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خالفات حول االسـتيطان ويهوديـة      .. يخ في شرم الش   اختتام الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة      .1

  الدولة
الخالف  أن جيهان الحسينينقالً عن مراسلتها شرم الشيخ  من 15/9/2010الحياة، لندن، ذكرت 

هيمن على الجولة الثانية من » يهودية الدولة«و» االستيطان« اإلسرائيلي في شأن قضيتي -الفلسطيني 
جع شرم الشيخ بمشاركة الرئيس محمود عباس ورئيس المفاوضات المباشرة التي عقدت أمس في منت

وسبقتها لقاءات ثنائية . الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو وبحضور وزيرة الخارجية هيالري كلينتون
عدة، إذ استقبل الرئيس حسني مبارك نظيره الفلسطيني وعرض معه لسبل إنجاح هذ الجولة، وبعده 

 وقف االستيطان بشكل كامل من أجل بناء الثقة وتوفير فرصة الستمرار استقبل نتانياهو وأكد له ضرورة
كما التقى مبارك كلينتون التي اجتمعت بدورها مع كل من عباس ونتانياهو قبل بدء لقائهم . التفاوض
وعقب انتهاء جولة المفاوضات، عقد مبارك لقاء حضره عباس ونتانياهو وكلينتون تم فيه . الثالثي

وفي وقت الحق، عقدت جلسة ثانية مسائية بين . ضيع التي طرحت على مائدة التفاوضاستعراض الموا
للبناء على ما تحقق خالل جولة المفاوضات االولى والمناقشات التي جرت «عباس ونتانياهو وكلينتون 
  .»على هامش هذه المفاوضات

الجاري، ) سبتمبر( أيلول 26ففي حين كشف الجانب اإلسرائيلي نيته عدم تمديد تجميد االستيطان بعد 
هدد الجانب الفلسطيني باالنسحاب من المفاوضات في حال استؤنف االستيطان، كما رفض االعتراف بـ 

  .»القضية التي لم يحدث أن كانت مطروحة على مائدة التفاوض«، معتبراً انها »يهودية الدولة«
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 لقاءات ثنائية جمعته مع عباس وسعى الرئيس حسني مبارك إلى تضييق الهوة بين الطرفين عبر
وسرت إشاعة عن . ونتانياهو، وكذلك فعلت كلينتون قبل بدء اللقاء الثالثي بينها وبين عباس ونتانياهو
  .تأجيل جولة التفاوض بسبب الخالفات بين الطرفين، غير أن الجانبين نفياها الحقاً

 مبارك كالً من عباس ونتانياهو، وعقدت لقاءات ثنائية عدة قبل بدء جولة التفاوض، إذ استقبل
واستعرض مع الرئيس الفلسطيني سبل إنجاح جولة التفاوض الثانية وما تم التوصل إليه بعد الجولة 
األولى، كما أكد لنتانياهو ضرورة وقف االستيطان في شكل كامل من أجل بناء الثقة وتوفير فرصة 

ميركية التي اجتمعت بدورها مع كل من عباس والتقى مبارك وزيرة الخارجية األ. الستمرار التفاوض
وعقب انتهاء جولة المفاوضات، عقد مبارك لقاء حضره عباس . ونتانياهو قبل بدء اللقاء الثالثي

  .ونتانياهو وكلينتون تم فيه استعراض المواضيع التي طرحت على مائدة التفاوض
ورج ميتشل في مؤتمر صحافي عقب وقال المبعوث األميركي للسالم في الشرق األوسط السيناتور ج

سلسلة من المناقشات في شأن قضايا ) الثلثاء(األطراف المعنية بدأت اليوم «انتهاء المفاضات، إن 
أساسية، إذ أكد الجانبان نيتهما دخول المفاوضات بجدية وإخالص، كما جددا تنديدهما بكل أنواع العنف 

وأكد أن األطراف المعنية . »لجهود للمحافظة على األمنالتي تستهدف المدنيين األبرياء، وتعهدا بذل ا
الهدف المشترك يبقى إقامة «، مشيراً إلى أن »أكدت ضرورة التوصل إلى سالم شامل ودائم وعادل«

عباس «وأضاف أن . » اإلسرائيلي وكل القضايا-دولتين لشعبين، والتزام حل النزاع الفلسطيني 
أن هذه المفاوضات التي تهدف إلى حل كل القضايا األساسية، يمكن ونتانياهو مستمران في االتفاق على 

اتفقت االطراف على أن تبدأ أوالً بالعمل على التوصل إلى اتفاق إطاري «: وتابع. »أن تحسم خالل عام
األطراف اآلن اتفقت على أن نجاح هذه «وأوضح أن . »للوضع النهائي، وهذا العمل جار على قدم وساق

مد على المحافظة على سريتها في شكل كامل والتعامل معها بحذر، وأن ما سيتم الكشف المفاوضات يعت
تم االتفاق على أنه بعد لقاء القادة في القدس الغربية غداً «، مشيراً إلى أنه »عنه هو القليل من التفاصيل

لتمهيد للجولة المقبلة ، فإن مفاوضيهم سيلتقون خالل األيام المقبلة لالستمرار في المفاوضات وا)األربعاء(
وأكد أن المفاوضات المباشرة أمر حاسم لكال الطرفين لبناء وتدعيم . »من المفاوضات على مستوى القادة

الواليات المتحدة تتعهد دعمها الكامل لألطراف المعنية في هذه المفاوضات، وسنكون «: الثقة، وقال
  .»شركاء فاعلين نلقي بثقلنا الكامل إلنجاحها

إن موقفنا واضح «: على سؤال عن حدوث أي تقدم في قضية االستيطان خالل المفاوضات، قالورداً 
أوباما، نعتقد أن من المنطقي أن ) باراك(بالنسبة الى قضية االستيطان، ولم يتغير، كما قال الرئيس 
علم أن اإلدارة األميركية ت«: وأضاف. »يستمر تجميد االستيطان لكي تستمر المفاوضات في شكل بناء

قضية االستيطان ذات طبيعة حساسة سياسياً بالنسبة الى إسرائيل، وطلبنا من الرئيس عباس أن يمضي 
وحمل الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني . »قدماً في الخطوات التي من شأنها أن تسهل التوصل إلى السالم

  .مسؤولية ضمان استمرار هذه المفاوضات في شكل بناء
 موقف اإلدارة األميركية من إقامة دولتين لشعبين في ظل مناداة نتانياهو بأن تكون ورداً على سؤال عن

أكدنا أن رؤيتنا تقوم على أساس حل الدولتين، وذلك يعني دولة «: الدولة اإلسرائيلية يهودية، قال ميتشل
 األراضي، إال إسرائيلية يهودية ديموقراطية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة مترابطة

أن ذلك واحد من القضايا الحساسة التي على كال الطرفين أن يقوما بحلها، وذلك هو الغرض من 
  .»المفاوضات

من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة اإلسرائيلية عفير جندلمان إن إسرائيل ال تنوي تمديد تجميد 
بناء المستوطنات مستمر «اري، مشيراً إلى أن االستيطان بعد انتهاء مهلة األشهر العشرة نهاية الشهر الج

 وعلى مدى كل مراحل المفاوضات السابقة ولم يصر الجانب الفلسطيني طوال تلك الفترة 1993منذ عام 
نحن على استعداد لبحث كل القضايا «: وأضاف في تصريحات. »على شرط تجميد االستيطان
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، الفتاً إلى أن »مسبقة يعرقل المفاوضاتالجوهرية، بما فيها المستوطنات، ألن وضع أي شروط 
وأعرب عن أمله في الوصول إلى حل وسط . » في المئة من الضفة1.6مساحة المستوطنات ال تتجاوز «

المهم هو بدء المفاوضات في شكل عملي، ونأمل في «: بالنسبة الى جدول أعمال المفاوضات، وقال
  .»في القدس) يومال(وغداً ) أمس(إحراز تقدم في المفاوضات اليوم 

ورداً على سؤال عن وجود مدى زمني للجوالت المقبلة، أشار إلى أنه تم االتفاق في واشنطن على عقد 
ونفى أن تكون إسرائيل وضعت شروطاً مسبقة . جوالت المفاوضات كل أسبوعين على مستوى القمة

قضايا المتعلقة بالمرحلة النهائية أوالً، مؤكداً أن كل ال» يهودية الدولة«بالنسبة الى أهمية بحث موضوع 
(...) الجانب اإلسرائيلي يرفض أي شروط مسبقة من الطرف الفلسطيني «سيتم بحثها، ومشيراً إلى أن 

  . »هذا أمر سلبي
وقال إن الحكومة اإلسرائيلية لن تنسحب من المفاوضات تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً الى إمكان 

وأكد وجود اتصاالت تجرى خلف الكواليس للوصول إلى تحقيق تقدم . امالتوصل الى اتفاق إطار خالل ع
  .في القضايا الخالفية الحالية

وفيما أكدت كلينتون أن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق، وأنه ال سبيل لتلبية احتياجات الطرفين خارج 
جوهرية إلى القضايا ال) التفاوض على(سيترك «إطار اتفاق سالم، أوضحت أن الجانب األميركي 

ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط عن . »الطرفين، على رغم استعداده لطرح األفكار إذا دعت الحاجة
كلينتون قولها إنها تأمل في أن يبني اجتماع شرم الشيخ واجتماع اليوم في القدس على األجواء اإليجابية 

وأضافت أنها . واشنطن قبل أسبوعينالتي اتسمت بها الجلسة االفتتاحية في مقر وزارة الخارجية في 
مدركة تماماً للعقبات التي تعترض سبيل التوصل إلى تسوية في الشرق األوسط تقوم على حل الدولتين، 

الوقت حان للتوصل إلى اتفاق وأنه ال سبيل لتلبية احتياجات الطرفين «لكنها أعربت عن اعتقادها بأن 
هناك فرصة متاحة أمام نتانياهو وعباس، «ن اعتقادها بأن وأعربت كلينتون ع. »خارج إطار اتفاق سالم

كما أن أمامهما تحديات، وما نحاول القيام به هو تشجيعهما ودفعهما الغتنام فرصة تحقيق السالم، ألنه 
هدفنا هو «: وقالت. »لن يكون بوسع أي منهما التكهن بالعواقب إذا لم تمض تلك العملية في طريقها

جواء مواتية إلنجاح المفاوضات وتشجيع كل طرف على عدم القيام بأي فعل يكون المساعدة على خلق أ
، معربة عن اعتقادها بأنه ستتم خالل اليومين المقبلين مناقشة »من شأنه التدخل في استمرار العملية

. العديد من القضايا المطروحة في شأن مطالب الطرفين وما يمكنهما تقديمه من اجل استمرار العملية
الزعيمين يدركان أن إطالة أمد العملية ليس في مصلحة أي منهما، وأنه يتعين اغتنام «أوضحت أن و

  .»إن لم تكن هناك مفاوضات ولم يتوافر األمن فلن تكون هناك دولة(...) الفرصة الحالية 
ي ، عضو الوفد الفلسطين»فتح«من جانبه، قال مفوض العالقات الدولية في اللجنة المركزية لحركة 
تشيع جواً غير » يهودية الدولة«المفاوض الدكتور نبيل شعث إن تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين عن 

مستمر في المفاوضات طالما ظل االستيطان متوقفاً، أما إذا أعاد «مريح، ومع ذلك فالجانب الفلسطيني 
  . »الجانب اإلسرائيلي عمليات االستيطان، فال نستطيع أن نستمر فيها

يتردد من أن إسرائيل تطرح مواقف متشددة في موضوع االستيطان حتى يبدو أي تنازل جزئي وعما 
محتمل من جانبها كنوع من المرونة والحلول الوسط، قال شعث إن مثل ذلك السيناريو ال يشكل حالً 
ي وسطاً محتمالً على اإلطالق، بل هو في الواقع مسألة أكثر خطورة من الوضع الحالي بكثير ألن أ

أمراً خطيراً وغير مقبول من جانبنا «استمرار لالستيطان في ما تسميه إسرائيل بالكتل االستيطانية يعتبر 
، مشدداً على أن أحداً لم يطلب من »ألنه يعني ببساطة االستيالء على أراضي فلسطينية بغير وجه حق

ل عن ضرورة اعتراف وعما تردده إسرائي. الجانب الفلسطيني تغيير رأيه في موضوع االستيطان
نرفض االعتراف بذلك من جانبنا، ولم يحدث أن هذه «: الفلسطينيين بيهودية الدولة اإلسرائيلية، قال

القضية كانت مطروحة على مائدة التفاوض، وال يمكن لنا أن نوافق على ذلك ألن معنى ذلك ببساطة أننا 
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مسلم من داخل الخط األخضر، فضالً أعطينا إسرائيل المبرر لطرد مليون ونصف فلسطيني مسيحي و
  .»عن إنهاء قضية الالجئين

من جانبه، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض 
وقال أن الجانب الفلسطيني مستعد للدخول في . »كان إيجابياً«ياسر عبد ربه لقاء عباس مع كيلنتون بأنه 

كثفة في القضايا الجوهرية وهي الحدود واألمن وبقية القضايا الرئيسية بما يشمل القدس مفاوضات م
  .والالجئين وغير ذلك من المواضيع

إسرائيل «، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتيه إن »فتح«وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
 وهو التزام وقف االستيطان ألن ما يسمى قائد الجاري،) سبتمبر(أمام اختبار كبير في الثالثين من أيلول 

المنطقة الوسطى عندما وقع قرار وقف االستيطان حدده بتاريخ الثالثين من أيلول وليس السادس 
ال يعني تقدم بالمفاوضات، بل تقدم في بناء «وأوضح أن التزام إسرائيل وقف االستيطان . »والعشرين

  .» تفاوضي، بل إزالة االستيطان هي الموضوع التفاوضيالثقة، ألن تجميد االستيطان ليس موضوع
ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية عن المستشار السياسي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي رون 

وذكرت الوكالة أن الجانب . »تصافحا بحرارة لدى بدء اللقاء الثالثي«دريمر قوله إن عباس ونتانياهو 
ضات على بدء المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في كانون األول الفلسطيني أصر خالل المفاو

 بين عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود أولمرت، فيما رأى الجانب 2008عام ) ديسمبر(
  .اإلسرائيلي أن ذلك غير ملزم للحكومة الحالية

 مصادر ، أنوليد عوضراسلها نقالً عن مرام اهللا  من 15/9/2010القدس العربي، لندن، وأضافت 
فلسطينية اكدت بأن الخالفات على جدول االعمال كادت تفجر الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة 
التي عقدت الثالثاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 

رعاية الرئيس المصري حسني مبارك، مشيرة بحضور وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون و
  .الى ان المحادثات التي جرت في شرم الشيخ فشلت في االتفاق على جدول اعمال للمفاوضات المرتقبة

بأن جولتي المفاوضات االولى في واشنطن والثانية التي عقدت ' القدس العربي'واوضحت المصادر لـ
المفاوضات المباشرة التي من المفترض ان تجرى بين في شرم الشيخ ما زالتا تبحثان جدول اعمال 

  .'جدول اعمال المفاوضات بحاجة لمفاوضات'الجانبين، منوهة الى ان 
  

  المفاوضات المباشرة تتطلب مشاركة جميع الفصائل: عشراوي .2
حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وجود مطلب فلسطيني داخلـي            . أكدت د  :رام اهللا 

 .لنظر الى مرجعية المفاوضات ووضع االحتماالت الفلسطينية والفرضيات واالعداد لها بشكل مسؤول           با
واضـافت، يوجـد عـدة       .وقالت، المفاوضات جزء هام من قضية تطلب مشاركة الجميع من الفصائل          

تجـاه  اقتراحات وبدائل في حال فشلت المفاوضات، والتوافق عليها ال يتم في اجتماع واحد ولكن هناك ا               
للمفاوضات متوقع ان تكون    " نجاحا او فشال  "للنظر في جميع االحتماالت ، االن ال يمكن القول ان هناك            

خطوات مختلفة في امكانية وصول الواليات المتحدة الى اتفاق قد يجحف بالحق الفلسطيني ويؤدي الـى                
  .التزام مستقبلي ، وهل هذا نجاح ام فشل؟

ينتج عنها فشل تفاوضي نتيجة لرفض الجانب الفلسطيني الدخول في وتعتقد عشراوي أن المفاوضات س
متاهات معينة، ولكن هذا يعني نجاحا في عدم الرضوخ لضغوطات وابتزاز إسرائيلي، كل هذه األمور 
بحاجة إلى رؤية، مرجحة الدخول في مرحلة انتقالية كما يريد اإلسرائيليون و قد تستغل إسرائيل مرة 

ية من أجل فرض أمر واقع وتجحف بهذه القضايا ، ألن القضية ليست مجرد إخرى الفترة الزمن
مفاوضات فحسب وإنما متطلبات من أجل العمل السياسي الفلسطيني المستقبلي على ضوء كل المعطيات 

  .والتطورات اإلقليمية والدولية
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ز القدرة على الصمود وبينت، أن المصالحة الفلسطينية متطلب أساسي لتمكين الموقف الفلسطيني و لتعزي
ومواجهة األخطار الخارجية ومواجهة الممارسات اإلسرائيلية ، وال بد التوقيع على الورقة المصرية 
للمضي قدما بشكل سريع للتنفيذ، ولكن ال نستطيع أن نقول لألطراف ال بد من المصالحة بينما مطلوب 

عين االعتبار كل المتطلبات لكل الفصائل خطوة أولية التوقيع من حماس على الورقة المصرية واالخذ ب
والموقعين، بحيث تجسد المصالحة على األرض بشكل غير مجحف بمصالح احد وانما يخدم المصلحة 
الوطنية، وال بد من االخذ بعين االعتبار متطلبات الوصول لمصالحة بدون ذلك ال نستطيع المضي قدما، 

ع الفلسطيني والقضية وموقعها العالمي والتضامن عالميا واالنقسام يؤثر على المفاوضات و مجمل الواق
  .ودوليا وهذه قضية ملحة وال مجال للنقاش فيها

  15/9/2010، الراية، الدوحة
  

  االعتقاالت تطال كل مشتبه بقضايا السالح والتمويل: األجهزة األمنية الفلسطينية .3
أن االعتقاالت تهدف إلى منع » ألوسطالشرق ا«أكدت مصادر أمنية فلسطينية لـ: كفاح زبون: رام اهللا

 من إعادة بناء قدراتها العسكرية في الضفة الغربية، موضحة أن جميع المعتقلين لدى حركة حماس
  .السلطة مشتبهون بقضايا لها عالقة بالسالح أو تبييض األموال، وليس على خلفيات سياسية

 تنفيذ مثل هذه االعتقاالت بين الفينة وحسب المصادر، فإن األجهزة األمنية الفلسطينية تعمل على
إنهم يحاولون كل فترة إعادة .  من إعادة بناء جناحها العسكريحماسكخطوة احترازية لمنع «واألخرى 

  .»بناء قدراتهم العسكرية في الضفة
 15/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

 
  التطرف الصهيوني يشعل حروباً دينية: أبو شعر .4

ؤون الدينية الدكتور طالب أبو شعر، أن أقدام متطرفين صهاينة على تمزيق أكد وزير األوقاف والش
دليل على الحقد الصهيوني العارم تجاه المسلمين، ويؤكد "وإحراق نسخ من القرآن الكريم في القدس، 

  ".على أنهم يعبرون عن التراث الحاقد الذي يسعي إلثارة الصراع الديني
): 9-14(مساء الثالثاء " المركز الفلسطيني لإلعالم"به لـ وقال أبو شعر في تصريح خاص أدلي 

فعلتهم تلك تعبر عن مشروعهم الذي يسعي لتهويد المقدسات، لذا نجد أن هناك مسلسالً متواصال باتجاه "
اهانة القدس والمصاحف القرآنية منذ احتالل فلسطين، فقد عكفوا على تحويل معالمها الدينية إلى أماكن 

وغيرها، وبالتالي فان إحراق المصحف وهذه االهانة تعبر عن التطرف ..  والغناء للفحش والرقص
  ".الصهيوني
، محذراً في الوقت ذاته من هذا التطرف "األمة لن تقبل أي إهانة موجهة لمقدسات المسلمين: "وأضاف

سالمية والشعب ، داعياً األمة العربية واإل"يشعل فتيل الحروب الدينية"الديني اليهودي، مؤكداً أنه 
  .الفلسطيني ألن ينتصروا لقرآنهم ودينهم ومقدساتهم

بتعرية هذا السلوك اإلجرامي الصهيوني وفضح تصرفاتهم "وطالب وزير األوقاف اإلعالم العربي 
، داعيا المثقفين التخاذ موافق ايجابية تجاه ما يجري، مبدئياً استغرابه مما "الحاقدة ضد األديان والمقدسات

 الوقت الذي تتزامن فيه االستيطان واالعتداء على مقدسات المسلمين مع المفاوضات  المباشرة يجري في
كما طالب العلماء باتخاذ موقف صريح جراء ما يحدث من اهانة للمقدسات  .التي تجري في دولة عربية

    .والمصحف وان يرفعوا صوتهم عاليا
  14/9/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ي أول مجّمع أمني في الضفةالسلطة تبن .5
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أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، عن بدء العمل بتنفيذ إعادة بناء المقار :  منتصر حمدان-رام اهللا 
األمنية، من خالل وضع حجر األساس ألول مجمع امني يقام في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بدعم 

يس الحكومة االنتقالية الفلسطينية سالم فياض، وأشاد رئ.  مليون يورو 14أوروبي، يصل إلى قرابة 
بالدعم األوروبي لما وصفه باإلنجاز الحقيقي في اتجاه تكريس سيادة القانون وفرض النظام، مؤكداً أن 

  .الدعم األوروبي المالي يضاف إلى موقف سياسي أوروبي داعم للسلطة حول عدم قانونية االستيطان 
وبي كريستيان بيرغر، في وضع حجر األساس لمقر المجمع األمني وشارك فياض ممثل االتحاد األور

  . دونما، مؤكداً أن إقامة هذا المجمع كان حلما بالنسبة للسلطة 40على مساحة 
وأعلن محافظ نابلس اللواء جبرين ترحيبه بهذا اإلنجاز، مشيراً إلى أن إقامة هذا المجمع تأتي بعد 

   .2002زة عام استهداف قوات االحتالل لمقرات األجه
 بينها مبنى للمحافظة واألمن الوطني ومبنى لقائد األمن الوطني وقيادة األركان مبنى 13ويضم المجمع 

  " .اإلصالح والتأهيل"واالستخبارات ووزارة الداخلية والوقائي ومستشفى عسكري وناد للضباط ومركز ل
 15/9/2010، ةالخليج، الشارق

 
  والعسكرية الفلسطينية يل تصور مقار األجهزة األمنيةإسرائ": تقرير لمنظمة التحرير .6

أفاد تقرير شهري لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن جيش االحتالل اإلسرائيلي : عوض الرجوب -الخليل
 عملية تحرش واستفزاز بحق األجهزة األمنية والعسكرية الفلسطينية 22آب الماضي /نفذ في أغسطس

  .جهزة األمنيةوأفرادها، بينها تصوير مقار األ
وذكر التقرير الصادر عن مجموعة الرقابة الفلسطينية في دائرة شؤون المفاوضات أن جيش االحتالل 
تمركز قرب مقار ودوريات أمنية والتقط صورا لها، وبينها تصوير مقار األجهزة األمنية بمحافظة 

 في محيط مجمع األجهزة األمنية قلقيلية، ومقر لقوات األمن الوطني بمدينة سلفيت، والقيام بالدوريات
  .والتقاط الصور لحراسات مقارها في مدينة الخليل

وأضاف التقرير أن جيش االحتالل اعتقل خالل الشهر المذكور ستة عسكريين من منتسبي األجهزة 
األمنية، وحاول مداهمة مقر لقوات األمن الوطني بمحافظة قلقيلية، وأبلغ خمسة عسكريين في محافظات 

  .فة بمراجعة المخابرات اإلسرائيليةالض
وذكر من االستفزازات أيضا قيام جيش االحتالل باحتجاز سيارة لقوات األمن الوطني قرب مخيم قلنديا 
بمحافظة القدس، وطلب إخالء حاجز لقوات األمن الوطني بمدينة قلقيلية، واحتجاز خمس سيارات شرطة 

  . وعدد من قادة األجهزة األمنيةعلى حواجز بمحافظات نابلس وأريحا والخليل،
 آخرون، خالل الشهر الماضي فيما اعتقل 32ويوضح تقرير المنظمة أن فلسطينيين استشهدا وأصيب 

  . عملية اقتحام للتجمعات السكنية في محافظات الضفة وغزة524 آخرون، وتم تنفيذ 218
ستين عملية تدمير ومصادرة  عملية إطالق نار، و119 حاجزا عسكريا مفاجئا، و484ورصد التقرير 

 عملية إغالق للمعابر والمنافذ الدولية، 127كما وثق .  منزال آخر13ممتلكات، وهدم منزل، واحتالل 
  . اعتداء للمستوطنين39و

من جهته نفى الناطق باسم األجهزة األمنية عدنان الضميري علمه بتفاصيل االستفزازات اإلسرائيلية، 
  .ها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المناطق الفلسطينية مكشوفة لإلسرائيليينلكنه عبر عن رفض السلطة ل

وشدد على أن أعمال التصوير مرفوضة وتشكل تعديا على المناطق الفلسطينية أسوة بباقي االعتداءات 
  .من اجتياحات واعتقاالت ودخول للمناطق الفلسطينية دون مبرر

  13/9/2010 نت ، الجزيرة
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  ن يتلقى العالج في مستشفى إسرائيلي دحال":يديعوت" .7
 ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية أمس أن القيـادي فـي الـسلطة              :ـ عبد القادر فارس    غزة

  .الفلسطينية محمد دحالن يرقد في مستشفى في تل أبيب لتلقي العالج ويتوقع عودته إلى بيته قريبا
ص في تل أبيب في أعقاب مشاكل صحية في الخا» أسوتا«وقالت الصحيفة، إن دحالن دخل مستشفى 

وقال . صباح أمس ويرقد في قسم جراحة القلب والصدر» أسوتا«ووصل دحالن إلى مستشفى . ظهره
ولم يخضع ألية إجراءات طبية وأنه » استيضاح طبي«مسؤول في المستشفى إن دحالن حضر لغرض 

  .يتم تقديم العالج له بسرية تامة
ة جراحية في ألمانيا قبل عامين وبعد ذلك خضع للعالج مرات عدة في دول وكان دحالن قد خضع لعملي

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر في مكتب دحالن قولها إنه يرقد في . في أوروبا الشرقية
  ."المستشفى إلجراء فحوصات عادية

  
  15/9/2010جدة، . عكاظ

  
   لمواجهة الصهاينةالمفاوض الفلسطيني ضعيف والمقاومة هي الحل الوحيد: الزهار .8

لفت عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمود الزهار إلى أن جولة المفاوضات المباشرة : غزة
بين كيان العدو والسلطة الفلسطينية ليست األولى من نوعها ولن تكون األخيرة ألنها كلها تصب في 

سياستها في المنطقة وهذه مصلحة الجانب الصهيوني، موضحا أن المصالح األميركية تستدعي تنفيذ 
  .اإلطارالمفاوضات تأتي ضمن هذا 

أن القضايا المطروحة للتفاوض في غاية الخطورة " ":فلسطين اليوم وكالة"وأكد الزهار اليوم األربعاء لـ
 أي اتفاقية ال إقراروعليها خالفات ال حدود لها منها أحقية حق العودة للفلسطينيين، بحيث لن يتم 

 هذا الحق، مؤكدا أن بإقرارن أن موقف الجانب الصهيوني منها واضح ولن يقبل تتضمنها في حي
الفلسطينيين لن يقبلوا كذلك التفريط بأي شبر من أرضهم وهذا أمر مرفوض من قبل الجانب الصهيوني، 

 الشائكة، مشددا على أنه من الطبيعي أن يتم االختالف على جدول األخرى جانب العديد من القضايا إلى
  .عمال هذه المفاوضات سيما وأن المفاوض الصهيوني يريد أن يأخذ فقط دون أن يعطيأ

ووصف الزهار موقف المفاوض الفلسطيني بالضعيف جدا، سيما بعد أن كان رئيس السلطة الفلسطينية، 
قد أكد أن ال مفاوضات قبل وقف االستيطان ثم عاد وتراجع عن هذا الطلب، معتبرا أن المفاوضات هي 

  .وقف الوحيد الذي يملكه هذا المفاوض الفلسطيني في حين كان عليه االعتماد على المقاومةالم
 هذه المفاوضات، أكد على موقف حركته الرافض لها، إليهورفض الزهار التعليق على ما قد تصل 

لسابقة المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة الصهاينة ال المفاوضات، ومذكرا بأن التجارب ا مشددا على أن
للفلسطينيين مع الطرف األميركي تؤكد أن ال دور ايجابي لألخير لمصلحة الفلسطينيين بل ينساق في 

 ومنها الفلسطينية ما يريده الصهاينة من تهويد القدس وبناء المستوطنات وقضم األراضي إلىالنهاية 
يقومون فقط بالضغط على  الرباعية الدولية إلى إضافةالضفة الغربية، مضيفا أن الوسيط األميركي 

  . تنازالت أكثرإعطاءالشعب الفلسطيني لحمله على 
أما عن الدور العربي في هذه المفاوضات فوصفه الزهار بأنه سلبي ألنه شجع السلطة الفلسطينية على 

 المفاوضات دون أن يتم تحصينه بأي شيء، مؤكدا أن الفلسطينيين جميعا يشككون في نتائج إلىالذهاب 
 إبقاء استطاع إذالمفاوضات ويؤكدون فشلها، ومضيفا أن الجانب الصهيوني يعتبر نفسه منتصرا هذه ا

مع " السالم "إلىتعمل للوصول " إسرائيل " أنحلقة المفاوضات المفرغة مستمرة ليقول للعالم كله 
  . ما زال مستمراالفلسطينيةالفلسطينيين في حين أن االستيطان وقضم األراضي 

  15/9/2010ن اليوم اإلخبارية، وكالة فلسطي
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  لتوقف عن سياسة استرضاء االحتاللل فتح وتدعو" الكارثية"بـحماس تصف المفاوضات  .9
الناطق باسم ، أن غزة ضياء الكحلوتنقال عن مراسلها من  15/9/2010العرب، الدوحة، نشرت 

رار تمسكه بسياسة استمرار المفاوضات مع االحتالل في ظل استم"حماس سامي أبو زهري قال إن 
االستيطان واإلعالن مجدداً عن مخطط استيطاني ضخم يجعل هذه المفاوضات شرعنة لالستيطان 

في هذه "وحذَّر أبو زهري حركة حماس غريمتها حركة فتح من االستمرار  ."وغطاء لجرائم االحتالل
  ."المفاوضات الكارثية والمدمرة للقضية الفلسطينية

، مطالبةً حركة فتح بالتوقف "هزلة التي لن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرهاالم"ودعت الحركة لوقف 
  .عن سياسة استرضاء االحتالل وتقديم المكافآت المجانية من خالل تصعيد سياسة االعتقاالت في الضفة

رضوان أبو  غزة نقال عن مراسله من 14/9/2010موقع فلسطين أون الين، في نفس السياق ذكر 
زي برهوم الناطق باسم حماس اعتبر أن انطالق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة فو، أن جاموس

، مشدداً "استمرار لممارسة التضليل والخداع السياسي للشعب الفلسطيني والرأي العام العربي"يعد بمثابة 
 على أن المفاوضات تعطي شرعية لالحتالل لمواصلة جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتهويد

   . مقدساته وسلب أرضه ووطنه
إن المفاوضات المباشرة التي انطلقت في شرم الشيخ برعاية أمريكية ليس لها " ":فلسطين"وقال برهوم لـ

أي غطاء وطني أو شرعي، وإنما جاءت استجابة لإلمالءات األمريكية ومنسجمة مع الشروط اإلسرائيلية 
الخاسر الوحيد من استئناف المفاوضات ألنها بمثابة ، مبيناً أن الشعب الفلسطيني هو "دون مرجعيات

  . تصفية وبيع للقضية الفلسطينية
من خالل :" وتوقع أن يرافق انطالق المفاوضات المباشرة تصعيد إسرائيلي جديد ضد قطاع غزة، وقال

 حصل متابعتنا لكل ما يقوم به العدو الصهيوني فإنه يعمد لشن عدوان جديد على الشعب الفلسطيني كلما
على غطاء عربي وفلسطيني، وبالتالي فإن غزة والقدس وقرية العراقيب ستدفع فاتورة استئناف 

  ". المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني من دماء أبنائها ومنازل مواطنيها
  

   حتى النصر"طريق الجهاد وقتال الصهاينة"يتعهد بمواصلة الجعبري  .10
الدين القسام الجناح العسكري  كتائب الشهيد عزالبارز في قائد تعهد ال: وكاالت -  سمير حمتو-غزة 

لحركة حماس أحمد الجعبري بمواصلة طريق الجهاد وقتال اإلسرائيليين حتى تحقيق وعد اآلخرة بالنصر 
وجدد تمسك كتائب القسام بفلسطين كاملة من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس أرض . أو الشهادة

وقال الجعبري في رسالة وجهها لعناصر القسام في نهاية شهر . ائم إلى يوم القيامةاإلسالم والرباط الد
بقوة اإليمان والعقيدة والسالح وبالصواريخ واألنفاق "رمضان المبارك نشرها موقع القسام أمس 

واالستشهاديين أكرمنا اهللا عز وجل بنصر جزئي على أرض فلسطين بدحر االحتالل عن غزة بالقوة 
االحتالل ال يحني رأسه "وانتقد الجعبري المفاوضات مع الكيان اإلسرائيلي ، مشدداً على أن ". بدوإلى األ

نحن نسير على طريق الجنة والثبات "وقال ". إال للسيف والرصاص وال يندحر إال بالنار والقتال
 النجاح للعاملين والتضحية، وعلينا أن نستعد للنصر ، فما أقرب النصر للمؤمنين المجاهدين ، وما أعظم

  ".الدائبين
  15/9/2010الدستور، عمان، 

  
  في دمشق تجدد التحذير من نتائج المفاوضات " تحالف القوى الفلسطينية" .11
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أكدت فصائل تحالف القوى الفلسطينية رفضها المفاوضات بين السلطة :  نور الدين األعثر-دمشق 
مستقبل "حذرة من خطورة هذه المفاوضات على الفلسطينية وإسرائيل والتي بدأت في شرم الشيخ أمس، م

وجاء في . "القضية والحقوق الفلسطينية، ومن نتائجها التي ستشكل كارثة جديدة على الشعب الفلسطيني
القوى والفصائل الفلسطينية ستواجه نتائج المفاوضات بخيارات وطنية، وفي مقدمها تجديد " إنبيان 

ويق ومشاركة أطراف عربية في هذه المفاوضات طعناً وخروجا تس"واعتبرت . "المقاومة ضد االحتالل
  ."عن موقف اإلجماع العربي

إن فصائل المقاومة  ":"الحياة"المجيد لـ وقال أمين سر الفصائل، رئيس جبهة النضال الفلسطيني خالد عبد
ان ما جرى ترفض العودة الى المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع العدو الصهيوني، و"الفلسطينية 

 الصهيوني الذي يسعى الى النيل من القضية والحقوق -في شرم الشيخ مسرحية للسيناريو األميركي 
المفاوضات الجارية بالشروط المطروحة تهدد مستقبل القضية والحقوق الفلسطينية "وأكد أن . "الفلسطينية

لم تفوض " الشعب الفلسطيني وشدد على أن القوى والفصائل وجماهير. "وستشكل نتائجها كارثة وطنية
. "أحداً بهذه المفاوضات، وال تمثل شعبنا وال إرادته الوطنية وتمثل خروجاً عن موقف اإلجماع الوطني

ودعا األطراف العربية . "ستواجه نتائجها بخيارات وطنية، وفي مقدمها خيار مقاومة االحتالل": وقال
  ". األضرار بالقضية الفلسطينية والقضايا العربيةباإلقالع عن السياسة التي تلحق"المشاركة فيها 

  15/9/2010الحياة، لندن، 
  

  "جولة جديدة من الخداع والتضليل"ما يجري في شرم الشيخ : الجهاد .12
جولة جديدة من "اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي أن ما يجري في شرم الشيخ ليس أكثر من : غزة

هذه ":  نسخة منه، قالت حركة الجهاد"الشرق األوسط"قت وفي بيان صادر عنها تل ."الخداع والتضليل
اللقاءات التفاوضية تستهدف فرض تنازالت جديدة على المفاوض الفلسطيني الذي يذهب اليوم 

إعطاء فرصة "وأوضحت الحركة أن . "للمفاوضات متجاوزا اإلجماع الشعبي والوطني الرافض لها
نتنياهو وحكومته فرصة إلكمال مشروعهما ) يلي بنيامينرئيس الوزراء اإلسرائ(للمفاوضات يعني منح 

وأشارت الجهاد إلى أن . "التوسعي واالستيطاني المبرمج وإحكام سيطرتهما على القدس وتهويدها بالكامل
المفاوض الفلسطيني لن يكون بوسعه التدخل في تحديد جدول أعمال هذه المفاوضات وصياغة أجندتها، 

  . جديد يتعلق باستمرار البناء االستيطاني الذي لم يتوقف لحظة واحدةوسيكون أمام تقديم تنازل
  15/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  أدت إلى تآكل في الثوابت والحقوقالمفاوضات المباشرة ": الشعبية" .13

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت أن  من غزة أن 15/9/2010الخليج، الشارقة، نشرت 
". ال طائل منها وال تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه في االستقالل والعودة "مفاوضات شرم الشيخ

القيادة الفلسطينية المتنفذة والمفاوض الفلسطيني بالكف عن مطاردة "وكررت في بيان لها مطالبتها 
األوهام واإلصرار على االنخراط الدائم في دوامة هذه المفاوضات الضارة والعقيمة التي يجري 

واعتبرت أن هذه المحادثات تشكل ستاراً يغطي خلفه بناء آالف الوحدات ". خدامها لصالح االحتاللاست
  .االستيطانية ومواصلة جرائم االحتالل الجارية على قدم وساق

، أن رضوان أبو جاموس غزة نقال عن مراسله من 14/9/2010موقع فلسطين أون الين، وجاء في 
العبثية "اسي للجبهة الشعبية وصف استئناف المفاوضات المباشرة بـ رباح مهنا عضو المكتب السي.د

  ". والضارة للشعب الفلسطيني كونها ال تقوم على أساس صحيح ودون إجماع وطني وشعبي
وأكد أن المفاوضات المباشرة مع االحتالل أضرت كثيراً بالقضية الفلسطينية وأدت إلى تآكل في الثوابت 

أن مسيرة التفاوض " فلسطين"وبين مهنا في تصريح لـصحيفة . الفلسطينيوالحقوق المشروعة للشعب 
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من مدريد وأوسلو تسببت بحدوث شرخ في الساحة الفلسطينية ال تزال آثاره ماثلة بظاللها السوداوية 
  . على الشعب الفلسطيني، موضحاً أن فريق التفاوض يلهث وراء السراب والوهم

  
  خطراً كبيراً على القضية الفلسطينيةالمفاوضات تشكل ": الديمقراطية" .14

 الجبهة الديمقراطية أبدت معارضتها الستمرار  من غزة أن15/9/2010الخليج، الشارقة، نشرت 
الذي ينتهي " بشأن تجميد البناء االستيطاني" إسرائيل"خطأ من دون انتظار قرار "المفاوضات واعتبرتها 

في وقت تناور فيه حكومة "إن استمرار المفاوضات وقالت في بيان صحفي .  من الشهر الحالي26في 
المستوطنين حول جدول أعمال االجتماع وتشهر فيه كذلك سيف البناء في المستوطنات في وجه الجانب 

  ".الفلسطيني من شأنه أن يضعف التضامن الدولي مع الفلسطينيين
 ، أنوان أبو جاموسرض غزة نقال عن مراسله من 14/9/2010موقع فلسطين أون الين، وجاء في 

 أن ال جدوى أو فائدة تعود على الشعب  رأىصالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية
 :وقال . الفلسطيني من استئناف المفاوضات المباشرة في ظل حكومة يمينية متشددة كحكومة نتنياهو

ة المستوطنين وإدارة أمريكية المفاوضات تشكل خطراً كبيراً على القضية الفلسطينية في ظل حكوم"
، مبيناً أن حكومة نتنياهو تستغل المفاوضات لالستمرار في فرض وقائع جديدة "منحازة تماما إلسرائيل

على األرض وتشجع المستوطنين لمواصلة المزيد من عمليات البناء في الكتل االستيطانية الكبرى في 
المفاوضات العقيمة واللجوء لخيارات أخرى أكثر فاعلية "ودعا السلطة الفلسطينية لوقف  . الضفة الغربية

  ". السترداد الحقوق والمقدسات
  14/9/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  ال هدنة وال مفاوضات وال عمليات تصفية قادرة على أن توقف المقاومة": عليكتائب أبو" .15

ة للجبهة الشعبية رفضها أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع العسكري:  حامد جاد-غزة 
وقالت  .المطلق ألي مفاوضات مع االحتالل، متعهدة بمواصلة المقاومة حتى دحره عن أرض فلسطين

ال هدنة وال مفاوضات وال عمليات تصفية قادرة على أن توقف "الكتائب في بيان صدر عنها أمس 
 االصطفاف لمجابهة الضغوط قوى المقاومة الفلسطينية كافة إلى"ودعت كتائب أبو علي . المقاومة

والتحديات التي تحيط بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، مؤكدة ضرورة تصعيد المقاومة ضد 
  .االحتالل

  15/9/2010الغد، عمان، 
  

  تهاجم مفاوضات شرم الشيخ" طالئع حركة فتح في الخارج"مجموعة تطلق على نفسها  .16
 مفاوضات شرم الشيخ، داعية "كة فتح في الخارجطالئع حر"هاجمت مجموعة تطلق على نفسها : غزة

. "قادة فتح وكوادرها ومجاهديها إلى عدم جعل المفاوضات تحقق غايتها في بيع والتنازل عن فلسطين"
ها هو عباس يتجاوز الخطوط الحمراء ":  نسخة منه، قالت المجموعة"الشرق األوسط"وفي بيان لها تلقت 

نازل عن فلسطين التاريخية مهبط الرساالت وأرض األجداد، ويوافق ويهرول إلى شرم الشيخ ليوقع الت
على تقسيم القدس الشريف وتبادلية األراضي الفلسطينية المحتلة، ودمج األجهزة األمنية في غرفة 

لماذا الخنوع والقبول بالذل والوطن يباع أمام ": وتساءل البيان. "عمليات مشتركة بزعم محاربة اإلرهاب
من أراضي فلسطين التاريخية، % 18م حراس على ذلك، هل من مصدق أن فلسطين هي أعينكم وأنت

  ."هل من مصدق أن دولة االحتالل دولة صديقة
  15/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
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  مفاوضات شرم الشيخ ال يمكن أن تثمر عن أي شيء": جبهة التحرير الفلسطينية" .17
 مصير جولة المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين توقعت جبهة التحرير الفلسطينية أن يكون: غزة

وفي بيان صادر عنه، قال أمين عام الجبهة، واصل أبو يوسف، في . في شرم الشيخ كمصير سابقاتها
إن اشتراط نتنياهو على الفلسطينيين االعتراف بيهودية الدولة وبناء المزيد من ": بيان صحافي أمس

  .دا أن مفاوضات شرم الشيخ ال يمكن أن تثمر عن أي شيء، مؤك" أمر خطير-المستوطنات 
  15/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  وتدين اعتقال المجاهدين في الضفة"  العبثيةالمفاوضات"ترفض " الصاعقة" .18

أكد محي الدين أبو دقة مسؤول الصاعقة في قطاع غزة رفض الصاعقة للمفاوضات التي : رام اهللا
، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذه "الكيان الصهيوني المجرم"ال طائل منها مع وصفها بالعبثية، والتي 

المفاوضات هي غطاء لتصفية القضية الفلسطينية وغطاء على جرائم العدو  ضد أبناء الشعب 
، أن االعتقاالت في "قدس برس"وأضاف أبو دقة في تصريح مكتوب، وصل  .الفلسطيني، حسب قوله

فة الغربية من طرف السلطة والكيان الصهيوني هي نتيجة التنسيق األمني صفوف المجاهدين في الض
ودعا، الشعب الفلسطيني وفصائله للوقوف صفا واحدا من أجل إفشال المخططات  .الكامل بينهما

  .اإلسرائيلية من خالل المفاوضات
  14/9/2010قدس برس، 

  
  ت المباشرة مرغماً عنه لمفاوض الفلسطيني ذهب للمفاوضاا: القيادي في فتح أبو ختلة .19

أكد الدكتور صالح أبو ختله القيادي في حركة فتح أن المفاوض الفلسطيني : رضوان أبو جاموس - غزة
ذهب للمفاوضات المباشرة مرغماً عنه ولم يجد مفراً للتملص من المشاركة فيها تحديداً بعد قرار لجنة 

بو ختله إلى أن االنقسام الداخلي وحالة الترهل العربي وأشار أ . المتابعة العربية وبيان االتحاد األوروبي
أضعف من موقف المفاوض الفلسطيني في مواجهة المفاوض اإلسرائيلي، موضحاً أن جولة المفاوضات 
. المباشرة مع حكومة نتنياهو ستكون صعبة جداً ألنها ستناقش قضايا مصيرية كاألرض والحدود واألمن

للقيادة الفلسطينية تم اتخاذه في اللجنة التنفيذية وأطر الحركة بعدم التنازل وبين أن هناك موقفاً واضحاً 
  .، حسب قوله)إسرائيل(عن الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية وعدم االعتراف بيهودية 

  14/9/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

   في النقباإلسرائيليبتدخل دولي لوقف التطهير العرقي  تطالب حماس .20
 طالبت دائرة شؤون الالجئين التابعة لحركة حماس المجتمع الدولي والمؤسسات :سمر خالد – غزة

الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين في النقب جنوب األراضي المحتلة 
وطرد , نازلإن ما تقوم به قوات االحتالل االسرائيلي في النقب من تدمير للم"وقالت الدائرة  .48عام 

وإتالف مزارعهم ومحاصيلهم يشكل جريمة إنسانية تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون , سكانها بالقوة
 ويتنافى "غير أالخالقي"ووصفت ما يحدث في النقب بـ ."الدولي وبنود الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان

  .1949 جنيف الرابعة لعام ويتعارض تماما مع اتفاقية, مع وكافة القوانين والمواثيق الدولية
ستكون باكورة تنفيذ , وأوضحت أن االستهداف المتواصل لقرية العراقيب إذا ما نجح في تحقيق غايته

وذلك سعيا , باقي المخطط اإلجرامي اإلسرائيلي الساعي لهدم عشرات القرى العربية في منطقة النقب
مع الدولي بضرورة استخدام وسائله الدبلوماسية وناشدت المجت .للسيطرة على مزيد من األراضي العربية

  .للضغط على الكيان اإلسرائيلي إللزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية
  15/9/2010الرأي، عمان، 
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  جنوب عسقالن على  صاروخ إطالق: غزة .21
 سقطت  من غزة فجر اليومأطلقت قذيفة صاروخية أن العبرية الرسمية اإلذاعة ذكرت :القدس المحتلة

  . أضرار أو إصاباتقرب المنطقة الصناعية جنوبي عسقالن دون وقوع 
 من قطاع غزة أطلقت الصواريخ التي  أن القناة الثانيةاإلسرائيليعلى صعيد متصل ذكر التلفزيون 

 أكثر مدى تلك الصواريخ أن هي من النوع المعدل حيث دلت التجارب على أيامصوب اشدروت قبل 
  .أيضا كجم 10 إلى وتحمل رؤوسا متفجرة تصل  كيلوجرامات10من 

  15/9/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

   وتحرير فلسطين تل أبيب اقتحام حماس يصور إنتاجفيلم وثائقي من  .22
 دقيقة ظهر فيه المئات من مقاتلي 45 حركة حماس فيلما خياليا وثائقيا لم يكتمل بعد مدته أنتجت: غزة

بيب ويفرضون سيطرتهم التّامة على أرجاء المدينة، فيما رفرفت حركة حماس يقتحمون مدينة تل ا
لتعود المدينة المحتلة ) نتيفي ايلون( الفلسطينية على الطريق الرئيسي بالمدينة المعروف باسم األعالم

  )".تل الربيع(لتحمل اسمها الفلسطيني 
مجموعات من "ة على االنترنت  عديدإسرائيلية ونشرته مواقع إسرائيل قلقا في أثارويظهر الفيلم الذي 

 بمدينة القدس حيث شوهدت ألسنة اإلسرائيليمقاتلي حماس يحتلون مقر المحكمة العليا والبنك المركزي 
اللهب تتصاعد من المبنيين، فيما نجحت مجموعة أخرى في السيطرة على استوديوهات القناة الثانية 

التي لم ) يونيت ليفي( الرئيسية في القناة األخبارعة  ليحل شاب ملتحيا مكان مذياإلسرائيليللتلفزيونية 
يعرف مصيرها بعد، وأعلن الشاب من على شاشة القناة الثانية النصر المؤزر وتحرير البالد والعباد من 

  ".رتق االحتالل
تثقيف " في استوديوهات تابعة لحركة حماس ضمن برنامج أنتجخيالي  ""يديعوت احرونوت"والفيلم حسب 

  ". بضرورة الجهاد والحاجة إليه وتشجيعهم على التمسك بالسالح والمقاومةفالاألط
  14/9/2010وكالة سما اإلخبارية، 

  
   سيعاقب نتنياهو إذا استمر تجميد المستوطنات"إسرائيل"شعب : شالوم .23

دعا مساء  سيلفان شالوم النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، أن 14/9/2010، 48موقع عربذكر 
 وطالب شالوم في ،أمس اإلثنين، إلى عقد اجتماع لليكود ضد تمديد تجميد البناء في المستوطنات

عند الحديث عن "ونقل عنه قوله إنه . االجتماع بمواصلة البناء االستيطاني على أراضي الضفة الغربية
رائيل بترسيم الحدود البناء في الكتل االستيطانية فإن الحدود غير واضحة، ومن غير المعقول أن تقوم إس

وأضاف أن البناء في المستوطنات المعزولة هو الضمان للبناء .  ، على حد تعبيره"قبل بدء المفاوضات
  في الكتل االستيطانية

حذر في تصريح نقله راديو  شالوم، من غزة عن أش أ، أن 15/9/2010األهرام، القاهرة، وأضافت 
يعاقب حزب الليكود في االنتخابات المقبلة اذا ما استمر إسرائيل صباح أمس ـ من أن شعب إسرائيل س

   . تجميد هذه األعمال
وقال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي ـ في حفل أقيم بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة ـ إن 

   . االستيطان هو من أبرز أعالم الليكود ويجب عدم تنكيس هذا العلم
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   هي أحد اسس االمن القومي اإلسرائيليح النووي بشأن السالالغموضسياسة : ايالون .24
 نائب وزير الخارجية االسرائيلي داني ايالون ان الدولة العبرية ستبقي،  قال: زهير اندراوس-الناصرة 

وزاد قائال ان سياسة الغموض . بدعم الواليات المتحدة، على سياسة الغموض بشأن مسألة السالح النووي
 القومي االسرائيلي وتعتبرها الواليات المتحدة بالغة االهمية، الفتا الى انّه ال هذه تشكل احد اسس االمن

  .يوجد سبب يدعو االمريكيين الى تغيير مقاربتهم او يستدعي تغيير الموقف االسرائيلي، على حد تعبيره
  14/9/2010، القدس العربي، لندن

  
   فخ المفاوضاتلوقوع في ا من السلطة الفلسطينيةيحذرون الكنيستالنواب العرب في  .25

يواصل النواب العرب في الكنيست تحذير السلطة الفلسطينية من الوقوع في فخ المفاوضات، : حيفا
  .ويدعونها لاللتحام مع غزة ضمن حكومة وحدة وطنية

ويجمع النواب العرب على مختلف مشاربهم السياسية على أن المفاوضات عبثية وتفرج عن إسرائيل 
واعتبر النائب أحمد الطيبي، رئيس القائمة الموحدة والعربية أن .  وتمس بالثوابت الوطنيةالمعزولة دوليا

الصيغة التي عرضها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو حول مواصلة البناء في المستوطنات 
  .ةالكبيرة وتجميده في التجمعات الصغيرة فخا سياسيا مرجحا رفضه من قبل السلطة الفلسطيني

سيعتبر إقرارا فلسطينيا بأن هذه المجمعات » الحل الوسط«وأشار الطيبي إلى أن مجرد القبول بهذا 
  .االستيطانية الكبيرة جزء من إسرائيل حتى قبل البدء في المفاوضات

أوالً أن يتغير نتنياهو أيديولوجياً، ثانياً أن يتبدل : واعتبر أن المفاوضات تحتاج لعدة عناصر حتى تنجح
االئتالف الحكومي، وثالثاً أن يتغير دور الوسيط األميركي ويصبح أكثر نجاعة وقبول إسرائيل بالمبادرة 

  .العربية
عضو الكنيست عن الحركة اإلسالمية الجنوبية إبراهيم صرصور أنه ال أمل لهذه المفاوضات في وأكد 

األمنية والعودة إلى البناء في ظل الءات إسرائيل وشروط نتنياهو بخصوص يهودية الدولة والترتيبات 
  .المستوطنات في فلسطين المحتلة مع نهاية قرار التجميد في نهاية شهر سبتمبر الجاري

واعتبر أن االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وال يزال، العقبة األكثر تعقيدا في 
ما سيظل االستيطان دائما الشبح الذي يهدد كل طريق نجاح أي تقدم في مفاوضات السالم في الماضي، ك

  .جولة للمفاوضات من جديد
  15/9/2010، العرب، الدوحة

  
       قلق من فوز أردوغان نتنياهو: "يديعوت" .26

دفع فوز رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان في االستفتاء على التعديالت الدستورية األحد 
ولذلك فإن أول ما سيفعله . يامين نتنياهو إلى الشعور بالقلقالماضي، رئيس الحكومة اإلسرائيلية بن

نتنياهو إثر عودته من قمة شرم الشيخ ليس االستعداد لجلسة المفاوضات المقررة في القدس المحتلة مع 
  . الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإنما البحث في مغزى التطورات التركية

س عن أن نتنياهو طلب عقد اجتماع عاجل للهيئة النقاب أم» يديعوت أحرونوت«وكشفت صحيفة 
السباعية، التي تقرر السياسة العامة للحكومة، للبحث في آخر تطورات الوضع التركي، ومستقبل 

  . العالقات بين الدولتين
وأوضحت الصحيفة أن االجتماع سيركز أساساً على اإلصالحات الدستورية التي أقرها أردوغان، والتي 

. »مؤلمة بالجيش، وأدت إلى تراجع العلمانية في تركيا وعززت الحزب الديني الحاكمألحقت هزيمة «
  . يذكر أن الجيش التركي كان على الدوام الحافز على تعزيز العالقات مع إسرائيل

  15/9/2010، السفير، بيروت
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  حزب اهللا وحماس يملكان أسلحة متطورة: "إسرائيل" بـ اإلرهابرئيس هيئة مكافحة  .27
ادعى رئيس هيئة مكافحة اإلرهاب في إسرائيل نيتسان نورييل ان حزب اهللا ، يمتلك أسلحة ال يوجد : اياف

مثلها في أوروبا ، وكذلك حركة حماس ، زاعما ان حزب اهللا يمتلك طائرات بدون طيار وصواريخ 
ية اإلسرائيلية نقلت المواقع اإلخبارو كم ، وكذلك الحال بالنسبة لحماس في غزة ، 300مداها أكثر من 

هناك عالقة : "عن نورييل خالل محاضرة ألقاها ضمن المؤتمر السنوي لمكافحة اإلرهاب في هرتسيليا
في إسرائيل ، وما زالت المنظمات " إرهاب"العالمية وما يحدث من " اإلرهاب"متينة بين منظمات 

تمتلك " اإلرهابية"المنظمات تتسلح بدعم ومساعدة دول من أمثال سوريا ، واليوم أصبحت " اإلرهابية"
قدرات دول ، والحديث ال يدور عن ثالثة أشخاص في مجموعة يحاولون تصنيع عبوة ناسفة ، فقد 

  ".أصبح الوضع مغايرا للماضي
فهذا يتطلب إرادة دولية عالمية لمحاربة الدولة التي تمول وتدعم " اإلرهاب"إذا أردنا محاربة "وأضاف 

فعلى سبيل المثال ال الحصر هناك جهات حكومية في سوريا توفر لحزب اهللا ، " اإلرهابية"المنظمات 
ولحماس صواريخ ، وتعمل جاهدة لتوفير ودعم الصواريخ لهذه المنظمات ، وعلينا توجيه رسالة 
واضحة لسوريا مفادها أنه في المرة القادمة عندما تنقل الصواريخ سيكون الرد بتدمير هذه الجهة 

  ".الحكومية
 ، وان الهدف هو 100%سيبقى لألبد ، وال يمكن القضاء عليه بنسبة نجاح " اإلرهاب"نورييل أن وزعم 

وعلى المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة . لمعدل يمكن التعايش معه" اإلرهابية"خفض نسبة العمليات 
" اإلرهابية "وادعى انه بإمكان المنظمات". بشكل يومي وجدي" لإلرهاب"لمعاقبة كل الدول الداعمة 

العالمية تنفيذ عمليات في أي مكان من العالم ، ألن وضعهم اآلن جيد ومقدراتهم عالية ولديهم العشرات 
  )".االنتحاريين(بل المئات من المتطوعين 

  15/9/2010، الدستور، عّمان
  

   من الجنود االسرائيليين بال عقابالفلسطينيينقتلة  : "بتسيلم" .28
االسرائيلية لحقوق االنسان ان الجيش " بتسيلم"رير اصدرته الثالثاء منظمة افاد تق:  ا ف ب-القدس 

االسرائيلي امتنع عن التحقيق في معظم حاالت مقتل مدنيين فلسطينيين بيد جنوده في السنوات االخيرة 
 الجنود الذين قتلوا فلسطينيين في"وقالت بتسليم في تقريرها ان . مما أوجد مناخا لالفالت من العقاب

االراضي المحتلة ال يطلب منهم تقريبا تقديم الحساب عن هذا ، حتى لو كانت مالبسات الحادث تثير 
  .، بحسب موقع بتسليم" االشتباه الكبير بأنها عملت بصورة جنائية

تتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون ، ويشجع اليد "واعتبرت المنظمة ان هذه السياسة 
 2006وذكرت المنظمة ان الجيش لم يفتح من ". الزناد ويبدي االستخفاف الفظ بحياة الناسالخفيفة على 

كما .  مدنيا فلسطينيا288 حالة سجلتها المنظمة واستشهد خاللها 148 تحقيقا حول 23 سوى 2009الى 
  . حالة تنتظر صدور قرار في شأنها84 حالة ، فيما ال تزال 41قررت النيابة عدم التحقيق في 

واضاف التقرير ان القوات . واوضح التقرير عدم توجيه اي تهمة الى الجنود الذين خضعوا للتحقيق
وال تشمل هذه .  مدنيا617 فلسطينيين من بينهم 1510االسرائيلية خالل الفترة موضوع التقرير قتلت 

 1400كثر من االرقام ضحايا العدوان العسكري االسرائيلي على قطاع غزة والذي اسفر عن استشهاد ا
  2009 ,- 2008فلسطيني في شتاء 
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تعتبر الوضع السائد في "وذكرت بتسيلم ان جزء من المشكلة هي ان النيابة العسكرية االسرائيلية 
رغم انخفاض مستوى العنف في الضفة الغربية في السنوات )" صراع مسلح(المناطق المحتلة بانه 

وقد شهدت . ند اندالع االنتفاضة الفلطسينية الثانية ع2000ويعود هذا التصنيف الى عام . االخيرة
السنوات االولى من االنتفاضة عشرات التفجيرات االستشهادية في اسرائيل وعمليات عسكرية اسرائيلية 

  .واسعة في الضفة الغربية وغزة
  15/9/2010، الدستور، عّمان

  
   مدنيين بغزةبقتلجنرال إسرائيلي يقر  .29

 جنودا إسرائيليين ارتكبوا خطأ من خالل قتلهم األحد الماضي ثالثة مدنيين أقر جنرال إسرائيلي، بأن
  . فلسطينيين بينهم تسعيني ومراهق في قطاع غزة

 عاما، وفلسطيني آخر في العشرين من 17من العمر وحفيده البالغ ) 91(وقتل حارس مزرعة في الـ
  . لي استهدف منطقة زراعيةفي قصف مدفعي إسرائي, العمر، شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة

وقال الجنرال ايال ايزنبرغ قائد فرقة غزة التابعة للقيادة الجنوبية للجيش في حديث إلذاعة الجيش 
المدنيين الذين قتلوا برصاص جنودنا، من بينهم جد وحفيده، لم يكونوا على ما يبدو "اإلسرائيلي إن 

) آر بي جي(قد رصد جنودنا مدنياً يلتقط قذيفة ل: "وأضاف. ، حسب تعبيره"ضالعين في عملية إرهابية
  .، حسب قوله"وأطلقوا النار ظنا منهم بأنه يهم إلى إطالقها في اتجاههم

  14/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

     وحدة استيطانية بعد األعياد1362بلدية القدس تبحث بناء ": هآرتس" .30
تخطيط والبناء في بلدية اإلحتالل في القدس ستعقد اليوم أن ما يسمى بلجنة ال" هآرتس"ذكر موقع صحيفة 

ونقل .  وحدة استيطانية جديدة شرق ما يعرف بالخط األخضر1362قريباً جلسة للمصادقة على بناء 
الموقع عن مصادر في بلدية اإلحتالل قوله إن اللجنة ستبحث المصادقة على الوحدات اإلستيطانية 

وب القدس على مشارق بين صفافا والواقعة في اراضي الضفة جن" غفعات همطوس"الجديدة في منطقة 
ويشمل مشروع بناء هذه الوحدات اإلستيطانية شقق سكنية .  الغربية، وذلك بعد انتهاء األعياد اليهودية

 شقة سكنية للمستوطنين في 813و" غفعات همطوس ب" شقة في منطقة 549للمستوطنين تصل الى 
  ". غفعات همطوس ج"منطقة 

غرب " موديعين عيلين"استئناف اعمال البناء اليوم في مستوطنة " ناؤت هبسغا" ذلك، أعلنت شركة إلى
.  رام اهللا، على الرغم من عدم انتهاء فترة التجميد المؤقت لإلستيطان وبالتزامن مع انعقاد قمة شرم الشيخ

 وحدة استيطانية بعد 2400 ونقلت اإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية عن الشركة إنها تعتزم استئناف بناء
وقال مدير الشركة، عمير .   ظهر اليوم، مؤكدة أن الحكومة اإلسرائيلية لن تمدد فترة تجميد اإلستيطان

زاكين، لإلذاعة إن الشركة قررت استئناف البناء بعد أن تلقت بالغاً من لجنة الدعاوى الحكومية إنها ال 
ستيطان وفق المعايير التي حددتها الحكومة، وأوضح أن تستحق الحصول على تعويضات جراء تجميد اإل

    . مليون شاقل170قرار الشركة اقتصادياً وليس ايدولوجياً، إذ تطالب الشركة بتعويضات بقيمة 
  14/9/2010، 48موقع عرب

  
   تتلقى طرودا تحوي مسحوقا ابيض"اسرائيل" سفارات في ثالثة .31

ئيلي ان طرودا بريدية تحوي مسحوقا ابيض مشبوها تم أعلنت شرطة االحتالل االسرا:  ا ف ب-القدس 
ارسالها امس الى سفارات الواليات المتحدة واسبانيا والسويد في تل ابيب ، من دون ان تشير الى وقوع 

  . ضحايا
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تم ارسال ثالثة طرود مختلفة الى سفارات الواليات "وقال المتحدث باسم شرطة االحتالل ميكي روزنفلد 
واضاف انه لم ". نيا والسويد ، وقد فتح الموظفون كال منها وعثروا على مسحوق مشبوهالمتحدة واسبا

واكدت السفارة االميركية في تل ابيب تلقيها احد هذه . يتم حتى االن تحديد ماهية هذا المسحوق
  .المظاريف

  15/9/2010، الدستور، عّمان
  

   يؤيدون استئناف االستيطاناالسرائيليينغالبية : استطالع .32
أظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه أمس صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية ان :  ا ف ب-القدس 

غالبية االسرائيليين يؤيدون استئناف اعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بعد انتهاء مفاعيل 
 رئيس الوزراء ان على%) 51(ورأت غالبية المستطلعين .  ايلول26قرار التجميد المعمول به في 

االسرائيلي بنيامين نتنياهو اصدار اوامره باستئناف اعمال البناء بعد انتهاء تجميد االستيطان ، فيما اعلن 
  .لم يعلقوا على الموضوع% 10 من المستطلعين تاييدهم االبقاء على تجميد جزئي لالستيطان ، و%39

 الخالف حول االستيطان في الضفة الغربية ان%) 68(واعتبر اكثر من ثلثي االسرائيليين المستطلعين 
وابدت غالبية كبيرة من .  منهم عكس ذلك24%المحتلة سيؤدي الى نسف مفاوضات السالم ، فيما رأى 

شكوكا جدية بازاء نوايا نتانياهو في التوصل الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين ، %) 56(المستطلعين 
 من المستطلعين 36%فيما رأى ". لضغوط اميركية"ضه وعزوا مشاركته في هذه المفاوضات الى تعر

وخلص االستطالع الى نظرة تشاؤمية لالسرائيليين حيال نتائج . ان رئيس وزرائهم صادق في نواياه
 من المستطلعين ان هذه المفاوضات التي تم استئنافها برعاية 71%المفاوضات المباشرة ، اذ رأى 

واجرى االستطالع معهد مينا تزيماخ على عينة تمثيلية من . الماميركية لن تفضي الى توقيع اتفاق س
  %.4,5خمسمئة وشخص واحد من سكان اسرائيل البالغين ، مع هامش خطأ قدره 

  15/9/2010، الدستور، عّمان
  

  وقّّع على معاهدة السالميالسادات جعل  في قضية النووي الغموض: اكاديمي اسرائيلي .33
ل البروفسور االسرائيلي عوزي ايفن من كلية الكيمياء في جامعة تل  قا : زهير اندراوس-الناصرة 

وأحد دعاة التخلي عن الغموض، ) ميرتس(ابيب، والذي كان في الماضي عضو كنيست عن حركة 
ان سياسة الغموض تتلخص في ان العالم بأسره يظن ان لدينا سالحا نوويا، لكننا ال ' معاريف'لصحيفة 

بفضل الغموض وقّع الرئيس انور السادات على .  كانت هذه سياسة مبررةنعترف بذلك، في الماضي
  .معاهدة السالم مع دولة اسرائيل، فالغموض ضمن وجودنا هنا

فقال للصحيفة ان الغموض تكلل بالنجاح ) اسرائيل والقنبلة(اما البروفسور افنير كوهين مؤلف كتاب 
تكار صامت في الشرق االوسط للموضوع النووي، وشكل حالة ادراك استراتيجي عميقة، فالسرائيل اح

والغموض سمح للجميع على مر السنوات وبشكل شبه مطلق بتجاهل هذا الموضوع مما اضعف لدى 
وزاد ان في الغموض كثيرا من مظاهر الحذر، النه ينشئ فاصال بين . العرب الحافز على التسلح النووي

  .السالح النووي والقضايا االمنية االخرى
  14/9/2010، لقدس العربي، لندنا

  
    %22 تتلقّى هبات موازنة حكومّية أعلى بـ المستوطنات": هآرتس" .34

، اليوم الثالثاء، أن وزارة الداخلية تقدم هبات موازنة "هآرتس"بينت معطيات نشرتها صحيفة 
ة داخل الخط للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أكبر من تلك المقدمة إلى السلطات المحلي

 2.5، والتي وصلت قيمتها إلى 2009ويتضح من المعطيات حول الهبات الممنوحة عام .  األخضر
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من مجمل المعونات المالية قد انصبت في المستوطنات المتواجدة في % 10مليار شيكل، أن أكثر من 
 الداخلية اإلسرائيلية ألجل معاونة أداة أساسية تنتهجها وزارة" هبة الموازنة"تُعتَبر .  الضفّة الغربية

السلطات الضعيفة اقتصاديا وإيصالها إلى موازنة ميزانياتها بشكل إيجابي، في سعي الحكومة اإلسرائيلية 
وبحسب المصادر ذاتها فإن المعدالت .  لتمكين البلديات من تقديم الحد األدنى من الخدمات لمواطنيها

عن اإلسرائيلي % 22بات الموازنة فإن المستوطن يحصل على حصة تزيد بـتشير إلى أنه نتيجة له
 شيكل لإلسرائيلي 94 شيكل، مقابل 115حيث يحصل المستوطن على ما معدله . داخل الخط األخضر
إضافة إلى ذلك، فإن هناك عدة مستوطنات تحصل على هبات موازنة أكثر بكثير .  داخل الخط األخضر

على أكبر هبة موازنة مالية " هار حفرون" الخط األخضر، حيث تحصل مستوطنة عن المعدل العام داخل
  . شيكل للفرد288من وزارة الداخلية، تصل إلى 

  14/9/2010، 48موقع عرب
  

   الشريط التقني قبالة عديسةيحّصنونجنود إسرائيليون  .35
على مسافة ) مرجعيون(ة بادر جنود اسرائيليون امس الى صيانة الشريط التقني قبالة عديس :مرجعيون

وشوهد الجنود المزودون . امتار من مكان االشتباك الذي وقع قبل اكثر من شهر قبالة مركز الجيش
اجهزة وآالت خاصة يجرون اعمال صيانة للشريط ويثبتون اعمدة حديد وسط مراقبة امنية مشددة لجنود 

  .وشاحنة عسكرية" هامر"سكري آخرين انتشروا في المنطقة بمواكبة ثالث آليات من نوع جيب ع
  15/9/2010، النهار، بيروت

  
  "اسرائيل" بين األردن وعميقةأزمة : "هآرتس" .36

اإلسرائيلية في تقرير أخير لها عن وجود أزمة في العالقات األردنية " هآرتس"كشفت صحيفة 
ة بين رئيس ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين وأردنيين قولهم إن أن ثمة قطيع. اإلسرائيلية

  . الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والملك عبد اهللا الثاني
وقالت الصحيفة إنه وبخالف التوتر الظاهر والعلني مع تركيا، فإن األزمة مع األردن هادئة ولكنها 

وتبرز شدة األزمة على وجه الخصوص اذا ما قورنت بالعالقات الوثيقة بين نتنياهو . عميقة وأكثر شدة
  .لرئيس المصري حسني مباركوا

بالتوازي مع القطيعة مع نتنياهو، يقاطع األردنيون وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، : وتتابع الصحيفة
مصاب «كنظرائهم من باقي الدول العربية، ويتعامل وزير الخارجية ناصر جودة مع ليبرمان كـ

  . ةويرفض أي اتصال معه، حسب تعبير الصحيفة العبري» بالجذام
وبخالف ما كان في الماضي فإن مدير عام وزارة . كما تسود القطيعة على مستويات أقل: وتضيف

وتتصل وزارة . الخارجية اإلسرائيلية يوسي غال، لم يجر حتى اليوم أي لقاء مع نظيره في عمان
ريق السفير الخارجية اإلسرائيلية مع عمان، عن طريق السفير اإلسرائيلي في األردن، داني نفو، وعن ط

  .األردني في تل أبيب
، قال موظفون اسرائيليون رفيعو المستوى، وطلبوا "العالقات في الحضيض وفي أزمة حقيقية: "وتتابع

يوجد عدم ثقة جدي ومن الصعب إدارة األمور في . "عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع
  ".هذه الظروف

اسرائيل في القدس الشرقية في السنة األخيرة هي إحدى إن نشاطات : ويقول مسؤول أردني للصحيفة
كان هناك تصعيد كبير في التعامل مع السكان العرب في . " األسباب المركزية لألزمة في العالقات

يطردون الناس من بيوتهم، يبنون دون توقف في شرقي المدينة : "، يقول المصدر، ويضيف"القدس
  ". ويقومون بأعمال استفزازية في الحرم
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كلما تواصل الطريق المسدود في عملية السالم، : ولخص مسؤول إسرائيلي العالقة مع األردن بالقول

  ".يصبح األردنيون أكثر سلبية إزاء اسرائيل
  14/9/2010، المستقبل العربي

  
   العسكري "إسرائيل "تعهد أميركي بالحفاظ على تفّوق: واشنطنبالسفارة اإلسرائيلية  .37

قال المتحدث باسم السفارة اإلسرائيلية في واشنطن، يوناتان بيلد، إن :  يو بي آي- رويترز– أ ف ب
الدولة العبرية حصلت على تعهد أميركي بالحفاظ على تفوقها العسكري بعد إبرام صفقة األسلحة 

نجري اتصاالت عن قرب مع اإلدارة األميركية حول صفقات «األميركية ـــــ السعودية، مضيفاً 
  .»رى في الشرق األوسط ونحن في حوار جيد ووثيق معهمأسلحة أخ

هذه صفقة يمتد تنفيذها على «وتحدث بيلد عن صفقة األسلحة األميركية ـــــ السعودية، قائالً إن 
. »)بأيدي السعودية(موجودة ) مقاتلة(مدار عشرة أعوام وجزء من الصفقة يتعلق بتحسين طائرات 

 الصفقة لكن هذا جزء من التفاهمات بيننا وبين األميركيين وسنستمر نحن بالطبع ال نحتفل بهذه«وأضاف 
  .»في المداوالت مع اإلدارة األميركية بهذا الخصوص

، عاموس هارئيل، إلى أن ما يقلق إسرائيل هو احتمال تزود »هآرتس«وأشار المحلل العسكري في 
 من مسافات بعيدة ومنظومات السعودية بطائرات مقاتلة متطورة ورادارات قادرة على رصد طائرات

وأضاف أن قلقاً آخر يساور إسرائيل هو أن يقوم طيار سعودي بصورة . مضادة للطيران طويلة المدى
  .»القاعدة«فردية بتنفيذ هجوم انتحاري بتشجيع من الدعاية التي يروج لها تنظيم 

حسب، وإنما تريد إزاحة أي وال تراعي واشنطن مبدأ التفوق العسكري للكيان الصهيوني في المنطقة ف
  .ضغط عنها لجهة قوتها النووية العسكرية السرية

  15/9/2010، األخبار، بيروت
  

  "باب المغاربة"الهيئة اإلسالمية العليا في القدس تحذر من محاولة إزالة ممر  .38
يا بالقدس  العلاإلسالمية عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة . حذر الشيخ د:كامل إبراهيم – القدس المحتلة

 من المخاطر التي تهدد منطقة باب المغاربة الباب الجنوبي الغربي للمسجد األقصى أمسالمحتلة 
واعتبر  . جسر معلق بدالً عنهوإقامةالمبارك، وذلك بمحاولة هدم الممر المؤدي إلى باب المغاربة، 

ن المنطقة برمتها  ألاإلسالمي هذا الممر هو اعتداء على الوقف إزالةصبري في بيان رسمي للهيئة بأن 
 إلى أن هذا الممر يشتمل على آثار إسالمية يعود جزء منها إلى العهد باإلضافة إسالميهي وقف 

 إنوقال  . هذا الممر هو طمس لمعالم المنطقة وتغيير لطابعها التاريخي الحضاريإزالة إناألموي كما 
وكان من واجب  .اإلسرائيلية نتيجة الحفريات 2004المعلوم أن جزءاً من هذا الممر سبق أن انهار عام 

 المحتلة قد منعت ترميمه اإلسرائيلية في القدس القيام بترميمه إال أن السلطات اإلسالمية األوقافدائرة 
كما  . وعليه فان البيان يطالب منظمة اليونسكو الدولية التدخل لحماية اآلثار والتراثإزالتهوذلك بهدف 

 المؤسسات التي تعنى بالحضارة والتراث التدخل لمنع السلطات المحتلة هدم هذا الممر ناشد البيان جميع
  .األثري التاريخي، مع التأكيد على أن االعتداء ال يكسب المعتدي أي حق مهما طال الزمان

  15/9/2010الرأي، عّمان، 
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  ينة المقدسة إسرائيلي لتغيير معالم ساحة البراق في المدمخططالشيخ سالمة يحذر من  .39
يوسف جمعة سالمة، خطيب المسجد األقصى، النائب األول لرئيس الهيئة .  استنكر الشيخ د:القدس

 اقتحام مجموعات يهودية متطرفة لساحات المسجد األقصى المبارك، من باب ،اإلسالمية العليا بالقدس
  .بحجة إنزال األعالم الفلسطينيةالمغاربة، بعد أن قاموا في الليلة قبل الماضية باقتحام المسجد األقصى 

، نسخة عنه، قرار المحكمة اللوائية اإلسرائيلية "قدس برس"كما استنكر سالمة  في بيان مكتوب، وصل 
في القدس بالموافقة على بناء جسر المغاربة، حيث بين بأن المخطط اإلسرائيلي الجديد يهدف إلي تغيير 

  .وإحداث تغيير شامل في منطقة المسجد األقصى المباركمعالم ساحة البراق في المدينة المقدسة، 
إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تسعي إلي تغيير وطمس معالم هذه الساحة خصوصاً بعد "وقال سالمة 

  .1967قيامها بإزالة حارة المغاربة بالكامل بعد احتاللها للمدينة المقدسة عام 
 والدولية بضرورة دعم صمود المقدسيين، وذلك بإقامة وناشد سالمة جميع الجهات العربية واإلسالمية

المشاريع التي تكفل بقاءهم على أرضهم المباركة، وكذلك التصدي لإلجراءات اإلسرائيلية بحق 
  .المقدسيين والمدينة المقدسة، ألن سلطات االحتالل تراقب المواقف العربية واإلسالمية

  14/9/2010قدس برس، 
  

   بقرارات محاكم االحتالل حول المواقع الوقفيةنعترفال : مدير أوقاف القدس .40
اإلسالمية في القدس  عزام الخطيب مدير األوقاف صرح الشيخ:  جمال جمال-القدس المحتلة 

 بخصوص صدور قرار إسرائيلي من أمس الحكومة اإلسرائيلية أصدرتهرداً على ما  "الدستور"لـ
 موقف دائرة األوقاف اإلسالمية منذ أن"ء جسر باب المغاربة المحكمة اللوائية اإلسرائيلية بشأن إعادة بنا

 واضح للجميع وهو انه ال 6/2/2004بداية االعتداء على طريق تلة المغاربة من قبل االحتالل بتاريخ 
 دائرة األوقاف اإلسالمية أن ما كان عليه قبل عملية االعتداء واالنهيار، موضحا إلىبد من إعادة الوضع 

  .إسالمياً عن إعادة بناء وترميم هذه التلة التي تعتبر وقفا هي المسؤولة
 إلى الذهاب أو جهة بالتحدث باسمها أو األوقاف اإلسالمية لم تفوض أي احد أن الشيخ الخطيب وأكد

 دائرة أنوشدد الخطيب على  .المحاكم اإلسرائيلية التخاذ قرارات ال تلزم دائرة األوقاف اإلسالمية
  .ة ال تعترف بالسيادة والقوانين اإلسرائيلية على هذا الموقع الوقفي اإلسالمياألوقاف اإلسالمي

  15/9/2010الدستور، عّمان، 
  

   بنيران الشرطة اإلسرائيلية في تل أبيب" اليدينمقيد"استشهاد شاب فلسطيني  .41
ية كفر  من سكان قر فلسطينياً شاباًأمسقتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي : عالء المشهراوي، وكاالت

عقب قرب مدينة رام اهللا بإطالق النار عليه وهو مكبل اليدين في مدينة تل أبيب، ما أدى إلى وفاته على 
الفور، فيما ادعت قوات االحتالل أن الشاب استشهد أثناء محاولة اعتقال أربعة شبان يشتبه بمحاولتهم 

صاصة انفلتت من مسدس أحد وحسب رواية الشرطة اإلسرائيلية أن الشاب أصيب بر. سرقة سيارات
  .عناصر الشرطة أثناء قيامه مع ثالثة شبان آخرين بمحاولة سرقة سيارات

  15/9/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

   بنيران قوات االحتاللالفلسطينيينإصابة عدد من : غزة .42
منازل ن دبابة إسرائيلية أطلقت عدة قذائف وفتحت نيران رشاشاتها تجاه إ قالت مصادر فلسطينية :غزة

  .جنوب شرق مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين" جحر الديك"الفلسطينيين في منطقة 
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وذكرت المصادر الطبية انه تم انتشال أحد ثالثة جرحى، وتم نقلهم إلى مشفى الشفاء، فيما لم تتمكن 
أطلقت قوات االحتالل النار األطقم الطبية من انتشال الجريح الرابع والذي ال يزال في المكان، حيث 

  .على سيارات اإلسعاف التي وصلت إلى المكان
وذكر الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أن قواته تعرضت في تلك المنطقة إلطالق النار، وأنها ردت عليها 

  .بالمثل وقامت بأعمال تمشيط في المنطقة
  14/9/2010قدس برس، 

  
   الرصاص عليهمإطالقرائيلي شمال غزة برغم متظاهرون ينجحون في ردم جزء من خندق إس .43

 قوات االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتها على مجموعة من أطلقت: عالء المشهراوي، وكاالت
المتضامنين األجانب الذين احتشدوا في تظاهرة سلمية بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين بيت 

اهرون اإلعالم الفلسطينية الذين تقدموا إلى وحمل المتظ .48حانون شمال قطاع غزة وأراضي الـ
مسافات قريبة من الجدار االلكتروني بالقرب من معبر بيت حانون حيث قاموا بردم خندق حفرته 

  .جرافات االحتالل ضمن المنطقة العازلة التي يقيمها االحتالل على طول الشريط الحدودي
  15/9/2010االتحاد، أبو ظبي، 

  
   التحرك العاجل لحماية المدنيين في غزة إلى الدوليالمجتمع يدعو" مركز الميزان" .44

المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة " مركز الميزان لحقوق اإلنسان" طالب :غزة
دون تمكن قوات االحتالل اإلسرائيلي من فرض منطقة عازلة شمال وشرق قطاع غزة، لما لها من آثار 

 على سكان القطاع عموماً، وعلى سكان تلك المناطق والفالحين الذين يعملون فيها على إنسانية كارثية
وندد المركز بفتح قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حدود الفصل الشمالية،  .وجه الخصوص

للمنطقة  تجاه المسيرة األسبوعية المناهضة 14/9نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف صباح يوم الثالثاء 
  . متر عن  تلك الحدود300العازلة، وذلك أثناء تواجدها على مسافة تقدر بحوالي 

 األحد يومكما استنكر المركز استهداف قوات االحتالل للمزارعين في بلدة بيت حانون وقتل ثالثة منهم 
  . رأس من األغنام في المنطقة25 بينهم مسن وحفيده، وكذلك نفوق 12/9

شدة استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، والسيما واستنكر المركز ب
اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل 

  .لحماية المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص
  14/9/2010، قدس برس

  
  "النقب" أسرى تستهدفحملة قمعية  .45

كشف أسرى فلسطينيون في سجن نفحة الصحراوي، عن حملة قمعية منظمة :  منتصر حمدان-رام اهللا 
تشنها إدارة السجن بحقهم، من خالل تعمد تنفيذ أوسع حملة تفتيش واقتحامات لغرف األسرى، وتعمد 

، وحرمانهم من أبسط حقوقهم بحجة البحث عن أجهزة إهانة األسرى من خالل تفتيشهم بشكل مهين
ووفقا لرواية بعض أهالي األسرى، فإن الوضع داخل السجن بات بالغ الصعوبة من  .الهاتف الخليوية

سياسة العزل في زنازين انفرادية، وحرمانهم من زيارة ذويهم، وعدم السماح بإدخال المالبس أو 
 22اذ حياة األسير خليل مسلم من بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد وطالب األسرى بالتدخل إلنق. الكنتين

  .مرة، وهو يعاني من اإلهمال الطبي 
  15/9/2010الخليج، الشارقة، 
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   الفلسطينيينسرى المتصاعدة بحق األ"إسرائيل"طالب المجتمع الدولي وقف انتهاكات يميزان مركز ال .46
نسان المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الكيان طالب مركز الميزان لحقوق اإل:  حامد جاد-غزة 

وأوضح المركز في  .اإلسرائيلي لوقف االنتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون
نسخة عنه أن سلطات االحتالل صعدت من انتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين، ومنعت " الغد"بيان تلقت 

المختلفة للتهنئة بالعيد، وأجرت حملة تنقالت بين السجون، وعمدت إلى التزاور بين الغرف واألقسام 
 منع األسرى في وأشار المركز إلى أن من اإلجراءات أيضاً. عزل بعض األسرى في زنازين انفرادية

بعض السجون من تأدية شعائر صالة العيد بشكل جماعي وإدخال المالبس، مبينًا أن معاناة األسيرات 
وانتقد استمرار تصاعد االنتهاكات  .مضاعفة الفتقادهن إلى أبنائهن خالل أيام العيداألمهات كانت 

اإلسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تبدأ من لحظة توقيفهم األولى وترافق كل 
  .إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم

لتحقيق ذلك، وتوسيع فئة " إسرائيل"  اللجنة الدولية للصليب األحمر بممارسة الضغط علىوناشد
األشخاص المسموح لهم بزيارة المعتقلين لشمل األقارب من الدرجة الثانية والثالثة على األقل، وزيادة 

  .وقت الزيارة، والكف عن الممارسات المهينة بحق أهالي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة
  15/9/2010الغد، عّمان، 

  
  تمهيداً إلغالقه بشكل نهائي" شطة"االحتالل ينقل أسرى سجن  .47

 إدارة السجون قررت إغالق سجن شطة أنأفاد نادي األسير الفلسطيني : ووكاالت" المستقبل "-رام اهللا 
قوم  إدارة السجن ستأنوأضاف .  سجن مجدوإلى من سجن شطه أسيراً 60بشكل مفاجئ، وقامت بنقل 

  . اآلخرين صباح غداألسرىبنقل 
  15/9/2010، بيروت، المستقبل

  
  يهود يمزقون القرآن الكريم في القدس ويدوسونه بأقدامهم .48

 وسط بأقدامهم قام متطرفون يهود الليلة الماضية، بتمزيق نسخ من القرآن الكريم والدوس عليها :القدس
ن محمد منير من سكان واد الجوز والطالب في ونقل مراسلنا عن المواط .شارع يافا بالقدس الغربية

 من عمله في الشارع المذكور جامعة بيت لحم، أن االعتداء على القرآن الكريم وقع بينما كان عائداً
 أو عادية أوراق بأنها فاعتقدت بالبداية وراقاًأ األرضوجدت على : أثناء مروري وسط الشارع" :وقال
 وكل األرض القران الكريم ممزقة وملقاة على بأوراق هي فإذا بها  النظرأمعنت توراة، وعندما أوراق

 تعرضت للشتائم من قبل )أوراق المصحف(وبينما كنت أقوم بجمعها" :وتابع ".الناس تدوس عليها
  ".متطرفين وأسمعت عبارات عنصرية من قبل عابري الطريق

  15/9/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  الباردمخيم نهر ع التسليم في تبني اقتراح األونروا لتسري .49
أثمرت المساعي التي تقوم بها وكالة األونروا على خط : إبراهيم عمر -شمال لبنان / الباردمخيم نهر 

تعويض التأخير الحاصل في مسار األعمال في الرزمة األولى في مخيم نهر البارد، إلى التوصل إلى 
 يسمح بموجبه بتلزيم بعض األعمال لمقاولين وشركات  للبناء الملتزمة األشغال،"جهاد"اتفاق مع شركة 

  .  المنفذة لمشروع اإلعمار، بهدف تسريع األعمال"شركة تيكسون"إعمار للمساهمة إلى جانب 
 أن التسليم في الرزمة األولى سيتم على دفعات بسبب "السفير"وأكدت مصادر مواكبة لعملية اإلعمار، لـ

لحلول الجاري العمل عليها حالياً ستسهم في دفع عجلة اإلعمار لكنها ما ظهر من تأخير، الفتة إلى أن ا
  .لن تؤدي إلى تسليم الرزمة بأكملها في الوقت المحدد
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 أن األونروا أبرمت مع شركة الجهاد اتفاقاً للسماح لمقاولين يجري اختيارهم "السفير"وكشفت مصادر لـ
  .طيب داخل المنازلبحسب العروض المقدمة منهم، لكي يقوموا بأعمال التش

  .وأكد بيان صادر عن األونروا عن الحاجة إلى مقاولين للقيام بأعمال بناء في الرزمة األولى
  15/9/2010السفير، بيروت، 

  
   ناجي العلي لرام اهللاجثمان حملة ضد نقل .50

ي أطلقت مجموعة من المثقفين الفلسطينيين حملة ضد مبادرة نقابة الصحفيين ف: محمد الخضر -دمشق 
واعتبر مشاركون في . الضفة الغربية نقل جثمان رسام الكاريكاتير ناجي العلي من لندن إلى رام اهللا

  .الحملة أن المبادرة تغتال ناجي العلي مرة ثانية
اإللكتروني، وهو موقع تشاركي يضم في هيئة تحريره صحفيين " أجراس العودة"والحملة أطلقها موقع 

وانضم إلى الحملة خالل أقل من أسبوع نحو مائتي مثقف . من الشتات و48وناشطين من داخل أراضي 
  .من الفلسطينيين في الداخل والشتات

 على قرار نقابة صحفيي السلطة وقال عضو هيئة التحرير بالموقع هادي شاكوش إن الدعوة جاءت رداً
لتصدي لتلك المحاولة قررنا ا"وأضاف شاكوش للجزيرة نت  .الفلسطينية نقل جثمان العلي إلى رام اهللا

  ".الخطيرة لكونها تتعاطى مع رام اهللا كوطن للفلسطينيين، بينما نؤمن بأن وطننا فلسطين التاريخية
  14/9/2010نت، .موقع الجزيرة

  
  جي شهادة من النرو"عيون في غزة" .51

رهم،  كتاب من تأليف الطبيبين النروجيين مادس جلبرت وإيريك فوسا، وترجمة زكية خي"عيون في غزة"
والكتاب عبارة عن قصة إنسانية، تتحدث عن الصدمة واأللم .  األردن- صدر حديثاً عن دار الشروق

 يوماً من الهجوم العسكري 22خالل . والجحود كما عن البطولة والمعاناة والتضامن من ناحية أخرى
ينهم المئات  فلسطيني، من ب1400، قتل أكثر من 2009-2008على السكان المحاصرين في قطاع غزة 

  . شخص بجروح5000من األطفال، وأصيب أكثر من 
كان الطبيبان النروجيان مادس جلبرت وإيريك فوسا يعمالن مع زمالئهم الفلسطينيين في مستشفى 

هنا يرويان تجربتهما في . الشفاء، وكانا الشاهدين الوحيدين من الغرب، على الفظائع التي ارتكبت هناك
عن المرضى الذين عولجوا وعن العمل الطبي الشاق والمتطلب في مستشفى في أيام الغزو وشهادتهما 

  .حالة حرب وعن عواقب الحرب الرهيبة
  15/9/2010الحياة، لندن، 

  
   لطاهر أديب قليوبي"البشعالصهيوني "صدور  .52

للكاتب " الصهيوني البشع" صدر، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب جديد بعنوان :عمان
  . صفحة من القطع الكبير284هر قليوبي، وجاء الكتاب في طا

لما كانت الديانة اليهودية هي العامل األساس، والوحيد، لما يسمى : "يقول الكاتب في تعريفه بالكتاب
قومية يهودية، فقد أصبح لزاماً دراسة التوراة، وما يتيسر من دراسات تلمودية، وتمحيض أثرهما على 

إله اليهود ) يهوه(وتقوم هذه الديانة على عقيدة أن . وكية لمعتنقي الديانة اليهوديةتكوين الشخصية السل
 شعب اهللا المختار، وأنه وعدهم بأرض ، كما يدعون،األوحد، اجتباهم وميزهم عن البشر كافة، لذا فهم

ز عن كل وانطالقاً من هذا المفهوم، فإن اليهودي يؤمن بأنه ممي. ، وطناً خاصاً بهم)فلسطين(كنعان 
من يقتل غير "، وأن )الجوييم(البشر، ومباح له القتل والكذب وأخذ الربا وارتكاب الزنا في غير اليهود 

تلك الجذور التي كشرت : تلك هي جذور نفسيتهم وسلوكهم اليومي".  اهللاإلىاليهودي كمن يقدم قرباناً 
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 فبعد أن نضجت الفكرة القومية بين .ئة األواخراعن أنيابها ، بكل بجاجة ووحشية، خالل السنوات الم
شعوب أوروبا، خالل القرن الثامن عشر، ظهرت الدعوة إلى إنشاء وطن لليهود في فلسطين، وقام 
زعماء اليهود بعرض أنفسهم على إمبراطور ألمانيا، ثم على الخالفة العثمانية، إال أن توافق أهدافهم مع 

حالف معها، وإعالن حرب شرسة، ضد الوجود العربي في مخططات بريطانيا االستعمارية دعاهم إلى الت
، ثم وجدت اإلمبراطورية األميركية، 1948فلسطين، أفضت إلى إعالن التقسيم بين العرب واليهود عام 

في الكيان الصهيوني الناشئ، حليفاً نموذجياً، ورأس حربة لها، في المنطقة، فأغدقت عليه السالح والمال 
 شجعه على أن يوغل في الوحشية والعدوان على األمة العربية، وأن يمارس واإلسناد السياسي، ما

العربدة، ال في فلسطين وحدها، بل المنطقة بأسرها، وضد أي قطر يفكر في أن يواجه جرائم الصهيونية 
  .البشعة

  15/9/2010الدستور، عّمان، 
  

   طنا129 أسواق الخضار األردنية بحوالي تغرق "المنجا اإلسرائيلية" .53
 بدأت المانجا اإلسرائيلية بالعودة إلى الظهور في األسواق المحلية إثر استيراد            :  عصام مبيضين  -السبيل  

وأظهرت الكشوفات اإلحصائية الرسمية أن الكمية المستوردة        .كمية كبيرة منها خالل شهر آب المنصرم      
ي تراجعا ذريعا في األشـهر      طنا مقارنة بتراجع المستوردات الزراعية من الكيان الصهيون       ) 129(بلغت  

  .القليلة الماضية
ويجيء تضاعف استيراد األردن من المانجا اإلسرائيلية في وقت ما تزال فيـه وزارة الزراعـة تلـزم                  
المستوردين بقرارها الصادر قبل عامين، والقاضي بضرورة تمييز المنتجات الزراعية اإلسرائيلية مـن             

  . لغايات تخيير المستهلك بين شرائها أو العزوف عنهاخالل وضع ليبل عليها يشير إلى مصدرها
ولوحظ أن عددا من تجار التجزئة لجئوا إلى التحايل إلخفاء مصدر المانجـا اإلسـرائيلية التـي يبـاع                   

  .الكيلوغرام الواحد منها بدينار ونصف
ـ        اظـب علـى    أن الجهات المختصة بالوزارة تو    " السبيل"في المقابل، أكدت مصادر في وزارة الزراعة ل

تشديد الرقابة على محالت الخضار، وإلزامها بوضع بيان منشأ البضاعة والمعلومات الخاصة بها، ومن              
يبين المنشأ، مع تصغير العبوات، حتى ال يلجـأ بعـض           " ليبل"ضمنها أن يكون على كل ثمرة إسرائيلية        

إما بالشراء أو المقاطعة إذا كان      ضعاف النفوس إلى إخفاء معالم العبوة، لتتوفر للمستهلك حرية االختيار،           
  .المنتج إسرائيليا

شهد انخفاضـا   " إسرائيل"في المقابل، رأت مصادر في وزارة الزراعة أن استيراد الخضار والفواكه من             
ملموسا بصورة واضحة خالل األشهر األخيرة من العام الحالي بعد اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل               

  ".إسرائيل"متعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من نهاية العام الماضي ال
  15/9/2010، السبيل، عّمان

  
   تدعو الحكومة لعدم استيراد السيارات اإلسرائيلية المستعملةالتطبيعلجنة مقاومة : األردن .54

ستيراد دعت لجنة مقاومة التطبيع النقابية األردنية الحكومة إلى عدم السماح با:  خدمة قدس برس-عمان
إلى "  ألف سيارة مستعملة50إفشال المخطط اإلسرائيلي لتصدير نحو "سيارات مستعملة من إسرائيل، و

  .األردن والعراق
اتخاذ "على ضرورة " قدس برس"وشدد رئيس اللجنة بادي الرفايعة في تصريح صحافي مكتوب وصل 
  إسرائيل وغيرها من المنتجات اإلجراءات الحكومية الهادفة إلى منع استيراد هذه السيارات من 
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اإلسرائيلية، ألن هدف الكيان الصهيوني في الدرجة األولى مصلحته وليس مصلحة الدول التي تصدر 
  .حسب تعبيره". إليها هذه السلع والبضائع

 13/9/2010قدس برس، 
  

  ينإذا لم تحَل قضية فلسط الاستقرار في العالم:  تستقبل وفداً من الضفة الغربيةالحريري .55
" ايمـان "و" سـواعد "زار وفد فلسطيني قدم من الضفة الغربية المحتلة وضم اعضاء من جمعيـة               :صيدا

  .برئاسة نجالء المقداد النائبة بهية الحريري في مجدليون امس
ان قضية فلسطين ستبقى هي القضية المركزية بالنسبة الى العرب          : "(...) والقت الحريري كلمة جاء فيها    

  ". واذا لم تحل هذه القضية فلن يكون هناك اي استقرار في اي نقطة في العالم.والعالم جميعا
شهدت السنوات االخيرة تواصال اكبر على امتداد الوجود الفلسطيني في لبنـان وفـي هـذه                : "واضافت

 اللبنانية  المدينة وتبلورت لجنة المتابعة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية، والمخيمات الشبابية الفلسطينية          
التي في توصياتهما االخيرة اتخذت قرارا بأن يكون هذا المخيم الفلسطيني اللبناني مخيم شباب العرب في                
لبنان وليس فقط بين اللبنانيين والفلسطينيين، ولكن على استعداد الستقبال الشباب من كل الدول العربيـة                

. طن مستقل وعاصـمته القـدس الـشريف       ليبحثوا في قضاياهم المشتركة وفي حق هؤالء الشباب في و         
وحتى تأتي هذه اللحظة ال شك في ان الفلسطينيين، وفلسطينيي الشتات تحديدا، لهم الحـق فـي العـيش                   

ونحن بدأنا هذا المشوار عبر المؤسـسات التـشريعية وان          . الكريم وفي الحياة والحقوق االنسانية الكاملة     
وكان الوفـد   .  المجتمع المدني وعلى صعيد الطالب     شاء اهللا سنكمل هذه الحركة وخصوصا على صعيد       

  .وضع اكليال على ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت
  15/9/2010النهار، بيروت، 

  
  أوقفوا االستيطان: مبارك لنتنياهو .56

بحث الرئيس المصري حسني مبارك أمس مع رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي            : القاهرة - أحمد عبد اهللا    
اهو سبل تحقيق متطلبات إنجاح المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بما يؤدي            بنيامين نتني 
  .لحل الدولتين

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن مبارك أكد لنتنياهو على ضرورة وقف االستيطان فـي األراضـي            
ـ «الفلسطينية المحتلة، واغتنام الفرصة السانحة حاليا لتحقيق السالم، و         ة اليـد العربيـة الممـدودة       مقابل

  .»بالسالم
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن هناك خالفات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين حول جدول أعمال الجولة              
الثانية للمفاوضات، لكن الجامعة العربية قالت أمس إن المفاوضات ستركز على خمس قضايا أساسـية،               

  ."تبدأ بقضية الحدود
  15/9/2010، عكاظ، جدة

 
  أبو الغيط يعرب عن أمله أن يتحقق السالم .57

 وزير الخارجية أحمد أبوالغيط في مؤتمر صحفي عقب الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بـين                قال
ـ  نأمل أن تكون هذه االجتما     :الفلسطينيين واإلسرائيليين في شرم الشيخ أمس      ات فاتحـة لمزيـد مـن       ع

 المرجو منها والتوصل الي اتفاق يقـيم الدولـة الفلـسطينية            االتصاالت والمفاوضات حتي تحقق الهدف    
   . المتصلة الفاعلة القادرة ذات الحدود الواضحة

وأوضح أبوالغيط أن اجتماعا عقد أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي              
   .  المباحثاتبنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون الستكمال
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وأشار وزير الخارجية الي أن الرئيس حسني مبارك التقي صباح أمس مع وزيرة الخارجية األمريكية ثم                
مع رئيس الوزراء االسرائيلي ثم الرئيس الفلسطيني وعندما أنهوا اجتماعات الصباح عـادوا لالجتمـاع               

 كما دار حـديث ممتـد        , تي تم تبادلها  بالرئيس مبارك لكي يعطوه تقريرا بما دار بينهم ووجهات النظر ال          
   . حول السالم خالل مأدبة غداء عمل

وأضاف وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن الرئيس حسني مبارك أكد في كل اجتماعات أمس علي وجهة                
 وأن المطلوب من كل االطراف هو المصداقية وتأكيد الرغبـة            , النظر المصرية بأكبر قدر من الوضوح     

 وبالتالي توفير المناخ المناسب الذي يحقق لعملية المفاوضـات مـسارها        , إلي تسوية سياسية  في التوصل   
   . الطبيعي وأن تستمر في االتجاه المطلوب

 بل أقول انه توجـد مفاوضـات         , قال أبوالغيط أنا ال أقول انه يوجد تفاؤل بخصوص قضية المستوطنات          
   . ة المفاوضات من خالل جدول أعمال متفق عليه وواضحجادة تتناول كافة المسائل المطروحة علي مائد

 15/9/2010، األهرام، القاهرة
 

  الجامعة العربية تطالب برفع المساهمة العربية في موازنة األونروا .58
بضرورة رفع المساهمة العربية في موازنـة       , اليوم الثالثاء ,  طالبت جامعة الدول العربية    : سما –القاهرة  

  . ة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونرواوكالة األمم المتحد
وأكدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية رفع المساهمة العربية في موازنة وكالة األمم المتحدة               

 بالمائة بدالً من النسبة الحالية التي ال تتجـاوز          7ر73لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا إلى       
  . ئة بالما1ر5إلى 

وأشارت الجامعة إلى أن أمينها العام عمرو موسى قد تلقى طلباً من األردن بإدراج موضـوع موازنـة                  
األونروا على جدول أعمال الدورة، في ظل ما تشهده مساهمات الدول الرئيسية المانحة لموازنة األونروا               

ار فـي تقـديم هـذا       من تراجع واضح من بعض الدول في تمويلها، وتوقف البعض اآلخر عن االستمر            
  . التمويل، األمر الذي يشكل خطورة كبيرة على مستقبل الالجئين الفلسطينيين في المنطقة

  15/9/2010، وكالة سما اإلخبارية
 

  الكويت تؤكد دعمها للفلسطينيين .59
 اكد سفير دولة الكويت لدى االردن الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح دعم بـالده               :هال العدوان –عمان
  .د الشعب الفلسطيني مشيرا الى ان للكويت موقفها المبدئي في دعم الفلسطينيينلصمو

امس ان للكويت موقفها المبدئي الداعم لحقوق الـشعب         » الرأي«واشار الشيخ فيصل في تصريحات الى       
الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني فيما يخص موقف الكويت مـن العراقيـل التـي                  

  .الحكومة االسرائيلية امام نجاح المفاوضات المباشرةتضعها 
 مليون دوالر   1.500بيتر فورد قد تسلم المساهمة السنوية البالغة        » األونروا«وكان المفوض العام وممثل     

  .من سفارة دولة الكويت لدى االردن قبل عيد الفطر المبارك
  15/9/2010، الرأي، عّمان

 
  مسار السوري سابق ألوانهالحديث عن مفاوضات على ال: دمشق .60

 إن الحديث أي حـديث عـن        :"الخليج"ـقالت مصادر سورية واسعة االطالع ل     :  يزن كركوتي  -دمشق  
التـي  " اإلسرائيلية"استئناف المفاوضات على المسار السوري، أمر سابق ألوانه ، ألن مجموعة المواقف             

  " . الجهودعطلت المفاوضات غير المباشرة بوساطة تركية، مازالت تعطل كل
 15/9/2010، الخليج، الشارقة
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   مليارا دوالر60بقيمة أمريكا  وسعوديةبين ال في تاريخ التسلح العالمي صفقةأكبر  .61

قال مشرعون أميركيون إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستُطلع الكونغرس قريبا علـى صـفقة لتـسليح                 
حققت هذه الصفقة فستكون من أكبر الصفقات في        وإذا ت .  مليار دوالر  60المملكة العربية السعودية بقيمة     

  .تاريخ التسلح العالمي
 مليار دوالر تشمل    30 -وهو الذي التزمت السعودية بدايةً بالمضي فيه       –وقيمة الجزء األول من الصفقة      

  .  مروحية من ثالثة أنواع178 طائرة مقاتلة و84
مليار دوالر لتسليح البحريـة الـسعودية، لكـن          30كما أن البلدين يناقشان جزءا ثانيا من الصفقة بقيمة          

توقيته لم يتضح بعد، ولن يضمن في اإلشعار الذي سترفعه الحكومة إلى الكـونغرس حـسب مـسؤول                  
  .  عسكري

 ما نـشرته سـابقا      -الذين لم يكشفوا هوياتهم ألن الصفقة لم يعلن عنها رسميا         -وأكد هؤالء المسؤولون    
هم حذروا من أن بعض المشرعين قد يعرقلون الصفقة الشتمالها على           صحيفة وول ستريت جورنال، لكن    
  . عتاد عسكري حساس حسب أحدهم

  .وقالت الصحيفة إن الواليات المتحدة تريد تحسين قدرات حلفائها العسكرية في مواجهة إيران
 لـن تـزود     لكن تقارير إعالمية قالت في السابق إن إدارة باراك أوباما، في محاولة لطمأنة إسـرائيل،              

 واستعمالها في عمليات هجومية ضد أهداف       15-المملكة بأنظمة متقدمة يمكن تركيبها على طائرات أف       
  .أرضية وبحرية

   :وأمام المشرعين األميركيين خيارات ثالثة هي
  إدخال تعديالت على الصفقة  -
  فرض شروط عليها  -
  .وقفها كليا، وإن كان ذلك مستبعدا كما قالت الصحيفة -

 14/9/2010، وقع الجزيرة نت، الدوحةم
  

  لمباشرةاوروبي في المفاوضات باريس تطالب باشراك االتحاد األ .62
" اشراكا اكبر للجنة الرباعية واالتحاد االوروبي     "اعتبرت الخارجية الفرنسية أمس ان      :  ا ف ب   -باريس  

وقال المتحـدث   ".  نجاحها سيسمح بتعزيز فرص  "في المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين       
فـي  "واضاف  ". مرحلة جديدة ايجابية  "باسم الخارجية برنار فاليرو في لقاء صحافي ان قمة شرم الشيخ            

المرحلة القريبة ، يحتاج استمرار العملية تمديدا للتجميد االسرائيلي لالستيطان اضافة الى مبادرات تساهم              
كما على االطراف االحجام عـن اي فعـل او        "لمتحدث  واوضح ا ". ميدانيا في تعزيز صدقية المفاوضات    
  ". تصريح قد يعوق مواصلة الحوار

15/9/2010، الدستور، عّمان  
  

  النقابات البريطانية تجدد دعوتها لمقاطعة منتجات المستوطنات .63
أطلقت النقابات البريطانية، أمس، دعوة جديدة لمقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات           : )ب.ف  .أ  (
وقـد  . على قطاع غزة  " إسرائيل" األراضي الفلسطينية المحتلة، احتجاجاً على الحصار الذي تفرضه          في

وافق االتحاد النقابي البريطاني باإلجماع على هذا التدبير أثناء مؤتمره السنوي الذي يعقد في مانشـستر                
  .حتى الخميس ) شمال غرب بريطانيا(

15/9/2010، الخليج، الشارقة  
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  مارات تسير جنباً إلى جنب مع جهودنا لتحقيق قيام الدولة الفلسطينيةاإل: واشنطن .64
 مليون دوالر دعماً للحكومـة      42أشادت اإلدارة األميركية أمس بمبادرة اإلمارات العربية المتحدة تقديم          

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولـي خـالل          . الفلسطينية التي تواجه عجزاً في الميزانية     
تحية لإلمارات التي كانت سباقة دائماً في مساعدة السلطة والواليـات المتحـدة تـشعر               “ؤتمر صحفي   م

بعميق االمتنان تجاه هذه المساندة التي تحظى بتقدير كبير من جانبنا نظراً ألهمية هذه المساهمة في دعم                 
ت التي تعتبـر مـن      جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض لبناء المؤسسا          

  .”الدعائم الضرورية لقيام دولة فلسطين
أن مساهمة اإلمارات تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الراهنة لدعم مفاوضات الـسالم              “وأضاف كراولي   

التي بدأت بمبادرة الرئيس األميركي باراك أوباما لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية وعقد اتفاق يحقق األمـن             
  ، ”دولتينوالسالم وحل ال

15/9/2010، االتحاد، أبو ظبي  
  

  تؤكد التزامها دعم المشاريع الحيوية في األراضي الفلسطينية" الوكالة األميركية للتنمية" .65
أكد رئيس بعثة الوكالة األميركية للتنمية الدولية في فلسطين، مايكل هارفي، خالل جولـة               :محمد بالص 

 أمس، التزام الوكالة بتوجهها القـائم علـى         ،)USAID( الدولية   تفقدية نظمتها الوكالة األميركية للتنمية    
تقديم المزيد من الدعم والتمويل بشقيه الحكومي والخاص للمشاريع الحيوية في األراضـي الفلـسطينية،               
وذلك في إطار الدعم األميركي المتواصل والهادف إلى تحسين الحالة العامة للمجتمع المحلي الفلسطيني،              

  .جاته، وتوفير الخدمات الشاملة فيهوتلبية احتيا
15/9/2010، األيام، رام اهللا  

  
  جل السالمأبلير يتسلم ميدالية الحرية تقديرا لجهوده من  .66

 تسلم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بليـر فـي فيالدلفيـا             :) ب، يو بي أي    . ف .أ( –نيويورك  
التـابع  » مركز الدسـتور الـوطني    «لتي منحه اياها    ميدالية الحرية ا  ) بنسلفانيا، شرق الواليات المتحدة   (

جل السالم فـي كـل مـن ايرلنـدا الـشمالية      أللرئيس االميركي السابق بيل كلينتون تقديرا لجهوده من       
 ولجهوده المستمرة من اجل السالم في الشرق االوسط بصفته مبعوثا للجنة الرباعية الدوليـة               ،وكوسوفو

  .للشرق االوسط
15/9/2010، الراي، الكويت  

  
  بين أوسلو عرفات وأوسلو أبو مازن.. فلسطين .67

  عبد اهللا األشعل . د
ُأعلن في واشنطن يوم الثاني من سبتمبر عن انطالق المفاوضات بين الكيان الصهيوني والـسلطة، فـي                 

 عاما، عندما التقى ياسر عرفات مع رابين بحضور الرئيس مبارك           17مشهد أقرب إلى نفس المشهد منذ       
  .حسين والرئيس الروسي والرئيس كلينتونوالملك 

وقد بدأ تنفيذ اتفاق أوسلو الذي جلب إلى فلسطين ياسر عرفات، فلما أصبح عرفات عقبة في سبيل تنفيـذ        
االتفاق كما تريده تل أبيب كمحطة في مشروعها البتالع فلسطين دبرت نهاية عرفات بعد الحجر عليـه                 

) أبو مازن (لعالم العربي؛ لكي يظهر في الكواليس البديل الجاهز         على مرًأى ومسمع من العالم، وخاصة ا      
  .المتطلِّع إلى الدور الذي رفضه عرفات

ولم يخيب الرجل ظن الكيان الصهيوني، كما لم يخف مقاصده وإن غلفها بـبعض العبـارات المألوفـة                  
  .كأوراق السلوفان في هذه المناسبات
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 عاما تمكَّن الصهاينة من ضم معظـم        17اضي الفلسطينية وخالل    في أوسلو اتَّفق على إدارة محلية لألر      
األراضي الفلسطينية، وألحقوا بالشعب الفلسطيني أضرارا ال يمكن تصورها، كما تمكَّنوا من جنْي ثمـار               

  .السالم الذي دفع ثمنه الشعب الفلسطيني
لصهيونية بالضربة القاضية؛ بعـد     وفي مفاوضات واشنطن جديد، وهو أن نتنياهو يريد أن ينهي الحقبة ا           

أن جهز الكنيست الترسانة التشريعية الالزمة لدفن القضية الفلسطينية، وال مانع من أن يظلَّ أبو مـازن                 
 نفس العبارات التي تردد كل يوم في طقوس الدفن والعزاء           - وهو ينزل القضية إلى مثواها األخير      -يردد

  .الالجئين، والحدود، والمياه، وغيرهامثل الثوابت الفلسطينية، والقدس، و
 قد وضع النقاط على الحروف عندما أكَّد أن جـوهر الـسالم             -بطل المرحلة -ومن الواضح أن نتنياهو     

  .ومفتاحه الحقيقي هو القضاء على المقاومة) الصهيوني بالطبع(
دية وهـي موضـوعات     كدولة يهو ) إسرائيل(تحت عنوان الترتيبات األمنية تم االعتراف الفلسطيني بـ         

التفاوض، ومن العبث الحديث بعد ذلك عن دولة فلسطينية منزوعة السالح؛ ألن جسد الدولة المزعومـة                
  .يلتهمه الكيان الصهيوني كل يوم في حمى االستيطان واألقصى يستجير وال مجير

 مؤلمـة وحـّل     والطريف أن نفس العبارات وهي سالم الشجعان وإزالة العائق النفسي وتقديم تنـازالت            
الدولتين ومفاوضات الوضع النهائي التي تشمل القضايا األساسية، ولكن النتيجة هـي تقـدم المـشروع                
الصهيوني وسط كل هذه العبارات وتراجع القضية الفلسطينية، ولكن الجديد في واشنطن هذه المرة هـو                

  . عاما من الصعود الصهيوني واالندحار الفلسطيني17جني حصيلة 
في أوسلو كان عرفات بمباركة عربية يمثِّل كل الفلسطينيين، وفي واشنطن هذه المرة أبو مازن ال يمثِّـل     

  .إال نفسه ومن معه
وتلك أهم النقاط التي لم تفت على الصحف األمريكية والصهيونية وهي تعلق على الحدث، ولذلك حاولت                

لحق شعبيا وسياسيا عندما أعلن أوبامـا أنـه ال          واشنطن أن تداعب حماس التي تملك الشرعية ومفتاح ا        
يمانع في أن تشارك حماس بال عنف، أي بعد تخليها عن المقاومة؛ مما يعني أن حمـاس المقاومـة إذا                    

  .انفصلت عنها لم تعد حماسا وإنما أصبحت أبو مازن آخر
ففي أوسلو التي وقعـت     م فرق بين المقدمة والخاتمة؛      2010م وواشنطن   1993الفرق اآلخر بين أوسلو     

الفلسطيني المهزوم والمنكسر والذي يظن أنه يتـرجم        : في واشنطن حدث أول لقاء مباشر بين الغريمين       
االنتفاضة األولى وأن يلحق ببعض ذيولها قبل األفول، فيما عرف بتـسوية اللحظـة األخيـرة، وبـين                  

الحصن الحصين  , تاريخي إلى واشنطن  المغتصب الصهيوني الذي تسلَّح بأهم األوراق وهو جلب عدوه ال         
  .للصهيونية

وكان ال بد أن يفهم عرفات بغريزته التاريخية أنه قدم رأسه ورأس كل فلسطيني عندما تـرك بندقيتـه                   
وذهب يصافح المتربص بشعبه منذ عشرات السنين، وأن االتفاق بين الذئب والحمل ال يعني إال االتفـاق                 

فلم يحدثْ في التاريخ أن اقتسم الذئب والحمل صيدا أو غنيمـة؛ وهـو مـا                على أن يلتهم الذئب الحمل،      
من ظن يومـا  " مخطئ"يستدعي حكمة أمير الشعراء عن الثعلب والديك عندما أكّد في نهاية قصيدته بأنه           

  .أن للثعلب دينًا
 مازن الذي ال    وإذا كان عرفات يمثِّل كل الشعب الفلسطيني ومع ذلك بقي الكثيرون خارج أوسلو فإن أبو              

يمثِّل أحدا سواه يوقع على وثيقة الختام؛ مما يعكس التناقض الفادح بين تواضع مكانته وخطورة مهمتـه،                 
وهذه الحقيقة هي التي تقلِّل من سعادة الصهاينة بهذه االحتفالية، ولكن أبو مازن على كل حال هو شريك                  

، ما دام ال يملك شرعية التمثيل، وهو تناقض آخـر ال            نتنياهو األسمى برغم أنه ال يملك شرعية التنازل       
  .يقدر أبو مازن على مواجهته
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ولهذه األسباب جميعا أجمع المراقبون على أن مصير هذه الصفقة هو الفشل؛ بسبب افتقارها إلى الواقعية                

  .واإلخالص في تطويع الطرف األساسي وعدم رغبته في التسوية، وهو الكيان الصهيوني
  13/9/2010ع االسالم اليوم، موق

  
   بداية المطالب اإلسرائيليةالفلسطينيةنهاية المطالب  .68

  توجان فيصل
ما يرفعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورهطه المفاوض باعتباره ضمانة إنجـاز شـيء مـا فـي                  

ن شروط  ومقولة أن هذه المفاوضات تبدأ بدو     . المفاوضات المباشرة التي يخوضونها، هو وقف االستيطان      
بما يفيد إسـقاط    " يهودية الدولة "ال يسلّم بصحتها أحد، إذ شروط إسرائيل الموافق عليها أميركيا تتضمن            

، بل وضم الكتل االستيطانية الكبرى      67بمعنى عدم االنسحاب إلى حدود      " تبادل األراضي "و, حق العودة 
  .وكل ذلك قبلت به سلطة عباس.. إلى إسرائيل

شـرط  "يظن عباس ورهطه أنهم يتغطون بما أسـموه         ,  العلني لشروط إسرائيل   ومقابل كل هذا الخضوع   
االستيطان، حتى من قبل مسؤولين في الـسلطة        " تجميد"وهو ما يشار إليه مرارا بكلمة       , "وقف االستيطان 

  .الفلسطينية
قة التوت  ومع أنه ال ضمانة لمنح حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وليبرمان وباراك ور             

االستيطان كشرط أوحد للـدخول فـي       " تجميد"الممزقة هذه لسلطة عباس، فإن مجرد حديث السلطة عن          
أمر فيه استخفاف مهين بعقول الفلـسطينيين قبـل         , لدى الصهاينة " تنهي المطالب الفلسطينية  "مفاوضات  

  .حقوقهم، وبعقول العرب وحتى العالم بأسره
 ال يستاء، بل ينظر ويضحك ممن يضحكون علـى أنفـسهم بهـذه              -لبحكوماته على األق  -ولكن العالم   

  .الطريقة
فال يوجد سياسي ال يعرف أن المستوطنات سرطان خبيث أتى على جسد الضفة الغربية كلها حيث استقر                 

جدد للعرب بنوا بضعة بيـوت      " جيران"وأن المستوطنين ليسوا مجرد     , وحيث جاور وحتى حيث انسحب    
  ".كاثرهم الطبيعيت"جديدة مؤخرا بسبب 

وسواء اختارت السلطة أن تسميه اشتراطا من جانبها أو ضمانة من أميركا، فإن الحـديث اإلسـرائيلي                 
في المستوطنات لفترات محددة فقط، في حين أن الترجمة العربية لذلك           " تجميد البناء "واألميركي هو عن    

  .ادعة بعمد، ترجمة خ"وقف االستيطان"وهي ) السلطة وبعض أجهزة اإلعالم(
في " وقف البناء " إن حكومة نتنياهو ستقبل مجرد       -"أخذ العيار لباب الدار   "ألغراض الحوار و  -ولكن لنقْل   

وإن رهط عباس سيوقفون المفاوضات المباشرة فعال إن جرى اسـتئناف           , المستوطنات لبدء المفاوضات  
كما باتت تحدد مددها    - لشهر أو اثنين     ما الذي سيحصل إن أوقفت الحكومة اإلسرائيلية البناء       .. ذلك البناء 

  الفلسطينية والعربية؟" التنازالت" وبدأت المفاوضات وبالتالي -التي خفضت مؤخرا وصراحة
وتصريح السلطة وعدد من مسؤولي الحكومات العربية بأن أميركا مارست ضغوطا عليهم لتأييد ذهـاب               

, ب من هؤالء جميعا هو المزيد من التنازالت       عباس إلى المفاوضات المباشرة، دليل كاف على أن المطلو        
  .بل وتنازالت أبعد وأخطر من كل ما سبق

ولهذا يمكن إلسرائيل أن توقف البناء في المستوطنات، وبعد وجبة من التنازالت الفلـسطينية والعربيـة                
 إن -افتراءوهو قول لن يكون كله    -تعود من جديد لتوسيع القائم منها، بل وبناء مستوطنات جديدة بقولها            

تبـادل  "مفاوضيها الفلسطينيين قبلوا بضم األراضي التي ستبني عليها لما سيؤول إلى إسـرائيل ضـمن                
رئيـسيا  " هدفا"، أو ستقول إن هذا متطلب ألمنها الذي قبل به عباس وعرب آخرون باعتباره               "األراضي
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اوضات على إسـرائيل تقـديم      إسرائيليا من تلك المف   " مكسبا"وليس  , للمفاوضات مجمعا عليه ومسلما به    
  .مقابل له

ال بل إن العرب يربطون أمن إسرائيل واسع الذمة هذا بأمن واستقرار المنطقة ككل والعالم معهـا، فـي        
شهادة على ما تروج له إسرائيل لجعل أمنها مفتاحا لألمن اإلقليمي والدولي، بل لربط حروبها المضمرة                

  .أيضا بهما، مما سنأتي إليه
بناء المـستوطنات سـتوقف المفاوضـات أو        " تجميد"ن السلطة في حال عودة إسرائيل عن        وسنفترض أ 

  .هي أيضا، ولكنها لن تلغيها حتما" ستجمدها"
وهي ستجري سرا ومباشـرة أيـضا       .. فعباس يقول صراحة أن ال بديل عن المفاوضات إال المفاوضات         

ائيلية تفوق ما يقال عن لزوم تـسيير        ألن لعباس ورجال السلطة صالت متشعبة بمختلف األجهزة اإلسر        
أمور الضفة المحتلة، بما يؤشر على حقيقة أن اللقاءات المباشرة لم ولـن تتوقـف بعـودة البنـاء فـي                     

  المستوطنات، فماذا سيحدث بعدها؟
بالنظر إلى تاريخ التفاوض الفلسطيني اإلسرائيلي، فإن السيناريو الوحيد الممكن بعد استكمال وجبة البناء              

  .ديدة أن تقبل حكومة نتنياهو زعم تجميد آخر لشهر أو اثنينالج
ولكن هذه الحكومة لن تفعل ذلك بإخراج يحاول أن يخفف من حرج مفاوض فلسطيني هو األمثل لتحقيق                 

بل هي ستسجل هذا اإلجراء الشكلي غير المؤثر بتاتا فـي           , )كما فعلت حكومات إسرائيلية سابقة    (أهدافها  
التي تقدمها إكراما للوسيط األميركي وليس بأدنى درجة من االعتـراف بحـق             " لمؤلمةالتنازالت ا "قائمة  

فلسطيني يجري االعتداء عليه، وستطلب مقابله تنازال تفاوضيا سخيا يتطوع به الفلسطينيون أو يفـرض               
  .وهكذا دواليك.. عليهم

حد، بل مفاقمـة لـه مؤكـدة        ففي حقيقة األمر ليس هناك وقف لالستيطان وال تجميد ابتداء حتى ليوم وا            
  .رقميا

وأكثر هذه المراحل بروزا    . وما يجري على السطح مجرد انعكاس لمراحل العمل على مخطط االستيطان          
 هو أقصرها استهالكا للوقت والجهد وحتى المال، وتكفيه فترة شهر أو اثنين ليحيل ما كـان                 -أي البناء -

مع أنه ليس سرا بأكثر بما يتيح للـسلطة         (سر لسنوات   مخططا استيطانيا رئيسيا يجري العمل عليه في ال       
  .إلى حقيقة على األرض) تجاهله أو إنكار حدوثه

والحقائق على األرض بغض النظر عمن تسبب فيها وكيف وعمن تضرر منها وإلـى أي حـد، باتـت                   
ة، لـيس   وذلك ألن العرب قبلوا إعطاءها تلك الشرعي      .. شرعيتها تعادل سند ملكية أو حجة إرث أو أكثر        

فقط عبر تنازالت في ما سمي مفاوضات السالم التي جرى التعذر بأنها وسيلة المضطر لتحصيل بعض                
  .بل في عروض تقدم طوعا يرتب فيها مقدموها على أنفسهم كلفا والتزامات خطيرة, حقوقه

عـدوان  وأبرز تلك الصكوك ما سمي بالمبادرة العربية، فمتى استحقت إسرائيل األرض التي احتلتهـا ب              
يخرق كل شرعية على وجه البسيطة، ليقدم لها عرض مقايضة النسحابها من تلك األرض مقابل دخولها                

  كامل األرض العربية ووصولها إلى كافة مفاتيحها السياسية واالقتصادية وحتى األمنية؟
,  فيه إخفاءه  فهذا هو معنى التطبيع المجرب، وما يتفتق من ويالته هو ما ال تستطيع الحكومات المتورطة              

  .وحتما هو ليس كل الضرر الناشئ عنه
وال نبالغ إن قلنا إن االحتالل اإلسرائيلي المباشر أقل ضررا من التطبيع الذي يبدأ طوعا، ولكنه ال يعود                  

  .كذلك فور بدئه
التي أكملت المثلث الخانق مـع أوسـلو        " وادي عربة "وبيريز عراب السالم هو القائل فور توقيع اتفاقية         

  "!لقد جرب العرب قيادة مصر لسنوات، وعليهم أن يجربوا قيادتنا اآلن"امب ديفد، وك
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تريد إسرائيل التطبيع مقدما وتسميه إثبات حسن نية، بينما هي تعلن سوء نيتها بما يتجـاوز                " القيادة"لهذه  
, ضية احتالل عدم االنسحاب إلى االستيطان الكثيف المتصاعد، بما يجعل القضية قضية استيطان فقط ال ق             

  ..ثم تنزل إلى قضية حجم االستيطان
تنسحب " قد"وكل ذلك توظفه إسرائيل لتتدخل وتتحكم بشكل دائم في تفاصيل ما ستؤول إليه األرض التي                
  .منها، بل وتريد أن تتحكم في حدود تلك األرض الشرقية، وأكثر من هذا، لما وراء تلك الحدود

لجسم السرطاني لينتقل من عضو لن يخليه إلى أعضاء أخرى ستبتلى           فكيف يتطوع أحد بفتح أبوابه لهذا ا      
به، في حين هو يطلب أن تفتح له الدورة الدموية ليجول في كامل الجسم العربي ال أقل، وذلك مقابل أمر                    

  !أن يصدق ذلك السرطان أن العرب ال يريدون استئصاله؟: واحد
وأطماعها المنفـذة بوقاحـة غيـر       . قاء إلى السيطرة  وإسرائيل لن تصدق هذا ألن لها أطماعا تتجاوز الب        

وليس عدم قدرة العرب على التعايش السلمي مع أقوام مسالمة لطالما هاجرت إلـى أرضـهم                -مسبوقة  
 هي ما أعاد الغلبة الساحقة إلى األصـوات الـشعبية العربيـة المطالبـة               -تاريخيا وبأعداد كبيرة مرارا   

  .ير البعض بوهم السالمباستئصال هذا الورم، بعدما جرى تخد
وبعض تجاوب العالم مع القضية العربية هو رغبة منه في أن يجري احتواء ذلك السرطان فـي الجـسم        

  .العربي بالحد الذي يمنع أو يحد من انتشاره خارجه
ويؤكد هذا أن ظهور تصنيف إسرائيل كأحد أهم األخطار التي تهدد البشرية فـي اسـتطالعات الـرأي                  

  . للقضية الفلسطينية-وليس الحل العادل-حمالت التأييد الشعبي لحل أقرب إلى العدالة الغربية، سبق 
الحديث الجاري اآلن خادع وغير ذي صلة بوقف االستيطان، فوقفه يعني كحد أدنى التراجع عن اعتبار                

نـي  التي تقول النصوص التوراتية إنها أرض موعـودة لملـوك ب   " يهودا والسامرة "كامل الضفة المحتلة    
  .إسرائيل

أراضـي يهـودا    "هو دولة على جزء مـن       , وما عرض على الفلسطينيين في كامب ديفد ورفض حينها        
  .حسب النسخة اإلسرائيلية, "والسامرة

أي أن العرب في كامل فلسطين، ما دامت مرجعية األساطير التوراتية تقدم على حقائق التاريخ بموافقـة                 
, في أرض يهودا والسامرة   " المستوطنين"ن ينظر إليهم باعتبارهم     سيظلو, "العلمانية"مجموعة دول الغرب    

" تنازل مؤلم "مما يعني أن مجرد قبول إسرائيل بتلك الدولة الفلسطينية المسخ على جزء من تلك األرض                
  فإلى متى سيقبل اليهود المتطرفون ومن يستثمرونهم من ساستهم العلمانيين بهذا؟. من طرفها
 -مرفقة بـالطبع بالمـستوطنات الكبـرى      - يطلب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل      فنتنياهو.. ليس طويال 

ما يزيد على مليون من غير اليهود يعيشون فـي إسـرائيل            "، ويشير إلى وجود     "كدولة للشعب اليهودي  "
  ".موطن اليهود، ويحظون بكافة الحقوق المدنية

للغالبية والحقوق المدنية لألقلية في نفـس  أي تناقض بين دولة تضمن الحقوق القومية "ويقول إنه ال يرى  
األرجـح أن تليـه     , وتصنيف الحقوق هذا الذي يطرح ألول مرة تحت تسميتي قومية ومدنيـة           ". الوقت

 الذي قد يستثني الحق السياسي      -األقل مرتبة من الحق القومي حتما     -تعريفات تحدد ما هو الحق المدني       
 ليس فقط مهددا، بل سيبقى أيضا مهـددا وجـود العـرب             48مما يجعل بقاء العرب في فلسطين       , ابتداء

الذي ستقوم عليه ما يسمى دولة فلـسطينية، مقابـل أقليـة            " يهودا والسامرة "كأغلبية في ذلك الجزء من      
  .يهودية ستزرع فيها عبر إبقاء بضع مستوطنات صغيرة كمسمار جحا

 ذات الحقوق القومية األسـمى، وإلـى حينـه    فاألقلية اليهودية ستطالب بتعديل ديمغرافي يجعلها األغلبية  
  .ستبقى مدخال واسعا لسيادة إسرائيل على ما تشاء من شؤون تلك الدولة

، فقد سبق أن طَرح في عهد عرفات في اجتمـاع بـين             "إنهاء المطالب الفلسطينية  "أما الحديث العائد عن     
ـ           ي تـسعينيات القـرن الماضـي،       السلطة ومسؤولين إسرائيليين في الجانب األردني من البحر الميت ف

  .واستخلص فيه اعتراف بانتهاء تلك المطالبات
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ويبدو أن االنتقال يجري اآلن إلى مرحلة الحديث عن المطالب اإلسرائيلية عند العرب بأبعد من فلسطين                
  .التاريخية

ال بتحديـد   فإسرائيل لم ولن تعلن نهاية مطالباتها في أرضنا عند توقيع اتفاق نهائي مـع الفلـسطينيين،                 
أمر شبيه بقصة التحكيم وخلع أبي موسى األشـعري لـصاحبه           .. حدودها الجغرافية وال حدود مصالحها    
  .دون أن يخلع عمرو بن العاص صاحبه

الجبهـة  "فحديث الحكومة اإلسرائيلية يجري اآلن وبصراحة غير مسبوقة، عن مصالح إلسرائيل علـى              
بالعراق بعد خروج أغلب جيوش حليفتها أميركا منه، أي بما          ، وهي تحدد حديثها على أنه يتعلق        "الشرقية

  .يؤكد أن أطماعها كانت دائما تصل إليه بقدرٍ أكثر من خوفها منه
كما تتحدث عـن إيـران      .. فالعراق اآلن لم يعد يمثل قوة عسكرية وال حتى قوة سياسية قومية كما كان             

  .رائيل منطقة نفوذها الواجبةأيضا بما يؤشر على امتدادات وليس نهايات ما تعتبره إس
فقلق الشعب بلغ ذروتـه     (والعجيب أن األردن ال يقلق بهذا الشأن، واألعجب في أمر عدم القلق الرسمي              

أن حديث إسرائيل ليس عن سيطرة أمنية على مجموعات متسللين عبر النهـر للقيـام               ) وله حديث آخر  
ر في العراق وإيران عـسكريا ولـيس فقـط      بعمليات ضدها، بل عن سيطرتها العسكرية للتدخل في أمو        

  .سياسيا
أقل ما يقال عن هذا أن إسرائيل تقفز عن وجود األردن، أو تعتبره غير موجود أكثر من كونـه منطقـة            

أي نهر األردن، كما كان يسمى في الغرب قبل إقامة إمارة شرق األردن بدعم بريطانيـا                " عبر األردن "
في وثائقها، أي عازلة إلسـرائيل والـصراع        " دولة عازلة " التي أسمته    )أو بقرار الحلفاء تقسيم المنطقة    (

الذي سيتفجر عند إنشائها الموعود والمضمر، عن مناطق النفط وعن القوة العسكرية العربية المتركـزة               
  .في العراق حينها

جغرافيا، وحين تتحدث إسرائيل عن مصالح لها وأفعال تنوي القيام بها في ما وراء األردن وحتما عبره                 
 متوفر لها أو يمكن أن يتوفر، وهذا ما         -بطريقة أو بأخرى  -فهذا يعني أنها تتحدث وكأن تجاوزه كدولة        

  .ينبغي على األردن أن يتوقف عنده ويتعامل معه بما يوازي خطورة مدلوالته
  14/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
   اندالع حرب في المنطقة حالالمواقف العربية في  .69

  ر الزعاترة ياس
هناك كالم كثير يجري تداوله منذ أسابيع حول احتماالت الحرب في المنطقة، أكانت ضد إيران، أم ضد                 

والحق أن ذلك كله ال يتجاوز التكهنـات،        .. ، وربما سوريا أيضاً   )لبنان(وحزب اهللا   ) قطاع غزة (حماس  
  .أكان من زاوية القرار أم توقيته

مراكمة األسلحة واإلخالل بميـزان القـوى       ( لبنان، ومن ثم في إيران       الوضع القائم في قطاع غزة، وفي     
ليس مقبوالً بأي حال من الطرف اإلسرائيلي، األمر الذي يبدو مختلفاً من زاوية نظر الواليات               ) التقليدي

دوائرهـا العـسكرية علـى وجـه        (المتحدة مهما بلغ انحيازها للهواجس اإلسرائيلية، حيث ترى األولى          
ن أي حرب في المنطقة ستكون مكلفة للمصالح األميركية في العراق وأفغانـستان وسـائر               أ) الخصوص

  .المنطقة، وهي تبعاً لذلك تتحسب من تبعات مغامرة إسرائيلية على أي من الجبهات المشار إليها
  واالنتكاسة المشابهة في الحـرب علـى       2006في المقابل ال يبدو الجيش اإلسرائيلي بعد انتكاسة يوليو          

قطاع غزة، في مزاج حرب جديدة تنطوي على مواجهة أرضية، لكنه واضح الحسم فيما يتعلق بضرورة                
التخلص من السالح النووي اإليراني، من دون أن يحسم الوجهة على صعيد التوقيت، بخاصة في ظـل                 

الذي ينطبـق  الفيتو، وأقله االعتراض األميركي على خطوة من هذا النوع في هذا التوقيت بالذات، األمر         
  .بدرجة ما على الموقف من قطاع غزة ولبنان
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كل ذلك يؤكد أن أجواء الحرب قائمة في المنطقة، من دون أن يكون األمر محسوماً لجهة االنطـالق أو                   
الشروع في التنفيذ، األمر الذي يجعل من السؤال الذي يطرحه هذا المقال مبرراً، ولو من زاوية الرؤيـة             

 والسؤال الذي نعنيه يتعلق بالموقف العربي، الرسمي منه والشعبي من شن حـرب              االفتراضية ال أكثر،  
  . على إيران، أو حماس أو حزب اهللا أو سوريا

األرجح أن يواصل االنقسام العربي التقليدي فعله، األمر الذي لن يختلف كثيراً في حال كانـت الحـرب                  
ستسكت علـى   ) محور االعتدال (دول العربية   ضد إيران أم ضد قطاع غزة ولبنان، والنتيجة أن معظم ال          

  .العدوان، فيما ستبادر بعضها إلى مساندته من الناحية العملية، بخاصة إذا كانت الحرب ضد إيران
قطر وعمان سـيكون    (في مجلس التعاون الخليجي ثمة ما يشبه اإلجماع على مساندة الحرب على إيران              

مصالح الخليجية، أم بسبب الضغط األميركي، وفي العموم فـإن          ، أكان قناعة بجدواها لل    )موقفهما مختلفاً 
القناعة بخطر المشروع اإليراني تبدو سائدة على نحو واضح في الكثير من األروقة الرسمية العربيـة،                
السيما أن إيران لم تُقدم ما يكفي من األدلة على خطأ هذا التقدير، تحديداً في الملف العراقي، فضالً عما                   

من الطبيعي  ) البحرين على سبيل المثال   (ن الحين واآلخر من تصريحات بحق هذا البلد أو ذاك           يصدر بي 
أن تبث الخوف في أوصال ما تبقى من دول مجلس التعاون التي تُؤوي معظمها أقليات شـيعية أخـذت                   

  .ترفع صوتها بالشكوى من أوضاعها بعد ما جرى في العراق
ع غزة، وإلى حد ما على لبنان، سيكون مختلفاً بعض الشيء،           من المؤكد أن الموقف من حرب على قطا       

لكن جوهره سيكون واحداً من زاوية نظر المحور المشار إليه، سواء تم ذلـك عـن قناعـة، أم بـسبب      
  .الضغوط

الموقف الشعبي سيكون مختلفاً، فهو ابتداء سيقف بقوة ضد أي عدوان جديد على قطاع غزة، وبدرجـة                 
 تشكيك تيارات إسالمية معروفة في حزب اهللا على خلفية مذهبية، لكنه في الحالـة               أقل على لبنان بسبب   

 -عز وجل -اإليرانية سيكون أكثر انقساماً، ولن تعدم من يمارس الشماتة بحق تلك الدولة، معتبراً أن اهللا                
مـشروع  بحسب أولئك ال يقل خطراً على األمة من ال        » الصفوي«يدفع الظالمين بالظالمين وأن المشروع      
  .بحسب البعض-الصهيوني األميركي، إن لم يكن أخطر 

ورغم شكوكها في السلوك اإليراني، سـتقف       ) اإلسالمية طبعاً (لكن األرجح أن الغالبية الساحقة من األمة        
ضد العدوان، حتى لو لم تتمكن من التعبير عن غضبها بالمستوى المطلوب بسبب التشديد األمني، وفـي                 

  .التفاعل بطبيعة العدوان ومداه الزمني ومستوى همجيتهالعموم سيتأثر ذلك 
في ضوء ذلك يبدو من األفضل إليران أن تواجه عملية شيطنتها من قبل الغرب تمهيداً لضربها بمواقف                 
تستعيد ثقة العالم اإلسالمي السني بها، وهي تعرف الطريق إلى ذلك من دون شك، بدءاً بترتيـب أوراق                  

  .وليس انتهاء بوقف أية محاوالت للتبشير المذهبي أنّى كانتالعراق على نحو مختلف، 
  15/9/2010، العرب، الدوحة

  
  الخيار االردني ستة خيارات  .70

  نقوال ناصر 
كانت استضافة الملك عبد اهللا الثاني وفداً من الشخصيات المقدسية على مأدبة افطـار اواخـر الـشهر                  

لكاتب الصحافي االردني المخضرم طارق مـصاروة       الفضيل احدث مؤشر الى ان االردن ليس كما قال ا         
، وأن المملكة السباب موضـوعية لـيس اقلهـا       "لم نعد قادرين على التوحد بالقضية الفلسطينية      "مؤخرا،  

. امالءات الجغرافيا السياسية ال تملك خيارا اال ان يكون لها خيار ودور اساسي في القضية الفلـسطينية                
لفتـرة طويلـة    " عملية السالم "ي صيغة كان سوف يظل على جدول اعمال         بأ" الخيار االردني "لذلك فإن   

مقبلة، وال يسع صانع القرار االردني او الفلسطيني اال ان يتعامل معه، ومن الواضح ان ذلك يحدث فعال                  
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وبين خيار اردني تجري محاوالت لفرضه علـى        " وطني"لكن في اطار صراع محتدم بين خيار اردني         
  . جالمملكة من الخار

 االسرائيلي في فلـسطين  -ففي دوائر كل االطراف المعنية بالتوصل الى تسوية سياسية للصراع العربي          
ليس واحـدا بـل هـو       "  الدور -الخيار  "دائما ويحتل االن مكانة مركزية، وهذا       " الخيار االردني "احتل  

" للخيار االردني "قاطع  خيارات تأتي في صيغ وأشكال متعددة من مصادر متعددة، لكن الرفض االردني ال            
خيـار  " فرض"بصيغه االسرائيلية المختلفة، والرفض االردني للمحاوالت الحثيثة التي لم تتوقف يوما لـ         

اردنيـة وأخـرى    " وطنيـة "اردني من الخارج على المملكة، هو رفض يكاد يحجب حقيقة وجود صيغ             
 الفلسطيني علـى رفـض الـصيغ    -ني فلسطينية وعربية للخيار االردني يزيد في حجبها االجماع االرد  
  .االسرائيلية الخارجية التي يحاولون فرضها على هذا االجماع

ضمن سالم شـامل فـي المنطقـة هـو          " حل الدولتين "لقد اعلن الملك ان اقامة دولة فلسطينية في اطار          
اتيجية مـع   وهذه االستر . وطني معلن وواضح  " خيار اردني "، وفي هذا االطار يوجد      "استراتيجية اردنية "

بصيغه التي وصفها شموئيل بار في ورقة له        " الخيار االردني "عوامل اخرى قضت الى غير رجعة على        
" المستقبلية"، لكنها لم تستبعد الى غير رجعة الصيغ         "الكالسيكية"الى مؤتمر هرتزليا قبل بضع سنوات بـ        

  .لخيار اردني
محاوالت فرضها هو انها جميعها تدور في اطار        والقاسم المشترك بين كل الصيغ الخارجية التي تجري         

للصراع، ومن هنا الحديث عـن دور امنـي لـالردن باعتبـاره             " االمني" االسرائيلي   -الحل االميركي   
وقاد الرفض االردني القاطع للقيام بـأي دور        .  اسرائيلي يتم التوصل اليه    -الي اتفاق فلسطيني    " ضمانة"

، ومن هنا اقتراحات ان تقوم قوات اميركية او دولية في اطار االمم             له" دولي"كهذا الى البحث عن بديل      
المقترح الذي ترفضه المملكة، ومع ذلك مـا زال         " االمني"المتحدة او خارج هذا االطار بالدور االردني        

وكل هذه االقتراحات تؤكد بـأن هنـاك دورا         . في هذه القوات الدولية   " مشاركة اردنية "هناك من يقترح    
 يمكن االستغناء عنه، بحكم الجغرافيا السياسية واالرتباط التاريخي الوثيق بين المملكة والصراع             اردنيا ال 

، وقد  "ثنائيا" اسرائيلي   -الدائر في فلسطين، خصوصا في ضوء شبه استحالة التوصل الى اتفاق فلسطيني             
نابع من  " خيار اردني "حان الوقت كي يبدأ الجدل الوطني االردني والفلسطيني على حد سواء في صياغة              

المصالح الوطنية والقومية العليا للشعبين الشقيقين واالمة قبل ان تجد الصيغ الخارجية فـي غيـاب اي                 
وحدة "ان استذكار رئيس مجلس االعيان االردني طاهر المصري لـ          . صياغة كهذه مجاال لفرض نفسها    

لوزراء االسبق عبد السالم المجالي فـي       في مناسبة عيد االستقالل الماضي واستشراف رئيس ا       " الضفتين
السنوات القليلة الماضية لفدرالية او كونفدرالية سياسية اردنية فلسطينية يمثل استشعارا مبكرا، او ربمـا               
متأخرا، بالخطر المحدق الذي قد ينجم عن عدم وجود خيار اردني وطني لعالقات ال يملك االردن خيار                 

  .االنفكاك عنها
عن اعين اثنين من اركانها احدهما اردنـي والثـاني          " عملية السالم "ؤخرا انقشاع وهم    لقد لفت النظر م   

فلسطيني، االول وزير الخارجية االردني االسبق وأول سفير للمملكة في اسرائيل ونائب رئيس الدراسات              
في مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي حاليا مروان المعشر، الذي كتب في الخامس من الـشهر الجـاري                 

" اختفـى "بأن حل الدولتين لم يعد صالحا وبأن خيار اقامة دولة فلسطينية قد             ) فايننشال تايمز البريطانية  (
شروط التسوية الثنائية ليست موجودة فـي الوقـت         "للحل الن   " الثنائية"عن المفاوضات   " التخلي"وينبغي  
عن االمال الكبيرة   " بغض النظر "استئناف المفاوضات الثنائية    " من غير المرجح ان يغير ذلك     "و" الحاضر

  . لالدارة االميركية في احتمال حدوث ذلك
أما الثاني فهو الدبلوماسي الفلسطيني المخضرم السفير عفيف صافية في كتابه الصادر حديثا فـي لنـدن                 

، والعنوان في حد ذاتـه غنـي عـن          "من االختراق الى االنهيار   : عملية السالم "باللغة االنجليزية بعنوان    
وكـل  . واحد، بل ستة خيارات اردنية متضاربة ومتنافسة      "يقول صافية انه ال يوجد خيار اردني        . بيانال
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ومع ان حديثه عن هذه الخيارات ورد في محاضرة لـه فـي الواليـات               ". منها يمثل تحديا في حد ذاته     
يها في الكتـاب   يفسر تعليقه عل2010 ، فإن تضمينها كتابا صادرا في سنة       1986المتحدة االميركية عام    

وقال المؤلف ان ثالثـة     ". إن الخيارات الستة جميعها تبدو في الظاهر احتماالت مقبولة للمستقبل         : "بقوله
والخيـارات  ". صادر عن منظمـة التحريـر الفلـسطينية       "وواحدا  " أردنيان"واثنين منها   " إسرائيلية"منها  

  :هي" االسرائيلية"
يلي، ما زال كثيرون يعتقدون بأن نهر االردن لـيس الحـدود             في اوساط واسعة من اليمين االسرائ      - 1

وهم يعتبرون شرق االردن جزءا ال يتجزأ من ارض الميعـاد التـي قـسمتها               . النهائية ألرض اسرائيل  
وتعتبر اي توسع في ذلك االتجاه      )... من القرن العشرين  (بريطانيا العظمى تعسفيا في اوائل العشرينايت       

  .ط لظروف مواتية في المستقبل لجعل هدف مرغوب فيه كهذا ممكنا او مجدياوتوجد حاجة فق. مشروعا
رئـيس الـوزراء االسـرائيلي      ( وفي الشريحة نفسها من الطيف السياسي االسرائيلي، فإن الجنرال           - 2

وبالنسبة . شارون غالبا ما صرح علنا بأن حل المشكلة الفلسطينية يوجد وراء نهر االردن            ) االسبق ارييل 
وأولئك الذين ما زالوا في مناطق تحت       . ويجب إعطاء االردن الى الفلسطينيين    . االردن هو فلسطين  ... له

. هنـاك ... السيطرة االسرائيلية سوف تكون لهم دولة خاصة بهم وسوف يتم تشجيعهم على االسـتيطان             
 حـالج   انظر كتـاب محمـد    (يقصي االسرة الهاشمية    .. وهذا الحل للمشكلة الفلسطينية في رؤية شارون      

وشيال ريان، فلسطين موجودة، لكن ليس في االردن، مطبوعات جمعية خريجـي الجامعـات العـرب                
  ). هامش المؤلف-االميركيين 

 ويوجد سيناريو اسرائيلي ثالث، تجري دراسته على نطاق واسع في اطار حزب العمل، وهو تسوية                - 3
متنوعة من الصيغ العادة المناطق ذات الكثافة       وتوجد سلسلة واسعة    . اقليمية مع االسرة االردنية المالكة    

السكانية من الضفة الغربية الى االردن من اجل تجنب الخطر الديموغرافي على النقاء العرقـي للدولـة                 
أي الـضفة   (بأكثر من خمسين في المئة مـن اراضـيها          ) االسرائيلي(ويتم تعويض االحتفاظ    . اليهودية
  ."زة الى االردنبالتبرع بأجزاء من قطاع غ) الغربية

 في بعض االوساط النافذة في عمان، يعتقد البعض بـأن حـال االردن              - 4: هما" االردنيان"والخياران  
 قد اثبت ان لـه      1967فاالردن بحدوده المقلصة بعد عام      . ستكون افضل اذا تخلص من عبئه الفلسطيني      

وسيخير المواطنون من اصل    .. لنواحيوهم يقترحون أردنة االردن في كل ا      . كيانا اقتصاديا قابال للحياة   
 ويدعو  - 5والخيار الثاني هو    ". فلسطيني بين الوالء اما لمنظمة التحرير الفلسطينية او للحكومة االردنية         

اتجاه سياسي اخر الى فكرة مملكة عربية متحدة على كال ضفتي نهـر االردن، حيـث سـيتمتع كيـان                    
 السياسي ليفـرق    -جة معينة من الحكم الذاتي االداري       فلسطيني في وضع يعقب التوصل الى تسوية بدر       

  ."بذلك بين مستقبل ما يزال مجهوال وبين ماض ما زالت الذاكرة تعيه
 هذا الخيار الذي بادر اليه ياسـر عرفـات          - 6فهو  " الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية    "أما الخيار   
 وهذه السياسة تـدعو الـى       1983في شباط    ، صادق عليه المجلس الوطني الفلسطيني        1982نهاية عام   

شراكة متساوية بين كيانين يتمتعان بالسيادة، نابعـة مـن          . كونفدرالية في المستقبل بين فلسطين واالردن     
وينظر الى هذه الصيغة بأنهـا      . اختيارهما الحر والطوعي كما تعبر عنه المؤسسات السياسية لكل منهما         

، وسوف تكون كذلك اذا ما تم التعامل مع الموضوع بكليته تعامال            ذات فائدة متبادلة على كل المستويات     
وتلك الكونفدرالية يمكن ان تكون نواة لعملية تكامل بين العرب في المـستقبل تدشـن عـصرا                 . صحيحا

  ."جديدا من الحكم باالتفاق بدال من الحكم باالكراه
  13/9/2010، المستقبل العربي
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  أي حل لقضية فلسطين؟ .71
  سليم الحص

وإن انتهت فلسطين ال سمح اهللا انتهـت        . إن انتهت القدس، ال قدر اهللا، انتهت فلسطين       : نقول بكل بساطة  
فال خيار أمامنا في المواجهـة إال       . وإن انتهت األمة العربية تبدد المسلمون في كل مكان        . األمة العربية 

دس قطب الرحى في قضية المـصير       رفع شعار أن األمة العربية باقية على العهد في تشبثها المطلق بالق           
  . العربي التي تتجسد في فلسطين

مـا كانـت قـضية    . كان طبيعياً إطالق تسمية قضية العرب المركزية على قضية فلسطين منذ أن كانت          
ولو كانت كذلك لكانت تبددت عند تشريد الشعب الفلسطيني على         . فلسطين يوماً قضية الفلسطينيين وحدهم    

بقيت القـدس رمـزاً     . 1948ة العربية في الحرب العربية اإلسرائيلية األولى عام         امتداد أطراف المنطق  
لم يستطع العدو الصهيوني ابـتالع القـدس وصـرف          . لوحدة القضية ووحدة المصير من وحدة القضية      

فإذا باالحتالل اإلسرائيلي يرسي قواعد سكانية له فـي مـا بـات             . أنظار العرب عنها، فأخذ في قضمها     
س الغربية، بالتمايز عن القدس العربية، علماً بأن القدس ما كانت يوماً إال عربية، وفي اآلونة                يسمى القد 

االخيرة، أي خالل السنوات المنصرمة، أخذ العدو الصهيوني يتحفز لالنقضاض على القطاع العربي من              
  . القدس كي تغدو القدس كلياً في يده

لقدس تكتنز بين جنباتها معالم تاريخية لهـا قدسـية عنـد            فا. واستهداف القدس له بالطبع أكثر من معنى      
والحملة الصهيونية في فلسطين كانت وال تزال منـذ بـدايتها           . المسلمين والمسيحيين، وكذلك عند اليهود    

ترتدي عند اليهود طابعاً دينياً، أو هكذا صور رواد الحركة الصهيونية إلثارة مشاعر بني جلدتهم وشـد                 
ولو أن التجارب المرة أظهرت بجالء في ما بعد أن كثرة من اإلسرائيليين ما              . ادتهمعزيمتهم وتوحيد إر  

وكون القدس قبلة المسلمين والمـسيحيين  . كانوا يوماً يهوداً إالّ في التعبئة لالستيالء على فلسطين العربية         
 القبلتين  والمعروف أن القدس عند المسلمين هي أولى      . جعل منها قطب الرحى في صراع مديد ومتشعب       

فالمسلمون كانوا في فجر ظهورهم يتوجهون في صالتهم مع الرسول األعظم           . وثالث الحرمين الشريفين  
فال غرو في القـول إن القـدس وفلـسطين          . صوب القدس قبل أن يأمرهم اهللا بالتوجه إلى مكة المكرمة         

  . فالقدس، كما فلسطين، هي القضية. وجهان لقضية واحدة، وهما ال ينفصمان
فالمبادرة تجد الحل فـي     . لمشروع العربي للسالم لم يكن على مستوى القضية ببعديها الوطني والقومي          ا

هل ننسى أن الفتـرة الـسابقة       . ، وكأنما لم يكن هناك قضية قبل ذلك العام        1967العودة إلى حدود العام     
 1956 العـام    ، التي عرفت بالنكبة، وحـرب     1948حفلت بالحروب والمواجهات كان منها حرب العام        

 أثراً  1967والصهاينة لم يتركوا لحدود العام      . واعتداءات إسرائيلية وصدامات كادت أن تكون شبه يومية       
 يـوحي  1967والحديث عن حـدود العـام      . بما زرعوا ويزرعون من مستوطنات يهودية في كل مكان        

 أنه لم يكن هنـاك وجـود        والكل يعلم . وكأنما كان ثمة كيان صهيوني قبل تلك السنة وكانت تلك حدوده          
الحـق  «فيبدو وكأن المشروع العربي للسالم يأخذ ضمناً بمقولة         . 1948لكيان يهودي قبل النكبة في عام       

التي كانت في خلفية المنطق، أو باألحرى الالمنطق، الصهيوني، طـوال الحملـة التـي شـنها                 » للقوة
 الدولة العظمى أميركا، إلقامة الكيـان       الصهاينة، بتغطية ودعم مطلق من الدول الكبرى، وباألخص من        

  . الصهيوني على أرض العرب
فلسطين قطر  . إحداهما عربية واألخرى يهودية   : العرب يجب أن ال يرضوا بحل يقوم على تجاور دولتين         

عربي ينبغي أن يبقى واحداً موحداً، عاصمته القدس بطبيعة الحال، ولتكن فيه جالية يهودية تـضم كـل                  
فأي بلد في العالم في العصر الحديث ال يضم         . دين على أرض فلسطين في الوقت الحاضر      اليهود الموجو 

ونحن اللبنانيين أكثر من يعي ذلك بالنظر إلى االنتشار االغترابي اللبناني الواسع جـداً              . جاليات وجاليات 
للبنانيين، ومـن   يكاد ال يوجد بلد في العالم ال يحتضن جاليات من المغتربين ا           . في شتى أرجاء المعمورة   
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الحقائق المعروفة أن اللبنانيين، أو الذين هم من أصل لبناني، هم أكثر عدداً من اللبنانيين المقيمـين فـي                   
  . الوطن األم وبفارق محسوس

الحل لقضية العرب المركزية في نظرنا يجب أن يقوم على تحرير فلسطين وإقامة وطن فلسطيني موحد                
على أن يعود إلـى فلـسطين       . من شعبه ذي الغالبية العربية الراجحة     على أرضها يضم اليهود جالية ض     

  . والقدس بالطبع هي العاصمة. جميع الالجئين الفلسطينيين من شتى أرجاء العالم
فتقسيم فلسطين إلى   . أما التسويات المطروحة على الساحة هذه األيام فال تمتّ إلى الحلول الحقيقية بصلة            

ب فعلياً الكثير من الصدقية منذ قيام الكيان اإلسرائيلي وترسخه بدعم           شطر عربي وشطر صهيوني اكتس    
وأصبح اليوم هو الحل الوحيد المطـروح مـع         . من المجتمع الدولي وال سيما من الدولة العظمى أميركا        

وجود تباينات في المواقف حيال بعض التفاصيل، من مثل تحديد المساحة التي سيشغلها الشطر العربـي                
لشطر اإلسرائيلي، وكذلك الخصوصيات التي ستتمتع بها كلتا الدولتين على المستويين اإلقليمي            في مقابل ا  

والدولي، بالطبع مع وجود جنوح دولي صارخ إلى منح الكيان الصهيوني من الخصوصيات ما ال يقاس                
  . بما يمنح الكيان العربي

حل الناجع لن يكون إال ذاك الذي يبنـى         وال. مشاريع التسوية كانت جميعها عقيمة فلم تؤد إلى حل ناجع         
من هنا قولنا إن الحل لن يكون إال على قاعدة تحرير فلسطين وإقامة وطن فلسطيني               . على الحق والعدل  

موحد على أرضها، فتكون فلسطين قطراً عربياً يضم اليهود جالية ضمن شـعبه ذي الغالبيـة العربيـة                  
   .   الراجحة وفق ما تملي المعطيات القائمة
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من أجلها مستعد الن يمـس بفرصـه        ". فلسطين"رغم ألف مشكلة في البيت، الرئيس اوباما ال يخف عن           
ميـد  التج"فهو يقول أن    . السياسية، وفي المؤتمر الصحفي األخير أيضا ضحى على مذبحها العقل السليم          

. لقد بات هذا إهانة للـذكاء     . سيساعدنا على التصدي إليران، غير المستعدة للتخلي عن برنامجها النووي         
فقط؟ هل العراق غير مهدد؟ السعودية وإمارات الخليج ال ترى في           ) إسرائيل(هل النووي اإليراني يخيف     

  مريكي؟ القنبلة اإليرانية خطرا وجوديا، لدرجة الدعوة إلى التدخل العسكري األ
وال تقـيم   " فلـسطين "البناء في   ) إسرائيل(ومع ذلك، هكذا يسعى اوباما إلى أن نصدق، بأنه إذا لم تجمد             

العـالم  . هناك، هذه السنة، دولة، فان السعودية ستسلم بالنووي اإليراني والى الجحيم بمستقبل المملكـة             
  .كم أبو مازن في القدسسيفضل حكما إيرانيا على احتياطات النفط في الخليج، على أن يح

ترى في  " المعتدلة"لعل الدول العربية    . لعل العكس هو الصحيح   . هل يعتقد الرئيس األمريكي بأننا أغبياء     
القوة الوحيدة في الشرق األوسط القادرة على صد إيران، وهي تحتاج إلى مساعدتنا أكثر مما               ) إسرائيل(

؟ في حقيقة األمر، ال نحن وال العرب        "ك هو صديقك  عدو عدو "نحتاج نحن إليها؟ وماذا حصل مع قاعدة        
  . مثال، فليكفوا عن دعمهم ألعدائنا الفلسطينيين. نوجد في وضع يسمح لنا بطلب شيء بالمقابل

  :وذلك ألنه في الواقع الحقيقي، هذا الذي يخرج عن أحابيل اوباما اإلعالمية، تحتمل ثالث سيناريوهات
في مثل هذه   . ستكون مطالبة بتوجيه ضربة عسكرية    ) إسرائيل( متوقع، و  اوباما لن يفعل شيئا، كما هو     . 1

  الحالة، من ينبغي أن يدفع لمن؟
الواليات المتحدة ستتدخل عسكريا، ولكنها ستحتاج إلى مساعدة إسرائيلية في تهدئة المحيط، وربمـا              . 2

  . كما هو آنف الذكر–سؤالنا . أكثر من ذلك
، كما طلبت في حرب الخلـيج       )إسرائيل( عسكرية ولكن ستطلب من      الواليات المتحدة ستوجه ضربة   . 3

إذا استجبنا للطلب وتجلدنا، ورغم ذلك تعرضنا       ". صهيونية" أال تتدخل، خشية أن تعتبر الحرب        –األولى  
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هذا سنكون مطالبين بان ندفع من وطننا في المكان الذي نطلب فيه            " مقابل"لضربة إيرانية، فهل يعقل أن      
  الجميل؟

حة أوباما في الطلب منا العطاء حيث نستحق التلقي، تظهر انخراطا مبالغا فيه في الـشرق األوسـط                  وقا
  ماذا ستعطينا بالمقابل؟: هناك، عندما تقترح مليون دوالر هدية، يسألونك. السياسي

 هذا ال يعني أن فهم نتنياهو يختبئ بتأثير المنطق الشرق أوسطي منفلت العقال هذا، ولكن تحت الـضغط                 
طمس عقولنا من خالل الحجة التي      : من شأنه أن يستغل أقوال أوباما كي يسوق للشعب استمرار التجميد          

  .استخدمها أوباما كي يطمس عقله
أو أنه سيدعوننا عندها رفاق نتنياهو شركاؤه في االئتالف الن نرد على أوباما الـرد الوحيـد النـاجع،                   

ل الحكومة على االستقالة بحيث ال يكون هناك على مـن           حم: المتبقي لدولة صغيرة محشورة في الزاوية     
ولكن ماذا سيفعل إذا ما اضطر نتنياهو في السنة التي قررها إلقامـة             . أوباما ضاق ذرعا  . يمكن الضغط 

  االنشغال بحملة االنتخابات والحرب في سبيل حياته السياسية؟" فلسطين"
ولكن نجاتهم، ونجاة بالدهم، هي بالذات في   ". أقوياء"زعماؤنا، قبل أن يتنازلون، يثنون على أنفسهم بأنهم         

  .الفلسطينيون وصلوا إلى انجازات هائلة من خالل عرض أنفسهم كمساكين. ضعفهم
لعلنا نتعلم شيئا منهم أيضا؟ أبو مازن يهدد برزم الحقائب؟ نتنياهو أيضا يمكنه أن يحـزم، وكبـديل أن                   

" قبعة حمراء "نياهو منذ البداية؟ ألنهم اعتقدوا انه خالفا لقصة         إذ لماذا أيدوا نت   . يحزم اآلخرون له حقائبه   
 –في الداخل تجلـس الجـدة الزرقـاء         : هذه المرة ليس الذئب الذي يتخفى في صورة الجدة بل العكس          

  .هو االنتحال" الضفة الغربية"و " الدولتين"البيضاء وذئب 
  .لتجميدمهما يكن من أمر فإن كل قصص الجدة ستنتهي إذا ما استمر ا

  " احرونوتيديعوت"
 14/9/2010، موقع فلسطين أون الين
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