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***  
  للسالم " قد ال تتوافر فرصة أخرى"عباس ونتنياهو يدركان أنه : كلينتون .1

األميركي » مجلس العالقات الخارجية  «أمس، أمام     وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون،     اعربت
 عن أملها في نجاح المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بعدما اعتبـرت              ،نطنفي واش 

ـ     »االستراتيجية األميركية الجديدة بدأت تؤتي ثمارها     «أن   مـستقبل  «، مشيدة بالتزام السلطة الفلسطينية ب
فاوضات فـي القـاهرة     ، ومؤكدة مشاركتها األسبوع المقبل، في الجولة الثانية من الم         »شعبها االقتصادي 
  . والقدس المحتلة

الثقة التي أظهرتها القوى االمنية الفلسطينية الجديـدة غيـرت حـسابات القيـادة           «اعتبرت كلينتون أن    و
  . »اإلسرائيلية، وأميركا كانت وراء هذا، باإلضافة إلى األردن

ة الفلسطينية وإسـرائيل    إزاء نجاح المفاوضات المباشرة بين السلط     » المتشائمين«ورداً على سؤال حول     
... أعتقد أنهم مخطئون، ألنني أرى أن الزعيمين يقران بأنها قد تكون الفرصة األخيـرة             «: قالت كلينتون 

بالنظر إلى إسرائيل والتهديدات الديموغرافية والتكنولوجية واإليديولوجية التي تواجهها، تصبح فكرة عقد            
بمستقبل شعبها االقتصادي، منطقيـة إذا أصـبح ذلـك          صفقة سالم مع سلطة فلسطينية علمانية ملتزمة        

  . »ممكنا
  على األرجح أول الزعماء «وأشادت كلينتون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلة إنه 

غيـرت  «، معتبرة أن مبادرة الجامعة العربية       »الفلسطينيين، والوحيد أحيانا، في الدعوة إلى حل الدولتين       
  . »تقد أن لدينا فرصة حقيقية هناأع«المحيط، وتابعت » المناخ

9/9/2010ر، بيروت، لسفيا  
  

   الفطربمناسبة عيد سجيناً 90حكومة هنية تفرج عن  .2
، عن 2010-9-8أفرجت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة، األربعاء :  حازم الحلو-غزة
ل به المسلمون خالل يومين بعد  سجيناً من سجن غزة المركزي، بمناسبة عيد الفطر السعيد الذي يحتف90

  . 1431انقضاء شهر رمضان المبارك للعام الهجري 
 سجينا 90قرار اإلفراج بحق "وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين في مؤتمر صحفي، إن 

جنائيا وأمنيا جاء بعد توبتهم وإدراج أسمائهم على الئحة حسن السير والسلوك وغالبيتهم ممن قضى 
  ". ف مدة المحكومية المقررة بحقهنص

، "محاربة الجريمة وفرض القانون والحفاظ على األمن"وشدد الغصين على أن الداخلية مستمرة في 
ألن األمن سيكون بالمرصاد وسيعاقب بما يحكم " محذرا كل من تسول له نفسه بالعبث في األمن الداخلي 

  ". القانون الفلسطيني
عنهم عدد من مدمني المخدرات بعد توبتهم وابتعادهم عن التعاطي وبعض وأوضح أن من بين المفرج 

  . منهم حفظوا كتاب اهللا في فترة اعتقاله
وشن هجوم الذعا على الحكومة الفلسطينية . ونفى الغصين أن يكون لدى داخلية غزة أي معتقل سياسي

نائيين واألمنيين بعد فراغ السجون في الوقت الذي تفرج به الحكومة عن السجناء الج: "في رام اهللا، وقال
من المعتقلين السياسيين، تجتهد سلطة عباس في مطاردة المقاومة الشرعية التي اعترف بشرعيتها كل 
العالم واعتقال منفذي العمليات الجهادية في الخليل ورام اهللا بعد تعهد محمود عباس للصهاينة بمالحقة 

" حماس"حملة االعتقاالت السياسية في صفوف عناصر ووصف الغصين  ". واعتقال منفذي العملية
  ". أمر يبعث على الخزي"بالضفة بأنه 

  8/9/2010موقع فلسطين اون الين،
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   عمليتي الخليل ورام اهللافي تنفيذ ماالسلطة تعتقل مشتبهين به .3
ة األمنية أكدت مصادر فلسطينية مطلعة األنباء التي تحدثت عن اعتقال األجهز:  يوسف الشايب–رام اهللا 

الفلسطينية منفذي عمليتي الخليل ورام اهللا، كما أكدت رفضها تسليم منفذي عملية الخليل إلى سلطات 
  .االحتالل اإلسرائيلي

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم محاكمة هؤالء، فور انتهاء التحقيقات معهم، وفق القانون الفلسطيني، 
التي ستوجه إليهم تهديد األمن، وتهديد السلم االجتماعي، وفي المحاكم الفلسطينية، وأن من بين التهم 

  .وحيازة أسلحة غير مرخصة، وعدم االنصياع للقوانين واألنظمة
ورغم رفضه اإلفصاح عن التفاصيل، أعاد اللواء عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األمنية 

 عمليتي الخليل ورام اهللا، وأن التحقيقات الفلسطينية، التأكيد على أن السلطة اعتقلت مشتبهين بهم بتنفيذ
جارية، وسيتم التعاطي مع األمور بناء على نتائجها، ووفق القانون الفلسطيني، مشدداً على أن 
االعتقاالت تمت بناء على معلومات أمنية، وليس على خلفية سياسية، وأن األرقام التي تتحدث عنها 

  ".مبالغ فيها وبشدة"حماس 
  9/9/2010، نالغد، عما

  
  فياض يدعو المجتمع الدولي لزيادة جهوده لتحقيق الرؤية الدولية للسالم .4

استعرض رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض في حديثه اإلذاعي :  جمال جمال-القدس المحتلة 
األسبوعي نتائج زيارته الخاطفة الى اسبانيا والجهد الفلسطيني لتحقيق السالم ووقف االستيطان وانهاء 

وأكد رئيس الوزراء خالل حديثه أن تشكيل اللجنة التوجيهية . تالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلةاالح
العليا الفلسطينية االسبانية التي شارك في اجتماعها األول في مدريد الثالثاء الماضي ، يعبر عن تطور 

م األوروبي والدولي للحقوق الوطنية مستوى العالقات الثنائية بين البلدين ، ويؤكد تنامي االهتمام والدع
الفلسطينية ومكانة قضيتنا الوطنية على الصعيد العالمي، وشدد رئيس ودعا فياض المجتمع الدولي ، 
وخاصة أوروبا ، إلى زيادة جهوده من أجل تحقيق الرؤية الدولية للسالم والمتمثلة بحل الدولتين ، من 

  . فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسخالل االضطالع بدور مباشر في إقامة دولة
  9/9/2010الدستور، عمان، 

  
  السلطة ترفض بقاء اية مستوطنات اسرائيلية ضمن حدود الدولة الفلسطينية المرتقبة .5

رفضت السلطة الفلسطينية االربعاء امكانية بقاء اية مستوطنات اسرائيلية تحـت  : رام اهللا ـ وليد عوض 
  .رة وذلك ضمن اي اتفاق سالم يمكن التوصل اليه مع اسرائيلسيادة الدولة الفلسطينية المنتظ

وشدد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية على رفض امكانية بقاء اية مستوطنات 
  .اسرائيلية في حدود الدولة الفلسطينية المرتقبة

ء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ونفى عريقات لالذاعة الفلسطينية الرسمية االربعاء ان يكون رئيس الوزرا
 تحت سيادة الدولة 1967تقدم باقتراح يقضي ببقاء بعض المستوطنات في االراضي المحتلة عام 

  .الفلسطينية المزمع اقامتها الى جانب اسرائيل
االخباري االمريكي الذي يتمتع بمصداقية عالية كشف عن اقتراح سري ' وورلد نيث دايلي'وكان موقع 
اهو على الرئيس االمريكي باراك اوباما يضمن للمستوطنين الذين يقيمون في مستوطنات عرضه نتني

  .الضفة الغربية البقاء في وحداتهم السكنية بعد ان تصبح تلك المناطق جزءا من الدولة الفلسطينية
  9/9/2010القدس العربي، لندن، 
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  شرم الشيخعريقات ينفي عقد لقاء بين نتنياهو وعباس في أريحا قبل قمة  .6
 نفى كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات تقارير إسرائيلية أفادت - ، د ب ا -تل أبيب 

اليوم األربعاء بأن هناك استعدادات تجرى لعقد لقاء بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
 في شرم الشيخ منتصف الشهر والرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة أريحا قبل القمة المقررة

  .الجاري
وقال عريقات، في تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العربية اليوم، إن نتنياهو لم يطرح فكرة إبقاء 
بعض التجمعات السكنية اليهودية تحت السيادة الفلسطينية في إطار الحل الدائم ، مشيرا إلى أن الجانب 

  .الفلسطيني يرفض هذه الفكرة
أن الجانب اإلسرائيلي رفض اإلفراج عن دفعة من السجناء الفلسطينيين بمناسبة عيد الفطر وهو وأضاف 

  .يربط مثل هذه البوادر بقضية الجندي اإلسرائيلي غلعاد شاليت المحتجز في غزة
  8/9/2010، ) المحتلةاألراضي(القدس 

  
   شهرا56ًأمضيا " حماس"االحتالل يطلق سراح نائبين من  .7

 56بعد اعتقال دام ” حماس“أطلقت سلطات االحتالل، أمس، سراح نائبين من حركة : )آي.بي .يو (
في الضفة الغربية في بيان، إن جيش االحتالل أطلق النائبين عن ” حماس“ وقال مكتب نواب .شهراً

د  شهراً ليزي18وذكر أن النائبين نفّذاً حكماً إدارياً بالسجن مدة . الخليل عزام سلهب ونزار رمضان 
 2008 واإلفراج عنهما عام 2006 شهراً بعد اعتقالهما عام 56مجموع ما أمضياه في السجن على 

  .وإعادة اعتقالهما بعد أقل من شهر 
في استقبال النائبين المفرج عنهما ” حماس“وكان رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من نواب 

ار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش وقال مدير مركز أحر. على مثلث الفوار في الخليل 
 نواب، هم أحمد سعدات ومروان 10إنه باإلفراج عن سلهب ورمضان، يبقى في سجون االحتالل 

البرغوثي وجمال الطيرواي، حسن يوسف، محمد أبو طير، علي رومانين، باسم زعارير والنائب محمد 
وذكر أن االحتالل أطلق أيضاً سراح . لجاب فقهاء جمال النتشه والنائب أيمن دراغمة والنائب عبد ا

المحاضر في جامعة النجاح وذلك بعد انتهاء )  عاما52ً(األكاديمي الفلسطيني البروفسور عصام راشد 
  . مدة اعتقاله اإلداري 

  9/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  واتغزة للمرة األولى منذ أربع سنقطاع إلى السلطة الفلسطينية تدخل المركبات  .8
قال وزير النقل والمواصالت الفلسطيني، سعدي الكرنز، ان هناك حلوال توصلت اليها            :  حامد جاد  -غزة  

وأكد الكرنز   .وزارته بشأن تزويد غزة بالمركبات من دون تدخل او تنسيق مع الحكومة المقالة في غزة              
ثنين المقبل وذلك كتجربة في      مركبة إلى غزة اعتباراً من يوم اال       30انه سيتم إدخال    " الغد"في حديث لـ    

حال نجاحها من دون حدوث أي مشاكل سيتم تزويد قطاع غزة بالمركبات عبر معبر كـرم ابـو سـالم                    
  .الواقع الى الجنوب الشرقي لقطاع غزة بمعدل مرتين كل أسبوع

سعار واشار الى أن السيارات التي ستدخل إلى غزة سيارات حديثة اإلنتاج وأن أسعارها ستكون بنفس األ               
المعمول بها في الضفة الغربية حيث أن كافة هذه السيارات تم استيرادها عبر وكـالء معتمـدين لـدى                   

  .السلطة وتجار سيارات لديهم معارض لبيع وشراء السيارات
ونفى الكرنز ان يكون هناك أي تنسيق او اتفاق مع الوزارة ذاتها لدى الحكومة المقالـة بـشأن ادخـال                    

ان األخيرة ال عالقة لها بالترتيبات المتعلقة بإدخال المركبات حيـث تنحـصر هـذه               المركبات، معتبرا   
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الترتيبات بين السلطة وإسرائيل والجهات المصدرة والمستوردة للمركبات أكد أسامة العيسوي وزير النقل             
  .والمواصالت لدى الحكومة المقالة أن وزارته قدمت كل التسهيالت الالزمة إلدخال المركبات

  9/9/2010، د، عّمانالغ
  

  القيادة الفلسطينية تعرب عن أملها ببذل أقصى الجهود لضمان الوقف التام لالستيطان .9
أعربت القيادة الفلسطينية، مساء اليوم، عن أملها في أن تقوم الواليات المتحدة األميركية -رام اهللا 

ان الوقف التام لالستيطان، إلنقاذ واللجنة الرباعية مع المجموعة العربية ببذل أقصى الجهود من أجل ضم
العملية السياسية التي بدأت بجدية كاملة في واشنطن قبل أسبوع، ولمنع القوى المتطرفة من النجاح في 

  .تعطيل استمرار هذه العملية التي تمثل الفرصة السياسية الكبرى
ننا ندعم جهود الرئيس اوباما إ'عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  وقالت، في بيان صادر

وإداراته وأطراف اللجنة الرباعية الدولية لبدء المفاوضات مع التركيز على القضايا الجوهرية ابتداء 
  .'بالحدود واألمن، وكذلك جميع قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس والالجئين والمياه وسواها

يد الرئيس محمود عباس والوفد المفاوض في وعبرت عن دعمها ومساندتها التامة لمواقف وجهود الس
  .'وفق األسس التي أكدنا عليها'سبيل استمرار العملية السياسية وتوفير ضمانات نجاحها، 

 8/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  
  

  تباهي السلطة بإعالنها اعتقال المقاومين خيانة وطنية وعمالة في وضح النهار: حماس .10
اعتبرت حركة حماس إعالن السلطة الفلسطينية في الضفة اعتقال منفذي عملية الخليل وتباهيها : غزة

، واتهمتها بأنها وكيل أمني لحماية االحتالل، متعهدة بتكثيف ضرباتها "خيانة وطنية"بذلك بمثابة 
 سلطة فتح في إن ما تقوم به"وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان مكتوب له  .لالحتالل

الضفة الغربية من اعتقال للمقاومين وتعذيبهم وتباهي هذه السلطة بتصفية المقاومة واإلعالن عن اعتقال 
منفذي العمليات البطولية بمثابة خيانة وطنية وعمالة مباشرة وواضحة مع العدو، ويؤكد الدور الخطير 

   ".ة وتصفية القضية الفلسطينيةلسلطة فتح كوكيل أمني لحماية أمن العدو واستئصال المقاوم
واعتبر برهوم استمرار الحملة على عناصر حركته في الضفة واعتقال المئات منهم تجاوز لكل الخطوط 

وطالبت حماس السلطة في الضفة والتي أطلق  ".عمالة مباشرة مع االحتالل في وضح النهار"الحمراء، و
حملة إياها المسؤولية الكاملة عن حياة كل المقاومين بوقف هذه الحملة فوراً، م" سلطة فتح"عليها اسم 

كما طالبت حماس كل الفصائل الفلسطينية  .المعتقلين لديها، وحذرتها من تسليم أيٍ منهم لالحتالل 
المقاوِمة، وكل أبناء الشعب الفلسطيني، وكل الغيورين على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق 

  ".هذه الخيانة والعمالة بين سلطة فتح واالحتالل" حداً لما أسمته مقاومة االحتالل أن يضعوا
إن حماس مستمرة في مقاومة العدو الصهيوني ومغتصبيه، ولن يؤثر هذا السلوك اإلجرامي "وقال برهوم 

وحكومة االحتالل على مشروع المقاومة، بل سيزيد حركة حماس إصراراً على استمرار " فتح"لسلطة 
 ضرباتها الموجعة للعدو الصهيوني، فهذا واجبنا الوطني تجاه شعبنا وأرضنا المقاومة وتكثيف

  ."ومقدساتنا
  8/9/2010قدس برس، 

  
  سقوط قذيفة هاون على النقب الغربي: مصادر إسرائيلية .11

 .على النقب الغربي) 8/9(أفادت مصادر إسرائيلية أن قذيفة هاون سقطت صباح األربعاء : غزة
شاعر "يفة التي أطلقت من قطاع غزة سقطت في إحدى البلدات في منطقة وزعمت المصادر أن القذ

وادعت أن القذيفة سقطت بين روضتين لألطفال، وقبل نصف ساعة من  .في النقب الغربي" النقب
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وصول األطفال إليها، منوها إلى أن انفجارها تسبب في أضرار بسيطة في إحدى الروضتين دون وقوع 
  .إصابات

  8/9/2010قدس برس، 
  

  سنة 30نتنياهو يتحدث عن اتفاق سالم يطبق خالل  .12
أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين :  أسعد تلحمي-الناصرة 

للتسوية الدائمة » اتفاق إطار«نتانياهو يسعى في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية إلى التوصل إلى 
، ) سنة، بحسب القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي30! (ق االتفاق بعد عقودللصراع، شرط أن يتم تطبي

تختبر خاللها قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ التزاماتها، وبناء لهذه القدرات تقرر إسرائيل اتخاذ 
  .مثل إخالء مستوطنات، من عدمه» خطوات دراماتيكية«

لداعمة سياسة نتانياهو والمعروفة بمصادرها الوثيقة في مكتبه، اليمينية ا» إسرائيل اليوم«وأفادت صحيفة 
أن األخير سيوضح فكرته هذه خالل الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة في شرم الشيخ األسبوع 

بمشاركة وزيرة الخارجية األميركية ) أبو مازن(المقبل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
  .فد األميركي إلى الشرق األوسط جورج ميتشلهيالري كلينتون والمو

العبرية أمس أن بوادر تسوية في شأن قضية تجميد البناء في » هآرتس«من جهتها، أفادت صحيفة 
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بعد انقضاء فترة التجميد أواخر الشهر الجاري، تلوح في األفق من 

يش االحتالل خطط بناء جديدة في المستوطنات، وذلك من خالل تفاهمات هادئة تقضي بأن ال يوقّع ج
  .دون الحاجة إلى إعالن رسمي من الحكومة بمواصلة تجميد البناء

وأضافت، نقالً عن مصدر فلسطيني قريب من عباس، أن الفلسطينيين ال يطالبون بأن تعلن إسرائيل على 
ويخول القانون . ي للبناء على األرضالمأل مواصلة التجميد إنما يكتفون بأن يكون هناك تجميد فعل

اإلسرائيلي الضابط العسكري المسؤول عن احتالل الضفة والخاضع إلمرة وزير الدفاع صالحية التوقيع 
  .على تصاريح بناء أو إصدار تعليمات بوقف أعمال بناء في مستوطنات المنطقة

  9/9/2010، الحياة، لندن
  

  للسالم من محمود عباس لن تجد شريكاً أفضل "إسرائيل" :بيريز .13
إسرائيل لن تجد شريكاً أفضل «أكد الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أن :  أسعد تلحمي-الناصرة 

الطريق المالئم لقيادة «، متوقعاً أن يختار األخير »للسالم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
فرض اتفاق على الجانبين اإلسرائيلي واستبعد أن تسعى الواليات المتحدة إلى . »الشعب الفلسطيني

  .والفلسطيني، وإن توقّع تدخلها لحل مشاكل من شأنها عرقلة المفاوضات
حكومة وحدة «وأشار إلى أنه ال يستبعد أيضاً تغيير التشكيلة الحكومية الحالية في إسرائيل وإقامة 

إمكان انسحاب شركاء من في حال حققت المفاوضات مع الفلسطينيين تقدماً، في إشارة إلى » وطنية
الوسطي إلى » كديما«اليمين المتطرف من الحكومة احتجاجاً على سير المفاوضات، وانضمام حزب 

  .االئتالف
  9/9/2010، الحياة، لندن

  
   قرار تجميد االستيطان لن يمدد وسينتهي بعد ثالثة أسابيع:وزير المالية اإلسرائيلي .14

زير المالية اإلسرائيلي يوفال شتاينيتس إن مفعول القرار بتجميد  قال و: عبدالرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
عملية البناء في المستوطنات سينتهى نهاية الشهر الجاري، مؤكداً أنه إذا كان الفلسطينيون جادين في 
رغبتهم النهوض بالمفاوضات من أجل السالم أو التوصل إلى اتفاقية مرحلية فليس هناك ما يدعوهم إلى 
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من واجبنا بذل كل جهد من أجل دعم الحوار، ولكنه يجب "وقال  .ذرائع لعرقلة المفاوضاتالبحث عن 
وأضاف لإلذاعة اإلسرائيلية ". أن نعمل ذلك بكل حذر ألن آمالنا قد خيبت في الماضي المرة تلو األخرى

سالم وتطبيق إننا لسنا متأكدين بعد بصورة تامة من وجود شريك توجد لديه الرغبة والقدرة على صنع ال"
  ".ما هو ضروري من حلول وسط

  9/9/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
  

   األكبر يفتي باستمرار بناء االستيطان"إسرائيل"حاخام  .15
شلومو “ذكرت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أن حاخام إسرائيل األكبر الحاخام الرئيسي إلسرائيل 

البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ” يدتجم“انضم إلى معارضي تمديد فترة ” عمار
  .المحتلة

وأوضحت أنه أصدر فتوى جديدة وغير مألوفة تنص على تشجيع المستوطنين على مباشرة توسيع 
 سبتمبر الجاري، حتى لو 26المستوطنات البناء في اللحظة األولى النتهاء قرار التجميد المزعوم يوم 

وقالت هذه . اليهودي الذي يجب تخفيف العمل فيه وفق الشريعة اليهودية” شعيد العر“تزامن ذلك مع 
اإلسرائيلي الحاكم ” الليكود“الفتوى لم تصدر من قبيل الصدفة، بل بادر إليها عضو الكنيست عن حزب 

  .حيث التقى الحاخام عمار وطلب منه حسم األمر من منطلق الشريعة اليهودية” داني دانون
 سبتمبر يتزامن مع عيد العرش يتوجب على الحاخام الرئيسي شلومو عمار أن 26 أن بما“وقال دانون 

  .”يعطي ترخيصاً بالبناء الفوري وأنا سعيد بأننا أعطينا هذه الرخصة
يجب تخفيف العمل في أيام عيد العرش، ولكن التزامنا وواجبنا نحو إسرائيل “وقال الحاخام عمار 

  .”ن منطلق فريضة بناء وتعمير البالدوأرضها يفوق أهمية أي شيء آخر م
  9/9/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  ول رئيس وزراء من حزب الليكود يزور مدينة فلسطينيةنتنياهو أ": معاريف" .16

كشفت مصادر اسرائيلية رفيعة المستوى، امس االربعاء، النقاب عن ان :  زهير اندراوس-الناصرة 
الل االسبوعين المقبلين بزيارة الى مدينة اريحا الفلسطينية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيقوم خ

وذلك لالجتماع برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس في اطار المفاوضات المباشرة التي تم اطالقها 
  .االسبوع الماضي في واشنطن

 الليكود يزور التي اوردت النبأ ان نتنياهو سيكون اول رئيس وزراء من حزب' معاريف'وقالت صحيفة 
مدينة فلسطينية، الفتةً الى انّه قبل السنة ونصف السنة قام رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق ايهود 
اولمرت، بزيارة الى مدينة اريحا، حيث اجتمع هناك الى عباس ضمن المحاوالت الحياء ما يسمى 

  .بالعملية السلمية بينهما
ائلة ان عباس سيقوم بزيارة القدس الغربية بعد انقطاع دام حوالي بالمقابل، زادت الصحيفة االسرائيلية ق

  .السنتين
واكدت المصادر عينها على ان لقاء نتنياهو بعباس سيجري في ظل الضغوطات الداخلية والفلسطينية 
واالمريكية على نتنياهو لتمديد فترة تجميد االستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو القرار الذي 

  .تهي سريانه في السادس والعشرين من الشهر الجاريسين
  9/9/2010، القدس العربي، لندن
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   قتل ناشط سالم بريطانياإسرائيلياالفراج عن جندي  .17
أفرجت السلطات االسرائيلية أمس عن جندي حكم عليه بالسجن الطالقه النار على :  ا ف ب-القدس 

 ، وذلك بعد ان استفاد من 2004الى وفاته مطلع ناشط سالم بريطاني واصابته بجروح بليغة أدت 
تيسير وحيد ، "وقالت متحدثة باسم الجيش ان . اطالق سراح مبكر ، كما اعلن الجيش االسرائيلي

العنصر في وحدة الكشافة البدو ، اخلي سبيله صباح أمس بعدما امضى ست سنوات ونصف في 
مت على الجندي بالسجن ثماني سنوات حك) جنوب(وكانت محكمة عسكرية قرب عسقالن ". السجن
بعدما اطلق النار في رفح جنوب الضفة الغربية على ناشط السالم البريطاني توم " القتل غير العمد"بتهمة 

  .العضو في حركة التضامن الدولي واصابه بجروح بالغة) عاما( 22هارندال 
  9/9/2010، الدستور، عّمان

  
    " الميركافا"وفاة مخترع ": يديعوت" .18

الجنرال إسرائيل طال عن ” الميركافا“، أمس، عن وفاة مخترع دبابة ”إسرائيل“أعلن في : )آي.بي .يو (
” األب الروحي“الصهيوني أن طال ” يديعوت أحرونوت“وذكر موقع صحيفة .  عاما86ًعمر ناهز 

” اإلسرائيلية“لمشروع دبابة الميركافا وأحد أهم الشخصيات التي ساهمت في تطوير الصناعات العسكرية 
  .” توفي اليوم في منزله في مستوطنة رحوفوت

  9/9/2010، الخليج، الشارقة
 

  اليمين اإلسرائيلي يشوه صور قيادات فلسطينية .19
في الوقت الذي يواجه فيه قادة السلطة الفلسطينية حملة انتقادات محلية واسعة بسبب اإلعالنات  :تل أبيب

، أقدم نشطاء اليمين »جد لكم شريك فلسطيني في عملية السالميو«التي ظهرت في إسرائيل تحت عنوان 
اليهودي المتطرف على حملة لمحاربة هذه اإلعالنات من الشطر اآلخر للخندق، واعتبروها حملة خداع 

  .لإلسرائيليين
يوسي بيلين، أحد مهندسي . وكانت هذه الحملة قد تمت بمبادرة الشق اليهودي في مبادرة جنيف بقيادة د

وهدفها نسف ادعاءات اليمين اإلسرائيلي بأنه ال يوجد إلسرائيل شريك حقيقي للسالم في . اقيات أوسلواتف
، ورئيس وزرائه، سالم فياض، )أبو مازن(الطرف الفلسطيني وأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس 

ماء شخصيات يتحدثان بالسالم ولكنهما يقودان حملة مقاطعة المستوطنات ويطلقان أس. هما مخادعان
ويطاردان إسرائيل في المحاكم الدولية ويموالن حمالت . على الميادين والساحات» إرهابية«فلسطينية 

  .التحريض الدولية على إسرائيل واليهود
  9/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  لتعويض المتضررين من حرب غزة  تخشى من سيل دعاوى قضائية"إسرائيل": "هآرتس" .20

العبرية امس أن الدوائر األمنية اإلسرائيلية تتوقع أن تواجه سيال من " هآرتس"صحيفة ذكرت : رم اهللا
الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل سكان فلسطينيين يطالبون بتعويضات بسبب ما تكبدوه من أضرار 

  . بقطاع غزة2008العسكرية في أواخر " الرصاص المصبوب"اقتصادية أثناء عملية 
 منزل تتبع سكانا فلسطينيين في غزة قد 4000حقوق اإلنسان عن تقديرها بأن نحو وأعربت منظمات ل

  .تعرضت للهدم، فضال عن إلحاق الضرر للمنشآت الصناعية والزراعية ومباني المؤسسات العامة
وتوقع مصدر قضائي أمني ان يقوم المحامون الموكلون من قبل منظمات حقوق االنسان االروبية 

لقضائي بمئات الدعاوى بغية إثقال كاهله وبالتالي حمله على دفع تعويضات عالية بإغراق الجهاز ا
  .الصحاب الدعاوى
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والجدير بالذكر أن القانون اإلسرائيلي يتيح للفلسطينيين أن يقدموا دعاوى للحصول على تعويضات خالل 
  .فترة أقصاها عامان من وقوع أحداث عملية الرصاص المصبوب

سرائيلي حتى اآلن يؤكد أن عمليات الهدم تمت فقط بدافع الضرورات العملياتية وكان موقف الجيش اإل
القتالية في الحاالت التي أثارت الشبهة بأن المسلحين الفلسطينيين يستخدمون المباني كموقع قتالي أو 

  .مستودع للذخيرة واألسلحة القتالية
  9/9/2010، المستقبل، بيروت

  
   التي تحاول كسر حصار غزة تبحث احتجاز السفن"اسرائيل" .21

 تأهبا لمحاوالت جديدة من جانب النشطاء المناصرين :جوناثان سول -دان وليامز  - لندن – القدس
للفلسطينيين لالبحار الى غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع وعلى أمل تجنب تكرار لالحداث 

  .ى القانون البحريالدموية على متن سفينة تركية في مايو ايار لجأت اسرائيل ال
يقول مسؤولون اسرائيليون ان التحذيرات ستوجه للسفن بشكل مسبق من أنها قد تتعرض لالحتجاز 
واحتمال احتجاز الطاقم وهي استراتيجية طرحت الول مرة في يوليو تموز عندما ساعد التهديد بمثل هذه 

  .ن غزةاالجراءات على عودة سفينة استأجرتها ليبيا على أعقابها بعيدا ع
أثبت الطريق القانوني فاعليته كرادع ونحن مستعدون "وقال مسؤول حكومي بارز طلب عدم نشر اسمه 

  ."لتنفيذه كعقاب
  ."اذا كان علينا أن ندفع ثمنا للدفاع عن الحصار فان الجانب االخر سيدفع ثمنا لتحديه اياه"وأضاف 

 سيادة مصادرة سفينة تحاول انتهاك حصار ويقول خبراء مالحيون ان القانون الدولي يتيح لدولة ذات
وربما يثني هذا الشركات عن تأجير السفن للنشطاء المناصرين للفلسطينيين لكن لن يكون له . معلن

  .جدوى تذكر في حالة مثل حالة مرمرة التي اشتراها النشطاء
  ".ليست واردة" وقال مسؤول اسرائيلي اخر ان المصادرة النهائية للسفينة 

ولكن يمكن أن نمارس . لن يكون هذا ممكنا سواء من الناحية القانونية أو العملية"المسؤول وأضاف 
ضغوطا من خالل فكرة أن الجهة المالكة للسفينة ستخسر الكثير من االموال لكل يوم من االحتجاز 

  ".المؤقت في اسرائيل هذا فضال عن التكلفة طويلة المدى لمعاناة السفينة من الصدأ واالهمال
ويقول االسرائيليون انهم يتحسبون لقوافل جديدة محتملة تتجه لغزة من جماعات من لبنان وأوروبا 

  .والواليات المتحدة
وربما يكون النشطاء مستعدين لخسارة سفينتهم اذا ظنوا أن ما يقومون به سيحقق لهم الدعاية العالمية أو 

  . السفينة مرمرةسيشوب صورة اسرائيل كما حدث مع القافلة التي قادتها
  .لكن بعض خبراء الشحن يشكون في ان يمثل االحتجاز حال مجديا طويل المدى بالنسبة السرائيل

سعت الستعادة اثنتين من السفن المحتجزة لكنها لم " كيانات خاصة"وقالت وزارة الدفاع االسرائيلية ان 
تين المتبقيتين بينما تحاول اسرائيل ولم تطالب أي جهة بملكيتها للسفين. تتمكن بعد من اثبات ملكيتها

  .معرفة مالكهما
  8/9/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  الشرق األوسط ال يزال إحدى أهم مناطق شراء السالح في العالم: تقرير إسرائيلي .22

أوضح معد تقرير التوازن العسكري في الشرق األوسط وهو جزء من التقرير االستراتيجي السنوي 
من القومي االسرائيلي، أن هذه المنطقة ال تزال إحدى أهم مناطق شراء السالح في لمركز دراسات األ

وشدد على أن مشتريات السالح هي عملية بطيئة ال تفضي الى تغييرات سريعة في قدرات . العالم
  . ولذلك فإن ميول الشراء ظلت تقريبا على حالها في دول المنطقة ومن دون تغييرات جوهرية. الجيوش
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ذلك الحظ التقرير عدة نقاط بينها أن دول الخليج العربية تشتري أسلحة متطورة وأن بعض هذه ومع 
» حزب اهللا«وإضافة لذلك فإن قوى ليست دوال، مثل . الدول يستثمر في بناء صناعة عسكرية محلية

، تواصل تطوير قدرات عسكرية شبه نظامية وتمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ أرض ـ »حماس«و
وال تستطيع الدول المحدودة القدرات منافسة اآلخرين في شراء األسلحة . رض وتلك المضادة للدروعأ

ولذلك فإنها تطور لنفسها عقائد قتالية أقرب إلى حرب العصابات من ناحية وتركز على امتالك قدرات 
  . استراتيجية لضرب العمق من ناحية ثانية
لسالح في الشرق األوسط وهناك حصة صغيرة من الكعكة والواليات المتحدة هي المزود الرئيسي ل

. وتحاول دول االتحاد األوروبي وخصوصا فرنسا وبريطانيا زيادة بيــع أسلحــتها للمنطقة. لروسيا
وتستثمر دولة اإلمارات . كما أن إسرائيل وتركيا هما الدولتان اللتان تمتلكان صناعات عسكرية متقدمة

كما أن إيران تحاول نيل استقاللية تسليحية لكن التقرير يقول إن . هذا المجالالعربية أمواال طائلة في 
  . قدراتها الفعلية أقل مما تعلن

  "إسرائيل"
 مليار دوالر وهو دعم من المقرر أن يزداد 2.77تتلقى إسرائيل دعما عسكريا أميركيا سنويا بقيمة 
ويوفر هذا الدعم . ثين مليار دوالر إلى ثال2018بالتدريج ليصل خالل عشر سنوات تنتهي العام 

  . إلسرائيل فرصة عزل عملية التسلح فيها عن التقلبات في األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية
وقد استثمر الجيش اإلسرائيلي بعد حرب لبنان الثانية أمواال طائلة إلكمال مخزونه من الذخائر 

 وأعداد أكبر من قذائف GBU-39ئر مثل القذائف وخصوصا لسالح الجو وشراء أنماط جديدة من الذخا
JDAM الموجهة GPS . وأكملت إسرائيل استيعاب صفقة طائراتF-16I التي بدأت في الوصول منذ 

 في العقد F-35وأعلنت إسرائيل عن نيتها شراء طائرات حربية متطورة من طراز . 2005العام 
 C-130Jا تزويدها بتسع طائرات نقل من طراز وعدا هذه الطائرات طلبت إسرائيل من أميرك. المقبل
  . كما طلبت إسرائيل من ألمانيا تزويدها بغواصتين أخريين من طراز دولفين.  مليار دوالر1.9بقيمة 

ومعلوم أن إسرائيل في الكثير من الميادين تركز تسليحها على جهود التطوير الذاتي وهي تطور أساسا 
كما تركز إسرائيل من ناحية ثانية على . ومات مضادة للصواريخمنظومات صواريخ بعيدة المدى ومنظ

 2008 وفي العام 7 قمر التجسس أفق 2007تطوير قدراتها في المجال الفضائي حيث أرسلت في العام 
وفضال عن ذلك تتفوق إسرائيل في مجال صناعة .  التجسسيTecSARاستعانت بالهند وأطلقت قمر 

  . الطائرات من دون طيار
أو » نمر«التقرير أن إسرائيل زادت بعد حرب لبنان من المشتريات لقواتها البرية سواء بمدرعات ولحظ 

  . دبابات ميركافا وأنظمة حماية هذه الدبابات والمدرعات
  9/9/2010السفير، بيروت، 

  
  من اإلسرائيليين يرّجحون نشوب حرب جديدة في المنطقة% 47: استطالع للرأي  .23

يقارب نصف اإلسرائيليين أن يتّم التوصل إلى اتفاق سالم مع الجانب الفلسطيني، استبعد ما :  الناصرة
  .ضمن العملية التفاوضية المباشرة التي انطلقت في واشنطن مطلع الشهر الجاري
، أن سبعة وأربعين )8/9(وذكر استطالع للرأي أجرته اإلذاعة العبرية، ونشرت نتائجه اليوم األربعاء 

سرائيليين يرون أن احتمالية نشوب حرب جديدة في المنطقة أكبر من فرصة تحقيق في المائة من اإل
  .، وفق تقديرهم"لن تثمر عن أي اتفاق"السالم فيها، ذلك أن المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين 

  من جهة أخرى، أشار االستطالع إلى انعدام ثقة واحد وسبعين في المائة من العينة المستطلعة، بأجهزة 
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، فيما أعرب ثمانية وأربعون في "تقديم العون وقت الحاجة"الشرطة اإلسرائيلية، مشكّكين في إقبالها على 
  ".نزاهة الجهاز القضائي اإلسرائيلي"المائة من ذات العينة عن تشكيكهم بـ 

  9/9/2010قدس برس، 
  

   ألف إسرائيلي إلى سيناء خالل األعياد اليهودية رغم التحذيرات األمنية40 .24
توقّعت مصادر إسرائيلية رسمية، أن يصل عدد اإلسرائيليين المتوجهين إلى شبه جزيرة سيناء : الناصرة

ت األمنية االمصرية، خالل فترة األعياد اليهودية، إلى نحو أربعين ألف شخص، على الرغم من التحذير
  .بعدم السفر

   8/9/2010قدس برس، 
  

  د االعتداءات على المسجد األقصى  يرص تصدر تقريراً"مؤسسة القدس الدولية" .25
أصدرت مؤسسة القدس الدولية التقرير الرابع من سلسلة التقارير الدورية : القاهرة ـ محمد نصر كروم 

، وترصد تلك السلسلة االعتداءات على المسجد األقصى وتطور خطـوات           2005التي تصدرها منذ عام     
 في هذه السلسلة، وهو يوثق االعتداءات فـي الفتـرة           االحتالل الصهيوني تجاهه ويعد هذا التقرير الرابع      

، ويحاول تناول مشروع تهويد المسجد بمقاربة شاملة تناقـشه          2010-8-21 وحتى   2009-8-22بين  
من أربعة جوانب، فيبدأ أوال بتطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد األقصى على المستوى الـسياسي                

مناقشة تفصيلية لكل أعمال الحفر واإلنـشاءات والمـصادرة تحـت           والديني والقانوني، وينتقل ثانيا الى      
المسجد وفي محيطه، ويناقش مسارها وتطورها على مدى سنوات التوثيق، ويكـشف عـن تفاصـيلها                
ومراميها استنادا على أحدث ما يتوفر من معلومات حيث يسعى االحتالل إلى تأسيس مدينة يهودية تحت                

زها، ويخلق بنية تحتية متكاملة للوجود اليهودي في المسجد ومحيطه،          المسجد وفي محيطه يكون هو مرك     
ويتناول ثالثا تحقيق الوجود اليهودي البشري والفعلي داخل المسجد األقصى، ومحـاوالت التـدخل فـي              
إدارته، فيرصد اقتحامات وتصريحات الشخصيات الرسمية، والمتطرفين اليهـود، واألجهـزة األمنيـة،             

ت كل منها، ويلمس معالم تكامل األدوار بين هذه األطراف المتفقة علـى تحقيـق               ويستقرئ مسار ومآال  
  .الهدف ذاته تقسيم المسجد بين اليهود والمسلمين في أقرب فرصة ممكنة

كما يرصد المنع الدائم لترميم مرافق المسجد، وتجلياته خالل فترة التقرير، والتقييـد المـستمر لحركـة                 
ون العصب التنفيذي لهذه الدائرة بغرض شل عمل الدائرة ومنعها مـن أداء             موظفي األوقاف، الذين يشكل   

مهامها تمهيدا لنزع الحصرية اإلسالمية عن المسجد لصالح سلطة اآلثار اإلسرائيلية ويرصد التحكم فـي               
الدخول للمسجد، ومحاولة االحتالل تغيير قواعد السيطرة على أبوابه وتقييد حركـة المـصلين بحـسب                

  .جدهم وبحسب اعمارهممناطق توا
يرصد ردود فعل أهم األطراف المعنية فيركز على المقاومة والسلطة الفلـسطينية وردود الفعـل               : رابعا

الرسمية والشعبية العربية واإلسالمية، ويشخص معضلة غياب الردع التي منحـت المحتـل الفرصـة               
ات لمختلف األطراف الفاعلة والمعنية     ويختم التقرير بتوصي  . السانحة لتهويد المسجد وتنفيذ مخطط تقسيمه     

بمصير المسجد، ويحاول رسم خارطة طريق تعيد بناء معادلة الردع التي كانت الحامي األساسي للمسجد               
  . الماضية من احتالله44على مدى األعوام الـ

 9/9/2010، القدس العربي، لندن
  

   وهمية لقطاع غزةتسهيالت االحتالل: مركز حقوقي .26
فلسطيني لحقوق اإلنسان، استمرار معاناة سكان قطاع غـزة جـراء تواصـل الحـصار               أكد المركز ال  

اإلسرائيلي المشدد المفروض عليهم منذ عدة سنوات، مفنداً مزاعم االحتالل اإلسرائيلي حـول تخفيـف               
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واعتبر المركز الحقوقي، أن التسهيالت التـي يقـدمها االحـتالل           . الحصار إثر مجزرة أسطول الحرية    
" ، موضحاً استنادا للتقرير السنوي لمؤتمر األمم المتحدة للتجـارة والتنميـة             "وهمية"نذ شهرين   للقطاع م 

األونكتاد، أن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واإلغالق بالضفة الغربيـة المتواصـلين              
  .   مليون دوالر في العام 800  و 600 يكلفان االقتصاد الفلسطيني خسارة ما بين

 المركز في تقرير له، أن إعادة تأهيل االقتصاد الفلسطيني يتطلب إزالة جميع القيود اإلسرائيلية على                وقال
وأوضح التقرير، أن هناك تزايداً في أعداد العاطلين عن العمل، وصـل فـي              . حركة األفراد والبضائع  

  . ، ما رفع معدل الفقر بشكل غير مسبوق%44قطاع غزة نحو 
أمام مرور مرضى   ) ايريز(يام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بغلق معبر بيت حانون         وأشار التقرير إلى ق   

  .  أيام4القطاع المحولين إلى المستشفيات اإلسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة 
  8/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   تحقيق العودةالالجئون الفلسطينيون بسوريا ال يعولون على المفاوضات المباشرة في .27

ال يعول الالجئون الفلسطينيون في سوريا على المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، التـي سـتنطلق فـي                 
" تنازالت"الى ديارهم، في ظل ما اعتبروه       " حلم العودة "واشنطن في الثاني من سبتمبر المقبل في تحقيق         

  .اسرائيلي" تعنت"فلسطينية و
وهو خياط فلسطيني من قرية لوبي التابعة لقضاء طبريا، يعيش في           )  عاما 72(ويقول ابوعصام الشهابي    

، إن هذه المفاوضـات    )شينخوا( عاما في مخيم اليرموك جنوب دمشق لوكالة انباء          60سوريا منذ حوالي    
  ".لن تفضي الى اي نتيجة"

، هـذه   من مدينة رام اهللا المقيم حاليا فـي مخـيم فلـسطين           )  عاما 39(ورفض الفلسطيني فايز ابو عيد      
  ".هرولة فلسطينية الى مفاوضات ال طائل منها"المفاوضات المباشرة، واعتبر الموافقة الفلسطينية عليها 

التفاف وتنازل عن الحقوق الفلسطينية، وخاصة      ) "المفاوضات(وقال ابو عيد وهو صحفي فلسطيني، انها        
  ".ي ظل التعنت االسرائيليعبثية ولن تفضي الى اي شيء ف"وتابع ان هذه المفاوضات ". حق العودة

من جانبه، قال الالجئ الفلسطيني في مخيم اليرموك موفق االحمد، إن المفاوضات المباشرة هي خدمـة                
وتابع االحمد وهو كاتب فلسطيني، ان الـرئيس الفلـسطيني          . للمشروع االمريكي في المنطقة والسرائيل    

  ".لن تقدم اي جديد "محمود عباس يعرف في قراره نفسه ان المفاوضات المباشرة
  2/9/2010، مركز العودة الفلسطيني

  
       أهالي قطاع غزةالعيد والعام الدراسي يرهقان : تقرير .28

يتزامن حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام مع العام الدراسي الجديد في غـزة،              : غزة - ضياء الكحلوت 
فيق بين متطلبات العيد والمدرسة فـي       وهو ما يرهق كاهل العائالت الغزية بشكل أكبر، مع صعوبة التو          

  .ظل الحصار المفروض على القطاع منذ أربع سنوات
فقد اضطرت أم محمد من سكان قطاع غزة إلى بيع أسورة من مصاغها الذهبي هذا العام لشراء كـسوة                   

الفرحة العيد ومستلزمات المدارس ألبنائها األربعة، فزوجها ال يعمل، ولم تجد إال هذه الوسيلة كي تدخل                
  .في قلوب أبنائها

لكن ليس لكل الناس القـدرة علـى        "وتقول إن األسواق أضحت ممتلئة بالبضائع وكل ما تشتهي األنفس،           
، مشيرة إلى أن تزامن عيد الفطر مع العام الدراسـي           "الشراء وخاصة من عنده عدد من األوالد والبنات       

  .زاد من مصاعبها للتوفيق بين متطلبات العيد
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 عبد العال الذي جلب أطفاله الثالثة إلى سوق الساحة بغزة فقال إنه الحظ وجـود بـضائع                  أما مصطفى 
كثيرة ونظيفة الصنع، والحظ كذلك وجود حركة شراء أكثر من األعوام الماضية التي كان فيها الحصار                

  .مشدداً
طلبـون مـثلهم،    أطفالي ال يعرفون الظروف االقتصادية، وينظرون إلى من بجوارنا وي         "وقال عبد العال    

  ".وأنا ليس علي سوى أن ألبي طلباتهم بالحد المعقول الذي أستطيع من خالله أن أكمل الشهر براتبي
لدي طفالن في المدرسة، وأقسم باهللا أني لم أشتر لهما كل ما يحتاجانـه،            "وأضاف مصطفى للجزيرة نت     

  ".لهم باقي المستلزماتأنتظر أن توزع األونروا ما وعدتنا به وعيدية األوالد لكي أشتري 
حركـة البيـع   "من ناحيته قال زهير نوفل صاحب محل للمالبس الجاهزة في السوق المركزي بغزة، إن          

، أي قبل  "والشراء ال تزال محدودة، فالظروف االقتصادية بغزة لم تتحسن كثيراً لكي يصبح البيع كالسابق             
  .فرض الحصار

  9/9/2010،  موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   "معاقبة غزة"جدعون ليفي بعنوان اب ل كت .29
، ويحتوي "معاقبة غزة"بعنوان جدعون ليفي  ”هآرتس“في صحيفة لصحافي اإلسرائيلي صدر كتاب 

تموز / حتى يوليو2006حزيران /في الفترة من يونيو” هآرتس“ مقالة كتبها ليفي في 40كتاب على ال
ن يهوديين مهاجرين من الناجين من  ألبوي1953 وجدعون ليفي ولد في تل أبيب العام 2009،
 ثم عمل معاوناً 1978 ،- 1974في الفترة من ” اإلسرائيلي“، وعمل صحافياً في الجيش ”الهولوكوست“

 ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن، ال يزال يكتب أسبوعياً لصحيفة 1982 ،- 1978لشيمون بيريز من 
ذه المقاالت واألعمدة األسبوعية التي جمعها ليفي وه. ” الشؤون الفلسطينية“التي عينته لتغطية ” هآرتس“

في كتابه تؤرخ ألبرز األحداث السياسية والعسكرية التي تتعلق بغزة خالل فترة األعوام الثالثة التي 
 :كتبت فيها واألشهر الثمانية التي سبقتها، وهذه األحداث تشمل

  . عاماً من االحتالل38غزة بعد من قطاع ” اإلسرائيلي“انسحاب الجيش : 2005أيلول / سبتمبر-1
 .في أول انتخابات تشريعية فلسطينية” فتح“على ” حماس“انتصار : 2006كانون الثاني / يناير-2
 
تتبنى سلسلة من اإلجراءات التي تهدف لمعاقبة سكان ” اإلسرائيلية“الحكومة : 2006شباط / فبراير-3

  .األراضي المحتلة
يختطف طبيباً وطالباً فلسطينيين، والمقاومة الفلسطينية ” سرائيلياإل“األمن : 2006حزيران / يونيو-4

  .جلعاد شاليت” اإلسرائيلي“ترد بخطف الجندي 
تشن عمليات عسكرية وعدواناً ” اإلسرائيلية“القوات : 2006تشرين الثاني /نوفمبر-حزيران / يونيو-5

  .على هذه العمليات العدوانية” يفأمطار الخر“اسم ” إسرائيل“ أطلقت -جوياً وبرياً ضخماً على غزة 
  .بدء سريان وقف إطالق النار: 2008كانون األول / ديسمبر-حزيران / يونيو-6
الرصاص “تشن عملية ” إسرائيل“: 2009كانون الثاني / يناير17- 2008كانون األول / ديسمبر27 -7

  .لى القطاععلى غزة، والعملية كانت غارات جوية وقصفاً شرساً ومتواصالً ع” المسكوب
 .وقف إطالق النار:  حتى اآلن2009كانون الثاني / يناير17 -8

  9/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ت المباشرةالمعارضة األردنية تدعو السلطة إلى وقف المفاوضا .30
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دعت أحزاب المعارضة األردنية في بيان، أمس، السلطة الفلسطينية إلى الوقـف الفـوري              : )ب.ف  .أ  (
ونقـل  . ” مصيرها الفـشل  ”و” عبثية“، معتبرة هذه المفاوضات     ”إسرائيل“فاوضات مع   لمشاركتها في الم  

البيان عن حمزة منصور الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة وأمين عام حـزب   
هذه المفاوضات عبثية، ولن تحقق أية نتيجة، وأن الطـرف المفـاوض            “جبهة العمل اإلسالمي، قوله إن      

 السلطة عليه وقف مشاركته فيها فوراً، والعودة إلى الطريق الصحيح، وهو طريق مواجهة االحتالل               باسم
هذه المفاوضات لن يكتب لها النجاح، ولن تحقق أياً مـن أهـداف             “وأضاف أن   . ” بكل أشكال المقاومة  

ـ              ام الجانـب   الشعب الفلسطيني وحقوقه الثانية، ومصيرها حتما الفشل، وفي حال حصول ذلك فسيتم اته
المطلوب من شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية المزيد مـن         “وأوضح منصور أن    . ” الفلسطيني بأنه السبب  

  . ” وحدة الموقف، ورص الصفوف على قاعدة المقاومة والتمسك بالثوابت الفلسطينية
 9/9/2010، الخليج، الشارقة

  
          مفاوضات واشنطن قد تثير اشكاالت داخل مخيمات لبنان: بري .31

المحادثات االسرائيلية ـ الفلسطينية ليست خطرا على قـضية   «اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 
فلسطين وحسب، بل ستتناول بال شك موضوع الالجئين والمياه والنفط اإلقليمي في المنطقة، وكلها أمور               

  . »تطال لبنان في الصميم
تثير «ميشال سليمان، أمس، أن المفاوضات يمكن أن        وأوضح بري، خالل لقائه رئيس الجمهورية العماد        

إشكاالت أكبر ونزاعات أكبر بين البلدان العربية، كما يمكن أن تثير إشكاالت داخل المخيمات في لبنـان                 
الوحدة إليجاد مناعة لهذا الوطن ولعدم التلهـي        «ودعا إلى   . »وأن تؤثر على الوضع األمني في الجنوب      

  . »بقشور من هنا وهناك
  9/9/2010، لسفير، بيروتا

  
  » بالتفاهم « لالجئين الفلسطينيين في لبنانقانون التملّك: »اللقاء الديموقراطي« .32

عكـف  » اللقاء الـديموقراطي «أعلن وزير الدولة وائل أبو فاعور، أمام وفد من الفصائل الفلسطينية، ان  
ل القوى السياسية اللبنانيـة، ال ان       ونريد له ان يحظى بموافقة ك     «على اعداد اقتراح لمسألة حق التملك،       

  . »يقر غالباً أو بالخصومة بين اللبنانيين، بل بالتفاهم
الوفد قدم الشكر للنائب وليد جنبالط      «وأوضح أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية أبو خالد الشمال، ان           

ني، وخاصـة   وللحزب التقدمي االشتراكي على وقوفه الى جانب الحقوق المشروعة للـشعب الفلـسطي            
الحقوق المدنية واالجتماعية في لبنان، وإصرار الحزب ووليد جنبالط على استكمال ما أقر في مجلـس                
النواب ليأخذ الفلسطيني حقوقه كاملة، وخاصة تجاه العمل والسماح له بالعمل في المهن الحرة وبالتملـك                

  . »والسكن الالئق به لحين عودته الى ارضه وممتلكاته
جبهـة التحريـر    «، محمد ياسين عـن      »القيادة العامة «قد ضم كال من أبو عماد رامز عن         وكان الوفد   
، حسن زيدان   »حماس«، أبو العبد مشهور عن حركة       »الجهاد االسالمي «، شكيف العينا عن     »الفلسطينية

  .»الصاعقة«، وأبو حسن غازي عن »فتح االنتفاضة«عن 
  9/9/2010، السفير، بيروت

  
  "إسرائيل" و اهللالمخاوف من نشوب حرب جديدة بين حزبتصاعد ا: »كارنيغي« .33

ان مستقبل حزب اهللا اللبنـاني لـم   «أكد تقرير صادر عن معهد كارنيغي األمريكي  : »الوطن «-صوفيا  
يكن في أي وقت مضى أكثر غموضا مما أصبح عليه اآلن على خلفية التوتر المتصاعد مـع إسـرائيل،    
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الخاصة بلبنان اتهامات الى بعض عناصره بالتورط في جريمة اغتيال          واحتماالت توجيه المحكمة الدولية     
  .»إن هذا الحزب يبدو مطوقا اآلن من كل الجوانب«مشددا على » رفيق الحريري

ويشير التقرير الى تصاعد المخاوف من نشوب حرب جديدة بين الحزب وإسرائيل بعد ورود تقارير عن                
ن إسرائيل تبدو غير مستعدة للتـسامح مـع وكيلـة إيـران         ا«مبينا  «نقل صواريخ متطورة الى الحزب      

المدججة بالسالح على حدودها في وقت ال تزال فيه التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي اإليراني بـال                
  .»حل

وال يستبعد التقرير ان تهاجم إسرائيل منشآت إيران النووية في حال فشلت العقوبات علـى إيـران فـي                 
ان حزب اهللا سينضم الى إيـران مـا         «مشيرا الى   »  في وقت مبكر من العام المقبل      تحقيق نتائج ملموسة  

ان إسرائيل قد تلجأ الى شن حرب وقائيـة         «مستدركا  » يجعل االشتباك اإلسرائيلي معه ومع لبنان عنيفا      
  .»ضد حزب اهللا لحرمان إيران من توجيه ضربة انتقامية لها من مكان قريب

 يستعد بشكل مكثف لمثل هذا السيناريو ببناء الدفاعات وحفر الخنادق وتجميع            ووفقا للتقرير فأن حزب اهللا    
ان الحزب سيجد صعوبة شديدة في تبريرهذه الستراتيجية الـى ادت           «مستنتجا  » ترسانة صاروخية قوية  

  .الى حربين مدمرتين في غضون خمسة اعوام للرأي العام في لبنان
ان «مريكية لتحقيق تقدم في العملية السلمية في الشرق االوسط          ويكشف التقرير عند تناوله المحاوالت األ     

مـشددا  »  إسرائيلية في وقت الحق من هذا العام       –اوباما قد يعلن عن الخطوط العريضة لتسوية عربية         
ان االتفاق بين سورية وإسرائيل يشكل عنصرا رئيسيا في كل السيناريوهات المقترحة للسالم بين              «على  

» ان إسرائيل ستريد مقابل اعادتها الجوالن لسورية، نزع سـالح حـزب اهللا            « مبينا   »العرب وإسرائيل 
 بـضمان امـن     2002ان الدول العربية تعهدت في مبادرتها للسالم في بيروت العام           «معيدا الذاكرة الى    
عبارة رمزية تشير الى التعامل مع التهديد من جانب حماس وحـزب،            «معتبرا ذلك   » بلدان كل المنطقة  

  .»ن إسرائيل هي جزء من المنطقةال
ويرى التقرير انه إذا كانت الغلبة للسالم فإن سورية سوف تدفع لبنان الى عقد معاهدة سالم مع إسرائيل                  

مـشيرا الـى    » وستضغط غلى حزب اهللا لحمله على التاقلم والتكيف مع الحقائق الجديدة فـي المنطقـة              
  .»ون أن يكون وكيالً مسلحا إليرانالحزب يمكن أن يستمر كتنظيم سياسي مؤثر من د«

  9/9/2010، الوطن، الكويت
  

      1990سامي الجميل يدعو إلى وضع معيار لمفهوم العمالة اعتباراً من  .34
النائب سامي الجميل إلى وضع معيـار لمفهـوم         " الكتائب اللبنانية "دعا عضو كتلة     ":السياسة "-بيروت  

أن المحاسبة الحقيقيـة    "أكد  و, "دء إعادة بناء الدولة بعد الحرب     تاريخ ب ", 1990العمالة اعتباراً من العام     
وليس خالل فترة الحرب اللبنانية حيث كان كل شخص في حينها           , 1990تبدأ من لحظة بناء الدولة العام       

  ".ويربط نفسه بجهة خارجية, يدافع عن وجوده
تـسند ظهرهـا    , بمفردها, اتالً أو مقتوالً  المقاومة اللبنانية في تلك الفترة كانت إما ق       "ولفت الجميل إلى أن     

فـي  (فلم تجد أمامها من مفر سوى االسـتعانة بالـشيطان           , وكان الهم هو البحث عن سالح     , إلى الحائط 
عندما كانت هي فـي جهـة       , للحصول على هذا السالح من أجل الدفاع عن نفسها        ) إشارة إلى اسرائيل  

  ".أن هذا الموضوع ال نخجل منه"رراً مك, "والجيشان السوري والفلسطيني في جهة أخرى
  9/9/2010، السياسة، الكويت

  
   بدون مقابل"إسرائيل"ـ لن نقدم تنازالت ل: عمرو موسى .35

دعا األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى واشنطن للتحرك الفاعل لتمديـد             : سوسن أبو حسين  
. يل يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي      قرار حظر االستيطان المقرر أن ينتهي العمل به في إسرائ         
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لن نقدم تنازالت هدية دون مقابل مـن جانـب          "في القاهرة   » الشرق األوسط «وقال موسى في حوار مع      
، مشددا على دعمه موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض الستمرار المفاوضات فـي             "إسرائيل

الذي تنتهي مدته خالل أسبوعين، مشيرا إلـى أن هـذا           ظل تجاهل إسرائيل تمديد قرار حظر االستيطان        
التاريخ يعد اختبارا حقيقيا لصمود عملية التفاوض ورمزا لحسن النوايا إن كان لها وجود في الـسياسات                 

  .اإلسرائيلية
كما تحدث موسى عن فرص السالم والقضايا المطروحة خالل اجتماعـات وزراء الخارجيـة العـرب                

  .الحالي، ومن هذه القضايا الموضوعات التي سيتم إعدادها للقمة العربية المقبلة الشهر 16المقررة يوم 
 9/9/10، الشرق األوسط، لندن

  
   وتقدم لهم أدوات لمساعدتهمحفل إفطار خيري على شرف معاقي غزةاإلمارات تقيم  .36

ذوي أقامت هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية حفـل إفطـار خيريـاً علـى شـرف                 : رائد الفي  -غزة  
االحتياجات الخاصة في قطاع غزة، وذلك في مركز رشاد الشوا الثقافي، بحضور ممثلـي المؤسـسات                

  . من ذوي اإلعاقة 600الراعية للمعاقين وممثلي المؤسسات الخيرية والنقابات الطبية والمهنية، ونحو 
القة وتأكيداً لهذا الواجـب  تعزيزاً لهذه الع“: وقال مدير مكتب هيئة األعمال الخيرية في غزة عماد الحداد        

فلقد قدمنا لذوي اإلعاقة مؤخراً األدوات المساعدة بكافة أشكالها من سماعات لذوي اإلعاقـات الـسمعية                
وكراسي متحركة وعكاكيز وفرشات طبية وغيرها من االحتياجات، وكذلك وفاء منا للعهد الذي قطعنـاه               

 مدرسة النور واألمل للمكفوفين باحتياجاتها، فقد وفينا        على أنفسنا في حفل المعاقين العام الماضي بتجهيز       
وأنجزنا هذا الوعد وجهزنا مدرسة النور واألمل بطابعات خاصة بالمكفوفين وبطابعة برايـل لطباعـة               

  .” الكتب والمناهج
واليوم نسوق لكم بشرى جديدة وهـي تجهيـز مختبـر           “: وأضاف الحداد، في كلمة خالل حفل االفطار      

  .لمكفوفين، وفي مدرستهم الجديدة لدعم ذوي االحتياجات الخاصة حاسوب خاص با
 9/9/2010، الخليج، الشارقة

 
   لفلسطين "عيد الخيرية" حصيلة مشاريع مؤسسة "مليون ريال 30: "قطر .37

 مليون ريـال، والـذي يـضع األرض         30بفلسطين رقم   » عيد الخيرية «بلغت حصيلة مشاريع مؤسسة     
ل المستفيدة من أنشطة المؤسسة ويؤكد االرتباط العميق بين الطرفين، وتؤكد          المحتلة على رأس قائمة الدو    

على ان فلسطين على رأس سلم أولوياتها، وتخصها سنويا بالنصيب األوفر مـن             » عيد الخيرية «مؤسسة  
ميزانياتها اإلغاثية والتنموية باعتبارها ارضا غالية من الوطن اإلسالمي، ولخصوصية وضعها المتـسم             

  .من المعاناة واالبتالءات المختلفةبكثير 
 9/9/10، الوطن،الدوحة

 
  مساعدات قطرية لألسر المتعففة بغزة .38

 محمد آل ثاني الخيرية في توزيع مساعدات نقدية على          شرعت مؤسسة الشيخ عيد بن    : غزة-أحمد فياض 
أسر غزة المتعففة، في مشروع يستهدف في مرحلة أولى قبيل عيد الفطر خمسة آالف أسرة، بالتعاون مع           

  .جمعية دار الكتاب والسنة، كبرى جمعيات القطاع الخيرية
ساعدات النقديـة جـزء مـن       واعتبر الشيخ إبراهيم األسطل عضو مجلس إدارة الجمعية أن مشروع الم          

  .مشاريع إغاثة متواصلة تنفذها مؤسسة الشيخ عيد في القطاع، قبل وخالل شهر رمضان المبارك
وتحدث عن نحو خمسين ألف أسرة استفادت من مختلف أنواع المساعدات النقدية والماديـة والمالبـس                

  .وأسطوانات الغاز وكسوة األيتام واألرامل وغيرها
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ل عن تقدير الشعب الفلسطيني للجهود التي تبذلها مؤسسة الـشيخ عيـد فـي سـبيل         وعبر الشيخ األسط  
المحاصرين في القطاع، خاصة أنها لم تنقطع منذ سنوات طوال، وكان للمشاريع األثر الطيب في كافـة                 

  .المجاالت اإلغاثية والدعوية والتعليمية والصحية واإلنشاءات
 على الدور الكبير لقطر حكومة وشـعباً        - بلدية خان يونس   نائب رئيس -وشدد المهندس خالد أبو سلطان      

ومؤسسات في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وتقـديم كافـة أشـكال الـدعم المطلوبـة لـصمود                   
  .المحاصرين

  9/9/10،موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  لتوصل إلى السالم في األراضي المقدسةل من يسعىعلينا تشجيع : أوباما .39
في رسالة إلى اليهود بمناسبة رأس السنة اليهودية        ،  كي باراك أوباما مساء أمس األول      الرئيس األمير  قال

في الوقت الذي استأنف فيه اإلسرائيليون والفلسطينيون الحوار المباشر، علينا نحن تشجيع ودعم              "الجديدة
. "المقدسـة من هم مستعدون لتجاوز خالفاتهم والعمل من أجل التوصل إلى األمن والسالم في األراضي               

: لن يأتي التقدم بسهولة ولن يأتي سريعاً، لكن اليوم لدينا فرصة للمضي قُدماً نحو هدف مشترك               "وأضاف  
إن النصوص المقدسة تعلمنا أن     "وتابع  . "دولتان، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سالم وأمن         

وفي هذا الموسم من التوبة والندم والتجـدد،        . مهناك وقتاً للحب ووقتاً للكراهية ووقتاً للحرب ووقتاً للسال        
  ."لنعمل من أجل مستقبل واعد أكثر

9/9/2010،  وكاالت أبو ظبي،االتحاد،  
  

  السلطة الفلسطينية تسعى للسالم من خالل الحل الوسط والحوار : رئيس الوزراء اإلسباني .40
 خـالل  ،د مـساء أمـس األول  أعلن رئيس الوزراء اإلسباني خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو في مدري  

 تأييد إسبانيا للسلطة الوطنية الفلسطينية       رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض     مؤتمر صحفي مشترك مع   
إن السلطة الفلسطينية تظهر قدرتها على ممارسة الحوار والتحلـي          “وقال  . وإلقامة دولة فلسطينية مستقلة   

. ”من خالل الوسائل السلمية مثل الحل الوسط والحوار       بالمرونة، وفوق كل ذلك، تظهر أنها تسعى للسالم         
إن إسبانيا تساند   “وأضاف أن اجتماعه مع فياض إشارة إلى مساندة بالده إلقامة دولة فلسطينية، مستطرداً              

  .”إقامة فلسطين ديمقراطية وحرة لها دولة تقوم على القانون ومبادئ المساواة
في إعالن سياسي مشترك إن محادثات السالم يجـب أن تـشمل            وقالت الحكومتان اإلسبانية والفلسطينية     

قضايا الحدود والقدس والالجئين واألمن والمستوطنات والمياه، وتفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسـرائيلي             
وطالبتا إسرائيل بوقف التمييز العنصري ضد الفلـسطينيين        . لألراضي الفلسطينية في غضون عام واحد     

  .، وإنهاء حصار قطاع غزة2001طنات التي شيدتها منذ شهر مارس عام في القدس وتفكيك المستو
9/9/2010،  وكاالت أبو ظبي،االتحاد،  

  
  فشل المفاوضات على إعادة هيكلة قوى األمن الفلسطينيةأثر من تحذر  "األزمات الدولية" .41

، )ICG (»مجموعة األزمات الدولية  «عن دراسة لـ    » هآرتس«كشفت صحيفة   :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 اإلسرائيلية على مشروع إعادة هيكلة قوى األمـن         -حذرت من انعكاسات فشل المفاوضات الفلسطينية       

خصوصاً بعد أن توثق التعاون األمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فـي شـكل غيـر                «الفلسطينية،  
  .»مسبوق

  وحضت إسـرائيل علـى   . ضاتوحذرت الدراسة من انهيار قوى األمن الفلسطينية في حال فشلت المفاو   
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تمكين قوى األمن الفلسطينية من النشاط في مناطق أوسع في الضفة، بينها المناطق التي تخضع لسيطرة                
  .25 إلى 15أمنية إسرائيلية، كما أوصت برفع عدد مراكز الشرطة الفلسطينية في الضفة من 

9/9/2010، الحياة، لندن  
  

  طهدينكاسترو يدافع عن اليهود ويعتبرهم مض .42
انبرى الزعيم الكوبي فيدل كاسترو للدفاع عن الشعب اليهـودي الـذي اعتبـره              ):  ف ب  أ( –واشنطن  

النهم اعتبروا مسؤولين عن كل شيء، وذلك في حـديث          " مفترى عليه تاريخيا اكثر كثيرا من المسلمين      "
  . حمدي نجادلشهرية اميركية طلب منها كاسترو نقل هذه الرسالة الى الرئيس االيراني محمود ا

وذلك في لقـاء    " اكثر بكثير من المسلمين   . ال اعتقد ان احدا تعرض الفتراءات مثل اليهود       "وقال كاسترو   
لكـن ال  . الـشهرية " ذي اتالنتيك"على مدار ثالثة ايام في كوبا مع جيفري غولدبرغ الصحافي في مجلة          

تدرك الحكومة االيرانيـة ان اليهـود       كد كاسترو في هذا اللقاء على ضرورة ان         أ، و "احد يلوم المسلمين  
  ". طردوا من ارضهم ، واضهدوا واسيئت معاملتهم في جميع انحاء العالم"

  9/9/2010، الدستور، عّمان
  

  منسق منظمات يهود بلجيكا يطالب بإقالة مفوض أوروبي .43
روبـي  طالب منسق المنظمات اليهودية في بلجيكا موريس سونوفسكي بإقالة المفوض األو          : )ب.ف  .أ  (

 حول اليهود واللوبي اليهـودي فـي        هكاريل دي غوشت وزير الخارجية البلجيكي السابق بعد تصريحات        
  .واشنطن، وموقف اليهود غير العقالني حيال الشرق األوسط 

وقال موريس سونوفسكي رئيس لجنة تنسيق المنظمات اليهودية البلجيكية في مقابلة مع صحيفة لو سوار               
جوزيـه  (وبالتالي فإني أعتقد أنه لـو كـان         “وأضاف  . ”عملية حض على الكراهية   أرى أننا هنا إزاء     “

باروسو يتحلى بحس المسؤولية تجاه القيم األخالقية التي يجسدها باعتبـاره رئيـساً للمفوضـية               ) مانويل
  .” األوروبية، فإن عليه أن يقيل دي غوشت على الفور

الماضي بمعاداة السامية، وذلك من قبل المؤتمر       واتهم كاريل دي غوشت المعروف بصراحته، األسبوع        
الذي يقول إنـه غيـر عقالنـي        اليهودي األوروبي، وذلك بعد أن ندد بموقف اليهود من الشرق األوسط            

  .  تماماً
9/9/2010، الخليج، الشارقة  

  
    محاكمة ناشطين فرنسيين لدعوتهم إلى مقاطعة بضائع الكيان   .44

اب األوروبيين، أمس، دعمهم لخمـسة ناشـطين فرنـسيين مؤيـدين            أعلن العديد من النو   : )ب.ف  .ا  (
للفلسطينيين سيمثلون االثنين المقبل أمام محكمة لدعوتهم داخل متجـر كبيـر إلـى مقاطعـة البـضائع                  

فـي هـذه    “وقالت النائبة األوروبية الشيوعية الفرنسية جاكي اينان خالل مؤتمر صـحافي            . اإلسرائيلية
وسيمثل الناشطون الخمسة أمام محكمة الجنح في ميلوز        ،  ”ضاء ألغراض سياسية  القضية، يتم استخدام الق   

  . ” الحض على التمييز والكراهية والعنف“بتهمة ) شرق فرنسا(
9/9/2010، الخليج، الشارقة  

  
   إال عبر إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته  السالملن يتم: قنصل فرنسي .45

 أمس، خالل لقائـه     القنصل الفرنسي العام في القدس فريدريك ديزانيو،      أكد  ): أ.ب  .د   (- القدس المحتلة 
عزام األحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي دعم فرنسا بكل الجهود من اجل تحقيق السالم الدائم                 

 وأشار. والشامل في المنطقة والذي لن يتم إال عبر إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة               
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إلى ضرورة توفير كل الظروف المناسبة للعمل على إنجاح المفاوضات الذي يعتبـر وقـف النـشاطات     
  .االستيطانية في مقدمته 

9/9/2010، الخليج، الشارقة  
  

  وحماس ستُسخن الحدود..  العام المقبل ستتعاظم"سرائيلإ"التهديدات والمخاطر التي ستواجهها : تقرير .46
د تقرير استراتيجي اسرائيلي ان المخاطر التي تواجه اسرائيل سـتتعاظم  اك :الناصرة ـ زهير اندراوس 

وشكك التقرير الصادر عن مركز دراسات االمن القومي في جامعة تل ابيب فـي ان               . خالل العام المقبل  
وشكك ايضا فـي قـدرة ادارة       . تسفر المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية عن تغيير استراتيجي        

  .يكي باراك اوباما على ادارة هذه المفاوضاتالرئيس االمر
وقال عوديد عيران رئيس المركز ان الفجوات القائمة بين مواقف السلطة الفلسطينية واسـرائيل بـشأن                

واضاف في تصريحات نقلتهـا عنـه صـحيفة         . القضايا الرئيسية مثل القدس والالجئين والحدود كبيرة      
اذا لم يفلح الطرفان في التوصل الى تسوية متفق عليها ويعلنـان            االسرائيلية امس االربعاء انّه     ' هآرتس'

  .فيها انهما الحقا يسعيان لحل الدولتين، فمن المتوقع ان يتدهور الوضع
اما المحررة الثانية للتقرير عنات كورتس فهي غير مقتنعة بتصريحات رئـيس الـوزراء االسـرائيلي،                

به في جامعة بار ايالن، مشيرةً الى انّها تتوقـع ان يقـدم           بنيامين نتنياهو حول السالم، وال حتى من خطا       
رئيس الوزراء لذلك تعبيرا لفظيا مع ترجمة عملية، وعند فحص احتماالت التسوية، فان الضعف الداخلي               

  .في كال الجانبين مقلق جدا، على حد تعبيرها
دم تأثر حركـة حمـاس      عالوة على ذلك، اوضح التقرير ان احد اسباب فشل المفاوضات المتوقع هو ع            

  .وحكمها في غزة من الحصار المفروض منذ اكثر من اربعة اعوام
واشار التقرير الى ان حزب اهللا اللبناني يواصل التسلح عسكريا والتعاظم سياسيا في لبنان، معتبرا انـه                 

هة الشمالية  على خلفية الجمود في العملية السياسية بين اسرائيل وسورية وتعاظم قوة حزب اهللا، فان الجب              
  .تبقى مهددة اكثر مما كان الوضع في السنوات السابقة

واعتبر التقرير ان العامين المقبلين بالغا الحرج في كل ما يتعلق بمعالجة الشأن االيراني، وعملية السالم،                
واوضـح ان مكانـة     . وتغيير الزعامات في المنطقة السباب عمرية، وان الصورة العامة غير مـشجعة           

 المتحدة االستراتيجية في المنطقة دخلت مرحلة امتحان، مشيرا الى وجود عدة تطورات متوازية              الواليات
كالعملية السلمية، والخروج االمريكي من العراق، وزيادة التدخل االمريكي العسكري في افغانستان، وفي             

قرير، تواجه اسـرائيل    وفي الخلفية، حسب الت   . مقابل ذلك ازدياد النفوذ االيراني وتقدم المشروع النووي       
في الشمال حزب اهللا، وفي الجنوب حماس، وينبغي االخذ في الحسبان ان الفشل في              .. عدة قنابل موقوتة  

  .المفاوضات السياسية قد يسرع االنفجار
وحذر التقرير من ان ضعف الواليات المتحدة وافتقارها للقدرة على اظهار منجزات واضحة يزيد مـن                

السرائيل بابداء مزيد من التنازالت في المفاوضات مع السلطة، في محاولة الختراق            المطالبة االمريكية   
 فلـسطيني،   -الطريق المسدود االقليمي، وفي المقابل اذا ما وجدت فرصة لبلورة اتفاق ادراج اسرائيلي              

يطرا وشدد التقرير ايضا على انّه في العام المنصرم لم          .فمن المحتمل حدوث موجة عمليات واستفزازات     
               اختراق يسمح السرائيل بمواجهة افضل مع التحديات في محيطها االستراتيجي، وفضال عن ذلك، فـان
الميول المهددة تعاظمت، فالعملية السياسية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية تقف امام طريـق مـسدود،               

نية ادارة مفاوضات   والحصار على غزة لم يحقق االمل باضعاف حماس بقدر يسهل على السلطة الفلسطي            
. ملموسة مع اسرائيل، وغدا مركز انتقاد دولي فظ ضد اسرائيل يخلق جوا مـن الحـصار الدبلوماسـي                 

عالوة على ذلك، جاء في التقرير ان منظمة حزب اهللا اللبنانية تواصل التسلح والتعاظم سياسيا في لبنان،                 
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ائيل وسورية وتعاظم قوة حزب اهللا، يبدو انه        موضحا انّه على خلفية الجمود في العملية السياسية بين اسر         
  .في شمالي اسرائيل تتبلور جبهة مهددة اكثر مما كان الوضع في السنوات السابقة

اما في ما يتعلق بالجمهورية االسالمية االيرانية فقال التقرير انّها تعيش ذروة عملية اكمـال مـشروعها                 
وقد انجـرت لهـذا   . سكر االقليمي المعادي السرائيلالنووي العسكري، وترسيخ نفسها كرأس حربة المع   

المعسكر بشكل ما تركيا ايضا، وفي خلفية منظومة التهديدات هذه تحوم ظالل عملية متـسارعة لنـزع                 
  .الشرعية عن اسرائيل، على حد تعبير التقرير االسرائيلي

اوضات بين الدولة العبرية    وقال احد معدي التقرير، الجنرال في االحتياط شلومو بروم، ان موضوع المف           
وسورية قد استنفد، واالفضليات االستراتيجية التفاق سالم مع سورية واضحة تماما، غير ان الذهاب الى               
                     شروط الصفقة معروفـة، الفتًـا الـى ان هذا المسار هو محصلة قرار يجب ان يتخذ في تل ابيب، الن

ائيل هي من ينبغي ان تقرر اذا كانـت الـصفقة          السجال الذي بقي مع سورية هو في الهوامش، وان اسر         
جديرة بان تبرم، وشدد الباحث على ان المطلب االسرائيلي من سورية بقطع العالقات مع ايران وحزب                

وخلص الى القول انّه اذا حدث اتفاق مع سورية، فان المكسب االسرائيلي سيكون بالقدرة              . اهللا ليس واقعيا  
ة مع حزب اهللا ونفوذها الكابح له، وليس قطع العالقات معه، علـى حـد              على تغيير طابع عالقات سوري    

  .تعبيره
امس ان االجهزة االمنية في الدولة العبرية تتوقع المزيد من          ' هآرتس'على صلة بما سلف، افادت صحيفة       

فا العمليات المسلحة التي ستقوم بها حركة حماس وتنظيمات فلسطينية مسلحة خالل الفترة القادمة، مـضي              
ان حماس تستعد لتسخين الجبهة الجنوبية لالضرار بالمفاوضات والتسبب في منع اللقاءات بين نتنيـاهو               

  .وعباس وبين طواقم التفاوض وتوتير االوضاع االمنية في الضفة الغربية
واوضح التقرير ان سياسة الرد على عمليات حماس ستحددها طبيعة االحداث المقبلة، كاشـفا ان قيـادة                 

 الصهيوني كانت قد اصدرت اوامرها الى القوات العاملة في الضفة قبل ايام قليلة من هجوم شرق                 الجيش
الخليل وفي اطار االستعدادات الهادفة الى ضمان االمن ومواجهة سـيناريوهات المنظمـات المـسلحة               

  .باجراء تغييرات على طريقة توزيع القوات على المناطق المختلفة
يادة المنطقة الوسطى اشرفت على هذا االمر، اال انها لم تطلب قـوات اضـافية               واشار التقرير الى ان ق    

لنشرها كاجراء وقائي، لكن هذه االجراءات لم تنجح في منع وقوع العملية المسلحة قرب بلدة بني نعيم،                 
والتي تمكنت خاللها المقاومة الفلسطينية في الفاتح من الشهر الجـاري مـن قتـل اربعـة مـستوطنين                   

  .يليين من مستوطنة بيت حجاي، بالقرب من مدينة الخليل المحتلةاسرائ
 9/9/2010، القدس العربي، لندن

  
   عقدة الحّل ومفتاحه"فلسطينّيو األردن" .47

  محمود منير
حملت مقابلة الملك عبد اهللا الثاني مع القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي أكثر من رسالة سياسية، قبيل                 

  . المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في واشنطنمشاركة األردن في
حديث الملك يعبر عن مخاوف حقيقية يخشاها األردن  بوصفه طرفاً في أي حل نهائي  آمالً أن تنظـر                    

       حّل المشكلة الفلسطينية اإلسرائيلية هو جزء من أمن أميركا         «إليها اإلدارة األميركية باالهتمام ذاته، ألن
  .، على حد تعبيره»وطنيال
قد ال يكون بعيداً عن أحد أهم الملفّات التي ستناقش في المفاوضات المقبلة، وهـو ملـف                 » أمن أميركا «

الالجئين الفلسطينيين في األردن، ويكاد يمثّل حلّه الجزء األكبر من الحل النهائي كما ينظر لـه الجانـب                
  .األمن والحدود والقدس:   وإن بنحو أقّل  مثلاألردني، وإن كانت بقية الملفات تهمه كذلك
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الملك التقى وزير الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك الذي نقل رسالة من رئيس الوزراء نتنياهو إلى األردن                
تتضمن تقديراً لحديثه إلى التلفزيون اإلسرائيلي ومحاولة لبثّ تطمينات لدى الجانـب األردنـي بجديـة                

  .مإسرائيل وسعيها إلى السال
الديوان الملكي، حسب مسؤولين، غير متفائل بإنجاز اتفاق سالم نهائي بين الطرفين، على العكـس مـن                 

  .الخارجية األردنية التي أبدت تفاؤالً بدور أميركي في إنجاز مثل هذا االتفاق
عـن  ال نفـاوض بالنيابـة      «: تقوم االستراتيجية األردنية، كما في المفاوضات السابقة، على مبدأ أساسي         

الفلسطينيين، وال نفاوض إلى جانب الفلسطينيين، لكننا نمتلك حق الفيتو على أي اتفاق ال يلبي المـصالح                 
  .»األردنية

ولم يعد خافياً في أوساط النخب األردنية جملة السيناريوات التي سيقدمها الجانب األردني في مفاوضات               
تمثّل باستيعاب الالجئين بوصفهم مواطنين فلسطينيين      العودة السياسية التي ت   : ملف الالجئين، وفي مقدمتها   

  .مقيمين في األردن، يرافقها وضع إطار زمني لعودة النازحين وحملة الجوازات المؤقتة من أبناء غزة
لم يطرح الموضوع على طاولة البحث في الساحة الداخلية، وهو ما يدفع محلّلين سياسيين للغمز إلى أن                 

ستشر الفلسطينيين في منحهم الجنسية وإدماجهم في وحدة الضفتين، وهي اليوم تقارب            الدولة األردنية لم ت   
  .الموضوع من دون استشارتهم أيضاً

  ال يفاوض األردن بالنيابة عن الفلسطينيين لكنّه يمتلك حقّ الفيتو على أي اتفاق ال يلبي مصالحه
 رئـيس الحكومـة     1999 أسسه في عـام      الذي» بنك معلومات الالجئين  «االقتراحات القائمة تستند إلى     

األردنية األسبق معروف البخيت، إذ جمعت خالل السنوات الماضية كل البيانـات الشخـصية، وحتـى                
الصور الشخصية، لجميع الالجئين الفلسطينيين، ما أنتج أرقاماً دقيقة ألعدادهم وفق التقسيمات المتعارف             

الجئـو الـضفة    : ، وهم يتوزعون على مجمـوعتين     1967، والنازحون في    1948الالجئون في   : عليها
الغربية الذين نزحوا منها إلى األردن وتنطبق عليهم حال الالجئين وفـق سـيناريو العـودة الـسياسية،                  
والنازحون الذين ما زالوا يحتفظون بمكان إقامتهم في الضفة الغربية، إضافة إلى حملة الجوازات المؤقتة               

  .من أبناء غزة
وأرقامه التي تحدث أسبوعياً، رغم شـغور منـصب مـسؤول           » بنك المعلومات «يانات  لم تكشف بعد ب   

منذ ثالث سنوات، ولم يكشف كذلك عن الدراسات القانونية والسياسية وتقدير الموقف الذي يقوم              » البنك«
  .على نحو منتظم

ان المملكـة، وتـصل     من سك % 43لكن أرقام الالجئين في األردن تقدر بأكثر من مليوني الجئ يمثّلون            
  .أعداد النازحين وحملة جوازات السفر المؤقتة إلى قرابة مليون

، وكان يفترض االنتهـاء     )ما عدا الالجئين منهم   (صانع القرار األردني ينظر بأولوية إلى عودة النازحين         
% 99، فـإن    »بنك المعلومات «وبحسب أرقام   . 237 وفق قرار األمم المتحدة      1999من هذا الملف منذ     

  .من النازحين يقطنون العاصمة عمان
لها، بـأن يمتلـك     » تأهيالً«السيناريو الثاني لدى األردن يتمثل في العودة المتوازنة، وهي عودة تفترض            

الالجئ الفلسطيني خيارات متوازنة ال تقوم على تخييره بين معيشته وشعوره الوطني ضمن فترة زمنية               
  .كراً لدى صنّاع القرارمحددة، وهو خيار يبدو الحديث عنه مب

نظراً إلى حساسية الوضع الداخلي، إضافة إلى الحذر الشديد الذي يبديه الجانب األردني حيال الوصـول                
إلى حل نهائي، لم تطرح بعد آليات واضحة للتعامل مع هذا السيناريو، لكـن ذلـك لـم يمنـع وجـود                      

لذي سـاد العقـدين األخيـرين، ألنهـا       ا» األردنة«داخل المطبخ السياسي ترى فشل خيار       » مراجعات«
فرضت قسراً ومن دون تقديم خيارات للفلسطيني، فضالً عن الجدية التي ينظر من خاللها إلى الدراسـة                 

مـن  % 30في رام اهللا وأظهـرت أن       » خليل الشقاقي « لمركز   2000العلمية الوحيدة التي أجريت عام      
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دة، بانتظار دراسة مماثلة يتوقع أن يقوم بهـا مركـز           الالجئين الفلسطينيين في األردن يرغبون في العو      
  .الدراسات االستراتيجية األردني

» عقالنيـة «السياسة األردنية في التعامل مع هذا الملف، كما يصفها صانع القرار، تتالقى مع              » عقالنية«
الوضع االقتـصادي  مماثلة ينشدها لدى اإلدارة األميركية الجديدة، تراعي المعطيات السابقة، مضافاً إليها       

الموقفين بالفلسطيني واإلسرائيلي في تعاملهما مع      » عقلنة«للدولة الفلسطينية الجديدة، وهي ترى ضرورة       
  .ملف الالجئين والملفات األخرى أيضاً

الجانب األردني مستعد لقبول اتفاق نهائي يتضمن استيعاب بعض الالجئين مقابل قيام الدولة الفلـسطينية               
دس وقضايا األمن والحدود، اتفاق يعتقد أنه يرتكز على خطـة أوبامـا المـستندة إلـى                 وحل مناسب للق  

  .مقترحات كلينتون مع بعض التعديالت الطفيفة
السيناريوات األردنية لم تبدد مخاوف األوساط السياسية غير الرسمية في األردن من حل جاهز يطبخ في                

على حساب األردن، وخاصة في ما يتعلّق بموضـوع         الدوائر األميركية واإلسرائيلية مع محمود عباس       
  .الالجئين

ورغم استبعاد األردن من أن يكون الحل على حسابه، لكثرة المواضيع العالقـة ذات العالقـة بـاألمن                  
والحدود، كما أن الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي غير مؤهلين لذلك، فإن البعض يتوجس على الدوام من               

 أشياء كما حصل في اتفاقية أوسلو، ما يدفع األردن إلى أن يعتمـد علـى قنـوات                  أن يقوم عباس بإخفاء   
  .أخرى هي إسرائيل وأميركا، تسمح له بأن يطّل على تفاصيل المفاوضات

العالقة المميزة بين األردن والسلطة الفلسطينية تتيح تبادل المعلومات دائماً بين الجانبين عبر لجنة تنسيق               
تجتمع دورياً وتضم في طاقمها األردني ضـباطاً فـي          ) لجنة سياسية أمنية  (اوضات  مشتركة لمتابعة المف  

االستخبارات ومسؤولين في الديوان الملكي ووزارة الخارجية وبعض الشخصيات المستقلة، وتتبدل بعض            
  .شخصياتها بين فترة وأخرى

 إلى اتفاق نهائي، ألن فـرص       للوصول» االنتظار لمدة سنة  «الملك عبد اهللا حذّر في مقابلته األخيرة من         
تفجر العنف تزداد، كذلك حذر، في إجابته عن توقّع انتفاضة ثالثة، من مغبة عدم المضي فـي العمليـة                   

أو من أخطـار بعيـدة أو فـي الـداخل           ) إسرائيل(شيء ما سوف يحدث، إما على حدود        «السلمية من   
  .»اإلسرائيلي

ي أن تكون السلطة الفلـسطينية صـاحبة الـسيادة علـى     الحديث عن البعد األمني يعكس رغبة أردنية ف       
حدودها، ما يعني حدوداً مشتركة مع دولة فلسطينية ألسباب تجارية، فضالً عـن األسـباب الـسياسية                 
واألمنية، كذلك فإنه ال يزال يتعامل مع تلك الحدود بوصفها خطاً إدارياً لعدم قيـام الدولـة الفلـسطينية                   

  .صاحبة االختصاص
لتجارية ترجع إلى ما كان يطمح إليه األردن من عوائد السالم عند توقيعه اتفاقية وادي عربة،                األسباب ا 

  .ليكون سوق الضفة تعويضاً عن خسارته سوق العراق حينها، لكن هذا السوق بقي محتكراً إسرائيلياً
جية في قيـام    يتطلّع األردن إلى ضرورة دعم كل فرصة قائمة إلحالل السالم، ألن لديه مصلحة استراتي             

دولة فلسطينية، لكن تقويمه لفرص النجاح لهذه الجولة حذر للغاية ويميل إلى التشاؤم، إذ إن نتنياهو غير                 
  »إسرائيل«جاهز لعقد صفقة تاريخية مع الفلسطينيين، وإن األميركيين لن يمارسوا ضغطاً على 

  .حالياً
 9/9/2010، األخبار، بيروت
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  "لدولة إسرائي"حول يهودية  .48
  منير شفيق

لماذا يصر نتنياهو على أن أي حل نهائي للقضية الفلسطينية أو بشكل أدق لعملية التـسوية الجاريـة أو                   
للمفاوضات الثنائية التي ستنطلق من واشنطن، يجب أن يتضمن اعترافا فلسطينياً بـأن إسـرائيل دولـة                 

  للشعب اليهودي أو وطن الشعب اليهودي؟
  ء لها مع يهودية إسرائيلاألرض الفلسطينية ال بقا

ويغلق الباب في   ". دولة إسرائيل "أنهى نتنياهو بهذا األمر كل غموض يمكن أن يحمله االعتراف بيهودية            
قائالً " دولة إسرائيل "وجه أي تأويل من مثل الذي رد به محمود عباس على المطالبة باالعتراف بيهودية               

كما يشاءون فهذه مسألة تخـصهم،      " دولة إسرائيل "ن يسميا   أن بإمكان نتنياهو ومن قبله أولمرت وبيريز أ       
  ".دولة إسرائيل"وال عالقة له بها، إذا ما أصروا على يهودية 

فالتأكيد الذي حمله إصرار نتنياهو على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي أو وطـن الـشعب اليهـودي                  
 بهويتها اليهودية، وإنما يمـس األرض       ليس مجرد اعتراف  " دولة إسرائيل "يكشف أن االعتراف بيهودية     

نفسها، بمعنى أنه حق الشعب اليهودي وملك له، ال ينازع في ذلك الفلسطينيون والعرب والمسلمون بمن                
  .فيهم المسيحيون الفلسطينيون

وبهذا تصبح إسرائيل، أو أرض إسرائيل، إلغاء لفلسطين وألرض فلسطين ولحقوق الـشعب الفلـسطيني               
  .والتي هي من حقه الحصري حالياً وتاريخياً. فالشعب الفلسطيني الذي يملكها. وتاريخياًفيها حالياً 

  ".دولة إسرائيل"وفقاً للمحتوى الذي يشترطه نتنياهو لالعتراف بـ
وهذا الشرط الذي أعلنه نتنياهو التزاماً للحل الذي ستنتهي إليه المفاوضات الثنائية الجارية لـيس شـرط                 

الحالية وإنما هو إجماع القيادات اإلسرائيلية والـصهيونية        " اإلسرائيلية اليمينية "حكومة  حزب الليكود أو ال   
  .ودعك من األصوات الهامشية الشاذة إن وجدت وتحدت هذا التعريف

  يهودية إسرائيل وإحياء وعد بلفور
ا، وبوضـوح   األنكى أن هذا الشرط أصبح سياسة أميركية رسمية في عهد الرئيس األميركي باراك أوبام             

وذلك حين تضمنت برقيته األخيرة لكـل مـن نتنيـاهو           . لم يسبق أن عبر بمثله أي رئيس أميركي سابقاً        
إن فلسطين التاريخية هـي الـوطن       "وبيريز التي أرسلت بمناسبة ما يسمى عيد االستقالل، وقد جاء فيها            

مقصود من التشديد على يهودية     األمر الذي يجب أن يزيد من الوضوح في ال        ". التاريخي للشعب اليهودي  
  ...باعتبارها أكثر من مجرد هوية عامة للدولة" دولة إسرائيل"

حين ) غير الشرعية (من هنا، وإذا كان األمر كذلك، فماذا يعني القبول الفلسطيني الرسمي لسلطة رام اهللا               
ن أيدها مـن حكومـات      ومن ثم ماذا يعني م    . قبلت الدخول في مفاوضات هذا واحد من نتائجها النهائية        

  .عربية أو رؤساء وملوك عرب في هذا االنضمام لهذه المفاوضات المباشرة
إن االعتراف بدولة الكيان الصهيوني بأنها دولة الشعب اليهودي من قبل المفـاوض الفلـسطيني أو أي                 

ني، في مـا    يع) التصفوي من حيث أتى   " (حّل الدولتين "رئيس لدولة فلسطينية مزعومة تقوم على أساس        
، أو الذين سيبقون تحت دولة  1948يعنيه، إلغاء للحقوق األساسية للعرب الفلسطينيين الذين بقوا بعد العام           

  .ومن ثم تعريضهم للتهجير باعتبارهم يقيمون في دولة هي للشعب اليهودي. الكيان الصهيوني
 الحقوق التاريخيـة للـشعب      ولكن هذا االعتراف يعني ما هو أكثر من ذلك، أي إسقاط حق العودة وكل             

الفلسطيني كما للعرب والمسلمين في فلسطين كما إسقاط الحق الحصري للشعب الفلسطيني فـي تقريـر                
  .مصير فلسطين وفقاً ألحكام القانون الدولي

بل هو إسقاط لالغتصاب الصهيوني الذي فرضه االنتداب البريطاني وما ارتكب من جرائم إبادة وتهجير               
وذلك بتحويل ذلك االغتصاب إلـى حـق للـشعب اليهـودي            .  وقبله وبعده  1948ي العام   للفلسطينيين ف 
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الذي تكون قصراً في دولة الكيان الصهيوني من أقليات يهوديـة هـاجرت مـن               " الشعب"هذا  . المزعوم
  .أوطانها لتستوطن أرضاً ال حق لها فيها بأية صورة من الصور

لعرب من تضحيات في مقاومة المشروع الصهيوني عبثاً حـين          وبهذا يكون كل ما قدمه الفلسطينيون وا      
  .ينزع منه الحق في فلسطين وتُنزع منه عدالة القضية الفلسطينية

إن االعتراف الذي تريد الحركة الصهيونية وحكومات الكيان الصهيوني انتزاعه من الفلسطينيين ومن ثم              
دولة الشعب اليهودي ليست مسألة شـكلية  " سرائيلإ"من العرب والمسلمين ومن ثم من العالم كله باعتبار       

وليست تثبيتاً لواقع، أو امتداداً حتى لوعد بلفور، أو قرار التقسيم إذ فيه تجاوز خطير وكبير حتـى لمـا                    
إقامة وطن قومي لليهود فـي فلـسطين شـريطة عـدم     "كان يشار إليه، ظلماً وال حق، من خالل شعار         

فنحن اآلن أمام إلغاء للشعب الفلسطيني على أرضه، وإلغـاء لحقوقـه   . "المساس بحقوق سكانها المحليين  
بل بالمناسبة هو إلغاء لسورة اإلسـراء       . التاريخية، والوطنية والقومية واإلسالمية والمسيحية الفلسطينية     

  .والمعراج وللعهدة العمرية كذلك
وال عذر  . سوية والمفاوضات المباشرة  والت" السالم"فنحن إذاً، أمام كارثة حقيقية أصبحت تستهدفها عملية         

ألحد من كان أن يضع رأسه في الرمال إزاء هذه العملية التي يراد بها مـن المفـاوض الفلـسطيني أن                     
يرتكب الخيانة بحق األرض والقضية والشعب والتاريخ والدين واألمـة واألجيـال الـسابقة واألجيـال                

  .الالحقة
  . وإنما مساومة على الوجود وعلى الحق من حيث أتيافنحن اليوم لسنا أمام مساومة سياسية

  8/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  السالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين غير ممكن .49
  جيمس كارول

 الماضي المتعمق عبر قرون عديدة كان موضوعنا حتى اآلن، ولكن ربما كان البند األكثر صعوبة على                
هذه المفاهيم بالطبع، هي    . ق بالمفاهيم المتناقضة لما حدث في الذاكرة الحية       جدول أعمال المتفاوضين يتعل   

المحرقة النازية، والنكبة، الكلمة التي يستخدمها الفلسطينيون لتشريدهم وتجريدهم من ممتلكـاتهم بعنـف              
  .هذان الحدثان األساسيان ما زاال مغمورين تحت سطح كل المفاوضات. 1948خالل حرب 

المحرقة تبقى أمرا فريدا، انقطاعا في تدفق التاريخ        .  بين المأساتين  -أخالقية أو مادية  –لة  ليس هناك معاد  
  .العالمي

 ألفا 750 و600وحين أجبر ما بين     . لكن هذا ال يعني أن النكبة ليست أمرا رهيبا بالنسبة الى الفلسطينيين           
 لم يسمح لهم بالعودة، اعتبر      من العرب على ترك ديارهم أو اضطروا للهرب بسبب اإلسرائيليين، وحين          

  .الفلسطينيون االقتالع واإلفقار نوعا من الفناء
. هو امر يعبر عن الخسارة والحزن     " كارثة"ان كون كلمتي المحرقة والنكبة يمكن ترجمة كل منهما إلى           

ائيل الرفض الفلسطيني لالعتراف بشرعية الدولة اليهودية يقابله الرفض اإلسرائيلي باالعتراف بدور إسر           
كسبب أساسي في معاناة الفلسطينيين، سواء أكان ذلك من خالل التطهير العرقي مـع سـبق اإلصـرار                  

وحتى يأتي الوقت الذي تحل فيه      . والتخطيط أو عمليات الطرد بسبب الحروب من دون عودة المطرودين         
  .هذه المظالم المشتركة، لن يكون هناك سالم بين هذين الشعبين

 ان اسرائيل نجحت في االنبثاق إلى الوجود بسبب ضمير أوروبـا المثقـل              1948ذ  من الشائع القول من   
لكن هذا كمقياس لتـأثير التطهيـر       . بإحساسها بالذنب، كما لو كانت خسارة ستة ماليين مكسبا إلسرائيل         

 اذ ان المحرقة هي أكثر حدث عام تتم اإلشارة إليه         . العرقي الذي قام به هتلر على إسرائيل تشويه شرير        
لكن كونها مألوفة يجعل    .  حتى بالنسبة الى من ينكرونها     -في الزمن المعاصر وهي نقطة مرجعية عالمية      
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من . من المستحيل الدخول في حقائق ما جرى بأكثر مما يزيد عن الشعور الموروث أو التفهم المصطنع               
  وجهة نظر إسرائيل، ما كانت المحرقة؟

ها هـو   .  المشردين نتيجة افعال هتلر    -ات الواصلين اليائسين  في البداية، كانت مجموعة متعاقبة من موج      
بحلـول  .  الفـا  60،  1935فـي   . 4000،  1931عام  ": إسرائيل"التسلسل الزمني للهجرة اليهودية إلى      

ثلثا من جـاؤوا    " ألف يهودي في فلسطين،      500، وفقا للمؤرخ اإلسرائيلي توم سيغيف، كان هناك         1939
 ألف من الناجين من معسكرات الموت       100في ذلك العام، وصل     . بداية فقط كانت تلك ال  ". في ذلك العقد  
واحد مـن كـل ثالثـة       " ألف ناج من المعسكرات فيها،       350، كان هناك    1950ومع عام   . إلى إسرائيل 
  .، كما يقول سيغيف"إسرائيليين

وبمـا  .  هيسكيل ، كما في جملة ابراهام    "ملتقط من النار في أوروبا    "ماذا يعني ذلك؟ كل شخص ثالث هو        
أن معظم اليهود قد وصلوا إلى إسرائيل في السنوات التي سبقت الحرب مباشرة، فإن معظمهم خـسروا                 

بالنسبة الى يهود إسرائيل، كلمة المحرقة ال تعني االمر نفسه كما فـي             . افرادا من عائالتهم في المحارق    
 كانت صدمة شخـصية حـددت جوانـب       ال،.  حدث في التاريخ، يتم تذكره عن بعد       -اللغة الشائعة اليوم  

، حين وجد آالف اليهود مالذا في منازل الفلسطينيين الغائبين المخـالة فجـأة،              1948وفي عام   . الوجود
قد يقضي اإلسرائيليون عقودا . تضاعفت المأساة، لكن لم ير اليهود في ذلك إال فرصة غير متوقعة للعيش           

وبسبب الجرائم التي   .  كان أول معانيه واضحا    1948ام  من الزمن يحسبون ذلك التاريخ، لكن بحلول الع       
 -ولدت في الخطيئة، أو ربما في المأساة      " الدولة اليهودية "ارتكبت ضد الفلسطينيين في الحرب، اعتبر أن        

تلك الروح الجماعية الـضارية     . لكن بشكل أساسي ولدت في إصرار وحشي على عدم التعرض للمحق          
  . إسرائيل في كل حرب من الحروب الكثيرة التي خاضتهاكانت الروح التي استندت اليها

لقد فقدنا األمل في إمكانية أن نحيا، نحن اليهود، حياة كاملـة            : "يقول الروائي اإلسرائيلي ديفيد غروسمان    
وربما فوق كل شيء، شعرنا بفقدان اإليمان الطبيعي الطفولي، في اإلنـسان وكرمـه              . آمنة كبقية االمم  

  ".وتعاطفه
كما يقـول ابراهـام     " انتهت المحرقة "لقد  .  البعض بأن االسرائيليين يضخمون جرحهم الملحمي      ويجادل

. وهذه حقيقة تاتي في الوقـت المناسـب       ". علينا أن نصعد من الرماد    "بورغ في عنوان كتابه، مضيفاً ان       
بالمثل، بأن  ويجادل اخرون،   . ذلك ان الرماد يبقى أساس إسرائيل     . لكن حتى هذا االصرار يبرهن النقطة     

قوة إسرائيل العسكرية تعني ان ليس بوسع الدولة اليهودية ان تدعي بصدق انها عرضة للمخاطر، اال ان                 
وسيكون الوجـود   . األلم الوجودي قد يعرف الوعي الوطني بقدر ما يمكن ان تعرفه قوة ترسانة السالح             

  .االسرائيلي قضية دائما
سنوات الحاسمة من الهروب اليهودي المبكر من هتلـر، كـان           وماذا عن التجربة الفلسطينية؟ في تلك ال      

كان اسـمه محمـد أمـين       . ، أي فقيها في القانون االسالمي، يعينه البريطانيون       "مفتيا"زعيم الفلسطينيين   
وبوقوعه بين الضغوط االمبرياليـة البريطانيـة وتنـامي         . الحسيني، وهو سليل أسرة مقدسية ذات شأن      

، تناول الحسيني ورقة    )وليس عربيا (بيةـ وبسبب الحاجة لتكوين وعي فلسطيني       الهجرة اليهودية االورو  
وقد روج للهوية الفلسطينية االيجابية بتصنيف اليهودية على        . من الكتاب المسيحي القديم المعادي لليهودية     

 للمقاومـة   وتسبب القمع البريطاني الهمجـي    . وال تزال هذه التركيبة الفكرية الثنائية مستمرة      . انها سلبية 
في تحويل الحسيني إلـى عـدو       ) كما وضح في مقال سابق    (الفلسطينية في الثالثينات من القرن الماضي       

وهـو فعـل   . 1939وقد رفض التسوية التي قدمت ضمن الورقة البريطانية البيضاء عام          . لدود إلنجلترا 
ـ      ". يون انفسهم لعقـود عـدة     آخر قرار فلسطيني اتخذه الفلسطين    "وصفه المفكر الفلسطيني رشيد خالدي ب

وباعتبـار أن   . وقد أمر ونستون تشرشل باغتياله، إال أنه وصل إلى برلين         . هرب الحسيني من فلسطين   
 ولعل ذلـك    –عدو عدوي هو صديقي، لجأ الحسيني إلى هتلر ولعب دور بهلوان النازية طوال الحرب               

وازدادت صـالبة الـشكوك     . نيةوحده كان العنصر األكبر في إزالة الشرعية عن المطالـب الفلـسطي           
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االسرائيلية حول المشاعر الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى ابادة اليهود، حين اصبحت جـرائم هتلـر                 
  .معروفة

إال أن الموقف الفلسطيني كان له منطق طبيعي، وحسب ما قال المؤرخ اإلسرائيلي بيني مـوريس فـإن                  
اء المؤسس إلسرائيل، ديفيد بن غوريون، حين سـأل         أحدا لم يعرف ذلك بشكل أوضح من رئيس الوزر        

لقد . هذا طبيعي . لو كنت قائدا عربيا، لما اتفقت أبدا مع إسرائيل        : "وأضاف" لماذا يصنع العرب السالم؟   "
نحـن نـأتي مـن      . أكيد، لقد وعدنا بها الرب، لكن ماذا يعني ذلك لهم؟ ان الهنا ليس إلههم             . أخذنا بلدهم 

من ألفي عام، فماذا يعني ذلك لهم؟ لقد كان هناك عداء للسامية، النازية، هتلـر،               إسرائيل، صحيح، ولكن    
لقد أتينا إلى هنا وأخذنا بالدهم، فلماذا علـيهم         : آوشفيتز، لكن هل كان ذلك خطأهم؟ هم يرون أمرا واحدا         

ذين فقـدوا   انهم يرون كذلك نمو عدد ال     : "لو كان بن غوروين يكتب اليوم لربما أضاف       ". أن يقبلوا بذلك؟  
 ماليين شخص، وال يـزال كثيـرون مـنهم          5 من مئات األلوف إلى      1967 و   1948ممتلكاتهم عامي   

وهم يرون أيضا غزة تختنق تحت الحـصار والحيـاة فـي            . مشردين ويعيشون في مخيمات حتى اليوم     
تي قطعت خالل وسيرون نمطا اسرائيلياً من عدم االلتزام بالوعود ال       . الضفة الغربية تتهشم تحت االحتالل    

  ".مفاوضات السالم، فلماذا يأتون إلى طاولة المفاوضات اآلن؟
الواقع اليوم هو أن المفاوضين االسرائيليين والفلسطينيين، ولكل منهم أسبابه لعدم المجئ، أتوا بالفعل إلى               

لي هو  وليس ذلك بسبب القلوب الطيبة، ولكن بسبب اإلدراك القاسي بأن الوضع الحا           . طاولة المفاوضات 
وبعد أن اضطهد الجانبان كل منهما اآلخر، فإن الجلـوس الـى            . أيضا طامة مشتركة في طور التكوين     

وألن كال منهما كان حبيس الماضي      . طاولة المفاوضات وحده الكفيل بان يضعا نهاية متبادلة لالضطهاد        
  .على حدة، فلن يستطيعا اال معاً صنع مستقبل حر

  "بوسطن غلوب"
  8/9/2010، خباريةوكالة سما اإل

  
  مصيدة اخرى للسعودية .50

  عبد الباري عطوان
العاهل السعودي الملك   ) في مقال أمس بنيويورك تايمز    (عندما يدعو الصحافي االمريكي توماس فريدمان       

عبداهللا بن عبد العزيز الى استقبال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي فـي الريـاض، وتـسليمه                 
السلمية التي اطلقها قبل ثماني سنوات، عندما كان وليا للعهد فـان            ' مبادرته' الفاكس   وليس عبر ' شخصيا'

  :علينا ان نضع ايدينا على قلوبنا، لسببين
الصحافي فريدمان نفسه كان المحرض الرئيسي للعاهل الـسعودي الطـالق مبادرتـه الـسلمية               : االول

  .ه في الرياض ناصحا ومرشداالمذكورة، وبالتفاصيل والبنود التي تضمنتها عندما زار
ان المملكة العربية السعودية تتعرض هذه االيام الى ضغوط هائلة من االدارة االمريكية لاللقـاء               : الثاني

بثقلها خلف المفاوضات المباشرة، وكان الرئيس باراك اوباما يتمنى مشاركة العاهل السعودي جنبا الـى               
حفل تدشينها االسبوع الماضي في واشـنطن، واكتفـت         جنب مع الرئيس المصري والعاهل االردني في        

  .السعودية باصدار بيان رسمي بتأييدها
المستر فريدمان ال ينطق عن هوى، وتربطه صالت قوية مع صناع القرار في واشـنطن وتـل ابيـب،         
ويفرش له الزعماء العرب السجاد االحمر في كل مرة يفكر فيها بزيارتهم وهو يبرر دعوته هذه للعاهل                 

ان خطوة كهذه كفيلة بتبديد مخاوف االسرائيليين، وستترك اثرها النفسي عليهم، وفـك             'السعودي بالقول   
، ومثل هذه   'عزلتهم، وتحشدهم وراء نتنياهو الذي يرون انه يستقبل من قبل زعيم دولة مسلمة هي االهم              

كسر عزلة اسـرائيل التـي      اي انه يريدنا ان ن    . الخطوة ستساعده على قرار تمديد فترة تجميد االستيطان       
نشأت بسبب مجازرها في حقنا، وان نبدد مخاوفهم منا نحـن الـضحايا، وان تطبـع الدولـة العربيـة                    
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واالسالمية االهم عالقاتها معها، وتستقبل نتنياهو بطل مجزرة سفن الحرية وفي مدينة الرياض ومقابـل               
  .من تضحية يقدم عليها نتنياهويا لها .. ماذا؟ تمديد تجميد االستيطان في االراضي المحتلة

من المفارقة ان فريدمان نفسه استخدم الذريعة نفسها، قبل ثمانية اعوام تقريبا، اي طمأنـة االسـرائيليين                 
وكسر عزلتهم، القناع العاهل السعودي نفسه، الطالق مبادرته الشهيرة للسالم التي تبنتها قمـة بيـروت                

، بعد ادخال اضافة مهمة عليها تنص على حق العـودة           2002عام  ) مارس(الحقا التي انعقدت في آذار      
لالجئين الفلسطينيين، استجابة لضغط سوري، واصرار الرئيس اللبناني اميل لحود، وهي االضافة التـي              

  .لم ترض فريدمان
االسرائيليون فرحوا بهذه المبادرة النها تعرض التطبيع الكامل عليهم من قبل دولة في حجم الـسعودية،                

رة االولى في تاريخ الصراع، ولكنهم كعادتهم ارادوا المزيد من التنازالت العربية المجانية، وتعاملوا              وللم
فقد طالبوا العاهل السعودي بزيارة القـدس المحتلـة         ' االبتزاز'مع المبادرة باالسلوب الذي يجيدونه اي       

  .سرائيلياقتداء بالرئيس المصري الراحل انور السادات لشرح مبادرته للكنيست اال
* * *  

االسرائيلية هذه وطالبـت العاهـل الـسعودي        ' التحفظات'ادارة المحافظين الجدد االمريكية السابقة تبنت       
بمبادرات تطبيعية تحت عنوان المشاركة الفاعلة في العملية السلمية، مثل المشاركة في مؤتمر انـابوليس               

ار االديـان ال يـستثنى منـه الـرئيس           بحضور مسؤولين اسرائيليين، واطالق حـو      2007للسالم عام   
االسرائيلي واركان حكومته الى جانب الحاخامات وكان لها ما ارادت، وان كان الحوار المذكور تم تحت                

  .مظلة االمم المتحدة
ومن المؤلم ان الحوار بين االديان اعطى ثمارا عكسية تماما، فقد تزايـدت الحمـالت ضـد االسـالم                   

د نشر الرسوم الكارتونية المسيئة للرسول على نطاق واسع، وما زلنا نتـابع             والمسلمين في الغرب، واعي   
انباء اصرار كنيسة مسيحية امريكية على اقامة حفل في مقرها بوالية فلوريدا لحرق مئتي نـسخة مـن                  
القرآن الكريم، والحمالت االمريكية في الكونغرس واالعالم ضد بناء مركز ثقافي ومسجد اسالمي قرب              

  ).سبتمبر(حيث وقعت هجمات الحادي عشر من ايلول ' زيروغراوند'
االمريكيون مولعون بلغة االرقام، والمستر فريدمان منهم، ولذلك ال بد من تذكيرهم جميعا بانه منـذ ان                 
اطلق العاهل السعودي مبادرته السلمية، جرى توطين اكثر من مئتي الف مستوطن في القـدس المحتلـة             

 لبنـاني اثنـاء     1500تل الفي فلسطيني في قطاع غزة اثناء العدوان االخير، و         والضفة الغربية، وجرى ق   
، واستمرار الحفريات تحت المسجد االقصى، واعداد خطة لبناء هيكـل           2006عدوان اسرائيلي آخر عام     

  .سليمان على انقاضه، واكمال بناء السور العنصري
دمان هذه بشكل ايجابي مثلما تجاوب مـع        ال نعرف ما اذا كان العاهل السعودي سيتجاوب مع دعوة فري          

دعوته االولى، ويبادر بتوجيه الدعوة الى نتنياهو لزيارة الرياض، فهذا امر ال نستطيع الجزم فيه، ومـن                 
الحكمة االنتظار لما يمكن ان تحمله االيام المقبلة، وان كنا نستبعد رؤية نتنياهو في الريـاض قريبـا او                   

  .هكذا نأمل
ربما يكون تجاوب مع دعوة فريدمان االولى انطالقا من رغبته في تخفيـف الهجمـة               فالعاهل السعودي   

 من مواطنيـه    15حيث شارك   ) سبتمبر(االمريكية على بالده في اعقاب احداث الحادي عشر من ايلول           
ولكن العالقة السعودية ـ االمريكية في افضل احوالها هذه االيام، وال حاجـة السـتخدام    . في الهجمات

  .ة الفلسطينية مرة اخرى لتحقيق مكاسب سياسية مع امريكا او غيرهاالقضي
ابتزاز العرب تحت ذريعة تبديد مخاوف االسرائيليين بات مسرحية مكشوفة ومبتذلة ومهينـة تـستخف               
بعقول العرب والمسلمين، او الرسميين منهم على وجه الخصوص، وما اكثرهم في السلطة والعواصـم               

فقـد  . ل وحلفاؤها يفترضون ان العرب اغبياء من السهل خداعهم والضحك عليهم          فاسرائي. العربية ايضا 
اوفدت الجامعة العربية، وفدا من وزيري خارجية مصر واالردن الى القدس المحتلة للقـاء المـسؤولين                
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القدس المحتلة لشرح مبادرة السالم العربية بناء على طلبهم، ولكن الشرح لم            ' عاصمتهم'االسرائيليين في   
يقنعهم ليس النهم مصرون على عدم االقتناع اساساً، وانما النهم كانوا يريدون ان يكون وزير الخارجية                

  .السعودي معهم، الن التطبيع بين االردن ومصر قائم ويبحثون عن صيد تطبيعي ادسم
ين خرج علينا بعض العباقرة العرب بنظرية جديدة استجابة لالبتزاز نفسه اي ضرورة تجاوز المـسؤول              

االسرائيليين، ومخاطبة الرأي العام االسرائيلي مباشرة واظهار النوايا العربية الطيبة للسالم، من خـالل              
ال نعرف حتى اآلن الجهة العربية التي تبرعت بها         (اجهزة اعالمه، وبالفعل جرى رصد ميزانية ضخمة        

حملة اعالنية مكثفة في الصحف     وبعشرات الماليين من الدوالرات لنشر      ) ولكننا نعرف من استفادوا منها    
االسرائيلية تتضمن نشر النص الكامل بالعبرية لمبادرة السالم العربية، مزنرة باعالم اكثر من خمـسين               
دولة اسالمية، للتأكيد على ان التطبيع لن يكون مع الدول العربية، فقط في حال قبولها، وانما مع العـالم                   

  .االسالمي ايضاً
***  

اليين التي انفقت فيها، اعطت ثمارها فعالً في تغيير قناعة االسرائيليين، ولكن من حيث              هذه الحملة، والم  
المزيد من االحتقار للعرب والمسلمين، والتصويت في االنتخابات البرلمانية االخيـرة لـصالح احـزاب               

ـ              تيطاني اليمين المتطرف، الذي يؤمن باسرائيل الكبرى، ورفض قيام الدولة الفلسطينية، والتوسـع االس
واكمال تهويد القدس المحتلة باعتبارها عاصمة ابدية للدولة االسرائيلية، واالكثر مـن ذلـك ضـرورة                

  .اعتراف العرب بها كدولة يهودية، اي ال مكان للعرب المسيحيين والمسلمين فيها
زلت عن  اآلن يتكرر الغباء العربي نفسه ومن العباقرة أنفسهم حيث يطلق اصحاب مبادرة جنيف التي تنا              

يؤكدون لالسرائيليين رغبتهم في السالم مـن خـالل       ) نحن شركاء (حق العودة حملة جديدة تحت عنوان       
برامج تلفزيونية، وملصقات تحمل صورهم الباسمة في مختلف انحاء المدن االسرائيلية، في عملية تسول              

  .مهينة اخرى
عرب، وانما العكس تمامـاً، فهـم الـذين         ليس االسرائيليون هم الذين يحتاجون الى تبديد مخاوفهم من ال         

يحتلون ارضنا، ويستخدمون الفوسفور االبيض لقتل اطفالنا، ويرتكبون مجازر ضد المتضامنين العـزل             
مع الحصار النازي الظالم الذي يفرضونه على مليوني فلسطيني عربي مسلم في قطاع غزة، ولكن مـاذا   

  نقول لزعمائنا ومستشاريهم العباقرة؟
 ان نستمر كعرب في تأكيد غبائنا، ورضوخنا دائماً لالبتزاز االسرائيلي المدعوم امريكياً، ومن              من العيب 

العيب ايضاً ان نظل نكرر االخطاء نفسها، ونلدغ من الجحر نفسه واالفعى نفسها، وال نريد ان نقول ما                  
  .هو اكثر من ذلك تأدباً

  9/9/2010، القدس العربي، لندن
  

  زات تمنع القياس عشر حقائق وعشرة إنجا .51
  عدنان سليم أبو هليل

في األسبوع الماضي والذي قبله وفي سياق تبريرهم استئناف المفاوضات مع العدو ردد متحدثو سـلطة                
يقـصدون سـوى   (إن الشعب الفلسطيني ال يملك خيارات كثيـرة      : منظمة فتح الفلسطينية وبإلحاح القول    

هم بالطبع  (ثوا عن المقاومة الممكنة فعددوا أشكاال كثيرة        وتحد) االنخراط في عملية التسوية ومفاوضاتها    
ذكروها كبديل عن المقاومة المسلحة ما يؤكد أن هذه لم تعـد فـي              ) ال يمارسونها وال يسمحون بمعظمها    

حتى حماس أوقفت   : وحاولوا إعطاء خطابهم منطقا فقالوا    .. وجدانهم إال من قبيل المزايدة اإلعالمية فقط      
.. وهذا ما لم تفعله سلطتهم التي اكتفت بالمنع دون التخـوين          : قالوا.. مطلقي الصواريخ المقاومة وخونت   

  : وأقول
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.. وأرى أن أتناولها بشيء من التفصيل بقدر ما يحتمـل المقـام هنـا             .. هذه الشبهة تقال بين حين وحين     
ضح مـدى   لنقرر ابتداء عشر حقائق تلخص مسار وسياق وجود سلطتين للشعب الفلسطيني وتو           : وأقول

 وجود أي دولة وأي حكومة يقـوم علـى تـوفر حـد مـن       -1: صوابية التشبيه والقياس بين السلطتين    
االستقرار وهو في الحالة الفلسطينية يتناقض مع وجود المقاومة التي تقوم أساسا على التثوير واالستثمار               

  .في التثوير
لم يأخذوا بنظر االعتبار حاجة     )  االحتالل مع( السلطة في فلسطين قامت بعد المقاومة والذين أقاموها          -2

ربما توهموا أن السلطة ستأتي بالتحرير ولكنهم في كل         (الشعب الفلسطيني للتحرير كأولوية غالبة وسابقة       
  ).األحوال أقاموا سلطتهم على حساب المقاومة

ات كاريزمية   استطاع الشعب الفلسطيني أن يوجد حدا من التفاهم لتمرير هذا التناقض بوجود شخصي             -3
  .وعرفت إلى أي حد تشد شعرة معاوية) السلطة والمقاومة(أجادت المناورة بين الخطين 

 اغتيل عرفات وجاءت بعده قيادة تبنت خط السلطة والتسوية والمفاوضات على حـساب أي فكـرة                 -4
ى جهـود   مقاومة وانحازت تماما ضدها وباألخص منها المسلحة وارتكنت كليا على ما يقدمه العدو وعل             

  . في البحر الصهيوني– من حيث أرادت أو من حيث لم ترد –اآلخرين لتحقيق تسوية فصارت 
 ودسـتور ومؤسـسات     – فتح   – جاء هؤالء على سلطة لها وجود حقيقي وأجهزة أمنية وتنظيم داعم             -5

ريـق  مما جعل إلغاءها وتفكيكها مسألة غير ممكنة من دون مواجهـات عنيفـة ت    .. وتعاون مع االحتالل  
وكمـا  .. الدماء وربما تبعثر متحصل اإلنجازات الوطنية كما يحدث في العراق وأفغانستان والـصومال            

  .حدث مع كل الشعوب التي نصب االحتالل األجنبي لها حكومات عميلة
 جاءت فرصة االنتخابات التشريعية التي كان المراد منها احتواء المقاومة والسيطرة علـى قرارهـا                -6

 - ببساطة   –هذه االنتخابات لم تكن في وارد حماس ألنها         ..  ستكون أقلية تخضع لألكثرية    على ظن أنها  
  ..لكنه خيار بدا األشبه بالضرورة.. ستكون على حساب تفرغها للمقاومة

 الشعب الفلسطيني وحماس أرادا االنتخابات بهدف حماية المقاومة من خالل نوالها الصفة الرسمية ثم               -7
  .لسطينية وتبحر بها خارج المرفأ الصهيونيلتحيي القضية الف

 أن تخرج   – لحماس   – لم يكن سهال على الذين أوجدوا تلك السلطة كنقيض للمقاومة أن يسمحوا لها               -8
من معادلة التناقض بين المقاومة والسلطة وال أن تحرر السلطة من االحتالل ومقتضياته فتحركوا ضـد                

  .فوقعت المواجهة التي انتهت بسيطرة المقاومة على السلطة.. ائجهاالمقاومة خالفا لمعنى االنتخابات ونت
 االحتالل لم يكن ليسلم لحماس بهذه السيطرة فأقام سلطة أخرى أخذ لها جماعته فجاءت أشبه بروابط                 -9

القرى وجيش أنطوان لحد في جنوب لبنان وبرزت جليا غايات االحتالل وارتباطاته بها من غير لف وال                 
 التنـسيق   - التي قامت تحت االحتالل وبدعمـه وحمايتـه          -طبيعي أن تمارس هذه السلطة      ال.. دوران

والتعاون معه على كل الصعد والمستويات ومن غير تردد وال خفاء وباألخص بعد أن اعتبـرت نفـسها     
  ..متحررة من مستلزمات المقاومة بل ومن الممانعة

  .. وزراء وأجهزة أمنية ووجود عملي عمليا صار للشعب الفلسطيني سلطتان لكل منهما -10
من الطبيعي أن تمارس كل من السلطتين مهامها الرسمية المعبرة عن كونها سلطة رسمية واقعيـة لهـا                  

ولها حاجة إلى   .. سيطرة أمنية ووزارات وتواجد مادي وعالقات محلية وإقليمية ودولية وخطاب إعالمي          
أي (ليس هنا موضع الخالف بين الـسلطتين        ..  عمليا حد معين ومحدد من االستقرار ليصير هذا الوجود       

ولكن الخالف في موقـف كـل       ) ليس الخالف على احتياج كل منهما للتهدئة التي يفرضها كونها سلطة          
منهما من المقاومة وفي اختيارها للمربع السياسي الذي تواجدت فيه وفي مدى استسالمها لمقتضيات هذا               

اس أن تخرج من السلطة التي يصر الطرف اآلخـر علـى إعادتهـا              هل على حم  : السؤال هنا .. التواجد
للبحر الصهيوني؟ وإذا كان وجودها في السلطة ضروري وكان من مقتضيات هذا الوجود التهدئة وتقليل               
عدد االشتباكات الصادرة من غزة كعمق استراتيجي تمارس سلطتها على أرضها؛ فهل عليها أن تقيم كل                
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هل محاولة المتحدين باسـم     : ود فعل العدو عليها؟ والتساؤل األهم واألكبر هو       يوم حربا وأن تستجلب رد    
هل هو قياس صـحيح؛ أم      .. سلطة منظمة فتح قياس رفضهم للمقاومة على تهدئة سلطة حماس للمقاومة          

  فارق الغاية، وفارق الحقائق على األرض، وفارق نوعية الحكومتين؟ .. قياس مع الفارق
 إنجازات استراتيجية للمقاومة وباألخص بعد وجودها في السلطة لرد دعـوى            لتوضيح ذلك أسوق عشرة   

  :بين الحالتين) التحكمي(القياس 
 حكومة المقاومة جمعت بين السلطة كهيئات وعالقات وممارسات وبين المواجهـة بكافـة أشـكالها                -1

  .نظمة فتحوعناوينها وباألخص منها المسلحة وهو ما لم تفعله أو تدع القدرة عليه سلطة م
 حكومة المقاومة سمحت بالسالح ولم تنزعه إال ممن يستخدمونه خارج نطـاق المقاومـة الوطنيـة                 -2

وباألخص في الخالفات الشخصية والعشائرية بدليل أن عناصر حركة فتح ال يزالون يحملون أسـلحتهم               
  .في غزة

دئة ولم يصدر عنها أي تصريحات       حكومة المقاومة أيدت دائما العمليات الفدائية حتى في لحظات الته          -3
تدين عملية واحدة منها سوى ما صدر أحيانا من إدانة فعل كان هدفه فقط استجالب رد فعل صـهيوني؛                   

  .بينما لم يعهد من سلطة منظمة فتح أن أيدت أو سمحت منذ إنشائها بعملية واحدة للمقاومة
من خالل المقاومة األيديولوجيـة ومـن        المقاومة في حالة اشتباك دائم من خالل مواجهة الحصار و          -4

وليس آخر  .. خالل المواجهات الساخنة كما حدث في كل المرات التي حاول العدو الدخول فيها إلى غزة              
  .ذلك مواجهتها لعدوان الكوانين

 سلطة المقاومة تقوم بالتسلح واالستعداد والمرابطة على الثغور حتى صار العدو يعتبرهـا الخطـر                -5
ستراتيجي الذي يقتضي استعدادا حقيقيا وأن يصرف موازنات كبيـرة لتـصنيع صـواريخ              الحقيقي واال 

  .لمواجهة صواريخها
 ال يجوز نسيان أو تجاهل تلك الكوكبة من الشجعان المؤمنين من قيادات سلطة المقاومة الذين ارتقوا                 -6

في الجهـة األخـرى الـذين       إلى العال شهداء في قلب المواجهة وال يمكن تشبيههم أو تقريبهم من أولئك              
  .افتضحوا بكل أنواع االنحراف السلوكي والوطني

 ال يمكن قياس ظروف سلطة المقاومة المستهدفة داخليا وخارجيا والتي ال تملك مقدرات كمقـدرات                -7
  .سلطة منظمة فتح المدعومة صهيونيا وأوروبيا وعربيا وبالذات من ذلك الدعم المالي والميداني

مة استطاعت أن تستعيد ما حصله العدو من اعتراف فلسطيني رسمي بكيانه الغاصـب               سلطة المقاو  -8
وجعلت مسألة االعتراف به مخلخلة إلى درجة أنه صار يسترجع مقوالت االستقالل الذي لم ينجز منـذ                 

  .إعالن دولته
ت مـن    استطاعت سلطة المقاومة منع انهيار الموقف الفلسطيني الرسمي الذي تقلب علـى التنـازال              -9

  .بدايات االنتفاضة األولى
 استطاعت سلطة المقاومة استرجاع البعدين العربي واإلسالمي للقضية ونأت بها وبالمقاومة عـن              -10

  ..إلى غير ذلك مما ال ينكره إال جاهل أو مغر.. صراع المحاور
حـث عـن    طالما طرحت شبهة أن سلطة المقاومة تركت المقاومة وأنها حرمتهـا وأنهـا تب             : آخر القول 

محاصصات حزبية وشخصية وقليال ما وجدت هذه الشبهة من يردها بـشكل تفـصيلي موضـوعي أو                 
يأخذها على محمل الجد ربما ألن مطلقيها هم المعوقون النائمون في أحضان االحتالل وربما بسبب الثقة                

فاسد الـذي يحـاول     لكنني أجد أن تناول هذا األمر يخدم الحقيقة ويمنع القياس ال          .. في وعي الرأي العام   
  ..البعض التبرير به الستهداف المقاومة وتقديم التنازالت

 9/9/2010، الشرق، الدوحة
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  هاتوا لنا حدودا .52
  الوف بن

ترسيم حدود بين اسـرائيل     : للمحادثات المباشرة التي اطلقت في قمة واشنطن يجب أن يكون هدف واحد           
 اسرائيل تحتاج الـى حـدود، تحـدها فـي المجـال             .والدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة الغربية      

هـذه  . الجغرافي، تطبع مكانتها الدولية، تضع حدا للخالف على المستوطنات وتعزز االجماع الـداخلي            
اذا ما نجح فيها فسيبرر عودته الى الحكم وسيدخل التاريخ كـزعيم مـصمم              . مهمة حياة بنيامين نتنياهو   

  . للواقع
لقاؤه االول مع الرئيس براك اوباما قبل اكثر من سنة كرسـه            . ناة الفلسطينية نتنياهو يركز االن على الق    

فـي اللقـائين االخيـرين      . ولم يذكر الفلسطينيون اال في الهوامش     . نتنياهو تقريبا بكاملة للتهديد االيراني    
معظم الوقت كرس للمسيرة السياسية مـع الفلـسطينيين         . انقلب جدول االعمال، حسب مصادر امريكية     

  . ايران دحرت جانباو
من ناحية نتنياهو، التسوية التي ينسجها مع الرئيس محمود عباس ترمي الى التـوازن بـين مـصلحتي                  

رغبتها في اال تضم في داخلها السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية واال تحكمهم، والحفـاظ               : اسرائيل
هذه . سيادة، وسيعطون اسرائيل االمن   الفلسطينيون سيحصلون على    . على قدرتها على الدفاع عن نفسها     

  ". انهاء النزاع"هي الصفقة التي يقترحها نتنياهو عليهم، مغلفة بتصريحات عن 
ليس النهما زعيمين سيئين، او     . انهاء النزاع هو هدف منشود، ولكن نتنياهو وعباس لن ينجحا في تحقيقه           

فال يمكن الي توقيـع منهمـا أن يخفـي    . ماالنهما يريدان مواصلة النزاع، بل الن انهائه ليس منوطا به  
الروايتين المتناقضتين للشعبين، اللذين كل واحد منهما يرى نفسه ضحية ويرى خـصمه غازيـا غيـر                 

ال يمكن المساومة على الفكرة الوطتية بجرة قلم، وال يوجد اليوم امل في بلـورة روايـة                 . مرغوب فيه 
المفاوضات على مسألة من المحق ومن الشرير، ومن كان         اذا ما تركزت    .  فلسطينية مشتركة  –اسرائيلية  

  . هنا اوال، يمكن ان نتنازل عنها مسبقا
اما السياسيون فعلـيهم أن يركـزوا       . مسائل الروايتين يجب أن تبقى للمؤرخين، للمربين ولمنتجي الثقافة        

ة وفي شرقي القدس وعلى     على الحياة العملية، وان يحققوا اتفاقا على الحدود المستقبلية في الضفة الغربي           
حدود توضح اين تنتهي اسرائيل واين تبـدأ        . ترتيبات االمن التي ستسود على طولها وتضمن استقرارها       

  . أين نحن وأين هم. فلسطين
حدود السالم مع مصر واالردن، وحدود الردع مع سوريا،  : السرائيل توجد حدود معترف بها من نوعين      

 شرقي القدس ال توجد حدود واضحة، بل مجرد ترتيبات فصل محلية،            في الضفة وفي  . لبنان وقطاع غزة  
 وجهد ال ينقطع لتثبيت حقائق على االرض ودحـر الطـرف            –اسوار واسيجة، حواجز وطرق منفصلة      

في غزة مرتبة بشكل افضل بكثير من العالقـات         " حماستان"بتعابير كثيرة، عالقات اسرائيل مع      . االخر
فـك  . لتي يجري معها تعاون أمني واقتصادي في ظل خـصومة سياسـية           مع سلطة عباس في الضفة، ا     

االرتباط عن غزة خلق حدودا واضحة، وكل واحد يعرف اين تنتهي السيطرة االسرائيلية وتبـدأ سـيادة                 
من يحاول اجتياز الخط يعرض حياته للخطر، والجانب الذي يطلق النار من خلف الحدود يعرف               . حماس

  ".السيادة مقابل االمن"ها هي صيغة بسيطة من . انهم سيردون عليه النار
فقد تعرضت اسرائيل للهجوم من خلف حدودها المتفق عليها واجتاحـت           . الحدود ال تضمن بذاتها الهدوء    

في حرب لبنان الثانية وفـي حملـة        . ولكن الحدود تحدث العجب لالجماع الداخلي     . كل الدول المجاورة  
ي الى المناطق التي اخلتها اسرائيل فـي االنـسحابين احـاديي     عاد الجيش االسرائيل  " رصاص مصبوب "

لم يجرِ بحث جدي في امكانية اعادة احتالل الحزام االمني في جنوب لبنان، او              .  وعاد ليخرج  –الجانب  
  . اعادة اقامة غوش قطيف
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كل اسرائيلي سيعرف ايـن يعـيش وايـن ال،          . هذه ستكون ايضا نتيجة ترسيم حدود جديدة في الشرق        
تأتي " افكار جديدة "نتنياهو يتحدث عن    . ستتوقف المساعي الختطاف دونم آخر وتلة اخرى وزقاق آخر        و

كـل  . هـذه اوهـام   . بدال من الفصل التام واالخالء لكل المستوطنين من االراضي التي ستسلم لفلسطين           
لى مواجهة  تسوية ال تكون محكمة االغالق، وتبقي فتحات لصراعات السيطرة واالراضي، ستؤدي فقط ا            

هذا ما حصل في المناطق المجردة من السالح في الشمال، قبل حرب االيام الستة، وهكذا يحصل                . اخرى
هذا سـيؤلم ولكنـه     . على نتنياهو أن يحقق التسوية االفضل وعندها يقطع       . اليوم في الضفة وفي القدس    

  . سيقيم نظاما في حياتنا
 "هآرتس"

 8/9/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  :يكاتيركار .53
  

  
    9/9/2010نت، .لرسالةا  


