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 يعرض على عباس البناء علـى نطـاق        ونتيناهو  .. .ق اليوم لمباشرة تنطل لمفاوضات ا الجولة الثانية ل   .1

  محدود في المستوطنات
رئيس الوزراء  ونقالً عن الوكاالت، أن فلسطين المحتلة، من 14/9/2010الخليج، الشارقة، نشرت 

يتوجه اليوم، إلى منتجع شرم الشيخ المصري لبدء الجولة الثانية من  ساإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
ضات مع الفلسطينيين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزيرة الخارجية األمريكية هيالري المفاو

  .كلينتون والمبعوث األمريكي جورج ميتشل الذي وصل، أمس، والرئيس المصري حسني مبارك
أعلن مكتب نتنياهو عن إلغاء مراسم إعالمية كان مقرراً إجراؤها على هامش الجولة، بينها مؤتمر و

وعلقت وسائل إعالم إسرائيلية . ي مشترك مع عباس، ما يشير إلى حجم الخالفات بين الجانبينصحاف
  .على ذلك بالقول إن الصحافيين سيكتفون بالتقاط صور مصافحة للمشاركين

. ويبدو أن الفجوة بين مواقف الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني سحيقة لدرجة تمنع عقد مؤتمر صحافي
" التجميد الجزئي" الخالفية األكثر حدة، موضوع االستيطان، سيما مع اقتراب نهاية فترة ومن بين القضايا

وأشارت تقارير إسرائيلية، أمس، إلى أن نتنياهو سيعرض على .  من الشهر الحالي26المزعوم في 
د أولمرت  نفس السياسة التي كان يتبعها رئيس الوزراء السابق إيهوبإتباع" تجميداً جزئياً"الفلسطينيين 

" هآرتس"وذكرت صحيفة . لالستمرار في المفاوضات" التجميد"لاللتفاف على اشتراط الفلسطينيين تمديد 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول . من أعمال البناء في الكتل الكبرى% 90أن التجميد المقترح يعني أن تتم 

شل والرئيس األمريكي باراك إسرائيلي أن نتنياهو عرض خطته الجديدة لتنفيذ سياسة أولمرت على ميت
  .أوباما وهيالري كلينتون

اإلدارة األمريكية فتحت خطاً من "إن " فرانس برس"ـوقال مسؤول فلسطيني فضل عدم كشف اسمه ل
المباحثات مع الجانب اإلسرائيلي منذ جولة واشنطن في الثاني من هذا الشهر، بهدف التوصل إلى صيغة 

  ."مالئمة لقضية تجميد االستيطان
اإلدارة األمريكية تتخوف من "وقال مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية رفض كشف هويته إن 

عرض هذه الصيغة على الجانب الفلسطيني قبل الغوص في المفاوضات خوفاً من رفضها وبالتالي تعثر 
ن اإلدارة على ما يبدو أ"وأضاف المسؤول المشارك في الوفد المفاوض ". المفاوضات قبل أن تبدأ

 مع الجانب اإلسرائيلي حينما نكون في وسط المفاوضات إليهااألمريكية تود عرض صيغة يتم التوصل 
  ". تبدأ خوفاً من انهيارهاأنوليست قبل 

اإلدارة األمريكية طلبت رسمياً من االتحاد األوروبي العمل معها "وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن 
  . "صيغة مالئمة للخروج من مشكلة تجميد االستيطانبالبحث عن " إسرائيل"إلقناع 

وقال عضو الوفد المفاوض محمد اشتية . وشددت السلطة، أمس، على أن السالم واالستيطان ال يلتقيان
موقفنا واضح وأبلغناه قبل قمة شرم الشيخ لإلدارة األمريكية "من عمان إن " فرانس برس"في اتصال مع 

نحن ال نقبل الحديث عن استيطان جزئي أو مخفف أو بطيء، " وأكد ،"تقيانإن السالم واالستيطان ال يل
  ".ومطلبنا أبلغناه لإلدارة األمريكية بالوقف التام لالستيطان
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صائب عريقات، الذي يرأس الوفد الفلسطيني في شرم الشيخ، أن الفلسطينيين يواجهون  .وأكد د
وقال، في . رأسها قضيتا القدس والحدودحول قضايا العرب وعلى " إسرائيل"مفاوضات شرسة مع 

  ".إسرائيل"التزام على "المصرية نشرتها أمس، إن وقف االستيطان " األهرام"تصريحات لصحيفة 
صائب  من عسكر، أن سيد إسماعيلنقالً عن مراسلها  13/9/2010، موقع فلسطين أون الين وأورد

 االستيطان في أراضي الضفة الغربية ، على أن استمرار"فلسطين"عريقات، أكد في تصريح خاص بـ
السالم واالستيطان " على أن ، مشدداً"حكماً إسرائيلياً على المفاوضات المباشرة بالفشل"والقدس يعد 

  ". خطان متوازيان من المحال أن يلتقيا، وأن على الحكومة اإلسرائيلية أن تدرك ذلك
، أن نتنياهو، صالح النعامي غزةا من  نقال عن مراسله14/9/2010الشرق األوسط، لندن، وذكرت 

، "إن إسرائيل ال يمكنها أن تستمر في التجميد الكامل"خالل لقائه بمبعوث اللجنة الرباعية توني بلير،  قال
 لن تقوم ببناء الوحدات السكنية التي يجرى التخطيط لها، والمقدر عددها بعشرات "إسرائيل"موضحا أن 

وأشارت المصادر  .ة اليهود الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربيةاآلالف، إال أنها لن تعلق حيا
ذاتها إلى أن نتنياهو سبق أن قدم االقتراح لكل من الرئيس األميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيته 

  .كلينتون وميتشل
ية تقـارير صـحاف   نقال عن مراسلها من الناصرة أسعد تلحمي أن          14/9/2010الحياة، لندن،   وجاء في   

 في واشنطن،   أسبوعين في لقائهما قبل     أوبامان نتنياهو ابلغ كال من الرئيس باراك        أ إسرائيلية ذكرت أمس  
 مـع   "في شكل جزئي  " في القدس، بأن البناء في المستوطنات سيستأنف         أمس من   أولوبلير خالل لقائهما    

 الذي اتبع سياسـة مواصـلة       تأولمر إيهودانتهاء مدة التجميد، وعلى غرار ما كان متبعاً في عهد سلفه            
  .البناء بشكل غير مكثف في موازاة التفاوض

  
  ال أمن من دون األرض والحدود  والمفاوضات ستبدأ اليوم بلقاءات منفردة : شعثنبيل  .2

 نبيل شعث، عضو الوفد الفلسطيني المفـاوض،        .قال د : مينا العريبي  -  واشنطن ، كفاح زبون  - رام اهللا 
ليوم بلقاءات منفردة يعقدها الرئيس المصري حسني مبارك مع كل من الرئيس            إن المفاوضات ستنطلق ا   

محمود عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيـرة الخارجيـة األميركيـة هـيالري               
ـ   .كلينتون، كل على حدة، قبل عقد جلسة عامة تضم جميع األطراف            أن  "الشرق األوسـط  "وأكد شعث ل

 لمفاوضات جادة من دون شروط مسبقة، وسيبذل جهوده خالل          "إسرائيل"يحاول دفع   الرئيس المصري س  
هذه االجتماعات من أجل تقريب وجهات النظر، وجسر الهوة بين مواقف األطراف، قبل بدء اللقـاءات                

وقال شعث إنه ال اقتراحات على الطاولة اآلن من أي طـرف مـن األطـراف، وإن طاولـة       .المباشرة
  .الفيصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليينالمفاوضات هي 

 ملفات مهمة، وهي األرض والحدود واألمن، بخالف ما يقولـه           3وأوضح شعث أن جولة اليوم ستبحث       
وعقب شعث على الطلـب اإلسـرائيلي       . اإلسرائيليون الذين يريدون بدء المفاوضات بملف األمن وحده       

  ." ذلك جيداال أمن من دون األرض والحدود وهم يعرفون": بقوله
وكان نتنياهو أكد أول من أمـس أن        . أما العقبة الثانية، فهي مسألة االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية        

وقال شعث إن هذه القضية ليست أبـدا        .  كوطن قومي لليهود يعتبر أساس السالم      "إسرائيل"ـاالعتراف ب 
ولة اإلسرائيلية، موضحا أن إسرائيل تريـد       للنقاش، وإنه يستحيل على الفلسطينيين االعتراف بيهودية الد       

  .من الفلسطينيين االعتراف بها يهودية كي تقطع الطريق أمام مطالبتهم بعودة أي الجئ فلسطيني
والقضية الثالثة، هي ما إذا كانت المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت مع رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي                  

  .السابق إيهود أولمرت
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 اعترضت على   "إسرائيل" أن   "الشرق األوسط "مفاوضات ستبدأ من الصفر، وعلمت       إن ال  "إسرائيل"وتقول  
موقفنا هو أن نبدأ من حيث انتهت مع أولمرت، أما هـم            "وقال شعث   . بدئها من حيث انتهت مع أولمرت     

  ."فيرفضون ذلك، ونحن نتمسك بهذا الموقف
وفجـرت هـذه القـضية    . السـتيطان ، فهي قضية اأما القضية الرابعة التي قد تنسف المفاوضات مبكراً   

  .خالفات كبيرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وبين اإلسرائيليين أنفسهم
 الجاري، وسنتصرف بعـدها وفـق الموقـف         26نحن سنواصل المفاوضات حتى     "إلى ذلك، قال شعث     

ال تغيير عليه   هذا موقف   .. سننسحب من المفاوضات إذا ما استأنفت إسرائيل البناء       "وأوضح  . "اإلسرائيلي
  ."أبدا

  14/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  عريقات التقى نظيره اإلسرائيلي إسحاق مولخو : مصادر فلسطينية .3
ـ    أ:  وليد عوض  -رام اهللا     بـأن رئـيس طـاقم       "القـدس العربـي   "كدت مصادر فلسطينية االثنين ل

ولخو الخميس الماضـي     م إسحاق اإلسرائيلي صائب عريقات التقى نظيره      .المفاوضات الفلسطيني د  
 حيث تم تأجيله عقب تسرب موعده       أريحا في    لهم سابقاً   اثر تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً      أبيبفي تل   
وضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، بأن اللقاء الذي كان مقررا             أو. اإلعالملوسائل  

 تقديمها للفلـسطينيين كبـادرة   "ائيلسرإ" بين عريقات ومولخو لبحث التسهيالت التي تعتزم         أريحافي  
 علـى حـد   أبيبحسن نية تجاههم جراء استئناف المفاوضات المباشرة عقد عشية عيد الفطر في تل              

 نبيل شعث عضو الفريق الفلسطيني للمفاوضات المباشـرة علمـه           .ومن جهته نفى د   . قول المصادر 
  .بعقد ذلك اللقاء

13/9/2010، القدس العربي، لندن  
  

   لإلجماع الوطني الفلسطيني" فظاًتحدياً" المفاوضات المباشرة يمثل استئناف :أيمن طه .4
قال أيمن طه، الناطق الرسمي باسم حركة حماس إن المفاوضات توظف من قبل : صالح النعامي - غزة

 التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وعلى رأسها تواصل االستيطان في "الجرائم"إسرائيل للتغطية على 
لغربية، والتهويد في القدس المحتلة، معتبرا أن رئيس السلطة الفلسطينية يوفر إلسرائيل المظلة الضفة ا

 إلى حقيقة "الشرق األوسط"وأشار طه في تصريحات لـ ."الجرائم"الدولية التي تمكنها من ارتكاب هذه 
 " فظاًتحدياً"يل يمثل أن قرار السلطة الفلسطينية بالموافقة على استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائ

لإلجماع الوطني الفلسطيني الذي عبرت عنه الفصائل والمجتمع الفلسطيني، الذي أعلن بشكل ال يقبل 
، داعيا إلى "أن هذه المفاوضات تستهدف الحق التاريخي للفلسطينيين في أرضهم ومقدساتهم"التأويل 

  .تكثيف الرد الشعبي العام ضد استئناف المفاوضات
 أن تسفر الجولة الثانية من المفاوضات عن قبول السلطة بالموقف اإلسرائيلي القاضي وتوقع طه

بمواصلة االستيطان في التجمعات االستيطانية الكبيرة، مشيرا إلى أن حركته ترفض المفاوضات، سواء 
  .كانت في ظل االستيطان أو من دونه

أجل التغطية على عدوانها ضد الشعب  المفاوضات المباشرة من "إسرائيل"ولم يستبعد طه أن توظف 
 وظفت المفاوضات "إسرائيل"الفلسطيني والشعوب العربية واإلسالمية، مؤكدا أن تجربة الماضي تؤكد أن 

  .مع بعض العرب لالعتداء على العرب اآلخرين
ورفضت حركة حماس التصريحات التي أدلى بها يوفال ديسكين، رئيس جهاز المخابرات اإلسرائيلية 

، التي قال فيها إن حماس أقدمت على تنفيذ هجمات ضد المستوطنين في الضفة الغربية "الشاباك"اخلية الد
  . والسلطة الفلسطينية"إسرائيل"مؤخرا من أجل إفشال المفاوضات المباشرة بين 
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وقال طه إن حماس ملتزمة ببرنامج المقاومة سواء كانت هناك مفاوضات أم لم تكن، مشددا على أن 
وشدد طه على أن عمليات المقاومة  . تنفيذ العمليات مع استئناف المفاوضات المباشرة أمر عرضيتزامن

إن ": تخضع العتبارات الزمان والمكان، وال يتم إخضاعها، البتة، العتبارات سياسية، مستدركا بالقول
  ."أدت عمليات المقاومة إلى إفشال المفاوضات المباشرة، فلتذهب المفاوضات للجحيم

وأكد طه أن عمليات المقاومة تأتي للرد على الجرائم التي يرتكبها االحتالل في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، معتبرا أن كل الشرائع الدولية تكفل للشعب الذي يعيش تحت االحتالل مقاومة المحتل بكل السبل 

ى االعتراف بالحقوق واعتبر أن المقاومة هي السبيل الوحيد إلرغام حكومة االحتالل عل .والوسائل
  .الوطنية للشعب الفلسطيني وردعها عن مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين

  14/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  اقتحام األقصى واالستيطان يؤكدان فشل المفاوضات : زهريأبو  .5
قصى وتواصل  سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس، أن اقتحام باحات المسجد األ.دأكد : ةغز

 . االستيطان، يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك أنها جاءت غطاء للمفاوضات وجرائم االحتالل المتواصلة
تكثيف االستيطان يجعل : "إن "المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال أبو زهري في تصريح خاص لـ

ريمة بحق القضية المفاوضات أمر كارثي على الوضع الفلسطيني ويرتكب فيه المفاوض الفلسطيني ج
، محذراً من التمادي في طريق المفاوضات مع استمرار االستيطان واالعتداءات بحق أبناء "الفلسطينية

وأكد أن إعالن االحتالل عن بناء ثالثة عشر ألف وحدة استيطانية في القدس، يؤكد  . شعبنا الفلسطيني
 وطالب أبو زهري بالضغط بقوة على .أن المفاوضات جاءت غطاء لهذا االستيطان وليس من أجل وقفه

المفاوض الفلسطيني لوقف هذه المفاوضات، السيما أن عدداً من اليهود تجرؤا واقتحموا ساحات المسجد 
  .األقصى المبارك في ظل تغني المفاوض بالمفاوضات

  13/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

  ي الحد األدنى مفاوضات شرم الشيخ ال تبشّر بخير وال تلب: البردويل .6
من " قدس برس"حذر القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ :غزة

اجتماعات شرم الشيخ : "تبعات الجولة الجديدة من المفاوضات على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وقال
بيد السلطة " ماسح" لضرب 1996دائما ال تأتي بخير للشعب الفلسطيني، فقد كانت اجتماعات عام 

الفلسطينية، وذقنا األمرين، ثم جاء اجتماع العام الماضي عقب الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ليملي 
على الشعب الفلسطيني شروط التركيع والخضوع من أجل اإلعمار، وهي تأتي اليوم متزامنة مع حملة 

في الضفة الغربية، ولهذا فإن " حماس"د أمنية شرسة تقودها أجهزة أمن السلطة بالتنسيق مع االحتالل ض
عقد مفاوضات في ظل هذه الظروف ال يلبي الحد األدنى من مطالب الشعب الفلسطيني وإنما يلبي 

لقد ذقنا "وأضاف  ".الذين ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا عرابين لالحتالل" فتح"مطالب سماسرة بعض قادة 
لدفاع عن شعبنا وحقوقنا، ونحن نخشى أن تتكرر مأساتنا األمرين في السنوات الماضية ولم نتردد في ا

مع شرم الشيخ، ولكن ال خيار أمامنا إال المقاومة ضد أي تصفية للقضية الفلسطينية، وسنقاوم إلى آخر 
  ".رمق

نحن : "في المفاوضات، قال البردويل" حماس"وعما إذا كان هذا الرفض للمفاوضات سببه عدم إشراك 
 على أرضنا وعلى حقوق شعبنا، هذه نعتبرها مساومة ال أساس شرعي أو وطني لن نحاور االحتالل

  ".  على مفاوضة االحتالل على حقوق شعبنا" حماس"لها، ولذلك لن يحلموا بأن توافق 
  14/9/2010قدس برس، 
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  يذهبون إلى شرم الشيخ على وقع أشالء الشهداء" أوسلو"أصحاب : رضوان إسماعيل .7
 رضوان القيادي في حركة حماس إن حركته تدين االستمرار في تصفية القضية  إسماعيل.دقال : غزة

الفلسطينية، وبدء الجولة الثانية من المفاوضات الفاشلة والعبثية، في ظل استمرار العدوان على الشعب 
تتزامن هذه الجولة الجديد من : "وأضاف. الفلسطيني، وعلى وقع أشالء الشهداء في بيت حانون

 العبثية والفاشلة في شرم الشيخ مع الذكرى السنوية السابعة عشر لتوقيع اتفاق أوسلو، والذي المفاوضات
جاء بعد جواالت مفاوضات مرثونية كان مصيرها الفشل، لتنذر بفشل جديد وأكبر، وأضرار على 

ي يبدو أن أصحاب أوسلو وأصحاب المفاوضات ف: "وتابع". القضية الفلسطينية ومخاطر حقيقية عليها
واشنطن الجديدة ما زالوا يبحثون عن مصالح شخصية وفئوية ضيقة، ويفرطون بثوابت وحقوق الشعب 
الفلسطيني، ولم يعد يهمهم مصلحة الشعب الفلسطيني، واستمرارهم في التعاون واألمني والتنسيق مع 

فات صائب ، مشيرا إلى أن خال"االحتالل في ظل استمرار جرائم االحتالل في األراضي الفلسطينية
  . عريقات، ونبيل شعث على رئاسة فريق التفاوض الفلسطيني تؤكد ذلك

  13/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  جرائم المستوطنين تهدد لنسف جهود السالم: فتح .8
وقال . "جرائم المستوطنين تهدد لنسف جهود السالم"حذرت فتح أمس من أن :  كفاح زبون - رام اهللا

يؤكد موقفنا بأن االحتالل واالستيطان "تحدث باسم حركة فتح، إن إرهاب المستوطنين أحمد عساف، الم
إن جرائم " نسخة منه، "الشرق األوسط"وأضاف عساف في بيان صحافي، تلقت . "هما العدو األول للسالم

ة إلى المستوطنين تهدد لنسف جهود السالم المبذولة بقيادة الواليات المتحدة، ألنها تهدف لجر المنطق
وطالب عساف كل أطراف الرباعية الدولية بإلزام حكومة . "دوامة من العنف ومربع الفعل ورد الفعل

االحتالل اإلسرائيلي بوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين العزل الذين أصبحوا غير آمنين 
  .على حياتهم أو ممتلكاتهم، حتى وهم داخل بيوتهم

  14/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   الوفد الفلسطيني المفاوض إلى عدم الذهاب إلى شرم الشيخ يدعوتيسير خالد  .9
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية، عـضو المكتـب الـسياسي للجبهـة                : رام اهللا 

الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد الوفد الفلسطيني المفاوض إلى عدم التوجه إلى شـرم الـشيخ،                
 سبتمبر الجاري، حتى تتضح الصورة بشأن اعتزام استئناف بنـاء آالف  / أيلول26واالنتظار إلى ما بعد  

 مستوطنة في الضفة الغربية، مع انتهاء فترة التجميـد المزعـوم            26الوحدات االستيطانية في أكثر من      
 إلى شرم الشيخ    إن الذهاب " قدس برس "وقال خالد، في تصريح مكتوب ، وصل         .للبناء في المستوطنات  

في وقت تناور فيه حكومة المستوطنين اإلسرائيلية حول جدول أعمال االجتماع، وتشهر فيه كذلك سيف               
البناء في المستوطنات في وجه الجانب الفلسطيني، من شأنه أن يضعف التضامن الدولي مـع الجانـب                 

ن كـوابح، بحجـة أن الجانـب        الفلسطيني، وأن يغري هذه الحكومة الستئناف نشاطاتها االستيطانية دو        
الفلسطيني قد تراجع عن مطلبه بوقف جميع أشكال النشاط االستيطاني، كشرط ال غنى عنه لتوفير أجواء                

  .تساعد على انطالق مفاوضات جادة
  13/9/2010قدس برس، 

  
  داخل منظمة التحرير ازداد خالل الفترة األخيرة" التهميش": "الشعبية" .10

" التهميش"قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر إن  :المحمد جم - القدس المحتلة
داخل منظمة التحرير ازداد خالل الفترة األخيرة بحدود تجاوزت العرف الوطني في اتخاذ القرارات وان 
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أن الفصائل األقل تمثيال ال "أضاف جابر في تصريح صحفي و. المفاوضات اليوم لهي نكسة ونكبة جديدة
تمنع من إبداء رأيها وهي حريصة على أن يكون لها موقف في كافة القضايا، لكن إدارة جلسات اللجنة 

تفكير "، مشيراً إلى "التنفيذية ال تأخذ بعين االعتبار أعراف العمل في هذه المؤسسة ويتم إدارة الظهر لها
  .داخل الجبهة إلعادة تقييم وضعها في اللجنة التنفيذية" جدي

  13/9/2010لدوحة، الشرق، ا
  

  شروط نتنياهو عراقيل أمام التقدم في المفاوضات": النضال الفلسطينية" .11
حديث رئيس الوزراء اإلسرائيلي "اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني : بارعة ياغي - دمشق

 بنيامين نتنياهو عن يهودية إسرائيل واستمرار االستيطان تهريج سياسي وشروط مسبقة ضمن مسرحية
وذكرت الجبهة في بيان أمس في ". هزيلة تقوم على وضع العقبات أمام أي تقدم في مفاوضات السالم

ما تطالب به الحكومة اإلسرائيلية واستمرارها في سياسة االستيطان دليل واضح على نيتها "دمشق أن 
دولة الفلسطينية عدم الشروع بمفاوضات من أجل التوصل إلى حل حقيقي ينهي االحتالل ويمهد إلقامة ال

مع انطالق الجولة الثانية من المفاوضات في شرم الشيخ ولضمان استمراريتها "وأوضحت أنه  ".المستقلة
في أجواء إيجابية، يجب على حكومة االحتالل أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية ووقف البناء 

بناء أي حجر في أية مستوطنة "ن ، محذرة من أ"االستيطاني بشكل تام في األرضي الفلسطينية بكاملها
لجنة المتابعة العربية بتوفير الدعم " وطالبت  ".ينذر بتفجير األوضاع وانتهاء الحديث عن المفاوضات

  ".للمفاوض الفلسطيني
  14/9/2010الوطن أون الين، السعودية، 

  
   من أنصارها65حماس تتهم السلطة باعتقال  .12

 من 65من الفلسطينية، التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتقال حماس، أجهزة األ اتهمت حركة: رام اهللا
وقالت الحركة، في بيان  . أسيراً محررا40ًأنصار وقيادات الحركة، في الضفة الغربية المحتلة، بينهم 

إن االعتقاالت تمت من خالل اقتحام المنازل، أو من خالل االستدعاءات  المكتوبة، واالتصاالت "مكتوب 
  ".الهاتفية

  13/9/2010دس برس، ق
  

   كلينتون ال تحمل حلوال وسطا  أن اتفاق وتؤكد ألي تعلن عدم التوصل "إسرائيل" .13
 إلى انه لم يتم التوصل أمس "إسرائيل" مصادر سياسية رفيعة في حكومة  أعلنت:اشرف الهور -غزة 
المباشرة، وذلك  من المواضيع التي سيجرى بحثها خالل المفاوضات أي اتفاق مع الفلسطينيين على أي

 عن تلك المصادر الرفيعة قولها ان وزيرة اإلسرائيليةونقلت االذاعة . قبل يوم من مباحثات شرم الشيخ
ال تحمل في جعبتها اي صيغة "الخارجية االمريكية هيالري كلينتون التي ستحضر مباحثات شرم الشيخ 

 اليجاد حلول تسمح باحراز " حثيثةجهودا"ن الجانب االمريكي يبذل أ إلىولفتت المصادر . "حل وسط
 "إسرائيل"وقالت ان كلينتون ستزور بعد االربعاء بعد انتهاء مباحثات شرم الشيخ . تقدم في المفاوضات

.   الملك عبد اهللا الثانياألردني عمان للقاء العاهل األردنية العاصمة إلىورام اهللا ثم ستتوجه يوم الخميس 
في ظل الخالف الشديد في وجهات النظر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وجاءت التصريحات اإلسرائيلية 

 انها لن "إسرائيل"على قضية االستيطان احد الملفات العالقة التي تبحث خالل المفاوضات، حيث قالت 
 من الشهر الجاري، مما دفع بالرئيس محمود 26 بعد انتهائه يوم أخرىتمدد قرار تجميد االستيطان مرة 

  .لتهديد باالنسحاب من المحادثاتعباس ل
  13/9/2010القدس العربي، لندن، 
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   تاريخية وكان يجب تلقفها وتبنيهاة مبادرة السالم العربي: اإلسرائيليوزير شؤون األقليات .14

وجه وزير شؤون األقليات في الحكومة اإلسرائيلية، الذي ينافس إيهود باراك على رئاسة : نظير مجلي
 شديدا للحكومة اإلسرائيلية السابقة برئاسة أرئيل شارون، بشأن تعاملها مع المبادرة حزب العمل، انتقادا

ودعا إلى تصحيح هذا الخطأ . وقال إن هذه المبادرة تاريخية، وكان يجب تلقفها وتبنيها. العربية للسالم
  .واإلفادة منها لصنع السالم التاريخي مع جميع الدول العربية واإلسالمية

ويحتاج إلى قائد .  إن هذا السالم ممكن"الشرق األوسط" برافرمان، في حوار خاص مع وقال أفيشاي
ودعا رئيس حكومته الحالي، بنيامين نتنياهو، إلى أن يتحلى بالشجاعة، ويتحرر من القيود  .شجاع

تبر واع. اآليديولوجية القديمة، التي ولى زمانها، ويسعى إلنجاح مفاوضات السالم مع الرئيس الفلسطيني
قضية البناء االستيطاني مسألة ثانوية ال تستحق أن تفشل المفاوضات بسببها، مع العلم أنه ال يمانع في 

  .االستمرار في تجميد البناء ما دامت المفاوضات مستمرة
وأعرب عن امتعاضه من تصريحات وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، التي تناقض تماما أقوال 

  .قالة ليبرمان أو إقالتهنتنياهو، ودعا إلى است
  14/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  يدعو إلى إزالة مخيمات الالجئين الفلسطينيين" الكنيست"رئيس  .15

، رؤوبين ريفلين المجتمع الدولي إلى ممارسة "الكنيست"دعا رئيس البرلمان اإلسرائيلي : الناصرة
جئين من الدول المضيفة والضفة الغربية الضغوط على السلطة الفلسطينية إلزالة كافّة مخيمات الال

وقال  ".تهديد على الوجود اإلسرائيلي في المنطقة"من " حق العودة"المحتلة وقطاع غزة، لما يشكّله 
طالما ظّل الفلسطينيون "الحاكم، " الليكود" ألعضاء حزب 13/9ريفلين، في اجتماع عقد أمس اإلثنين 
حق العودة "، وفق تقديره، على اعتبار أن "يتم التوصل إلى سالميستخدمون الالجئين كأداة سياسية فلن 
  .، حسب رأيه"يشكّل تهديداً وجودياً على دولة إسرائيل

  14/9/2010قدس برس، 
  

  بالتزامه بشأن مواصلة أعمال االستيطان" التقيد" يدعو نتنياهو إلى إسرائيليبرلماني  .16
يه الداد رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو إلى التقيد بالتزامه دعا النائب البرلماني اإلسرائيلي، آري: الناصرة

تجاه اإلسرائيليين واستئناف أعمال البناء في المستوطنات، فور انتهاء فعالية القرار الخاص بتجميد 
، )13/9 (االثنينونقلت اإلذاعة العبرية،  .الجاري) سبتمبر(االستيطان في السادس والعشرين من أيلول 

إن من واجب المعارضة أن تطلب من رئيس الوزراء وأعضاء "المعارضة قوله " كاديما"ة عن عضو كتل
الحكومة، التقيد بالتزامهم الصريح باستئناف أعمال البناء في المستوطنات بعد انتهاء فترة التجميد، أو 

  ".االعتراف بأنهم كذبوا على الجمهور قبل تسعة أشهر
  13/9/2010قدس برس، 

  
   شن هجوم دولي على إيرانإلىيدعو   السابقرئيس الموساد .17

اإلسرائيلي داني ياتوم، إلى شن هجوم " الموساد"دعا الرئيس السابق لجهاز .): أي.بي.يو( –تل أبيب 
" الموساد"عسكري دولي بقيادة الواليات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية، فيما حذر رئيس سابق لـ

، مذكرا بأن الرئيس باراك أوباما األميركية -قات اإلسرائيلية ايضا، هو شبتاي شفيط، من تدهور العال
  ".اكتسب في صباه قيما إسالمية"
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وذكرت وسائل االعالم اإلسرائيلية، أن ياتوم وشفيط تحدثا خالل محاضرتين ألقياها، اول من امس، في 
  .الذي عقد في المركز األكاديمي في هرتزيليا" المؤتمر الدولي لمحاربة اإلرهاب"

في المركز " المؤتمر الدولي لمحاربة اإلرهاب"وقال ياتوم، خالل محاضرة ألقاها، اول من امس، في 
ال أريد أن أكون ضمن تجارب اإليرانيين، وجولة العقوبات الحالية ال تؤثر ولن : "األكاديمي في هرتزيليا

أنه يجب مهاجمة قسم من ويتوصل إلى استنتاج ب" يتدارك العالم نفسه"وعبر عن أمله بأن ". توقفهم
صحيح أن جزءا من المنشآت منتشرة في مواقع كثيرة وبعضها "وأضاف أنه . المنشآت النووية اإليرانية

مدفون عميقا في باطن األرض لكن صحيح أيضا أنه عندما يتم تجنيد قدرات أسلحة الجو في العالم بقيادة 
  ". اإليراني لسنوات طويلة إن لم تتم إزالتهاألميركيين فإنه ثمة إمكانية للتسبب بإرجاء التهديد

يجلس "وقال إنه .  والواليات المتحدة"إسرائيل"وحذّر شفيط، في المؤتمر نفسه، من تدهور العالقات بين 
في البيت األبيض للمرة األولى رئيس لم يجعله مسار حياته منذ والدته يلتقي مع نضارة يهودية، 

ي هو مع السود في الواليات المتحدة وروايتهم التاريخية، وينبغي أن والتضامن الطبيعي في عقله الباطن
حلم الرئيس أوباما هو أن "وأضاف أن  ".نتذكر أن هذا الرئيس احتك في صباه واكتسب قيما إسالمية

يكون الرئيس األميركي الذي يتوصل إلى تفاهم مع األمة اإلسالمية، وفي الطريق لتحقيق هذا الحلم توجد 
إذا أردنا اقتباس المقربين من الرئيس، فإنه نسمع هناك "وتابع أنه ". يرة إحداها هي إسرائيلعقبات كث

ومنذ ) إسرائيل(للمرة االولى منذ قيام الدولة "وقال إنه  ".التعبير أن إسرائيل هي حجر في حذاء الرئيس
وإسرائيل، الذي يستند ترومان في البيت األبيض يخلي التضامن بين الواليات المتحدة ) هاري(الرئيس 

  ". إسالمي- المسيحية، مكانه لتضامن آخر مسيحي -إلى مجموعة القيم اليهودية 
  14/9/2010الراي، الكويت، 

  
  عملية الرصاص المصبوب على غزة لم تحقق أهدافها: ضابط إسرائيلي .18

قاً، وقائد مركز النار أكد العميد في االحتياط تسفيكا فوغيل قائد المنطقة الجنوبية ساب:  وكاالت-القدس 
في عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة ، أن األحداث األخيرة أثبتت أننا أخطأنا حين اعتقدنا أن 

  .عملية الرصاص المصبوب حققت نجاحاً مبهراً
 150 صاروخاً وأكثر من 150وأشار الضابط اإلسرائيلي خالل حديثه إلذاعة الجيش، إلى أن أكثر من 

 إلى 2010 صاروخاً يتم إطالقها كل شهر، والعجيب أنه منذ شهر كانون الثاني 13عدل قذيفة هاون بم
  . صاروخ وقذيفة100 أكثر من "إسرائيل" من نفس العام أطلق باتجاه أبشهر 

نحن كالنعامة نفضل تجاهل ذلك ونتطرق فقط ألحداث جانبية، فحماس تريد أن تثبت "وقال فوغيل 
 هي التي تمثل مصالح الشعب الفلسطيني، وهي ال تتعامل أنهاعربي عامة للجمهور الفلسطيني خاصة وال

بعصبية وال تحاول ضرب األهداف بدقة أكبر، ولكنها حافظت على نفس معدل اإلطالق منذ نهاية عملية 
ردودنا العسكرية ال تحافظ على قوة الردع ونحن سندفع ثمناً غالياً "وأضاف  ".الرصاص المصبوب

نت لدينا فرصة خالل عملية الرصاص المصبوب لم نستغلها إللحاق الهزيمة بحماس، لذلك، ألننا كا
وكان الجدير بنا أن نفهمهم أن كل صاروخ ستدفع قيادة حماس مقابله ثمناً باهظاً، وليس فقط قصف 

وأشار الضابط الرفيع إلى أن التهديد ما زال قائماً وهو يمنع أي فرصة إلجراء  ".ورش حدادة وأنفاق
اوضات حقيقية مع السلطة الفلسطينية، وأن الردود العسكرية اإلسرائيلية على ذلك تتصف بأنها آنية، مف
  ".فحماس تجري عمليات تسلح تشبه تماما ما يجري في جنوب لبنان"

أن كال من ) نيتسان نورييل(وفي ذات السياق، قال رئيس هيئة مكافحة اإلرهاب في إسرائيل العميد 
، مشيرا الى ان حزب اهللا أوروبا غير موجودة في أسلحة حزب اهللا اللبناني يمتلكان حركة حماس وتنظيم

  . كيلومتر300 من ألكثريمتلك طائرة بدون طيار وصواريخ يصل مداها 
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على ): "هرتسيليا(وقال نورييل في كلمة له القاها ضمن المؤتمر السنوي لمكافحة اإلرهاب المنعقد في 
حكومية في سورية توفر لحزب اهللا ولحماس صواريخ، وهذه الجهة تعمل سبيل المثال هناك جهات 

جاهدة لتوفير ودعم الصواريخ لهذه المنظمات، ولهذا فعلينا توجيه رسالة واضحة لسورية مفادها أنه في 
  ".المرة القادمة عندما تنقل الصواريخ سيكون الرد بتدمير هذه الجهة الحكومية

  14/9/2010األيام، رام اهللا، 
  

  األوروبي االتحاد معبحث مسألة رفع مستوى العالقات ت" إسرائيل" .19
قررت وزارة الخارجية اإلسرائيلية التوجـه إلـى وزراء خارجيـة االتحـاد             :  أسعد تلحمي  –الناصرة  

األوروبي ووزيرة خارجية االتحاد كاترين آشتون بطلب استئناف بحث مسألة رفع مستوى العالقات بين              
وهي عملية بدأت منذ أكثر من عامين لكنها توقفت بعد الحرب األخيرة علـى قطـاع                االتحاد وإسرائيل،   

 إن التوجـه    "هـآرتس "وأفادت صـحيفة     .غزة وبعد توقف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية       
اإلسرائيلي الجديد يأتي مع استئناف المفاوضات التي اعتبرها مسؤولون في االتحاد شـرطاً السـتئناف               

 "إسرائيل"وأضافت أن وزارة الخارجية أصدرت تعليماتها لسفراء        .  في االتحاد  "إسرائيل"ع مكانة   بحث رف 
نشأت "في دول االتحاد بالبدء بحملة ديبلوماسية في هذه المسألة للتأكيد أنه مع استئناف العملية التفاوضية                

ما تـرى وزارة الخارجيـة      ك. "أجواء مالئمة الستئناف بحث مسألة تحسين عالقات االتحاد مع إسرائيل         
 بعد أن قامت دول في االتحـاد برفـع مـستوى            "مستوجبة"اإلسرائيلية أن إعادة النظر في هذه المسألة        

  ."إسرائيل"عالقاتها مع السلطة الفلسطينية مع استئناف المفاوضات مع 
  14/9/2010الحياة، لندن، 

  
  "مرمرة"قبطان سفينة ادة  تطلب شه"أسطول الحرية"لجنة التحقيق اإلسرائيلية بمجزرة  .20

الحقائق في " تقصي"ـالتي شكلتها الحكومة ل" لجنة تيركل"ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، أن 
مجزرة أسطول الحرية، توجهت إلى السفارة التركية في تل أبيب، أول أمس، وطلبت استدعاء قبطان 

 عمل اللجنة المحامي هوشاع غوتليب وسلم مركز. خالد ترزي لالستماع إلى شهادته" مرمرة"السفينة 
  ".تل أبيب"طلب اللجنة إلى المسؤول في السفارة التركية في 

  14/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  "الدولة اليهودية"انعكاس لقيم " إسرائيل"عنصرية : حنين زعبي .21
ية المحتلة عن التجمع الوطني الديمقراطي في المناطق الفلسطين" الكنيست"أكدت عضو : القدس المحتلة

 حنين زعبي من باريس أن العنصرية تجاه األقليات في فرنسا مناقضة لقيم الدولة الفرنسية، أما ،48عام 
وشاركت زعبي في إلقاء ". الدولة اليهودية"العنصرية اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين فهي ترجمة لقيم 

 300فرنسي سنوياً بحضور قرابة الذي ينظمه الحزب الشيوعي ال" مهرجان اإلنسانية"محاضرات في 
وركزت زعبي في مداخالتها على أن  .ألف شخص، وتحوز القضية الفلسطينية تقليدياً اهتماماً كبيراً فيه

وأكدت حيوية تضامن قوى . قافلة الحرية نجحت في كسر مؤامرة الصمت حول الحصار على غزة
  .إلصرار على محاسبتهاوا" إسرائيل"العدل والحرية مع الشعب الفلسطيني وفي عزل 

  14/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  يعتبرون أنفسهم علمانيين من يهود إسرائيل% 42 .22
على األقل % 42 أن "إسرائيل"أظهر استطالع للرأي أجراه المكتب المركزي لإلحصاء في : )أ ف ب(

ع الذي نشره المكتب وبين االستطال .من اليهود البالغين في الدولة العبرية يعتبرون أنفسهم علمانيين
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% 12و" تقليديين% "13و" غير متدينين كثيراً% "25منهم يعتبرون أنفسهم علمانيين و% 42األحد أن 
من األشخاص الذين شملهم االستطالع ذهبوا % 72وأوضح المكتب أن  ".متطرفين دينياً% "8و" متدينين"

% 67 في عشاء الفصح اليهودي ومنهم شاركوا% 82على األقل مرة واحدة خالل السنة الى كنيس، و
وكانون األول ) يناير(وأجري االستطالع بين كانون الثاني  ).حانوكا(في إشعال شموع عيد األنوار 

 يهودي تفوق أعمارهم عشرين عاماً ويتوزعون على 7500 على عينة تمثيلية من 2009) ديسمبر(
  . عموم األراضي اإلسرائيلية

  14/9/2010المستقبل، بيروت، 
  

  قلقة من زيارة نجاد إلى لبنان" إسرائيل" .23
من زيارة مقررة للرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد إلى لبنان " إسرائيل"تصاعد قلق : ).آي.بي.يو(

، ومن طلب السفير الفرنسي فيها دوني بيتون لقاء "محور الشر"بدعوى التخوف من انضمام بيروت إلى 
الصادرة أمس إنه على خلفية " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة و .مع أمين عام حزب اهللا حسن نصر اهللا

من اتساع محور الشر اإليراني إلى لبنان " إسرائيل"تصاعد القلق في "الزيارة المقررة لنجاد إلى لبنان 
مؤخراً فإن جهات استخباراتية رفيعة المستوى في " إسرائيل" وزعمت أنه وفقاً لمعلومات وصلت ".أيضاً

مارست ضغوطاً على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لالنضمام إلى المحور سوريا وإيران 
  . السوري-اإليراني 

  14/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   اإلسرائيلية ترفع حالة التأهب خشية وقوع عمليات فدائية خالل المفاوضاتالشرطة .24
رفع درجة التأهب، وذلك تحـسباً      ، عن   13/9أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم االثنين       : الناصرة

لوقوع عمليات فدائية فلسطينية، بالتزامن مع انطالق الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين الجانبين              
وذكرت االذاعة العبريـة     . الثالثاء في منتجع شرم الشيخ المصري      يومالفلسطيني واإلسرائيلي، المقررة    

ضباط الشرطة برئاسة المفوض العام لشرطة االحـتالل الجنـرال   أن هذا القرار اتخذ خالل جلسة لكبار     
  ".طارئتحسباً ألي "دودي كوهين، حيث تقرر نشر قوات معززة في جميع أنحاء الدولة العبرية 

وأكدت مصادر في الشرطة أن قرار رفع حالة التأهب جاء لمنع وقـوع أي عمليـات فدائيـة وأعمـال                    
 . خالل جولة المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي"مخلة بالنظام العام"وصفتها بأنها 

  13/9/2010قدس برس، 
  

  األقصىمحكمة االحتالل توافق على بناء جسر المغاربة قرب مدخل المسجد  .25
قال األمين العام للجنة اإلسالمية المسيحية لنصرة األقصى، حسن خاطر، إن :  يوسف الشايب- رام اهللا

ن خالل إقراره بالموافقة على إعادة بناء جسر المغاربة الرابط بين حائط البراق وباب االحتالل وم
المغاربة، يسعى إلحكام السيطرة على المسجد األقصى، وأنه لن يتورع في استخدامه لنقل جنود أو عتاد 

قي قبل احتالل شر: وأضاف خاطر .للسيطرة عليه بالقوة) دبابات(أو أدوات قمع، أو حتى مدرعات 
، كان بوابة المغاربة كغيرها تنقل المصلين المسلمين إلى المسجد األقصى، لكن 1967القدس في العام 

بعد االحتالل تم هدم الحي الفلسطيني بأكمله وسيطرة االحتالل عليه، وتفريغه لصالح المستوطنين اليهود، 
لبراق، الذي يطلقون عليه حيث يمنع الفلسطينيون والمسلمون من الوصول إلى الحي، أو إلى حائط ا

  .حائط المبكى
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 لفتح البوابة أمام المسلمين، بل إلعادة بنائه بما يتوافق مع تأتيأن هذه الخطوة ال " الغد"وأكد خاطر لـ
االحتياطات األمنية واألطماع الدينية اإلسرائيلية في المسجد األقصى، بحيث يكون وسيلة إلحكام سيطرة 

  .إن حكومة االحتالل: وأضاف خاطر .طرفين على المسجداالحتالل والمستوطنين المت
 بناء إعادةوكانت رئيسة المحكمة اللوائية اإلسرائيلية في القدس، القاضية موسيا اراد، قررت قبل أسبوع، 

 فيما رفضت األقصىوباب المغاربة أحد مداخل المسجد " المبكى"الذي يربط بين حائط " المغاربة"جسر 
 بناء الجسر، وفقا لما ذكرته إعادة للقائمين عليه جزءا من الذي يعتبر وفقاً" المبكى "القاضية توسيع ساحة

  .أمسالناطقة بالعبرية في عددها الصادر " هآرتس"صحيفة 
 محمد مصالحة بواسطة المحامي . داألقصىوجراء هذا القرار تقدم الباحث المختص بشؤون المسجد 

 من دون إصالحهلذي لحق بالمسلك القديم ضرر ثانوي يمكن  الضرر اأنقيس ناصر بالتماس، جاء فيه 
، وان الهدف الحقيقي لهدم المسلك القديم يتمثل في اإلسرائيلية هدم المسلك كما فعلت الحكومة إلىالحاجة 

توسيع " المبكى" ساحة بإدارة اإلسرائيليةالمخولة من قبل الحكومة " صندوق تراث المبكى"رغبة منظمة 
 الذي يشكل خرقا فاضحا للوضع الديني األمر" المبكى"ة لصالة النساء في منطقة حائط الساحة المخصص

  . الضرر الكبير الذي يلحقه بالمفاوضات الجارية مع الفلسطينيينإلىالقائم في الصحن المقدس، إضافة 
بة،  االلتماس المذكور وسمحت للحكومة بإقامة جسر المغاروقالت الصحيفة إن المحكمة قبلت جزئياً

 بكون الخطة منطقية وتتماشى والقانون فيما رفضت توسيع ساحة صالة النساء اليهوديات ما األمرمعللة 
إن توسيع الساحة أمر معقد ومركب ومرتبط بالعديد من وجهات "قائلة " المبكى"يعني عمليا توسيع ساحة 
 األصلي من المخطط وإزالتهيع  مخطط التوسإلغاء، لذلك يجب األخرى األديانالنظر الدينية بما في ذلك 

  ". جسر المغاربةبإقامةالمرتبط 
  14/9/2010الغد، عمان، 

  
  عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات األقصى بحماية شرطة االحتالل .26

 مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ، أنالقدس المحتلة من 13/9/2010قدس برس، نشرت 
، المسجد األقصى، من جهة باب 13/9رفين اليهود، اقتحموا يوم اإلثنين أفادت أن العشرات من المتط

ونقلت هذه المصادر، عن حراس المسجد األقصى، أن المتطرفين  .المغاربة بحراسة شرطة االحتالل
اليهود، اقتحموا المسجد األقصى، على خمس دفعات دخلت من باب المغاربة، ورافق كل مجموعة أحد 

 عن بعض المواقع في المسجد األقصى، والتي يخطط اليهود ذي كان يقدم شرحاًكبار الحاخامات، ال
  . لالستيالء عليها بهدف بناء الهيكل المزعوم

وأعربت هذه المصادر عن خشيتها، بأن يكون ذلك، مقدمة لقيام أعداد كبيرة من المتطرفين اليهود، 
  .باقتحام المسجد األقصى، بدعوى االحتفال باألعياد اليهودية

شرطة االحتالل، أدخلت أمس، أكثر من ، أن وكاالتال  نقالً عن14/9/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 
وأشار شهود .  مستوطناً إرهابياً إلى المسجد األقصى المبارك من بوابة المغاربة برفقة قوة معززة130

  .عيان إلى أن قطعان المستوطنين دنسوا باحات وساحات ومصليات المسجد
  

  دعوات إلى شد الرحال لألقصى إلحباط مخططات اقتحامه : القدس .27
دعت شخصيات وقيادات فلسطينية محلية، أهالي القدس والداخل الفلسطيني، وكل من ": وفا "-القدس 

ونبهت هذه  .يستطيع الوصول إلى القدس، إلى التواصل الدائم، وشد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك
ها، إلى خطورة تقليل حجم التواصل مع المسجد األقصى بعد أن شهد وجوداً الشخصيات في بيانات ل

  .مكثفاً خالل شهر رمضان المبارك



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1907:         العدد       14/9/2010الثالثاء  :التاريخ

جاءت هذه الدعوات بعد تدنيس المتطرفين اليهود، أمس، باحات األقصى تزامناً مع انتهاء شهر رمضان، 
  .تمر شهراًوبالتزامن مع األعياد اليهودية، التي بدأت نهاية األسبوع الماضي، وتس

وحذّرت الشخصيات والقيادات المحلية المقدسية من أن تكون اقتحامات أمس مقدمة القتحامات أكبر 
  .للمسجد خالل األعياد اليهودية

، وأخرى عبرية "جماعات بناء الهيكل"وكانت مواقع تابعة للجماعات اليهودية المتطرفة تطلق على نفسها 
ات يهودية قالت إنها مجموعة من أوالد وأصدقاء المستوطن نشرت خبراً وصوراً القتحامات مجموع

المتطرف المدعو يتسحاق فطاليا أيمس، والذي قتل في الخليل مؤخراً، وقيل أن هذا االقتحام جاء بعد 
، وذكرت أنه كان من النشطاء الذين اعتادوا "رمزية لمواصلة دربه"و" تخليداً لذكراه"انتهاء الحداد عليه و

ى، كما شكرت الجماعات اليهودية، في بيانها، ضابط الشرطة اإلسرائيلية المدعو افي اقتحام األقص
  .بيطون، والذي رافق المجموعة وسمح لها بدخول األقصى رغم وجود آالف المسلمين
  14/9/2010 رام اهللا، األيام،

  
  المستوطنون يستولون على أراضٍ جديدة ويحرقون مركبات ويعربدون في ريف نابلس .28

استولى مستوطنون، أمس، على أراضٍ جديدة في محيط قرية قريوت جنوب مدينة : ميل دراغمةكتب ج
 مصادر محلية  وأكدت. دونم تعود لمواطني القرية100 من أكثر قليلة من استيالئهم على أيامنابلس، بعد 

من القرية،  مستوطنين يسكنون المستوطنات والبؤر االستيطانية القريبة أنمتطابقة في نابلس وقريوت 
 بتجريفها وتسويتها توطئة لزراعتها، مثلما حدث من قبل وزرعوا األراضيشرعوا فور استيالئهم على 

  . استولوا عليها بذات الطريقة، بالعنب وغيره من المحاصيلأراضي
 المستوطنين استولوا على أنوفيما قال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية، 

 دونماً، قال عبد الناصر القريوتي رئيس مجلس قروي قريوت انه ال يمكن حصر المساحة التي 15نحو 
  .استولى عليها المستوطنون، كون المنطقة التي تم االستيالء عليها تقع وسط مناطق واسعة

ي المحاذية للقرية، أضرموا النار ف" يتسهار"ن المستوطنين يعتقد أنهم من مستوطنة أ إلى دغلس وأشار
 النار بعدد إضرامنهم حاولوا أ إلى، مشيرا "سوبارو"سيارة المواطن داوود حسن الصفدي وهي من نوع 

 دغلس أن مواطنين من قرية عينابوس  وأكد. بعد سكب مواد قابلة لالشتعال عليهااألخرىمن السيارات 
 الذي تم فيه إحراق بين عوريف وجماعين شاهدوا المستوطنين وهم قريبون من المنطقة في ذات التوقيت

  ".االنتقام" المستوطنين كتبوا شعارات على جدران المنازل، مثل أنونقل عن سكان القرية  .السيارة
 عربدة قربه قبل بأعمال المستوطنون االستيالء على نبع مياه قرب قرية مادما، كانوا قاموا أمسوحاول 

بع الذي يدعى نبع عين الشعرة، وبدأوا بتنظيف  النإلى) اليوم( المستوطنين وصلوا إن: وقال دغلس .أيام
 من نية المستوطنين تحويل النبع لمقام ديني على غرار ما يقومون المنطقة التي تقع في محيطه، محذراً
  .به في قرى مثل عورتا وكفل حارس

  14/9/2010 رام اهللا، األيام،
  

  االحتالل يجتاح مناطق في غزة .29
حتالل، أمس، مناطق شرق مخيم البريج لالجئين وسط قطاع غزة، اجتاحت قوات اال:  رائد الفي-غزة 

وقال فلسطينيون من سكان المنطقة إن الجرافات التي رافقت قوات االحتالل خالل عملية االجتياح 
شرعت في تسوية وجرف مساحات من األراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل بين القطاع 

  .48والمناطق المحتلة عام 
  14/9/2010يج، الشارقة، الخل
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   فلسطينيين في الضفة الغربيةعشرةقوات االحتالل تعتقل  .30
أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أن قواته العاملة في الضفة الغريبة المحتلة، اعتقلت فجر اليوم : رام اهللا

تقاالت  جرت  أن االععشرة فلسطينيين، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، مضيفاًالثالثاء 
 على أن المعتقلين مطلوبون لقوات االحتالل، في ضواحي نابلس وجنين وطولكرم ورام اهللا، مشدداً
  . ويشتبه في ضلوعهم بهجمات فدائية ضد أهداف إسرائيلية

  14/9/2010قدس برس، 
  

   وسط توعد باالنتقامغزةآالف الفلسطينيين يشيعون شهداء  .31
رة من مواطني شمال قطاع غزة ظهر أمس جثمان الشهيد المسن شيعت جماهير غفي:  حامد جاد-غزة 

 عاما اللذين استشهدا اثر 17 عاما، وحفيده الشهيد حسام خالد أبو اسعيد 90إبراهيم عبد اهللا أبو اسعيد 
قصف مدفعي شنته دبابات االحتالل المتمركزة على الحدود الشرقية الشمالية لقطاع غزة مساء أول من 

  .ستشهاد ثالثة فلسطينيين عن اوأسفرأمس 
وندد المشاركون في مسيرة التشييع التي انطلقت من مسجد الخلفاء الراشدين بمخيم جباليا شمال غزة 
بجريمة قتل االحتالل للشهداء الثالثة مطالبين باالنتقام لدماء الشهداء فيما اعتبرت حركة حماس جريمة 

 اإلسرائيلية التي تقوم على ارتكاب المجازر بحق استشهاد المسن أبو اسعيد وحفيده جزء من العقيدة
الشعب الفلسطيني في كل عيد، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود والمقاومة حتى دحر 

  .االحتالل وإنهاء الوجود اإلسرائيلي على أرض فلسطين
  14/9/2010الغد، عمان، 

  
  أبيبتل  باإلسالمي الوقف أمالك عن اإلفصاح ترفض "إسرائيل" .32

 التماسا تقدمت به جمعية يافا لحقوق أبيب في منطقة تل اإلسرائيلية رفضت المحكمة المركزية :بيت لحم
 الغائبين تسليمها معلومات أمالك مواطنين من سكان يافا تطالب فيه ما يسمى بحارس وأربعة اإلنسان

 غائبين والواقعة ضمن حدود الكأم المتروكة المدرة تحت بند واألمالك اإلسالميتتعلق بأمالك الوقف 
 "إسرائيل" الضرر بعالقات إلحاق للمدينة، معللة رفضها بخشيتها اإلسرائيلي يافا وفقا للتعريف - أبيبتل 

  . الناطقة بالعبريةهآرتس صحيفة راودتهالخارجية وفقا لما 
  13/9/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   معاناتهماءإنهمبعدو كنيسة المهد يطالبون مبارك وعباس  .33

 ناشد الناطق باسم مبعدي كنيسة المهد فهمي كنعان، الرئيس محمود عباس والرئيس المصري :غزة
محمد حسني مبارك، من اجل العمل على إنهاء معاناتهم التي دخلت عامها التاسع خاصة في ظل عودة 

  .المفاوضات المباشرة المزمع استئنافها في شرم الشيخ غدا 
 فخامة الرئيس مبارك أوضحوا فيها فصول المعاناة التي إلىلمبعدين قد وجهوا رسالة إن ا"وقال كنعان 

  ".يعيشونها منذ تسع سنوات وناشدوه بان يتدخل من أجل حل قضيتهم
  . في المفاوضاتاألسرى جانب ملف إلىوناشد كنعان الرئيس عباس بالعمل على طرح ملف المبعدين 

طينية بقيادة سالم فياض بالتدخل العاجل لوقف محاكمة المبعد وطالب كنعان الرئيس والحكومة الفلس
 بتهمة قتل مستوطن يحمل أميركيةمحمد سعيد في ايطاليا الذي سيحاكم يوم الخميس القادم بحضور لجنة 

   الخطير على الفور اإلجراءكما طالب كنعان بالعمل على وقف هذا  .2002الجنسية األميركية عام 
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طالية المسؤولية الكاملة عن حياة المبعد سعيد حيث جاءت هذه المحكمة نتيجة محمال الحكومة االي
  .ة المستمر على المبعدين في الدول األوروبياإلسرائيليالتحريض 

  14/9/2010الغد، عمان، 
  

  "التخابر مع حزب اهللا" اعتقل بتهمة 48 تفرج عن ناشط فلسطيني من الـ "إسرائيل" .34
 األسير المحرر عمر سعيد بالورود والزغاريد 48نيو المناطق المحتلة عام استقبل فلسطي: القدس المحتلة

 موكب من سعيدورافق . بعد قضائه خمسة شهور في سجون االحتالل إلدانته بالتخابر مع حزب اهللا
المركبات رفرفت عليها األعالم الفلسطينية، وطاف الموكب شوارع وأحياء مسقط رأسه في كفركنا 

وأكد األسير المحرر عمر سعيد أن اعتقاله سياسي بامتياز بهدف كسر . تفاء بتحريرهقضاء الناصرة، اح
صمود أبناء الحركة الوطنية سياسياً، وترهيب فلسطينيي الداخل وقطع صالتهم بأمتهم في وطنهم العربي 

ن أي إن اعتقاله وإطالق سراحه بهذه السرعة يؤكد أن سجنه كان من دو" الخليج"ـوقال سعيد ل. الكبير
  .أساس قانوني، ويأتي في إطار المالحقة السياسية للحركة الوطنية وقياداتها في الداخل الفلسطيني 

تقديم "ويأتي إطالق سراحه بعد أن قضت المحكمة المركزية في الناصرة بسجنه سبعة شهور بتهمة 
 حينه بأنها إنجاز ، وذلك في إطار صفقة وصفها محاميه حسين أبو حسين في"خدمات لتنظيم غير قانوني

  .لكونها أسقطت كل التهم الخطيرة التي وجهت إليه 
وقال األمين العام عوض عبد الفتاح إن هذا يفضح نهج التهويل والتضخيم الذي تعتمده المؤسسة األمنية 

وحذر من مخطط إسرائيلي وسياسات قمعية معادية . اإلسرائيلية ضد المناضلين العرب في الداخل
  ".في الداخل، تأخذ كل يوم أشكاالً جديدةللفلسطينيين 

  14/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   غزةإلى تسمح بإدخال قطع غيار للسيارات "إسرائيل" .35
سمحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس بإدخال خمس شاحنات محملة بزيوت :  فتحي صباح-غزة 

بل سيطرة حركة حماس على قطاع لمحركات السيارات وقطع غيار لها، وذلك للمرة األولى منذ ما ق
وقال رئيس لجنة إدخال البضائع إلى  . اليوم أو غدإلى دخول السيارات إرجاءغزة بأشهر قليلة، فيما تم 

 إن سلطات االحتالل أدخلت أمس عر معبر كرم أبو سالم نحو "الحياة"القطاع المهندس رائد فتوح لـ
ا خمس شاحنات محملة بزيوت خاصة بمحركات  شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع، من بينه170

 القطاع إلى سيارة مستعملة 30وأضاف أنه كان من المقرر دخول . السيارات وقطع غيارها السيارات
 أن سلطات إلىوأشار . عبر المعبر نفسه، مرجحاً أن تسمح سلطات االحتالل بإدخالها اليوم أو غد

  . سيارة مستعملة فقط أسبوعياً إلى القطاع60بإدخال  المقبل األسبوعاالحتالل ستسمح اعتباراً من 
 حسن عكاشة إن حكومة في غزةمن جهته، قال مدير الشؤون الفنية في وزارة المواصالت في الحكومة 

ونفى أن تكون .  من قيمة السيارة%50رام اهللا فرضت رسوماً ضريبية على السيارات التي ستدخل تبلغ 
 أن إلىأي ضرائب أو رسوم جمركية على هذه السيارات، الفتاً وزارة المواصالت في غزة فرضت 
  . القطاعإلىالوزارة قدمت تسهيالت كفلت إدخالها 

  14/9/2010الحياة، لندن، 
  

  عودة الحياة إلى معبر رفح بعد إعادة تشغيله .36
مناسبة شهد معبر رفح أمس خالل الساعات األولى إلعادة تشغيله بعد إغالق دام ثالثة أيام ل:  مصر/رفح

عيد الفطر المبارك، تنقل عشرات المرضى والعالقين الفلسطينيين وحاملي وثائق السفر األجنبية بين 
وأفاد مصدر أمني بأن هناك زحاماً شديداً أمام بوابة المعبر وصالة المغادرة، خصوصاً من . مصر وغزة



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1907:         العدد       14/9/2010الثالثاء  :التاريخ

إلنسانية والراغبين في العودة المرضى الفلسطينيين الذين أتموا عالجهم في مصر والعالقين والحاالت ا
 السلطات المصرية تقوم بتنظيم عملية دخولهم المعبر الحدودي إلنهاء أنوأضاف . إلى قطاع غزة

  .إجراءات عودتهم إلى القطاع بسرعة، ولمنح الفرصة للعدد األكبر منهم للعودة إلى القطاع أمس
 فلسطينياً، ووصل إلى مصر 150نحو وعاد إلى قطاع غزة خالل الساعات األولى لتشغيل معبر رفح 

  . العالم الخارجيإلى فلسطيني بعضهم في طريقه 100نحو 
  14/9/2010الحياة، لندن، 

  
  الرمضاني" خليفة اإلنسانية" ألف فلسطيني يستفيدون من برنامج 200 .37

 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، من برنامج مؤسسة 200استفاد نحو : أبوظبي
 لهذا العام، حيث تناول نصف هذا العدد وجبات إفطار ساخنة اإلنسانيةخليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 

على مدار شهر رمضان المبارك، نظمتها المؤسسة بالتعاون مع وكالة األونروا، في حين حصل النصف 
  .الثاني من هذا العدد على طرود غذائية دسمة من المؤسسة بإشراف األونروا
  14/9/2010يج، الشارقة، الخل

  
  الثالثاء إلى مدارسهماليوم  ألف طالب وطالبة في الضفة والقطاع يتوجهون 157مليون و .38

 أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي في الحكومة الفلسطينية في رام اهللا، لميس العلمي، أن :رام اهللا
، 14/9 الثالثاء يومغزة، سيلتحقون  ألف طالب وطالبة في 451الف طالب وطالبة، بينهم 157مليون و

 في كل من قطاع غزة األونروابمقاعدهم الدراسية في كافة المدارس الحكومية وتلك التابعة لوكالة 
  .والضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس العربية

 ألف طالب في مدارس 260 ألف طالب سيلتحقون بالمدارس الحكومية و768وأوضحت العلمي أن 
 ألف طالب في المدارس الخاصة، فيما يبلغ عدد المدارس 89، باإلضافة إلى ما يقرب من األونروا وكالة
  . مدرسة خاصة290 واألونروامدرسة تابعة لوكالة  311 مدرسة حكومية و1999الكلي 

  13/9/2010قدس برس، 
  

  النمو االقتصادي في غزة% 16 :صندوق النقد الدولي .39
% 16 النقد الدولي أمس، أن قطاع غزة سجل نمواً اقتصادياً بلغ صرح مسؤول في صندوق: )ب.ف.ا(

في النصف األول من العام، بفضل تخفيف قيود الحصار اإلسرائيلي، لكن معدل البطالة ال يزال في 
وأوضح ممثل صندوق النقد الدولي لألراضي الفلسطينية أسامة  .القطاع بين األكثر ارتفاعاً في العالم

  ."فإنه ينطلق من قاعدة متدنية جداً بعد حصار صارم جداً"بة إلى معدل النمو كنعان، أنه بالنس
من اليد العاملة الفعلية، أي أحد األكثر ارتفاعا في العالم، بينما يبقى مستوى % 35وتجاوز معدل البطالة 

أضاف  موعد إنشاء السلطة الفلسطينية، كما 1994الحياة في قطاع غزة أدنى بكثير مما كان عليه في 
/ أيلول 21وأخذت هذه األرقام من تقرير سيعرض في اجتماع للجهات المانحة الدولية في نيويورك في 

   .سبتمبر
  14/9/2010، البيان، دبي

  
   ينهي مهامه" 9غزة "فريق المستشفى الميداني األردني  .40

تلف التخصصات  العديد من العمليات الدقيقة والنوعية في مخ9 طواقم مستشفى غزة أجرت:  بترا–غزة 
 محمد الشوبكي .وقال مدير المستشفى د . تفعيل عمليات الحقن المجهري لمعالجة حاالت العقمإلى إضافة
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 أوشك على 9 فريق مهمة مستشفى غزة  أن 9خالل حفل بمناسبة انتهاء مهمة طواقم مستشفى غزة 
كلة إليه واكتسب سمعة  حقق األهداف اإلنسانية المو9 فريق مهمة مستشفى غزة أن وأوضح. الرحيل

 800طيبة وعالية لدى أهالي القطاع وجميع الفعاليات الرسمية والشعبية حيث بلغ معدل المراجعين من 
 مريضا ليرتفع 36898 بلغ 9 عدد المرضى الذين استقبلهم فريق غزة أنوبين .  مريض يوميا1000

 1436 بلغ 9 في مهمة غزة  وعدد العمليات الجراحية التي أجريت317029 إلىإجمالي المرضى 
 إجراء عملية، كما تم 9434عملية جراحية كبرى وصغرى ليرتفع إجمالي العمليات الجراحية إلى 

  . فحصا مخبريا171282 فحصا مخبريا ليرتفع إجمالي الفحوصات المخبرية إلى 29532
  14/9/2010الدستور، عمان، 

  
  محاكمة عنصر من فتح بتهمة العمالة: لبنان .41

اهللا القن على إنكاره تهمة العمالة لصالح إسرائيل منذ العام ألفين وحتى تاريخ  فلسطيني خالد عبدأصر ال
، مجدداً القول أن اعترافاته األولية جاءت تحت تأثير الضرب والتعذيب، 2009توقيفه في أيار من العام 

يث أوقف ومخيم عين لجهة تزويد ضباط إسرائيليين من المخابرات معلومات عن مخيم المية ومية ح
الحلوة، وعن حركة الجهاد اإلسالمي وحركة فتح وعصبة األنصار ومعلومات عن إطالق صواريخ من 

  .الجنوب باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة
وأكد القن خالل مواصلة محاكمته أمس أمام المحاكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل 

 المدني القاضي داني الزعني، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي وعضوية المستشار
بالموافقة على طلب الضابطين اإلسرائيليين شوقي وياسين " تظاهر"ووكيل القن المحامي الياس الترك أنه 

 كانت  إسرائيل منذ التحرير التيإلىالتعامل معهما السترجاع ولديه اللذين هربت بهما زوجته األولى 
، متحدثاً عن ضغوط وتهديدات بولديه في حال عدم "ميليشيا لحد"تعمل في اإلدارة المدنية التابعة لـ

 أنه كان عنصراً في فتح وال يمكن بالتالي أن يتعامل مع إلىالتجاوب مع الضابطين المذكورين، مشيراً 
  .اإلسرائيليين

  14/9/2010المستقبل، بيروت، 
  

  خ تدور حول خمسة قضايا أهمها الحدودمفاوضات شرم الشي: صبيح .42
، والتي تبدأ   "إسرائيل"أكدت جامعة الدول العربية دعمها للسلطة الفلسطينية خالل مفاوضاتها مع           : القاهرة

 في مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر األحمر، برئاسة الـرئيس            14/9الثالثاء  يوم  الجولة الثانية منها    
وزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو، وبحـضور وزيـرة الخارجيـة           الفلسطيني محمود عباس ورئيس ال    

  .األمريكية هيالرى كلينتون، التي شددت على رغبتها في مفاوضات جدية
سطين واألراضي العربيـة المحتلـة بالجامعـة        لوقال السفير محمد صبيح مساعد األمين العام لشئون ف        

 من رئـيس   هاتفياًة، حيث تلقى األمين العام اتصاالً     العربية، أنه على اتصال مستمر مع السلطة الفلسطيني       
 صائب عريقات، تم خالله إطالع الجامعة العربية على         .دائرة التفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية د      

 إن المفاوضات ستركز    13/9وقال السفير صبيح في تصريحات للصحفيين يوم االثنين          .أخر المستجدات 
.  بقضية الحدود، وهى التي ستحدد بشكل قاطع شكل الدولـة الفلـسطيني            على خمس قضايا أساسية، تبدأ    

وعبر عن استغرابه من استمرار االستيطان في القدس والـضفة الغربيـة والجـوالن، رغـم الحـديث                 
  . سبتمبر الجاري/أيلول/ 26 فياإلسرائيلي المتكرر من وجود قرار بتجميد االستيطان ينتهي 

 غير شرعي، وان كل قرارات المنظومة الدولية تقر بأنه باطل، وال بـد              وأكد مجددا على أن االستيطان    
رئيس عباس بالتأكيد على ضرورة تجميـد       الوأكد دعم الجامعة العربية لموقف      . من تفكيك المستوطنات  

وتساءل السفير صبيح حول شروط نتنيـاهو العتـراف الفلـسطينيين            .االستيطان في األراضي المحتلة   
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ط إلنجاح المفاوضات، رغم أن اإلسرائيليين أنفسهم ال يتفقون حول ماهية اليهـودي،             بهودية الدولة كشر  
وأوضح آن الحديث عن يهودية الدولـة        ".كيف يطالبون الفلسطينيون االعتراف بيهودية الدولة؟     "متسائال  

، "حديث عن دولة عرقية والقفز على قضية الالجئين، وهو األمر الذي يخص كل الـدول العربيـة                "هو  
يعد محاولة فاشلة وخديعة مكـشوفة      "مشيرا إلى أن نتنياهو يريد االلتفاف على هذا األمر، وقال إن ذلك             

  ".من نتنياهو، وانه إذا كان يريد أن ينهى المفاوضات، فعلية آن يبحث عن حل أخر
  13/9/2010قدس برس،  

  
   إلى ترسيم الحدود "إسرائيل"القاهرة تدعو الفلسطينيين و .43

الغيط إن الرئيس المصري حسني مبارك  قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو: االت وك- االتحاد
وأضاف . سيلتقي نتنياهو وعباس وكلينتون كالً على حدة وسيوجه لهم النصيحة والرؤية المصرية

 إلقناعه ودفعه لتطوير مواقفه ومع الجانب اإلسرائيليبالتأكيد سيكون لنا دورنا في السعي لدى الجانب "
  ." لحثه على التمسك بموقف صارم في تجميد االستيطانألميركيا

 اتفاق إلقامة دولة فلسطينية إلىوأوضح أبو الغيط أن الرؤية المصرية للمفاوضات تستهدف الوصول 
كما تشمل .  وعاصمتها القدس الشرقية1967متكاملة األراضي، فاعلة وقادرة تقام داخل حدود عام 

تسوية عادلة لقضية الالجئين الفلسطينيين وفقاً لمبادرة السالم العربية ومرجعيات التسوية طبقاً لقرار 
 1967القوات اإلسرائيلية من األراضي المحتلة عام  الداعي إلى انسحاب 242مجلس األمن الدولي رقم 

  . "إسرائيل" الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية بجانب 1515وقراره رقم 
وذكر أيضاً أن الرؤية المصرية تؤكد أن ترسيم الحدود من البداية هو الخطوة الصحيحة لحل كل 

 بمثابة أمر ضاغط جداً أصبحرقية المشكالت بما فيها االستيطان، موضحا أن ترسيم حدود القدس الش
 تحدث كثيرا اإلسرائيليإن الجانب "وقال . وليس ذلك حق للفلسطينيين فقط إنما حق المسلمين والمسيحيين

 15 أعوام أو 10 الحل النهائي بعد إلى دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة كحل انتقالي وصوال إعالنعن 
  ."طينيين هو حل نهائي اآلن وإال ال مكان للتسويةعاما وهذا لن يحدث والبديل األفضل للفلس

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حسام زكي عن أمل بالده في أن يتم تتعامل 
إن الموقف يتسم بالصعوبة ولكنه "وقال .  بالمستوى الالزم من الجدية" سبتمبر26تحقاق اس" مع "إسرائيل"

 االقتناع بأن من مصلحة إسرائيلللوصول إلى هذا الهدف وعلى ليس مستحيال وهناك اتصاالت تجري 
العملية التفاوضية أن يكون هناك عدم بناء ألي استيطان جديد أو ألي نشاط استيطاني جديد ألن هذا 

  ."األمر سيكون له تأثير بالغ الضرر على المفاوضات
  14/9/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
  م ويتمسك بضرورة التنسيق مع تركيااألسد يقدر جهود فرنسا لدفع السال .44

قال الرئيس السوري بشار األسد إن سعي سورية الدائم لتحقيق السالم العادل  :سعاد جرو - دمشق
والشامل مبني على أسس قرارات الشرعية الدولية، مجددا تمسك سورية بأهمية التنسيق مع تركيا من 

  .ير المباشرة عبر الوسيط التركيأجل البناء على ما تم التوصل إليه في المفاوضات غ
وفي الوقت ذاته، أعرب األسد خالل استقباله أمس المبعوث الرئاسي الفرنسي لعملية السالم في الشرق 

للجهود التي تقوم بها فرنسا والرئيس ساركوزي بهذا "األوسط، جان كلود كوسران، عن تقديره 
 السالم رغم أن السياسات اإلسرائيلية ال رؤية تطورات حقيقية في عملية"، وعن أمله في "الخصوص
وقال بيان رسمي إن الرئيس األسد تسلم رسالة خطية من الرئيس نيكوال ساركوزي تتعلق  ."توحي بذلك

الرغبة في تطوير هذه العالقات وأهمية االستمرار في التنسيق "بالعالقات الثنائية بين البلدين الصديقين و
سعي سورية الدائم لتحقيق السالم العادل والشامل "على  اللقاء أكد األسدو. "والتشاور بين سورية وفرنسا
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المبني على أسس قرارات الشرعية الدولية وأهمية التنسيق مع تركيا في هذا الشأن من أجل البناء على 
  ."ما تم التوصل إليه في المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط التركي

رغبة بالده في المزيد من التعاون مع سورية بسبب "جانبه عن وقال البيان إن كوسران أعرب من 
دورها المركزي في أي عملية تسوية ولدورها الهام في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل القائمة في 

  ."المساهمة في تحقيق السالم" وإنه أكد تصميم بالده على "المنطقة
  14/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  مستلزمات المدرسية لربع مليون طفل في غزةالجزائر تتكفل بال .45

أعلنت اللجنة الوطنية البرلمانية الجزائرية لتسيير قوافل التضامن مع غزة، والتي اعتمدت : الجزائر
 الراعي اإلعالمي رسمياً لها، أمس، عن التكفل التام بتوفير مستلزمات الدخول المدرسي "الخبر"جريدة 

اع غزة، معلنة في الوقت ذاته عن موعد انطالق قافلة الدعم للدخول  ألف طفل، من قطسينلمائتين وخم
  . أكتوبر المقبل/المدرسي في النصف األول من تشرين أول

  13/9/2010قدس برس، 
  

   مساعدتهم حارس هنية على تهريب الذهب لغزةفياعتقال تجار ذهب لالشتباه ": المصري اليوم" .46
 القاهرة وبعض المحافظات صدر قرار في تاجر ذهب 12 قالت مصادر أمنية إن أكثر من :أحمد شلبى

 إلسماعيل هنية، الشخصي تورطهم بمساعدة الحارس فيباعتقالهم خالل األسابيع الماضية لالشتباه 
 تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى قطاع غزة عبر في، في غزةرئيس وزراء الحكومة الفلسطينية 
  .األنفاق غير الشرعية على الحدود

.  القاهرةفي أشهر 6 الحارس الشخصى لهنية، قبل "محمد نعيم"ت أجهزة األمن فى مصر قد اعتقلت كان
 امتالك أحد األنفاق على فيوكشفت مصادر أمنية عن أن قرار االعتقال لنعيم جاء بعد ثبوت تورطه 

 فضالً  تهريب المال والذهب من مصر إلى فلسطين،فيالحدود بين غزة ورفح المصرية، وأنه يساعد 
  . قضايا إرهابيةفي تهريب بعض المتهمين المتورطين فيعن مساعدته 

  14/9/2010المصري اليوم، القاهرة، 
  

  حزب معارض يدعو إلى تنظيم يوم وطني لمناهضة التطبيع: تونس .47
 أكتوبر / تشرين أول1جدد حزب االتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض دعوته إلى اعتبار يوم : تونس

الناطقة باسم الحزب في " الوطن"وأشارت صحيفة .  لمناهضة التطبيع بكل أشكاله وطنياًام يوماًمن كل ع
عددها لهذا األسبوع إلى أن اختيار التاريخ المذكور يأتي موافقا لذكرى الغارة اإلسرائيلية الجوية على 

، 1985لفلسطينية عام ضاحية حمام الشّط جنوب العاصمة تونس، حيث المقر السابق إلقامة القيادة ا
  .والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى بين التونسيين والفلسطينيين

  13/9/2010قدس برس، 
  

  "إسرائيل" إلى  األوربيينوزراءالإسرائيلية لتحديد موعد جديد لزيارة  - اتصاالت أوروبية .48
الت بين عدد من العواصم  اتصاتجري حالياً:  ميشال أبو نجم، باريس عبد اهللا مصطفى- بروكس

، لتحديد موعد جديد لزيارة خمسة وزراء أوروبيين، وهي الزيارة التي كان من "إسرائيل"األوروبية و
 داخل مؤسسات "إسرائيل"ـالمفترض أن تتم مطلع الشهر الحالي، وفي الوقت نفسه، بدأت القوى المؤيدة ل

 "إسرائيل"تطورات األخيرة لتطوير العالقات بين االتحاد األوروبي في بروكسل، في التحرك الستغالل ال
واالتحاد األوروبي للوصول إلى عالقات متميزة خاصة بعد أن شهدت الشهور الماضية تعطيل خطط 
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لترقية العالقات بين الجانبين، ولكن تل أبيب ترغب في عودة العالقات القوية وبشكل أكبر، خاصة بعد 
  .فيف الحصار على غزة، وقوائم السلع المسموح بهاأن استجابت لمطالب أوروبية بشأن تخ

وتود تل أبيب استغالل استئناف المفاوضات المباشرة بينها وبين الفلسطينيين للتحرك نحو جر االتحاد 
وقالت مصادر إعالمية في بروكسل إن  . اإلسرائيلية-األوروبي إلى رفع درجة العالقات األوروبية 

 .اءها في مجمل العواصم األوروبية ولدى االتحاد األوروبي لهذا الغرضالحكومة اإلسرائيلية عبأت سفر
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة اإلسرائيلية أرسلت ورقة عمل لدبلوماسييها للتحرك بهدف توظيف 

  .استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين النتزاع تنازالت أوروبية جديدة
ميغيل آنخيل موراتينوس، نفى في تصريحات أدلى بها على هامش وكان وزير الخارجية اإلسباني 

 زيارة مجموعة من وزراء خارجية "إسرائيل"اجتماعات وزراء الخارجية األوروبيين في بروكسل، إلغاء 
الحالي، واقترح لها   سبتمبر/دول االتحاد األوروبي، كانت مقررة إلى تل أبيب في الثاني من أيلول

سيتم ": لخميس المقبل بعد يوم من زيارة كلينتون إلى المنطقة، وقال الوزير اإلسبانيموعدا آخر هو يوم ا
يوم (وأوضح أن الموعد الوحيد للزيارة يتزامن مع عطلة اليهود الدينية . "إعادة تحديد موعد جديد لها

جانب ، وهو اليوم الذي يتناسب مع جدول أعماله وأعمال نظيره الفرنسي برنار كوشنير إلى )كيبور
  .وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا

وفي سياق ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس في مؤتمرها الصحافي اإللكتروني، إن الوزير 
 مع الجانبين الفلسطيني "تواصل" إتمام الزيارة وهم على "يتمنون"برنار كوشنير ونظراءه األوروبيين 

مناسبة لإلعراب عن دعم فرنسا " وأضافت الخارجية الفرنسية أنها ستكون .واإلسرائيلي لتحديد المواعيد
تمديد "، رابطة إياه بضرورة "واالتحاد األوروبي لمسيرة المفاوضات المباشرة التي أطلقت من واشنطن

 بوقف االستيطان، وتعزيز تدابير تخفيف الحصار عن غزة بموجب اإلجراءات التي أعلنتها "العمل
  .رائيليةالحكومة اإلس

  14/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  كلينتون تطلب االجتماع بليبرمان ": يديعوت" .49
، األمريكية وزيرة الخارجية أن أمس "يديعوت احرونوت"ذكرت صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 

وزير  طالبة عقد لقاء مع الاإلسرائيلية وزارة الخارجية إلى، توجهت األربعاء، غدا أبيبالتي تصل تل 
وقالت الصحيفة، نقال عن مصادر .  بتأييد ما يسمى بعملية السالمإلقناعهدور ليبرمان، في محاولة جفيأ

 سالم، الفتة إلى قلقوا جدا من تصريحات ليبرمان حول عدم التوصل األمريكيينن إ، أبيبرفيعة في تل 
  .كي يلتقي كلينتون الواليات المتحدة لإلى زيارة كانت مقررة له إللغاء انّه اضطر إلى

  13/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

  نائب مساعد كلينتون يتوقع أن يكون االستيطان المسألة الرئيسة في الجولة الثانية للمفاوضات .50
 سابقا لشؤون الشرق األميركيةتوقع روبرت دانين نائب مساعد وزيرة الخارجية : )وكاالت( - حامد جاد
التحدي  "إنوقال  .خالل الجولة الثانية من المفاوضات" مسألة الرئيسيةال" يكون االستيطان أن األدنى

 من دون حل هذه المسالة، ألنه حلحلة ما النتهاء مهلة التجميد الجزئي لالستيطان إلىاالبرز هو التوصل 
وعبر دانين، الخبير حاليا في مجلس العالقات الخارجية عن اعتقاده  ".بإطالقهسينتهي كل شيء قاموا 

  .بخصوص المستوطنات"  حاليا في مواقف متحصنة جداأنفسهم والفلسطينيين يضعون إسرائيل"ن با
 محادثات مكثفة أن إلى حل هذه المسالة خالل زيارة كلينتون مشيرا إمكانوعبر دانين عن شكوكه في 

 ألممل التقى عباس ونتنياهو على هامش الجمعية العامة إذا تحصل أن حول المستوطنات يمكن إضافية
 انه قال أوباما العقبات، كشف الرئيس األميركي باراك أولىوبغية تذليل  . الشهر الحاليأواخرالمتحدة 
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االستيطان اليهودي في " نتنياهو انه ما دامت المحادثات تذهب في االتجاه الصحيح فان تمديد تجميد"لـ
  ".سيكون له معنى"الضفة الغربية 

  14/9/2010الغد، عمان، 
  

  بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار النووي" إسرائيل"سحب مشروع قرار يطالب بلب العرب اطأمريكا ت .51
دعا مبعوث الواليات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول العربية، أمس، لسحب : )رويترز(

 من أن مشروع بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية محذراً" إسرائيل"مشروع قرار يطالب 
وذكر سفير الواليات المتحدة لدى . القرار يوجه إشارة سلبية إلى محادثات السالم في الشرق األوسط

الوكالة جلين ديفيز أن طرح مشروع القرار ربما يكون له تأثير على استئناف محادثات السالم التي 
ن على هامش اجتماع لمجلس محافظي وقال السفير للصحافيي .والفلسطينيين" إسرائيل"ترعاها بالده بين 

نحتاج إلعطاء دفعة " دولة الذي يعقد هذا األسبوع قبل اجتماع مجلس الوكالة 35الوكالة المؤلف من 
  ".إيجابية ال سلبية لعملية السالم األوسع نطاقاً

 تمثل أولوية وأن ذلك لن يتحقق مع استمرار 2012وذكر ديفيز أن تهيئة الظروف لعقد المؤتمر 
 يجب 2012من أجل نجاح مؤتمر "وقال ". إسرائيل"بإحدى الدول األعضاء، في إشارة إلى " لتعريضا"

في الوقت الحالي هناك دولة لديها حافز ضئيل جداً لذلك بسبب الطريقة التي .. أن تحضره جميع الدول
  ".تتحول بها إلى دولة منبوذة في هذه العملية

ة وأيضا مع شركاء آخرين لحثهم على سحب القرار الخاص نعمل مع الجامعة العربي"وأضاف ديفيز 
  " . معركة أخرى) وكالة الطاقة الذرية(النووية لتجنيب مجلس " إسرائيل"بقدرات 

  14/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  بان كي مون يدعو نتنياهو لتمديد قرار تجميد االستيطان  .52
أمس، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، : نيويورك

وقال بان كي مون، خالل مؤتمر . على تمديد قرار تجميد البناء في مستوطنات في الضفة الغربية
لقد طالبت مرات عديدة، وأكرر طلبي اليوم بتمديد ذلك التجميد، وذلك لكي ال "صحافي في نيويورك، 

طراف من مواصلة الحوار على أساس االحترام المشترك في تكون هناك أية معوقات، ولكي تتمكن األ
الرباعية وكذلك مع ) اللجنة(سأناقش هذا األمر مع كبار المسؤولين في "وأضاف . "وجو سياسي مناسب

الموعد المتعلق "ولفت إلى أن . "قادة جامعة الدول العربية على هامش أعمال الجمعية العامة
 الحالي وما زال لدينا بعض الوقت، والكل مطالب بأن يكون له دور بالمستوطنات ينتهي خالل الشهر

  ."وهذا ما سأقوم به. يقوم به
إنني أدعو سوريا والرئيس بشار "ورداً على سؤال حول جهود السالم المتعلقة بالمسار السوري، قال بان 

ئيس السوري حول هذا ، مشيراً إلى أنه سيتحدث مع الر"األسد إلى القيام بدور بناء في عملية السالم
  .  الموضوع خالل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة لألمم المتحدة

  14/9/2010السفير، بيروت، 
  

  يدعو إلى وقف االنحياز األوروبي ضد الشعب الفلسطيني" يالحزب الشيوعي الفرنس" .53
د األوروبي إلى وقف دعا باتريك لوياريك نائب الحزب الشيوعي الفرنسي في االتحا: القدس المحتلة

في انتهاك قرارات األمم المتحدة، " إسرائيل"االنحياز األوروبي ضد الشعب الفلسطيني، فيما تستمر 
وطالب بانسحاب إسرائيلي كامل، ". ونهش األراضي الفلسطينية، ضمن استمرار االستيطان وجدار العار
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وحشية االحتالل اإلسرائيلي الذي لم يتردد وندد ب .واستعادة القدس عاصمة للفلسطينيين، وعودة الالجئين
  " أسطول الحرية"بإطالق الرصاص على نساء ورجال عزل في 

  14/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  فلسطين محوراً لفعاليات العيد ورمضان في فيينا وسط إقبال واسع .54
واكتظت قاعـة   . وراً له أقيم في فيينا احتفال كبير بمناسبة عيد الفطر المبارك، اختيرت فلسطين مح           : فيينا

، بالجمهور الغفير،   )سبتمبر(في فيينا، مساء السبت، الحادي عشر من أيلول         " دوناو شتات "احتفاالت حي   
  .للفن الشعبي الفلسطيني" حنين"الذي حضر إلحياء حفل عيد الفطر المبارك، بمشاركة فرقة 

نؤكـد  " الذي نظّم الحفل الكبيـر،       وقال هرماس هرماس، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لدعم فلسطين،        
                   ة في فلسطين، ونبعث لهم بتهاني العيد، ونحن على ثقـة بـإذن اهللا أنوإياكم تضامننا مع األهل واألحب

وتـابع  ". لقاءنا سيكون وإياهم في ساحات األقصى المبارك، وقد انزاح عنه كابوس االحتالل البغـيض             
معكم، عيدنا هو عيدكم، وعيدكم هو عيدنا، ولهـذا نختـار           إننا  : نقول لشعبِ فلسطين المصابر   "هرماس  

  .، حسب قوله"فلسطين الحبيبةَ عنواناً للقائنا الحافل اليوم، ومبعثاً لتجديد األمل والبشرى
االسكندنافية اشتملت على فقرات فنيـة بمناسـبة العيـد،          " حنين"وقد تضمن الحفل فقرات متنوعة لفرقة       

دس وفلسطين، بينما عرِضت وصالت من الدبكة الشعبية الفلسطينية، وفقرات شتى           عالوة على تغنِّيها بالق   
  .لألطفال

  13/9/2010قدس برس، 
  

  من الذي يتفاوض باسم الفلسطينيين؟ .55
   فوزي قاسمأنيس

صـارت  'باختـصار،   . '..النذالة تطورت مع الزمن، صارت اليوم تحمل بدلة رسمية وحقيبة دبلوماسية          '
وذلك ' بحر الصمت 'هكذا تقول الروائية الجزائرية ياسمينة صالح في روايتها االنيقة          . '..النذالة حضارية 

تذكرت مقولتها هذه وانا اتـابع      . على لسان السي السعيد، وهي تندب حظ الثورة الجزائرية وما آلت اليه           
قد حاولـت   ل. سبتمبر الحالي /مناورات القيادة الفلسطينية للمشاركة في اجتماع واشنطن مطلع شهر ايلول         

باعالنها، بامتهـان واحتقـار، عـن أنهـا ذاهبـة           ' حضارية'وجعلها مسيرة   ' النذالة'هذه القيادة تجميل    
فهل مصير شعب الزال يضخ دمـاء       ! للمفاوضات حتى لو كانت فرص النجاح فيها مجرد واحد بالمائة         

في ' غير النذالة الحضارية  'وآالماً وأوجاعاً منذ مائة عام ان يصبح محطة تجارب رخيصة لقيادة ال تجيد              
 الى آخر الدنيا لكي تضع شـعبها امـام   -هل تذهب قيادة ـ أي قيادة . مناوراتها وتنازالتها ومفاوضاتها

مرحلة تجريبية اخرى؟ البد ان ذاكرة الفلسطينيين تعي بوضوح ان القيادة التي ذهبت الى واشنطن فـي                 
قيات اوسلو، وهي ال زالت تقبض علـى زمـام          االسبوع الماضي، هي نفسها التي فاوضت ووقعت اتفا       

فما هو عنوان النجاحات التي     . 1991االمور السياسية في المسيرة الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد في العام           
حققتها هذه القيادة حتى تستمر في تسيير االمور الفلسطينية؟ والجواب باختصار هو إنجاز اتفاقيات اوسلو               

وللعلم، . قيات بخالف مذكرات التفاهم ومحاضر االجتماعات والرسائل المتبادلة       التي بلغ عددها ثماني اتفا    
فان هذه االتفاقيات في نصوصها االساسية هي صناعة إسرائيلية بامتياز، ولـم تكـن مـساهمة الوفـد                  

وحاولت القيادة الفلسطينية ستر عوراتها الفاضـحة       . الفلسطيني في العملية التفاوضية إالّ مساهمة هامشية      
بمقوالت لم يرد لها ذكر على االطالق في االتفاقيات المذكورة، فال زالت هذه القيادة ـ والمفكرون الذين  

 تسوق مقولة مؤداها ان اتفاقيات اوسلو سوف تفضي الى قيام دولة فلسطينية،             -يشكلون مطبخ االفكار لها   
وصها او تأويلـه ينبـئ بـأن    علماً بأن ال اشارة مباشرة او غير مباشرة، وال تفسير ألي نص من نـص   

مفاوضي اوسلو قد اتفقوا على مقولة الدولة، ال بل تجدر االشارة الى ان هذه االتفاقيات لم تـورد كلمـة                    
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حـق  ' لم تُشر الى -أو ـ وهذا األهم ' 1967حدود العام 'من االراضي المحتلة او ' انسحاب'او ' احتالل'
ها اسهبت في تحديد حجم الحرف الذي تطبـع بـه وثيقـة      ، مع العلم ان   'تقرير المصير للشعب الفلسطيني   
ـ     الفلسطيني وذلك تضليالً للرأي العام الذي قد يوحى اليـه ان    ' جواز السفر 'السفر المسماة زوراً وبهتاناً ب

، وفصلت االتفاقيات على نحو ممّل في لون البنزين الذي يجـب ان يبـاع فـي                 'جنسية فلسطينية 'هناك  
نية، وشرحت االجراءات التي على الشرطة الفلسطينية اتخاذها لحماية مـستوطن           مناطق السلطة الفلسطي  

ونعلـم ان   . إسرائيلي ضل طريقه في مناطق السلطة او ارتكب جرماً ضد فلسطيني في مناطق الـسلطة              
القيادة اإلسرائيلية هي التي فرضت ان تكون المفاوضات على مرحلتين، وهي التي قـسمت االراضـي                

وتـسليمها الـى    ' ب'، وهي التي حددت مراحل االنسحاب من منـاطق          'ج'و' ب'و' أ'اطق  المحتلة الى من  
السلطة الفلسطينية وجعلتها ثالث مراحل، وهي التي جعلت مسائل مثل القدس والالجئين والمـستوطنات              
 والمياه والحدود والمسائل االمنية من مواضيع المرحلة النهائية، وفوق ذلك كله، هي التي قـررت فعـالً                

االحتفاظ بالحاكم العسكري كمصدر للصالحيات التي تمنح لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية طيلـة فتـرة               
وها نحن نعيش ونشاهد االن ان المفاوضات انتهت مع بدء المرحلة االولى، وقد بشّر اسحق               . المرحلتين

 خاطب رابـين  21/9/1993ففي . رابين بذلك اعضاء الكنيست حين عرض عليهم اتفاقية اعالن المبادئ 
التي تسمح للفلسطينيين بادارة شؤونهم، قدمت الحماية في        ] اعالن المبادئ [ان هذه االتفاقية    'الكنيست قائالً   

القدس الموحدة تظل تحت الحكم اإلسرائيلي، وان المـستوطنات فـي يهـودا             : المسائل التالية إلسرائيل  
تغيير في وضعها، وسوف يظل جـيش الـدفاع         والسامرة وغزة ستظل تحت الحكم اإلسرائيلي بدون اي         

اإلسرائيلي المسؤول عن امن المستوطنات في المناطق، واحتفظت الحكومة اإلسرائيلية بحريـة تقريـر              
واختـتم حديثـه    . 'وهذا يعني ان اعالن المبادئ يترك جميع الخيارات مفتوحة        . موقفها من الحل النهائي   

واذا كان هذا القول يتفق وتطـورات االمـور         . 'ر للصهيونية اني اريد ان اخبركم ان هذا انتصا      'بالقول  
التالية، فانه يجب االشارة الى ان إسرائيل فشلت في استكمال مراحل االنسحاب وبـدأت عمليـة تهويـد                  
القدس وهدم منازلها واعلنت ان ال عودة لالجئين، وتموت االراضـي المحتلـة عطـشاً بـسبب قيـام                   

اه وال سيما الحوض الشمالي، وفهمت المسائل االمنية على انها تحويل           المستوطنين بمصادرة مصادر المي   
وقد اختـصر االخ محمـود عبـاس        . اجهزة الشرطة الفلسطينية الى حماة للمستوطنين ودوريات الجيش       

الوضع في مقابلة تلفزيونية حديثة بقوله انه ال يستطيع ان يغادر منزله او مكتبه الى خـارج االراضـي                   
وزاد الطين بلّه، على ضوء االنقسام المعيب بين فتح وحماس، والذي           . ذن سلطة االحتالل  المحتلة بدون ا  

يتحمل الطرفان المسؤولية عنه، ان اصبحت اجهزة االمن الفلسطينية تحت سيطرة الجنرال دايتون الـذي           
. نقال في خطاب حديث له ان ال شيء يجري في هذه االجهزة بدون موافقة اإلسـرائيليين واالمـريكيي                 

فاذا لم تستطع إسرائيل الوفاء بالتزامـات       . هكذا انتهت القضية الفلسطينية وتشرذمت على يد قيادة اوسلو        
من وضعها وصناعتها هي، فعلى ماذا يتفاوض الفلسطينيون الذاهبون الى واشنطن؟ ومع من يتفاوضون؟              

تهم على ضـوء تجربـة      وكيف يطمئن المفاوض الفلسطيني الى ان اإلسرائيليين سوف يحترمون التزاما         
اتفاقيات اوسلو؟ وهل يظن المفاوض الفلسطيني ان بنيامين نتنياهو هو اكثر مصداقية وافـضل سـلوكاً                
واسلم طوية من اسحق رابين وشمعون بيرس؟ ان مجرد وضعه لشرط االعتراف الفلـسطيني بيهوديـة                

 المفاوض الفلـسطيني لـه خـده     لطمة على الخدين، ألنه لن ينتظر الى ان يدير-الدولة هو ـ بحد ذاته 
انه اذا لم يتم تقـدم      ) وال ادري لمن يوجه هذا التهديد     (ويخرج علينا االخ صائب عريقات بتهديد       . األيسر

فان كان هذا القـول صـادقاً ـ    . في المفاوضات فان السلطة تفقد مبرر وجودها وانها سوف تحّل نفسها
دداً يعتبر فيه المفاوضات قد وصـلت الـى الحـائط            فهل يقدم لشعبه موعداً مح     -وهو في الواقع بشرى   

وقد سبق لألخ عريقات ان قال كالماً ممـاثالً،         . المسدود، وان السلطة قررت حّل نفسها في اليوم التالي        
كما قاله االخ ابو مازن، وقد ردت عليه هيالري كلينتون يومها بصفعة قاسية حين قالـت انهـا سـوف                    

ممـاثالً؟  ) او صـفعة  (يادة، فهل يريد صائب عريقات ان يسمع كالماً         تتعامل مع من يكون في مركز الق      
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وربما يكون من األهم االشارة الى ان القيادة التي تفرض نفسها على شـعبها وتـذهب الـى واشـنطن                    
للتفاوض على اعقد المسائل القائمة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، هي قيادة انتهت صالحيتها منذ مطلع              

فقدت شرعيتها، فاالخ ابو مازن أقر واعترف قبيل انتهاء واليته بأنه سوف لن يجـدد ولـن                 هذا العام، و  
يمدد، ثم قرر اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية معاً، واعتذرت لجنة االنتخابات عن تنفيذ قرار الـرئيس                

تـه، واللجنـة    الستحالة تنفيذه في قطاع غزة، واصبح المجلس التشريعي فاقد الصالحية كذلك بانتهاء مد            
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يكتمل نصابها في اجتماعها االخير قبل رحلة واشنطن، حيث لـم                
يوافق على الذهاب اال خمسة اعضاء من مجموع الحضور الذي بلغ تسعة اعضاء بينما يجب ان يكـون                  

ذ قراراً بالذهاب الى واشـنطن      النصاب القانوني لالجتماع إثني عشر عضواً، والمجلس المركزي لم يتخ         
ولم يفوض احداً بالذهاب، والحكومة المقالة في غزة تعارض المفاوضات بدون تحديد المرجعيات ووقف              

وقد فـضح نبيـل     . االستيطان، وتتبنّى ذات الموقف بعض الفصائل داخل اطار منظمة التحرير وخارجه          
ح، ان الرئيس عباس اتخذ قراراً بالـذهاب        عمرو، عضو المجلس المركزي للمنظمة وقيادي بارز في فت        

فـالقرار اذن   ) 16/8/2010القدس العربـي    ('..البحث عن أغطيه  'للمفاوضات، وان ما يجري حالياً هو       
اتخذه االخ ابو مازن بنفسه فمن أيـن        ) كما هي العادة، سابقة تقرير غولدستون مجرد مثال       (قرار فردي   

وضه بالحديث باسم الشعب الفلسطيني واالتفاق باسـمه علـى          جاء المفاوض الفلسطيني بالشرعية التي تف     
قضايا مصيرية؟ وكيف يجرؤ هذا الوفد بحق تمثيل الشعب الفلسطيني والتطاول علـى حقوقـه الثابتـة                 
والمساومة عليها؟ ان الوفد الذي ذهب الى واشنطن والوفد الذي سوف يجلس للتفاوض مع اإلسـرائيليين                

له بالمطلق، فهو ال يملك الشرعية الثورية وال يملك الشرعية الدستورية           ، ال شرعية    )اذا جلس وفاوض  (
ان الغطاء الذي تقدمه االدارة االميركية او اللجنة الرباعيـة او لجنـة             . طبقاً للقانون االساسي الفلسطيني   

مكـن  الجامعة العربية الى القيادة الفلسطينية هو غطاء ال يستر حتى عورات هذه اللجان، وهو غطاء ال ي                
ان يخفي حقيقة اصلية وأصيلة وهي ان هذه القيادة ال تملك حق التفاوض او التوقيع على اتفاقيـات مـع                    
سلطات االحتالل باسم الشعب الفلسطيني، وان وقعت فهي اتفاقيات غير ملزمة، وباطلة بطالنـاً مطلقـاً                

راني محمود احمدي نجاد في     وما قاله الرئيس االي   . 1949وذلك على سند من احكام اتفاقيات جنيف للعام         
عدم صالحية القيادة الفلسطينية وعدم شرعيتها في التفاوض اصاب الحقيقة، وموقفـه يتفـق وصـحيح                
القانون الدولي والفلسطيني، وردة الفعل البذيئة التي ردت بها القيادة الفلسطينية علـى اقـوال الـرئيس                 

) 13( تليق برئيس دولة انتخـب حـديثاً بفـارق        االيراني ال مبرر لها، بل كانت ردة فعل فيها فجاجة ال          
مليون صوت عن المرشح الثاني للرئاسة االيرانية، ويرأس دولة هي آخر قـالع الـدفاع عـن القـدس                   
وفلسطين، بل الصوت الوحيد تقريباً الذي الزال عالياً في الدفاع عن قضية فلسطين بـدون احـراج او                  

م الجمعة االخير في رمضان هو تذكير لكل من نسي ذكر           ويوم القدس الذي كرس له يو     . تبرير او خجل  
هناك فارق آخر مهم بين قيادة فلسطينية طورت أنظمة للفساد والنذالة الحضارية، وبين             . القدس وفلسطين 

قيادة ايرانية تبني قواها الذاتية الى ان اصبحت تزاحم دور الدولة الكبرى في االقليم، فقليالً مـن الحيـاء     
ما هـي صـالحيتكم للتفـاوض       : وليتكم تقولون لشعبكم  .  الناطقون باسم القيادة الفلسطينية    والتواضع ايها 

باسمه، وعلى ماذا تتفاوضون بدالً من التطاول على دولة وشعب اثبت والءه للقضية الفلسطينية رغم ما                
  .يحاول مراهقو السياسة ان ينشروه في اجوائنا

    رجل قانون واحد مؤسسي منظمة التحرير 
  14/9/2010دس العربي، لندن، الق
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  التصدي له: السالم .56
  يوسي بيلين

 ايلول، كما كان يخيل لنـا       26 ايلول، وليس في     30االن، عندما تبين بان عشرة اشهر التأجيل تنتهي في          
جميعا، أفترض بان شخصا ما في ديوان رئيس الوزراء يحاول الفحص اذا كان ممكنا اضافة يوم واحـد                  

) مع المستوطنين أو مع الفلـسطينيين     (ي، انطالقا من التقدير بان تأجيل لحظة المواجهة         آخر للشهر الحال  
 يوما،  31بعد أن تضمن شهرا تموز وآب       . ولكن معقول االفتراض بان الفحص سيفشل     . هو نعمة كبرى  

. ياممن الصعب التصديق بان يوافق ايلول على ان يكون شهرا ثالثا على التوالي مع كل هذا القدر من اال                  
ال ريب، كان خطأ اميركيا تحويل تجميد البناء في الضفة الغربيـة الـى              .  ستكون حاجة للتصدي للواقع   

كان خطأ اميركيا اضاعة اشهر طويلة وعزيزة على مفاوضات مع إسرائيل           . شرط الستئناف المحادثات  
القـرار  . ا منـه  حول طبيعة التجميد، مثلما كان خطأ الوصول الى حل وسط لم يكن الفلسطينيون جـزء              

لم يكـن الحـديث     . بعشرة االشهر اتخذ دون تفكر إسرائيلي كاف، النه لم يترافق مع أي مسيرة موازية             
يدور عن تقدير جدي بانه في هذه الفترة سيكون ممكنا الوصول الى انجاز سياسي ما، وكان واضحا بان                  

هذا قـرار متـسرع     .  ستمرار البناء هذه االشهر ستنتهي وعندها سيكون استئناف البناء اسوأ بكثير من ا          
أتاح للحكومة النجاة من ضغط اميركي موضعي، ولكنه يضع االن الحكومة امام حرج ال يلوح حله فـي                  

التفكير بانه سيكون ممكنا االنهاء، الرسمي، للتأجيل لعشرة اشهر، ولكن المواصـلة، بـشكل              . االفق بعد 
 يصبح عمليا أقـل ممـا كـان         –كما شرح لالميركيين     –عملي، في المستوى الحالي للبناء في المناطق        

المستوطنون يستعدون منذ االن النتهاء التجميد، العقـود ستـستأنف،          .  من الصعب خداع الجميع   . يخيل
والبناء لن يكون ممكنا اخفاؤه، ال عن عيون اإلسرائيليين الذين يعتقدون بان من الخطـأ االعـالن عـن        

فس الوقت البناء في المنطقة المخصـصة القامتهـا، وال عـن عيـون              االستعداد لدولة فلسطينية وفي ن    
مطلوب حسم، والحسم صعب النه يخيل للسياسيين، على سبيل الخطأ، بـان            .  الفلسطينيين واالميركيين 

حتى عندما يعرفون بان عليهم أن      . الثمن الذي ينطوي عليه الحسم اعلى من الثمن الذي للسير بين النقاط           
دما يكونوا قد قاموا بالحسم في قلوبهم، فانهم يفضلون تأجيله الى اللحظة التي ال يكون               يحسموا، وحتى عن  

يحتمل أن يكون أكثر راحة ادراج قرار تجميد البناء فـي قـرار الحـدود بـين                 .  فيها مفر غير الحسم   
. بشكل مطلق الدولتين، يكون فيه جانبه الغربي ممكنا مواصلة البناء فيما في جانبه الشرقي يتوقف البناء               

القيادة الفلسطينية مقتنعة   . ولكن احدا ال يعرف اذا كان الطرفان سيتوصالن الى اتفاق على الحدود، ومتى            
بان حكومة إسرائيل الحالية ال تقصد اتفاقا تاريخيا، وان كل جهودها موجهة الرضاء االدارة االميركيـة                

 تفويتا لفرصة سياسية، وهي تعرف بـان       وهي ال ترى في وقف المفاوضات مع إسرائيل       . المتحفظة منها 
من ناحية جماهيرية لن يكون بوسعها أن تشرح استمرار المحادثات في ظل البناء فـي المنـاطق، وان                  

االدارة االميركية من جهتها مقتنعة بان نتنياهو قادر على أن يمدد التجميد            . االميركيين ايضا يفهمون ذلك   
كبة المتمثلة باستمرار التأجيل دون اعالن، ولكنه فهم بان هذا، على           الحالي؛ فقد كان مستعدا للصيغة المر     

المواجهة بين نتنياهو والمستوطنين كفيلة بان تقع في وقت مبكر عن اللحظة           . ما يبدو، سيكون غير عملي    
  . يوما في ايلول31هذه السنة ايضا لن يكون . ال مفر. التي توقعها رئيس الوزراء

  " اليومإسرائيل"  
  14/9/2010ة الجديدة، رام اهللا، الحيا

  
  عباس أم نتنياهو؟: من المخادع .57

  جاكسون ديهيل
الرأي الشائع بين كثيرين بشأن محمود عباس وبنيامين نتنياهو في الوقت الذي ينطلقون فيه إلى الجولـة                 

لـة  عباس شخصية معتد  : الثانية من مباحثات السالم في الشرق األوسط األسبوع الحالي شيء يشبه اآلتي           
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يريد في الحقيقة حل الدولتين، لكنه قد يكون على درجة من الضعف السياسي تجعله غيـر قـادر علـى      
ويعد نتنياهو أحد الصقور الذين يتبنون موقفا سياسيا قويا في إسرائيل، لكنه ال يقبل في الحقيقـة                 . تحقيقه

  .قيام دولة فلسطينية
حل وسط تاريخي مع  «ألسبوع الماضي في ترويج     لذا، كيف يمكن أن يكون ذلك هو نتنياهو الذي قضى ا          

لتحقيقه، في الوقت الذي يعلن فيـه الـوزراء فـي           » بقبول التفكير األصلي  «ويعد  » جيراننا الفلسطينيين 
حكومته عن معارضتهم؟ ولماذا عقد عباس، الذي وصف نفسه بأنه تم جره إلى المباحثات، مقابالت هدد                

بعد علنا تنازالت تقول استطالعات الرأي الفلسطينية إن غالبية شعبه          فيها مرارا وتكرارا باالنسحاب واست    
  مستعد لقبولها؟

 دوما بالـصورة التـي تبـدو        - مثل التصريحات العامة     -وفي الشرق األوسط، بالطبع، ال تعد األمور        
ه في الواقع   بيد أن التناقض بين األحكام المعتادة بشأن الزعيمين اإلسرائيلي والفلسطيني وما يقولون           . عليها

لقـد تـم تـصميم      . األخيـرة » عملية الـسالم  «يؤكد على ما قد يكون الجانب األكثر إثارة للفضول في           
ومع ذلك،  . المباحثات بطريقة تجعل معظم المفاوضات تتم مباشرة بين نتنياهو وعباس في جلسات خاصة            

األفراد في الحكومتين اإلسرائيلية     ال الخبراء المعتادون وال إدارة أوباما وال حتى معظم           -لم يعد أي أحد     
  . متأكدا تماما من النوايا الحقيقية للزعيمين-والفلسطينية 

باعتباره رئيسا للوزراء في تسعينات القرن الماضي، قام زعيم حزب الليكود بأكثر            . دعنا نبدأ مع نتنياهو   
علنية أنه سيقبل دولة    من دوره في تحطيم خطة أوسلو للتوصل إلى حل الدولتين، ولم يصرح قط بصورة               

لكن كمـا قـال الكاتـب الدبلوماسـي بـصحيفة           . فلسطينية تتمتع بسيادة كاملة وتكون عاصمتها القدس      
لقد بدأ  : هيرب كينون األسبوع الماضي، كان خطاب نتنياهو متحوال بصورة سريعة         » جيروزاليم بوست «

دال مـن المـصطلح القـومي       ب» الضفة الغربية «واستخدام مصطلح   » شريك السالم «وصف عباس بأنه    
  .»يهودا والسامرة«اإلسرائيلي 

وطرح كينون ثالثة تفسيرات ممكنة لسلوك رئيس الوزراء، منها أنه يحاول وضع عباس في مـأزق أو                 
لكن يبدو، على األقل من الناحية الظاهرية، أن نتنياهو كان جادا عنـدما أخبـر               . استرضاء باراك أوباما  

الوطن القومي للـشعب    «االعتراف بأن إسرائيل هي     : ولة فلسطينية بشرطين  حكومته بأنه يستطيع قبول د    
، »لن يتكرر ما حدث بعدما تركنا جنوب لبنان وغـزة         «، ووجود نظام أمني صارم يضمن أنه        »اليهودي

  .اللتين احتلهما مسلحون مدعومون من إيران، الذين صوبوا آالف الصواريخ تجاه المدن اإلسرائيلية
شرطا ثالثا، وهو أن نتنياهو يريد تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية على مراحل، حتـى إذا               وأضيف إلى ذلك    

وفي البداية على األقل، ستجوب القوات اإلسـرائيلية الحـد          . جرى االتفاق على شروطها النهائية مقدما     
  .الشرقي لفلسطين مع األردن، وربما تظل بعض المستوطنات على األراضي الفلسطينية كما هي

لكن الجدير بالذكر أن عباس قضى األيام التي تلت محادثـات           . قد يكون ذلك قابال للتطبيق أو غير قابل       و
خاصة مطولة مع نتنياهو في واشنطن في إجراء مقابالت مع وسائل اإلعالم العربية رفض خاللها علنـا              

ية؛ ولن يسمحوا للقوات    وقال إن الفلسطينيين لن يعترفوا مطلقا بإسرائيل كدولة يهود        . جميع هذه الشروط  
سـأحزم  «وفي الحقيقة، إذا تم إرغامه على القيام بأية تنازالت،          . اإلسرائيلية بأن تظل في الضفة الغربية     

  .»القدس«، حسبما صرح لصحيفة »حقائبي وأرحل
وسارع األنصار الفلسطينيون إلى القول بأن عباس يقول مثل هذه األشياء ألنه تحـت ضـغوط محليـة                  

لكن هل األمـر كـذلك؟      . الفلسطيني» الشارع« فقط من جانب حماس لكن أيضا من جانب          رهيبة، ليس 
أشارت دراسة الستطالعات الرأي الفلسطينية األخيرة أجراها ديفيد بولوك، من معهد واشنطن لـسياسة              

 اعترافا ثنائيا بإسرائيل كدولة للشعب اليهـودي      «من الفلسطينيين سيقبلون    % 60الشرق األدنى، إلى أن     
وقال نصفهم إنهم من الممكن أن يتسامحوا مع الحضور اإلسرائيلي          . »وبفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني   

  .»ألسباب أمنية«المؤقت على الحدود األردنية 
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وربما أيضا  . ربما يكون كذلك  . وتمكن عباس من إقناع إدارة أوباما بأنه جاد في ما يتعلق بتسوية للسالم            
وعلـى  . العالقات العامة السياسية، نجح في خلق صورة لنواياه مناقضة للواقع         يكون نتنياهو، الذي يجيد     

ال يسعنا إال أن نأمل في      . أية حال، سيتعين على الرجلين قريبا تقرير ما إذا كانا سيحققان وعودهما أم ال             
  .أن يكون عباس، وليس نتنياهو، هو المخادع

  "واشنطن بوست"خدمة 
  14/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  أسئلة مقالة الرئيس مبارك .58

  فهمي هويدي
   هذه المفاوضات تشكل خطراً على القضية يتعين االنتباه إليه ودرؤه-
   سجل الحوارات مع إسرائيل خالل التسعة عشر عاماً األخيرة كان كارثياً-

ن أنه  الحدث األبرز في األسبوع الماضي لم يكن إطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن، على الرغم م              
احتل عناوين الصحف وصدارة نشرات األخبار، لكنه كان مقالة الرئيس حسني مبارك في الموضـوع،               

  .الذي نشرته له صحيفة نيويورك تايمز بالتزامن مع المناسبة
)1(  

. كان فيه من المفارقة أكثر مما فيه مـن اإلثـارة        ) 9/1(مشهد إطالق المفاوضات يوم األربعاء الماضي       
 تابعوا لقاء واشنطن أدركوا ان اللقطة ذاتها سبق أن رأوها عدة مرات، على األقل منـذ                 صحيح ان الذين  

، وكل الذي حدث ان وجوه بعض الجالسين في المشهد اختلفت، حتى بدا             1993توقيع اتفاقية أوسلو عام     
األهـم  . جتغير فيه بعض األبطال، لكنه نفس السيناريو ونفس اإلخرا        . وكأننا أمام إعادة عرض لفيلم قديم     

من ذلك ان قضية فلسطين كانت حاضرة في اللقاءات السابقة، لكنها كانت غائبة في لقاء واشنطن األخير                 
فالرئيس أوباما جاء الى اللقاء وعينه على انتخابات التجديـد النـصفي            . الذي انعقد باسمها وتحت الفتتها    

ب تأييد اللوبي الـصهيوني وسـحب       للكونجرس التي تجري في أوائل نوفمبر المقبل، وباله مشغول بكس         
والسيد نتنياهو جاء وعينه    .البساط من تحت أقدام اليمين المحافظ الذي يزايد عليه في العالقة مع إسرائيل            

على ائتالفه الوزاري وقوى اليمين التـي يحـرص علـى ارضـائها وكـسب تأييـدها، واال سـقطت                 
قاه عبر قنوات عدة، كان مـن بينهـا خطـاب           وأبومازن جاء استجابة لألمر األمريكي الذي تل      ..حكومته

 تهديدا وانذارا بسوء العاقبة، اذا لم يستجب        12 يوليو الماضي، والذي وجه اليه فيه        17الرئيس أوباما في    
أما الرئيس مبارك والعاهل األردني، فثمة اتفاق على أنهمـا ذهبـا اسـتجابة              .لنداء المفاوضات المباشرة  

الذين يحتفظون بعالمة ود قوية مع كل من أمريكـا          » االعتدال« من رموز    للدعوة األمريكية، باعتبارهما  
وقد تحدثت بعض التحليالت التي نشرت في الواليات المتحدة ومصر عـن أهـداف أخـرى                .وإسرائيل

وقيل ان محادثاته في واشنطن تطرقت      .اضافية لمشاركة الرئيس مبارك، الذي ضم ابنه الى الوفد المرافق         
يـوم  » الـشروق «العنوان الرئيسي لجريـة     ( السلطة واالنتخابات الرئاسية القادمة      الى موضوع مستقبل  

وكان الكاتـب اإلسـرائيلي     )..أوباما يحث مبارك على انتخابات جادة وشفافة      :  كان كالتالي  9/3الجمعة  
تسفي برئيل قد أشار الى هذا المعنى حين ذكر ان تجاوب دول الجامعة العربية مع فكرة الـدعوة الـى                    

مفاوضات غير المباشرة والمباشرة ليس مرتبطا بموضوع القضية الفلسطينية فحـسب، ولكنـه وثيـق               ال
الصلة أيضا بالرغبة في تعزيز العالقات مع الواليات المتحدة من جانب زعماء االعتـدال فـي العـالم                  

  ).30/7/2010هاآرتس (العربي 
اهو ال يبشر بأي خير فلسطينيا، ثم ان        أما موضوع القضية فهو محاط بقدر هائل من الشكوك فسجل نتني          

سجل الحوارات مع إسرائيل خالل التسعة عشر عاما األخيرة كان كارثيا ذلك انها وفرت لها فسحة لـم                  
اضافة الى ذلك فـان الـسيد       .تكن تحلم بها لمواصلة تثبيت أقدامها في األرض المحتلة وتغيير جغرافيتها          
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، »شروطا مـسبقة  «ل ما اتفق عليه في السابق، بدعوى انه يعد          نتنياهو مؤيدا باألمريكيين قرر تجاهل ك     
وأن يبدأ المفاوضات من الصفر، دونما أي التزام أو مرجعية، بما في ذلك مرجعية القـرارات الدوليـة                  

  .ذاتها
ال يقف األمر عند ذلك الحد، وانما واضح من اآلن ان المسافة في الموضوع مما ال يمكن عبورها وهو                   

فأبومازن تحدث عن انهـاء االحـتالل فـي اطـار           .الخطب التي ألقيت في حفل االفتتاح     ما كشفت عنه    
أما نتنياهو فقد تحدث أمور مختلفة تمامـا، حيـث          . الشرعية والقرارات الدولية واقامة الدولة الفلسطينية     

 ولم يعد سـراً أن حكومتـه      .ركز على األمن وشدد على ضرورة االعتراف بإسرائيل وطنا قوميا لليهود          
  . والى وقف االستيطان67رفضت بيان الرباعية الذي دعا الى االنسحاب من األراضي التي احتلت عام 

)2(  
تـدرك جيـداً عبثيـة المـشهد وخطـورة          . الجماعة الوطنية الفلسطينية التي لم تفقد وعيها أو ذاكرتها        

 فـصيال   13ا الموقف   وقد التقى على هذ   .ولذلك أعلنت عن معارضتها لفكرة المفاوضات المباشرة      .اللعبة
وهو ما أفقد جهـاز أمـن       .فلسطينيا بينها الجبهتان الشعبية والديموقراطية اللتان تمثالن اليسار الفلسطيني        

بـل ان  .السلطة في رام اهللا أعصابه، فمنع بالقوة حملة جمع التوقيعـات لمعارضـة تلـك المفاوضـات              
لتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي     المعارضة ظهرت أيضا داخل حركة فتح ذاتها، وداخل اللجنة ا         

فقد دعا الى اجتماع للجنة التي      . أراد أبومازن ان يستند اليها في اضفاء شرعية على ذهابه الى واشنطن           
حضر منهم تسعة أشخاص فقط، مما يعني ان النـصاب القـانوني لـم يكتمـل، وأن                 . شخصا 18تضم  

مسألة كان مخططاً ومطلوباً فقد عقد االجتماع، وتعين أثناء         وألن تمرير ال  .االجتماع أصبح فاقدا للشرعية   
ورغم ذلـك   . المناقشة ان الموافقين على المفاوضات خمسة أعضاء فقط، في حين ان المعارضين أربعة            

صدر بيان يقول ان اللجنة التنفيذية اجتمعت وناقشت ووافقت على الذهاب الى المفاوضات المباشرة دون               
وهـو مـا    . أيدوا الذهاب الى واشـنطن     19شارة الى ان خمسة أعضاء فقط من        ودون اال .شروط مسبقة 

  ).8/29الشرق األوسط (» وشرعية مزورة«وصفه الكاتب الفلسطيني بالل الحسن بأنه تالعب 
» المعتـدلين «كان الدكتور مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الوطنيـة، الـذي يـصنف ضـمن         

وكـذلك  .(وا على المشاركة في المفاوضات المباشرة اقتناعا منه بعبثيتهـا الفلسطينيين، أحد الذين اعترض  
، وحين أعلن عن موقفه ذاك، فانه لم يسلم من غمز رئـيس             )القيادي الفتحاوي األسير مروان البرغوثي    

إن ما قاله البرغوثي لم يكـن بعيـدا عمـا           ) 9/4نشر في   (مؤسسة األهرام الذي ذكر في مقال أخير له         
  !).كأنه انتقل بذلك الى محور الشر(الخارجية اإليرانية صرحت مصادر 

)3(  
مقالة الرئيس حسني مبارك بدت أكثر اثارة من كل ما سبق، من حيث انها فاجأتنا بلغة غير مألوفة فـي                    

ذلك أنه اعتبـر ان العقبـة       .الخطاب السياسي، مما أشاع قدرا معتبراً من الحيرة واستدعى تساؤالت عدة          
، نشأت عن التأثير المتراكم لسنوات العنف       »عقبة نفسية « في طريق نجاح عملية السالم       األكبر التي تقف  

  .والتوسع االستيطاني اإلسرائيلي الذي أدى الى انهيار الثقة على الجانبين) الفلسطيني(
من ناحية ثانية، فإنه بناء على ما سبق دعا ألن يقوم الطرفان بمبادرات إلعـادة تلـك الثقـة المفقـودة                     

مـن خـالل    ) للـسالم (على الدول العربية أن تواصل التدليل على جدية مبادرتها          : وقال إنه .عزيزهاوت
وعلـى إسـرائيل مـن جانبهـا ادراك ان          . خطوات تلبي آمال رجل الشارع اإلسرائيلي وتبدد مخاوفه       

  .المستوطنات والسالم ال يجتمعان
اذ وزعت التكـاليف والمـسؤوليات علـى        .نتباهمن ناحية ثالثة، فان المقالة كتبت بروح حيادية مثيرة لال         

وهو ما تدل عليه العبارة التي أشرت اليها        .الجانبين بالتساوي، كأنهما يتنازعان حول حق يدعيه كل منهما        
كما تعززها عبارة أخرى قال فيها الـرئيس        .توا، وتحدثت عن اجراءات تبادل الثقة بين إسرائيل والعرب        
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سرائيل المشروعة لألمن، الذي يمكن ان يتفق مـع مطلـب الفلـسطينيين             مبارك، أنا أدرك تماما حاجة إ     
  .العادل لالنسحاب الكامل من األراضي المحتلة

من ناحية رابعة، أبرزت المقالة في أكثر من موضع مسألة حاجة إسرائيل الى األمن، بما يعطي انطباعا                 
وهو ما يثير السؤال    . عديد من التجاوزات  بقبول المقولة اإلسرائيلية التي تتذرع بتلك الحجة لكي تسوغ ال         

 رأس نووية وتضمن لها الواليات المتحدة باستمرار التفـوق العـسكري           200حين تملك إسرائيل    : التالي
فمن الذي يهدد من، ومن يكون األحوج الى الشعور باألمن؟ ال أعرف كيف استقبلت المقالة               ..على العرب 

والبد أن يعـذر فـي      . القارئ العربي ودهشته، وال أقول صدمته     أمريكيا، لكنني أزعم أنها أثارت حيرة       
التي تحول دون حل الصراع، والتي أطلقها الرئيس السادات حـين زار            » العقبة النفسية «ذلك، ألن فكرة    

ولم يعرف في التاريخ اإلنساني المعاصر ان غاصبا احتل         . لم تعد قابلة للتصديق    1977الكنيست في عام    
في الوقت ذاته فان الحديث عن مخاوف رجـل         .م وصفت جريمته بأنها مشكلة نفسية     أرضا وشرد أهلها ث   

الشارع اإلسرائيلي، وعدم االشارة الى ما حل بالشعب الفلسطيني في غزة والضفة من بطـش وسـحق                 
وحصار أمر غير مفهوم، كذلك يبدو محيرا اغفال حقيقة ان مخاوف اإلسرائيليين سببها األساسـي هـو                 

أمـا مطالبـة الـدول      .الفلسطيني الذي هو نتيجة ورد فعل على ذلك االحتالل        » العنف «االحتالل وليس 
فهي . العربية بأن تواصل التدليل على مبادرتها من خالل خطوات تلبي آمال اإلسرائيليين وتبدد مخاوفهم             

ـ          .دعوة تفتح الباب لاللتباس وسوء الفهم      ه الـى   ألن المطالبة الحقيقية عند أهل االنصاف ينبغـي ان توج
وفي غير ذلك فان الكالم قد يفهم بحسبانه دعوة للدول         .الجاني لكي يكف عن عدوانه ويتراجع عن احتالله       

وذلك في مقابل عنوان    .العربية الى التطبيع المجاني مع إسرائيل حتى دون ان تقبل مبادرة السالم العربية            
ما بأن الثقة الحقيقية لن تتوافر اال       عل.»بناء الثقة «هالمي وفضفاض يتعذر ضبطه أو معرفة حدوده اسمه         

  .اذا زال االحتالل
)4(  

لها نظيرها فيما يتعلق بالمعلومات التـي        .األسئلة الحائرة التي تثيرها المقالة فيما خص المواقف واآلراء        
جوالت الحوار السابقة حلت بالفعل الكثير من قضايا الحـل النهـائي،            «فقد ذكرت المقالة ان      .تضمنتها

وهي معلومة تحتاج الى تدقيق، ذلك ان المحلـل الـسياسي            .»الجئين والحدود والقدس واألمن   ال«وهي  
عدد (اإلسرائيلي المعروف اليكس فيشمان كان قد نشر مقالة بذات المعنى في صحيفة يديعوت أحرونوت               

قـة  وقد تحدث فيها عـن وثي     .كل شيء جاهز ولم يتبق غير التوقيع      : كان عنوانها كالتالي  ) 2009/7/27
جنيف الشهيرة التي تم التوصل اليها في حوارات قادها من الطرف الفلـسطيني ياسـر عبدربـه أحـد                   

وأثارت ضجة  .مساعدي أبومازن ومن الطرف اإلسرائيلي يوسي بيلين الزعيم اليساري وعضو الكنيست          
  .في حينها جراء تنازلها المعلن والواضح عن حق العودة لالجئين

 شخـصية إسـرائيلية   60 من الشخصيات العامة الفلـسطينية و 40 في اعداده    للوثيقة ملحق أمني اشترك   
وذكر الكاتب ان الخارجية األمريكيـة اطلعـت        .يمثلون القطاعات العسكرية واألمنية والسياسية والفكرية     

  .عليه، وان مضمونه يمثل أساس التسوية الدائمة
في الوقت  . القوات الدولية بحفظ حدودها    الملحق يتحدث عن دولة فلسطينية كسيحة منزوعة السالح، تقوم        

ولـسالح الجـو    .ذاته فثمة وجود عسكري إسرائيلي على أرض تلك الدولة يتمثل في محطتـي انـذار              
اإلسرائيلي ان يحلق في سماء الضفة للتدريب طول الوقت، باستثناء أيام الجمـع واألعيـاد االسـالمية                 

وثيقة، سوف تستمر المشاركة اإلسرائيلية في المعـابر        وطوال ثالثين شهرا بعد اعتماد ال     (!!).والمسيحية  
  .الحدودية بين الدولة الفلسطينية لكل من مصر واألردن

ال أعرف ما اذا كان الحل الذي تمت االشارة اليه في مقالة الرئيس هو ذاته الذي توصلت اليـه وثيقـة                     
ل التي يمكن التوصل إليها في ظل       لكن ما تضمنته الوثيقة وملحقها األمني يظل نموذجا للحلو        .جنيف أم ال  

اذ من الطبيعي فـي هـذه الحالـة ان        .الخلل القائم في موازين القوة بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني        
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واذا صح ذلك، فانـه     .يفرض الطرف القوي ارادته، بحيث تلبي الحل شروط واحتياجات الطرف األقوى          
وانما تذهب الى أبعد حيث تؤدي      .ن الحقوق الفلسطينية  يعني ان الحلول المعروضة ال تلبي الحد األدنى م        

الى تصفية القضية وطمس معالمها بمضي الوقت، من هذه الزاوية فانني اتفق تماما مع الرأي القائـل ان               
المفاوضات المباشرة لن تحل شيئا من الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني، وانما هي تشكل خطرا علـى       

  .يه ودرؤهالقضية يتعين االنتباه ال
  14/9/2010الوطن، الكويت، 

  
   واحتواء الموقف الروسي"إسرائيل" .59

  احمد يوسف احمد
نشرت الصحف في السابع من الشهر الجاري تقارير عن نتائج الزيارة التي قام بها إيهود باراك وزيـر                  

يس الوزراء  الدفاع اإلسرائيلي لروسيا واجتمع خاللها بنظيره الروسي أناتولي سيرديوكوف فضالً عن رئ           
وعندما يقرأ المرء هذه التقارير يستشعر المخاطر المترتبة على هذه الزيارة، ودروسها الواضحة،             . بوتين

 الروسـية  -غير أننا قبل أن نعرض لهذا وذاك يحسن أن نلقي نظرة على تطور العالقـات اإلسـرائيلية         
  .النموذج العام لهذا التطورلكي نستطيع أن نحدد موقع هذه الزيارة في ) والسوفييتية قبل ذلك(

 السوفييتية يوماً على وضع تعاوني اللهم إال وقتاً وجيـزاً منـذ موافقـة               -لم تستقر العالقات اإلسرائيلية   
، واعترافه السريـع بإسرائيل لدى نشأتها في عام        1947االتحاد السوفييتي على قرار تقسيم فلسطين في        

" حديثـة "يما يبدو في إقناع القيادة السوفييتية بأن إسرائيل         وقد نجحت الحركة الصهيونية آنذاك ف     . 1948
) الممثلون في حزب العمـل    (وذات نظام حكم يمثل فيه االشتراكيون الديمقراطيون        " غير تابعة للغرب  "و

القوة السائدة خير لهم ألف مرة من العرب الذين ال ينطبق على بالدهم أي من هذه الصفات، وذلك على                   
سوفييتي تجاه الحركة الصهيونية منذ نشأتها كان معادياً على طول الخط، حيث كانـت           رغم أن الموقف ال   

القيادة السوفييتية تعتبر أن الحركة تسحب الشرعية من منطـق العمـل الـشيوعي طالمـا أن الحركـة                   
عمال يا  (الصهيونية تبني االنتماء على أساس الدين فيما بني االتحاد السوفييتي على التصنيف االجتماعي              

، غير أن الجهد الصهيوني كما سبقت اإلشارة نجح في أن ينتزع تلك القرارات الـسوفييتية                )العالم اتحدوا 
  .1948 و1947المصيرية بالموافقة على تقسيم فلسطين، واالعتراف بدولة إسرائيل عامي 

ثقـل  لكن االتحاد السوفييتي سرعان ما اكتشف الخديعة، وأن إسرائيل ليـست سـوى وزن مـضاف لل                
الرأسمالي الغربي في الشرق األوسط، ناهيك عما تبين من أن نشأتها بدأت تثير قالقـل لـدى اليهـود                   

 اإلسـرائيلية   -السوفييت الذين ثمنوا عالياً فكرة الدولة اليهودية، ولذلك تـوترت العالقـات الـسوفييتية             
 التدهور في هذه العالقات     وهكذا فإن . ووصلت إلى حد القطيعة بعد عامين فحسب من نشأة دولة إسرائيل          

 السوفييتية في مرحلـة المـد القـومي         -لم يكن بسبب التطورات اإليجابية التي شهدتها العالقات العربية        
اعتباراً من منتصف خمسينيات القرن الماضي، وإنما كان سابقاً عليها، وإن جاءت تلك التطورات لتزيـد   

 الـذي   1956يتي، وكان العدوان الثالثي على مصر في        األمور سوءاً في عالقة إسرائيل باالتحاد السوفي      
تواطأت فيه إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا، مناسبة واضحة لبيان المدى الذي وصل إليه هـذا التـدهور                 

 -عندما وجه السوفييت إنذارهم الشهير الذي أشار للمرة األولى واألخيرة في تاريخ العالقات الـسوفييتية              
ل اإلسرائيلي يهدد بقاء الدولة اليهودية نفسها، وكذلك أدى العـدوان اإلسـرائيلي             اإلسرائيلية إلى أن الفع   
  .  إلى قطع االتحاد السوفييتي عالقاته الدبلوماسية مع إسرائيل1967على الدول العربية في 

 السوفييتية في مطلع سبعينيات القرن الماضي جاء فـي          -ولكن االنفراج الذي شهدته العالقات األميركية     
 نتائجه لصالح إسرائيل، فقد أصبحت القدرة السوفييتية على تقييد الهجرة اليهودية إلـى إسـرائيل                بعض

 األمـور   1985محدودة للغاية، وزادت سياسات جورباتشوف الذي وصل إلى سدة القيادة السوفييتية في             
لنـسبة لعـدد    سوءاً، حيث تدفق المزيد من موجات هذه الهجرة التي زودت إسرائيل بمدد بشري هائل با              
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" إسـرائيل بيتنـا   "سكانها مثَّل لها إضافة استراتيجية ال ريب فيها يظهرها الثقل االنتخابي الراهن لحزب              
وبعـد  . الذي يعتمد على قاعدة من المهاجرين الروس، ويمثل ركناً أساسياً في االئتالف الحكومي الراهن             

هينة في األيدي الغربيـة، ولـذلك كـان          أصبحت روسيا نفسها ر    1991أن تفكك االتحاد السوفييتي في      
منطقياً أن تطبع العالقات مع إسرائيل تماماً، وعندما استردت روسيا استقاللها الفعلي منذ تـولى بـوتين                 

 الروسية، وأذكر أنني حذرت آنذاك على هـذه         -الحكم انتعشت اآلمال في أن يعاد بناء العالقات العربية        
م تعد بهذه البساطة، وإن كان استقالل روسيا في سياستها الخارجية           الصفحة من أن األمور قد اختلفت ول      
  .يبقى أفضل من تبعيتها بطبيعة الحال

في هذا السياق دشنت زيارة وزير الدفاع اإلسرائيلي األخيرة لروسيا، التي تمخضت عن نتائج في منتهى                
االتفاق الذي يعـد األول مـن       األهمية، مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين البلدين، كما يظهر ذلك            

                 اً لتعزيز التعاون العـسكري وفَـتحنوعه في تاريخ العالقات بينهما، وقد تضمن هذا االتفاق أساساً قانوني
يذكر أن التعاون العسكري بين البلدين لم يبدأ بهذا االتفاق إذ شهدت السنوات             . آفاقاً جديدة في هذا الصدد    

سرائيلية دقيقة إلضافتها إلى المقاتالت العسكرية التي تصنعها روسـيا،          األخيرة استيراد روسيا لتقنيات إ    
ولكن االتفاق الجديد يفتح آفاق التـصنيع العـسكري المـشترك           . وشراء آليات وأسلحة إسرائيلية خفيفة    

والتعاون لكسب أسواق جديدة، ويوفر أرضية واسعة لتبادل المعلومات والخبرات، واألخطر من ذلك مـا         
عن أحد الخبراء الروس من أنه ليس مستبعدا أن يفتح االتفاق مجاالت أخـرى للتنـسيق بـين                  قيل نقالً   

البلدين، ومن ذلك تقديم ضمانات روسية إلسرائيل بشأن عدم وصول أسلحة روسية الصنع إلى جهـات                
 12ومن المهم هنا أن طرفي االتفاق أظهرا عجلة في تطبيقه، فتم توقيـع عقـد شـراء         . تعادي إسرائيل 

طائرة تجسس إسرائيلية الصنع من دون طيار، كما أعلن رئيس الوزراء الروسـي بـوتين فـي ختـام                   
مباحثاته مع باراك أن التعاون العسكري بين البلدين يسير بشكل جيد مشيراً إلى وجود مشاريع واعدة في                 

  .مجال إطالق األقمار االصطناعية لصالح إسرائيل، وتنفيذ مشروع مشترك بطلب من الهند
وكذلك كان موضوع مكافحة اإلرهاب على جدول أعمال الوزيرين، حيث أشار الوزير الروسي إلـى أن        

مواقفنا حيال العديد من تحديات العصر متقاربة، بل هي متطابقة، خصوصاً ما يتعلق بقضايا اإلرهـاب                "
ولين الـروس بمـا     وهو ما يشير إلى أن إسرائيل قد أقنعت المسؤ        "(!) ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل    

سبق وأن أقنع به شارون الرئيس األميركي السابق بوش من تطابق بين حربه على اإلرهاب مع الحرب                 
اإلسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية، والسيما أن الروس يواجهون تحديات حقيقية في بعض الجمهوريات             

 التصريح إلى أن الملف النووي اإليراني       وكذلك يشير هذا  . اإلسالمية المتمتعة بالحكم الذاتي داخل دولتهم     
 اإلسرائيلي حيث   -كان بدوره على جدول األعمال مما يدل على المدى الذي وصل إليه التوافق الروسي             

" انتشار أسلحة الدمار الشامل   "يسمح مسؤول روسي له وزنه لنفسه بأن يتحدث عن موقف إسرائيل تجاه             
  . منطقة الشرق األوسطوهي أول من انتهكت مبدأ عدم االنتشار في

ثمة مخاطر واضحة في كل ما سبق على األمن العربي، لعل أوضحها أن إسرائيل قد أحكمـت حـصار                 
التسلح العربي، بحيث يكون مفتاحه في األيدي األميركية والغربية، فبعد أن نجحت في تحييـد الـصين                 

 -تخـل بميـزان القـوى العربـي       عسكرياً في الصراع بمعنى تعهدها بعدم تزويد دول المنطقة بأسلحة           
ومن المعلوم أن إسرائيل قد عارضت بشدة       . اإلسرائيلي ها هي تستكمل الحلقة بروسيا بتوقيع هذا االتفاق        

 كم، معتبرة أن هذه الصواريخ تـشكل        300نية روسيا تزويد سوريا بأنظمة صاروخية بحرية يبلغ مداها          
أما الدروس، فإن إسرائيل لم     ". حزب اهللا "وصولها إلى   خطراً على القوات اإلسرائيلية، ناهيك عن احتمال        

تذهب لروسيا متسولة، أو معتمدة على التحرك الدبلوماسي فحسب، وإنما طرقت أبواب موسـكو وفـي                
جعبتها تقنيات عسكرية متطورة تستطيع أن تقدمها لروسيا لقاء تنازالت محددة، تماماً كما فعلـت مـع                  

  ون إزاء المخاطر والدروس معاً؟فماذا ترانا فاعل. الصين من قبل
  14/9/2010االتحاد، أبو ظبي، 
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  مقاربة علمية لمخاطر التوطين وتحريك مسارات سياسية ديبلوماسية .60

  حقوق الفلسطينيين بأبعادها الداخلية واإلقليمية
  الكنيسة تُمسك بالملف استباقاً ألي  تسويات  محتملة

  ريتا صفير
 اإلسرائيلي  وبالتزامن –رة بجولتها الثانية على المسار الفلسطيني مع انطالق مفاوضات السالم المباش

 فرنسي يشمل لبنان وسوريا سعياً الى الحل الشامل، يعود الى الواجهة ملف -مع تحرك اميركي 
واذا كان لبنان قد خطا خطوة في هذا الشأن، على . هذه المرة" اقليمية"الالجئين الفلسطينيين من زاوية 

، عشية انطالق هذه المفاوضات، "الفت"اخلي، باقرار مجلس النواب حق العمل  في توقيت المستوى الد
انشغال يحتمه تضمن العناوين الخمسة . فيتوقع ان يعود االنشغال المحلي بالمسألة في االسابيع المقبلة

ن بلوغهما  اإلسرائيلي، عنوانين يخصان لبنان هما االمن والالجئون، وال مناص م–للمسار الفلسطيني 
  .عن مصادر ديبلوماسية االسبوع الفائت" النهار"في مرحلة الحقة، وفقا لما نقلته 

تزخيم تبلور ظاهرا في . جديد الملف، على المستوى المسيحي، اعادة تزخيم االهتمام الكنسي بالقضية
سرائيليين البيان االخير للمطارنة الموارنة بتمنّيه  اوالً ان تصل المفاوضات المباشرة بين اإل
وال سيما "والفلسطينيين الى حل عادل، وتذكيره ثانيا بأن لبنان معني في شكل مباشر بهذه القضية 

بمعضلة الالجئين الفلسطينيين الذين قد يجبرون على التوطين وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين ألنه 
بحملة " مواكبة هذه المفاوضات ، وبمناشدته ثالثا الدولة"يتناقض مع الدستور ويشكل خطراً على لبنان

  ".ديبلوماسية وإعالنية واسعة وواضحة ترفض تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته
والواقع ان موقف المطارنة الموارنة يشكل جزءاً من تحرك اشمل تعمل الكنيسة على بلورته، ويؤشر 

ة الى االمساك بالملف واستباق بحسب متابعين للمشاورات الجارية الى دالالت عدة، اولها، سعي الكنيس
سقف تجدد بموجبه موقفها الرافض للتوطين، . اي تسوية محتملة حياله برسم سقف محدد في هذا الشأن

وتعيد فيه التأكيد على ضرورة ان يتواكب هذا الرفض مع خطوات عملية تجسدها الحملة المشار اليها 
  .على الداخل اللبنانيلشرح محاذير الخطوة وتداعياتها المحتملة وال سيما 

واذا كان بيان المطارنة عكس في جانب منه هذا المنحى، فثمة خطوات اخرى قيد النقاش، يبقى جزء 
  .منها بعيداً من االعالم

رفض اي تسوية على حساب لبنان او اي طرف " ركيزتها. "في خلفيات التحرك الكنسي، معادلة واضحة
التعبير عنه فتتمثل في اعتماد " قنوات"اما . بحسب المتابعينمن االطراف اللبنانيين في هذا الملف، 
وال يخفى على المتابعين التذكير بان . التي يفرضها" الحساسية"مقاربة هادئة وعلمية للملف، انطالقا من 

الحرب اللبنانية، حين شكل المسيحيون رأس حربة " بجذور"الحساسية هذه ترتبط طبعا في جانب منها ، 
  ".الوطن البديل"في مواجهة 

  ما هي مكونات التحرك المرتقب؟
يؤكد متابعون للحركة الجارية العمل على تكوين ملف شامل وجدي يتناول تداعيات التوطين والمخاطر 

هي انعكاسات يفترض ان تبينها دراسات . التي قد يحدثها على الوضعين الفلسطيني واللبناني على السواء
ي وجغرافي، وتبلور االبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي علمية ترتكز على مسح ديموغراف

يمكن ان تتأتى عن اي خطوة محتملة في هذا الموضوع وال سيما على مستوى التركيبة السياسية 
  .الداخلية

وفي الشق التنفيذي هذا، تتحدث اوساط عن تعزيز الرابطة المارونية تحركها في هذا الشأن عبر قرارات 
، في ما تضمنته، الشروع في الدراسات الالزمة بالتنسيق مع البطريركية، تمهيدا لطرح ملف تضمنت
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متكامل على المؤسسات الدستورية اللبنانية والمولجين بها، وبالتنسيق مع المقام الماروني االول اي 
  .رئاسة الجمهورية

طلقات التي طرحت في وقت وثمة كالم على إعداد ورقة عمل موحدة تنطلق من وثيقة الضوابط والمن
كما تم التقدم بطروحات تتناول . سابق، الى طرح الموضوع على مجلس البطاركة واالساقفة الكاثوليك

آللية مقاربة الملف تضمنت تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الداعي الى " خريطة او خرائط طريق"تحديد 
، توجيه عام لمقاربة القضية 1994 في مرسوم نزع الجنسية الالجئين الذين نالوها عن غير ذي وجه حقّ
  .في لبنان واالنتشار، واإلفادة من االغتراب الثارة القضية

على المسار الخارجي، يبرز توجه الى تسخير الوسائل السياسية الداخلية والديبلوماسية الدولية والسيما 
تي رشحت عن اللقاء الذي جمع والتوجه هذا الحت بوادره مع المعطيات ال. منها الدينية لهذا الغرض

 في االيام االخيرة، حيث تبلغت اوساط 16الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس والبابا بينيديكتوس الـ 
سياسية محلية اثارة البابا ملف الالجئين الفلسطينيين وتحديداً الموجودين في لبنان خالل لقائه المسؤول 

لسفارة البابوية تكرارهم في لقاءات خاصة  رفض وفي وقت تنقل عن مسؤولين في ا. اإلسرائيلي
الفاتيكان الي تسوية في الملف، تتحدث االوساط عن عمل جدي تقوم به عاصمة الكثلكة لدى عواصم 
القرار على هذا المستوى من تجلياته، حتى اآلن، تخصيص السينودس المرتقب عقده في روما جلسة 

  .، يتخللها عرض لسيناريوات وحلول ممكنةخاصة عن قضية الالجئين وال سيما في لبنان
  خلفيات ومعطيات

منح حقوق للفلسطينيين قبل نحو شهرين، شرارة انطالق المواجهة " اللقاء الديموقراطي"شكّل اقتراح 
 فشرعت - بأبعادها االقليمية -القوى اآلذارية " نيرانها"مواجهة تلقفت . السياسية الداخلية حول الملف 

سعت الى استيعاب الموضوع والحد من انعكاساته المحتملة على صفوفها  اوال في سلسلة خطوات 
  .اقرار حق العمل" تسوية" وعليه، كانت . والشركاء اآلخرين ثانيا

التحرك القائم، وفقاً لالوساط العاملة على تعزيز التنسيق المسيحي في هذا المجال ، معلومات " طيات"في 
ف الحقوق والتسهيالت الممنوحة للفلسطينيين في الفترة المقبلة، من عن احتمال جدي العادة اثارة مل

واالوساط التي ال تفصل الحركة . التملك وفقا لسيناريو ال يختلف عما سبقه" كرة"زاوية اعادة رمي 
 الدولي المستجد، تدلل على مجموعة معطيات ممهدة في هذا -الداخلية المرتقبة عن اطارها االقليمي 

  :الشأن منها
 االصرار الذي برز لدى بعض القوى، وبتنسيق مسبق، على موضوع انشاء حساب داخلي لالجئين -

ضمن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، خالل جلسة مجلس النواب التشريعية االخيرة، االمر الذي 
لقاضي بقيام ا" االذاري"وعليه سقط احد بنود االتفاق . ساهم في امرار االقتراح بالصيغة التي مر فيها

  .حساب منفصل ومستقل في هذا الشأن
 عودة القوى نفسها الى التلويح بأحقية التملك لالجئين، على وقع لقاءات اقليمية ودولية عقدها ممثلوها -

وحضر في هذه االجتماعات الملف الفلسطيني بقوة وفقا لما تناهى . مع مسؤولين مهتمين بالشأن اللبناني
وعليه، ال يخفي المتابعون للحركة الجارية، خشيتهم من امكان العمل على سيناريو . الى االوساط المتابعة

  . دولي، من شأنه ان يأتي على حساب طرف او اطراف لبنانيين–تسوية، بايحاء اقليمي 
  مساحة وطنية

 حق غداة اقرار" االستباقية"الى مواقف عدد من القيادات المسيحية " القريبة"تعود االوساط بالذاكرة 
" يشكل ) اقرار حق العمل(في خالصتها الظاهرة، دالالت واضحة الى ان ما تحقق في هذا الشأن . العمل

، فيما هي تؤشر في باطنها، وفقا لالوساط، لتنسيق ضمني يرمى الى استباق اي تسويات "اقصى الممكن
ف المسيحيين تحمل قد تفضي الى تنازالت محتملة مستقبالً في الملف، فضال عن رفض اي من االطرا

  .اي تنازالت مستقبلية في الملف" وزر"
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وتتحدث االوساط عن تقاطع ضمني لمواقف القيادات المسيحية حيال الملف رغم تباعدها في قضايا 
اخرى، وعن جهد كنسي لتوسيع المساحة المشتركة مسيحيا في هذا الشأن، مقدمة لتوسيع المساحة 

والتواصل هذا . ت االسالمية، الدينية والسياسية  في لبنان والعالمالوطنية عبر التواصل مع المرجعيا
بعيدا من هاجس الخلل الديموغرافي ومرادفاته، وينطلق في عنوانه االعرض من مبدأ ضرورة " يبقى 

  ".حماية العدالة الدولية في حدها االدنى
ها المعنيون باعتبارها تشكل وال تفوتها االشارة الى محطات ومبادرات داخلية وخارجية يمكن ان يلتقط

فرصة مؤاتية لطرح وجهة النظر اللبنانية من القضية، منها تزويد وزارة الخارجية والبعثة اللبنانية في 
نيويورك المعطيات الكافية عن ملف لبنان التفاوضي، وال سيما قبيل زيارة رئيس الجمهورية ميشال 

ديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين، مما يساهم في سليمان المقررة الى االمم المتحدة، وتنظيم الم
تبيان المعطيات العلمية المتعلقة بالملف، فضال عن اعادة طرح الموضوع على طاولة الحوار  من باب 

  .وضع آلية عملية لتنفيذ مقرراتها لجهة نزع السالح الفلسطيني وتنظيمه داخل المخيمات وخارجها
ة مجلس الوزراء الى تبني توصية وزير العمل بطرس حرب لجهة  الشروع ومع اقرارها بأهمية مبادر

") االونروا" ("وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم"في حملة ديبلوماسية لدعم حق العودة وتعزيز 
تأكيداً لمسؤولية المجتمع الدولي عن الملف، اال ان االوساط المتابعة نفسها تثير عالمات استفهام حول 

  .غزى اسقاط بند السالح من هذه التوصيةم
امر آخر يستوقفها ويتمثل في ردود الفعل الفلسطينية التي اعقبت  خطوة اقرار حق العمل، والتي تبارت 

مع االصرار على المضي في المطالبة بحقوق اخرى، تيمنا بما تم التوصل " بغير الكافية"على وصفها 
 عن استياء مسيحي نجم عن هذه المواقف مما استدعى مروحة وتكشف في هذا االطار. اليه في االردن

  .    اتصاالت بلغت االراضي الفلسطينية الستيعاب تداعياتها
  شركة واولويات

 –رغم المآخذ، ينفي المتابعون للملف اي انعكاسات محتملة للخطوات والمواقف على الشركة المسيحية 
ويستعيدون في هذا االطار مواقف ومبادرات . والقياداتاالسالمية التي تبقى اولوية في نظر الكنيسة 

غير ان . تصب في االتجاه نفسه اعرب عنها رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة 
االوساط نفسها تحرص على الحاق تأييدها اعطاء الالجئين الفلسطينيين حق العمل بضرورة وضع 

، على قولها "البقاء الكلمة الفصل في يد المسيحيين انفسهمتعكس في مكان ما توجها "ضوابط للملف، 
  ".اي طرف خارجي في هذا الشأن" توكيل"رفضها "و

هل يعكس هذا الكالم خشية من تسويات اقليمية ودولية على حساب طرف او اواطراف داخليين، على 
  غرار ما طبع مرحلة التسعينات؟

لى مؤشرات تبدل في اولويات المجتمع الدولي الحت لدى يقود السؤال االوساط المتابعة الى التلميح ا
مالحظة سرعان ما تستتبعها بتركيزها على عاملين يميزان الظرف . في الفترة االخيرة" اآلذاريين"بعض 

القائم عما سبقه، كانتفاء الوجود العسكري السوري، ووجود قيادات مسيحية قادرة، مجتمعة، وبالتنسيق 
  . دور ما في هذا الشأنمع الكنيسة على تأدية

  14/9/2010النهار، بيروت، 
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  14/9/2010األيام، رام اهللا، 

  
  


