابرات اإلسرائيلية والجيش وسط أحد األحياء العربية في 500توطين 
  .المدينة

  8/9/2010، المستقبل، بيروت
  

  لمدنياتامين صهيونية في كتاب المعارف اإلسرائيلية تدخل مضا .20
قرر رئيس السكرتارية التربوية بوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية تسفي تسميرت تخويل طواقم : يافا

 وفق التوجهات والرؤية 48تربوية إعادة صياغة كتاب المدنيات للمدارس الثانوية لفلسطينيي الـ 
، ويركز باألساس على " ن نكون مواطنين في إسرائيلأ"الصهيونية واليهودية ، حيث يحمل الكتاب اسم 

وأثار هذا القرار موجه غضب عارمة في األوساط التربوية  .نظام الحكم الديمقراطي وتشريع القوانين
 ، الذين دعوا بدورهم وزير التربية والتعليم اإلسرائيلي جدعون ساعر 48والسياسية لدى فلسطينيي الـ
وفي . لهادفة إلى فرض تغييرات جذرية على مناهج التدريس العربية وتهويدهاإلى إلغاء هذه اإلجراءات ا

هذا السياق بعث مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عاطف معدي برسالة شديدة اللهجة إلى وزير 
ر التربية والتعليم ، جدعون ساعر ، أعرب فيه عن قلق لجنة متابعة قضايا التعليم العربي الشديد من تجذّ

المواقف العنصرية والقومجية والمعادية للديمقراطية وحقوق العرب بين الطالب اليهود ، والذي يتزامن 
مع سياسة الوزارة والسكرتارية التربوية الجديدة فيما يخص تعليم المدنيات ، والرامية إلى تقليص 

ا والتشديد على الخطاب المدني النقدي عموًما وموضوع حقوق ومكانة المواطنين العرب خصوًص
  ".يهودية الدولة"

  8/9/2010، الدستور، عمان
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  اتهام بليونير يهودي نمسوي برشوة ساسة إسرائيليين بينهم ليبرمان .21
العبرية في ملف خاص نشرته أمس أن رجل » هآرتس«كشفت صحيفة :  أ ف ب-القدس المحتلة 

 كبيرة لعدد كبير من القيادات األعمال اليهودي النمسوي مارتن شالف دفع على مدى سنوات رشاوى
  .السياسية في إسرائيل، خصوصاً وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان

 مليون دوالر لكل من جلعاد وعمري نجلي رئيس الوزراء االسبق 4.5وبحسب الصحيفة، دفع البليونير 
ولة فساد، عالوة وأوصت فرقة مقاومة الفساد التابعة للشرطة بتوجيه االتهام إليه في محا. آرييل شارون

على نجلي شارون اللذين تم التحقيق معهما في قضية تمويل سياسي غير شرعي مفترضة، بحسب 
  .المصدر ذاته

، انتهى وتم نقل نتائجه إلى النائب العام موشي 2003وأضافت أن تحقيقاً واسعاً بدأته الشرطة في العام 
وبحسب الصحيفة، فإن شالف . بر أو يؤكدهولم ينف الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفلد الخ. الدور

استغل عالقاته مع القادة السياسيين في النمسا ليحاول التملص من المحققين بطرق تسويفية عدة حتى 
  .2006العام 

 للدفاع بال جدوى، عن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت 1988 ألف دوالر في العام 50وهو دفع 
، وكان أيضاً متورطاً في قضية »ليكود« منصب أمين صندوق حزب الذي كان يتولى في تلك الفترة

تمويل غير شرعي ألنشطته السياسية، كما دفع أمواالً لليبرمان وزير الخارجية الحالي ووزير البنية 
  .التحتية في حكومة شارون

الداخلية وبحسب المصدر ذاته، فإن البليونير دفع مئات آالف الدوالرات للدفاع عن ارييه درعي وزير 
)  عاما57ً(واستفاد شالف .  بالسجن ثالث سنوات بتهمة الفساد1999السابق الذي حكم عليه في العام 

من اتصاالته مع الحزب الشيوعي وقادة ألمانيا الشرقية السابقة لبيع البلد األخير منتجات كانت محظورة 
  .من الدول الغربية

ويملك أكبر حصة أسهم في كازينو أريحا » غازبروم «وهو على عالقة بشركة الغاز الروسية العمالقة
وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فإنه قد يكون مقرباً . 2000في الضفة الغربية الذي أغلق في العام 

من سيف اإلسالم القذافي وقد يكون شارك في مفاوضات أدت إلى اإلفراج عن إسرائيلي كان معتقالً في 
  .ليبيا

  8/9/2010، الحياة، لندن
  

   جندي إسرائيلي ال يستطيعون الزواج 4500 .22
خالل " يوخي جينسين"أوضحت ممثلة االدعاء العام اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة المحامية 

، أن إجراءات التهود التي تتم في جيش االحتالل لم 2010-9-7مناقشة في محكمة العدل العليا الثالثاء 
كما هو مطلوب في الحاخامية، مشيرة إلى أن االدعاء العام ينوي مناقشة الموضوع يتم المصادقة عليها 

  . في أقرب وقت
 جندي تم تهويدهم في جيش االحتالل اإلسرائيلي خالل 4500أن نحو " جينسين"ويتضح من كالم 

  . السنوات األخيرة مشكوك فيهم، وأن جميع هؤالء الجنود ال يستطيعون الزواج
إن الحديث يدور عن فضيحة، ": "شاؤول فربر"وأحد الملتمسين الحاخام " عتيم" معهد بدوره قال رئيس

  ". حيث يتضح أن الدولة ال تقف خلف المتهودين، وال تساندهم
وعقدت المحكمة جلسة استماع في أعقاب االلتماس الذي تقدمت به المنظمات والناشطين في مجال 

 مدن، وذلك بسبب رفضهم 4 حاخامات في 4ى، وضد التحول إلى اليهودية ضد الحاخامية الكبر
  . االعتراف بتهويد الدولة للتسجيل للزواج، وبسبب السياسة الصعبة التي يتبعونها تجاه المتهودين
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وطلب الملتمسون من المحكمة أمر مؤقت يصدر فيه تعليمات إلى هؤالء الحاخامات باالعتراف بالتهويد 
  .ضوع في القضيةلهذا األمر، إلى أن يتم حسم المو

  7/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  التقاط بث صور لطائرات استطالع اسرائيلية  حول تدقق في كالم نصر اهللا"إسرائيل": "معاريف" .23
االسرائيلية، ان الجيش االسرائيلي شكل لجنتي تحقيق من االستخبارات » معاريف«كشفت صحيفة 

السيد حسن » حزب اهللا«ي الصور التي نشرها االمين العام لـوسالح البحرية للتحقيق ف) أمان(العسكرية 
نصر اهللا في مؤتمره الصحافي الشهر الماضي والذي تحدث فيه عن التقاط بث صور لطائرات استطالع 

  . اسرائيلية فوق بلدة انصارية، مشيرة الى ان التحقيقات االولية التي اجريت بينت أنها موثقة وصحيحة
األمر يتعلق بموضوع حساس جداً، سواء على «ضابط في سالح البحرية إن عن » معاريف«ونقلت 

نحن . المستوى التنفيذي وسواء من ناحية العائالت الثكلى، ولذلك من المهم التحقّق والنظر في األفالم
سنفحصها في عمق، لكن علينا أن ندرك » حزب اهللا«نستطيع أن نعد بأن أي معلومات سنجدها في أفالم 

  .  »ك قد يتطلب وقتاً غير قليلبأن ذل
  8/9/2010، السفير، بيروت

  
  الغتيال السفير اإلسرائيلي في بريطانيا" فيس بوك" من دعوة على قلقةتل أبيب  .24

أعربت وزارة الخارجية في تل أبيب، عن قلقها إزاء الدعوة التي ُأطلقت مؤخراً على أحد : الناصرة
رنت، الغتيال السفير اإلسرائيلي في بريطانيا، رون مواقع التواصل االجتماعي على شبكة االنت

  .بروسؤور
الشهير، " الفيس بوك"واعتبر الناطق باسم الوزارة، أن هذه الدعوة التي تمثّلت بإطالق صفحة على موقع 

 داعياً الحكومة البريطانية إلى عدم تجاهل هذه الحادثة، والعمل "تحريضاً على العنف وسفك الدماء"تعد ،
  .، وفق قوله"التحريضية الخطيرة ضد مندوبي إسرائيل"ف األعمال على وق

، فيما أورد "اغتيال"وقد تضمنت الصفحة اإللكترونية المذكورة، صورة للسفير بروسؤور مرفقة بكلمة 
إسرائيل ترتكب جرائم ضد اإلنسانية، والمملكة المتحدة ينبغي "القامئون على الصفحة في افتتاحيتها أن 

  ".طرد السفير اإلسرائيلي كرد فعل على ذلك، ذلك أن بريطانيا ال تدعم قتل األبرياءعليها أن ت
  7/9/2010قدس برس، 

  
  بن إليعيزر يدعو لضغط عربي ودولي على عباس للتوصل إلى تسوية مع تل أبيب .25

 دعا الوزير اإلسرائيلي بنيامين بن إليعيزر المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوطات على: ةالناصر
  ".لضمان سير العملية التفاوضية، والتوصل إلى تسوية ثنائية بين الجانبين"الجانب الفلسطيني، 

وقال بن إليعيزر، خالل جلسة مشاورات عقدها رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو اليوم الثالثاء 
وط على رئيس السلطة آمل أن تواصل الدول الغربية والعربية على حد سواء، ممارسة الضغ): "7/9(

  ".الفلسطينية محمود عباس لكي يتقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل
أول من يتعين عليه أن يكون منزعجاً من النظام الجديد في الشرق "وأضاف أن دول العالم العربي هي 

  .، بحسب قوله"األوسط، في أعقاب تحول إيران إلى دولة ذات قدرات نووية
أمن "، واألهم منها هو "قضية هامشية"عتبر الوزير العمالي أن قضية االستيطان هي من جهة أخرى، ا
  .تقترب منها تل أبيب، على حد تعبيره" حالة عزل"، محذّراً من "إسرائيل وبقائها

  7/9/2010قدس برس، 
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   داخل مصنع عسكري صهيوني يوقع جرحىغامضانفجار  .26
 متوسطة، جراء انفجار غامض وقع ظهر اليوم أصيب ثالثة مغتصبين صهاينة بجروح: الناصرة

  .1948الثالثاء، في أحد المصانع العسكرية قرب مدينة الرملة بمركز األراضي المحتلة عام 
لم تستطع الشرطة التي تواجدت بكثافة قرب المصنع، "وقالت القناة العاشرة في التلفزيون الصهيوني إنه 
اللحظة، ولم ُيسمح لطواقم اإلسعاف واإلطفاء بالوصول وخبراء المفجرات كشف تفاصيل الحادث حتى 

  .لتلقي العالج الطبي هناك" اساف وكبالن"إلى مكان االنفجار، حيث قامت بنقل المصابين إلى مستشفى 
وأكدت إدارة المصنع العسكري وقوع االنفجار، مشيرة إلى انه لن يسمح بدخول طواقم اإلطفاء 

  .الطواقم الداخلية السيطرة على األوضاع داخل المصنعالخارجية، إال في حال لم تستطع 
  7/9/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تقدم في قرار االنسحاب من الغجر: الخارجية اإلسرائيلية .27

قالت مصادر في وزارة الخارجية أن تقدما كبيرا قد أحرز في ما يخص النواحي األمنية والمدنية : حيفا
ن الجزء الشمالي لقرية الغجر، حيث كان مدير عام وزارة الخارجية لقرار إسرائيل االنسحاب م

اإلسرائيلية يوسي غال، قد ترأس أمس الثالثاء جلسة مشاورات حول قضية قرية الغجر على الحدود 
  .اإلسرائيلية ـ اللبنانية

ف المداوالت وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة نقالً عن جهات إسرائيلية مطلعة، انه يجب اآلن استئنا
، بعد انقطاعها في "اليونيفيل"حول هذا الموضوع مع قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان 

  .أعقاب حادث تبادل إطالق النار الذي وقع في المنطقة الحدودية قبل حوالي شهر
  8/9/2010، المستقبل، بيروت

  
   اقل المعدالت في العالم من1967معدل األمية في االراضي الفلسطينية المحتلة عام  .28

أعلنت عال عوض ، القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني عشية اليوم :  وليد عوض-رام اهللا 
  العالمي لمحو األمية الذي يصادف اليوم األربعاء أنه يوجد في

دة  ألف أمي بالغ ، مشيرة في نفس السياق أنه حسب تعريف منظمة األمم المتح123األراضي الفلسطينية 
يعرف الشخص األمي بانه هو الشخص الذي ال يستطيع أن يقرأ ) اليونسكو(للتربية والثقافة والعلوم 

  .ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية
واعتبرت عوض أن معدالت األمية بين البالغين في األراضي الفلسطينية من اقل المعدالت في العالم 

لإلناث في % 8,3للذكور و% 2,6، بواقع % 5,4ة فأكثر  سن15حيث بلغت نسبة األمية بين األفراد 
 حسب بيانات معهد 2008 - 2005في الدول العربية في األعوام % 27,6 ، في حين بلغت 2009العام 

مليوناً في نفس األعوام منهم ) 60,2(اليونسكو لإلحصاء ، وبلغ عدد األميين في العالم العربي حوالي 
بين الذكور % 18,8مقارنة بـ% 36,9قع نسبة أمية بين اإلناث تصل إلى  مليون من اإلناث ، بوا39,3

، وبلغ عدد األميين في العالم حوالي % 16,6 سنة فأكثر 15، وبلغت نسبة األمية عالمياً بين األفراد 
 مليون من اإلناث وبلغت نسبة األمية بين الذكور البالغين في العالم 510,6مليوناً منهم ) 796,2(

  .لنفس األعوام% 21,1ي حين بلغت بين اإلناث البالغات ف% 11,8
وأشار القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني أنه طرأت تحوالت واضحة على معدالت األمية خالل 
الثالثة عشرة سنة الماضية ، حيث أشارت البيانات إلى االنخفاض الكبير في نسب األمية منذ العام 

 في حين كانت 2009في العام % 5,4 سنة فأكثر 15 بين األفراد  ، حيث بلغت نسبة األمية1997
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 فرد 54 سنة فأكثر هناك 15 فرد عمره 1000 ، وهذا يعني انه من بين كل 1997في العام % 13,9
  .أمي

في العام % 7,8وهذا االتجاه في االنخفاض ينطبق على الجنسين حيث انخفضت النسبة بين الذكور من 
لنفس الفترة ، % 8,3إلى % 20,3 ، أما بين اإلناث فقد انخفضت من 2009ام في الع% 2,6 إلى 1997

في حين أنها كانت بين اإلناث % 66,7وكان االنخفاض األعلى بين الذكور حيث بلغت نسبة االنخفاض 
 1997في العام % 12,4وعلى مستوى نوع التجمع فقد انخفضت في التجمعات الحضرية من %. 59,1
لنفس الفترة % 7,0إلى % 16,9 ، بينما انخفضت في التجمعات الريفية من 2009م في العا% 4,8إلى 

  .للفترة ذاتها% 5,6إلى % 13,5وانخفضت في المخيمات من 
  7/9/2010، القدس العربي، لندن

  
  الهاشمية الدولية لحفظ القرآنمسابقة الفلسطين تنال المركز األول ب .29

مسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن وتالوته وتفسيره، الدورة على المرتبة األولى في ال" فلسطين"فازت 
  . الثامنة عشرة، والتي جرت في المملكة األردنية الهاشمية

فرع الحفظ مع التفسير، وحصلت فيها على المركز األول بفوز : و شاركت فلسطين في فرعين هما
ركز الثالث بفوز الحافظ حمدان يوسف وحصلت فيها على الم: وفرع الحفظ. الحافظ سعيد إبراهيم داوود

  . نجار
وحازت فلسطين أيضاً بالمرتبة الثالثة في المسابقة العالمية الثامنة عشرة لحفظ القرآن الكريم والتي جرت 
في جمهورية مصر العربية، بفوز الحافظ أحمد نايل العدم، وعلى المركز التاسع في مسابقة الجزائر 

  . وتفسيره، بفوز الحافظ بهاء الدين عادل دنديسالدولية لحفظ القرآن الكريم
  7/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   ماليين دوالر على طالب غزةستةونروا توزع األ .30

 مليون 22توزيع نحو » أونروا«قررت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : غزة
.  التالميذ في المدارس التابعة لها في قطاع غزةعلى عشرات آالف)  ماليين دوالر تقريبا6ً(شيكل 

عدنان أبو حسنة أن الوكالة ستشرع اعتباراً من اليوم األربعاء في توزيع » أونروا«وأعلن الناطق باسم 
على كل تلميذ وتلميذة من أبناء الالجئين الدارسين في مدارسها في )  دوالراً تقريبا25ً( شيكل 100
 الف تلميذ وتلميذة مسجلين لدى مدارس أونروا 214«حافي أمس إن نحو وقال في تصريح ص. القطاع

أونروا قررت هذا العام «وأضاف أن . » شيكل، كل بحسب مدرسته المسجل فيها100سيتسلم كل منهم 
دفع المبلغ المطلوب للتالميذ الجدد الذين تم تسجيلهم في مدارسها في الصف األول االبتدائي البالغ عددهم 

) العادية السنوية(، ضمن موازنة برنامج الطوارئ التابع للوكالة، وليس ضمن الموازنة المنتظمة  الفا29ً
 مليون دوالر لتنفيذ أنشطة أونروا في سورية ولبنان واالردن والضفة 84التي تعاني عجزاً يصل إلى 

  .»الغربية وقطاع غزة
  8/9/2010، الحياة، لندن

  
    لسطينيين في الضفة   فعشرة يعتقل اإلسرائيلي االحتالل .31

اعتقلت قوات االحتالل في الساعات األولى من فجر أمس عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية : )أ.ب .د (
على موقعها اإللكتروني عن مصادر عسكرية أن قوات االحتالل ” يديعوت أحرونوت“ونقلت صحيفة . 
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ما إذا كان للمعتقلين أي انتماءات ولم يكشف الجيش ع. ” مطلوبون“اعتقلت الفلسطينيين بدعوى أنهم 
  .    ” تمت إحالة المعتقلين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم“تنظيمية، إال أنه أضاف أنه 

     8/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   يفرض طوقاً شامالً على الضفة اإلسرائيلياالحتالل .32
أعلنت قوات االحتالل اإلسرائيلية وبناء على قرار وزير جيش االحتالل إيهود باراك طوقا شامال على 

، وحتى منتصف ليلة السبت 2010-9-7" الثالثاء"الضفة الغربية يسري مفعوله منذ منتصف هذه الليلة 
  . 2010-9-12، على أن يرفع صباح األحد 11-9-2010

من تنفيذ المقاومة ) إسرائيل(لى الضفة الغربية، ناتج عن خشية ويأتي هذا الطوق اإلسرائيلي ع
  . الفلسطينية في الضفة الغربية، لعمليات عسكرية تستهدف مستوطنين عشية األعياد اليهودية

وأضافت المصادر اإلسرائيلية أن الحاالت اإلنسانية الطارئة فقط سيتم استثناؤها من الطوق ويسمح لها 
طينية المحتلة وشرق القدس، وذلك بعد الحصول على تصريح خاص مما يسمى بدخول األراضي الفلس

  .باإلدارة المدنية
  7/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
    اإلسالمية في النقب تدعو عباس لعدم مبادلة أرضٍ فلسطينية بفلسطينية  الحركة  .33

ي محمود عباس باالمتناع عن  الرئيس الفلسطين48دعت الحركة اإلسالمية في النقب المحتل عام  :القدس
وبعث رئيس . ” إسرائيل“مبادلة المستوطنات بأراض الخلصة المحاذية لقطاع غزة ضمن تسوية مع 

الحركة اإلسالمية الجنوبية في منطقة النقب الشيخ سعيد الخرومي برسالة لعباس أوضح له أن أراضي 
الكتل االستيطانية الكبرى ضمن تسوية، تعود عن نيتها مبادلتها مع ” إسرائيل“منطقة الخلصة التي أعلنت 

  . بعد تهجيرهما إبان النكبة 1950بملكيتها لعشيرتي العزازمة والترابين والتي صودرت منهما عام 
هل ترضى : ونوه الخرومي بأن مثل هذه المبادلة تعني رش الملح على جرح ما زال نازفاً وتساءل

  ؟”من ذقنه واعمله شباك“والمنطبق عليه المثل الشعبي ” إسرائيل“القيادة الفلسطينية بما تقوم به 
  8/9/2010، الخليج، الشارقة

  
    اعتقال فلسطيني في أمريكا بتهمة محاولة شراء أسلحة   .34

ذكرت شبكة تلفزيونية أمريكية أن السلطات األمنية األمريكية اعتقلت مؤخراً فلسطينياً في : )آي.بي .يو (
” دبليو إس في إن“وقالت شبكة . اولة شراء مئات األسلحة المسروقة جنوب فلوريدا بعد اتهامه بمح

WSVN األمريكية إن عناصر األمن في مطار ميامي الدولي اعتقلت عبد العزيز عزيز حمايل، بتهمة 
بحسب ما تنص الشكوى ” لشعبه“ قطعة سالح علم مسبقاً أنها مسروقة لتسليمها 300محاولة شراء 
  .المرفوعة ضده 

 ومسدسات وكواتم صوت 16لشكوى أن حمايل اتصل بمصدر موثوق وطلب شراء بنادق إم وتضيف ا
وأشارت إلى أن حمايل لديه صديق للعائلة من بلدة في الضفة . وقنابل يدوية وأجهزة تفجير عن بعد 

ترة ويحقق األمن األمريكي في القضية منذ عام تقريباً إالّ ان حمايل اختفى لف. الغربية يعيش في ميامي 
  .آب على متن طائرة قادمة من عمان إلى شيكاغو / أغسطس29قبل أن يتم رصده في 

  8/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   بتسهيل معامالت الالجئين الفلسطينيين تشيد" شاهد"مؤسسة  .35
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لحقوق اإلنسان شهادة تقدير للقائم بأعمال المدير العام للمديرية بالتكليف » شاهد«قدم وفد من مؤسسة 
ما يبذله من جهد ميداني ملحوظ في سبيل تسهيل استصدار «مالزم رمزي فرحات، تقديرا له على ال

األوراق الثبوتية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، فضال عن سعيه الدؤوب لتطوير عمل المديرية إلى 
  . »شاهد«، بحسب بيان »األفضل، وحثته فيها على بذل المزيد

 الفلسطينيين، الحظوا النقلة النوعية في أداء وضبط أعمال المديرية الذي المراجعين«واعتبرت شاهد أن 
ى عموم انعكس إيجابا على سير العمل من جهة وسرعة إنجاز المعامالت والذي سبب ارتياحا عاما لد

  . »نان رغم اإلمكانات البدائية المتواضعةالالجئين الفلسطينيين في لب
  8/9/2010، السفير، بيروت

  
  القدس بالنسبة لي ولكل األردنيين خط أحمر : ألردنياالعاهل  .36

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني امس ان األردن سيستمر في بذل كل جهد ممكـن لحمايـة                 :  بترا –عمان  
القدس ومقدساتها وتقديم كل الدعم للمقدسيين لتمكينهم في المدينة المقدسـة والحفـاظ علـى مـصالحهم                 

لقائه شخصيات وفعاليات مقدسية دينية إسالمية ومسيحية وممثلي األوقـاف          وقال جاللته خالل    . وحقوقهم
الـدعم األردنـي والـدعم      "ورؤساء جمعيات خيرية وغرف تجارية وفعاليات اقتصادية وأكاديميين ان          

، مشيرا إلى استمرار وزيادة المشروعات التي تهـدف         " الشخصي للقدس ولألهل في القدس مستمر بقوة      
  .ألماكن المقدسة وصيانتها ودعم القائمين عليهاالى الحفاظ على ا

، وشدد على أن المدينة المقدسة تواجـه تحـديات          " كل اإلمكانيات األردنية تحت تصرفكم    "وقال جاللته   
  . كبيرة ما يستوجب استمرار التنسيق والعمل فريقا واحدا لتجاوز هذه التحديات

نيين خط أحمر وان كل الخيارات القانونية والـسياسية         وأكد جاللته أن القدس بالنسبة لجاللته ولكل األرد       
مفتوحة لحماية القدس والتصدي لإلجراءات اإلسرائيلية األحادية التي تـستهدف تغييـر هويـة المدينـة       

  .وإفراغها من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين
  8/9/2010، الدستور، عمان

 
  الحتالل اإلسرائيلي بالشعب الفلسطيني شاهد على الظلم الذي ألحقه االمخيمات: الرفاعي .37

األردن وبتوجيهات من القيادة الهاشمية يـضع خدمـة الـشعب           " أكد رئيس الوزراء أن      :)بترا (- عمان
، الفتا الى أن هذا كان وما يزال وسيبقى نهجا أردنيا، ألننا نؤمن             "الفلسطيني وقضيته على رأس أولوياته    

اندة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه ثابت مـن ثوابـت           أن دعم الشعب الفلسطيني واجب، وان مس      
  .السياسة األردنية

وأوضح الرفاعي أن المخيمات شاهد كبير على الظلم الـذي ألحقـه االحـتالل اإلسـرائيلي بالـشعب                  
الفلسطيني، وهي عنوان من عناوين القضية الفلسطينية، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته تجاه الـشعب               

خالل إنجاز عملية السالم، القادرة على إعطاء الشعب الفلسطيني كامـل حقوقـه الـسياسية               الفلسطيني  
نؤمن أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية يفـتح البـاب       "وقال رئيس الوزراء إننا     . والوطنية على أرضه  

جب أن يضمن   ، مؤكدا أن الحل العادل ي     "أمام حلول لكثير من المشكالت التي تعاني منها المنطقة والعالم         
  .للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني

 8/9/2010، الغد، عمان
 

  نريد المفاوضات بأجواء إيجابية :  في السرايااألردنوزير خارجية  .38
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اكد وزير الخارجية األردني ناصر الجودة، بعد زيارة رئيس الحكومة سـعد الحريـري، فـي الـسرايا             
رة، على اهمية استمرار التنسيق والتشاور مع لبنان مع انطالق المفاوضات المباشرة بين الجـانبين               الكبي

  . الفلسطيني واإلسرائيلي
 -التركيز يجب ان يكون أيضاً على شمولية الحل، حل شـامل وعـادل للـصراع العربـي                  «وقال إن   

محتلة الى سوريا ومـا تبقـى مـن         اإلسرائيلي وعودة الحقوق العربية إلى أصحابها، عودة األراضي ال        
األراضي المحتلة الى لبنان في إطار يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على التـراب                

إن الفترة المقبلة ستكون فترة هامة جداً، ضرورة استمرار التنسيق والتـشاور مـع              . الوطني الفلسطيني 
اك مفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في أجواء إيجابية        األشقاء هنا في لبنان، وكذلك أن تكون هن       

  . »وبكل ما يتطلب ذلك من مسؤولية عالية من قبل الجميع
 8/9/2010، السفير، بيروت

  
   أيلول 18 محاور في أربعة  من إلى غزةتنطلق" شريان الحياة" .39

» 5-شريان الحيـاة    « حملة   أعلن عضو لجنة المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة نبيل حالق، أن           
أوروبـا والمغـرب العربـي والخلـيج،        :  أيلول الجاري من أربعة محاور     18باتجاه غزة ستنطلق يوم     

  . باإلضافة إلى الحملة اآلسيوية لكسر الحصار على غزة، والتي ستتوجه أيضا إلى غزة في أيلول
إلى غزة، يـرتبط بالـذكرى      » 5 –شريان الحياة   « أيلول إلطالق حملة     18وكشف عن أن اختيار موعد      

الثامنة والعشرين لمجازر صبرا وشاتيال التي ارتكبها العدو الصهيوني بعد احتالله العاصـمة بيـروت،               
وهي المجازر التي كشفت على أوسع نطاق الطابع االرهابي والوحشي للكيان الصهيوني والتي كانـت               «

  . »بداية الحملة العالمية لمناصرة الشعب الفلسطيني
 8/9/2010، لسفير، بيروتا

  
  "البداوي"و" البارد"لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني تلتقي اللجان الشعبية في  .40

لقاء بين اللجان الشعبية في مخيمـي نهـر         " األونروا"نظمت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين       
فيه وفد من اللجنة برئاسـة مايـا   البارد والبداوي وطرابلس ولجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، شارك  

  .في الشمال تشارلز هيغينز" األونروا"مجذوب ومدير وحدة عمليات 
في طرابلس مدير مشروع صندوق تحقيـق األهـداف         " كواليتي إن "حضر االجتماع الذي عقد في فندق       

رد وممثلـون عـن     اإلنمائية لأللفية التابع لألمم المتحدة محمود زيدان ومنسق البرنامج في مخيم نهر البا            
  .اللجان الشعبية في مخيمي نهر البارد والبداوي ومدينة طرابلس وزياد األيوبي

أولويات اللجنة انطالقا من خطة العمل التي تمتد على سنتين بإشراف مباشـر مـن               "وعرضت مجذوب   
ارئـة  سياسة مد اليد التي تتبعها اللجنة لمعالجـة جميـع المـشاكل الط            "، مؤكدة   "رئيس مجلس الوزراء  

والعالقة، وخصوصا في هذه المرحلة التي تشهد االنتهاء من الرزمة األولى من الوحدات السكنية في نهر                
  ".البارد ومباشرة تنفيذ الرزمة الثانية

أما ممثلو اللجان الشعبية في مدينة طرابلس، فعرضوا أوضاع الالجئين المقيمين في المدينة الذين يعانون               
  .عن زمالئهم داخل المخيمات ويشكون من التمييز في المساعداتمن أوضاع ال تقل صعوبة 

  8/9/2010، المستقبل، بيروت
  

  اللبنانيين استنكرت حصار غزة" البرلمانيينرابطة  .41
حـصار  " رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين    "المنتسبة الى   " رابطة البرلمانيين اللبنانيين  "استنكرت  

الدعوة األميركية الى التفـاوض المباشـر بـين         "اعها الشهري امس ان     وقالت في بيان عقب اجتم    . غزة
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الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية مشبوهة ولن تكون نتيجتها مختلفـة عمـا سـبقها مـن لقـاءات                  
الرد الوحيد سـيكون    "واكدت ان   ". ومحادثات، بل ستزيد الوضع الفلسطيني ووحدة أرضه وشعبه سوءا        

استمرار الحصار الظالم لقطاع غزة الذي يعاني       "، رافضة   "لى قاعدة المقاومة  بوحدة الصف الفلسطيني ع   
  ".سكانه ظروفا إنسانية خطرة بسبب النقص الحاد في حاجاتهم الغذائية

  
موجة التهجير المتعمد تمهيدا لبناء ما يسمونه مدينة داود ضمن سياق التهويد العام لفلسطين              "وحذرت من   

  ".صرية صافيةتحت عنوان دولة يهودية عن
  8/9/2010، النهار، بيروت

 
  "إسرائيل"انتقدت التخلي عن اللبنانيين في " جبهة الحرية" .42

ما اوردته وكاالت اخبارية لبنانية نقال عن الـصحافة االسـرائيلية ومفـاده ان              " جبهة الحرية "استهجنت  
رس االسرائيلية يبلغ حاليا الف     احصاء اخيرا بين ان عدد الطالب اللبنانيين الذين يتلقون علومهم في المدا           

وسألت عن ضمير الساسة اللبنانيين الذين يتخلون عن ابناء وطنهم من الجيل الصاعد برميه للعدو            . طالب
  ".ليتولى تنشئته وتربيته في مدارسه

  8/9/2010، النهار، بيروت
  

  في انتهاك السيادة اللبنانية تتمادى  "إسرائيل" :اللبنانيالجيش  .43
فـي انتهـاك    ” إسرائيل“في بيروت أكدت قيادة الجيش تمادي        ):آي.بي  .يو  (دس المحتلة،    الق -بيروت  

 وذلك عبر خرق عدد من طائراتهـا الحربيـة          1701السيادة اللبنانية وقرار مجلس األمن الدولي الرقم ،       
  :أمس األجواء اللبنانية، على الشكل اآلتي

معاديتان، أمس، األجواء   ” إسرائيليتان“رتان حربيتان   في العاشرة إال ربعاً من قبل ظهر اليوم  خرقت طائ          
اللبنانية مقابل جبيل، نفذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق بعلبك، الهرمل وغادرتا من فوق بلدة الناقورة، وفق                

  .ما اكدت قيادة الجيش اللبناني 
زارع شبعا حيث نفـذتا     معادية األجواء اللبنانية، من فوق م     ” إسرائيلية“كما خرقت أربع طائرات حربية      

كذلك خرقت أربـع    . طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب وجونية، ثم غادرت من فوق بلدة علما الشعب              
معادية األجواء اللبنانية، من فوق مزارع شبعا، حيث نفذت طيرانـا دائريـا             ” إسرائيلية“طائرات حربية   

  .ة فوق مناطق الجنوب والشوف، ثم غادرت من فوق بلدة الناقور
 8/9/2010، الخليج، الشارقة

  
  الجزائر لم توجه دعوة لعباس: "البالدجريدة " .44

 شرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في جولة مغاربية ضمت ليبيا وتونس ثم المغـرب،                :م·علي
، حـسب مـصادر مـن       ''بعيدا جدا '' بمطار هواري بومدين يبقى       في الجزائر  لكن احتمال نزول طائرته   

وعكس التقارير الصحفية الفلسطينية التي أشارت إلى وجود الجزائر ضمن           ·فلسطينية بالجزائر السفارة ال 
برنامج جولة أبو مازن اإلقليمية، نفت مصادر من السفارة الفلسطينية وجود أي لقـاء لمحمـود عبـاس                  

ـ         ''بالمسؤولين الجزائريين، وقالت هذه المصادر       ه الـدعوة   إن عباس لن يتوقف بالجزائر ألنه لم توجه ل
  .''لزيارتها

في رد على سؤال عن احتمال أن يحدث تطور آخر في اللحظة األخيـرة، بنبـرة                '' البالد''وقال مصدر   
وعلى مستوى السفارة ال يوحي شـيء       ·''األمل معدوم في حدوث هذه الزيارة     ''إن  '' األسف''طغى عليها   

   .باالستعداد الستقبال أبو مازن
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ت الجزائر في السنوات الخمس الماضية أغلب قيـادات حركـة المقاومـة             وبعكس أبو مازن، فقد استقبل    
التي تسير األوضاع في غزة، وحظيت قيادات الحركـة باسـتقبال رسـمي عـالي               '' حماس''اإلسالمية  
ولم يعلن المسؤولون في الجزائر ورام اهللا أسباب القطيعة الحاصـلة بـين رئاسـة الـسلطة                 · المستوى

لكن تقارير تشير إلى غضب جزائري على محمود عباس مردها قضية تسيير            والمسؤولين في الجزائر،    
أموال الدعم التي منحتها الجزائر للسلطة، وخصوصا بعد اكتشاف قيام بعض كبار المسؤولين في السلطة               
بتحويل ماليين الدوالرات وهبتها الجزائر للشعب الفلسطيني تنفيذا لقـرارات القمـة العربيـة ومـؤتمر                

  لى حساباتهم الشخصية في المغرب،المانحين إ
المسؤولين الجزائريين من أن السلطة الفلسطينية ال تتذكر الجزائر إال عند نضوب خزائنها بينمـا               ويذكر  

  .تتجاهلها في المسائل المتعلقة بمسار السالم 
 8/9/2010، الجزائر البالد

  
  ريب األموال إلى غزة  نفق لتهبامتالك الشخصي إلسماعيل هنية وتتهمه الحارسمصر تعتقل  .45

ذكرت مصادر أمنية مصرية أن أجهزة األمن المصرية اعتقلـت الحـارس             ):المصريون(محمد يوسف   
الشخصي إلسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاه غزة، خالل وجوده في األراضي المصرية              

  .منذ نحو أربعة أشهر
نجل الوزير في الحكومة المقالة باسـم       " محمد نعيم "ل  وقالت المصادر أن مباحث أمن الدولة قامت باعتقا       
 اشهر الماضية، ولم تفلح عشرات الوساطات التي قام         4نعيم، غير أن األمر جرى التكتم عليه خالل الـ          

  بها محامون ورجال أعمال مصريين وعرب في إطالق سراحه 
لغا كبيرا من المال والذهب، على       أثناء تواجده في شقته وبحوزته مب      11/4/2010حيث تم اعتقاله بتاريخ     

حد قول المصادر التي أشارت إلى أن االعتقال تم على خلفية امتالك محمد نعيم ألحد األنفاق الخاصـة                  
تربطها عالقـة   "بتهريب األموال والذهب إلى غزة، وتم التكتم على القضية بناء على طلب دولة عربية               

  ".جيدة بحماس
 8/9/2010، المصريون، القاهرة

  
   مخازن للسالح ونفقين لتهريب السيارات تسعةاألمن المصري يضبط  .46

ضبطت قوات الشرطة المصرية في سيناء تسعة مخازن جديدة للسالح والمتفجرات قبل تهريبها             : وكاالت
    . لقطاع غزة، كما ضبطت نفقين لتهريب السيارات جنوب منفذ رفح

ة المصرية في العريش ضبطت مائة كجم من مـادة          االخبارية الفلسطينية أن الشرط   »معا  «وأفادت وكالة   
   . تي شديدة االنفجار بأحد المخازن السرية بمقابر المقرونتين برفح.أن.تي

وضبطت أسلحة آلية وذخائر في أربعة مخازن مختلفة بمناطق السكادرة وقرية ابـو الفيتـا والخروبـة                 
ب مدينة العريش وخامسا للـسالح بمنطقـة        التابعة لمدينة الشيخ زويد ومخزنا رابع بقرية بئر لحفن جنو         

  . طلقة مضادة للطائرات80الدقاق بمدينة الحسنة بوسط سيناء، مبينا أنه عثرت بداخله على حوالي 
ضبطت أجهزة األمن المصرية في وقت متقدم من مساء أول من أمس فتحتي نفقـين تقعـان علـى                   كما  

رم سالم، مخصـصتين لتهريـب حـافالت        مسافة قريبة من بعضهما في منطقة جنوب معبري رفح وك         
  .صغيرة إلى غزة، وصادرت شاحنة صغيرة كانت قرب إحدى الفتحتين في طريق تهريبها إلى القطاع

  8/9/2010، البيان، دبي
 

    ألبناء غزة  مصريةكسوة عيد  .47
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ـ   35أعلنت لجنة اإلغاثة اإلنسانية في مصر، أمس، أنها تمكنت من إدخال    : القاهرة ى  شـاحنة إغاثـة إل
  .األراضي الفلسطينية تحمل معها كسوة العيد ألبناء قطاع غزة المحاصر 

  وقال األمين العام للجنة عبدالقادر حجازي إن القافلة تم تجهيزها من مختلف أفرع اللجنـة بالمحافظـات                 
  

بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتجاوزت تكلفتها نصف مليون جنيه من تبرعات المصريين، للتخفيف مـن               
  .ناة أبناء شعب فلسطين ومشاركتهم فرحة العيد معا

 8/9/2010، الخليج، الشارقة
 

  غزةتقرير عربي يرصد الوضع الكارثي لمصادر المياه في قطاع  .48
 حذر تقرير حديث لجامعة الدول العربية من االنتهاكات اإلسرائيلية الخطيـرة التـي              :QNA –القاهرة  

را إلى أن الحصار والعدوان المستمر على القطاع أدى إلى          ترتكبها سلطات االحتالل في قطاع غزة، مشي      
  .تهديد حياة المدنيين خاصة الممارسات تجاه مصادر المياه في القطاع

إن الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطـاع  -الذي صدر عن قطاع فلسطين بالجامعة     -وقال التقرير   
ة لتطهير المياه، مما أدى إلى تلوثها بـشكل          أدى إلى منع دخول المواد الالزم      2007منذ منتصف يونيو    

كبير، كما أن العديد من مناطق القطاع ال تصلها المياه سوى مرة أو مرتين أسبوعيا ولعدد محدود جـدا                   
  .من الساعات

 بئراً  140 بئرا من أصل     52وتابع التقرير أن الحصار اإلسرائيلي للقطاع أدى إلى تعطيل عملية تشغيل            
المياه الفلسطينية،إضافة إلى توقف األعمال اإلنشائية والفنية في مـشروع محطـة            تشرف عليها مصلحة    

   .معالجة مياه الصرف الصحي شمال قطاع غزة
 8/9/2010، العرب، الدوحة

 
  بنودةأبرز  والقضية الفلسطينية  للجامعة134 جدول أعمال الدورة تنشر" المستقبل" .49

 بنـداً،   25 ايلـول الجـاري      16لعربية التي تنعقد في      لجامعة الدول ا   134يتضمن جدول اعمال الدورة     
ابرزها ما يتصل بقضية فلسطين والصراع العربي ـ االسرائيلي، وفي هذا البند فقـرة التـضامن مـع     

  . الجمهورية اللبنانية، والجوالن العربي السوري المحتل
  :ويأتي بند القضية الفلسطينية في البند الرابع وهو كاألتي

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلـسطينية      :  قضية فلسطين والصراع العربي االسرائيلي     :البند الرابع 
القدس، االستيطان، الجدار،   (والصراع العربي االسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم العربية، متابعة تطورات          

ة وصـمود الـشعب     ، دعم موازنة السلطة الوطنيـة الفلـسطيني       )االنتفاضة، الالجئين، األونروا، التنمية   
  .الفلسطيني

االجراءات االسرائيلية في القدس، تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الـدول     
، تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب االقليمية لمقاطعة اسـرائيل           )84الدورة  (العربية المضيفة   

ئي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في األراضـي  ، األمن الما)134 ـ  133(بين دورتي مجلس الجامعة 
  .العربية المحتلة، الجوالن العربي السوري المحتل، التضامن مع الجمهورية اللبنانية

  ؟)78(تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون االدارية والمالية في دورتها العادية  -
  ."ما يستجد من أعمال

 8/9/2010، المستقبل، بيروت
 

  "فلسطين: وادي الذئاب" سينمائيا في "اسرائيل"نتقم من تركيا ت" .50
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 وذلك انتقاما للهجـوم     "فلسطين: وادي الذئاب " بإنتاج فيلم    شركة المنتجة، بانا فيلمز   قامت ال  :)تركيا(أدما  
 غزة، وانتقاما ألعمال اسرائيل الهمجيـة ضـد الـشعب           كسر حصار ل" اسطول الحرية "العسكري على   

حول المحاولة الفاشلة للقوارب التركيـة      " فلسطين: وادي الذئاب "تدور أحداث    حيث. الفلسطيني االعزل 
الماضي إلى كسر الحصار البحري الذي تفرضه اسـرائيل علـى           ) مايو(الستة التي سعت في شهر أيار       

  .غزة
قصة حول هذا الفيلم، ركزت الـشركة المنتجـة، بانـا           الفي  " نيويورك تايمز "وحسب ما ذكرت صحيفة     

لى االراضي الفلسطينية كمحور لعمل هذه السنة السينمائي، وكانت قد همت ببدء التصوير حين              فيلمز، ع 
وقعت حادثة القوارب التركية فقررت الشركة االستفادة منها في هذا العمل الذي تأمر أن يتحول إلى فيلم                 

 جاهزا للعرض   الذي سيصبح " فلسطين: وادي الذئاب "ويصر فريق االنتاج أن      .يكتسح السوق هذه المرة   
على الرغم من ذلك، فـإن البرنـامج        . في اكتوبر المقبل ال عالقة له بالدين وانه ال يغذي معاداة السامية           

  .التلفزيوني قد صور الجنود االسرائيليين وهم يخطفون األطفال ويقتلون المدنيين األبرياء
اة السامية وانها تـشكل خطـرا       وقد اعترضت اسرائيل رسميا على هذه المشاهد، معتبرة انها تعزز معاد          

  .على اليهود في تركيا
  8/9/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   إلى تمديد قرار تجميد االستيطان بالضفة الغربية "إسرائيل" يدعوان والفروفكوشنير  .51

ل  ايلو 26طالبت روسيا وفرنسا أمس الثالثاء بمتابعة تجميد االستيطان اإلسرائيلي الى ما بعد             : )أ ف ب  (
  . الفلسطيني الذي استؤنف لتوه-، مشددتين على ضرورة مواصلة الحوار المباشر اإلسرائيلي )سبتمبر(

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف خالل مؤتمر صحافي عقده فـي بـاريس مـع نظيـره                  
ل  ايلـو  26نحن قلقون جميعا وننتظر ما سيحصل بعد انتهـاء التجميـد فـي              "الفرنسي برنار كوشنير،    

يجب ان نبذل كل ما في وسعنا حتـى ال تتوقـف            "وأضاف  ". حول إقامة مستوطنات إسرائيلية   ) سبتمبر(
وعلى جميع الذين يمكن ان يؤثروا على نهاية التجميد ان يبذلوا كل            ). سبتمبر( ايلول   26المفاوضات في   

  ".ما في وسعهم لمنعه
يجب ان نحاول اسـتخدام كـل       "وقال  ". ركاتحليال مشت "وأشار كوشنير الى ان باريس وموسكو تتقاسمان        

 مـن إقنـاع     26 او قبل    26ثقلنا، االتحاد االوروبي وروسيا والبلدان العربية خصوصا، حتى نتمكن في           
  ".اإلسرائيليين بمتابعة تجميد االستيطان، بشكل او بآخر

8/9/2010، المستقبل، بيروت  
  

  اً في الشرق األوسط لن يتحقق سريعالسالم: أوباما يحذّر .52
او " بـسهولة "ن السالم في الشرق االوسط لـن يتحقـق          أحذر الرئيس االميركي باراك اوباما أمس من        

  .برغم استئناف المفاوضات المباشرة بين االسرائيليين والفلسطينيين" سرعة"بـ
 اشار اوباما الى ان التطورات االخيـرة      ) روش هاشاناه (ففي رسالة بمناسبة رأس السنة اليهودية الجديدة        

في الوقت الذي استأنف االسـرائيليون والفلـسطينيون        "وقال  . في المنطقة احيت االمال في تحقيق السالم      
الحوار المباشر علينا نحن تشجيع ودعم من هم مستعدون لتجاوز خالفاتهم والعمل من اجل التوصل الى                

  ".االمن والسالم في االراضي المقدسة
يأتي سريعاً، لكن اليوم لدينا فرصة في المضي قدماً نحو هـدف            التقدم لن يأتي بسهولة ولن      "وأضاف ان   

  ".سرائيل وفلسطين تعيشان جنباً الى جنب في سالم وامنإدولتان، : مشترك
8/9/2010، المستقبل، بيروت  
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   في الواليات المتحدة يخطط لعرقلة مفاوضات شرم الشيخاإلسرائيلياللوبي  .53
ألمريكي باراك أوباما مع وزيرة خارجيته هيالري كلينتـون         بحث الرئيس ا  :  أحمد عبدالهادي  - واشنطن

أمس االستراتيجية األمريكية في الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين،             
وطبقا لتقارير أمريكية فإن هذه الجولة تواجه تهديـدا         .  سبتمبر الجاري بشرم الشيخ    14والتي ستعقد في    

ي إلى تعثر مبكر للمفاوضات بسبب موقف إسرائيل من تجميد االستيطان، والـذي تنتهـي               يمكن أن يؤد  
  .مهلته نهاية الشهر الجاري

وإضافة إلى عقبة االستيطان، فإن اللوبي اإلسرائيلي في الواليات المتحدة يدفع في اتجاهين متـوازيين،               
لشرق األوسط، في معارضـة أي      بلورهما إيليوت أبرامز مستشار الرئيس السابق جورج بوش لشؤون ا         

  .مشاركة أمريكية مباشرة في المفاوضات، وتحديد عام للتوصل إلى اتفاقية إطار
وأوضح أبرامز، المعروف بدعمه الشديد للمواقف اإلسرائيلية المتشددة، أن وجود أمريكا في المفاوضات             

وأضاف أن التوصل التفاقية إطار     . سيؤدي إلى تصليب مواقف الفلسطينيين واإلسرائيليين، وبالتالي فشلها       
انتحـار  "خالل عام هدف خاطئ، ألنه يرغم األطراف على إعالن مواقفها النهائية وهو أمر يعد بمثابـة                 

ويهدف أبرامز إلى   . ، لذلك يجب ترك المفاوضات فترة زمنية كافية حتى تصل إلى اتفاقية نهائية            "سياسي
مكن إسرائيل من استيعاب أكبر مساحة ممكنة من األراضي         جعل تلك الفترة تمتد إلى ما ال نهاية حتى تت         

  .الفلسطينية، ومن ثم فرض مشروع جعل تلك األراضي جزءا من إسرائيل
8/9/2010، )السعودية(الوطن اون الين،  

  
   غياب أشتون عن إطالق المفاوضات في واشنطنينتقدونبرلمانيون أوروبيون  .54

بشدة الثالثاء  ) كتلة المحافظين ( سياسية في البرلمان االوروبي      كبر كتلة أانتقد رئيس   : )يو بي أي، أ ش أ     (
قرار وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين اشتون التوجه الى الصين بدال مـن حـضور اسـتئناف                 

  .المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في واشنطن الخميس الماضي
 دعوة للتوجه الى واشنطن لكنها فضلت التوجه الى بكين قائلـة            وكانت وزيرة الخارجية االوروبية تلقت    

  .مرتقبة منذ فترة طويلة" رحلة مهمة"انها 
لكن رئيس كتلة المحافظين جوزف داول عبر عن عدم تفهمه لهـذا االمـر نظـرا ألهميـة اسـتئناف                    

  .الجاري) سبتمبر( ايلول 2المفاوضات بين االسرائيليين والفلسطينيين في 
كيف يمكننا ان نبرر غيابنا  "ول متوجها الى رئيس المفوضية االوروبية جوزيه مانويل باروزو          وتساءل دا 

؟ "عن طاولة المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين في حين اننا ابرز الجهات المانحـة لهـذه المنطقـة                
ك وهـم   االوروبيين ال يفهمون ذل   "واضاف خالل هذا النقاش الذي خصص لوضع االتحاد االوروبي ان           

  ".محقون
انتقد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشـنير ايـضا غيـاب اشـتون عـن               ) اغسطس(وفي نهاية اب    

  .المفاوضات
فـي  (ال يمكننا ان نطلب حضورا يتجاوز مجرد الحضور المـالي           "واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أنه      

ة الدبلوماسية االوروبية فـي القيـام       عن هذا اللقاء مشيرا الى رغب     " وان نغيب ) تسوية القضية الفلسطينية  
  .بدور سياسي بهدف تسوية النزاع

وظهـور  " "بشكل حصري بين الطـرفين    "ورد متحدث باسم اشتون انذاك بالقول ان المفاوضات تجري          
  ". اشتون في مأدبة العشاء لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على المحادثات

8/9/2010، المستقبل، بيروت  
  

     دولة فلسطينية مستقلة  امةإقإسبانيا تدعو إلى  .55
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والفلسطينيين، ” إسرائيل“أعربت إسبانيا، أمس، عن تأييدها إلطالق المفاوضات المباشرة بين          : )أ.ب  .د  (
  .” مستقلة ديمقراطية تمتلك مقومات الحياة“ودعت إلى إقامة دولة فلسطينية 

 أنغيل موراتينـوس أدلـى بهـذه        وذكرت وزارة الخارجية اإلسبانية أن وزير الخارجية اإلسباني ميجيل        
وذكرت وزارة الخارجية اإلسبانية    . التصريحات خالل لقائه نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مدريد          

   .أن وضع مكتب السلطة في مدريد سيرتقي بحيث يصبح بعثة دبلوماسية
8/9/2010، الخليج، الشارقة  

 
   في تعاظم فكرة المقاومة  كبيراًإسهاما أسهمتحماس :  االسرائيليالقومي األمنمعهد دراسات  .56

يواصل اقطاب الدولة العبرية محاوالتهم لنزع الشرعية عن المقاومة  :زهير اندراوس - الناصرة
حماس، ولكن بموازاة ذلك لوحظ في الفترة االخيرة  الفلسطينية، وتحديدا االسالمية منها، الممثلة بحركة

 باتت تعترف بان حماس، وعلى الرغم من الحصار المفروض ان مراكز االبحاث في الدولة العبرية،
  .عليها، باتت العبا مركزيا في الساحة العربية والفلسطينية

وبحسب بحث جديد اعد من قبل معهد دراسات االمن القومي في تل ابيب فقد اسهمت حركة حماس 
، وقد تم ذلك عن طريق دمج اسهاما كبيرا في تعاظم فكرة المقاومة في المنطقة خالل العقود االخيرة

اظهار االنسحاب : اعمال دفعتها لمكافحة اسرائيل مع اعمال في الساحة الفلسطينية الداخلية وعلى رأسها
االسرائيلي من قطاع على انه نجاح للحركة في استنزاف اسرائيل، واجبارها على االنسحاب الكامل من 

  . انشئت فيهااالرض الفلسطينية، واقتالع مستوطنات اسرائيلية
وقال الباحث، ميخائيل ميلشطاين، ان حركة حماس ادارت معارك عسكرية عديدة في قطاع غزة في 
السنوات االخيرة، والتي تبرزها حماس كنجاحات، بما في ذلك ايضا، حملة الرصاص المصبوب، خاصة 

  .بسبب عدم قدرة اسرائيل على اعالن النصر او الحسم للمعركة
حماس تمثل نموذجا لم يسبق له مثيل لتوجه المقاومة، فهي الحالة الفريدة في الشرق وتابع قائال ان 

االوسط التي يصعد فيها احد التنظيمات التابعة لمدرسة االخوان المسلمين، ويمتلك جناحا عسكريا 
ة، وبذلك مستقال،الى دفة الحكم في انتخابات ديمقراطية، وبعد ذلك ُيقصى بالقوة الحكم القائم في قطاع غز

  .اسس لنفسه موقفا ذا سيادة في منطقة غزة، على حد تعبيره
ولفت الى ان كل ذلك قد انجزته حماس بدون ان تندمج في تسويات سياسية ايا كانت، مثلما فعلت منظمة 
التحرير الفلسطينية، وتخلت بشكل مطلق عن حياة السرية، وتبنت بشكل كامل المالمح الحكومية، وذلك 

ستمرارها في طرح مفهوم الجهاد ضد خصم خارجي بالتزامن مع ادارة دفة الحكم، وفي من خالل ا
اعقاب ذلك اصبحت حماس عامل المقاومة المركزي في المنطقة، التي تعيش التوتر الداخلي، بالتزامن 

  .مع اجراءات انشاء المؤسسات الحكومية
كومة لبنان، لكنه ال يحكم الدولة نفسها، في سياق مشابه ومن اجل المقاومة اندمج حزب اهللا ايضا في ح

  .وعليه فانه يواجه تحديات ومعضالت تشبه المعضالت التي تعاني منها حماس
وتابع الباحث قائال ان النهج الفريد لحماس وخبرتها الطويلة التي تجمعت خالل العشرين سنة من قيامها 

اطاتها، ومع ذلك اكتسبت الحركة ايضا في مختلف المجاالت يمثالن عامال اساسيا في رسم انماط نش
  .ايحاًء والهاما كبيرا من قوى المقاومة االخرى الموجودة في الساحة، وعلى رأسها حزب اهللا

واوضح ان حرب لبنان الثانية كانت بالنسبة لحماس مصدر محاكاة بارزا على المستوى النظري 
دد بالشكل االنجع الدروس التي والعملي، فخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ج

استخلصوها من هذه المواجهة، ففي لقاءات صحافية و خطابات جاءت في االشهر التي تلت الحرب، 
عرض مشعل بشكل منهجي استنتاجات الحرب، وقد وصفها بانها اعنف مواجهة بين اسرائيل وبين قوة 

وضع رد مناسب للتفوق العسكري مقاومة، والتي اثبتت نهايتها ونتائجها بشكل قاطع انه يمكن 
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وبحسب مشعل فان حرب لبنان الثانية كانت شعاع النور االكثر وضوحا في سلسلة احداث . االسرائيلي
ساطعة اثبتت عظمة فكرة المقاومة، وعلى رأسها انسحاب الجيش االسرائيلي من جنوب لبنان، واندالع 

  .انتفاضة االقصى، وفك االرتباط عن قطاع غزة
الباحث االسرائيلي فان حرب لبنان، بنظر مشعل، وضعت الدولة العبرية في حالة جديدة من وبحسب 

عدم قدرتها على انهاء المواجهة بنصر او بحسم، كما ان طريق المقاومة شحن في الساحة تفاؤال جديدا 
 نجح. بفرصة حصد النصر المستقبلي في الصراع مع اسرائيل، وعرضت الطرق لتحقيق هذا الهدف

مفهوم المقاومة في تحييد او ابطال التفوق العسكري االسرائيلي، وهو االمر الذي لم تستطع الجيوش 
  .العربية تحقيقه

عالوة على ذلك، اثبتت الحركة ان بمقدور مفهوم المقاومة ان يكون بديال حقيقيا لالتجاه السائد في العالم 
باالضافة الى ذلك، برهنت الحرب . استراتيجيالعربي للتوصل الى تسويات سياسية مع اسرائيل كخيار 

ان اسرائيل واقعة في ازمة داخلية عميقة، حسب ادعاء مشعل بعدما اختفى جيل المؤسسين الذي انشأ 
فضال عن . الدولة فان من يحكمها االن هو جيل زعماء اصغر ويتميزون بالضعف والفساد وعدم الثقة

لحكم على قاعدة ضمان استمرار فكرة المقاومة، وان ذلك، قال ميلشطاين، ان حماس صعدت الى ا
الهيمنة على الحكم انما هي مرحلة في الخطة االستراتيجية طويلة االمد، ودمجت مبدأ المقاومة مع 
الخطوط االساسية للحكومة التي ترأسها، كما صمدت حماس ايضا ضد الضغوط الخارجية من اجل تليين 

.  لالعتراف باسرائيل، او االعالن عن التنازل عن الكفاح المسلحمذهبها الفكري، وخاصة امام الضغط
: وخلص الباحث االسرائيلي الى القول انّه في الحالة الفلسطينية اذا هناك ظاهرة مثيرة لالهتمام

، الذين اتجهوا للعمل في المؤسسات، وضعفوا بالتدريج، )منظمة التحرير وفتح(المقاومون القدامى 
مكانهم لزعامة او لقيادة وطنية للمفهوم الجديد للفكرة، وهي حركة حماس، التي هي وخالل ذلك افسحوا 

ايضا واقعة في السنوات الخيرة في اتجاه التمأسس، ولكن على الرغم من االستمرارية والتشابه في 
ا، الظاهر يبدو واضحا بين فتح وحماس االن انهما ليستا الظاهرة نفسها بل تعد حماس ظاهرة جديدة تمام

فحماس تطمح في ان ينظر اليها كبديل شامل عن اتجاهات المقاومة السابقة، والذين حسب زعمها قد 
  .ضلوا طريقهم، وبالتالي هم فقدوا الحق في زعامة الساحة الفلسطينية، على حد وصف ميلشطاين

تي قالت ان حماس جدير بالذكر ان الدراسة الجديدة تأتي بالتزامن مع التقارير االسرائيلية الرسمية ال
قامت بتطوير صاروخ يوفر لها القدرة على قصف منطقة المركز او ما يعرف بـغوش دان بأكمله، 

  .وهي المنطقة التي تعتبر عصب الدولة العبرية، وصوال الى مدينة كفار سابا
وبحسب المصادر في تل ابيب فان حماس استكملت في االيام االخيرة سلسلة تجارب صاروخية على 

 كيلومترا، الفتةً الى ان نجاح هذه التجارب يعني 80الذي يصل مداه الى نحو ) فجر(الصاروخ المتطور 
ان حماس سوف تبدأ بعد عدة شهور مرحلة انتاج هذه الصواريخ التي ستكون قادرة على قصف مدن 

ققته حماس في محال كفار سابا، هرتسليا، رعنانا وكفار شمرياهو، مشددةً على ان التطور الهائل الذي ح
الصواريخ خالل العقد االخير يثير القلق االسرائيلي من جهة ان ذلك يعني ان حماس ستكون قادرة على 

  .ضرب كافة مناطق المركز
  8/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
   مليار دوالرأربعينتعالوا نتقاسم  .57

  فايز أبو شمالة. د
 المصرية أن القضية الفلسطينية قد حسم أمرها، وقـد تـم            أفهم من كالم السيد أبو الغيط وزير الخارجية       

ترتيب الحل قبل أن تبدأ المفاوضات، وأن التسوية متفق عليها سلفاً، وأن مبلغ أربعين مليار دوالر قد تم                  
تحديدها إلغراء الفلسطينيين بالتوقيع على بيع أرضهم، وهذا شيء رائع ال يختلف عليـه عـاقالن فـي                  
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لذلك أقترح تقسيم المبلغ على األفراد، وعدم االنتظار، كما جرى مع المليـارات التـي               السياسة الواقعية،   
كـل  . وعدت فيها غزة، ولم يصل منها شيء، يجب أن ننتبه نحن الشعب الفلسطيني، ونأخذ حقنا ناشف               
  : الواحد يأخذ نصيبه من البنك، فما دمنا قد اتفقنا على بيع الوطن، فيجب أن نتفق على آلية تقسيم الم

الالجئون الفلسطينيون في دول الشتات ليس لهم عندنا أي دوالر من المبلغ الذي سـنبيع فيـه                 : مالحظة
فلسطين، ألن الحديث يدور عن قطاع غزة والضفة الغربية، بالتالي هذا المبلغ حقنا نحن األربعة مليـون                 

ض فلسطين المغتصبة سنة    فلسطيني، زد على ذلك؛ أن ال عالقة لمليون ونصف المليون يعيشون على أر            
  . ، فهم قد صاروا رغم أنفهم إسرائيليين48

  فكيف نقسم أربعين مليار دوالر على أربعة مليون فلسطيني في الضفة وغزة؟ 
  ! بالرجوع إلى الحاسبة؛ فإن نصيب كل فرد هو مبلغ عشرة آالف دوالر

لة أنني موافق على بيع نـصيبي مـن         لما سبق ، فأشهد أنا الموقع أدناه الالجئ الفلسطيني فايز أبو شما           
فلسطين إن وجدتم لي وطناً بديالً يمنحني الهوية، والكيان، والعمـل، والبيـت واألمـان االجتمـاعي،                 
واالطمئنان النفسي، واالستقرار العائلي، وحفنة تراب عند الممات، هاتوا لي مكاناً آخر تحـت الـشمس                

  . يمنحني اسمي، وشخصيتي، وأنا جاهز للتوقيع
ثمن دونم األرض في منطقة عسقالن جنوب       : إن كان ما سبق صعباً، فإن لدي حسبة أخرى، وهي تقول          ف
التي قامـت   ) إسرائيل(يساوي أربع مائة ألف دوالر، يعني لو حاولنا أن نشتري أرضاً داخل             ) إسرائيل(

لـغ أربعـين   وفق وثائق المندوب السامي البريطاني، فإن مب% 96على أرض فلسطينية المغتصبة بنسبة    
 مليون دونم، فمعنى ذلك أن رقم       27فإذا كانت مساحة فلسطين     . مليار دوالر تشتري مائة ألف دونم فقط      
 مرة، كي يكون البيع عادالً، وبالتراضي، واحترام التدخالت         270أربعين مليار دوالر يجب أن يتضاعف       

  . األمريكية، والجاهات العربية
في السجون اإلسرائيلية، وبعد أن نفوت حقنـا بأنـات الجرحـى،            وبعد المسامحة بعذاب آالف األسرى      

وبعشرات أالف األيدي واألعين واألرجل المقطوعة سنوافق، ولكن يتبقى لنا فائض دم ألكثر من مائـة                
ألف إنسان عربي قتلهم اليهود، وعلى دولة إسرائيل أن تدفع الدية، أو أن تسلم مقابلهم روح مئـة ألـف                    

، وباقي الحسبة يعرفها السيد أبو الغيط أكثر مني، وإن تاه؛ فإن الشعب المـصري               )إسرائيل(يهودي من   
يحفظ تاريخه على قناة السويس، وفي مدرسة بحر البقر، وفي رمال سيناء التي ما زالت تـصحو فـي                   

  . الليل، تبكي، وهي تنفش شعرها، وتنطق بأسماء عشرات آالف الشهداء من مصر العرب
م، وهذا ليس حديث سياسة، وأنت ال تبصر المتغيـرات الدوليـة، والمعطيـات              أنت واه : سيقول البعض 

إن : العربية، وموازين القوى، وطبيعة المعاهدات التي تمحوها المستجدات، وهذا صحيح، ولكنني أقـول            
كنتم غير قادرين على تحرير فلسطين، وأنتم غير قادرين، فاتركوها إلى جيل قادم، كلوا واشربوا وقروا                

اً، وال توقعوا، واعملوا بكالم الشاعر محمود درويش الذي تفتخرون فيه، وتقيمون له احتفاالً سـنوياً،                عين
خذوا أرض أمي بالسيف، لكنني لن أوقع باسمي على بيع شبر من الشوك حول              : وقد صفقتم له حين قال    

  . حقول الذرة
عكا، ويافا، والرملة، واألغوار،    فكيف توقعون على بيع أرض تل أبيب، وبئر السبع، وحمامة، وصفد، و           

  ! كل مساء" نتانياهو"والقدس عروس عروبتكم التي يراودها عن نفسها 
أوصي كل من يوافق على التوقيع أن يحمل فأساً، وينبش قبر أبي عمار، وينثر عظمه، وعظم فيـصل،                  

رج عارياً من تاريخه    وأبوه عبد القادر الحسيني، ويدوس بحذاء اإلسرائيلي على قبور كل الشهداء، ثم يخ            
سيأكلها الفساد جميعها في غضون سنتين، ثم نعود إلـى          . العربي، ليتسلم شيئاً بمبلغ أربعين مليون دوالر      

  .وكل عام وأنتم بخير. البنوك كي نستلف منها مبلغ مليار دوالر بالفوائد؛ كي نصرف رواتب الموظفين
  7/9/2010، موقع فلسطين أون الين
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  ! سطينيينلبنان من دون فل .58

  فواز طرابلسي
عندما دخل لبنان عهد الرئيس ميشال عون، بعد استقالة سميه المبكرة، أعلن الرئيس الجديد عزمه علـى                 

ما نام الرئيس الليل وهو يعد لليوم العظيم وقـد          . مقاومة التوطين : تطبيق البند األساس في خطاب القسم     
  ! ى صاحياً إلى حين االنتصار على مؤامرة التوطينتعهد أمام اهللا والوطن والشعب والمقاومة أن يبق

تقدم بشكوى إلى األمم المتحدة على األمم المتحدة باعتبارها المسؤول األول عن مأسـاة              . وانتصر لبنان 
وبعد جهود دبلوماسية جبارة وطويلة، اعترف األمين العام لألمم المتحدة بمسؤولية المنظمة            . الفلسطينيين

لالجئين الفلسطينيين، تماماً كما اتهمها الجنرال الرئيس خالل لقاء عاصـف لـه مـع               الدولية عن مأساة ا   
لجنة محاسبة  (» لجنة محاسبة فلسطين  «وكرر اتهامه أمام    . في المؤسسة الدولية  » لجنة شؤون الالجئين  «

، فاتخذت الجمعية العمومية، في جلسة مشتركة مع مجلس األمن        . في الكونغرس األميركي  ) سوريا سابقاً 
 القاضي بتدويل قضية الالجئين الفلسطينيين في لبنان وعهدت األمم المتحدة إلـى             9/2012القرار الرقم   

  . الواليات األميركية المتحدة استقبال فلسطينيي لبنان، لخبرة طويلة لديها في التعامل مع الشعوب األصلية
ما كرروا رفضهم للتوطين، ومطالبتهم     لكن لكثرة   . أسقط في يد القيادات الفلسطينية وارتبك وضع األهالي       

. بحق العودة، تراءى لهم أن الوسيلة الوحيدة للرفض لن تجر إال إلى العنف واالقتتال وتكـرار المآسـي                 
رضخ كثيرون خصوصاً أنهم شاركوا الموقف الرسمي االنتصار على المؤامرة اإلسرائيلية التي تهـدف              

  . إلى جوار إخوانهم الهنود الحمر» العودة«يذ تعهداتهم وفانصاعوا إلى تنف. لبنان... إلى توطينهم في
، وهم في لبنـان أصـحاب التحريـرين         »طوال العمر «حلّت مشكلة التمويل دون كبير ألي عن طريق         

ارتبط كثير منهـا بتقريـر مـن       . لكن لم يخل األمر من إشكاالت وحوادث في مجاالت أخرى         . والبيوت
وترك أمـر   . ووافقت أكثرية على ترحيل الشباب    . حيل الالجئين تكون إجماع على تر   . يرحل ومن يبقى  

وجاء مـن يـذكّر     . انقسم رجال األعمال حول مصير األغنياء     . البحث في سائر الفئات إلى وقت الحق      
. بالوفاء، ال للمقاومة، ولكن لشركة المقاوالت الفلسطينية التي بنت مطار الشهيد رفيق الحريري الـدولي              

وعندما تبين أن ثمة محاولـة لإلبقـاء علـى الفلـسطينيين            .  نرحل فلنرحلهم جميعاً   ما دمنا : وقال قائل 
وتطرق البحث إلى ذوي األصول الفلسطينية تدل على كثير مـنهم           . المسيحيين، أثير موضوع المجنسين   

) كمـا فـي عبـد اهللا اليـافي        (مقدسي وصفدي وعكاوي وغزاوي وغزي ورامي ويافي        : أسماء أسرهم 
  . وغيرها) نسبة إلى جوني عبده(ه ويافاوي وعبد

. بالقليل» خْطَي«أو  » حرام«لم يكن عدد الذين قالوا      . في خالصة األمر، وافق كثيرون وعارض كثيرون      
وهناك من قبل على مضض على      . ورأى لبنانيون في الترحيل نهاية للمؤامرات واختتاماً للحرب األهلية        

في مصادرة األمالك والشقق والعقـارات والحـرف        ناهيك عن أصحاب المصالح     . أمل تحسن األحوال  
واألعمال أو شرائها بالسعر البخس أو االستيالء على شراكة شريك في اسـتقدام الخادمـات أو مقاولـة              

  . العمال أو المخدرات والبغاء
بعد أخذ ورد، جرى التوقف عند ثالثة خيارات صدف         . وتوقف المسؤولون طويالً أمام مصير المخيمات     

بناء مشاريع إسكان شعبي فوق أنقاض المخيمات أو        : ك التي طرحها الرئيس الراحل بشير الجميل      أنها تل 
استبعد الخيار األول ألنه ينطـوي      . تشييد حديقة للحيوانات كبيرة أو استخدام العقارات مرائب للسيارات        

صادياً، وأيـضاً   واستبعدت حديقة الحيوان لعدم الجدوى اقت     . على تدخل في حرية سوق العقارات والسكن      
فقـر  . بعد أن علّق أحد الظرفاء قائالً إن الحديقة مهما كُبرت فهي لن تسع من يستحق أن يوضـع فيهـا    

الرأي على بناء مرائب لصف السيارات خصوصاً من منظار مساهمتها في حل أزمـة الـسير، ولكـن                  
  . »الفاليه باركنغ«بشرط اعتماد مبدأ 
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لبارد خبر اجتياح سكان الجوار للمخيم وقد أخذوا يتعـاركون علـى            على الصعيد األمني، ورد من نهر ا      
وحدثت حوادث في غير مخيم يقـصر       . احتالل الشقق والمتاجر المشيدة حديثاً وسكانها لم يغادروها بعد        

  . المجال هنا عن ذكرها
طينيين بما أن المؤامرة تستهدف توطين الفلـس      : وخالل المناقشات في مجلس النواب، تساءل أحد النواب       

: في لبنان، في مقابل سداد ديونه، فكيف سوف يجري سداد المديونية وقد رحل الفلسطينيون؟ واسـتطرد               
بسيطة : رد عليه زميل له   . خسرنا ستين مليار دوالر وهو ثمن باهظ للنصر في معركة مقاومة التوطين           

يهون في سبيل الحرية    كل شيء   : ونهره آخر . البنوك تقرضنا قدر ما نحتاج وأزود     . نقترض من البنوك  
  . والسيادة واالستقالل

  . لكن هذا كله ال يقارن بشيء إذا ما قيس بما ضرب البلد من أعاجيب
ـ   » فائض قوة المقاومة  «وإذا  . نور البلد فجأة وشعشع ليس بالعلم وإنما بالكهرباء         24/24ال يؤمن تيار ال

سة كهرباء لبنان عـن الـسيطرة علـى         وحسب وإنما فاض البلد بكهربائه وبكبريائه، حتى عجزت مؤس        
الشرارات تنطلق من األعمدة واألسالك وهوائيات التلفزيون، تقذف النيـران وصـحون            : توترها العالي 

  . التقاط البث الفضائي تتوهج فوق السطوح كأنها أقمار برتقالية
اإلنذار األحمر من   وارتفع منسوب األنهر حتى أعلن الدفاع المدني        . وتفجرت الينابيع كما في المعجزات    

وساد قلق على طاقة بالوعة القرعون على تصريف ما ارتفـع مـن ميـاه البحيـرة،                 . خطر الفيضانات 
  . وفاضت مياه سد شبروح وأخذت تهدد الشاليهات الباذخة في المنطقة

ي فـي   وسجل لبنان الرقم القياس   . ، امحى الفقر  »يسرقون اللقمة من فم اللبنانيين    «وبعد أن غادر من كانوا      
ظل الشباب اللبناني يهاجر،    . إن البطالة كانت موؤدة   . ووئدت البطالة وأداً  . الدولية» وأد الفقر «مباريات  

لكن ذلك كان تعبيراً عن روح المغامرة التي دفعت باللبنانيين األوائل الى أن يمخروا عباب اليم، ال بدافع                  
  . الحاجة المادية

عي بعد أن أعفي من أعباء دفع حصة الدولة من اشـتراكات            وبسحر ساحر حلّت قضية الضمان االجتما     
  . وأقر قانون ضمان الشيخوخة. العاملين الفلسطينيين

  . وهذا مجرد غيض من فيض مما أنعم به النصر على اللبنانيين في ذلك اليوم المشهود
الف انعقدت حلقات الدبكة ودارت صـحون الكبـة علـى اآل          . فال عجب إن عمت المهرجانات المناطق     

بعدما اتفق على خلطة مشتركة تتعايش فيها الزغرتاوية والزحالوية والجنوبية والمالـسة وكبـة        (المؤلفة  
  ). الحيلة والُزنكل

خرج الرئيس مثل أيام زمان، إلى الشرفة لتحية        . وكان المهرجان المليوني الحاشد في باحات قصر بعبدا       
ان منزوع السالح وإلـى جانبنـا دولـة تريـد تـوطين             ماذا يعني لبن  «: الجموع، خلفه الفتة كُتب عليها    

وكان إلى جانب الالفتة لوحة جبارة تمثل الرئيس على شاكلة مار جرجس يصرع تنـين               . »الفلسطينيين؟
وتأكيداً على الوحدة الوطنية، نظمت رئاسة مجلس النواب والمقاومة مهرجاناً مليونياً هو اآلخر             . التوطين

. له في تمجيد المقاومتين وتوجيه التحيات لشعبنا المقاوم في فلسطين المحتلة          في تبنين تبارى الخطباء خال    
، خطب فيـه    »سوليدير«وللمزيد من التأكيد على الوحدة الوطنية، انعقد مهرجان مليوني آخر في أرض             

  . »أنا أذهب حيثما أشاء وال أحد يحدد لي إلى أين أذهب«: رئيس الحكومة ملوحاً بالقلم بيده وهو يصيح
لألخوين رحباني وفيروز، وقـد     » ناطورة المفاتيح «واختتم ذلك اليوم العظيم بعرض المسرحية الغنائية        

فأبـدعت فيـروز    . أسهمت قيادات مقاومة التوطين في تسوية الخالفات على الحقوق الفنية داخل األسرة           
. معانيها الملتبـسة  فحار النقاد في تفسير     ! »راحوا، متل الحلم راحوا   «ومست شغاف القلوب حين شدت      

وكانت شائعات سرت بأن اسم سفيرتنا إلى النجوم ورد خالل التداول الرسـمي فـي ترحيـل الفنـانين                   
  . ولكن دمشق تدخلت شخصياً هذه المرة لطي الموضوع! الفلسطينيين على اعتبار أن أباها فلسطيني



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1904:         العدد       8/9/2010األربعاء  :التاريخ

للبنانية ـ اإلسرائيلية عبر الوسيط  وفي الشأن اإلقليمي، افتتحت في ذلك اليوم بالذات، مفاوضات السالم ا
وإذ انعقـد أول    . األميركي، اعترافاً من إسرائيل بهزيمتها في لبنان، أمام مقاومة التوطين هـذه المـرة             

اجتماع في الناقورة، شوهدت النوافير تتقاذف النفط والغاز من الحقول المشتركة عبر الحـدود البحريـة                
  . اللبنانية ـ الفلسطينية

     8/9/2010، روتالسفير، بي
  

   المائلةالمفاوضاتمائدة  .59
  حسين آغا وروبرت مالي

جلس الفلسطينيون واإلسرائيليون الى المائدة ذاتها يوم الخميس الماضي على رغم اتساع ما يفصل بين               ?
  .ويمكن للفروق الضخمة بين الجانبين أن تهدد المفاوضات. مواقفهم األساسية

ولكن الفلسطينيين ال   . انياهو دولة مستقرة قادرة على االلتزام بتعهداتها      ويتزعم رئيس الوزراء بنيامين نت    
وسـيجد الفلـسطينيون    . وتنقسم أراضيهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة      . يملكون سلطة مركزية سليمة   

فإسـرائيل تـسيطر   . المتروكون لمصيرهم صعباً عليهم تنفيذ أي اتفاق بغض النظر عن رغبتهم في ذلك    
  .ول المادية، وأقصى ما في وسع الفلسطينيين تقديمه هو وعود وإعالنات مبهمةعلى كل األص

وتالقي مواقفه من حـل الـدولتين واإلصـرار علـى اعتـراف             . ويعمل نتانياهو ضمن إجماع داخلي    
الفلسطينيين بإسرائيل دولة لليهود ورفض التجميد الكامل للبناء في المستوطنات بما في ذلك القدس، إلـى      

ويطلب نتانياهو الذي ال يعوزه     . ناف المفاوضات بشروط مسبقة، قبوالً عند الشعب اإلسرائيلي       رفض استئ 
تأييد اليمين أو اليسار لخوض المفاوضات، عشرين شهراً إلنجازها، في حـين أن الـرئيس الفلـسطيني                 

  .محمود عباس ُجر الى المفاوضات من دون أن تُلبى أي من شروطه
وعارض المفاوضـات المباشـرة جميـع       . ية في يوم أضعف مما هي عليه اآلن       ولم تكن القيادة الفلسطين   

ونُظر إلى قرار عباس بالتوجه إلى      . التي أعربت عن تأييد متأرجح    » فتح«المنظمات الفلسطينية باستثناء    
  .أما نتانياهو فيحظى بدعم حتى من معارضيه. واشنطن بشك، حتى من قبل مؤيديه

روفة جيداً، وتخلو تقريباً من الفوارق بين المعلن منها وبين المواقف التـي             وتبدو المواقف الفلسطينية مع   
في المقابل، ما من أحد يعلم علم اليقـين         . سيباشرون التفاوض بها وتلك التي سيختتمون بها المفاوضات       

مع البدء بمواقف قصوى ثم الهبوط منها مظهراً المرونة مقارنة          ) نتانياهو(في وسع   . الموقف اإلسرائيلي 
  .ما سيبدو بالضرورة تعنتاً فلسطينياً

ولم تهدد العزلة المتفاقمة وال االعتماد الكبير على الواليات المتحدة، قدرة إسرائيل على تبنـي خيـارات                
فالقرارات الفلسطينية األخيـرة اتخـذت      . مستقلة فيما نضبت قدرة القيادة الفلسطينية على اتخاذ القرارات        

وعلـى  . على الضد من رغبة القيادة وفي تعارض واضح مع اآلمال الـشعبية           لتناسب المطالب الدولية و   
وهـم يـشعرون أنهـم      . رغم المراعاة هذه، ليس في وسع القادة الفلسطينيين االعتماد على الدعم الدولي           

وعلى الفلسطينيين األخذ في االعتبار وجهـات       . تعرضوا للخيانة من حلفائهم العرب وخذلوا من واشنطن       
العربية واإلسالمية، في حين تستطيع إسرائيل التفاوض بذاتها ولها، من دون إيـالء اهتمـام               نظر الدول   

  .بأي طرف خارجي
ماذا لو فشلت المفاوضات؟ على رغم أن الجمود ليس الخيار األفضل، إال أنه ال يشكل خطراً داهماً على                  

االعتـراف  (ا العـيش مـن دونـه        وما يريده اإلسرائيليون من اتفاق السالم هو أمر إما تعلمو         . إسرائيل
  ).األمن(وإما تعلموا أن يوفروه ألنفسهم ) الفلسطيني

 إمكان أن يفوق العرب عدداً اليهود، ما يـرغم          –والخطر السكاني الذي يطرحه عديدون كسبب للتحرك        
 لقد فصلت إسرائيل نفسها عـن     .  مبالغ فيه  -إسرائيل على االختيار بين أن تكون يهودية أو ديموقراطية        

غزة، وفي وسعها التخلي في المستقبل، ومن جانب واحد، عن مناطق من الضفة الغربية مقلصة بـذلك                 
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في المقابل، يمتلك الفلسطينيون خيارات محدودة وهم في حاجة ماسـة           . إمكان تحول العرب إلى أكثرية    
  .الى اتفاق مع اإلسرائيليين

إذا توصل التفاق، سيسأله كثيرون عمـن       و. وفي جميع األحوال سيعود عباس إلى مجتمع محطم ومشتت        
وإذا فشلت المفاوضات، سيتهمه كثر أنه خُـدع مـرة          . منحه الحق في المساومة على حقوق الفلسطينيين      

ستتراص كتلة مؤيديه، ولن يكـون      . أما إن توصل نتانياهو التفاق، سيحتفى به كزعيم تاريخي        . إضافية
رت المفاوضات، سيشكره أنصاره على إبدائه الثبـات فيمـا          وإذا انها . أمام اليسار من خيار سوى تهنئته     

وستصب اللعنات على محمود عباس سيان توصل الى اتفاق أو لم           . سيوجه منتقدوه اللوم إلى الفلسطينيين    
أحدهما سيخسر حتى لو فاز وثانيهمـا سـيفوز         . وسيكافأ نتانياهو حتى لو لم يتوصل إلى اتفاق       . يتوصل

  ?.حتى لو خسر
  »ستواشنطن بو«

  8/9/2010، الحياة، لندن
  

  مجرد تكاذب؟ : مفاوضات واشنطن .60
  نهلة الشهال

بـين  » المفاوضـات المباشـرة   «شعور الغضب أو القرف حيال محادثات واشنطن المفتتحة لما ُيـسمى            
ال بد من مجابهة ذلك المنحى بالغـضب        . الفلسطينيين واإلسرائيليين ليس مجدياً، وإن كان مشروعاً تماماً       

، فهما ما يرسم الفارق بين المدان والمقبول، ويحافظ على خاصية إنسانية جوهرية هـي القـدرة    والقرف
كحاضنة لطغيـان أسـوأ مـا       » سينيكي«على االستنكار والتمرد، ما يمنع تساوي األمور بعدم اكتراث          

ي صدر عن   كما ليس كافياً تفكيك الخطاب الذ     . ولكن الغضب والقرف ليسا كافيين بذاتهما     . يختزنه البشر 
  . ذلك االجتماع، ومحاجة إعالناته وتبيان كذبها أو خوائها

هي أكثـر مـن     . فلم تكن حفلة واشنطن مجرد تكاذب سمج متبادل       ! وإن كان ال يمكن االمتناع عن ذلك      
فمـثالً، تلفـت    . ذلك، هي جزء من معركة شاملة تمر أحيانا بفترات بطء ال تلغي خطورة ما ُيسجل فيها               

يصب فـي   «) اإلسرائيلي والفلسطيني (سطت كلمة السيدة كلينتون، من أن نجاح الطرفين         الجملة التي تو  
ال بد أن السيدة تظن أن جملتها تلك هدية قيمة للمفاوضـات، ألنهـا              . »مصلحة األمن القومي األميركي   

ت عاجزة  ويستند ذلك الظن إلى فرضية وزن واشنطن، علماً أن اإلدارة األميركية بد           . تمنحها ثقالً كبيراً  
أو غير راغبة في فرض نظرتها هي، وتصورها الذاتي للحل في فلسطين، وتراجعت أمام عناد نتنيـاهو                 

التعريف التي تجعـل الـصفة      » أل«بشكل مشين بالنسبة لدولة عظمى، فما بالك إن كانت تلك الدولة مع             
. من القـومي األميركـي    ثم ان االستخدام الجاري للجملة يوحي بأنه ما من شيء أهم من ذلك األ             . مطلقة

وهو الذي خيضت باسمه الحروب االحتاللية في أفغانستان والعراق، وُيقدم على الدوام كبوصلة هاديـة               
ولكن اعتبار ذلك مسلمة خطأ كبير، فتلك البوصلة معطلـة، يمكـن أن             . لكل المسلك السياسي األميركي   

كمـا ال   . فارغة بقدر ما تبدو مهمة ظاهريـاً      بمعنى أن الجملة جوفاء     . تؤشر عقاربها لما يشاء حاملوها    
بين الشعبين،  » العداء«يمكن عدم االلتفات إلى المفردات التي تناثرت في مداخلتها، كالكالم عن عقود من              

ما يمحو أصل وفصل المشكلة القائمة ويجعلها من طبيعة مسطحة مبهمة، يتساوى فيها الطرفان ويندرج               
وقد استعاد نتنياهو المفهوم مـراراً فـي الجلـسة          . شائري أو الحاراتي  واقعهما في ظل بند التشاجر الع     

  ! القائم بين الشعبين» الخالف«الختامية الجتماع واشنطن، متناوالً 
ليست المفردات أو اللغة محايدة بالطبع، واستخداماتها تمهد المجال لسيادة مفـاهيم تـدخل تـسلالً إلـى                  

ومن أسوأ ما يمكـن أن يحـصل لـشعب يقـاوم، أو لفئـة               . تالوجدان وتتحول باالستبطان إلى بديهيا    
وهو غالباً ما يحدث بشكل غيـر واع وال إرادي، أي غيـر           . مضطهدة، هو تبني مفردات ولغة أعدائهما     

فـرغم أنـه لـم      . ومن الالفت كذلك أن السيد عباس قد خضع لهذا الجو         . مفتكَر، ولكنه يقولب اإلدراك   
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بـل نقـاط    !) وال حقوق (ليس فيها إطالقات    » براغماتية«اكتفى بمداخلة   يستخدم المفردات نفسها، إال أنه      
، دون أن يبني »ال يبدأ من صفر«، كقوله ـ وهو محق مبدئياً ـ أن التفاوض الحالي   »عملية«ومواقف 

» االلتـزام «على الجملة ما يتوجب من استنتاجات، مخافة إغضاب اآلخرين وكهربة الجو، وككالمه عن              
تفاقات السابقة، داعياً الحكومة اإلسرائيلية إلى مثله، دون تحديد، بسبب المخـاوف نفـسها              الفلسطيني باال 

، متأففين من التذكير    »الواقعيون«سيتبرم  ! وهكذا غَيب من جهته ما هو أصل وفصل الموضوع        . بالتأكيد
ـ           ! يصطفلوا. بما يرون فيه بالغة إنشائية فحسب      راج فال يفترض أن يـؤدي ابتـزازهم ذاك، إلـى إح

وبالمقابل، فال يتعلق األمر بالدعوة إلى اسـتخدام لغـة          . المقاومين ودفعهم إلى االنزالق إلى التأنق نفسه      
  . وأما حبس الكالم الممكن بين الخيارين، فتزوير هو اآلخر. فارغة، وافتراض أنها ثورية بذاتها» شتائم«

وفق في تطوير تحليل يـستند إلـى معطيـات          لعل ُمكْمل اإلدانة واالحتفاظ بالقدرة على االستنكار هو الت        
ولعل نقطة االبتداء في ذلـك هـي مجـرد          . الواقع نفسه، ولكن بمجمله، أي بمعنييه التاريخي والمتكامل       

 ألف موظف في السلطة الفلسطينية، يستلمون مرتباتهم كل شـهر مـن             160استحضار واقعة أن هناك     
فهذه (لسياسي الفلسطيني، األوروبية بالدرجة األولى      المساعدات التي تقدمها سلطات الرضى عن المسلك ا       

فإن اعتبرنـا أن وراء     ). على ما يبدو حصة االتحاد األوروبي من الوضع القائم الذي ُيسعى إلى استتبابه            
كل موظف خمسة أشخاص يستفيدون من مرتبة، أو يعتمدون عليه للعيش، فهذا يعني أن ربـع الـشعب                  

وحسب التقديرات، تماثلهم نسبة    . »سلطة فلسطينية «اً بهذا البناء المسمى     الفلسطيني مرتهن مباشرة ورسمي   
وهناك الشريحة العليا المستفيدة من     . مشابهة ترتبط بشكل غير مباشر، لعله أشد بؤساً وهشاشة، بالسلطة         

ن وهناك المعدمو ... البزنس مع الواقع االحتاللي، وهي أقل عدداً ولكن أكثر نفوذاً وسطوة على اآلخرين            
، ولـو أن    »شـعبها «لقد تمكنت العملية السلمية من خلق زبائنها و       . في آخر الالئحة، وهذه مشكلة بذاتها     

والسلطة تعتد بهذا الواقع لدحض إمكانية شيء آخر سوى ما ترتكبـه،  . بعضه يعتاش عليها على مضض    
ربة غاضبة عشوائية أو    ، تحديداً، ونقيضاً لض   »مبنية«كأن تستقيل أمام األمم المتحدة، في خطوة سياسية         

  . انفعالية كما تحاول أن تصورها
ال بـد مـن     ). فحسب(ال بد أن يتبلور تحليل يدافع عن إمكانات وتصورات وخطط وليس عن شعارات              

إقرار الفارق بين االستراتيجيا والمبادئ، وهما غير متناقضين بالتأكيد بل متكامالن، ولكنهمـا لحظتـان               
  .فلنبدأ من إدراك ذلك. مختلفتان وإن في سياق واحد

     8/9/2010، السفير، بيروت
  

   للسالمشرطالتجميد  .61
  شاؤول اريئيلي

في ضوء قبول الفلسطينيين فكرة تبادل االراضي، فان الصراع على تجميد البناء في المستوطنات لـيس                
تجميد الصراع على   . صراعا على مجرد وجودها، الن أكثر سكانها سيضمون الى اسرائيل في كل اتفاق            

 بـين أرض    –البناء هو صراع على الوعي الذي يريد كل طرف أن يهبه للجمهور االسرائيلي والدولي               
  . ولهذا فانه مهم لوجود المسيرة السياسية–اسرائيل الكاملة ودولتين للشعبين 

علم أنصار أرض اسرائيل الكاملة علما يقينا أن تقدير اسحاق رابين أنه يكفي اسـكان نـصف مليـون                   
ائيلي في المناطق القرار واقع ال ينعكس، ال يتحقق وأن الوعي الدولي ال يرى الضفة الغربية جزءا                 اسر

وهـم  . وبينت اسرائيل الى ذلك أنها تستطيع اخالء المستوطنات عوض سالم مـع مـصر     . من اسرائيل 
ى ثقة بأنه ما    لكنهم عل . يدركون أن بؤرة استيطانية أخرى وحيا آخر لن يغير الميزان السكاني في الضفة            

  .استمرت مسيرة البناء فان الواقع في الميدان يضائل احتمال تقاسم البالد
فقد اعتاد تسويغ اعطاء رخص البناء في المناطق بأنه ال يهم           . رفض وزير الدفاع استيعاب هذا الى االن      

 سيكون الحكم   –د  وال يغير من األمر شيئا أين وكم نبني، ألنه في اللحظة التي يتفق فيها على خط الحدو                
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لكن اذا جمد مناحيم بيغن البناء قبل اتفاق السالم مع مصر، فمن المناسب فعل ذلك بعـد                 . معلوما للجميع 
 ألفا  20 سنة، وزاد عدد االسرائيليين الذين يعيشون خارج الكتل االستيطانية من            17أن استمر التفاوض    

  .  ألفا120الى 
" تجفيـف  "1992 اذا حدث أشد أهمية من اعالن رابـين فـي            سيكون اعالن آخر من نتنياهو بالتجميد،     

دولـة  "فقد كان الحديث آنئذ عن تغيير ترتيب االوليات الوطني بغيـر ذكـر لدولـة لــ      . المستوطنات
في العام الماضي عندما اقترح االمريكيون البناء في الكتل االستيطانية وحدها رفض نتنيـاهو              ". فلسطينية

مصوتين ليهدوت هتوراة وشاس الذين يسكنون بيتـار ومـودعين العليـا،كي            طبق التجميد على ال   . ذلك
  .يضمن هذان الحزبان لمعاودة البناء في الضفة، ضغطا يعادل الضغط االمريكي

اليوم انه سيضطر الى جعل مشروع االستيطان الذي هدفه انشاء واقع ووعي            " الكتل"لكن معنى مصالحة    
 من طريق اقرار فعلي لحدود السرائيل بين البحـر          –رة الدولتين   دولة واحدة، الى واقع يخدم خاصة فك      

  .واالردن
الذي نجح الوزراء ايهود باراك ودان مريدور وميخائيل ايتان وآخرون في           " النور"هل نتنياهو أعمى عن     

 ألف شخص منذ اتفاقات أوسلو، يؤدي الى أن         200وهو أن مشروع االستيطان الذي انضاف اليه        : رؤيته
؟ وأنه زاد عدد من يفضلون      "حرب أهلية "د أكبر من االسرائيليين االمتناع عن التفاوض خشية         يفضل عد 

؟ وأنه زاد عدد مـن يقدسـون        "تمييزا عنصريا "الديمقراطية لليهود فحسب حتى لو سموا ذلك في العالم          
فلـسطينييين  استيطان البالد كلها حتى لو كانت النتيجة دولة ذات أكثرية عربية؟ وأن عددا أكبر مـن ال                

يعتقدون أن استعدادهم لالكتفاء بدولة في جزء من فلسطين فقط غير ذي صلة، النهم يحاولون تهويد هذا                 
الجزء أيضا؟ وأن عددا أكبر من الفلسطينيين على ثقة بأن الطريق السياسي قد أخفق وأن فكرة المقاومة                 

عالم يعتقدون أن اسـرائيل عنـصر       ستوحد الصف الفلسطيني من جديد؟ وأن عددا أكبر من الناس في ال           
  يضر باالستقرار االقليمي والعالمي، ويعترضون على شرعيتها؟

ال . عليه أن يستوعب أن التصريحات واألعمال مقرون بعضها ببعض، في سعي صـادق الـى تـسوية                
  . داعي للحلم بالسالم بغير احداث شروط احراز

  "هآرتس"
 7/9/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  :ركاريكاتي .62
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  8/9/2010، الدستور، مصر


