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  نينييالفلسط حق في خطايا ثالثة بارتكاب السلطة يتهم هنية .1

 إسماعيل هنية أن المشروع االسرائيلي األمريكي بات في تراجـع           أكد رئيس وزراء حكومة غزة    : غزة
  .وتآكل، الفتا إلى ان الشعب الفلسطيني بات إلى النصر أقرب من أي وقت مضى
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من بشائر النصر تآكل المشروع :"وقال هنية في خطبة صالة العيد التي اقيمت في شمال قطاع غزة 
، "ني وانحساره خلف جدار عازل، ولم يعد هناك فرضا للرؤية الصهيونية على الشعب الفلسطينيالصهيو

  ".مشيرا إلى االنخفاض الكبير في التأييد األوروبي لالحتالل
لم يعد العالم يحتمل جرائم االحتالل المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني فتغيرت نظرته إلى القضية :"وأضاف

، مؤكدا أن الحصار بدأ "عب الفلسطيني صاحب حق وان االحتالل هو المجرموبداوا يعرفون أن  الش
  .يتفكك ويحاصر المتآمرين على الشعب والقضية

ونوه هنيه إلى أن الشعب الفلسطيني يقع تحت ظلم االحتالل االسرائيلي وجرائمه وظلم الرضا الغربي 
  .سلمينالرسمي على هذه الجرائم وظلم سكوت ذوي القربى من العرب والم

في شهر رمضان المبارك ارتكبت السلطة ثالث خطايا أولها العودة إلى المفاوضات "وأضاف هنية 
المباشرة تحت الشروط اإلسرائيلية والسقف األوربي وهذه جريمة سياسية بحق الشعب الفلسطيني وال 

  ".إسناد شعبي أو شرعية لها وال لمن سيجعلون القدس على طاولة المباحثات مع المحتل
حربا على العلماء والمشايخ وعلى الدين وتقويض أركان "وأشار إلى أن الخطيئة الثانية هي شن السلطة 

  ".المساجد وهذه خطيئة أخالقية وقيمية فظيعة
مالحقة المجاهدين الذين انبعثوا في الضفة من جديد ليعيدوا الحياة وخط "وأوضح أن الخطيئة الثالثة هي 

عار أن يالحق هؤالء المقاومين وأن تعقد الجلسات األمنية المشتركة بين : "، قائال"المقاومة األصيل إليها
  ".السلطة واالحتالل العتقالهم

وبين هنية أن األمتين العربية واإلسالمية والشعب الفلسطيني على أعتاب نصر قادم بشائره تلوح في 
عه وحصار المنطقة العربية واإلسالمية األفق أولها هزيمة الجيش األمريكي في العراق بعدما هدف القتال

  .وضرب مشروع المقاومة ولكنه فشل في ذلك وتحمل خسائر باهظة أجبرته على االنسحاب
وأكد أن المقاومين العراقيين كسروا شوكة الواليات المتحدة والتحالف الغربي ونالوا الحرية والكرامة 

  .بدماء أبنائهم
مريكان يتصل بتخبط التحالف الغربي في أفغانستان وعدم قدرته وأشار إلى أن انتصار العراق على األ

على تقويض المقاومة اإلسالمية، مؤكدا على أن مشروع أمريكا بدأ يتآكل من العراق ومرروا بأفغانستان 
  .وفلسطين

من بشائر النصر أيضا تآكل المشروع الصهيوني ولوحظ في اآلونة األخيرة تراجع هذا "وقال هنية 
بخروج المحتل من سيناء وغزة والجنوب اللبناني وأجزاء من الضفة وانحسار مشروعه خلف المشروع 

، مشيرا إلى أن التراجع الجغرافي يرافقه تراجع في دعم العالم ومساندته "جدار الفصل العنصري
  ".إسرائيل"لـ

عالم إلعادة النظر في دفعت ال" إسرائيل"وبين أن صمود الشعب الفلسطيني وقدرته والجرائم التي ارتكبتها 
  .تأيدها

  10/9/2010وكالة سما، 
  

  "البدائل" في البحث وإما حقيقية مفاوضات إما: عباس . 2
 مستهل في عباس، محمود الفلسطينية السلطة رئيس شدد: الحالوة أبو وزكي خضير أبو محمد - القدس
 فـي  التـسرع  عـدم  الى" لجميعا داعياً الفلسطيني، الموقف على التحرير، لمنظمة التنفيذية اللجنة جلسة
 مرحلـة  عن تفصلنا اياما" ان مؤكداً ،"الوطنية والوحدة الصف رص على بالعمل مطالباً االحكام، اصدار
 . "البدائل في البحث وإما واألمن الحدود على حقيقية ومفاوضات االستيطان وقف اما مهمة



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1906:         العدد       13/9/2010- 10اإلثنين  :التاريخ

 الحكومـة  جديـة  لمـدى  اختبار هي بلةالمق المرحلة": الرئاسة مقر ردهات في "الراي" لـ عباس وقال
 سـيبنى  عملية االستيطان تجميد تجديد وقضية والشامل العادل الحقيقي السالم نحو التوجه في االسرائيلية

 . "بعدها ما ولها عليها
 بجدية العمل تنوي نتنياهو) بنيامين (حكومة كانت ان بها نسترشد معمقة لقاءات هناك سيكون": واضاف
  . "االلتزامات من والتهرب الوقت تضييع حلقات من حلقة هي ام السالم الحالل

  10/9/2010الراي، الكويت، 
  

  العبرية السنة رأس بعيد ونتنياهو بيريز يهنئ عباس . 3
 شـمعون  ”اإلسرائيلي “بالرئيس هاتفياً اتصاالً أمس، عباس، محمود الفلسطيني الرئيس أجرى: )أ.ب.د(

 وأعـرب  الجديـدة،  العبرية السنة رأس عيد بحلول خالله هنأهما هونتنيا بنيامين الوزراء ورئيس بيريز
 .   ”كافة المنطقة شعوب السالم عم وقد المقبلة األعياد تعود أن “في أمله عن االتصال خالل عباس

  11/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   ينفي وجود صراعات على رئاسة الوفد المفاوضعريقات .4
ور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر             اكد الدكت :  وليد عوض  -رام اهللا   

ـ  االحد بأن جدول اعمال لقاء القمة غدا الثالثاء بـين الـرئيس الفلـسطيني              ' القدس العربي 'الفلسطينية ل
محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور وزيرة الخارجية االمريكية هـيالري             

  .خ واضح ويشمل قضايا الوضع النهائيكلينتون في شرم الشي
وانتقد عريقات ما اثير حول وجود صراع داخل الوفد الفلسطيني للمفاوضات حول رئاسة الوفـد وقـال                 

انا ادين بشدة محاولة البعض اثارة االكاذيب حـول وجـود خالفـات داخـل الوفـد       ' 'القدس العربي 'لـ
 واالشاعات الكاذبة في الوقت الـذي يتعـرض فيـه           الفلسطيني، وال يجب الحد ان يثير مثل هذه البلبلة        

  .'الشعب الفلسطيني للحصار والقتل
وكانت وسائل اعالم نشرت اخبارا مفادها بأن هناك صراعا بين عريقات والدكتور نبيـل شـعث علـى          
رئاسة الوفد الفلسطيني للمفاوضات في الوقت الذي ال يكون عباس حاضرا لتلك الجلسات المنتظرة مـن                

  .ضاتالمفاو
ـ   االخ نبيل شعث اخ عزيز وهو مفوض العالقات الخارجية فـي           'االحد  ' القدس العربي 'وقال عريقات ل

اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو في الفريق الفلسطيني المفاوض، وبالنسبة لي انا كلفت شخصيا مـن                
  .'قبل الرئيس محمود عباس برئاسة الفريق الفلسطيني للمفاوضات

دكتور نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات المباشرة بأن لقـاء غـد الثالثـاء               ومن جهته اكد ال   
سيقتصر على بحث قضيتي الحدود واالمن، مشددا على ان قضية يهودية اسرائيل واالعتراف بها مـن                

  .قبل الفلسطينيين لن تطرح على طاولة المفاوضات
العتراف بيهودية اسرائيل اوالتطرق اليها في      وشدد شعث على ان القيادة الفلسطينية ترفض بحث قضية ا         

المفاوضات المباشرة، مشيرا الى ان الهدف االسرائيلي من االعتراف الفلسطيني بيهودية اسـرائيل هـو               
 ويحملـون   1948المس بحقوق اكثر من مليون ونصف فلسطيني يعيشون داخل االراضي المحتلة عـام              

  .الجنسية االسرائيلية
  13/9/2010القدس العربي، 
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  "اسرائيل" مع  التحرير تدعم المفاوضات المباشرةمنظمة .5
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس في اختتام اجتماع لها في رام اهللا عـن                : رام اهللا 

وافادت اللجنة في بيان لها عقب االجتمـاع أن         . دعمها الرئيس محمود عباس في مفاوضاته مع اسرائيل       
رفض المواقف المتطرفة التـي     "الفلسطيني يتعامل بجدية تامة مع العملية التفاوضية، معربة عن          الجانب  

تتخذها حكومة إسرائيل، خصوصاً إصرارها على مواصلة االستيطان وتشديدها على األمن، ليس بهدف             
 فـي   ضمان أمن إسرائيل وفلسطين، وإنما للتغطية على خطط التوسع واالستيالء على أراض فلـسطينية             

األغوار والقدس ومحيطها وأنحاء واسعة من الضفة الغربية، وبالتالي لمنع قيام دولة فلـسطينية مـستقلة                
واعربت اللجنة عن دعمهـا     . " وعاصمتها القدس الشرقية   1967ومترابطة وقابلة للحياة على حدود عام       

المفاوضـات، مطالبـة ايـاهم      جهود الرئيس باراك اوباما وإداراته وأطراف اللجنة الرباعية الدولية في           
بالتركيز على القضايا الجوهرية ابتداء بالحدود واألمن، وكذلك جميع قضايا الوضع النهائي، خـصوصاً              "

  "القدس والالجئين والمياه وسواها
  10/9/2010الحياة، لندن، 

  
  ان التنفيذية تجتمع بغياب الشعبية وتربط استمرار المفاوضات المباشرة بوقف االستيطاللجنة .6

ان عددا من اعضاء اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر           ' القدس العربي 'علمت  : اشرف الهور  -غزة  
الفلسطينية الذين تغيبوا عن االجتماع االخير الذي تم خالله التوافق على الذهاب الجتماع واشنطن الـذي                

م اهللا لبحـث العمليـة      دشن المفاوضات المباشرة حضروا اجتماعا عقد ليل االربعاء الخميس بمدينـة را           
السياسية، فيما اكدت الجبهة الشعبية ان عدم حضور مندوبها لالجتماع ال عالقة لـه بموضـوع تعليـق                  

  .المشاركة
وبحسب المعلومات فان عددا من اعضاء التنفيذية الذين تغيبوا عن اجتماع الخميس قبل الماضي الذي تم                

دارة االمريكية للدخول في المفاوضات المباشرة حـضروا        خالله الموافقة على دعوة اللجنة الرباعية واال      
  .االجتماع الطارئ للجنة الذي عقد بمدينة رام اهللا برئاسة الرئيس محمد عباس

رئيس وفد التفاوض الـسابق،     ' ابو العالء 'ان كال من احمد قريع      ' القدس العربي 'وقال مصدر مطلع لـ     
االجتماع، رغم تغيبهم عـن حـضور االجتمـاع         والدكتورة حنان عشراوي، وغسان الشكعة، حضروا       

  .السابق
ولفت الى ان غالبية المتغيبين عن االجتماع كان غيابهم راجعا لعدة اسباب، منها السفر والمرض، الفتـا                 

  .الى ان االجتماع حضره الى جانب اعضاء اللجنة التنفيذية االمناء العامون للفصائل الفلسطينية
 التنفيذية لم تبلغ من قبل الجبهة الشعبية عن تعليق مشاركتها فـي اجتمـاع         واشار المصدر الى ان اللجنة    

التنفيذية، وذلك على خلفية عدم حضور عبد الرحيم ملوح نائب االمين العام للجبهة ، وممثلها في اللجنـة   
  .التنفيذية لالجتماع

تمكن بعض االعـضاء    وقال ان االجتماع كان طارئا، وجرى التبليغ عنه قبل وقت وجيز، مما حال دون               
  .المسافرين من الحضور

ونفت الجبهة الشعبية ان تكون قد اتخذت قرارا بتجميد مشاركتها في اجتماعات التنفيذية، وقـال جميـل                 
ان عدم حضور ملوح لالجتماع ال عالقـة        ' القدس العربي 'المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة لـ       

  .رسه والخاص بتجميد المشاركة في اجتماعات التنفيذيةله بالقرار الذي ال تزال اطر الجبهة تد
، كاشـفا ان الجبهـة تريـد اجـراء          'قيد التداول 'واكد المجدالوي ان موضوع تعليق المشاركة ال يزال         

مشاورات واسعة داخل اطرها القيادية بما فيها االطار القيادي الموجود في الـسجون االسـرائيلية قبـل                 
  .'اخذت وقتا اطول مما يلزم'ذات الوقت اكد ان عملية المشاورة اعطاء رأي نهائي، لكنه في 
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ان الجبهة تريد فقط تجميد المـشاركة فـي اجتماعـات           ' القدس العربي 'وبحسب المجدالوي فقد اكد لـ      
  .التنفيذية فقط، وليس تجميد عضويتها في اطر المنظمة

ان الـرئيس عبـاس وضـع       ' لعربيالقدس ا 'الى ذلك، قال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لـ           
اعضاء اللجنة في صورة اخر التحركات السياسية، ولقاءاته في واشنطن مع الرئيس اوبامـا، ورئـيس                

  .الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو
وذكر ابو يوسف ان الرئيس ابلغ اللجنة التنفيذية انه اكد للرئيس اوباما ان عملية المفاوضات ستنهار في                 

قف االستيطان، الفتا الى ان التنفيذية اكدت على رفضها الي حلول جزئية تسوقها اسـرائيل               حال لم يتو  
  .بخصوص تجميد االستيطان، ومن بينها اقتصار البناء االستيطاني في الكتل الكبرى

واكد ابو يوسف ان اللجنة التنفيذية متوافقة على االنسحاب من هذه المفاوضات التي انطلقت في الثـاني                 
  .شهر الجاري بواشنطن في حال عودة البناء في المستوطناتمن ال

 10/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

  " الفلسطينية حماس أضر بالقضيةبهاالنقسام الناتج عن االنقالب الذي قامت : "الهباش .7
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، الذي خطب في النـاس فـي              :  كفاح زبون  -رام اهللا 
إن االنقسام الناتج عن االنقالب الدموي الذي قامت به حماس          " العيد في مقر المقاطعة في رام اهللا،         صالة

نقـول  "،  )أبو مازن (، مضيفا بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس        "أضر كثيرا بالقضية الفلسطينية   
.. وتوبـوا إلـى اهللا    لدعاة الفتن كفوا عنا وعودوا عما اقترفت أيديكم بحق أقدس قضية في هذا العصر،               

وأردف الهبـاش موجهـا    ."نقول لكم ال وصاية ألحد على الشعب الفلسطيني الصامد فوق تراب فلسطين        
فلسطين ليست للبيع وال للمساومة والمقامرة، وال يمكن أن تكون في جيب أحد، والقيادة              "كالمه لحماس،   

 الوطنية الفلسطينية، وبـإرادة الـشعب       الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ملتزمة بالثوابت       
  ."الفلسطيني الذي علم العالم معنى الجهاد والصمود والرباط فوق أرضه

وكان الهباش يشير ضمنا إلى عالقة حماس بأنظمة عربية وغير عربية تتهمها السلطة بالعبث في القضية                
أنها تحلم بالوصاية علـى الـشعب       واتهم الهباش هذه الدول دون أن يسميها ب       . الفلسطينية ودعم االنقسام  

وقوف الشعب الفلسطيني بأكمله خلف قيادته الشرعية ممثلة بالرئيس هو الذي أثار            "الفلسطيني، وقال إن    
  ."حقد الذين يحلمون بالوصاية على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

لحاقدين علـى المـشروع     إن وحدة الشعب الفلسطيني وتماسكه هما رسالة لكل المتآمرين وا         "وتابع يقول   
الوطني الفلسطيني الذي يمثله الرئيس، والذي سيوصل القضية الفلسطينية إلى بر األمان وإقامـة الدولـة      

  ."الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة
  12/9/2010الشرق األوسط، 

  
  "محمد النتشة" يفرج عن النائب االحتالل .8

عن النائب عن كتلـة     , 2010-9-12اليوم األحد   , اإلسرائيليأفرجت سلطات االحتالل    :  خاص -الخليل
بعد اعتقال اسـتمر لمـدة ثمـاني        " محمد جمال النتشة  "التغيير واإلصالح البرلمانية عن محافظة الخليل       

  . سنوات ونصف السنة قضى نصفها في العزل االنفرادي
 52(ن اإلفراج عن النائـب النتـشة        أ, وأوضحت الدائرة اإلعالمية لكتلة التغيير واإلصالح في بيانٍ لها        

جاء بعد انتهاء محكوميته والتي استمرت لمدة ثماني سنوات ونصف السنة تعرض خاللها للتعذيب              ) عاما
  . والتحقيق المتواصلين ألكثر من ستة أشهر باإلضافة للعزل االنفرادي
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إلفراج عن النائب النتشة بعد     أن ا , من جهتها، اعتبرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في تصريح لها         
وأن , يدلل على فشل سياسة االحتالل الصهيوني في كـسر إرادة نوابنـا           "اعتقال دام لمدة ثماني سنوات؛      
   .وأن إراداتهم تتحدى قسوة الجالد, عزيمتهم أصلب من قيود السجن

  12/9/2010فلسطين اون الين، موقع
  

  يادة على الحرم القدسيبشأن الس" حل وسط"سنوافق على :  فلسطينيمسؤول .9
بـشأن مـا    " حل وسط "قال مسؤول فلسطيني إن السلطة الفلسطينية ستوافق على          :قدس برس - ةالناصر

  .يتعلق بالسيادة على الحرم القدسي الشريف، دون منح الجانب اإلسرائيلي السيادة عليه
كشف عن هويتـه، قـال إن       ونقلت اإلذاعة العبرية عن المسؤول الفلسطيني، الذي تحدث إليها دون أن ت           

، مشيراً في   "لن يتنازلوا عن سيادتهم في الحرم القدسي الشريف ضمن أي اتفاق مع إسرائيل            "الفلسطينيين  
سيوافقون على حل وسط، يقضي بأن تكون سيادتهم في الحرم القدسـي            "الوقت ذاته إلى أن الفلسطينيين      

، "إسرائيل أي شكل من أشكال السيادة هنـاك       ذات طابع ديني وغير سياسي، لكنهم سيرفضون قطعاً منح          
  .على حد تعبيره

وأضاف المصدر الفلسطيني ذاته أنه قد يتم اعتماد تدابير خاصة لضمان حرية وصول اليهود الـراغبين                
  .، وفق قوله)المبكى(في أداء صلواتهم في حائط البراق 

  13/9/2010الشرق، الدوحة، 
 

  "حماس" من أعضاء 280 تفرج عن السلطة .10
. بمناسبة عيـد الفطـر      ” حماس“ عضواً من حركة     280أفرجت السلطة الفلسطينية عن     : )آي.بي  .يو  (

الفلسطينية على موقعها اإللكتروني، أمس، عن مصادر تأكيدها على أن المعتقلين           ” القدس“ونقلت صحيفة   
أربعة مستوطنين  المفرج عنهم كانوا من بين المعتقلين ضمن الحملة الواسعة التي جرت في أعقاب مقتل               

  .” حماس“الذراع المسلحة ل ” كتائب القسام“قرب الخليل الثالثاء قبل الماضي، وهو العملية التي تبنتها 
وقالت المصادر إن عملية اإلفراج تمت لمناسبة عيد الفطر، وأن معظم المفرج عنهم كانوا معتقلين لـدى                 

صادر أن قراراً اتخذ بوقـف االعتقـاالت فـي          جهاز االستخبارات العامة الفلسطيني، كما أكدت هذه الم       
قالت إن األجهزة األمنية وجهـت اسـتدعاءات        ” حماس“لكن  . خالل أيام العيد    ” حماس“صفوف أعضاء   

  .لعدد من عناصرها ومناصريها بالحضور لمقرات األجهزة األمنية خالل أيام العيد 
من كوادرها وأنصارها عقب عمليتـي       750اتهمت أمن السلطة باعتقال أكثر من       ” حماس“يشار الى أن    

  .الخليل ورام اهللا 
  12/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
   إلى وقف اإلجراءات التعسفية بحق األسرى يدعوالغول  .11

دعا محمد فرج الغول وزير األسرى والمحررين فـي الحكومـة الفلـسطينية المقالـة               : QNA –غزة  
ة إلى التدخل والضغط على االحتالل اإلسرائيلي لوقـف         المؤسسات الحقوقية واإلنسانية اإلقليمية والدولي    

، مناشـداً   "الذين يعيشون ظروفا مأساوية كارثية    "وإنهاء اإلجراءات التعسفية بحق األسرى الفلسطينيين،       
كافة أبناء الشعب الفلسطيني لزيارة أهالي األسرى، ومواساتهم ومشاركتهم معاناتهم بغياب أبنائهم داخـل              

  . السجون
. تستقبل أمهات األسرى العيد بكل ألـم      "غول، في بيان له أمس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك           وقال ال 

ومما يضاعف آالمهن حرمانهن من زيارة أبنائهن في السجون، فمشاركتنا لهن فرحتهن في العيـد مـن                 
  . "شأنها أن تخفف عنهن كثيرا مما يشعرن به من ألم وحسرة
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ثل هذه المناسبات السعيدة القيام بإجراءات من شأنها التـضييق علـى            وأضاف أن االحتالل يتعمد في م     
األسرى، لنزع فرحتهم بالعيد مثل حرمانهم من الزيارات وتأدية شعائر العيد بـشكل جمـاعي، خاصـة          
صالة العيد والتكبير، كذلك هناك عمليات اقتحام الغرف ليلة العيد وتنفيذ حمالت تفتيش قمعيـة وقلـب                 

 .أساً على عقب، ومصادرة أغراض األسرى الخاصة، كما يمنع إدخال المالبسمحتويات الغرف ر
  11/9/2010العرب، قطر، 

  
  "عنصرية مقيتة"الدعوة إلحراق المصحف الشريف : البيتاوي .12

اعتبر الشيخ حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ، دعوة القس األمريكـي تيـري               : نابلس
، يوما عالمياً سنوياً إلحـراق المـصحف        )سبتمبر(الحادي عشر من أيلول     جونز لجعل يوم غد السبت،      

  ". عمالً دنيئا وعنصرية دينية مقيتة"الشريف، 
إننا ندين وبشدة هذه الدعوة القذرة، والتي تتعارض مع الشرائع          : " وقال البيتاوي في تصريح صحفي له       

  ". صريح إلى احترام عقائد وأديان اآلخرينالسماوية  والقوانين والمواثيق الدولية، التي دعت وبشكل 
هي تحد سافر ومساس بعقيدة ومشاعر ملياري مسلم، ودعوة صريحة للعنـصرية            "ورأى أن هذه الدعوة     

وطالب البيتاوي اإلدارة األمريكية أال تكتفي باإلدانة واالستنكار، وأن تعمـل علـى وقـف                ". والكراهية
  .الجريمة قبل وقوعها

  10/9/2010، قدس برس
  

  المفاوضات محطة إضافية في النضال الفلسطيني:  عبداهللاعبداهللا .13
أى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، السفير عبد اهللا عبد اهللا، أن العمليـة التفاوضـية                 : بيروت

  ".ليست هدفاً، وإنما محطة إضافية في النضال الفلسطيني"التي بدأت في واشنطن قبل أسبوع، 
إن إسرائيل لن تهزم بالضربة القاضـية، بـل بتـراكم           : "، خالل ندوة في العاصمة بيروت     وقال عبد اهللا  

اإلنجازات والنضاالت الفلسطينية، لعزلها وتضييق الخناق عليها، وتهديد شـرعيتها وإظهارهـا كدولـة              
، وفق رأيه، داعياً إلى استغالل أي فرصة ممكنة للحصول علـى الحقـوق الفلـسطينية                "عنصرية مارقة 

  .لمشروعةا
ال سيما قيام دولة كاملة السيادة على األراضـي         "وشدد عبد اهللا، على تمسك السلطة بالحقوق الفلسطينية،         

  ".الحكم المبكر على المفاوضات قبل أن تبدأ"، داعياً إلى عدم "، وعاصمتها القدس1967المحتلّة عام 
مقتنع تماماً بأن المـوازين الديمغرافيـة       "ي  ونوه ممثل منظمة التحرير في لبنان إلى أن الجانب اإلسرائيل         

ليست لمصلحته، فعلى الرغم من بناء عدد كبير من المستوطنات في الضفة، إال أن عدد المـستوطنين ال             
  .، وفق قوله"يزيد على ربع مليون نسمة، إذا استثنينا المستوطنات الحدودية، وتلك الموجودة في القدس
  10/9/2010، قدس برس

  
  "العقيدة الصهيونية"مجزرة بيت حانون في العيد جزء من : البردويل .14

اعتبر الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس استـشهاد          : ـ خدمة قدس برس   ) فلسطين(غزة  
في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بأنه يأتي كجـزء مـن             ) 12/9(ثالثة فلسطينيين مساء اليوم األحد      

  .ذ كل عيد مجزرة بحق الفلسطينيينالتي تنف" العقيدة الصهيونية"
لو راجعنا التاريخ لوجدنا على مدار عشرات السنين في كـل عيـد             ": "قدس برس "وقال البردويل لوكالة    

  ".مذبحة إسرائيلية  بحق الشعب الفلسطيني لتنغيص العيد علينا كمسلمين وكعرب
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لفلسطينية اإلسرائيلية، منوها إلـى     وأشار البردويل إلى أن هذه المجزرة تتزامن مع انطالق المفاوضات ا          
أنه مع انطالق المفاوضات ارتكبت المجازر في غزة، وتم مالحق المقاومة في الضفة الغربية، وازدادت               

  .وتيرة التهويد واالستيطان في القدس، وتزايدت التهديدات لشن حرب جديدة على قطاع غزة
 المفاوض الفتحاوي لم ينهي القضية الفلسطينية،       كل ذلك لم يكن ليحدث لو أن      ": "حماس"وقال القيادي في    

ولو أن الزعماء العرب لم يتآمروا على الشعب الفلسطيني، ولـم           (..) ولم يتآمر على الشعب الفلسطيني،      
، لـو أن الـدول العربيـة        (..)يعطوا غطاء لهذه المفاوضات التي تسعى لتصفية القـضية الفلـسطينية            

  ". الفلسطينية، والدم الفلسطينيواإلسالمية شعرت مدى قداسة األرض
  12/9/2010قدس برس، 

  
  تحالف حماس مع إيران يهدد األمن القومي العربي: فتح .15

 قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القوا سمي إن تحالف حماس مع طهران أضر :وفا– رام اهللا
حالة االنقسام الراهنة بالقضية الفلسطينية وبمصلحة الشعب الفلسطيني العليا، وساهم بشكل مباشر في 

نتيجة لرغبة طهران في استخدام الورقة الفلسطينية كأداة في أروقة المحافل الدولية دون أي اهتمام 
  .بالمخاطر المحدقة بمستقبل ومصلحة الشعب الفلسطيني

وأضاف في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة فتح، أن طهران التي تحتل أجزاء من 
، في صفقة هي األكبر 1985ربي والتي قامت بشراء األسلحة المدمرة من إسرائيل في العام الوطن الع

والتي تحاول جاهدة إلى تمزيق الوطن العربي ' إيران غيت كونترا'من نوعها والتي أطلق عليها اسم 
الخير للشعب وخلق الفتن والنزاعات الطائفية والعرقية في العديد من المناطق العربية، ال يمكن أن تجلب 

  .الفلسطيني 
وأكد القوا سمي أن لطهران أجندة دولية وإقليمية خاصة بها، وهي في سبيل تحقيق أجندتها تستعمل 
وتستغل بعض ضعاف النفوس الذين أعطوا الوالء األعمى لها مقابل األموال التي يتم دفعها، داعيا 

من القومي العربي بشكل مباشر، وإلى إعادة حماس إلى عدم التمادي في تحالفها مع طهران التي تهدد األ
  .صياغة تحالفاتها  بشكل يخدم المشروع الوطني الفلسطيني

وقال إن حماس أصبحت معزولة شعبيا وجماهيريا بسبب سياساتها المدمرة التي لم تجلب لشعبنا إال 
  .الدمار واالنقسام والفقر والجهل

تتنافى كليا مع مزاعمها التي تحاول من خاللها وعبر وسائل وأكد القواسمي أن مواقفها السياسية الحقيقية 
  .اإلعالم االستمرار في خداع الرأي العام الفلسطيني والعربي واإلسالمي

إن شعبنا بأغلبيته الساحقة لم يعد يصدق ادعاءات قيادات حماس حول حرصهم على الوحدة : وقال
األخيرة التي أتت قبل ساعات من انطالق الوطنية وتمسكهم بشعار المقاومة خاصة بعد العمليات 

المفاوضات، التي أوضحت للجميع بشكل قاطع األهداف الحقيقية لحماس من تلك اإلعمال والتي تتمثل 
  .بإحراج وإضعاف القيادة الفلسطينية أمام اإلسرائيليين والمجتمع الغربي

اتها التي استثمرت في معاناة وأكد أن حماس تستغل الدين لمصالحها الدنيوية الخاصة ولمصلحة قياد
أطفالنا ونساءنا وشيوخنا في القطاع الحبيب، بعيدا كل البعد عن المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا في 
الوقت نفسه أن من أعطى الذرائع المتتالية إلسرائيل للممارسة شتى أنواع الضغوط على القيادة الوطنية 

 انقالب حماس على الشرعية، ال يحق له أن يتحدث عن الفلسطينية من خالل االنقسام الراهن نتيجة
  .الثوابت والمقاومة ومصلحة الشعب الفلسطيني بأي شكل من اإلشكال
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ودعا القواسمي حماس إلى التخلص من التبعية العمياء وامتالءات بعض دول اإلقليم التي تستخدم القضية 
ب الفلسطيني، والمضي قدما نحو الوحدة الفلسطينية لمصالحها الدولية دون االكتراث بمصلحة الشع

  .الوطنية واالعتذار لشعبنا عامة ولعائالت الشهداء اللذين سقطوا على أيدي مليشيات حماس بشكل خاص
  12/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  فتح تصف تصريحات خامنئي بالمزايدات الرخيصة .16

تصريحات مرشد النظام اإليراني علي خامنئي ' فتح'لمركزية لحركة وصف ناطق باسم اللجنة ا: رام اهللا
  .بأنها مزايدات رخيصة على نضال الشعب الفلسطيني وقيادته

إن 'وأضاف الناطق في معرض رده على تصريحات خامنئي في خطبة عيد الفطر السعيد التي قال فيها 
وال تفضح الرغبة العميقة للنظام اإليراني إن هذه األق' المفاوضات المباشرة تغطية على جرائم إسرائيل

ومرشده بمصادرة القضية الفلسطينية ونضال شعبنا وتضحياته ووضعها بتصرف األطماع اإلقليمية 
  .اإليرانية، ونزعتها التوسعية على حساب مصالح امتنا وأرضنا العربية

ه على امتداد نحو خمسة إن الشعب الفلسطيني الذي خاض نضال: وقال الناطق باسم اللجنة المركزية
عقود وقدم آالف الشهداء واألسرى  بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية قائدة نضاله الوطني، ال يحتاج وال 
يسمح بوصاية خامنئي، وغيره على نضال شعبنا ومشروعنا الوطني، وقرارنا الوطني المستقل، كما 

هداف شعبنا بالحرية واالستقالل، وإقامة سنواصل النضال في كافة الساحات والميادين حتى تحقيق أ
  .الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

إن لشعب فلسطين قيادة شرعية منتخبة ومعمدة بعشرات السنين من الكفاح الوطني، ولم : وتابع الناطق
  .تغتصب هذه الشرعية

: خل بالشأن الفلسطيني، مضيفاًوختم تصريحه بمطالبة مرشد نظام الولي الفقيه اإليراني بالكف عن التد
إن دعم القضية الفلسطينية وشعبها يقتضي تقديم الدعم غير المشروط للشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده 

  .ونضاله العادل والمشروع، والتوقف عن بث الفتنة والفرقة بين أبناءه وتعميق االنقسام في صفوفه
  11/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
  "مردخاي "مستوطنة تقصف مصطفى علي أبو كتائب . 17

 مسؤوليتها فلسطين، لتحرير الشعبية للجبهة العسكري الجناح مصطفى علي أبو الشهيد كتائب أعلنت: معا
 وقالت . ملم 100 عيار من الهاون بقذائف غزة قطاع حدود على ”مردخاي يد “مستوطنة قصف عن

 قبل الليلة بسالم عادت التي المجموعة تجاه مدفعية قذائف 6 أطلق لاالحتال إن لها بيان في الكتائب
 بحق المحتلين جرائم على والرد لالحتالل والتصدي المقاومة مواصلة على الكتائب وأكدت . الماضية
   .شعبنا أبناء

  12/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ضباط اسرائيليون يحققون مع معتقلينا في سجون السلطة : حماس .18
قالت حركة حماس إن ضباطًاً إسرائيليين كبار يحققون مع المعتقلين من أنصارها في :  وكاالت–م اهللا را

  .سجون األجهزة األمنية الفلسطينية بالضفة الغربية
محققي الشاباك في بيتاح تكفا وعسقالن والمسكوبية يشرفون على "وأضافت الحركة في بيان لها ان 

وكشفت ان عمليات النقل التي حدثت خالل األيام ". الخليل ورام اهللا ونابلسالتحقيق مع أبنائنا في سجون 
األخيرة لبعض المعتقلين من سجون دورا وطولكرم إلى الخليل والجنيد جاءت بناء على طلب ضباط 

حسب ". إسرائيليين لإلشراف المباشر على التحقيق معهم في هذه السجون بسبب تواجدهم الدائم فيها
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 بعد عمليات 780 معتقال ، منهم 920عدد المعتقلين منذ بداية شهر رمضان بلغ "ت أن وذكر. قولها
  ".المقاومة في الخليل ورام اهللا وما يزال معظمهم في السجون

ان عمليات التعذيب مستمرة ووحشية وقد شهدت تصعيدا كبيرا بعد عمليات المقاومة "وأكّدت الحركة 
 معتقال إلى المستشفيات بسبب تدهور حالتهم 32بداية الشهر الفضيل األخيرة ، وقد نقلت األجهزة منذ 

  ".الصحية جراء التعذيب الوحشي الذي يتعرضون له
ما قيمة أن تفرج :"وتعقيبا على قيام األجهزة باإلفراج عن عدد من المعتقلين أمس ، تساءلت حماس

د ممن أفرجت عنهم بالتوقيع على تعهدات األجهزة عن بعض المعتقلين بسبب االكتظاظ ، بينما تُلزم العدي
وطالبت باإلفراج الفوري عن المعتقلين ، ودعت الفصائل ". لتسليم أنفسهم بعد العيد مباشرة؟؟

والمؤسسات الحقوقية واإلعالمية لكسر حالة الصمت ، وأخذ دورها الوطني واإلنساني تجاه ما يحدث 
على صعيد اخر إتهمت حركة .حسب تعبيرها. جرائمبحقّ أبناء شعبهم في سجون الضفة من انتهاكات و

حماس وزير األوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية الدكتور محمود الهباش بأنه أصدر قرارا 
بإغالق مئات المساجد اليوم الجمعة اول ايام عيد الفطر المبارك ، معلنا أن خطب العيد ستكون موحدة 

  .سيةفي ساحات عامة في المدن الرئي
  10/9/2010 ، عمان،الدستور

  
  السلطة الفلسطينية نسخة من حكومة كرزاي: الجهاد اإلسالمي .19

بلسان الناطق باسمها " الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي"اعتبرت سرايا القدس :حامد جاد -غزة 
فيذ لسياسة االحتالل أبو أحمد أن قيام السلطة الفلسطينية باعتقال المجاهدين في الضفة الغربية؛ هو تن

ووصف أبو أحمد السلطة الفلسطينية بنسخة مكررة من حكومة  ".الصهيوني على الساحة الفلسطينية
  . كرزاي في أفغانستان، مشيرا إلى أنها تتلقى الدعم المالي والعسكري لغرض اعتقال المجاهدين

المجاهدين والمقاومين في الضفة وانتقد أبو أحمد في تصريح صحافي المالحقة التي تنفذها السلطة ضد 
مالحقة السلطة أصعب بكثير وتأثيرها أكبر على المقاومة من مالحقة االحتالل "المحتلة، مشددا على أن 

عمليات المقاومة في الضفة المحتلة يتم تنفيذها في ظل أشد عمليات "ولفت إلى أن ". الصهيوني للمقاومة 
  . ، منوها بأن قدرة المجاهدين تتغلب على األوضاع الميدانية"هديناالعتقال والمالحقة من االحتالل للمجا

  10/9/2010الغد،عمان، 
  

   تطالب بوقف المفاوضات في حال استمرار األنشطة االستيطانية فتح .20
باستمرار وقف ) فتح( طالبت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني :QNA –رام اهللا 

مؤكدة ضرورة عدم .. إلسرائيلية كافة، خاصة في مدينة القدس وجوارهاالنشاطات االستيطانية ا
  .االستمرار في المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في حال عودة هذه النشاطات االستيطانية

 ثمنت اللجنة المركزية لحركة فتح باإلجماع، في بيان لها عقب اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا 
أهمية المشاركة الفلسطينية في هذه المفاوضات، وصالبة "يس الفلسطيني محمود عباس برئاسة الرئ

موقف الرئيس ووفده المفاوض في شرح الموقف الفلسطيني، وفي التمسك بالثوابت الوطنية، وفي الربط 
سطينية بين السالم واالستيطان، وأنه ال سالم واالستيطان يعمق االحتالل ويسرق أراضي ومياه الدولة الفل

  ."كما أنه ال سالم وغزة محاصرة برا وجوا وبحرا. ويهود القدس
  11/9/2010العرب، قطر، 
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   ترفض تهديد حماس بالرد على حمالت االعتقالفتح .21
امس الخميس تهديدات حركة حماس بالرد على اعتقال السلطة " فتح"رفض مسؤول في حركة : رام اهللا

  .ات السلطة ورموزها في الضفة الغربيةالفلسطينية عناصر لها باستهداف مؤسس
، إن ما "صوت فلسطين"جمال محيسن، في تصريحات إلذاعة " فتح"وقال عضو اللجنة المركزية لـ

  . من تهديدات ال يعدو كونه من باب الشعارات" حماس"تطلقه 
وتعطيل بالتنسيق مع إيران في الهجوم على السلطة الفلسطينية بغرض إضعافها " حماس"واتهم محيسن 

  . المصالحة الفلسطينية
تنفيذ حماس مؤخرا عمليتي إطالق نار على مستوطنين في كل من الخليل ورام اهللا "واعتبر محيسن أن 

في الضفة الغربية أسفرتا عن مقتل أربعة منهم وجرح اثنين آخرين ال يندرج في إطار المقاومة بأي 
  ". شكل

الية ال تهدف سوى لتخريب عملية السالم والمفاوضات توقيت العمليتين وسياسة حماس الح"ورأى أن 
  ". المباشرة مع إسرائيل لمنع التوصل التفاق ثنائي يقود إلى تسوية في المنطقة

  10/9/2010بيروت،  المستقبل،
  

   لبذل الجهود النهاء االنقسام وتحقيق المصالحة48 يدعو الجماهير العربية في الـ شعث .22
 نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو الوفد المفاوض قال الدكتور: القدس المحتلة

 هم الزيتون والسنديانة وهم الضلع الثالث 1948إن أهلنا داخل أراضي عام "ومفوض العالقات الدولية 
  ."واألصيل في مكونات شعبنا الفلسطيني

ي بلدة عبلين داخل أراضي جاء ذلك خالل اإلفطار الجماعي الذي أقامته الحركة العربية للتغيير أمس ف
سفير جنوب أفريقيا إسماعيل كوفاديا، ونائب : ، وحضره إلى جانب الدكتور شعث، كل من1948عام 

السفير المصري مصطفى القوني، ورئيس لجنة المتابعة العربية محمد زيدان، ونائب رئيس الحركة 
ي األسبق حمادة الفراعنة، ورؤساء منصور عباس، والنائب مسعود غنايم، والنائب األردن. اإلسالمية د

  .سلطات محلية حاليون وسابقون ورجال دين
أتوجه "ووجه شعث نداء للجماهير العربية في الداخل بأن تبذل جهدا من أجل المصالحة الفلسطينية، وقال 

 لك يا دكتور الطيبي والى اخوانك في قيادة الجماهير العربية ولكل الحريصين على مصلحة فلسطين لكي
  ."تبذلوا جهدكم في إعادة اللحمة وإنجاز المصالحة كما فعلتم في الماضي في غزة

  13/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   تدرس تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ردا على المفاوضاتالشعبية .23
القدس 'عبية لتحرير فلسطين لـاكد رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الش :رام اهللا ـ وليد عوض

االحد بأن الجبهة ما زالت تدرس امكانية تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ' العربي
الفلسطينية ردا على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس االنتقال للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل بناء 

  .ضاتعلى الدعوة االمرييكية الستئناف المفاو
الجبهة الشعبية رأت في عودة ابو مازن للمفاوضات المباشرة خطأ ' 'القدس العربي'واضاف مهنا قائال لـ

مؤسسات الجبهة ما زالت تدرس ما هي االجراءات التي يجب ان تتخذها لمواجهة هذه '، متابعا 'وخطيئة
 وشدد مهنا على ان الجبهة .في اشارة الى االنتقال الفلسطيني للمفاوضات المباشرة' الخطوة الضارة

تدرس عدة خيارات اخرى الى جانب تجميد العضوية في اللجنة التنفيذية للتصدي لقرار االنتقال 
الجبهة تدرس عدة خيارات وعدة اجراءات حتى تتمكن من تحقيق ما تعتقد 'للمفاوضات المباشرة، وقال 
  .'بان فيه المصلحة الوطنية
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 امين عام الجبهة الشعبية عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح عن واشار مهنا الى ان امتناع نائب
االخ عبد الرحيم ملوح 'حضور االجتماع االخير للجنة التنفيذية لم يكن قرارا بتجميد العضوية وقال 

 قيد البحث في -تجميد عضوية الشعبية في التنفيذية -ارتأى ان ال يحضر هذا االجتماع الن الموضوع 
  .'لجبهةمؤسسات ا

وتوقع مهنا ان يصدر قرار الجبهة حول امكانية تجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية االسبوع القادم، وقال 
خالل االيام القليلة القادمة سوف ينتهي البحث والتشاور والتصويت على كل تلك االجراءات ـ التي '

وسوف نعلنها للجميع، وانا اعتقد باننا  -ستتخذها الشعبية للتصدي لقرار االنتقال للمفاوضات المباشرة 
  .'لن نتعدى االسبوع القادم

 13/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

   يوم500سعدات في العزل منذ :  أمريكيةمحامية .24
 قالت المحامية األمريكية شارلوت كييتس منسقة حملة التضامن مع األمين - السبيل –الضفة الغربية

لسطين أحمد سعدات في أمريكا الشمالية، إن االحتالل االسرائيلي فشل في العام للجبهة الشعبية لتحرير ف
  . يوم في العزل االنفرادي500كسر إرادة سعدات رغم مرور ما يقارب 

وأضافت كييتس أن الدفاع عن سعدات ورفاقه األسرى جوهره الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني 
ة في مواجهة االحتالل وفي حماية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعن شرعية المقاومة الفلسطيني
  .بالوسائل واألساليب التي تراها المقاومة مناسبة

االحتالل ال "، مضيفة أن "قائد استثنائي يحترمه شعبه ويثق به األسرى وقياداتهم"وذكرت أن سعدات 
  ". شعبهيريده أن يدعو الفلسطينيين إلى الوحدة والصمود، ولذلك يمنعه من التواصل مع

، متهمة السلطة أنها ال "السلطة الفلسطينية جهة متورطة في التآمر على سعدات ورفاقه"وعدت كيتس 
  .تريد أن ترى سعدات خارج أسوار المعتقل اإلسرائيلي

هناك حملة مستمرة للتضامن مع سعدات في فلسطين وفي الشتات، وسوف يشهد شهر تشرين : "وقالت
ال لسياسة العزل والحرية لألسرى : (منية مع األسرى تحت شعاراالول فعاليات ونشاطات تضا

  )".والمعتقلين
وأشارت إلى أنها ستشارك في المؤتمر القادم لنقابة المحاميين األمريكيين الذي يعقد بوالية لويزيانا في 

األمين نهاية أيلول الجاري، وستقدم تقريرا مفصال ألعضاء النقابة حول ظروف العزل التي يعاني منها 
  .العام للجبهة

 13/9/2010السبيل، عمان، 
  

   قذيفتين على النقبسقوط .25
أعلن ناطق عسكري إسرائيلي أمس سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة على : )د ب أ(

سقطت قذيفتان صاروخيتان تم إطالقهما ": وقال الناطق، لإلذاعة اإلسرائيلية امس. جنوبي إسرائيل
وذكر الناطق أن سقوط . "طاع غزة في أرض خالء بالنقب الغربي جنوب إسرائيلصباح أمس من ق

   .القذيفتين لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار
ويشهد قطاع غزة إطالقاً متقطعاً . ولم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطالق الصاروخين
نتها األخيرة على القطاع الساحلي قبل للصواريخ المحلية الصنع على جنوب إسرائيل منذ الحرب التي ش

  .  فلسطيني1500 شهراً وأسفرت عن مقتل نحو 20
    13/9/2010البيان، دبي، 
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   ويقترح خيارات أخرى لالستيطان"يهودية الدولة"ياهو يتمسك بـ ننت .26
في تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين :  أسعد تلحمي-الناصرة 

واستبق الجانبان . شرم الشيخ غداً في ظل خالف عميق على جدول اعمال المفاوضات واالستيطان
المفاوضات بعرض مواقفهما، فأعاد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل بدء اجتماع حكومته 

ساس هو اعتراف ان اال": الفلسطينيين الى االعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وقالدعوة امس 
نريد ونتوقع ": واضاف. "هذه ايضا القاعدة الرئيسة لنهاية المطالب... بالدولة القومية للشعب اليهودي 

  ."هذه هي القاعدة الحقيقية للسالم. من الفلسطينيين ان يعترفوا بنا دولة يهودية
يديعوت "تيطان، لكن صحيفة وتجنب نتانياهو الرد على دعوة الرئيس باراك اوباما الى تمديد تجميد االس

 الى امكان "ليكود" افادت في موقعها على االنترنت بأنه المح خالل اجتماع مع وزراء حزبه "احرونوت
ايجاد حل لمسألة البناء من خالل االتفاق الضمني غير المعلن على استئناف جزئي للبناء في عدد من 

ثمة احتمال لبناء ممكن ... فعول امر تجميد البناء نهاية الشهر ينتهي م": ونقلت عنه قوله. المستوطنات
 الف وحدة سكنية جديدة، لكنني اعتقد ان ما سيتم بناءه فعليا اقل بكثير، وعلينا ان ندرس االمور 19لـ 

  " هناك خيارات اخرى10بحكمة، لن نقبل امالء بعدم البناء ابداً، لكن بين الصفر و
  13/9/2010، الحياة، لندن

  
  فليتصالحوا مع حماس اوال قبل مفاوضتنا من اجل السالم: السلطة الفلسطينية يشاي يهاجم  .27

 اعترض وزير الداخلية اإلسرائيلية ايلي يشاي في جلسة الحكومة صباح اليوم على إمكانية اعالن :القدس
طينيين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد تجميد االستيطان في الضفة الغربية، وهاجم الفلس

انا متشائم، وال أؤمن أن :"وقال يشاي". إنهم غير جادين في نيتهم لخوض مفاوضات مباشرة معنا"وقال 
الفلسطينيين يريدون المفاوضات المباشرة والتقدم بها، فليتمموا المصالحة مع حماس أوال ويحلوا مشاكلهم 

  ". ويحققوا سالما مع حماس ومن ثم ليأتوا للتفاوض معنا
في كل مرة تكون فيها فرصة للتقدم في المفاوضات يخلق الفلسطينيون الذرائع الفارغة :" ي يشايوقال ايل

في البداية كان عليهم وقف " لعرقلتها، ألنهم غير قادرين على االعتراف بيهودية الدولة موضحا
عدها البناء التحريض في مدارسهم ضد دولة اسرائيل واليهود، وبعد ذلك كانت حجتهم البناء في القدس وب

  ".في المستوطنات، ترى ما ستكون حجتهم هذه المرة؟
  12/9/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   المفاوضات المباشرةبنسفليبرمان يهدد  .28

هدد وزير الخارجية اإلسرائيلى، أفيجدور ليبرمان مجددا بنسف عملية المفاوضات المباشرة بين : القدس
قلة قرار تجميد االستيطان بالضفة الغربية، الذى ينتهى العمل به الجانبين الفلسطينى واإلسرائيلى، وعر

  .اليهودى" العرش" سبتمبر الجارى بالتزامن مع عيد 26فى 
إنه سيمنع "ونقلت صحيفة هاآرتس اإلسرائيلى تصريحات ليبرمان إلذاعة الجيش اإلسرائيلى مساء أمس 

، مشيراً إلى أن لدى حزبه ما يكفى من "ربيةأى تمديد لقرار التجميد الجزئى لالستيطان فى الضفة الغ
  . النفوذ والسلطة داخل الحكومة والبرلمان ليمنع تمرير أى مقترح بتجميد االستيطان

إنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق نهائى من خالل إيجاد حلول فى خالل عام لقضايا "وقال ليبرمان 
دولة " بإسرائيل"والمستوطنات اليهودية واالعتراف عاطفية ومعقدة مثل القدس والالجئين الفلسطينيين 

أن األمر الوحيد الذى يمكن أن نتوصل إليه هو اتفاق انتقالى طويل "، على حد قوله، مضيفا "يهودية
  ".األمد، ومن الممكن قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1906:         العدد       13/9/2010- 10اإلثنين  :التاريخ

ستخدمون المستوطنات ذريعة الفلسطينيين ي"وعن مطالبات الفلسطينيين بتجميد االستيطان قال ليبرمان 
  .على حسب مزاعمه" بفشلها المفاوضات" إسرائيل"التهام 

  10/9/2010،  اإلخباريةوكالة سما
  

  باراك يعد لتأليف هيئة األركان .29
بعد أسبوع على تصديق الحكومة اإلسرائيلية على تعيين يوآف غاالنت رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيش، 

 باراك، عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى في الجيش أجرى وزير الدفاع إيهود
  .اإلسرائيلي، تمهيداً لتأليف هيئة األركان الجديدة

وذكر مكتب باراك أن وزير الدفاع اجتمع في بيت الجندي، في القدس، مع قائد المنطقة الشمالية غادي 
. العميد أفيف كوكافي، إضافة إلى آخرينآيزنكوت، ورئيس شعبة العمليات، اللواء طال روسو، ومع 

ولفت مكتب وزير الدفاع إلى أن اللقاءات جرت بالتنسيق مع رئيس األركان الحالي غابي أشكنازي 
  .وخلفه غاالنت

هذا وكان آيزنكوت قد رفض قبل نحو أسبوعين اقتراحاً بتعيينه نائباً لرئيس األركان المقبل، ويقدر أن 
ويتوقع أيضاً أن يستقيل نائب رئيس . اد بديل له يتولى قيادة المنطقة الشماليةيستقيل من الجيش بعد إيج
  .األركان الحالي بني غينتس

  13/9/2010، األخبار، بيروت
  

   الفترة القادمة خالل ستتزايد"اسرائيل"مع السلطة في قمته والعمليات ضد  التعاون االمني: ديسكين .30
من تزايد العمليات الفدائية في االراضي الفلسطينية " الشاباك "حذر رئيس جهاز االمن االسرائيلي: القدس

  .المحتلة وداخل اسرائيل خالل االيام واالسابيع القادمة الرتباطها بالمفاوضات بين السلطة واسرائيل
وقال ديسكين اليوم امام الحكومة االسرائيلية ان سجناء اطلق سراحهم من سجون االحتالل يقودون 

قدرات العسكرية لحركة حماس موضحا ان جهاز االمن العام يحقق مع سجناء حماس في عمليات بناء ال
  .المعتقالت لعالقتهم في توجيه العمليات ضد االسرائيليين

وامتدح ديسكين فعالية االجهزة االمنية للسلطة ضد حماس في الضفة مشيرا الى ان تلك العمليات وصلت 
ان رئيس الوزراء الفلسطيني فياض والرئيس عباس يساندون وقال  . عاما16الى اعلى درجة لها منذ 

  .االجهزة االمنية للسلطة بكل قوة
وتابع  ".التحسن ياتي ايضا من المساعدات التي تقدمها بعض الدول لتحسين قدرة تلك االجهزة"واضاف 

منية التعاون االمني مع السلطة افضى الى ازالة بعض الحواجز ضمن حسابات دقيقة للمخاطر اال"
  ".المتوقعة والذي يساعد في تنمية االقتصاد الفلسطيني

  13/9/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  تقارير عن اعتداء عسكريين اسرائيليين جنسيا على أطفال فلسطينيين": يديعوت" .31
 ذكرت صحيفة يديعوت أحر ونوت العبرية أن هناك معلومات تفيد بتورط عناصر : سمر خالد-القدس 

سرائيلي فى فضيحة االعتداء الجنسي على األطفال الفلسطينيين المعتقلين بالسجون بالجيش اإل
  .اإلسرائيلية، ويتم هذا خالل عمليات احتجازهم من قبل قوات الجيش اإلسرائيلي

وأوضحت الصحيفة اإلسرائيلية أن هناك معلومات وتقارير لم يتم تأكيدها بعد، أفادت بتوجيه اتهامات 
اإلسرائيلي بتعذيب واالعتداء الجنسى على األطفال الفلسطينيين القصر الذين يعتقلوا إلى جنود بالجيش 

على يد الجيش اإلسرائيلي، مشيرة الصحيفة إلى أن هذه المعلومات وصلت إلى بعض الشبكات اإلعالمية 
  .األجنبية، وقامت بنشرها على مواقعها اإللكترونية
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 أفراد الجيش اإلسرائيلي حاول االعتداء عليه جنسياً، وأن حيث أكد أحد األطفال الفلسطينيين أن أحد
 10محاولة االعتداء عليه من قبل قوات الجيش اإلسرائيلية تمت خالل اعتقاله، وكان هناك ما يقرب من 

ضباط من الجيش اإلسرائيلي كانوا يشاهدون محاولة االعتداء عليه جنسياً وهم يستمتعون ويضحكون، 
  .لموقف ثم ذهب إلى مكتبهوكان قائدهم يتابع ا

وفى المقابل، قال المتحدث باسم الجيش االسرائيلى، إنه ال يمكن الرد على هذه االتهامات الموجهة ألفراد 
الجيش اإلسرائيلي باالعتداء على األطفال الفلسطينيين، ألن قيادة الجيش االسرائيلى يجب أن تتلقى 

ءات التى تشير إلى حدوث فوضى بالغة فى الجيش شكوى تفيد بتعرض هؤالء األطفال لهذه االعتدا
اإلسرائيلي إذا ثبتت صحتها، كما زعم أن الجيش اإلسرائيلي ال يعتقل األطفال القصر ألن اعتقالهم 
مخالف للقانون الدولى، وإذا اعتقل الجيش اإلسرائيلي أطفال قصر يخلى سراحهم بعد معرفة سنهم 

  .الحقيقى
  13/9/2010، الرأي، عمان

  
  نرال إسرائيلي يكشف عن تدريبات عسكرية استعدادا للحرب القادمةج .32

كشف قائد عسكري إسرائيلي بارز النقاب عن قيام الجيش اإلسرائيلي بتوسيع وتعزيز تدريباته  :غزة
وقال الجنرال سامي تورجمان، قائد القوات البرية اإلسرائيلية، في . العسكرية استعدادا للحرب القادمة

ا معه اإلذاعة اإلسرائيلية صباح أمس، إن الجيش اإلسرائيلي واثق بأن حربا ستنشب في مقابلة أجرته
المنطقة، مشددا على أن ألوية المشاة في الجيش اإلسرائيلي وجميع مركبات القوات البرية ستلعب دورا 

  .أساسيا فيها
. وداخل األنفاقوأشار الجنرال تورجمان إلى أن هذه الحرب ستشتمل على حرب شوارع داخل المدن 

هذه الحرب ستكون بمثابة تحدٍّ كبير لجيشنا، صحيح نحن معروفون بقدراتنا القتالية وأسلحتنا ": وقال
المتطورة، برا وجوا وبحرا، لكن المشكلة تكمن في أن أعداءنا ال يعرفون ما هي كفاءاتنا في القتال 

 عن إيهام أنفسهم بأنهم قادرون على المباشر، وقد حان الوقت لنعرفهم ما يجهلونه عنا، حتى يكفوا
وأكد تورجمان أن الحكومة اإلسرائيلية سمحت للجيش باتخاذ جميع التدابير . ، على حد تعبيره"هزيمتنا

الكفيلة بجعل االستعدادات للحرب على أكمل وجه، وضمن ذلك السماح بتجنيد قوات االحتياط لالنضمام 
قوات تجري تدريبات مكثفة على حرب المدن، حيث تم تزويدها إلى هذه التدريبات، مشيرا إلى أن هذه ال

بمعدات جديدة وأجهزة متطورة إلنجاز المهام خالل الحرب، إلى جانب السماح لها بالتدريب بالذخيرة 
  . الحية

  13/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   تنتقد صراحة دعوة اوباما لتجميد االستيطان"اسرائيل" .33
قدت الحكومة االسرائيلية بشكل صريح دعوة الرئيس االمريكي بارك اوباما انت:  اشرف الهور-غزة 

التي طالب خاللها تل ابيب بابقاء قرار تجميد االستيطان في الضفة خالل انطالق المفاوضات المباشرة 
مع الفلسطينيين، واعتبرت االمر بأنه يمثل دعوة للفلسطينيين لالنسحاب من هذه المفاوضات، وعقبت 

ان اوباما يعلم بأنه يستحيل 'سياسية مسؤولة في تل ابيب على اقوال الرئيس االمريكي بالقول مصادر 
  .'مواصلة تطبيق قرار التجميد على اعتبار انها كانت بادرة حسن نية اسرائيلية احادية

  12/9/2010، القدس العربي، لندن
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   وزراء خارجية أوروبيين  خمسة ترفض زيارة"إسرائيل": "هآرتس" .34
 صرح مسئول اسرئيلي رفيع المستوى امس ان اسرائيل رفضت استقبال خمسة : د ب ا-عواصم 

وزراء خارجية من االتحاد االوروبي طلبوا زيارة اسرائيل الخميس المقبل الجراء محادثات في القدس 
 السبب  االسرائيلية في موقعها االلكتروني عن المسئول قوله ان" هاارتس "ونقلت صحيفة . ورام اهللا

. الرسمي المعلن لرفض الطلب يرجع الى مشاكل تتعلق بتوقيت الزيارة ، النها قريبة من يوم كيبور
ولكن السبب الحقيقي هو الرغبة في تجنب ضغط اوروبي قوي على اسرائيل لحملها على تمديد تجميد 

سئول االسرائيلي ان واضاف الم. البناء االستيطاني الى ما بعد نهاية الشهر الحالي ، بحسب الصحيفة
اسرائيل علمت ان الموضوع االول الذي يرغب وزراء خارجية االتحاد االوروبي ان يناقشوه هو تمديد 

. تجميد البناء االستيطاني ولذا تقرر بعد مناقشات في وزارة الخارجية االسرائيلية رفض طلب الزيارة 
لزيارة في بداية الشهر الحالي بناء على وكان وزراء الخارجية الخمسة يعتزمون في االصل القيام با

وكانت المحادثات خالل الزيارة ستتركز على . دعوة من وزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان 
قطاع غزة ولكن تم ارجاؤها بسبب قمة واشنطن التي عقدت قبل انطالق المفاوضات االسرائيلية 

هيالري كلينتون قد افتتحت المفاوضات المباشرة في وكانت وزيرة الخارجية األمريكية . الفلسطينية
في غضون ذلك قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن إسرائيل أفرجت امس عن . الثاني من ايلول الجاري 

  .نائب ينتمي لحركة حماس في الضفة الغربية
  13/9/2010، الرأي، عمان

  
   ستصدر سيارات مستعملة الى كل من األردن والعراق"اسرائيل" .35

صادقت وزارة المواصالت اإلسرائيلية على تصدير عشرات آالف السيارات المستعملة من : لندن
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية ان هدف الوزارة من وراء ذلك هو تقليص . اسرائيل الى األردن والعراق

  .حجم سوق السيارات المستعملة في اسرائيل
ارة المواصالت اإلسرائيلية قولها انها تأمل في بيع اكثر  الفلسطينية عن مصادر في وز"معاً"ونقلت وكالة 

 في المئة من سوق السيارات 10 الف سيارة مستعملة في األردن وفي العراق، ما يشكل 50من 
وقال وزير المواصالت يسرائيل كاتس ان هذا اإلجراء سيؤدي الى شراء سيارات جديدة . المستعملة

 من أضرار حوادث السير، وال يزال اإلجراء بحاجة الى مصادقة وأكثر اماناً في اسرائيل، وقد يقلص
  .وزارة المال اإلسرائيلية

  13/9/2010، الحياة، لندن
  

  يجب انزال االمريكيين عن الشجرة العالية في مسألة النووي االسرائيلي: خبير اسرائيلي .36
راسات االستراتيجية، التابع قال البروفسور ايال زيسر، رئيس معهد دايان للد:  زهير اندراوس-الناصرة 

لجامعة تل ابيب، انّه فيما تركز اسرائيل جهدها في مواجهة ايران وجدت نفسها فجأة مقابل جبهة قديمة 
ـ جديدة، لكنها جبهة اخطر بكثير من السابق، وتبين ان االئتالف الدولي الذي انشأته تل ابيب بجهد 

 ومطالبتها باالنضمام الى معاهدة حظر انتشار االسلحة كبير ضد ايران، يوجه اآلن سهامه نحو اسرائيل
النووية والعمل من اجل تجريد الشرق االوسط من السالح النووي، وبكلمات اخرى، ان تتجرد هي من 
قدرات تمتلكها، الفتا الى انّه بعد مساعي اقناع مديدة استمرت شهورا طويلة افلحت اسرائيل في حث 

  .انيابها مقابل ايراناالسرة الدولية للتكشير عن 
واضاف البروفسور تبدو الواليات المتحدة اليوم اشد عزما من اي وقت مضى لفعل كل ما بوسعها لوقف 
سباق التسلح االيراني، بل ان عددا من المسؤولين في واشنطن المحوا الى ان امريكا لن تتردد وقت 

  .ان الى قوة نوويةالضرورة في استخدام القوة العسكرية لضـمان عدم تحول اير
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كذلك حال دول اخرى، خصوصا الصين وروسيا، التي ازاحت اعتراضاتها على فرض عقوبات على 
  .ايران وهي تبدو اليوم اشد استعدادا من السابق للمشاركة في الجهد الدولي الهادف لكبح االيرانيين

 اسرائيل للتقدم في العملية هل الواليات المتحدة تسعى لممارسة الضغط على حكومة: وخلص الى القول
السلمية؟ ام ان االمريكيين يسعون لالظهار لالسرة الدولية انهم يعملون في مواجهة اسرائيل بالطريقة 
نفسها التي يعملون ضد ايران؟ ام ان تغييرا قد حدث فعال في موقفهم؟ ينبغي ايقاف ايران ولكن ينبغي 

قضـية االسرائيلية عن جدول اعمال المخاطر النووية في العمل مع الواليات المتحدة من اجل ازالة ال
العـالم، موضحا ان الدولة العبرية افلحت مع الواليات المتحدة في معالجة هذه المسألة بسرية استثنائية 
ومن منطلق رؤية مشتركة وتفهم وتوافق واسعين، ولذلك من المهم انزال االمريكيين عن الشجرة العالية 

 فقط اسرائيل قوية واثقة بنفسها يمكن ان تتقدم في طريق السالم، االمريكيون يعرفون ذلك التي تسلّقوها،
وبناء عليه ال ينبغي لهم العمل الضعاف اسرائيل وزعزعة مكانتها الدولية عبر ضغوط وتدابير 

  .دبلوماسية تحقق الهدف المعاكس، على حد تعبيره
  12/9/2010، القدس العربي، لندن

  
  غالبية اإلسرائيليين غير معنيين بقضايا السالم: "التايم" .37

 األمريكية، في عددها األسبوعي األخير، مقالة لمراسلها "التايم"نشرت مجلة : عبد القادر فارس - غزة
، فهم   فيك أكد فيها أن اإلسرائيليين ليسوا قلقين من مسألة السالم مع الفلسطينيينارلفي تل أبيب ك

 العالم، وربما ما زال    يجنون األموال ويتمتعون بأشعة شمس الصيف فيإذ.  منشغلون بأمور أخرى
 وتساءل الكاتب ما إذا كان باإلمكان حل  . غالبيتهم ال يري في بالدهم محط صراع دموي مع العرب

   . الصراع بالمفاوضات، في حين أن اإلسرائيليين يقولون إن ذلك أصبح من ورائهم
ليين ال تولي أهمية للتوصل إلى سالم مع الفلسطينيين، وتتركز اهتماماتهم وقال فيك إن غالبية اإلسرائي

   . في االقتصاد اإلسرائيلي المزدهر واالستمتاع بالحياة
لماذا ال تكترث " األمريكية في عددها الصادر اليوم، والذي يحمل عنوان "تايم"جاء ذلك على غالف مجلة 

ساءل الكاتب عما إذا كان اإلسرائيليون ال يعلمون في قرارة  ويت ."؟ إسرائيل بالسالم مع الفلسطينيين
أنفسهم بأن التوصل إلى سالم مع الفلسطينيين هو الطريق الوحيد لضمان االزدهار االقتصادي والسعادة 

   . في إسرائيل
 طلب فيه من اإلسرائيليين  وفي إجابته على التساؤل يشير إلى استطالع أجري في مارس الماضي،

 فقط من   في المائة8 ، وتبين من نتائج االستطالع أن   إلى القضايا العاجلة التي تواجه إسرائيلاإلشارة
 واحتلت هذه المسألة المكان الخامس بعد التعليم والجريمة  اليهود أشاروا إلى الصراع مع الفلسطينيين،

  .واألمن القومي والفقر
  13/9/2010، عكاظ، جدة

  
  لطلبة العرب حقوق اإلنسان ال تريد تعليم ا"إسرائيل" .38

 أكد تقرير جديد صدر عن جمعية حقوق المواطن اإلسرائيلية أمس، أن :برهوم جرايسي -الناصرة 
من المواد التعليمية عن حقوق اإلنسان " بالتخفيف"وزارة التعليم اإلسرائيلية طالبت جهاز التعليم العربي 

، في توجه عنصري واضح، يثبته "ت المواطنواجبا"والمواطن للطالب العرب، والتركيز أكثر على 
 على مدى 48التقرير باألدلة القاطعة، وهذا في إطار سياسة التجهيل المبرمجة التي يعاني منها فلسطينيو 

  . عشرات السنوات ويقاومونها بأساليبهم النضالية والعلمية المتعددة
  10/9/2010الغد،عمان، 

  



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1906:         العدد       13/9/2010- 10اإلثنين  :التاريخ

 ء ألن نتنياهو ال يعرف ماذا يريدالمفاوضات لن تفضي لشي:  جلعاديعيبال .39
أعرب مستشار استراتيجي سابق لحكومتي أرييل شارون وإيهود أولمرت، ولإلدارة األميركية  :تل أبيب

عن قناعته بأن المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية الحالية، لن تسفر عن أي نتيجة استراتيجية لتحقيق 
، بنيامين نتنياهو، ال يعرف ماذا يريد والرئيس األميركي، السالم، وذلك ألن رئيس الوزراء اإلسرائيلي

 .باراك أوباما، وقع في أخطاء استراتيجية بسبب قلة خبرته
وقال العقيد في جيش االحتياط، عيبال جلعادي، إن نتنياهو يخوض المفاوضات بطريقة غير مدروسة 

مل مهنيا لدراسة تجربة لم يشكل طاقم ع. ومن دون تحضير مهني مناسب ومن دون أجندة واضحة
ال . لم يعد أي بنية تحتية تتيح له دراسة األوضاع بعمق. الماضي وأسباب فشلها، حتى يتفادى هذا الفشل

ويؤكد أنه توجه إلى عدد من أقرب . يوجد لديه عمود فقري يبني عليه موقفه في هذه المفاوضات
 ."ال نعرف": ه الفاوضات، فأجابوه ببساطةالمقربين من نتنياهو وسألهم عما يريده رئيسهم فعال من هذ

إنه رجل حكيم وقوي ولكن قلة تجربته أوقعته في مسلسل أخطاء ": وانتقد جلعادي الرئيس أوباما، قائال
الدخول في صدام مع "، معتبرا أن إحدى هذه األخطاء الجسيمة، "دمر مخططاته وأفقده الكثير من شعبيته

هذا الرجل يمكن التأثير عليه فقط . سيجعله مشلوال. وية ال يفيد شيئاإن حشر نتنياهو في الزا. نتنياهو
  "بالودية، باالحتضان

  10/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   وحدة سكنية استيطانية سيبدأ بناؤها بالضفة في نهاية أيلول2066: االسرائيلية " السالم االّن "حركة .40
 مستوطنة تنتظر بدء عملية 42 وحدة سكنية في 2066 االسرائيلية أن" السالم االن"اكدت حركة : القدس

  .سبتمبر الحالي، موعد نهاية مدة التجميد/ البناء في السادس والعشرين من أيلول
وقال تقرير نشرته الحركة اليوم أن الحديث يدور عن وحدات سكنية تمت المصادقة عليها، وحصل 

  . تم إعداد البنى التحتية فيهاالمستوطنون فيها على تراخيص بناء في مستوطنات قائمة
وتتطابق هذه المعطيات مع معطيات سابقة تم نشرها، والتي أفادت أنه بإمكان المستوطنين البدء ببناء 

 260و" طلمون" وحدة سكنية في 70 وحدة سكنية مباشرة فور انتهاء مدة التجميد، بضمنها 200-2500
 18، و"غفعات زئيف" وحدة في 300و" ريات أربعك" وحدة في 24و " موديعين عيليت"وحدة سكنية في 

  ".كفار تبوح"وحدة في 
 ألف وحدة سكنية في مواقع حصلت على تراخيص لخرائط 11إضافة إلى ذلك هناك مخططات لبناء 

هيكلية وتخصيص أراض فيها للبناء االستيطاني من قبل الوكالة اليهودية، والحديث هنا عن مئات وآالف 
" رفافاه"و" معاليه أفرايم"و" كرني شومرون"و" أفني حيفتس"و" تسوفين" مستوطنات الوحدات السكنية في

  ".بيت أرييه"و" مفو دوتان"و" عمنوئيل"و" كيدوميم"و" طلمون"و" تكوع"و
  13/9/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
   شهداء بقصف إسرائيلي لبيت حانونثالثة .41

سطينيين في قصف مدفعي إسـرائيلي اسـتهدفهم        ثالثة مواطنين فل  , 2010-9-12مساء األحد   , استشهد
في خطوة القت استنكارا وغضبا شـديدين       , بمنطقة آل شراب شمال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة         

  . من ِقبل المواطنين على هذا االعتداء والذي وافق ثالث أيام عيد الفطر السعيد
كرية في تصريحات صـحفية أن الطـواقم        وأفاد أدهم أبو سلمية المنسق اإلعالمي للخدمات الطبية العس        

  . الطبية نقلت الشهداء إلى مستشفى بيت حانون، مؤكدا عدم وجود إصابات أخرى
أفاد شهود عيان أن المدفعية اإلسرائيلية قصفت بأربع قذائف مدفعية أراضي المزارعين            , وفي وقت سابق  

  . شرق وشمال قطاع غزة، وسط إطالق نار كثيف تجاه المزارعين
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 موقعا حكوميا في مجمع أنصار      16قصفت طائرات االحتالل الحربية من طراز أف        , ي أحداث سابقة  وف
، موقعة أضرارا مادية وبعض اإلصـابات       )ليلة الجمعة (وأنفاقًا في رفح ليلة أول أيام العيد        , غرب غزة 
  . البسيطة

  12/9/2010، فلسطين أون الين
  

  "يوليو " خالل200 مواطنين واعتقال سبعةاستشهاد  .42
خمسة منهم مـن    , يوليو المنصرم /  فلسطينيين في أراضي السلطة الفلسطينية خالل شهر تموز        7استشهد  

فلـسطين  "وأوضح التقرير الذي وصـل      . بحسب تقرير صادر عن مؤسسة التضامن الدولي      , قطاع غزة 
خـالل محاولـة    أن أحد المواطنين استشهد متأثراً بإصـابته        , 2010-8-1األحد  , نسخة عنه " أون الين 

من قرية سكاكا   " ربيع علي حرب  "اغتيال إسرائيلية تعرض لها قبل سنوات في مدينة رام اهللا وهو الشهيد             
جميعهم استشهدوا عن طريق القـصف      , وذكر التقرير أن الشهداء الخمسة من قطاع غزة       . قرب سلفيت 

  . بالطائرات والمدافع اإلسرائيلية وكان من ضمنهم امرأة
,  مواطن من مناطق الضفة الغربية المحتلة      200 االحتالل خالل الشهر المنصرم أكثر من        واعتقلت قوات 

وأشار التقريـر إلـى إقـدام سـلطات         .  طفالً تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة      16و, بينهم خمس سيدات  
 بـدعوى عـدم     48االحتالل على اعتقال عشرات الفلسطينيين العمال من داخل األراضي المحتلة عـام             

  . زتهم تصاريح عملحيا
  12/9/2010، فلسطين أون الين

  
    قدامى أسرى القدس يطالبون المفاوضين بتجاوز أخطاء الماضي   .43

طالب قدامى أسرى القدس في سجون االحتالل، أمس، السلطة الفلسطينية إلى            : منتصر حمدان  -رام اهللا   
 الباحث المختص بـشؤون     وحسب رسالة خاصة وصلت   . تجاوز األخطاء السابقة بشأن قضية تحريرهم     

األسرى عبد الناصر فروانة، فإن األسرى المقدسيين طالبوا الرئيس محمود عباس والوفـد المفـاوض،               
بوضع ملفهم على طاولة المفاوضات المباشرة التي ستنطلق غداً الثالثاء في شرم الشيخ، رافضين بقـاء                

ح جميع األسـرى القـدامى مـن دون         قضيتهم رهينة معايير االحتالل، ومتمسكين بضرورة إطالق سرا       
  .استثناء بمن فيهم أسرى القدس كشرط أساسي الستمرار المفاوضات ونجاحها 

وناشد األسرى المؤسسات والشخصيات السياسية من اجل تفعيل قضيتهم وإبرازها وتسليط الضوء علـى              
  .معاناتهم، معربين عن أملهم في أن يتوحد الكل خلف قضيتهم

غلعاد شاليت للتمسك بتحقيق ما عجزت ومـا        ” اإلسرائيلي“الفصائل اآلسرة للجندي    ودعوا في رسالتهم    
يمكن أن تعجز عن تحقيقه المفاوضات، واإلصرار على أن تشمل أية صفقة تبادل جميع األسرى القدامى                

  .وفي مقدمتهم أسرى القدس وعدم تكرار أخطاء الماضي
وقيام ” أوسلو“لق على األسرى المعتقلين منذ ما قبل        يط” األسرى القدامى “وأشار فروانة إلى أن مصطلح      

 أسيراً من القدس، أقل واحد مـنهم        40 وأن من بين هؤالء يوجد       1994أيار ، /السلطة في الرابع من مايو    
 أسـيراً مـضى علـى       22 عاماً، فيما تضم قائمة قدامى أسرى القدس         16مضى على اعتقاله أكثر من      

 1981كانون الثـاني عـام      / يناير 30 األسير فؤاد الرازم المعتقل منذ       اعتقالهم عشرين عاماً ويزيد، وأن    
وأشار فروانة إلى أن من     . يعتبر أقدمهم وعميدهم، حيث مضى على اعتقاله قرابة ثالثين عاماً متواصلة            

 أسيراً يقضون حكماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات،           28بين األسرى المقدسيين القدامى يوجد      
  . عاماً وأقل من المؤبد 18يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدة أكثر من )  أسيرا12ً( الباقي وأن

  13/9/2010، الخليج، الشارقة
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   في سجن انفرادي21 فلسطيني يقضي عيد الفطر الـأسير .44

قال الباحث الفلسطيني المختص في شؤون األسرى عبد الناصر فروانة، إن األسير المقدسي أحمد حسين               
ـ   ) عاماً 47(مود شكري   مح  داخل زنازين العزل االنفرادي في سـجن بئـر الـسبع            21، يقضي عيده ال

وأوضح فروانة أن إدارة السجون اإلسرائيلية تتذرع بأن األسـير شـكري مـن األسـرى                . الصحراوي
بـه  الخطرين بهدف إبقائه في العزل انتقاماً منه على قام به، مشيراً إلى أنها تتفـنن فـي إيذائـه وتعذي                   

والتضييق عليه، واإلصرار على إبقائه في العزل، وكثيراً ما تعتدي عليه بالضرب والرش بالغاز المسيل               
وأوضح فروانة أنه لم يسمح إال لشقيقة األسير        . للدموع وهو داخل زنزانته في ظل تردي وضعه الصحي        

  .”المنع األمني“ بحجة من زيارته” محمود ومحمد“شكري بزيارته، فيما تمنع سلطات االحتالل شقيقيه 
 10/9/2010االتحاد، االمارات،  

  
  وتُنزل علماً فلسطينياً مرفوعاً فوق المصلى القبلي" األقصى"تقتحم  االحتالل شرطة .45

اقتحمت قوة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي مساء أول من أمس المصلى القبلي بالمسجد األقـصى               : ةغز
در إعالمية محلية أن عملية االقتحام التي شارك فيهـا ضـباط            وأفادت مصا  .المبارك في القدس المحتلة   

ونقل شهود عيـان    . وأفراد من شرطة االحتالل هدفت إلى إنزال العلم الفلسطيني المرفوع على المصلى           
.في المنطقة أن مروحية إسرائيلية حلقت فوق أجواء البلدة القديمة والمسجد األقـصى خـالل االقتحـام                

    
 13/9/2010، البيان، دبي

  
  مبنى في القدس لقتلى االحتالل: مخطط تهويدي .46

في مخطط تهويدي جديد، صادقت بلدية االحتالل في مدينة القدس على إقامة مبنى في حي الشيخ                : )معا(
 متر مربع يحتوي    6500وتبلغ مساحة المبنى    . جراح لحفظ جثث قتلى العمليات الفدائية والحوادث العامة       

 متر  1500بمساحة  ” غرف تبريد “ ومكان لتخزين وحفظ جثث الموتى        متر، 1200على متحف بمساحة    
  .مربع سيكون مجهزاً لحاالت الطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية 

تشكل تـصعيداً  ” االستفزازية“إن هذه الخطوة  ” فتح“وقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة          
  .  ما تسمى المفاوضات المباشرة جديداً في القدس بالتزامن مع إطالق” إسرائيلياً“

  10/9/2010الخليج، الشارقة 
  

   صعدت انتهاكاتها في القدس خالل رمضان "إسرائيل": تقرير حقوقي .47
أكد تقرير حقوقي تصاعد انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس خالل الشهر            : QNA –القدس  

ألراضي الفلسطينية المحتلة وضـد المـواطنين       الماضي، تخللها اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد ا        
  .الفلسطينيين

، بالتعاون مـع    "االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس       "ولفت التقرير الذي صدر عن      
، إلى مواصـلة ارتكـاب سـلطات        "مركز القدس للديمقراطية وحقوق اإلنسان ومركز أبحاث األراضي       "

ات الخطيرة والجسيمة لحقوق اإلنسان في القدس، والتي تتنافى مـع أحكـام             االحتالل للمزيد من االنتهاك   
  .القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي اإلنساني، والشرعية الدولية لحقوق اإلنسان

فرض : ورصد التقرير مجموعة انتهاكات االحتالل في القدس خالل شهر أغسطس الماضي ومن أبرزها            
القدس في أيام الجمعة من شهر رمضان المبارك، ومحاولة متطرف يهـودي            القيود المشددة على مدينة     

اقتحام المسجد األقصى، واالعتداء على مسجد العين بسلوان، وعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر              
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في القدس، ومنع قوات االحتالل للشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلـة عـام                 
 أشهر، ومنع النواب المهددين باإلبعاد وغيرهم مـن أداء الـصالة فـي              3خول القدس لمدة     من د  1948

  .المسجد األقصى، وتمديد عزل األسير المقدسي محمود عطون مدة شهرين إضافية
وأوصى التقرير بإلزام سلطات االحتالل بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، وأكـد أنهـا ملزمـة                

 1949تالل حربي، باحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام            باعتبارها قوة اح  
  .بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت االحتالل

وطالب التقرير إسرائيل بوقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس،              
ار على المدينة، ووقـف فـصل العـائالت الفلـسطينية           وضد سكانها األصليين، ورفع اإلغالق والحص     

وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل اإلجراءات والتدابير غير القانونيـة التـي                
  . اتخذتها بحق هذه العائالت وأفرادها

المؤسـسات  كما طالب سلطات االحتالل بالكف عن اقتحام ومداهمة األحياء والمرافق بالمدنية، وإغالق             
  .الفلسطينية فيها، والسماح للمعلمين والطلبة االلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط

  13/9/2010، العرب، الدوحة
  

  "لألقصى انتصار.. تاج الوقار"خالل مهرجان  حافظ للقرآن"  ألف24"تخرج " القرآن والسنة" .48
من "  ألف 24"، بتخريج   2010-9-12كريم والسنة، األحد    احتفلت دار القرآن ال   :  محمد المنيراوي  -غزة

، أقيم في ساحة الكتيبة غرب      "لألقصى انتصار .. 2تاج الوقار "حفظة القرآن الكريم خالل مهرجان بعنوان       
مدينة غزة، بحضور النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، ورئيس الحكومـة الفلـسطينية               

  .اب والوزراء والشخصيات االعتبارية وحشد كبير من الجماهيرإسماعيل هنية، وعدد من النو
بحرق نسخ  " تيري جونز "واستنكر بحر في كلمة له خالل المهرجان، تلويحات القس األمريكي المتطرف            

من المصحف الشريف بالتزامن من أحداث سبتمبر، كما استهجن بحر إغالق األجهزة األمنيـة التابعـة                
 القرآن الكريم والجمعيات اإلسالمية والخيرية في الضفة الغربية باسم اإلسـالم،      للسلطة في رام اهللا، دور    

هرولة ) "إسرائيل(محمود عباس إلى مفاوضات مباشرة مع       " المنتهية واليته "واعتبر ذهاب رئيس السلطة     
 فـي   إن حفظة القرآن الكـريم    :" وقال بحر ". لمفاوضات عبثية الهدف منها بيع وخيانة القضية الفلسطينية       

غزة هم أهل اهللا وخاصته وهم من سيصونون قضيتنا، وليس حفنة من األموال أو رشاوى سياسية تكون                 
  ".ثمناً لبيع قضيتنا كما قالها وزير الخارجية المصري

بدوره، أوضح رئيس جمعية دار القرآن الكريم والسنة النائب عبد الرحمن الجمل، أن عدد الذين التحقوا                
مـشارك ومـشاركة    "  ألف 50"لحفظ القرآن الكريم وصل إلى      " لألقصى عنوان .. جيل القرآن "بمخيمات  

برعاية وزارة األوقاف والشؤون الدينية وجمعية الشابات المسلمات ومؤسسات أخرى، موضـحاً أن دار              
ـ         ما بـين عـشرة     " أربعة وعشرين ألف حافظ وحافظة    "القرآن كان لها نصيب في تحفيظ القرآن الكريم ل

  . ثين جزءاًأجزاء إلى ثال
  12/9/2010، فلسطين أون الين

  
  المجموعة التي تنوي حرق نسخ من القرآن الكريم خارجة عن تعاليم المسيحية : بطريرك القدس .49

وتحمل اسم  " كنيسة"أكد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث أن المجموعة التي تدعي أنها           : القدس المحتلة 
 نـسخة مـن القـرآن       200ريدا األمريكية والتي تنوي حرق      في والية فلو  " دوف وورلد اوتريتش سنتر   "

وجاء هـذا   . الكريم يوم الحادي عشر من ايلول الجاري هي مجموعة خارجة عن تعاليم الديانة المسيحية             
التأكيد في بيان رسمي صدر عن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بصفته بطريركاً للمدينـة المقدسـة                
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، ورئيساً لمجلس كنائس الشرق األوسـط ، ورئيـساً لمجلـس رؤسـاء              وسائر أعمال فلسطين واألردن     
  .الكنائس في األردن

وأعلن غبطته عن استنكاره لمثل هذا المخطط معتبراً إياه جرما كريها وفتنة متناقضة كل التناقض مـع                 
مـوروث  تعاليم السيد المسيح ومع الفضائل والقيم التي تُعلمها الكنيسة باالضافة الى كونهـا مخالفـة لل                

األمريكي في احترام العقائد ، وتضرب بعرض الحائط ما ورد في المواثيـق الدوليـة ولـوائح حقـوق                   
ونحن كوريث للعهدة العمرية نتحد مع اخوتنا في جميع كنـائس           "وقال غبطته . االنسان ذات االختصاص  

ا أصحاب الفكـر    األرض المقدسة ومع جميع اخوتنا المسلمين في الوقوف ضد التداعيات التي يسعى اليه            
  .المتطرف وخريجو مدارس الكراهية والتعصب

  10/9/2010الدستور 
  

  "يهودية الدولة"الزعبي في المواجهة مع مقولة  .50
تَعتبر حنين الزعبي، النائب العربيـة الوحيـدة فـي الكنيـست اإلسـرائيلية              :  آرليت خوري  –باريس  

 امس، ان لحملـة التـشهير واإلهانـات التـي            لدى وصولها الى باريس    "الحياة"، التي التقتها    )البرلمان(
تعرضت لها واإلجراءات التي اتخذت بحقها، وكذلك التهديد المسلط عليهـا بتجريـدها مـن الجنـسية                 

  ."اسطول الحرية"اإلسرائيلية، اسباباً اقدم وأعمق من وجودها على احدى سفن 
اسي، فعلى رغـم اهتمامهـا بـاألمور        فالزعبي تؤكد ان استهدافها مرده اساساً الى طبيعة التزامها السي         

: وتقول. "1990الفعلي والمنهجي بدأ مع تأسيس حزب التجمع عام         "السياسية منذ الصغر، اال ان نشاطها       
األحزاب العربية األخرى كانت تغيب الجانب القومي العربي، وال تجد المعادلة المالئمة للعمل السياسي              "

 في ما يتعلق بالتعارض بين هوية اسـرائيل كدولـة يهوديـة             في اطار المواطنة اإلسرائيلية، خصوصاً    
 تعمد عدم اغفـال الحقـوق القوميـة         "التجمع"وتضيف انه بخالف هذه األحزاب، فإن       . "وهويتها العربية 

للعرب الفلسطينيين ورفض تعريف اسرائيل لنفسها كدولة يهودية، كما ان جزءاً من برنامجه ادى الـى                
 كجزء فاعل من القضية الفلسطينية وجزء من المواجهة مع مقولـة الدولـة              ترسيخ موقع هؤالء العرب   "

 "التجمع" درجة، وجعل    180ولفتت الى ان هذا الطرح قلب موازين اللعبة السياسية اإلسرائيلية           . "اليهودية
ينفرد في رفضه تعريف اسرائيل بالدولة اليهودية بل بدولة لكل المواطنين، مـا يتعـارض كليـاً مـع                   

  .ع الصهيونيالمشرو
وترى الزعبي ان المستهدف من خالل الحملة التي تتعرض لها، ليس هـي شخـصياً، بـل المـشروع                   
السياسي الذي تحمله، وتقول ان جزءاً من الغضب الذي انصب عليها من الكنيست مرده وجـود ملـف                  

ض علـى    شكلت فرصـة لالنقـضا     "اسطول الحرية "سياسي قديم يتناولها، مشيرة الى ان مشاركتها في         
وتروي انه بعد جلسة التصويت الصاخبة على تجريدها مـن          .  باعتباره عدواً للدولة اإلسرائيلية    "التجمع"

 "التجمع"بعض من حقوقها النيابية، فإن عدداً من النواب توجه اليها بالقول ان هذه بداية الطريق إلخراج                 
  .من الكنيست

ان مشاركتها في محاولة كسر الحصار على غـزة         ولعل من اسباب الغضب اإلسرائيلي عليها ايضاً هو         
هو محاولة لتحرير عرب فلسطين وإلقاء الضوء عليهم باعتبـارهم جـزءاً مـن القـضية والـصراع                  

 الـذين يعتبـرهم   1948الفلسطيني، فهي نجحت في اقامة رابط بين واقع سكان غزة وواقع عرب الــ     
كما أن من اسباب الغضب عليها هـو هـذا          . ق بهم العالم مواطنين اسرائيليين، متجاهالً اإلجحاف الالح     

اإلصرار على مواجهة المشروع الصهيوني الذي يمثل هاجس رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلي بنيـامين                
ابرز ما يتوق الى انجازه هو اإلقرار بأن اسرائيل دولة يهودية من األطراف             "وتقول الزعبي ان    . نتانياهو

  . "الدولية والعربية
  10/9/2010الحياة، لندن 



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1906:         العدد       13/9/2010- 10اإلثنين  :التاريخ

  
  

   ألف دوالر لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان100رجل أعمال يتبرع بـ  .51
 تبرع رجل األعمال نصار نصار بمبلغ مئة ألف دوالر ، لصندوق السيد الرئيس محمود عباس                :رام اهللا 

الـرئيس لرجـل االعمـال      وجاء هذا التبرع خالل استقبال السيد        .لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان    
نصار، في مقر الرئاسة برام اهللا، اليوم، من أجل المساهمة في دعم الصندوق الذي أنشاه الرئيس لتقـديم                  
المنح للطلبة الفلسطينيين لمساعدتهم في استكمال دراستهم والتغلب على الظروف الصعبة التي يعيـشها              

ق اهتماما خاصا لرعاية الطلبـة الفلـسطينيين فـي    وقد أولى الرئيس، هذا الصندو    .أبناء شعبنا في لبنان   
  .لبنان، يساهم فيه كل أبناء الشعب الفلسطيني بهدف تقوية روابط التكافل واإلخوة بين أبناء الشعب الواحد

  12/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   تستبدل متعهد الطمر "األونروا": "البارد" .52
 ضغوطها على متعهـد عمليـة   "لة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ـ األونروا وكا"واصلت : البارد

إعادة إعمار الرزمة األولى في الجزء القديم من مخيم نهر البارد، متخذة سلسلة اإلجراءات بهدف إلـزام            
المتعهد بالتقيد بالجدول الزمني المحدد، خصوصاً بعد الـتأخير الحاصل، والذي عـزاه الـبعض إلـى                

في حين تؤكد مصادر مطلعة أن األمـر        . ـنع العمال عن العمل لساعات إضافية في شهر رمضان        تمـ
  .  المنفذة"شركة تيكسون" الملتزمة و"شركة جهاد البناء"يعود إلى خالف بين 

 عن تعيين متعهد جديد لتسريع أعمال الطمر في الرزمة الثانية، في وقت أنهـت فيـه              "األونروا"وأعلنت  
وطلبت الوكالة من الجـيش     .  لتكون جاهزة صبيحة عيد الفطر     "صامد"لجدار المحيط بمقبرة    عملية بناء ا  

أن االونروا مستعدة لتنسيق التـسليم مـن        "، الذي أوضح    "األونروا"اللبناني تسليمها لألهالي بحسب بيان      
  . "الجيش إلى اللجنة الشعبية قبل العيد

 قد زار المخيم والمناطق المحيطة به، حيث اطلع علـى           "يةالوكالة األميركية للتنمية الدول   "وكان وفد من    
مساهمات الوكالة في البلديات، وعلى عينة من األدوات المدرسية التي تبرعت بها الوكالة للطالب فـي                

 المخيم والمنطقة المتاخمـة لـه،       "المفوضية األوروبية "وفي اإلطار ذاته زار وفد من       . مخيمات الشمال 
  .  ، كما استمع إلى شروحات عن أسباب تأخر اإلعمار"األونروا"ل وعلى خدمات واطلع على سير األعما

  10/9/2010السفير، بيروت،  
  

  رغم الفقر والحصار الغزيون يعيشون أجواء مرح وبهجة في العيد لم تسجل منذ سنوات .53
بـاقي األعيـاد    لم تكن بهجة الغزيين بعيد الفطر الذي احتفلوا فيه قبل ثالثة أيام ك:غزة ـ أشرف الهور 

السابقة التي جاءت منذ فرض الحصار، وحتى تلك التي سبقته، بعد أن توفرت في القطاع الساحلي عـدة               
  مناطق للتنزه، للصغار والكبار على حد سواء،

وإن كان كل ما سبق من عادات تعود الغزيون على أدائها، إال أن مناطق الترفيه التي خصصت غالبيتها                  
  .انت هي المختلفة، خاصة مع استحداث وتشييد العديد من المنتزهات وأماكن الترفيهلألطفال هذا العام ك

وسجلت االستراحات البحرية ازدحاما انقطع عنها منذ حلول شهر رمضان بسبب الصيام، ولجأت أسـر               
غزية كثيرة الى قضاء ثاني أيام العيد على البحر لالستجمام، فيما ذهبت أسر أخرى إلى منتزهات عامة،                 

  .ومدن المالهي ذات االمكانيات المحدودة، وحدائق الحيوان الصغيرة المنتشرة في مناطق القطاع
وإن كانت للعيد بهجة أكبر في مدينة غزة األكثر ثراء اال ان تلك البهجة لم تفارق أيضاً المناطق األكثـر       

  .فقراً في المخيمات والقرى
  13/9/2010، القدس العربي، لندن
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  في مساجد غزة" لجمعةا"يخطب " أبكم" .54

، إنه جبار بقدر صـعوبة الحيـاة        "كل ذي عاهة جبار   "يقولون  : 48 موقع فلسطينيو  - رائد موسى  - غزة
جبار إذا تمكن من التعايش مع واقع بات يعجز الكثيرون          . فكيف الحال بالمعاق؟   ومشاقها على األصحاء،  

ر ما يدفعهم إلى المحاولة مرة تلـو        هو اإلصرا . على مسايرته، فكيف به وهو يتميز في ذات الظروف؟        
  ... األخرى

يدعو الناس بلغة اإلشارة بعدما عجز لسانه عن النطق، تعلم ودرس وقرأ، وأحس أن لديه واجب يدفعـه                  
لدعوة الناس إلى الدين، لم يطل به التفكير كثيرا استعان بمن يعينه على ترجمه لغة الصم والبكم إلى لغة                   

سط استغراب الناس واستهجان البعض استطاع أن ينجح في دعوتـه فخطبـه             الحديث بلسان الناطقين، و   
  . تالقي إقباال كبيرا

محمد أحمد أبو موسى رجل في الخامسة والخمسين، ولد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واحد كغيره                 
ن النكبة في   إبا" القبيبة"غادر أهله قريتهم األصلية     . من الذين نشأوا حياة الالجئين المهجرين عن أرضهم       

كان طفال عاديا حتى أصابته حمى شديدة فقد على إثرها قدرته على السمع والنطق، لعـدم                . 1948العام  
تلقيه العالج الالزم بسبب ضيق اليد واالهمال ونقص المتابعة، لتتحول حياته كلها، ويصبح لـه ظروفـا                 

  . خاصة كمعاق
 حياته، ورغم انه ترك معهد تعلـيم اإلشـارات          ويصف الشيخ أبو موسى تجربته الدعوية بأنه األهم في        

للصم والبكم بسبب عدم قدرته على تحمل التكاليف المادية وقتها، إال انه تابع بنفسه واستفاد قراءة وكتابة                 
  . بدرجة كبيرة

ال يخلو األمر من بعض المستهترين والمستهزئين، إال        : وحول المواقف التي يتعرض لها، قال أبو موسى       
 يعيقني فقد تعودت أن أي طريق ال بد له من صعوبات وما أعانيه خاصة ما هـو إال شـيء                     أن هذا ال  

  . يسير أتلقى عليه األجر، فانا أتابع خطبتي وتزيدني إصرارا أن ما افعله يستحق المغامرة
الشيخ أبو موسى الذي يحرص على متابعة نشرات األخبار بلغة اإلشارة على شاشات الفضائيات العربية               

بر أن التليفزيون صديقه الحميم، فهو مهتم بمتابعة القنوات الدينية ويستفيد منها إذا وجد من يـساعده                 يعت
  . على ترجمة الكالم إلى إشارة

إن الشيخ يقول الجملـة كاملـة       : وحول تفاصيل العمل مع الشيخ محمد كمترجم داعية، يقول محمد عقل          
 تحمله من عبارات وطريقة وأسلوب، لما يتمتع به الشيخ          ومن ثم أتولى ترجمتها للناس كما يقولها بكل ما        

من روح مرحة فهو محبوب لدى الجميع ودروسه أعطت طابعا خاصة نتميز به أينما ذهبنا فهناك إقبال                 
  . كبير، فالشيخ لديه قدره كبيرة على الحفظ بدت واضحة من خالل تعلمه السريع واستيعابه

  12/9/2010موقع فلسطين أن الين، 
  

  سطيني يجسد حضارة مصر على سطح منزلهفل .55
والنه يرى بـضرورة الوفـاء لمـصر        ) ام الدنيا (النه يحبها والنها تمثل فى فكره       :  ماهرابراهيم –غزه  

 الكثير من معالم مصر البارزة على       -عاما39-واهلها حكومة وشعبنا جسد الشاب الغزي نضال الجرمي         
 لوحة فنية عظيمة من خالل المجسمات التي صممها         سطح منزله في رفح جنوب قطاع غزة ليحوله إلى        

    . مترا130على سطح بيته الواقع قريبا من الحدود المصرية الفلسطينية على مساحة الكثر من 
 مسجد الحسين   - برج القاهرة    - نهر النيل  -األهرامات:وعلى السطح جسدت ابرز المعالم المصرية منها        

 صورة ام كلثوم الذى يصفها بانها       - قهوة ام كلثوم     -التلفزيون   مبنى اإلذاعة و   -رمسيس  - أبو الهول    -
    . هرم من أهرام مصر، وغيرها من المجسمات
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ما دفعني لهذا العمل هو حبي لمصر، فهي القلب الحنون للشعب الفلسطيني، وهي غنيـة               : الجرمي يقول 
 شهور تقريبا،   4مل بها   ويشير نضال إلى ان المجسمات التي قام بتصميمها، استغرق الع           عن التعريف،
   دوالر2300وبلغت التكلفة 

  13/9/2010، البيان، دبي
  

   أيامأربعة معابر غزة يغلقاالحتالل  .56
في غضون ذلك أعلن مسؤول فلسطيني أن السلطات اإلسرائيلية أغلقت أمس           : عالء المشهراوي، وكاالت  

وقال رئيس لجنة تنسيق    .  اليهودية المعابر التجارية مع قطاع غزة بمناسبة حلول عيد الفطر ورأس السنة          
كـرم أبـو    “إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح، إن السلطات اإلسرائيلية أبلغتهم بإغالق معبري              

وأوضح فتوح أنه من المقـرر      . أمام حركة إدخال المساعدات والوقود ولمدة أربعة أيام       ” المنطار”و” سالم
 شاحنة من   82وذكر أنه تم إدخال     . ن صباح يوم االثنين المقبل    أن تعيد السلطات اإلسرائيلية فتح المعبري     

 ألف لتر سوالر صـناعي      219 طنا من غاز الطهي و     91 مساعدات وتم ضخ     20 زراعة و  20ضمنهم  
  .إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

  10/9/2010االتحاد، ابوظبي، 
  

  هدم قرية العراقيب في النقب للمرة الخامسة .57
داهمت جرافات الهدم المعززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات         :  الفتاح  توفيق عبد  - ـرب48عــ

الخاصة فجر اليوم، االثنين، قرية العراقيب في النقب، وقامت بهدمها للمرة الخامسة خـالل أقـل مـن                  
  .شهرين

المحاذية بعشرات المركبـات وعـدد مـن الجرافـات          " لهافيم"وكانت قد تركزت قوات الهدم في منطقة        
نات، واتجهت نحو العراقيب و بدأت بالهدم عند الساعة الرابعة فجرا، حيث قامت بتجريف جميع               والشاح

  .منازلها، في حين استخدمت الشرطة القوة والقمع في مواجهة المتضامنين الذين كانوا في المكان
ؤسسات يشار إلى أن لجنة الدفاع عن العراقيب قد ناشدت خالل فعاليات شهر رمضان جميع األطر والم               

الشعبية بالتواجد خالل أيام العيد وما بعدها في العراقيب من أجل منع الهدم، وحذرت من إمكانية إقـدام                  
  .قوة الهدم بهدم البيوت بأمر إداري، حيث جاء الهدم الخامس وفق ما هو متوقع من قبل المؤسسة

ا مع الشرطة التـي اعتـدت       وقد تواجد في المكان عدد كبير من المتضامنين عربا ويهودا الذين اشتبكو           
  .عليهم، وقامت باعتقال عدد منهم

وعلم أن األهالي وعدد من المتضامنين باشروا على الفور ببناء البيوت، كما يتم العمل لتنظيم مظـاهرة                 
  .احتجاجية عند الساعة الخامسة بعد عصر اليوم على مفترق رهط الشرقي

  . عدد ممكنودعا المنظمون إلى المشاركة في المظاهرة بأكبر
 13/9/2010، 48موقع عرب

  
  تعترف ضمناً بالوقوف وراء إطالق صواريخ العقبة" إسرائيل ": أردنيمصدر  .58

الذي يبث من لبنان ان مصدراً حكومياً أردنياً كشفت اخيراً عن اعتـراف            " باحث نت "أكد موقع   : وكاالت
يرة سيناء مؤخراً، وأصـابت     إسرائيل بشكل ضمني بمسؤوليتها عن الصواريخ التي أطلقت من شبه جز          

ونقل الموقع عن المصدر قوله بان مـسؤوالً اردنيـاً واجـه مـسؤوالً              . أهدافاً في ميناء العقبة األردني    
اسرائيلياً رفيع المستوى بمسؤولية إسرائيل عن إطالق هذه الصواريخ،مهدداً بان االردن  سيعلن اتهامـه               

عالم في حال تكرار هذا األمر الذي وقـع مـرتين           إلسرائيل عبر تصريحات رسمية تنشرها وسائل اإل      
وكشف المصدر عن أن الهدف اإلسرائيلي من إطالق هذه الصواريخ هـو     .خالل األشهر القليلة الماضية   
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إرغام األردن على قبول فكرة تسيير دوريات عسكرية أردنية إسرائيلية مشتركة على خط الحدود بـين                
طقة العقبة، واألغوار، وهو ما سبق أن رفضه األردن أكثر من           االردن وفلسطين المحتلة، وخاصة في من     

  .مرة
  10/9/2010السبيل، عمان، 

  
   بدءاً من نهاية العام الجاري نهر الباردهالي إلى مخيماأل عودة :مجذوبمايا  .59

، في حـوار  رئيسة الجديدة للجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني المحامية مايا مجذوب قالت : راجانا حمية
تغير في عمل لجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني بعد خليـل            األخبار، رداّ على سؤال حول ال      مع

 لم يتغير شيء في مضمون عمل اللجنة، والتواصل مـستمر    ، بأنه ]الرئيس السابق للجنة الحوار    [ مكاوي
  . مع السفير خليل مكاوي

.  جديدة تراعي ما كان قد تحقق مـن إنجـازات           بدأنا بإعداد خطة عمل    :قالتأما بالنسبة إلى التغييرات،     
وبحسب الخطة الجديدة، وجدنا أن من الضروري تعيين مستشار قانوني وآخر أمني في اللجنة، إضـافة                

  .إلى تأليف لجان مشتركة لبنانية فلسطينية، في مناطق المخيمات، تكون بمثابة زراعة بشرية للجنة
تبلورت أفكارها الرئيسية، لكن تفاصـيلها      . لخطة المستقبلية عداد ل وأكدت مجذوب أنه هناك تحضيرات إل     

أما على المدى   . ال تزال في طور اإلعداد، والسبب أننا نعاني نقصاً في الفريق التقني الذي يساعد اللجنة              
القريب، فالعمل جارٍ على ضم وزارات جديدة إلى اللجنة، مثل وزارتي التربية واألشغال العامة، ألننـا                

أما بالنسبة  : وأضافت   .تين الوزارتين من الجهات األساسية في موضوع الالجئين الفلسطينيين        نرى أن ها  
تفعيل اللجنة ودور الـوزارات األعـضاء فيهـا         : إلى الخطة الجديدة، فهي ترتكز على عدة نقاط، منها        

جئـين  ويضاف إلى كل هـذا حقـوق الال       . وتعزيز الشراكة مع األونروا وإعادة إعمار مخيم نهر البارد        
وقد لحظت اللجنة في الخطة عدة ورش عمل تهدف إلى إزالة الهواجس وإقـرار              . الفلسطينيين األساسية 

أما الهدف األخير واألساسي فهو نشر الحوار بـين         . الحقوق، على أن تواكب الورشة التشريعية الحالية      
  .الشعبين اللبناني والفلسطيني

لم األولويات، وقد عملت اللجنة ضمن خطتهـا المقبلـة          لم يسقط مخيم نهر البارد من س      : وقالت مجذوب 
على جعل إعادة إعمار البارد واجبة وملحة، إن لجهة التعاون مع األونروا لتوفير المـوارد واألمـوال                 
إلعادة اإلعمار واالستمرار في برنامج اإلغاثة والنهوض، أو لجهة التنسيق الكامل مع وحـدة اإلعمـار                

كذلك تعمل  . لوزراء بخصوص التفاصيل اإلدارية والتقنية المتعلقة باإلعمار      والنهوض في رئاسة مجلس ا    
اللجنة ضمن خطتها على تأليف لجنة خاصة لبحث كل المسائل القانونية المتعلقـة بملكيـة المـساحات                 

 .الفلسطينية في البقعة المحيطة بالمخيم واإلعداد لعودة األهالي إلى المخيم بدءاً من نهاية العام الجـاري               
وستتابع اللجنة موضوع تأليف لجنة فرعية تضم المعنيين وممثّلي القوى األمنية ومهمتها التنسيق وبحث              

  .المسائل األمنية وحل المشاكل اليومية، وال سيما في ما يتعلق بتصاريح الدخول إلى المخيم
  13/9/2010األخبار، بيروت، 

  
  الستيطان على تمديد تجميد قرار ا"إسرائيل"اتصاالت لحض : مصر .60

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي تطلع مصر إلى تجميد االستيطان وتعامـل               : القاهرة
سبتمبر بهذا الصدد بالجدية الالزمة، مشيراً إلـى اتـصاالت تجـرى            /  أيلول 26 مع استحقاق    "سرائيلإ"

نع إسرائيل بأن من مصلحة العملية      ال بد أن تقت   :" وأضاف قائالً  .والكثير من الحديث الدائر في هذا الشأن      
التفاوضية عدم بناء أي مستوطنات جديدة أو أي نشاط استيطاني باعتبار أن هذا األمر سيكون له تـأثير                  
بالغ الضرر في المفاوضات، ويمكن أن يلقي بظالل على الجدية اإلسرائيلية والصدقية فـي مـا يتعلـق                  

   .دداً على أهمية التنبيه لهذا األمر، مش"بمواصلة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني
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ورداً علـى   .وكشف زكي أن مصر تبذل جهودها وتواصل اتصاالتها في هذا اإلطار وفقاً لهذا المفهـوم         
كل من يقول هـذا     "سؤال عن اتهام الدور المصري بأنه طرف محايد في هذه المفاوضات، قال زكي إن               

انحياز طبيعي للقضية الفلسطينية وللموقف الفلـسطيني،       الكالم ال يفهم طبيعة الدور المصري الذي لديه         
   ."وهذا األمر ليس في حاجة إلى شرح

 خالل المفاوضات المقبلة في ضوء التجارب السابقة للمفاوضـات التـي            "إسرائيل"وعما يمكن أن تقدمه     
ك فتـرات    عاماً لم تكن كلها فترة مفاوضات، وكانت هنا        17فترة الـ   " عاماً، قال زكي إن      17استمرت  

 سنوات، واتسمت المفاوضات التـي أجريـت فـي التـسعينات            8 إلى   7توقف طويلة جداً استمرت من      
بالصعوبة، وأدت إلى نتائج ربما يصفها البعض بالمحدودة، لكنها أسفرت عن نتائج على األرض، غيـر                

متكامل بدولة فلسطينية   أن هذه النتائج غير مرضية وغير كافية وبعيدة تماماً من تحقيق الحلم الفلسطيني ال             
   ."مستقلة

وعما إذا كانت الواليات المتحدة قدمت ضمانات الى الجانب الفلسطيني، قال إنه تم التوافق على أن بيان                 
أغسطس الماضي والبيانات السابقة هـي التـي تمثـل          /  آب 20اللجنة الرباعية الدولية الذي صدر في       

ني، األمر الذي ارتضاه الجانب الفلسطيني ومن ثم دخل إلى          المرجعية األساسية المطلوبة للجانب الفلسطي    
إذا : من منطق أنها األقوى، قال     "إسرائيل"ورداً على سؤال عن تفاوض       .المفاوضات المباشرة في ضوئه   

قبلنا بالمنطق الذي يقول إن الطرف اإلسرائيلي أقوى والفلسطيني أضعف، فلن نحل القضية أبداً، الجميع               
سرائيلية كما أن الجميع يعلم أن هناك حقوقاً فلسطينية مشروعة يؤيدها المجتمع الـدولي،      يعلم القدرات اإل  

  ."وهو ما يحدث شيئاً من التوازن ويجعل الطرفين يجلسان مع بعضهم بعضاً آملين بالتوصل إلى تسوية
  10/9/2010الحياة، لندن، 

  
  العربية تحذر من مؤامرة على األونروا الجامعة .61

تتعرض لمؤامرات إلنهائها،  حذرت جامعة الدول العربية من أن وكالة األونروا: مد علي أح-القاهرة 
خاصة في ظل العجز الكبير في موازنتها، مؤكدة أن موضوع زيادة حصة الدول العربية في هذه 

جامعة الذي يعقد يوم الخميس ال لمجلس 134الموازنة سيكون بندا رئيسا على جدول أعمال الدورة الـ
وحث السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون . بل على المستوى الوزاريالمق

فلسطين واألراضي العربية المحتلة الدول العربية على التجاوب مع المقترح المقدم بزيادة نسبة مساهمة 
وفي سياق .  فقط%1.5  من موازنة الوكالة بدال من المساهمة الحالية البالغة%7.7الدول العربية إلى 

ن مجلس الجامعة العربية سيتخذ موقفا واضحا مع استئناف المفاوضات المباشرة أصبيح آخر أكد 
منتصف الشهر الجاري من خالل المطالبة بوقف االستيطان، والتقيد بالقرارات الدولية، والقانون الدولي 

قضية الالجئين مدرجة على جدول أعمال أكد أن  كما .الذي يعتبر االستيطان باطال وأمرا ال يعتد به
 .االجتماع أيضاً

  12/9/2010العرب، الدوحة، 
  

 "سرائيلإ"تهدف الى التستر على جرائم  المفاوضات المباشرة: خامنئي .62
 خطبة صالة عيد الفطـر    في  ندد المرشد االعلى للجمهورية االسالمية علي خامنئي        :  أ ف ب   -طهران  

 التـي   "التستر علـى الجـرائم     "يين والفلسطينيين التي قال انها تهدف الى      بمحادثات السالم بين االسرائيل   
ارض شـعب   ) االسرائيليون (احتل غاصبون  ":وقال خامنئي .  بحق الشعب الفلسطيني   "سرائيلإ"ترتكبها  

ويراقب الغرب والواليات المتحدة واآلخرون كل هذا       . ويستخدمون كل الوسائل لقمعه   ) الفلسطينيون(آخر  
  ."مؤتمراً من اجل السالم تراث ثم ينظمونمن دون اك

  11/9/2010الحياة، لندن، 
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  الفلسطينية للسلطة دوالر مليون 42 تقدم دولة اإلمارات العربية . 63

دوالر  مليون 42 بمبلغ تبرعت اإلمارات دولة بأن أمس، واشنطن في عرب، مسؤولون صرح: رويترز
 باسم المتحدث الخطيب غسان  وقد أكد.مالية ضائقة هتواج التي للحكومة الدعم معززة الفلسطينية للسلطة
 إلى يهدف المبلغ إن وقال. أخرى تفصيالت إعطاء عن امتنع ولكنه اإلمارات، تبرع الفلسطينية الحكومة

   .الحكومة ميزانية دعم
  12/9/2010الخليج، الشارقة، 

 
   الفلسطينيةالمالية للسلطة  تدعو بعض أعضائها لتسديد التزاماتهم العربيةالجامعة . 64

 لم العربية الدول من عدداً أن أمس، صبيح، محمد العربية للجامعة المساعد العام األمين قال: آي بي يو
 مشيراً إلى أن. العربية القمم من مقررة هي كما السلطة الفلسطينية ميزانية بمساعدة التزاماتها تسدد

 بالتزاماتها الوفاء على المقبل األسبوع عربال الخارجية وزراء اجتماع أثناء الدول تلك ستحث الجامعة
 بأن كما ذكر. الموظفين مرتبات صرف لغرض السلطة لموازنة شهرياً دوالر مليون 55 مبلغ بتقديم

 الماضي العام ليبيا في سرت قمة في قطعتها بتعهدات االلتزام العربية الدول من أيضا ستطلب الجامعة
  . دوالر مليون 500 إلى الردو مليون 150 من للقدس الدعم بزيادة

  12/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  مصر تستعد لألعياد اليهودية بسيناء .65
شددت أجهزة األمن المصرية من إجراءاتها بالقطاع الجنوبي من :  شادي محمد- مصر- رفح -طابا 

ئيليين شبه جزيرة سيناء خاصة في منتجعات طابا ونويبع ودهب بسبب بدء وصول اآللف السياح اإلسرا
وأوضحت مصادر . جازة األعياد اليهودية داخل المخيمات والفنادق السياحية المصريةإإلى سيناء لقضاء 

أمنية مصرية أن أجهزة األمن لم تتلقى أي بالغات أو معلومات بشان وجود أي خطر على السياحة 
. ئيليين المترددين على سيناءبالمنطقة، وأن ما يتم هو إجراء احترازي نظرا الرتفاع أعداد السياح اإلسرا

عدد السياح اإلسرائيليين الذين سيزورون سيناء خالل فترة األعياد التي تمتد " إسرائيل"إلى ذلك، تقدر 
  . ألف إسرائيلي حتى اآلن40لنحو ثالثة أسابيع بحوالي 

  10/9/2010العرب، الدوحة،
  

  سافرينمصر تدمر خمسة أنفاق على حدود غزة وتواصل فتح معبر رفح للم .66
دمرت الشرطة المصرية خمسة أنفاق على الحدود مع قطاع غزة أمس وهي : هاني زايد، د ب أ: القاهرة

وذكر مصدر أمني مصري أن األنفاق التى تم تدميرها تستخدم في تهريب . أنفاق تم اكتشافها مؤخرا
تدمير األنفاق تتم بعد مشيراً إلى أن عملية . السيارات والبضائع والمواد البترولية من مصر إلى غزة

من  .االتصال مع الحكومة المقالة فى غزة من أجل ضمان خلو تلك األنفاق من المهربين من جانب غزة
جهة أخرى، واصلت السلطات المصرية فتح ميناء رفح البري أمس لليوم األول بعد المئة على التوالي 

نسانية ومواد اإلغاثة، وصرح مصدر أمني لعبور الفلسطينيين من كال الجانبين وإدخال المساعدات اإل
بميناء رفح البري أن إجمالي عدد العابرين من وإلى قطاع غزة منذ فتح الميناء أول يونيو الماضي بلغ 

  .مسافرا194ً ألفا و78
  10/9/2010الوطن أون الين، السعودية، 
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  في فلسطين درهم  ماليينثمانيةألعمال الخيرية اإلماراتية تنفق  هيئة .67

 ماليين درهم 8 أنفقت أكثر من ها اإلماراتية، أن الخيريةهيئة األعمال أكدت : منتصر حمدان-رام اهللا 
 في  ألف فقير ومحتاج استهدفتهم برامج الهيئة400على مشاريع رمضان، واستفاد منها أكثر من 

 إفطارات موائد هيئة في الضفة الغربية، أنالمن جهته، أفاد إبراهيم الراشد، مدير مكتب  و.فلسطين
الرحمن بقيت حتى اليوم األخير في المسجد األقصى للصائمين والمتسحرين والمعتكفين، وكذلك 

 ما تم منأما المميز في  . ألف وجبة200للصائمين في مختلف محافظات الضفة الغربية بحصاد تجاوز 
مع بدء الشهر الكريم، األنشطة الرمضانية، فهو رحلة العمرة لذوي االحتياجات الخاصة التي خرجت 

  .وكان لها األثر الطيب في نفوس المعاقين وأهاليهم
  13/9/2010الخليج، الشارقة، 

 
  الذرية الطاقة وكالة اجتماعات في" إسرائيل "على عربية ضغوط .68

 أنها يعتقد التي الذرية األسلحة بترسانة يتعلق ما في "إسرائيل" عربية دول تستهدف أن يتوقع: رويترز
 تحذيرات رغم الشهر، هذا المتحدة لألمم التابعة الذرية للطاقة الدولية الوكالة اجتماعات في تمتلكها
 ويتوقع. األوسط الشرق في األسلحة هذه مثل لحظر األوسع الخطوات يعرقل قد هذا أن من أمريكية
 حامية مناقشات ىإل والسورية اإليرانية النووية األنشطة بشأن المتزايدة الغربية الشكوك تؤدي أن أيضاً
/ أيلول 13 يوم تبدأ التي الذرية للطاقة الدولية للوكالة العامة والجمعية المحافظين مجلس اجتماعات خالل

 . أسبوعين وتستمر فيينا سبتمبر في
  11/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
  "ءةتمديد التجميد االستيطاني ما دام هناك مفاوضات مباشرة بنا" يدعو نتنياهو إلى أوباما .69

،  ايلـول  11مؤتمر صحافي عشية ذكرى     ،  الرئيس االميركي باراك اوباما   دعا  :  جويس كرم  -واشنطن  
تمديد التجميد االستيطاني ما دام هناك مفاوضات مباشرة        "رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو الى       

 "استراتيجية  "دث عن تغييرات     تجري مع الفلسطينيين، وجدد التزام ادارته بالدفع بالمفاوضات، وتح         "بناءة
  .في منطقة الشرق األوسط في حال الوصول الى اتفاق سالم

، وأن رئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود عبـاس           "فاقت التوقعات "وقال أوباما أن نتائج قمة واشنطن       
لكثيـر  هنـاك ا  " و   "المفاوضات ستكون صعبة  " الى الطاولة، اال أنه أكد أن        "جاءا بجدية كبيرة  "ونتانياهو  

  . في الضفة الغربية عشية القمة"حماس"، الفتا الى الهجمات التي نفذتها حركة "ممن سيحاولون تحجيمها
 وأن االدارة األميركيـة     "يـستحق المجازفـة   ") انجاز اتفـاق  (واشار في الوقت نفسه الى أن هذا األمر         

واعاد . "نستطيع أن نأخذها عنهم   ستستمر في المحاولة والمساعدة، انما القرارات تعود الى الطرفين وال           "
ـ       "أوباما األجواء االيجابية وارتياح نتانياهو الى         شـهرا   18رؤية رئيس الوزراء االسرائيلي خـالل الـ

وأضاف أن انجاح المفاوضـات     . "الماضين التزامنا أمن اسرائيل واقامتنا تعاونا دفاعيا غير مسبوق معها         
  ."ى يهودية اسرائيل وديموقراطيتهاللحفاظ عل"والوصول الى حل الدولتين ضروري 

تغيير للمدى االستراتيجي في الشرق األوسط وخصوصاً في الملفات المتعلقة          "ورأى أوباما أن في السالم      
  ."مصلحة قومية أميركية"، مكررا أن ذلك "بايران والتعاون في مكافحة االرهاب

  11/9/2010الحياة، لندن 
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  م شرعية تجميد أصول مؤسسة على عالقة بحماس  االتحاد األوروبي تقضي بعدمحكمة .70
قضت محكمة االتحاد األوروبي الخميس بأن االتحاد األوروبي تصرف بشكل غير قانوني            : لوكسمبورغ

وفرضت هولندا في   . بتجميده أصول الفرع الهولندي من مؤسسة خيرية فلسطينية مرتبطة بحركة حماس          
باعتبـار أن أنـشطة     ' مؤسسة األقصى 'فرع المحلي من     إجراءات على ال   2003من عام   ) أبريل(نيسان  

  . 'منظمات إرهابية في الشرق األوسط'جمع األموال ألغراض إنسانية التي تقوم بها تستفيد منها فعليا 
وبناء علـى التـصرف     . ويصنف االتحاد األوروبي والواليات المتحدة حماس على أنها منظمة إرهابية         

من العـام نفـسه   ) يونيو(في حزيران ' القائمة السوداء'ي المؤسسة على   الهولندي، وضع االتحاد األوروب   
لكن القضاة رأوا أنه بما أن القرار الهولنـدي         . وأمسى تجميد األصول يشمل جميع دول التكتل األوروبي       

من العام نفسه فإن قرار االتحاد األوروبي المترتب عليه لـم يعـد لـه       ) أغسطس(األصلي ألغي في آب     
  . يمبرر قانون

وقال المتحدث باسم المحكمة لوكالة األنباء األلمانية إن رغبة دول االتحاد في استمرار العمـل بـالقرار                 
  . أو إلغاءه' أسباب أفضل'يعني أن عليهم البحث عن 

ومن المعلوم أن مؤسسة االقصى تنشط في المجال الخيري وتقوم بتقديم الدعم لمنظمات خيرية وإنسانية               
  .ة الغربية وقطاع غزةفي إسرائيل والضف

  10/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

   الفلسطينية مادياًالسلطةتدعوهم لدعم رسائل للعرب  تبعث بكلينتون": نت.الجزيرة" .71
علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية موثوق بها اليوم الـسبت أن وزيـرة الخارجيـة               : الجزيرة نت 

دد من نظرائها العرب الـداعمين للـسلطة الفلـسطينية          األميركية هيالري كلينتون وجهت رسائل إلى ع      
وأشـارت   .تدعوهم فيها إلى ضرورة دعم الميزانية الحكومية بالضفة الغربية وإنقاذهـا مـن االنهيـار              

 إلى أن الدعوة األميركية صدرت في الرابع مـن الـشهر            -التي اشترطت عدم كشف هويتها    -المصادر  
  .الجاري

لب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تحدث لكلينتـون خـالل            وجاءت هذه الدعوة بناء على ط     
 عـن أن الوضـع      -قبل يومين من توجيه كلينتون لرسـائلها      -إطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن      

  .المالي للسلطة صعب للغاية، وأن بعض الدول التي تدعم السلطة باستمرار قلصت دعمها لها
ر من انهيار مالي للسلطة الفلسطينية إن لم تقدم الدول العربيـة            وأوضحت المصادر أن محمود عباس حذ     

وقد استجابت الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة        .والواليات المتحدة أمواال للحكومة في رام اهللا      
 مليون دوالر أميركي دعما ماليا للسلطة الفلسطينية هـذا          42حتى اآلن لهذه الدعوة حيث قدمت أبوظبي        

وبينت المصادر أن الرسالة األميركية وجهت إلى دولتين مما يطلق عليه دول االعتدال العربي               .سبوعاأل
وتعهدت كلينتون لعباس بأن تتابع األمر مع الدول العربية غير الملتزمـة             .وكذلك إلى االتحاد األوروبي   

  .تجاه السلطة الفلسطينية
  11/9/2010الجزيرة نت، 

  
  ثيل الفلسطيني لديهااسبانيا ترفع مستوى التم .72

 مـستوى   "أن ترفع الى بعثة ديبلوماسية    " أعلنت الحكومة اإلسبانية أمس أنها قررت        - أ ف ب     -مدريد  
وقالـت وزارة الخارجيـة     . "تمهيداً لقيام دولة فلسطينية واالعتـراف بهـا       "التمثيل الفلسطيني في مدريد     

 ستـصبح  1986دة في العاصمة اإلسبانية منذ عام  الموجو"الممثلية العامة لفلسطين"اإلسبانية في بيان إن     
وخالل حفلة لتقديم   .  وستتعامل السلطات اإلسبانية مع رئيسها بوصفه سفيراً       "البعثة الديبلوماسية لفلسطين  "
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أوراق اعتماده، سيحمل رئيس البعثة الفلسطينية رسالة من الرئيس محمود عباس، على أن تـسلم الـى                 
  .سالعاهل اإلسباني خوان كارلو

وتعترف إسبانيا أيضاً بوجوب عدم انتهاك مكاتب وأرشيف ووثائق البعثة الديبلوماسية الفلسطينية علـى              
تجدد عبر هذه المبادرة تأكيد الـصداقة والتـضامن         "وأعلنت مدريد انها    . غرار أي سفارة أجنبية أخرى    

في إطار  "ذا القرار يندرج    وأضاف البيان إن ه   . "اللذين يجمعان بين الشعب اإلسباني والشعب الفلسطيني      
التطلع الى قيام دولة فلسطينية واالعتراف بها في وقت غير طويل، وكنتيجة لعمليـة التفـاوض التـي                  

ويأتي القرار بعد أيام من اجتماع عقـد         .")سبتمبر(انطلقت مجدداً بعد قمة واشنطن في الثاني من أيلول          
م فياض ونظيره اإلسباني خوسيه لويس رودريغيـز        الثلثاء في مدريد بين رئيس الوزراء الفلسطيني سال       

  . ثاباتيرو
  11/9/2010الحياة، لندن 

  
   تدافع عن غيابها عن المفاوضات المباشرة في واشنطنآشتون .73

 بررت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون امس غيابها عن اطـالق             - أ ف ب     -بروكسل  
في واشنطن، في مواجهـة     ) سبتمبر(نيين في الثاني من ايلول      المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطي    

االنتقادات التي تعرضت لها في اوروبا، خصوصاً فرنسا، وقالت للصحافيين على هامش اجتمـاع فـي                
اخترت اال اكون في الصف الثـاني فـي         "بروكسل مع وزراء الخارجية األوروبيين انه في ذلك اليوم،          

  ."فرصاً مهمة وذات داللة" التي تشكل "في صلب محادثاتنا مع الصينحديقة البيت األبيض وأن اكون 
هـذا  ": ورفضت فرضية ان يكون االتحاد األوروبي بعيداً من جهود السالم في الشرق األوسط، وقالـت              

 "خاطىء تماماً، نحن ملتزمون عملية السالم في الشرق األوسطـ ونريد ان تتقدم ولدينا دور كبير جـداً                
شتون دعيت الى التوجه الى واشنطن لحضور اطالق المفاوضات، لكنها فـضلت التوجـه              وكانت ا . فيها

وقالـت ان   . الى بكين إلجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين تتصل بالشراكة مع االتحاد األوروبـي            
ألوروبي موفد اللجنة الرباعية الدولية توني بلير سيتولى تمثيلها في العاصمة األميركية، علما ان االتحاد ا              

  .عضو في هذه اللجنة
  11/9/2010الحياة، لندن 

  
   السلمية "انتفاضة بلعين"ناشطي ل" إسرائيل " تدين محاكمة" رايتس ووتشهيومن" .74

 لحقوق اإلنسان أمس رفضها ما تقوم بـه إسـرائيل مـن             "هيومن رايتس ووتش  "أعلنت منظمة   : رام اهللا 
لجدار الفاصل واالستيطان في قرية بلعين فـي الـضفة          محاكمة لناشطي المقاومة السلمية الالعنفية ضد ا      

وقالت المنظمة أمس في بيان أصدرته عقب قرار محكمـة           ."انتهاكاً لحقوق اإلنسان  "الغربية، واعتبرتها   
عسكرية إسرائيلية إدانة رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في قرية بلعين عبد اهللا أبو رحمـة بتهمـة                  

المحاكمات التي تجريها   " إن   "المشاركة في مسيرات  " و "حريض على ممارسة العنف   الت" و "مقاومة الجيش "
إسرائيل للمواطنين الفلسطينيين الذين يتظاهرون في شكل سلمي ضد جدار الفصل العنصري غير قانونية              

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية دانت قبل أيام أبو رحمة، وأعلنت أن الحكم النهائي في               ."وغير شرعية 
  . ضيته سينطق في الثالث عشر من الشهر الجاريق

  10/9/2010الحياة، لندن 
  

  من فضلك يا مبارك اسمح لنا بالعبور إلى غزة:  الرئيس المصرييناشد غاالوي .75
ترجى جورج غاالوي من الجزائـر الـرئيس        : بلقاسم عجاج  -فريدة لكحل  - لطيفة بلحاج  - ل. ليلى  

ضيل كي يسمح بمرور قافلة شريان الحياة في طبعتها الخامسة،          المصري حسني مبارك في هذا الشهر الف      
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إنني ال أريد أي خالف مع مصر قد تستغله إسرائيل لصالحها، وأقول لمبارك في هذا الشهر ومن                 : "قائال
ولم يخف غاالوي قلقه الشديد بشأن عرقلة دخول المـساعدات          ". الجزائر، من فضلك اسمح لنا بالمرور     

هناك احتمال بشأن إيقافنـا     : "صرين حين وصولها إلى ميناء العريش بمصر، قائال       إلى سكان غزة المحا   
بالعريش، ولكن إن وقع ذلك فعال، فسيكون بمثابة الحدث العظيم الذي سيثبت للعالم بأن الحصار موجود                

م بالفعل، وبما أننا في رمضان فإنني ال أريد التحدث عن ذلك كثيرا، وفي اآلخرة لن أحاسب على ما قـا                   
به مبارك، وإنما سأحاسب على أفعالي كجميع األشخاص، ولن أحاسب على ما يفعله اآلخرون، لهذا فأنا                

 مصر على الذهاب إلى العريش، وأدعو الجميع  كي  ينضموا  إلي  ."  
وتحدث غاالوي كثيرا عن مرحلة وصول قافلة شريان الحياة القادمة إلى مصر، موضحا بأنه لم يلمـس                 

إشارة إيجابية من الجانب المصري، ومع ذلك فإن القوافل التي قادتها تتمكن في كل مرة من           لحد اآلن أي    
وأنا متأكد بأنني إذا وجهت رسالة مكتوبة إلى السلطات المصرية بشأن  رفـع  الحـصار                  "بلوغ هدفها،   

ى  كافة  وسـائل      عن  غزة،  فإنني  لن  أتلق  ردا  إيجابيا،  لذلك  علينا  التحرك  بأعداد  هائلة،  وعل                        
  ". اإلعالم  أن  تكون  إلى  جانبنا  لتغطية  الحدث 

عند الوصول إلى العريش لن يوقفنا أي أحد، وال مبرر لمصر لمنعنـا،             : "وقال غاالوي بصريح العبارة   
، "وسنتمكن من دخول غزة كما فعلنا سابقا، ونحن ال نريد محاربة مصر، ألن عدونا الفعلي هو إسرائيل                

وإذا رفضت إيصال المساعدات  عبر       "ه سيحترم القرارات التي ستتخذها السلطات المصرية،        موضحا بأن 
  " .  ميناء  العريش  فسنتجه  صوب  الالذقية  بسوريا 

ويرى صاحب مبادرة شريان الحياة بأن الغرض من الحصار المفروض على غزة هو سياسـي بحـت،                 
 بطريقة ديمقراطية نادرا ما تحدث في أي بلـد عربـي،            لمعاقبة الفلسطينيين، ألنهم اختاروا من يحكمهم     

فكيف نقبل بذلك، وأنا لست مع حماس، لكنني مع الديمقراطية، وال يمكن إلسرائيل أن تختار للفلسطينيين             "
،  مذكرا  بأن  االستعمار  الفرنسي  كان  عليه  أيضا  أن  يتعامل  مع جبهة  التحريـر                          " من  يحكمهم    

  .كانت  تمثل  الجزائريين الوطني،  ألنها  
  8/9/2010الشروق، الجزائر، 

  
   لإلشراف على المنظمات غير الحكومية"سرائيلإ" األوروبي قلق من سعي االتحاد .76

 من مـشروع قـانون      "قلقه" اعرب االتحاد األوروبي عن      : أ ف ب   -) البرلمان األوروبي (ستراسبورغ  
 المنظمات اإلسرائيلية غير الحكومية علـى كـشف         يناقشه الكنيست اإلسرائيلي في الوقت الراهن يرغم      
  .األموال التي تحصل عليها من الحكومات األجنبية

نتابع بقلق كبير النقاش في الكنيست الـذي يتعلـق          ": وقال المفوض ستيفان فول باسم البرلمان األوروبي      
ي البرلمان األوروبـي    وكان فول يتحدث ف   . "بمشروع القانون هذا المتعلق بالشفافية في التمويل األجنبي       

اعربنـا عـن هواجـسنا      ": وأضاف. في ستراسبورغ رداً على سؤال من نواب اوروبيين في هذا الملف          
  ."بوضوح كبير مرات عديدة للسلطات اإلسرائيلية

تقريـر  "ورأت النائب االشتراكية البلجيكية فيرونيك دو كيسر في مـشروع القـانون هـذا، رداً علـى                  
واتهم التقرير الذي انتقدته    . 2008أن الحرب اإلسرائيلية على غزة اواخر عام         الدولي في ش   "غولدستون

  .اسرائيل بشدة الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب
القاضي غولدستون تعرض النتقادات شخصية، والمنظمات غير الحكومية التي تجرأت          "وقالت كيسر ان    

  . "وأدلت بشهادة باتت هدفاً
  10/9/2010الحياة، لندن 
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 الحالي الشهر" الرباعية "لـ اجتماع عن يعلن مون كي . 77
 اللجنة تجتمع أن المقرر من أنه أمس، مون، كي بان المتحدة لألمم العام األمين أعلن: )أ .ب .د(

 الحالي، الشهر الحق وقت في األمريكية نيويورك بمدينة األوسط الشرق في للسالم الدولية الرباعية
 مون-كي بان  التقى.والفلسطينيين ”اإلسرائيليين “بين المباشرة السالم مفاوضات من األولى الجولة لتقييم
 ميتشيل، جورج السابق والسيناتور األوسط للشرق الخاص األمريكي المبعوث مع المتحدة األمم مقر في
 والرئيس نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس بين المباشرة المفاوضات نتائج على أطلعه الذي

  .  واشنطن في الماضي األسبوع عقدت التي عباس محمود الفلسطيني
  10/9/2010الخليج، الشارقة 

  
  ثلث االسبان رأيهم سلبي باليهود: استطالع .78

 أظهر استطالع للرأي في اسبانيا ان أكثر من ثلث االسبان نظـرتهم سـلبية تجـاه                 - أ ف ب     -مدريد  
غيـر  "ط، وهي نسبة اعتبرها وزير الخارجية االسباني        اليهود، خصوصاً بسبب النزاع في الشرق األوس      

  ."مقبولة
 في المئة من    34,6 عن العداء لليهود في اسبانيا، ظهر أن         "ديم"فبحسب هذا االستطالع الذي أجراه معهد       

وعزا المعهـد ارتفـاع     . "رأيهم ايجابي " في المئة قالوا ان      48 في اليهود في مقابل      "رأيهم سلبي "االسبان  
وقال إن الصراع   .  بين اليهود وسياسة دولة إسرائيل     "الخلط غير الدقيق  "اب الرأي السلبي الى     نسبة أصح 
  ."يؤثر سلباً على صورة اسرائيل في اسبانيا، وبالتالي على صورة مجمل اليهود" اإلسرائيلي -الفلسطيني 

ـ         )أبريل(وجرى االستطالع في نيسان      ة ميغيـل   ، وعرضت نتائجه في مؤتمر صحافي لـوزير الخارجي
 التـي أنـشأتها الحكومـة       "كازا سيفاراد اسرائيل  "انخيل موراتينوس وديفيد اوخيدا المسؤول في مؤسسة        

الرأي العام  "ورأى موراتينوس ان االستطالع أظهر ان       . االسبانية لتعزيز العالقات بين اسبانيا واسرائيل     
 أحكام مسبقة في مجتمعنا تصل الى حـدود         االسباني ليس معادياً للسامية وال معادياً السرائيل وانما هناك        

ان هذا األمر مثير للقلق، خصوصاً اذا اخذنا في االعتبار عدد اليهود المتدني في              ": وأضاف. "غير مقبولة 
 "اسـطول الحريـة   "وبرأي موراتينوس، لو جرى االستطالع بعد العمليـة االسـرائيلية علـى             . "اسبانيا

  .الماضي، لكانت النتائج أكثر سلبية) مايو(يار  أ31للمساعدات االنسانية الى غزة في 
  10/9/2010الحياة، لندن 

  
  مستوطن قتل بتهمة فلسطينيين مبعدين تحاكم إيطاليا . 79

 بحضور له إيطالية محاكمة لحضور رسمياً بالغاً تلقى أنه سعيد محمد المهد كنيسة عن المبعد أكّد
 القتيل ويدعى األمريكية، الجنسية يحمل أنه عةبذري 2002 عام المستوطنين أحد قتل بتهمة األمريكيين
 .األقصى انتفاضة بداية في ملثمين من نار بإطالق ساحور بيت بلدة في حتفه ولقي بوعاز، إبراهام
 . نفسها للمحاكمة دعوات أيضاً عبيات وإبراهيم نجمة أبو خالد المبعدان وتلقى

  12/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  يطانيا لدى تل أبيب يهودي سفيراً لبرتعيين .80
أفادت مصادر صحفية عبرية أنه تم تعيين يهودي في منصب سفير بريطانيا لدى تـل أبيـب،                 : الناصرة

  .األحد إلى الدولة العبرية ليبدأ بشغل مهام منصبه/ حيث من المقرر أن يصل ليل السبت 
د لدى تل أبيـب مـاثيو غولـد    وقالت اإلذاعة العبرية إنه سيصل إلى تل أبيب الليلة سفير بريطانيا الجدي  

  . ليخلف السفير الحالي توم فيليبس الذي أشغل هذا المنصب خالل السنوات األربع الماضية
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ومن المتوقع أن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الدولة شمعون بيريز في غضون األسابيع القليلة المقبلة،                
  .ا في إسرائيلمشيرة إلى أن ماثيو غولد سيكون أول سفير يهودي لبريطاني

، مشيراً إلى وجود تعاون وثيـق بـين    "إن بريطانيا تعتبر إسرائيل شريكاً إستراتيجياً     "وقال السفير الجديد    
  .البلدين في مجاالت مختلفة، ال سيما العلم والتكنولوجيا واألمن

  11/9/2010قدس برس، 
  

  "التايم"يهود أميركا غاضبون على مجلة  .81
اإلسرائيلية أمس األحد، إن التيـار اليمينـي بـين          " هآرتس"لت صحيفة   قا:  برهوم جرايسي  -الناصرة  

األميركية، بسبب مقالة كتبها مدير مكتب المجلة فـي القـدس           " تايم"األميركان اليهود غاضب على مجلة      
المحتلة، كارل فيك، يقول فيها، إن إسرائيل بعيدة عن وضع قضية السالم على رأس اهتماماتها، ألنهـا                 

بناء اقتصادها وازدهارها، وعزلت الفلسطينيين بجدار الفصل، ولم يعد اإلسرائيليون ينظرون           منشغلة في   
  .للفلسطينيين كمصدر تهديد بل كمصدر إزعاج

وأكثر من أثار غضب التيار اليميني، هو أن المقالة كانت موضوع الغالف، الذي ظهرت عليه النجمـة                 
لمـاذا إسـرائيل ال     : "هار الياسمين، وكتب في داخلها    السداسية، أي أحد شعارات إسرائيل، مرسوما بأز      

إلـى  "، وقال الكاتب، إن االقتصاد اإلسرائيلي يزدهر، بينما ابعدت إسـرائيل الفلـسطينيين              "يهمها السالم 
  .، من خالل جدار الفصل العنصري"القمر

لمقـال يتـضمن    اليميني المتشدد ابراهام فوكسمان أن ا     " الرابطة ضد التحريض  "واعتبر رئيس ما يسمى     
إن االدعاء أن اليهود معنيون بالمـال أكثـر مـن           "للمجلة،  " رسالة غاضبة "وقال في   " ال سامية "عبارات  

  .، وطالب المجلة باالعتذار لليهود في العالم"ال سامي"، هو ادعاء "السالم مع جيرانهم
  13/9/2010، الغد، عمان

  
  !تصريحات خطيرة .82

  يوسف رزقة. د
 من أحضان مفاوضات واشنطن واستبقا مفاوضات شرم الشيخ فـي منتـصف             تصريحان خطيران قفزا  

األول نسبته وكاالت األنباء إلى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط يدعو فيه إلى               . 2010سبتمبر  
  !! إلقامة الدولة الفلسطينية)  مليار دوالر50(التوقيع على اتفاقية تسوية مع االحتالل في مقابل 

م 2000وانتفاضـة   . لن نترك غزة لحمـاس      : (لمحمود عباس حيث يقول فيه    ) معاً(بته وكالة   والثاني نس 
  ). دمرتنا ودمرت ما بنيناه

واهما , أوجه الخطر في التصريحين أنهما جاءا في سياق مفاوضات قيل إنها مفاوضات الفرصة األخيرة             
, أو تعـدده  , اختالف المضمون وأنهما ال يتناقضان رغم     , صدرا عن مشاركين رئيسين في المفاوضات       

  : وكالهما ربما يمهد لرسم سيناريو سياسي لمرحلة قادمة من مالمحه
تعزيز دور مصر في الضغط على الجانب الفلسطيني للتوقيع على اتفاقية تـسوية تتجـاوز مـشكلة                 . 1

والر لبناء  حددها أبو الغيط بخمسين مليار د     , م في مقابل حوافز مالية ضخمة     1967ومشكلة حدود   , القدس
أبو الغيط ال يمكن له أن يدلي بمثل هذا التصريح الخطير الذي ربما يستدعي ردود أفعال إعالمية                 ! الدولة

دون حدوث تفاهمات مبدئية في معادلـة مبادلـة األرض          , وسياسية ضد الدور المصري في المفاوضات     
  ! بالمال؟

األول تجريم  : وهذا يقتضي أمرين  , ينيين به وإلزام الفلسط , وحماية توقيعه , تعزيز دور محمود عباس   . 2
, وشاركت عناصرها فيها بقوة في ظل السيد عرفات       , انتفاضة األقصى التي وصفتها فتح يوماً بالمباركة      

وأنهـا دمـرت    , وإشاعة ثقافة أن االنتفاضة لم تكن مباركة ولم تكن عمـالً وطنيـاً            , ومروان البرغوثي 
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أو قل بمعنى آخر إن الشهداء واألسرى والجرحى فـي          ,  الخلف منجزات الشعب الفلسطيني وأعادته إلى    
  ! ولم يقدموا خدمات مفيدة لفلسطين) إلسرائيل(انتفاضة األقصى المباركة قدموا خدماتهم 

وكفى بها فـساداً أنهـا   ! ثقافة فتح اليوم من النقيض إلى النقيض وهي ثقافة كافية لهدم القديم والجديد معاً         
  ! ؤية اإلسرائيلية في تقييم االنتفاضة؟تتماهى أخيراً مع الر

البد من إرجاع محمود عباس     ) حماية توقيع عباس  (و  ) تجريم االنتفاضة (إنه ومن أجل استكمال عمليتي      
إلى غزة وتمكينه من السيطرة عليها بكل الوسائل الممكنة بما فيها القوة العسكرية واألعمال االستخبارية               

, ي تلقاه من األطراف المشاركة في لقاء واشنطن بحسب بعض المصادر          الذ) الوعد(وهذا هو ربما هو     . 
  . شريطة أن يوقع على اتفاقية تسوية

أميركي مصري إسرائيلي   ) وعد(فهل حقاً ثمة    , الخطير هو ما حفز عباس لقول كالم خطير       ) الوعد(هذا  
وهو ممكن  . في السياسة   إن من تسأل عنه هو أمر ممكن        ! يقلب غزة رأساً على عقب إذا ما تم التوقيع؟        

  . أيضاً في ضوء تصريح أبو الغيط
يبدو أنه وفي ضوء ما تقدم أنه ثمة تعاقد بين األطراف على استخدام قوة السالح وقوة المال بقلب الواقع                   

ويسمح لعملية التوريث في    , بما يسمح لعباس أن يعيش وهم السيطرة على غزة        , وقلب الصراع , السياسي
  . ة أميركية أو تفهم أميركيمصر أن تتم برعاي

ومع ذلك نقول إنـه ال عـودة        . األمران الكبيران ال يحتاجان أكثر من توقيع عباس على اتفاقية تسوية            
وال توجد تسوية إال تسوية لدولـة مؤقتـة         , لعباس إلى غزة بدون شراكة مع حماس من خالل المصالحة         

  .بدون القدس
  12/9/2010فلسطين أون الين، موقع 

  
  وسلو إلى واشنطنمن أ .83

  نواف الزرو 
بينما نتابع أحداث قمة واشنطن للمفاوضات المباشرة، تحل أيضا الذكرى السابعة عشرة التفـاق أوسـلو                

 بالتوصل إلى الحل الـدائم لكافـة القـضايا          1999الذي كان من المفترض والمتفق عليه أن ينتهي عام          
  . القدس إلى المياه إلى قضية الالجئين، وغيرهاالجوهرية، من األرض إلى الحدود إلى المستعمرات إلى

وكان من المبرمج أن تتوج أوسلو بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السيادية بعد أن يكون االحـتالل قـد                  
، وفـي مقـدمتها     1967رحل بجيشه ومستعمريه وإداراته المدنية والعسكرية عن األراضي المحتلة عام           

  .لة الفلسطينية العتيدةالمدينة المقدسة عاصمة الدو
غير أن حسابات الحقل لم تأت على قدر حسابات البيدر فلسطينيا وعربيا، وليس ذلك فحسب، بل أعادتنا                 
العملية التفاوضية عمليا إلى المربع األول، وكأننا ما زلنا في مرحلة ما قبل مدريد وأوسلو، وكأنه لم تكن                  

  .هناك مفاوضات استغرقت نحو عقدين من الزمن
  .فما الذي حدث إذن، وما الذي جرى على امتداد سنوات المفاوضات السبع عشرة الماضية؟

  التفسيرات والمتاهات.. أوسلو
منذ بدايات العملية التفاوضية تبنى الفلسطينيون والعرب السالم كخيـار إسـتراتيجي بعـد أن أسـقطوا                 

 على أساس قرارات مجلـس األمـن        "األرض مقابل السالم  "الخيارات األخرى تماما، وكان شعار مدريد       
االلتفافي على مفاوضات واشنطن والوفد الفلـسطيني بقيـادة         -، فجاء اتفاق أوسلو     338 و 242المعروفة  

 ليفاجئ الجميع بصيغة أخرى، وليفعل فعله فـي خلـق وتكـريس المـأزق               -الدكتور حيدر عبد الشافي   
  .مواجهة مشروع االحتالل من جهة أخرىالفلسطيني الداخلي من جهة، وليفاقم المأزق الفلسطيني في 

تكون التفسير الرسمي ألوسلو من مرحلتين، االنتقالية باستحقاقاتها المختلفة، وخاصة على صعيد تطبيـق    
الحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة والقطاع، وتستمر مدة خمس سنوات تسلم إسرائيل في إطارها إلـى                
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مـن المـساحة    % 90تلة التي يجب أن تصل نسبتها إلى نحـو          السلطة الفلسطينية معظم األراضي المح    
  .اإلجمالية

والمرحلة الدائمة التي كان يجب أن تبدأ مفاوضاتها حول القضايا الفلسطينية الجوهرية المؤجلة، لتنتهـي               
  .1999أيار /المرحلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الرابع من مايو

ف تماما، إذ تحدث فقط عن حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة والقطاع فـي              أما التفسير اإلسرائيلي فمختل   
المرحلة االنتقالية، وعن تسوية دائمة للقضايا المؤجلة في المرحلة الثانية، دون أي إشارة إلـى اسـتقالل               

  .فلسطيني في إطار دولة
لمتاهات، حيث خـضع    وكان العنوان الكبير الذي ميز المرحلة السابقة من عمر عملية المفاوضات هو ا            

الفلسطينيون والعرب للعبة اإلسرائيلية المعروفة والمخبورة جيدا، لعبة المماطلـة والتـسويف والتتويـه              
  .والتفكيك واالنتقال من الجوهري إلى الهامشي ومن األساسي إلى اإلجرائي

اسـتحقاقات  فرض رابين في عهده هذه اللعبة على الفلسطينيين حينما أخذ يتفلت ويتهـرب تباعـا مـن                 
  ".ال مواعيد مقدسة"ورفع شعاره المعروف .. المرحلة االنتقالية

وقد دخلت إسرائيل والمنطقة في مفترق طرق بعد اغتيال رابين، لتصبح عملية السالم كلها فـي مهـب                  
 ليفرض على الفلسطينيين والعرب الدخول مرة أخرى في نفق          1996الرياح اإلسرائيلية، ثم جاء نتنياهو      

  .ت وفقدان البوصلة والتوجهات والمرجعيات وأوراق الحول والضغطالمتاها
ففرضت الحكومات اإلسرائيلية على الجميع مشهد المماطلة واالنتقال من المسائل والقـضايا األساسـية              
والجوهرية إلى المسائل والقضايا اإلجرائية الهامشية، ثم االنتقال مرة أخـرى إلـى تفاصـيل المـسائل                 

  .رة، وبعدها إلى تفاصيل التفاصيل، هكذا كانت المماطلة اإلسرائيلية بال حدود وبال نهايةاإلجرائية الصغي
  إستراتيجية التفاوض اإلسرائيلية

رغم شبه اإلجماع السياسي اإلسرائيلي على موت أوسلو مبكرا، كما أعلن نتنياهو في واليته األولى ذلك                
، "كل الطرق تؤدي للهـروب مـن أوسـلو        " إن   ، وكما قالت صحيفة هآرتس مثال     "اتفاق أوسلو قد مات   "

، فـإن   "اتفاق أوسلو مـات   "إسرائيليا، وأكد المفكر اإلستراتيجي اإلسرائيلي المعروف شلومو غازيت أن          
  :الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تبنت إستراتيجية صريحة تعتمد األعمدة التالية

  .م اليهودأوال، إقامة الدولة اليهودية القاسم المشترك بين معظ
  .ثانيا، توسيع الدولة اليهودية جغرافياً واستيطانيا

  .ثالثا، شطب حق العودة لالجئين إلى األبد
  .رابعا، تكريس الكتل االستيطانية في الضفة الغربية

  .خامسا، إقامة القدس الموسعة الموحدة تحت السيادة اإلسرائيلية إلى األبد
  .ر األردن تحت السيادة اإلسرائيليةسادسا، إبقاء غور األردن على امتداد نه

سابعا، تبني جملة ال حصر لها من الخرائط والخطط واالشـتراطات اإلسـرائيلية المتعلقـة بـاألرض                 
  .والحقوق الفلسطينية

كما انتهجت تلك الحكومات فلسفة التفكيك في المفاوضات مع الفلسطينيين، ففككـت الـنص التفاوضـي                
مطالبـه  " مـوال " محطة تفاوضية كان المفـاوض الفلـسطيني يغنـي           في كل مرحلة أو   "الفلسطيني، إذ   

" جزيئات"الفلسطيني إلى   " النص"، ليأتي دور إسرائيل لتفكك      "واستحقاقاته واشتراطاته كامال ومرة واحدة    
حيثية، وتعيده إلى المفاوض الفلسطيني إلعادة تركيبه وخلقه من جديد، بعد أن تكون قد أخرجتـه عـن                  

  .والسياسي الشاملسياقه التاريخي 
وعندما يقبل المفاوض الفلسطيني بإحدى الجزيئات العتقاده أن ذلك ربما يساعده في إعادة تركيبه للنص،               

الفلسطيني مطالبه مرة واحدة، ليكتشف أن جزء النص الذي قبل بـه هـو نـص       " يغني"تتكرر الحكاية و  
إلـى  " الجزيئات"ح همه إعادة تركيب     جديد، وهو قابل بدوره للتشظي والتفتت إلى جزيئات أصغر، فيصب         
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، من غير أن يدرك أن جزيئات الجزء هي نصوص جديدة تقبل بالطريقة ذاتها بالتجزؤ من                "جزء النص "
اقتباس مكثف من تحليل نشر     (جديد، حيث ربما تولد في النهاية نصوصا غريبة ال تتطابق مع النص األم              

  ).في األيام الفلسطينية
رضت إسرائيل المماطلة وااللتفاف على قضايا المفاوضات الجوهرية، التي مكنتها          وكانت نتائج ذلك أن ف    

التفاوضي فـي جميـع مفاوضـاتها مـع الطـرف           " الهجوم"في الوقت نفسه من االستحواذ على موقع        
  .الفلسطيني

  النهج التفاوضي الفلسطيني
فـي مدريـد فأوسـلو،      " ية السالم عمل"أما في الجانب الفلسطيني العربي، فمنذ البدايات األولى النطالقة          

اقترف الفلسطينيون والعرب الخطيئة األولى التي ال تغتفر والمتمثلة في موافقتهم على فلسفة المـسارات               
  .التفاوضية، فوقع الجميع في شر الحبائل اإلسرائيلية التفاوضية

لو الملفات والقـضايا    وانتهج الفلسطينيون إلى جانب نظرية المسارية نظرية المرحلية، فمرحلوا في أوس          
والحقوق، وجدولوها زمنيا مع جهة ال تعترف بمواعيد مقدسة وال جداول زمنية ولـيس لـديها شـيء                  

  .مقدس
كما انتهجوا سياسة تعدد القنوات والمراحل الكارثية، فمرحلة االتفاقيات والملفات التي احتاجت الحقا إلى              

االحتالل وتقزيم واختـزال القـضايا والحقـوق        إعادة مرحلة أخرى، لم تتمخض عمليا إال عن تكريس          
  .الفلسطينية

وبما أن المفاوض الفلسطيني قد حرم نفسه أصال من مقومات الهجوم التفاوضي عندما سمح في أوسـلو                 
  .الفلسطيني بقي هشا وهشا للغاية" الدفاع"داخل غرف المفاوضات، فإن " النص"بتشظي 

 التفكيكية اإلسرائيلية للثوابت والنصوص الفلسطينية، غيـر        جرب الفلسطينيون وخبروا جديا هذه السياسة     
يرفضون ويحـردون ويمتنعـون ثـم       . أنهم مع بالغ األسف يواصلون المفاوضات وكأن شيئا لم يحدث         

علـى  " الحياة مفاوضات "يعودون ويوافقون تحت الضغوط األميركية وغيرها، وكذلك تحت ضغط فلسفة           
  .ا كانت التجربة عبر المحطات والمراحل التفاوضية المتالحقةوهكذ. النصوص اإلسرائيلية الجديدة
  سيادة األجندة اإلسرائيلية

وفي ظل هذا المشهد التفاوضي العبثي كان من الطبيعي أن تسود األجندة اإلسرائيلية في كل المحطـات                 
  .واالتفاقات واللقاءات والمقترحات

إلـى توسـيع    " 2أوسلو  "، إلى اتفاق    1994وأريحا  ، إلى اتفاقية الحكم الذاتي غزة       1993" 1أوسلو  "فمن  
من أراضي  % 13، إلى اتفاقية واي بالنتيشين إلى ترتيب انسحاب إسرائيل من           1995نطاق الحكم الذاتي    

، مرورا برؤية الرئيس بوش ثم      2001، ثم طابا    2000، وصوال إلى محادثات كامب ديفد       1998الضفة  
  .2007بوليس ، وصوال إلى قمة أنا2003خارطة الطريق 

  .ولم تتراجع األجندة وال الالءات اإلسرائيلية، ولم تتغير النيات الخبيثة إطالقا
وكلهم يتحدثون عن النيات والثقة المتبادلة، في الوقت الذي كانت فيه دولة االحـتالل تماطـل وتعرقـل                  

أن تجتثهـا أي  وتشتري الوقت وتبني حقائق األمر الواقع على األرض التي ال يمكن من وجهة نظـرهم              
  .تسوية سياسية قد يتم التوصل إليها

  .وكانت تلك الدولة هي المستفيد الوحيد من كل حكاية المفاوضات بينما خسر الفلسطينيون الكثير والكثير
فسبعة عشر عاما من المفاوضات والقمم واالتفاقات لم تنجح كلها في زحزحة مستعمر يهودي واحد عن                

 تسفر عمليا إال عن المزيد والمزيد من خيبات األمل الفلسطينية والعربيـة             أرض الضفة والقدس، كما لم    
  .لدى أولئك الذين راهنوا، وكذلك الذين لم يراهنوا عليها منذ البدايات
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، ولدى اإلسرائيليين إلى فائض     "نمط حياة وبقاء  "لقد تحولت المفاوضات لدى المفاوضين الفلسطينيين إلى        
لم تتوقف دولة االحتالل عن شراء الوقت واستثماره في بناء حقائق األمر            وقت وحقائق على األرض، إذ      
  .الواقع على أرض القدس والضفة

  .سبعة عشر عاما واالحتالل واالستيطان واألمن يزدهر تحت غطاء المفاوضات
  قمة واشنطن وشروط القرصان 

رة أو غير المباشـرة، وهـي       بين أوسلو وقمة واشنطن لم تتغير الشروط اإلسرائيلية للمفاوضات المباش         
شروط القرصان المحتل، فمن شامير إلى رابين إلى بيريز إلى نتنياهو فباراك فشارون، ثم إلى نتنيـاهو                 

فهاهو نتنياهو يطل   . مرة أخرى، تتجدد األجندات والشروط السياسية اإلسرائيلية باتجاه المزيد من التشدد          
ا من أوسلو بثالثية يعتبرها إلزامية وأساسية للتوصل إلى         علينا اليوم في قمة واشنطن بعد سبعة عشر عام        

شدد على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة الشعب اليهـودي،          . اتفاق سالم مع الفلسطينيين   
وعلى أن يضع االتفاق المنشود حدا نهائيا للنزاع في الشرق األوسط، وعلى ضـرورة التوصـل إلـى                  

وفي الجوهر فإن الدولة اليهودية تعني عمليـا شـطب حـق            . ى إسرائيل ترتيبات أمنية تكون مرضية لد    
العودة لماليين الالجئين إلى األبد، مما يعني أن يتنازل الفلسطينيون عن كل مطالبهم وحقوقهم التاريخيـة            

ووضع حد للنزاع في الشرق األوسط يعني السالم والتعايش والتطبيع مـع كافـة الـدول                . في فلسطين 
وتتكامل شروط نتنياهو بالترتيبات األمنية التي يعتزم       . يس إسرائيل دولة طبيعية في المنطقة     العربية لتكر 

فرضها على الفلسطينيين، والتي سيبقى الجيش اإلسرائيلي بموجبها مرابطا على امتـداد نهـر األردن،               
 تـسيطر فيـه     وستبقى التكتالت االستيطانية المنتشرة سرطانيا في جسم الضفة الغربية، في الوقت الذي           

إسرائيل على أجواء وحدود الدولة الفلسطينية التي ستكون عمليا معازل وكانتونات مقطعة األوصال بـال            
اللندنية عن أن قمة    " الحياة"والغريب العجيب في ضوء ذلك أن تتحدث مصادر فلسطينية لصحيفة           . سيادة

لدى الجانب الفلسطيني، قائلـة     " احاالرتي"واشنطن والجولة األولى من المفاوضات أفضت إلى أجواء من          
بينمـا كـان    ".  درجـة  180انقلبت  "إن أجواء الوفد الفلسطيني، وتحديدا في دائرة الرئيس محمود عباس           

أنه سيسعى للوصول إلى السالم حتـى لـو         "الرئيس محمود عباس قد أعلن عشية مغادرته إلى واشنطن          
يستغل الجانب اإلسرائيلي الفرصـة التاريخيـة       "، معربا عن أمله في أن       %"1كانت نسبة الوصول إليه     

غير أن شروط القرصان هنا تؤكد مرة أخرى أن المعادلة الحقيقيـة هـي              ". المتاحة للوصول إلى السالم   
وفي خالصة التقييم لمـسيرة     ". لالستيطان والتهويد واألمن اإلسرائيلي   % 99للسالم مقابل   % 1"بالضبط  

 تـردت، وأن    2010ال الفلسطينية ما بين أوسلو وقمة واشـنطن         ومسار وتداعيات أوسلو نرى أن األحو     
المشروع الوطني الفلسطيني تراجع وتفكك، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية تشظت، وأن المـسافة بـين               
االحتالل واالستقالل الفلسطيني باتت أبعد، وغدت على بعد سنوات ضوئية، كما وصـفها أحـد كبـار                 

ث إن نافذة الفرص التاريخية للتسوية السياسية الدائمة بين العرب وإسرائيل قد            وحي. المحللين اإلسرائيليين 
أغلقت في ظل تمادي وشراسة وازدهار مشروع االحتالل واالستعمار االستيطاني، وإن الفرص الحقيقية             

لدولة للتسوية الدائمة حول القضايا الجوهرية الكبيرة مثل القدس والالجئين واالستيطان والسقف السيادي ل            
الفلسطينية والمياه، ليس لها أي أفق حقيقي وجدي وعادل، فإنه يصبح استحقاقا ملحـا وعـاجال علـى                   
الفلسطينيين والعرب أن يعودوا إلى الخيارات والبدائل األخرى، وهي كثيـرة وفـي مقـدمتها الخيـار                 

    .اإلستراتيجي في التصدي والمواجهة
  12/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  فاق التعاون العسكري الروسي اإلسرائيليآ .84
  ليونيد ألكسندروفتش 

. وقع وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديكوف اتفاق تعاون عسكري، مع نظيره اإلسرائيلي ايهود باراك             
ويحدد هذا االتفاق األطر القانونية للتعاون العسكري بين موسكو وتل أبيب، خـالل الـسنوات الخمـس                 

عاون في السابق يستند إلى مذكرة تفاهم وقعها وزير الدفاع السابق بافـل غراتـشوف،               وكان الت . المقبلة
  .1995خالل زيارته إلى إسرائيل عام 

وقد حدد االتفاق الجديد عددا من مجاالت التعاون، منها تبادل المعلومات والمسح الطبوغرافي، وإعـداد               
مية هذا االتفاق تكمن فـي إمكانيـة اسـتفادة          إال أن سيرديكوف اعتبر أن أه     . وتدريب الكوادر العسكرية  

روسيا من الخبرات اإلسرائيلية في مرحلة إصالح القوات الروسية، وأضاف أن مواقـف البلـدين إزاء                
  .العديد من ملفات السياسة الدولية تتجاوز مرحلة التقارب إلى التطابق

ت تـسويق األسـلحة والمعـدات       ما دفع لالعتقاد بوجود تفاهمات أو اتفاقات غير معلنة، حول اتجاهـا           
بعبارة أخرى؛ التوقف عن توريد الصواريخ المتطورة إلى سوريا، وعدم تسليم ايران            . العسكرية الروسية 

  ."300? اس "منظومة الصواريخ الدفاعية 
 فإن موسكو، ومنذ شهور عديدة، أعلنت أن قرار تسليم المنظومة إلى            "300? اس  "في ما يخص منظومة     

ذ بعد، وأكدت أنه قرار سياسي، يرتبط بالتطورات السياسية على الساحة الدولية تجاه أزمة              طهران لم يتخ  
  .الملف النووي اإليراني

 فهي صواريخ دفاعية، ولم تخرج عن إطار المواثيق واألعراف الدوليـة،            "ياخونت"أما صفقة صواريخ    
  .كما أنها لن تؤدي لإلخالل بالتوازن العسكري في الشرق األوسط

ن كعادة إسرائيل، ال يمكن أن تتم زيارة رسمية إلى موسكو من جانـب قادتهـا، دون أن يطرحـوا                    ولك
مطالب ترسم لروسيا خريطة عالقاتها وتعاونها، في نفس الوقت الذي ال تهتم إسرائيل كثيـراً بمـصالح                 

تـدرب  روسيا، بل أكثر من ذلك تعمل ضد مصالحها، حيث تقوم بتوريد األسلحة للقوات الجورجيـة، و               
  .العسكريين الجورجيين الذين يستعدون لحرب ضد روسيا على أراضيها

لذا لم يكن لدى العديد من المحللين والمراقبين قناعة بأن تصريحات وزير الدفاع الروسي سـيرديكوف،                
بعد لقائه بنظيره اإلسرائيلي باراك، تعكس بالفعل تعاونا حقيقيا واتفاقات مهمة وحيوية بين موسكو وتـل                

يب، ولدى الكثيرين قناعة بأن إسرائيل لعبت دوراً في إضعاف الدور الروسي في الـشرق األوسـط،                 أب
وعارضت خطة مؤتمر موسكو الدولي لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، وما زالت تتجاهل المـصالح          

  . الروسية في المنطقة
ن محدود فـي مجـال التـصنيع    كل هذا يجعل من االتفاق الروسي ـ اإلسرائيلي مجرد تفاهم على تعاو 

العسكري، كما أشار رئيس الحكومة بوتين، وهو ما تحتاجه روسيا لتطوير بعض منتجاتهـا العـسكرية،          
    . ولكي تتمكن من غزو أسواق مغلقة عليها

ويمكن أن يكون هذا االتفاق تمهيداً لبناء مصنع إلنتاج طائرات االستطالع من دون طيار فـي روسـيا                  
ائيل، بدال من شرائها منها أو من غيرها، كما أنه يفتح الباب أمام المجمـع الـصناعي                 بالتعاون مع إسر  

العسكري الروسي، لكي يناقش مع اإلسرائيليين مشروعات تطوير طائرات الميغ السوفيتية التي حصلت             
    . عليها تل أبيب من دول أوروبا الشرقية، وتسويقها في عدد من األسواق اإلقليمية

 الحكومة مشروعات تمثل أهمية بالنسبة لروسيا، منها مشروع تركيب أجهـزة ليزريـة              وقد حدد رئيس  
لتحديد المسافات والرصد على الطائرات، واشار إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يزيـد مـن تـسويق                   

    . المنتجات الروسية
باراك في جعبتـه،    لكنه لم يتحدث عن الملفات السياسية التي كان يحملها          . وهو من أهم أهداف حكومته    

    . رغم أن وزير الدفاع اإلسرائيلى عرضها وأكد على أهميتها بالنسبة لتل أبيب
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ويبدو واضحاً أن روسيا التي ليس لديها شريك استراتيجي في الشرق األوسط، تتبنى مواقف أكثر عدالة                
وقت لها الحـق فـي      وجدية إزاء الملفات الساحنة في المنطقة أكثر من بقية األطراف، لكنها في نفس ال             

    . البحث عن تعاون اقتصادي ـ تجاري مثمر
وقد كشفت تجربة التسعينات أن التعاون الروسي ـ اإلسرائيلي في التصنيع العسكري، قد حقـق نتـائج    

إضافة لذلك ال بد من مراعاة أن       . ليست سيئة، ما يطرح امكانية مواصلة هذا التعاون ضمن أطر محددة          
لتجارية على أسس براغماتية، وخالفاً لما كان يحدث في العهد السوفييتي، فـإن             روسيا ترسم سياساتها ا   

    . روسيا تبيع منتجاتها العسكرية وال توزعها
لذا من الصعب ربط إيقاف بعض صفقات السالح لبعض الدول، مثل إيران وسوريا، بضغوط خارجية أو                

زنـات، وال تتعـارض مـع المواثيـق         تأثيرات سياسية، خاصة إذا كانت هذه الصفقات ال تخـل بالتوا          
    . واألعراف الدولية

  13/9/2010، البيان، دبي
  

  ماذا بعد انفضاض شراكات التفاوض والمقاومة؟ .85
  محمد السعيد ادريس

ربما يكون السؤال األهم الذي يجب أن يـشغل المعنيـين بـشأن المفاوضـات المباشـرة الفلـسطينية                    
توافـق  “األولى في واشنطن هو إلى أي مدى يمكـن أن يـصمد             بعد انتهاء أعمال الجولة     ” اإلسرائيلية“

المثير هنا أن السؤال نفسه يبقى ضرورياً ومنطقياً أيضاً بالنسبة لتوافـق            . في هذه المفاوضات    ” الشركاء
مـن  ” خلية عمل مشتركة  “ جناحاً فلسطينياً مقاوماً الذين اتفقوا على تشكيل         13، أي ال    ”شركاء الرفض “

  .” مفتوحة“وإبقاء كل الخيارات ” اإلسرائيلي“ومة ضداالحتالل أجل تعزيز المقا
هناك سببان رئيسيان إلثارة السؤال بالنسبة للمجموعتين، مجموعة التفاوض أو شركاء التفاوض وشركاء             

بالنسبة لشركاء التفاوض فإن السبب األول إلثارة هذا السؤال هو أنهم قبلوا دخول التفـاوض               . المقاومة  
للتفاوض، ونقصد بها تحديـداً تلـك القـرارات األساسـية          ” مرجعية سياسية “م أنفسهم بأي    من دون إلزا  

الصادرة عن األمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية ومـا               
أن يفـرض رؤيتـه فـي هـذه         ” اإلسرائيلي“فقد نجح الطرف    . يتعلق بحق العودة، وما يتعلق بالقدس       

 حيث نحى تماماً األمم المتحدة وقراراتها،       1991لمفاوضات على نحو ما نجح في مفاوضات مدريد عام          ا
وعزلها تماماً رغم استياء األوروبيين مـن ذلـك         ” اللجنة الرباعية الدولية  “بل إنه نحى أيضاً أي دور ل        

، كمـا اكتفـى ب      )نمصر واألرد (” دعوات الضيفين العربيين  ”و” مباركة الشريك األمريكي  “واكتفى ب   
وحرصهما على إنجاحها على حد تعبير بنيـامين        ) السلطة والكيان (للطرفين المتفاوضين   ” النوايا الحسنة “

. . أنا جاد جداً في ما يخص المفاوضات        “نتنياهو رئيس حكومة الكيان لشريكه رئيس السلطة الفلسطينية         
  .” فقط جربني

” اتفـاق اطـار   “حديد موعد عام واحد من اآلن للتوصل إلـى          االلتزام الوحيد الذي جرى القبول به هو ت       
للحل، وعدا ذلك فإن كل شيء بقي متروكاً لتلك النوايا الحسنة وحرص الشريك األمريكي على إنجـاح                 

  .المفاوضات 
أما السبب الثاني لشركاء التفاوض فإن كالً منهم ذهب إلى هذه المفاوضات ولديه أجندته الخاصة التـي                 

قة من قريب أو بعيد بمضمون هذه المفاوضات فاإلدارة األمريكية انحازت لخيار التفاوض             ليست لها عال  
المباشر على نحو ما طلب نتنياهو من الرئيس األمريكي باراك أوباما، وكان انحيازها اضطرارياً علـى                

 مع أوبامـا    نحو ما كان تبدل موقفها ضد إيران هو اآلخر اضطرارياً خالل ذلك اللقاء الذي جمع نتنياهو               
والسبب هو الوضع االنتخابي للحزب الـديمقراطي شـديد الـسوء           ) تموز الماضي / يوليو(في واشنطن   

والوضع األسوأ لشعبية الرئيس أوباما في وقت باتت فيه انتخابات التجديد النـصفي للكـونجرس علـى                 
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المفاوضـات مـن أجـل      ، أي أن اإلدارة األمريكية ذهبت إلـى         )تشرين الثاني المقبل  / نوفمبر(األبواب  
والمنظمات اليهودية الموالية للكيان للحزب الديمقراطي فـي االنتخابـات          ” اللوبيات“الحصول على دعم    

األمريكية المقبلة ودعم موقف الرئيس أوباما واستعادة شعبيته التي أخذت تتراجع وتنهار عقب جـوالت               
ية ضده لـسبب خالفاتـه مـع نتنيـاهو          متالحقة من الفشل، لكن ما هو أهم كان تلك الحمالت الصهيون          

ورفضه لسياسة االستيطان، واعطائه األولوية للملف الفلسطيني       ” حل الدولتين “وحكومته وانحيازه لدعوة    
عكس ما كان يريد نتنياهو الذي ذهب إلى هذه المفاوضات ليـتخلص أوالً             ” الملف اإليراني “على حساب   

” تعريـة “هاء جولة المفاوضات غير المباشرة والهروب من        من األثمان التي كان عليه أن يدفعها مع انت        
حقيقة مواقفه من عملية التسوية، وليكسب ثانياً صفقة مهمة مع الرئيس األمريكي تخص الملف اإليرانـي   
وبالذات إعادة تفعيل الحل العسكري لهذا الملف، وهو ما ظهر سريعاً بعد لقاء نتنياهو مع أوبامـا فـي                   

الجيوش األمريكية االدميرال مايكل مولين الذي تحدث مـن دون مقـدمات أو             تصريحات رئيس أركان    
  .مبررات في حديث صحافي عن وجود حل عسكري ألزمة الملف النووي اإليراني 

أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية فإنها ال تملك أي خيار آخر بديل للتفاوض كما أنها ال تملك أي وسيلة غير                   
مـن أجـل    ” معركة سالم “ على نجاحها أو على األقل امتالك فرصة خوض          والرهان. تلك المفاوضات   

  .كسب الوقت انتظاراً لظهور أي تطور قد يغير المعادالت الراهنة 
وهكذا تبقى المفاوضات معلقة في الهواء وقد تنفجر قبل انتهاء مهلة العام إمـا ألسـباب تخـص ملـف                   

صامداً في ظل وجود اختالفات     ” اإلسرائيلي“حكومي  االستيطان المختلف عليه، أو تخص بقاء التحالف ال       
شديدة بين شركائه حول ما هو مطروح على أجندة هذه المفاوضات وبالذات مطالب نتنيـاهو بـاعتراف                

الكيان وأمنه وبالذات ما يخص الحدود، أي حدود الدولـة الفلـسطينية            ” يهودية“الفلسطينيين والعرب ب    
على الحدود مع األردن أي فرض شريط حدودي        ” إسرائيلياً“ عسكرياً   وطبيعتها حيث يريد نتنياهو وجوداً    

، كما يريد نـزع    )الهاجس العراقي وارد هنا بشكل قوي     (يفصل الدولة الفلسطينية عن األردن      ” إسرائيلي“
سيادة الدولة الفلسطينية وعدم تمكينها من تشكيل جيش أو عقد اتفاقيات عسكرية وجعلها دولة منزوعـة                

  .لسيادة ناهيك عن ملفات المستوطنات والقدس وحق العودة السالح وا
أما بالنسبة لشركاء الرفض فإن االئتالف الذي جمع بينهم كرد فعل على بدء المفاوضات المباشرة يبـدو                 
ائتالفاً هشاً ومجرد رد فعل نفسي أو عصبي أو موسمي، فمبررات التوحد وليس فقط االئتالف موجـودة                 

وما بين هذه الفصائل من خالفات ال يقل على ما بينها وبين السلطة من خالفات               منذ سنوات ولم يحدث،     
كما أنها عجزت على مدى سنوات خاصة المقاومة الوطنية والقومية واليسارية إنهاء المعادلة الثنائية التي               

ائية وفشلت في فرض البديل الثالث القادر على انهاء ثن        ” السلطة في مواجهة حركة حماس    “فرضت نفسها   
السلطة وحماس، ولذلك فإنها لن تنجح في أن تبقي على تماسك تحالفها ربما بقدر فشل شركاء التفـاوض     

  .في الحفاظ على تماسك شراكتهم 
وإذا كان انفراط الشراكات بات مؤكداً أو على األقل شبه مؤكد فإن التحدي األهم الذي سـوف يفـرض                   

  لمقاومة؟نفسه هو ماذا بعد انفضاض شراكات التفاوض وا
  12/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
  خطوة متواضعة:  لبنان وقرار حقهم بالعملفلسطينيو .86

  علي بدوان
جاء اتخاذ المجلس النيابي اللبناني قراره األخير، القاضي بالسماح لالجئين الفلسطينيين بمزاولـة المهـن            

اشات والسجاالت المتبادلـة بـين      واألعمال كافة في لبنان، في سياقات معلومة بعد أسابيع طويلة من النق           
مختلف الفرقاء في البرلمان اللبناني، حيث تم التوصل إلى حل وسط قضى بإجراء تعديل قانوني يمـنح                 
الالجئين الفلسطينيين في لبنان حق العمل والضمان االجتماعي بعد عقود طويلة من نفـي هـذا الحـق                  
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الذي يعتبره قسم من التشكيالت الحزبية اللبنانية       فيما تم تأجيل البت بموضوع حق التملك        . ورفض إقراره 
خطراً على لبنان، وعلى خريطته الديموغرافية واالثنية، انطالقاً من أنه قـد يمهـد لتـوطين الالجئـين                  
الفلسطينيين في شكل نهائي في لبنان، وهو ما قد يخّل بالتشكيلة السكانية والطائفية في لبنان بحسب زعم                 

  . هذه الجهات
وة متواضعة بالفعل، فما أقر بالنسبة إلى حق العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان، لم يكن عملياً                إنها خط 
 ولم يتعد حدود التمويه اللفظي الذي يعكس التوازنـات الطائفيـة اللبنانيـة              "ذر الرماد في العيون   "سوى  

  .المقيتة، التي ترى األمور من ميزان النظرة الطائفية أوالً وأخيراً
 هذا، من الطبيعي القول إن منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان حق العمل في كل القطاعات المسوح                 ومع

 بعد أن كانت حقوقهم تقتصر على العمـل فـي           "خطوة متواضعة في االتجاه الصحيح    "بها لألجانب عادة    
ل، وجعل مـن    بعض القطاعات الحرفية واليدوية، وهو ما عرضهم دوماً لالستغالل على يد أرباب العم            

يدهم العاملة يداً رخيصة في سوق العمل اللبناني، باعتبارهم خارج إطار الضمان التـأميني والـصحي                
واالجتماعي، قياساً باليد العاملة غير الفلسطينية الوافدة إلى لبنان، والتي تحظى بحـق اإلقامـة والعمـل           

  . والضمان بنواحيه كافة
ليها البرلمان اللبناني وأقرها بإجماع كل القوى الحزبية والتيارات         ان هذه الخطوة المتواضعة التي أقدم ع      

فـوق  ) في شكل قسري وموقـت    (السياسية داخله، لجهة إقرار حق العمل لالجئين الفلسطينيين المقيمين          
األرض اللبنانية منذ نكبة فلسطين، والذي ينتظر انجاز اآلليات الضرورية لتنفيذه، هـذه الخطـوة علـى            

 خصوصاً عندما تم القفز عن حق التملك الذي قسم مجلس النواب اللبناني بين              "ال تلبي المطلوب  "إيجابيتها  
مؤيد ومعارض في جدل مستديم، في حراك تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيـدين االقتراحـات                

  .ومسيحيين رافضين لها بصرف النظر عن االنتماءات السياسية
ة والملحة لالجئين الفلسطينيين في ظل تجاهل حق التملك والقفـز عنـه،            فالقرار ال يلبي المتطلبات الفعلي    

على رغم الحاجة الملحة اليه وألكثر من سبب، في ظل تزايد اعداد الالجئين الفلسطينيين الـذين بـات                  
عـددهم الفعلـي ال     ( ألف الجئ فلسطيني في لبنـان        450عددهم بحسب اإلحصاءات المعلنة يزيد على       

مقابل تنـاقص عـدد     )  آالف نسمة من فاقدي األوراق الثبوتية      5سمة ومعهم حوالى     ألف ن  260يتجاوز  
المخيمات والتجمعات الفلسطينية مع الدمار الذي لحق بها وآخرها في مخيم نهر البارد، ومع بقاء رقعـة                 

  . 1948ومساحة المخيمات والتجمعات الفلسطينية على ما هي عليه منذ قيامها عام 
 ان حق العمل لالجئين للفلسطينيين هـو حـق          "بعبع التوطين "ب القول للمتخوفين من     في هذا السياق، يج   

إنساني وهو ال يعني البتة تجنيسهم أو توطينهم، فالشعب الذي يقاتل من أجل العودة ويرفع راية المقاومة                 
  . لتحرير وطنه فلسطين، ال يمكن أن يتخلى عن حقوقه التاريخية طال الزمن أم قصر

 من يتحدث في لبنان عن التوطين يستخدمه فزاعةً في السجاالت اللبنانية الداخلية، في حـين                وقد ثبت أن  
أن موقفه الحقيقي هو تهجير الفلسطينيين من لبنان وإبعادهم عن فلسطين إلى أقاصي األرض فـي كنـدا           

الجئي لبنان هنـاك    واستراليا ونيوزلندا، وألمانيا والدول االسكندينافية، حيث باتت أعداد الفلسطينيين من           
 ألف نسمة اضطروا لمغادرة لبنان تحت وطأة الظروف القاهرة والمعاناة الصعبة التـي              200تفوق الـ   

 يساهمون عملياً في خدمـة المـشروع        "بعبع التوطين "وبالتالي فإن أصحاب خطاب     . كابدوها في حياتهم  
  .ورة وشطب هويتهمالصهيوني الذي يريد تهجير الالجئين الفلسطينيين إلى أصقاع المعم

وفي هذا الصدد، يالحظ بأن من يغادر لبنان من الالجئين الفلسطينيين باتجاه الهجرة نحو البلـدان التـي                  
سبق ذكرها، يجرى ترقين قيوده من السجالت المدنية من قبل الجهات الرسمية اللبنانية التي تقـوم ولـو        

ى فعلياً إلى تناقص أعداد الالجئين الفلـسطينيين        بعد حين بشطبه نهائياً من السجالت، وهو األمر الذي أد         
وبالمقارنة البسيطة يالحـظ أن مـن   . "األونروا"في لبنان وفق إحصاءات الحكومة اللبنانية، وحتى وكالة      

يغادرون سورية من الالجئين الفلسطينيين المقيمين فيها منذ عام النكبة باتجـاه بلـدان الهجـرة، تبقـى                  
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ينية محفوظة حتى لو حصل الالجئ الفلسطيني فـي سـورية علـى جنـسية               سجالتهم وجنسيتهم الفلسط  
  . أوروبية، وحتى خدمة العلم ال تسقط عن هؤالء

من هنا يجدر القول بأن أعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان كان يفترض أن تصل اليوم بعد ستة عقـود          
لتزايد السكاني الـسنوي داخـل       ألف الجئ فلسطيني وفق احصاء ا      600ونيف من عمر النكبة إلى نحو       

 ألـف الجـئ     120 مـا يقـارب      1948فقد دخل إلى لبنان عام      . أوساط الالجئين الفلسطينيين في لبنان    
 ألف الجئ فلسطيني، وباتت أعداد الالجئين       90فلسطيني، بينما دخل إلى سورية في العام ذاته ما يقارب           

ت الهيئة العامة لالجئين الفلـسطينيين فـي         ألف الجئ، وذلك وفق احصاءا     500اآلن في سورية تقارب     
 والتقرير المقدم في صيف هذا العام من قبل المفـوض العـام             "األونروا"سورية، ووفق إحصاءات وكالة     

  .للوكالة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
لسطينيين فـي لبنـان،     فكيف نفسر الفارق في اإلحصاءات الرسمية اللبنانية بين الرقم المعلن لالجئين الف           

وبين الموجودين على ارض الواقع، وبين العدد النظري المفترض على ضوء احصاءات التزايد السكاني              
  لالجئين الفلسطينيين؟

ان الفارق ذهب من خالل عمليات التشطيب التدريجية الجارية على قدم وسـاق فـي قيـود الالجئـين                   
ن الهجرة، من دون رقابة أو محاسبة ومن دون انتباه من قبل            الفلسطينيين في لبنان لمن يغادر باتجاه بلدا      

  .الجهات الفلسطينية المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية
  10/9/2010الحياة، لندن 

  
   معركة التجديد من الشرق األوسطيفتتحأوباما  .87

  سليم نصار
على مخاطبته بالروسية،   عندما استقبل فالديمير بوتين وزير خارجية إسرائيل افيغدور ليبرمان، حرص           

وأخبره ليبرمـان   . خصوصاً عندما دار الحديث عن تأثير الجالية الروسية على سياسة الحكومة االئتالفية           
ان ثقافة روسيا وعادات شعبها ال تزال مصانة لدى أكثر من مليون مهاجر يهودي، بدليل أنهم احتفلـوا                  

  .هذه السنة بعيد ميالد الشاعر والكاتب بوشكين
 "إسـرائيل بيتنـا   " تكن هذه البادرة في نظر ليبرمان سوى تعبير عن العالقة الوثيقة التي توحد حزب                ولم

  .بحيث نال في االنتخابات األخيرة ثلث أعضاء الكنيست، وفرض نهجه على الحكومة
الصحف األميركية فسرت زيارة ليبرمان لموسكو بأنها مظهر امتعاض ضد الرئيس أوباما ألنه تجاهلـه               

ومن المؤكد ان اسمه سينزل في سجالت مراسـم البيـت           . دعى ان برنامجه المكثف يحول دون لقائه      وا
ولقد ضاعف الموقف الـسلبي     . األبيض كأول وزير خارجية إسرائيلي يرفض الرئيس األميركي استقباله        

وزيـر  األميركي من حنقه وغيظه، خصوصاً عندما بلغه ان أوباما ووزير الدفاع روبرت غيتس استقبال               
لهذا السبب أوحى ليبرمان من خالل التكتيك الذي اتبعه بأن حزبه سيقوي عالقاتـه              . الدفاع ايهود باراك  

السياسية واالستراتيجية مع روسيا بحيث تصبح موسكو الكفة التي يستخدمها مهاجرو دول الكتلة الشرقية              
  .السابقة لموازنة كفة اللوبي اليهودي األميركي

 "حمـاس " بتأسيس هذه المعادلة مع إسرائيل في وقت يرى ان عالقته الوطيدة مع              ويبدو أن بوتين رحب   
  .تمنحه وضعاً مميزاً يعينه على القيام بدور الوساطة بين الطرفين المتنازعين

، وانفرادهـا بحكـم قطـاع غـزة         2006 في االنتخابات البرلمانية سنة      "حماس"والمالحظ انه منذ فوز     
وهذا ما شجع وزيـر الخارجيـة       . سطينية، يرفض الغرب محاورة هذه الحركة     وانقالبها على السلطة الفل   

، وإقناعه بالمشاركة في مؤتمر دولي لسالم الشرق األوسط،         "حماس"الروسي الفروف على استقبال وفد      
  .يحضره العرب واإلسرائيليون
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 كارازوفا، رئيـسة دائـرة      والثابت ان ليبرمان استغل اهتمام كبار الدولة الروسية بزيارته ليجتمع بتاتيانا          
ثم تبين الحقاً انها زودته بنسخة مصورة عن أطروحـة الطالـب            . إسرائيل في معهد الدراسات الشرقية    

العالقـات الوثيقـة بـين      ":  سنة، وعنوانها  25الجامعي محمود عباس التي كتبها في جامعة موسكو قبل          
 على محاولة إثبـات التعـاون بـين         ويركز أبو مازن في بعض فصول أطروحته      . "الصهيونية والنازية 

 وكل ما يتعلق بمسألة اإلبادة الجماعية ليهـود         "الهولوكوست"الحركتين الصهيونية والنازية، وعلى إنكار      
وكان من الطبيعي ان يزود ليبرمان زمالءه الوزراء بنسخ من األطروحة كي يقـنعهم بـصوابية     . ألمانيا

  .لطة الفلسطينيةموقفه المعارض لمبدأ مشروع السالم مع الس
ويذهب ليبرمان في معارضته لمبدأ خطة دولتين لشعبين، الى حد توزيع كتاب آخر من تأليف الصهيوني                

وقد استعان بالبروفسور ينتسون نتانياهو، والـد رئـيس الـوزراء، لكتابـة             . المتزمت اسرائيل زينغفيل  
  .المقدمة

وقد . "أرض بال شعب لشعب بال أرض     ": عبارةوأهمية زينغفيل لدى الشعب اليهودي أنه هو الذي ابتكر          
استخدمت غولدا مائير هذه المقولة للرد على رسالة العالم اليهودي انشتاين عندما كتب لهـا مـستوضحاً                 

  .عن مصير سكان األرض األصليين
خالف اإلدارة األميركية مع الوزير ليبرمان ال يقتصر على معارضة موقفه المتعلق بمـشروع الـسالم                

وقد . إنما يتعداه ليصل الى قناعته الدينية الرافضة لكل وجود فلسطيني فوق أرض يهودا والسامرة             فقط، و 
حرضه على تبني هذا الخيار العميد أدريان اغاسي، المحامي اليهودي البريطاني األصـل الـذي أفتـى                 

رمان في  ويستعمل ليب . بضرورة فصل الجانب السياسي عن شرعية المستوطنات وحصره بالجانب الديني         
باعتبارهـا  ) التـوراة (دفاعه عن هذا المعتقد منطق اغاسي، ليطلب من نتانياهو التقيد بكالم العهد القديم              

  .مصدر التشريعات المناقض لكل قرارات األمم المتحدة
.  لعائلة يهودية ذات أصول عراقية خرج منها سبعة حاخامـات          1964ولد أدريان اغاسي في لندن سنة       

وكـان  . حاماة، انتقل الى اسرائيل ليواجه االنتفاضة األولى كجندي في قوات االحتالل          وبعد ان درس الم   
وعندما عين قاضياً خالل االنتفاضـة      . "الفلسطينيين" بدل كلمة    "العرب"دائماً يحرص على استخدام كلمة      

المتمردين ال  وبرر عمله بالحجة القائلة ان      . الثانية، أدخل الى السجن مئات المتظاهرين من دون محاكمة        
  .يستخدمون الذرائع السياسية للتعبير عن غضبهم، وإنما يستخدمون سالح اإلرهاب الديني

القاسم المشترك الذي جمع بين المهاجر العراقي األصل والمهاجر المولـدافي األصـل ليبرمـان، هـو                 
. اق األخـرى  التعصب الديني، وإصرارهما على بناء دولة يهودية عنصرية خالية من األجناس واألعـر            

اعتراف الـسلطة الفلـسطينية     "خصوصاً أن الوزير ليبرمان هو الذي أضاف في البيان الوزاري عبارة            
بالخطر الـداهم علـى     "وهذا ما دفع الرئيس السابق للكنيست ابراهام بورغ الى وصفه           . "بيهودية الدولة 
  ."الديموقراطية

لذي شغل رئاسة الوكالة اليهودية المـسؤولة عـن          اإلسبانية قال بورغ ا    "الموندو"وفي مقابلة مع صحيفة     
ان المشكلة ال تكمن في شخصية وزير الخارجية، بل في الدعم الشعبي الذي حصل              : الهجرة إلى إسرائيل  

واعتبر ان نجاح تيار ليبرمان يقود إسرائيل الى صدام حتمي بين مفهوم الديموقراطيـة ومفهـوم                . عليه
، ان إسرائيل تحولـت     "التغلب على هتلر  "الكتاب الذي أصدره بعنوان     النظام الديني اليهودي، ورأى في      

  .الى غيتو صهيوني، يحمل في طياته بذور هالكه اذا حدد نفسه كدولة يهودية
وفي زيارته األولى لواشنطن حذر نتانياهو من خطر شعبية ليبرمان، مؤكداً انه سـيكون هـو رئـيس                  

وهذا ما  . قفهم من المفاوضات باستئناف عمليات االستيطان     الوزراء المقبل في حال ربط الفلسطينيون مو      
لمح الى عواقبه ايضاً الرئيس حسني مبارك، معلناً ان المستوطنات اإلسرائيلية تسد الطريق امام اتفـاق                

  .سالم مع الفلسطينيين، مشدداً على تمديد تجميد فترة النشاط االستيطاني الى السنة المقبلة
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 ان نتانياهو قد يقبل بصيغة تبادل األراضي، كما عرضـها عليـه شـمعون               وترى الصحف اإلسرائيلية  
 عـن ثغـرات   "هيئة ارض فلسطين  "وقد كشف رئيس ومؤسس     . بيريز، كحل نهائي لهذه المشكلة المعقدة     

قاتلة في هذه الصيغة المريبة، وكتب في الصحف ينبه الرئيس محمود عباس الى األفخاخ المنصوبة فـي                 
  .طريقه

كمـا تريـد نقـض      . ئيل تريد نقض القانون الدولي بأن الضفة وغزة أرض فلسطينية محتلة          قال ان إسرا  
ومعنـى  . القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن األرض الفلسطينية محتلة ويجب االنسحاب منها            

تملك علماً بأنها ال    . 1967 بأراض احتلتها سنة     1948القول ان إسرائيل تريد تبادل أراض احتلتها سنة         
  .أي حق في امتالك اإلثنتين

 ترى ان القبول بصيغة تبادل األراضي ليس اكثر من مدخل لتفتيت القضية وتحويلها الى قضايا                "حماس"
وهي تنظر الى محمود عباس كرئيس ال يمثل جميع         . منفصلة مثل الحدود والمياه والالجئين واالستيطان     

  .الفلسطينيين، وال يحق له التكلم باسمهم
 ان نتانياهو اتفق مع جورج ميتشل على عدم اإلعالن في شكل رسمي عن تمديد               "معاريف" صحيفة   قالت

وفي هذه األثناء سيقوم رئيس وزراء      . تجميد بناء المستوطنات بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري        
مرت منـذ سـنة     إسرائيل بزيارة مدينة أريحا الفلسطينية، كبادرة حسن نية الستكمال ما دشنه ايهود اول            

  .ونصف السنة تقريباً، عندما زار الضفة الغربية
من جهة أخرى حدد الرئيس األميركي اوباما فترة سنة واحدة لتحقيق اتفاق سالم في الـشرق األوسـط                  

وهـي تـأتي فـي      . أي انه بعد سنة سيبدأ الحملة االنتخابية لوالية ثانية        . بسبب اعتبارات سياسية محلية   
ويتوقع الجمهوريون ان يفقد الـديموقراطيون الـسيطرة علـى          ). نوفمبر(ين الثاني   أعقاب انتخابات تشر  

ومعنى هذا ان الرئيس سيضطر الى تجميـد إنجازاتـه الداخليـة التـي تبلـورت فـي                  . مجلس النواب 
كما تبلورت إنجازاته الخارجية في فتح صفحة       . اإلصالحات المالية وصناعة السيارات والتأمين الصحي     

عالم اإلسالمي، وفي تقليص مخزونات السالح النووي مع روسيا، وفي محاولة إحالل السالم             جديدة مع ال  
  .بين الفلسطينيين وإسرائيل

الرئيس أوباما أعلن أكثر من مرة عن حاجته الى فرض سالم في الشرق األوسط، ألن ذلك يقلص قـدرة   
 إخفاق نتانياهو وعباس فـي تحقيـق        ولكنه في الوقت ذاته يتخوف من     .  على تجنيد االنتحاريين   "القاعدة"

وتكمن مخاوفه من احتماالت سيطرة إيران على العراق في حال انسحبت القوات األميركية             . اتفاق سالم 
  . الى حكم أفغانستان"طالبان"من آخر قواعدها في العراق وأفغانستان، ومن احتمال عودة 

ومن المؤكد  . يتعاظم في منطقة الشرق األوسط    الصحف البريطانية ترى ان تهديد مكانة الواليات المتحدة         
ان ذلك سيؤثر على مكانتها الدولية، لذلك تتوقع لندن ان يعمد أوباما الى تأجيل انـسحابات قواتـه مـن                    

  .العراق وأفغانستان، مقلداً في اإلطار الداخلي دور سلفه الرئيس نيكسون
كما أرجـأ فـتح عالقـات       . دة من فيتنام  ومعروف أن نيكسون أرجأ لمدة سنتين انسحاب الواليات المتح        

ألنه حاول كسب انتصارات داخلية عـن طريـق         . ديبلوماسية مع الصين لئال يغضب االتحاد السوفياتي      
  .توظيف السياسة الخارجية لمصلحة معركته االنتخابية

 حملة  لهذه األسباب وسواها يضغط أوباما على نتانياهو وعباس من اجل تحقيق اتفاق يمكن أن يوظفه في               
  ..التجديد

  11/9/2010الحياة، لندن 
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