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  واالستيطان العقبة األكبر.. قدس عباس يلتقي نتنياهو بمنزله في ال:الجولة الثالثة من المفاوضات .1

المفاوضات  أن وليد عوضنقالً عن مراسلها رام اهللا  من 16/9/2010القدس العربي، لندن، ذكرت 
 حيث التقى الرئيس محمود عباس األربعاء واإلسرائيليالمباشرة تواصلت ما بين الجانبين الفلسطيني 
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 بهدف 1948مته في مدينة القدس الغربية المحتلة عام  بنيامين نتنياهو بمقر اقااإلسرائيليرئيس الوزراء 
  . للمفاوضات المباشرةاألعمالالتوصل لتفاهم بين الرجلين على جدول 

واجرى طاقم المفاوضات الفلسطيني اجتماعات مكثفة االربعاء في مقر عباس بهدف التحضير للقاء 
  .ضات المباشرةالثالث مع نتنياهو الذي ما يزال يعرقل وضع جدول اعمال للمفاو

وتوسطت وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون المشهد امس فيما تصافح الزعيمان في مستهل 
) امس(اليوم 'وكتب عباس في دفتر الزوار قائال . اجتماع أعقب جولة من المفاوضات في مصر أمس

وضات أمال في إحياء عدت إلى هذا المنزل بعد فترة غياب طويلة من أجل مواصلة المحادثات والمفا
  .'سالم دائم في كل المنطقة وال سيما السالم بين الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني

من مصدر فلسطيني مسؤول أنه تم التوافق مع اإلسرائيليين على سرية ما يتم ' القدس العربي'وعلمت 
ة التي عقدت يوم أمس بحثه في اللقاءات الثنائية وذلك خالل الجولة الثالثة من المفاوضات المباشر

بحضور أمريكي في القدس، دون التوصل ألي حلول لملف البناء في المستوطنات، فيما كشف مصدر 
ان وزيرة الخارجية االمريكية هيالري كلينتون قدمت وعداً للرئيس الفلسطيني محمود ' القدس العربي'لـ

الجاري، وهو التاريخ الذي يتوقف  من الشهر 26عباس بحل موضوع البناء في المستوطنات قبل تاريخ 
  .فيه قرار التجميد اإلسرائيلي
ان الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي وافقا على الطلب األمريكي ' القدس العربي'واكد مسؤول فلسطيني لـ

القاضي بوقف الحديث إلى وسائل اإلعالم عن مجريات المفاوضات، وما يتم في الغرف المغلقة بين 
  .خشية من أن يؤدي ذلك إلى إفشال الخطط الهادفة إلقرار خطة سالم شاملةأعضاء الوفدين، 

والى ذلك كشفت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات عن وجود مساع أمريكية للتدخل كلما نشبت 
أزمة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي وانتهاج سياسة طرح الحلول الوسط لالتفاق على كل قضية 

  .دم حقيقي في مسار العملية التفاوضيةتعيق إحداث تق
وقالت تلك المصادر ان الحديث يدور عن إمكانية طرح مقترحات بخصوص قضية االستيطان تتمثل في 
إلزام إسرائيل بوقف أية توسيعات جديدة في المستوطنات خارج ما يسمى بحدودها الهيكلية، واقتصار 

يس بشكل أفقي، واكدت مصادر فلسطينية رفضها عمليات البناء داخل المستوطنات وبشكل عمودي ول
وأوضحت بأن مساحة األراضي التي تصنفها إسرائيل بحدود المستوطنات الهيكلية تصل . لهذا االقتراح

 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، األمر الذي أكدت أنه يجعل الجانب الفلسطيني يرفض رفضا 40إلى 
  .قاطعا الحلول الوسط بهذا الخصوص

 جهته اكد ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو طاقم ومن
المفاوضات الفلسطيني االربعاء بأن لقاء القدس بين عباس ونتنياهو هو لبحث جدول اعمال للمفاوضات 

  .المباشرة التي انطلقت في واشنطن
 الجانب الفلسطيني هو إحداث تقدم حقيقي في واوضح عبد ربه لالذاعة الفلسطينية الرسمية أن ما يهم

عملية السالم والجهود المبذولة لضمان انطالقتها بشكل جدي، موضحاً أن اجتماع القدس هو لبحث 
  .تفاصيل جدول االعمال لهذه المفاوضات

وردا على سؤال حول الموقف الفلسطيني من تصريحات المبعوث االمريكي جورج ميتشل حينما أشار 
دية الدولة االسرائيلية خالل قمة شرم الشيخ ودعم نشوء دولة فلسطينية مستقرة، قال عبد ربه الى يهو

إننا ال نريد التوقف عن بعض تصريحات المجاملة، بل ما يهمنا تحقيق تقدم 'إلذاعة صوت فلسطين
وقنا ملموس في هذه المفاوضات وفق جدول أعمال واضح يساهم في انطالق المفاوضات باتجاه انجاز حق

  .'الوطنية
وشدد عبد ربه على أهمية اتخاذ موقف واضح من قبل االطراف الراعية لهذه المفاوضات إزاء 
االستيطان، باعتباره يهدد امكانية التوصل الى مفاوضات جدية تفضي الى نتائج في كل القضايا 
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فيما يخص المطروحة ضمن مفاوضات الحل النهائي، مؤكدا عدم امكانية الوصول الى حلول وسط 
  .قضية االستيطان

وكانت مصادر فلسطينية كشفت عن وجود مساع امريكية للتدخل كلما نشبت أزمة بين الجانبين 
 واالسرائيلي وانتهاج سياسة طرح الحلول الوسط لالتفاق على كل قضية تعيق إحداث تقدم -الفلسطيني 

  .حقيقي في مسار العملية التفاوضية
المحلية فإن الحديث يدور عن امكانية طرح مقترحات بخصوص ' معا'لوكالة ووفقا القوال تلك المصادر 

قضية االستيطان تتمثل في إلزام اسرائيل بوقف أية توسيعات جديدة في المستوطنات خارج ما يسمى 
بحدودها الهيكلية، واقتصار عمليات البناء داخل المستوطنات وبشكل عامودي وليس افقيا، موضحة أن 

 بالمئة من 40ي التي تصنفها سلطات االحتالل بحدود المستوطنات الهيكلية تصل الى مساحة االراض
مساحة الضفة الغربية، االمر الذي يجعل الجانب الفلسطيني يرفض رفضا قاطعا الحلول الوسط بهذا 

  .الخصوص
 أن ،ب.ف.أ ووكالة عبد الرؤوف أرناؤوط نقالً عن مراسلها 16/9/2010األيام، رام اهللا،  وأضافت

، ان قضية تجميد االستيطان ال تزال عالقة، بعد الجولة الثالثة من "األيام"مصادر مطلعة اكدت لـ
المفاوضات التي عقدت بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 

  .ةووزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون في مقر اقامة نتنياهو في القدس الغربي
الرئيس عباس اكد لنتنياهو خالل "، "فرانس برس"وقال مسؤول فلسطيني رفض ذكر اسمه لوكالة 

  ".اجتماعهما الليلة الماضية، انه اذا استمر االستيطان لن تستمر المفاوضات
انه لن يوقف االستيطان في االراضي "واضاف، ان كالم عباس جاء رداً على تأكيد نتنياهو له 

  ".الفلسطينية
لم يختلف عن اجتماع شرم الشيخ، لجهة تعنت نتنياهو تجاه رفض "وضح المسؤول ان اجتماع الليلة وا

  ".وقف االستيطان وتركيزه على االمن
على موضوع حدود الدولة الفلسطينية المقبلة على حدود االراضي "واوضح ان عباس ركز من جانبه 

  ".تبادل االراضي بالمثل مع القبول لفكرة 1967الفلسطينية التي احتلت العام 
من جهته، اعلن المبعوث االميركي لعملية السالم في الشرق االوسط السيناتور جورج ميتشل، ان 
الرئيس عباس ونتنياهو شرعا ببحث القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني ــ االسرائيلي معتبرا 

استأنف عباس ونتنياهو ) امس(وم في اجتماعات مساء الي"ان ذلك مؤشر على ان السالم ممكن وقال، 
نقاشات االمس حول القضايا الجوهرية والتحديات االساسية التي تواجه هذه العملية واليوم كما في 
الماضي فإن ما سيمكنني كشفه لكم سيكون محدوداً وسأقول، ان الزعيمين لن يتركا القضايا الصعبة حتى 

القضايا التي تقع في محور .. ا وقد فعال ذلك هذا المساءنهاية نقاشاتهما وانما يتعامالن مع كل القضاي
الصراع الفلسطيني ــ االسرائيلي ونعتبر ذلك مؤشرا قويا على ايمانهما بأن السالم ممكن ورغبتهما 

إن تقدما في موضوع تجميد االستيطان قد " األيام"وقال ميتشل ردا على سؤال لـ ".في التوصل الى اتفاق
  .مسجرى في محادثات اال

 
  تستنكر إقرار البرلمان الفرنسي قانون حظر النقابالبرلمانية  كتلة حماس .2

البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم األربعاء إقرار " حماس" استنكرت كتلة :  د ب أ-غزة 
  .البرلمان الفرنسي قانون حظر النقاب في األماكن العامة

 يشغل نائب رئيس المجلس التشريعي، في مؤتمر صحافي في الذي" حماس"وقال أحمد بحر النائب عن 
مخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية ويعتبر تعديا سافرا على مشاعر "غزة اليوم، إن القانون الفرنسي 

  ".المسلمين في العالم
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ودعا بحر إلى ضرورة إلغاء هذا القانون في جلسة خاصة على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية 
  .شيوخ الفرنسي وبالسرعة الممكنة وقبل عرضه على المجلس الدستوريومجلس ال

، "يشكل جريمة دولية وفقاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني "واعتبر أن الحظر 
مطالبا المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بإدانة فرنسا والبرلمان الفرنسي إلقرار هذا القانون 

  ."العنصري"
الحكومة الفرنسية إلى احترام أحكام ميثاق األمم المتحدة وأحكام اإلعالن " حماس"ودعا النائب عن 

 .العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن األمم المتحدة
ذه الجريمة الدولية وممارسة وناشد البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية لتحمل مسؤولياتهم باتجاه ه

  .الضغط على البرلمان الفرنسي إللغاء القانون
  15/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
  حكومة فياض تدعو الهيئات الحقوقية والقانونية إلى عدم تناسي مجزرة صبرا وشاتيال .3

 أمس، بمناسبة الذكرى الثامنة دعت وزارة اإلعالم في الحكومة االنتقالية الفلسطينية،": الخليج "-رام اهللا 
، الهيئات الحقوقية والقانونية واإلنسانية، إلى عدم تناسي المجزرة "صبرا وشاتيال"والعشرين لمجزرة 

وضحاياها، وإبقاء قضية اللجوء والعودة كحق فلسطيني مقدس عصي على التبخر، مؤكدة أن الجراح 
  وتطبيق حق عودة الالجئين، 194 وفي مقدمتها القرار الفلسطينية لن تلتئم إال بتنفيذ القرارات الدولية

  .ومحاسبة القتلة وبقاياهم، التي امتدت على العزل من أبناء شعبنا 
إن الفظائع في خمسة أيام بالغة األسى، والتي بدأت عند الخامس عشر من "وقالت الوزارة في بيان 

ا تلذذت ميليشيات حاقدة، وتحت حماية ووقته.  واستمرت حتى التاسع عشر منه 1982أيلول ،/سبتمبر
الذي اجتاح بيروت، في استباحة الدم الفلسطيني، والتنكيل بالعزل والضعفاء، " اإلسرائيلي"جيش االحتالل 

  " .لن تسقط بالتقادم، فالدم الفلسطيني ليس سلعة ينتهي تاريخ صالحيتها
اني مؤخراً، والتي خففت من معاناة وجددت الوزارة تقديرها للخطوة التي أقرها مجلس النواب اللبن
  . الرفض الفلسطيني المطلق للتوطينالفلسطينيين في المخيمات، ودعت إلى المزيد من التسهيالت، مؤكدة

  16/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   أشهرأربعةحماس االحتالل يمدد اعتقال نائبين عن  .4
مددت اعتقال " اإلسرائيلية" السلطات قالت مصادر حقوقية فلسطينية، أمس األربعاء، إن: )أ.ب .د (

وذكرت المصادر أن سلطات . لمدة أربعة أشهر" حماس"نائبين بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة 
االحتالل مددت االعتقال اإلداري للنائبين عبد الجابر فقهاء وباسم الزعارير لمدة أربعة أشهر أخرى 

  .وللمرة الخامسة على التوالي 
 اثر أسر حركة حماس الجندي 2007يوليو / النائبين فقهاء والزعارير منذ تموز" ائيلإسر"تعتقل 

  .  على حدود قطاع غزة طغلعاد شالي" اإلسرائيلي"
  16/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
  حماس ال تواجه انهياراً في الضفة: حمدانأسامة  .5

وممثلها في لبنان على أّن شّدد أسامة حمدان مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس : بيروت
وضات هو موقف فصائلي موحد يعلن رفضها ويرفع غطاء الشرعية عن محمود االمطلوب أمام المف

  .عباس، داعياً إلى حراك وطني شامل يعيد بناء الواقع السياسي الفلسطيني
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من "شرة رّداً على سؤال حول المفاوضات المبا" شبكة فلسطين للحوار"وقال حمدان في حوار خاص مع 
الواضح أن األطراف التي ذهبت إلى المفاوضات قد ذهبت العتبارات مختلفة، فالجانب األمريكي يريد 
حفظ بعض ما بقي من ماء وجه اإلدارة األمريكية التي فشلت في تحقيق أي ضغط على الصهاينة، بل 

  ".فشلت حتى في تجميد االستيطان
سبون الوقت مع استمرار برنامج االستيطان وتهويد القدس أما بالنسبة للصهاينة فهم يك"وأضاف موضحاً 

والظهور بصورة الحريص على السالم في المنطقة، أما بالنسبة لمحمود عباس فبعد أن خسر شرعيته 
عبر (وأخالقيا ) وفق النظام األساس للسلطة ووفق النظام الداخلي لمنظمة التحرير(الوطنية دستوريا 

فقد أصبح يستمد شرعيته من األمر الواقع الذي ) تون لتقويض مقاومة شعبناتنفيذه المتقن لبرنامج داي
يفرضه العدو الصهيوني واإلدارة األمريكية، وهو يرى في المفاوضات الوسيلة للحفاظ على هكذا شرعية 

  ".مصطنعة
المطلوب على المستوى الفصائلي إعالن موقف موحد يرفض "وفي ذات السياق شّدد حمدان على أّن 

تسوية والمفاوضات المباشرة، وما يمكن أن ينشأ عنها، وقد تم هذا األمر في خطوته األولى لكنه يحتاج ال
  ".إلى متابعة، ومواصلة لتعبئة الشعب الفلسطيني ضد خيارات االستسالم للعدو

حمود كما يترتب فصائلياً أن تقوم الفصائل بالتأكيد لكل من يعنيه األمر أال قيمة للتفاوض مع م"وأضاف 
 السيما منها المنضوية في -عباس، ولما يمكن أن ينتج عن هذا التفاوض، ويترتب على الفصائل كذلك 

 كشف حقيقة هيمنة فريق التسوية بفساده السياسي وغيره، واالستئثار بقرار -إطار منظمة التحرير
  ".لشعب الفلسطينيالمنظمة دون سائر الفصائل، ما يعني عدم شرعية تمثيل هذه المنظمة وقراراتها ل

حراك وطني شامل يشمل الفصائل والقوى والفعاليات والشخصيات الفلسطينية "هذا ودعا حمدان إلى 
إلعادة بناء الواقع السياسي الفلسطيني، بما يشكل قيادة وطنية يختارها الشعب الفلسطيني، وترتكز في 

  ".د عباسشرعيتها إليه ال إلى العدو الصهيوني وآلته القمعية، كما محمو
قضية القدس وفلسطين هي قضية "أما على المستوى العربي واإلسالمي أكّد القيادي في حماس على أن 

األمة جمعاء، وال يملك محمود عباس وفريقه الخبير في تقديم التنازالت أي حق في مفاوضة العدو حول 
مة الحية بمزيد من دعم مستقبل القدس وفلسطين، وأن أي تنازالت من هذا النوع ستواجهها قوى األ

المقاومة في فلسطين وصوال إلى التحرير، كما أن على األمة أن تحاصر هذا الفريق حتى يعود إلى 
  ".شعبه وخياراته

رغم "وعلى صعيد الحرب التي تشنها ميليشيا عباس ضد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة قال حمدان 
ضد المقاومة وأنصارها، وصوال ) سالم فياض( الفلسطيني الحملة الشرسة ألجهزة دايتون بإشراف لحد

للحرب على دين الشعب الفلسطيني ومعتقده اإلسالمي، فال أظن أن هذه الحملة ستؤدي النهيار الضفة 
الغربية، ولو كان للضفة أن تنهار لحصل ذلك في محطات عديدة من تاريخ المواجهة مع العدو، وفي 

  ". مرة كانت الضفة تخرج أصلب عودا وأفضل أداء بحكم التجربةسنوات أوسلو الجدباء، وفي كل
ما يجري اليوم ال يعني ولم يعن أننا نواجه انهيارا في الضفة، بل نحن نواجه تحديات "كما أكّد أّن 

ومصاعب هي من طبيعة المعركة والصراع مع العدو، وقبول طرف فلسطيني لالنخراط في برنامج 
 ودينه ومقاومته ال يغير من هذه الحقيقة، بل يعني أن العدو يطور وسائل العدو ضد الشعب الفلسطيني

عدوانه وعلينا أن نطور وسائل المواجهة والمقاومة، مع االستعداد لتحمل التضحيات الالزمة لتحقيق 
  ".ذلك

  15/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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  وضين مع االحتاللالمتفاين تمثل وصمة عار في جب وشاتيالصبرا ذكرى : حماس .6
جددت حركة ا حماس تأكيدها على أن المضي في طريق مقاومة االحتالل اإلسرائيلي حتى دحره عن 

 لمجزرة صبرا وشاتيال التي ارتكبها جيش االحتالل في 28وتعهدت حماس في الذكرى . أرض فلسطين
نتقام لدماء أبناء الشعب باال"م 1982أيلول /  سبتمبر16مخيم شاتيال بالعاصمة اللبنانية بيروت في 

إسماعيل رضوان . وقال القيادي في حركة حماس د ". الفلسطيني وتحرير المقدسات من دنس الصهاينة
إن ذكرى مذبحة صبرا وشاتيال التي ارتكبها العدو ضد الشعب الفلسطيني تتزامن مع : "في بيان صحفي

على وقع أشالء شهداء بيت حانون وشهداء بدء المفاوضات المباشرة والعبثية والهزيلة مع االحتالل و
إن هذه الذكرى تمثل وصمة عار في "وأضاف  ". وجرحى جحر الديك واقتحام باحات المسجد األقصى

جبن أوالك المتساوقين والمتفاوضين مع االحتالل الذين خضعوا للشروط اإلسرائيلية واألمريكية في ظل 
   ".هذه الجرائم المتكررة ضد شعبنا الفلسطيني

دماء وأشالء شهداء صبرا وشاتيال وأشالء وشهداء غزة والضفة المحتلة والقدس "وشدد رضوان على أن 
 ". من المجازر الصهيونية ستظل لعنة تالحق كل المفرطين والمهرولين والمتعاونين أمنيا مع االحتالل

 الفلسطينيين لديها إلى أن ودعا القيادي في حماس الحكومة اللبنانية إلى توفير الحياة الكريمة لالجئين
يعودوا إلى ديارهم، مؤكدا على متانة العالقة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني وتوحدهم في مقاومة 

  .االحتالل اإلسرائيلي
  15/9/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   ما بدأه شارون في صبرا وشاتيالتستكملالمفاوضات المباشرة : علي بركة .7

 سنة 28ل السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة، في كلمة له بمناسبة مرور حذر المسؤو: بيروت
على ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيال، من أن الهدف من المفاوضات هو إقامة الدولة اليهودية وليس إقامة 

إن الهدف المعلن للمفاوضات المباشرة لدى قادة العدو الصهيوني واالدارة : الدولة الفلسطينية، وقال
األمريكية هو اقامة دولة يهودية على أرض فلسطين وشطب حق العودة وتهويد القدس وهذا يتنافى مع 

فإذا كان الهدف من مجزرة صبرا . مصالح وأهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة واالستقالل
لسطين؛ فإن هدف  تهجير الالجئين الفلسطنيين من لبنان واعادة توطينهم بعيداً عن ف1982وشاتيال عام 

المفاوضات المباشرة هو تصفية قضية الالجئين بالكامل واستكمال ما بدأه شارون في مجزرة صبرا 
  ".وشاتيال

ليست إال حلقة في سلسلة مجازر إسرائيلية متواصلة بحق الشعب "وأكد بركة أن مجزرة صبرا وشاتيال 
ب العدو الصهيوني لمجزرة صبرا وشاتيال تأتي الذكرى الثامنة والعشرون الرتكا: "، وقال"الفلسطيني

، لتؤكد على طبيعة العدو العنصرية واالرهابية، فالكيان 1982إبان االجتياح الصهيوني للبنان عام 
الصهيوني نشأ على دماء وجراحات الشعب الفلسطيني، وإن ارتكاب المجازر الدموية بحق الشعب 

رض من أصحابها الشرعيين واالستيالء عليها بالقوة، الفلسطيني هي سياسة صهيونية متعمدة لتفريغ األ
وإن هذه السياسة مازالت مستمرة حتى اآلن، فقادة العدو الصهيوني يعملون على تهجير من تبقى من 

 وخاصة من القدس المحتلة القامة دولة خاصة 1948العرب الفلسطينيين من فلسطين المحتلة عام 
رم نتنياهو في المفاوضات المباشرة مع القيادة الحالية لمنظمة باليهود فقط، وهذا ما يطالب به المج

  ".التحرير الفلسطينية
إننا إذ ندين : "، وقال"العبثية"ودعا بركة إلى االعتبار بهذه المجازر ووقف المفاوضات التي وصفها بـ 

مة التحرير المجازر الصهيونية بحق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية واالسالمية، نطالب قيادة منظ
الفلسطينية وبعض األنظمة العربية بوقف المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني العنصري، فهذا العدو 
يستغل المفاوضات لتلميع صورته القبيحة أمام الرأي العام العالمي، ويعمل على فرض وقائع على 
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 الفاصل واالستيطان األرض لتهويد القدس واالستيالء على مزيد من األراضي من خالل الجدار
  .، حد تعبيره"المتواصل

  15/9/2010قدس برس، 
  

   على غزة لشن مزيد من العدوانىسعاالحتالل ي: أبو زهري .8
 سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، أن ادعاءات الكيان الصهيوني بإطالق .دأكد : غزة

 صهيونية داخل األراضي المحتلة سنة تجاه أهداف" قذائف فوسفورية"المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 
المركز "وقال أبو زهري، في تصريح خاص أدلي به لـ  ".هي أكاذيب ال أساس لها من الصحة"، 1948

االحتالل يبحث عن مبررات إضافية لتبرير تصعيده المحتمل ضد قطاع غزة، وفي "، "الفلسطيني لإلعالم
هذه االدعاءات تهدف أيضاً إلى : "وأضاف ".اه الكيانهذا السياق يسوق ادعاءات حول إطالق قذائف باتج

   ".تحريض المجتمع الدولي، ولتبرير استخدام سلطات االحتالل الفسفور خالل حربها األخير على القطاع
يسعي لشن مزيد من العدوان ضد القطاع، بالتزامن مع إجراء "وشدد على أن الكيان الصهيوني 
، مشيراً إلى أن هذا التصعيد وما سبقه وما يرافقه من "في رام اهللالمفاوضات المباشرة مع سلطة فتح 

تهديدات ال تخفينا، وسنواجهها بالصمود، محمالً المجتمع الدولي مسؤولية هذا العدوان وما يمكن أن 
  .يترتب عليه من تداعيات

  15/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  الحقوق الفلسطينيةب" التصرف الفردي" تحذّر عباس من "الشعبية" .9
حذّرت رئيس  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن رام اهللا من 15/9/2010قدس برس، نشرت وكالة 

بالحقوق الفلسطينية، منددة بقرار السلطة العودة إلى " التصرف الفردي"السلطة محمود عباس من 
وقالت  .عسكري اإلسرائيليالمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي في ظل استمرار االستيطان والتصعيد ال

الجبهة في بيان صادر عنها، تعقيباً على جلسات المفاوضات التي عقدت أمس في شرم الشيخ وتُعقد اليوم 
إننا نحذّر المفاوض الفلسطيني من : "في منزل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس

القصد مما يسمى "وأضافت أن  ".قوق الفلسطينيةمضّيه في االستهتار والتصرف الفردي والشخصي بالح
الحل النهائي والدولتين، يستهدف بالحقيقة إلغاء حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني، والهروب 
من االستحقاقات المباشرة لوقف االستيطان وجرائم حرب االحتالل المتواصلة بحق فلسطين أرضاً 

استمرار المفاوضات يؤدي إلى إلحاق أفدح األضرار "لى أن وشددت ع ".وإنساناً ومقدسات وحقوق
  ".بشعبنا ووحدته وثوابته، ويعود بالقضية الفلسطينية من جديد إلى مهاوي المجهول والتصفية والضياع

وفي السياق ذاته؛ أدانت الجبهة الشعبية تصريحات المبعوث األمريكي للشرق األوسط جورج ميتشل في 
 ".قيام دولة يهودية ديمقراطية"يخ، التي أكد فيها أن الحل النهائي يقوم على أعقاب اجتماع شرم الش

إن الموقف األمريكي المستجيب والمنصاع لمواقف حكومة االحتالل الذي يكرس ما يسمى : "وقالت
بالسالم األمني واالقتصادي والدولة ذات الحدود المؤقتة، عبر ما يسمى باتفاق اإلطار، يتعارض مع 

  ".الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقات جنيف الرابعةقرارات 
عضو  نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض أن 16/9/2010القدس العربي، لندن،  وجاء في

عن خشيته من أن تكون المفاوضات الفلسطينية ـ أعرب اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر 
نب الفلسطيني للتوقيع على اتفاق يعترف بيهودية الدولة اإلسرائيلية، اإلسرائيلية فخا الستدراج الجا

، ويصفي القضية الفلسطينية وحق الالجئين في 1967ويعطي األمن لالحتالل والتراجع عن حدود عام 
وأكد مزهر أن هناك إجماعا وطنيا فلسطينيا على رفض  .العودة إلى ديارهم التي هجروا منها

خيارا ضارا وعقيما وجرب على مدار سنوات طويلة ولم يحقق الحد األدنى المفاوضات باعتبارها 
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لحقوق شعبنا، بل أعطى الفرصة لالحتالل ليلتهم األرض الفلسطينية ويهود القدس ويزرع الضفة 
  .بالمستوطنات

  
   األوروبي للضغط على نتنياهوواالتحادتدعو ألمانيا " الديمقراطية" .10

 الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، على ضرورة مشاركة شدد األمين العام للجبهة: دمشق
ورقابة االتحاد األوروبي والرباعية الدولية في العملية السياسية لحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي 

 اإلسرائيلي، على أساس قرارات ومرجعية الشرعية الدولية؛ الوقف الكامل لالستيطان في القدس -
  . المحتلة، ووضع سقف زمني للتفاوض ورفع الحصار عن غزةوالضفة الغربية

إلى خطوات عملية ملموسة "، ألمانيا واالتحاد األوروبي "قدس برس"ودعا حواتمة في بيان صحفي، تلقته 
ضاغطة على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، لتنزل عند قرارات الشرعية الدولية، والوقف الكامل 

في طريق مسدود، وأن الشعب "مؤكدا على أن المفاوضات المباشرة الجارية ". لالستعمار االستيطاني
الفلسطيني في األرض المحتلة والشتات سيتحرك، لوقف المفاوضات الجارية بدون مرجعية ورقابة 
دولية، بدون الوقف الكامل لالستيطان، وفك الحصار البري والبحري والجوي اإلسرائيلي على قطاع 

  ".غزة
  15/9/2010 قدس برس،

  
  حماس والجهاد تشددان على تعزيز العالقات بينهما .11

 إن ما يربطهما من عالقة إستراتيجية وفكرية أكبر من في حركتي حماس والجهاد مسؤولون قال
االختالفات البسيطة التي قد تجري في الميدان بين العناصر الميدانية من الطرفين، وتحدثا عن سرعة 

  .لعالقةالتدخل لوقف أي تدهور با
وعزا عضو المكتب السياسي بحماس صالح البردويل اإلشكاليات الميدانية بين الطرفين إلى عدم التزام 
 .بعض عناصر حركة الجهاد بأوامر قيادتها السياسية حيث أن العالقة بين القيادتين السياسيتين مميزة

 واألخرى هي مشاكل ميدانية، المشاكل التي تقوم بين الفينة"وأوضح البردويل في حديث للجزيرة نت 
فبعد الحسم العسكري هناك عناصر من األجهزة األمنية السابقة والمنفلتين من حركة فتح انضموا 
للمجموعات العسكرية في الجهاد لتوفر لهم غطاء للهجوم على حماس ويستغلون كل فرصة إلشعال 

ن تنقي صفها من هؤالء المنفلتين وهم في كل مرة تتعهد قيادة الجهاد أ"وأضاف  ".الفتنة بين الطرفين
ونبه البردويل  ".يطلبون منا المزيد من الوقت والتريث إلى حين إنهاء ذلك، ونحن مرتاحون لهذا األمر

إلى أن هناك بعض التجاوزات من قبل عناصر الجهاد كإطالق النار في مناسبات األفراح ومحاولة 
واطنين والتحقيق معهم ودائما يتم معالجة ذلك من قبل بعضهم القيام بأعمال غير قانونية كاختطاف م

   .الحكومة بغزة التي تجري اتصاالتها باستمرار مع الجهاد
وأشار إلى أن حماس تتعامل بالصبر والتفهم لمبررات القيادة السياسية وتحاول أن تطور العالقة مع 

وشدد  .الة من الهدوء التام والتفاهمالمستوي السياسي والعسكري بالجهاد ميدانياً من أجل الوصول إلى ح
البردويل على أن هناك انسجاما كبيرا بين حماس والجهاد في القضايا السياسية األساسية والثوابت 

  .الوطنية، مؤكداً أن التنافس بين الطرفين في الخير مشروع وإيجابي
 حركته على عالقة من جهته أكد عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن

إستراتيجية مع حماس وال اختالف بينهما من حيث المبادئ والمنطلقات واألفكار، مشدداً على أنهم في 
وبيّن البطش في حديث للجزيرة نت أن بعض العراقيل الميدانية  .طور تعزيز العالقات أكثر مع حماس

فاق وااللتقاء مع قيادات حماس والحكومة يتم حلها خوفا من أن يقوم البعض بتصعيدها ويتم ذلك عبر االت
  .في قطاع غزة
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وكشف البطش عن لقاء بين حركته ووزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد في األيام الماضية 
تطرق إلى بعض اإلشكاليات الميدانية وكيفية التغلب عليها، مؤكداً أنه لمس من حماد حرصاً أخوياً 

من يعمل يخطأ وتقع أحيانا "وأضاف البطش  .االستعداد لحل جميع اإلشكالياتوروحاً مشتركة للتعاون و
، مبيناً أن الجهاد "بعض التجاوزات سواء من األمن أو من عناصر الطرفين سرعان ما يتم التدخل وحلها

وأشار البطش إلى أن التنافس الوحيد  .لن تقبل بتحول عالقتها مع حماس من اإلستراتيجي إلى التكتيكي
ين الطرفين في مجال المقاومة والمساجد والتربية وهذا أمر محمود، موضحاً أنهم يسعون لنقل ب

  .التفاهمات بينهما إلى قواعد الطرفين لتخفيف االحتقان
  15/9/2010نت، .موقع الجزيرة 

  
   حماساثنين من اإلداري لقياديين االعتقالمحكمة إسرائيلية تجدد  .12

سرائيلي، االعتقال اإلداري بحق القياديين، في حركة حماس رأفت جددت سلطات االحتالل اإل: نابلس
وقال الناشط الحقوقي  .ناصيف من طولكرم، وعدنان عصفور من نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة

أن محكمة عوفر جددت وللمرة الرابعة اعتقال "احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي 
وأشار البيتاوي، في تصريح صحفي تلقته  ".وذلك دون توجيه أي تهمة بحقهما) ر شهو6(القياديين لمدة 

يعود لجهاز "إلى أن القرار في تمديد االعتقال اإلداري من عدمه ) 15/9(األربعاء " قدس برس"
المخابرات اإلسرائيلي الذي يتذرع بالملف السري لتبرير التمديد، وهو األمر الذي يحد من دور المحامي 

  ".ل وجوده شكلياويجع
  15/9/2010قدس برس، 

  
  حماس أطلقت قذائف فسفورية على النقب :مصادر عسكرية إسرائيلية .13

) 15/9(ادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجناح العسكري لحركة حماس، أطلق األربعاء : الناصرة
خل األراضي المحتلة باتجاه أهداف إسرائيلية دا" فسفوريتان"عشر قذائف صاروخية، من بينها قذيفتان 

  .1948سنة 
 إطالقعناصر حماس حاولوا كذلك "ونقلت القناة الثانية في التلفزيون العبري عن المصادر زعمها أن 

 هذه المحاولة باءت أنعلى هدف يقع شمالي مدينة عسقالن الليلة الماضية، إال " غراد"صاروخ من نوع 
هذه ليست أول مرة تطلق فيها قذائف فوسفورية من  "وأشارت المصادر ذاتها أن .، بحسب قولها"بالفشل

، دون أن تذكر "ال يستبعد أن يكون إطالق هذه القذائف قد تم عن طريق الخطأ"، مضيفا أنه "القطاع غزة
  .مزيداً من التفاصيل

  15/9/2010قدس برس، 
  

  سقوط ثالث قذائف على عسقالن والنقب الغربي: مصادر إسرائيلية .14
داخل األراضي (إسرائيلية أن منطقة النقب الغربي، ومدينة عسقالن الساحلية ذكرت مصادر : غزة

، للقصف بثالث قذائف )15/9(تعرضتا الليلة الماضية وصباح اليوم األربعاء ) 1948المحتلة سنة 
، أطلقتا من قطاع غزة، سقطتا صباح اليوم األربعاء "هاون"وأفات اإلذاعة العبرية بأن قذيفتا  .صاروخية

وأشارت إلى قذيفة ثالثة كانت قد سقطت الليلة الماضية قرب المنطقة  . منطقة النقب الغربيفي 
وأكدت اإلذاعة أنه لم يؤد سقوط أي من القذائف المذكورة إلى  .الصناعية جنوب مدينة عسقالن الساحلية

  .وقوع إصابات أو حدوث أضرار
  15/9/2010قدس برس، 
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  ة مفاوضات السالم صواريخ حماس لعرقل: "االندبندنت" .15
ترى صحيفة االندبندنت، في سياق تقريرها الصادر في عددها الخميس، حول الصواريخ : حيدر البطاط

 حركة حماس تحاول من خاللها عرقلة مباحثات السالم الجارية إن، إسرائيل على جنوبي أطلقتالتي 
االرتفاع الحاد والمفاجئ في الهجمات  إنوتقول  .أمريكية برعاية وإسرائيلحاليا بين السلطة الفلسطينية 

 مقتل إلى أدى بقصف إسرائيل، والتي ردت عليها إصابات، والتي لم تسفر عن إسرائيلالصاروخية على 
، يأتي وسط نشاطات بدعم قوي من واشنطن لتحقيق انفراج في عملية السالم في األقلشخص على 

  .، بعد نحو عامين من الجموداألوسطالشرق 
 يكون متفائال أن الخاص للمنطقة جورج ميتشل حرص على األمريكي المبعوث أن إلىحيفة وتشير الص

 الجانبين يحققان تقدما فيما له صلة بتمديد التعليق المؤقت للنشاطات االستيطانية في إنبحذر بقوله 
  . المقامة في الضفة الغربية المحتلةاإلسرائيليةالمستوطنات 

  16/9/2010، ) بي سيبي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  المباشرة على المفاوضات في نابلس احتجاجاًفصائل يسارية تتظاهر  .16
احتج عشرات الفلسطينيين، في نابلس بدعوة من فصائل يسارية في مدينة نابلس شمال الضفة  :لندن

وطالب المتظاهرون، بمشاركة قيادات فصائل يسارية وشخصيات . الغربية، أمس على المفاوضات
ية مستقلة، بوقف المشاركة الفلسطينية في المفاوضات وضرورة إلزام إسرائيل بمرجعية محددة فلسطين

  .لها ووقف شامل للبناء االستيطاني للمشاركة فيها الحقا
وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خالل 

، معتبرا »إجماع فلسطيني على رفض المفاوضات الجارية مع إسرائيل"جود المظاهرة، إنها تؤكد على و
، داعيا "لن تفضي إلى أي جديد يمكن أن يخدم مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني"أن هذه المفاوضات 

 .القيادة الفلسطينية إلى االستجابة للرأي العام الفلسطيني بالتراجع عن قرار المشاركة في هذه المحادثات
غير جاهزة إلجراء أي مفاوضات تقود فعليا إلى حل ينهي االحتالل "خالد أن الحكومة اإلسرائيلية ورأى 

، محذرا من مساعي أميركية وإسرائيلية لفرض حل يقوم على دولة مؤقتة على الجانب "اإلسرائيلي
  .الفلسطيني

  16/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   البارد ضد مفاوضات شرم الشيخ يم نهر مخ فيقوى اليسار الفلسطيني تعتصم: لبنان .17
 في مخيم نهر "االونروا"نظمت قوى اليسار الفلسطيني أمس، اعتصاماً أمام مكتب مدير : الباردمخيم نهر 

 شارك فيه نحو مئة وخمسين شخصا، مطالبين السلطة الفلسطينية بوقف المفاوضات  شمال لبنانالبارد
  . لتها الثانية في شرم الشيخ في مصرالمباشرة مع إسرائيل، التي استكملت جو

 لتحرير "الديموقراطية" و"الشعبية" المعتصمون، الذين تجمعوا بناء على دعوة من الجبهتين وتجمع
 في لبنان ونائب أمينها في "الديموقراطية"، وأكّد عضو قيادة "حزب الشعب"فلسطين، باإلضافة إلى 

 في ظل االستيطان وجدار الفصل العنصري وتهويد رفض استئناف المفاوضات«المخيم عبد اهللا ذيب 
القدس وترحيل أهلها وقضم الضفة واستمرار حصار غزة، وهو مشروع يهدف إلى إغالق الطريق على 
حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وعاصمتها القدس، لمصلحة دويلة مقطعة األوصال بالمستوطنات 

 إلىة وتهويد القدس وشطب حق الالجئين بالعودة والجدار وضم أجزاء واسعة من أراضي الضف
  . "ديارهم
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كما شدد على ضرورة اإلسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتوفير األموال الالزمة لذلك واتخاذ 
قرار سياسي بإنهاء الحالة األمنية وإلغاء نظام التصاريح، مطالباً مجلس النواب بإصدار تشريعات قانونية 

  .   "ألن ما أقره المجلس يعتبر خطوة منقوصة وال تلبي الحد األدنى من حقوقنا"ق اإلنسانية إلقرار الحقو
  16/9/2010السفير، بيروت، 

  
   مجزرة صبرا وشاتيال ضمن المحكمة الدولية  إلدراج يدعو "حزب الشعب" .18

را إن ذكرى مجزرة صب" قدس برس" بيان صحفي تلقته يالفلسطيني فزب الشعب ح قال :رام اهللا
تعيد لألذهان الوحشية اإلسرائيلية التي ارتكبت فيها تلك المجزرة من خالل قتل األطفال والنساء "وشاتيال 

والشيوخ، وبقر بطون الحوامل وتقطيع األوصال في واحدة من أفظع المجازر التي عرفها التاريخ 
 كافة المستويات، من أجل ودعا الحزب إلى التحرك الفلسطيني الشعبي والرسمي الداعم على ".اإلنساني

إبقاء ذكرى المجزرة حية في األذهان والعمل على إدراجها ضمن صالحيات محكمة الجنايات الدولية 
  .والسعي إلنفاذ مواثيق المحكمة على مرتكبيها

  15/9/2010قدس برس، 
  

   تستعد إلطالق حملة تضامن مع سعداتفلسطينيةقوى سياسية وشعبية  .19
اسية وشعبية فلسطينية،  إنها تستعد إلطالق حملة تضامن مع األمين العام للجبهة قالت قوى سي: رام اهللا

وأشارت هذه القوى إلى أن الحملة  .الشعبية لتحرير فلسطين األسير لدى سلطات االحتالل أحمد سعدات
 القادم بمناسبة نظر محكمة االحتالل اإلسرائيلي في قضية) أكتوبر(ستبدأ في الخامس من تشرين أول 

  .عاماً) 30(تجدر اإلشارة إلى أن  سعدات محكوم بالسجن الفعلي لمدة . عزله االنفرادي
  15/9/2010قدس برس، 

  
   العلم الفلسطيني في مقره الرسمييرفعنتنياهو  .20

بعد نقاش حاد وتردد، استقبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، :  نظير مجلي- تل أبيب
ود عباس، في مقر إقامته الرسمي برفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلمين الرئيس الفلسطيني، محم
في رسالة إيجابية تجاه الفلسطينيين، باعتبار ان رفع العلم اعترافا بالحق , األميركي واإلسرائيلي

وقد رأت وزيرة الخارجية . الفلسطيني في الحرية واالستقالل واستعدادا للتعامل مع عباس كرئيس دولة
يركية، هيالري كلينتون، التي واصلت أمس إدارة المفاوضات بين الرجلين، رفع العلم الفلسطيني األم

وكانت مصادر مقربة من نتنياهو قد  .»خطوة إيجابية تدل على أن الرياح تهب في االتجاه الصحيح«
إيهود كشفت أن مساعدي نتنياهو اختلفوا حول هذه القضية، مع العلم بأن رئيس الحكومة السابق، 

السيد « سنوات، فرفع العلم الفلسطيني وراح يخاطب عباس 3أولمرت، كان قد بدأ هذا التقليد قبل 
وقد رأى بعض مساعدي نتنياهو أن عليه مواصلة هذا التقليد، حتى ال يسجل تراجعا في نظرة . »الرئيس

  .إسرائيل إلى الرئيس الفلسطيني
  16/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  لإلعالم" تسريبهما تفاصيل المفاوضات"تكي من عريقات وشعث بسبب نتنياهو يش .21

 اشتكى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كال من صائب :عبدالرؤوف أرناؤوط - رام اهللا
عريقات ونبيل شعث، عضوي الوفد الفلسطيني المفاوض، إلى وزيرة الخارجية األمريكية هيالري 

يسربان تفاصيل المفاوضات إلى وسائل اإلعالم "ي محمود عباس بحجة أنهما كلينتون والرئيس الفلسطين
  .رغم االتفاق على الحفاظ على سريتها
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في اآلونة األخيرة نشأ لدى نتنياهو ورجاله إحباط كبير من طوفان المقابالت "وذكرت مصادر إسرائيلية 
الرجالن اللذان يتنافسان . عثالتي منحها عضوا الفريق الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ونبيل ش

بينهما على قيادة المحادثات سربا تفاصيل عن المحادثات التمهيدية التي خطط لها، كاللقاء الذي كان من 
في أعقاب هذه التسريبات ألغي أحد اللقاءات التمهيدية من الجانب : "وأضافت". المتوقع أن يعقد في أريحا

ن شعث ومسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ينشرون دون انقطاع وأبدى نتنياهو غضبا من أ. اإلسرائيلي
ونقل عن نتنياهو قوله ". في وسائل اإلعالم العربية والدولية أقواال سلبية عن فرص نجاح المفاوضات

قررنا أن المفاوضات ستدار بسرية وبدون إمالءات علنية وأنتم . اكبح جماح رجالك: "للرئيس عباس
  ". فظةخرقتم هذا االتفاق بقدم

  16/9/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
  

   على استعداد التخاذ قرارات مصيرية ومؤلمة في المفاوضات"إسرائيل": باراك .22
أكّد وزير الجيش اإلسرائيلي، ايهود باراك على جاهزية واستعداد حكومته التخاذ قرارات : الناصرة

  .ية التفاوضية الجارية، إلحراز تقّدم في العمل"المصيرية والمؤلمة"وصفها بـ 
في حزب العمل، " اللواء العربي"ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم، عن باراك خالل مشاركته في مؤتمر 

إن المفاوضات المباشرة هي فرصة تاريخية، على جميع "، قوله )14/9(والذي انعقد أمس الثالثاء 
الم وهي على استعداد التخاذ قرارات إسرائيل تريد الس"، مؤكّداً على أن "األطراف المشاركة فيها

  .، وفق تصريحاته"مصيرية ومؤلمة من أجل إحالله
  15/9/2010قدس برس، 

  
  كانت أفضل كثيراً من توقعات كل المتشائمين والمشككين في شرم الشيخ المفاوضات: بيريز .23

شرم الشيخ  بيريز إن جولة المفاوضات الثانية في منتجع  الرئيس اإلسرائيلي شمعونقال: وكاالت
وأضاف ال أعتقد أنه . ”كانت أفضل كثيراً من توقعات كل المتشائمين والمشككين“المصري أمس األول 

. باإلمكان حل المشاكل في اجتماع أو اجتماعين أو ثالثة ولكنها بداية، فلنجتهد في القيام بما يمكن انجازه
  .”ا ممكن ويجب أن ينجزيجب التحلي بالجدية للوصول الى السالم، فاألخطار جدية، وهذ

  16/9/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  ا على غزة  تحسم سريعبـحرب يلوح اشكنازي .24
هدد رئيس أركان جيش االحتالل غابي اشكنازي، فيما كان يزور مستوطنة في الضفة، بشن عدوان جديد 

يكون واضحاً خالل وقت قصير، ويجب أن "حسم الحروب المقبلة " إسرائيل"على غزة، وقال إن على 
 شهراً، 20وفي تجاهل لصورة الكيان في العالم إثر محرقة غزة قبل  ".من الذي انتصر ومن الذي هزم

الحروب المقبلة لن تكون أسهل وسنضطر إلى أن نوضح وجهة نظرنا بشكل أفضل، لكن "قال اشكنازي 
  " .يحظر أن نكون مشلولين بسبب صورتنا في اإلعالم

  16/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   باجتياح غزة يهدد جلعاد اردان .25
هدد الوزير االسرائيلي جلعاد اردان بشن حرب أخرى على قطاع : وكاالت – أحمد رمضان -رام اهللا 

 2007على غرار الحرب التي شنها على القطاع اواخر عام " 2رصاص مصبوب "غزة دعاها بعملية 
  . صواريخ أمس 7 ط، وذلك بعد سقو2008ومطلع عام 
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ان "ل اردان خالل مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية ردا على إطالق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة وقا
.. سكان جنوب إسرائيل يحتاجون للرد العسكري"وبحسب اردان، فإن  ".الرد سيأتي عاجالً ام أجالً 

الصواريخ فمن المتوقع في حال استمر إطالق "، مشيراً إلى انه "نتنياهو يقود سياسة الرد السريع والمؤلم
  ".2أن تكون هناك ضرورة للقيام بعملية رصاص مصبوب 

  16/9/2010، المستقبل، بيروت
  

  مسؤولية المجزرة" أسطول الحرية"ل  يحمإلسرائيلية اخارجيةالوكيل  .26
، "لجنة تيركل"يوسي غال، خالل شهادته أمام " اإلسرائيلية"حمل مدير عام الخارجية : )آي.بي .يو (

 نشطاء أتراك وجرح العشرات بنيران 9مسؤولية المجزرة واستشهاد " أسطول الحرية"منظمي أمس، 
لو استجاب "عن غال قوله إنه " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم  .قوات االحتالل التي اعترضت األسطول 

تلفة وأضاف أن الخارجية استعدت مسبقا بطرق مخ" . المنظمون لدعواتنا النتهى الحدث بصورة أفضل
  " .لكن عندما حدث االحتكاك العنيف، واجهنا الوضع بأفضل صورة"لمنع إبحار األسطول 

  16/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  ة الفلسطينية تدرس مبادرات حسن نية تجاه السلط"إسرائيل": "يديعوت" .27
”  غربيينمسؤولين“اإلسرائيلية أمس، نقالً عن ” يديعوت أحرونوت“ ذكرت صحيفة :وكاالت –رام اهللا 

لم تحدد هوياتهم، أن الحكومة اإلسرائيلية تدرس اآلن اتخاذ مبادرات حسن نية تجاه السلطة الوطنية 
الفلسطينية على الرغم من التعقيدات التي تشوب المفاوضات المباشرة، من ضمنها إطالق سراح أسرى 

طة الفلسطينية وتجميد للبناء فلسطينيين ونقل السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى السل
  .خارج الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة

  16/9/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  "أسطول الحرية" تضامنوا مع  يساريين يهودطالباجامعة إسرائيلية تحاكم  .28
أمس، محاكمة طالب ) جنوب(واصلت جامعة بئر السبع اإلسرائيلية : برهوم جرايسي - الناصرة

الماضي، تضامنا مع اسطول ) مايو(ود، بزعم انهم تظاهروا في الحرم الجامعي اواخر أيار يساريين يه
الحرية، من دون ترخيص، وسط احتجاج محاضرين على سياسة إدارة الجامعة التي تالحق الطلبة على 

  .يليفي السلك األكاديمي اإلسرائ" مكارثية"وحذر عميد في الجامعة من أجواء  .خلفية نشاطهم السياسي
  16/9/2010، الغد، عمان

  
   يدعو اإلمام األكبر في تركيا إلى المصالحة"إسرائيل"كبير الحاخامات في  .29

في إسرائيل، يونا ميتسغر، إلى كبير أئمة تركيا، ) رجال الدين اليهود(توجه كبير الحاخامات  :تل أبيب
 القائم حاليا في العالقات وتعيد بالدعوة إلى أن يبادرا معا إلى مصالحة بين بلديهما تضع حدا للتوتر

  .عالقات الصداقة القديمة
وقال ميتسغر، الذي كان يتحدث أمام نشطاء حزب العمل العرب في إسرائيل، إن العالقات بين الشعبين 
اليهودي والتركي تعتبر تاريخية، تمتد في عمق التاريخ مئات السنين، وبنيت طوال الوقت على التعاون 

  .ولكن شابها قبل ثالثة أشهر حدث مؤسف وينبغي أن نتجاوز هذا الحدث. ة والتآخيوالتفاهم والصداق
وهو . وأضاف ميتسغر أن رجال الدين قادرون في مثل هذه الحاالت على عقد راية الصلح وفق األصول
أدعوك «يقترح على اإلمام التركي أن يلتقيه في أقرب وقت من أجل التباحث في شروط الصلح بقوله 

وتمنى . »أو اختر المكان الذي تريد وسآتي للقائك فيه. ومستعد لضيافتك في تركيا. ي في القدسلضيافت



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1909:         العدد       16/9/2010الخميس  :التاريخ

فنحن اليهود نعيش هذه األيام، ما بين رأس السنة ويوم الغفران، فترة «عليه أن ال يخيب ظنه بقوله 
 فتعال نعمل .وأنتم ما زلتم تعيشون أجواء شهر رمضان، شهر التسامح واإلحسان. التسامح والتصالح

وأعرب ميتسغر في الوقت نفسه عن  .»بروح التعاليم الدينية لليهودية ولإلسالم ونطو صفحة الخالف
، في )أبو مازن(تمنايته بأن ينجح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس 

  .ن إسرائيل واألمة العربية واإلسالميةتحقيق تقدم في المفاوضات المباشرة الجارية بينهما، نحو السالم بي
  16/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   يرصد ارتفاع نسبة الضباط المتدينين في جيش االحتالل إسرائيليعسكريتقرير  .30

، الصادرة عن جيش االحتالل "معرخوت"نشرت المجلة العسكرية الشهرية : برهوم جرايسي -الناصرة 
صادر أخيرا، بحثا أكد االرتفاع الحاد في نسبة الضباط المتدينين اإلسرائيلي، في عددها األخير ال

المتشددين، خصوصا في الوحدات القتالية، وهو ما يشير الى احتمال سيطرة مستقبلية لليمين المتشدد 
  .على الجيش

ويقول البحث إن نسبة الضباط المتدينين المتشددين من بين ضباط وحدات النخبة في سالح المشاة، كانت 
، وعلى الرغم  %31 إلى نسبة أكثر من 2007، وارتفعت حتى العام  %2,5 في حدود 1990في العام 

بفعل زيادة في عدد الضباط العلمانيين، إن توجه  % 26 إلى 2008من أن هذه النسبة تراجعت في العام 
  .الزيادة قائم ودائم
ذه، بزعم أنه ال ينظر إلى الضباط إن جيش االحتالل يمتنع عن نشر معطيات كه" هآرتس"وتقول صحيفة 

من خالل معتقداتهم الدينية وغيرها، إال أن الصحيفة قالت إن السبب الحقيقي لتكتم الجيش على هذه 
المعطيات، هو الخوف من أن يؤدي النشر إلى قلق سياسي، من أن التيار المتشدد في طريقه للسيطرة 

  .على قيادة الجيش في سنوات قليلة مقبلة
نى الوصول إلى هذه المعطيات، من خالل البحث الذي أجراه الضابط المذكور، في إطار تكملته وقد تس

  ".معهد األمن القومي"الدراسية في 
ويستخلص البحث أن هذه الزيادة نابعة من أن المدارس الدينية التحضيرية للخدمة العسكرية تنمي الثقافة 

لدينية يختارون التوجه إلى الوحدات القتالية في جيش من طالب هذه المدارس ا % 80العسكرية، فمثال، 
  .من مجمل المنخرطين في الجيش بشكل عام، يختارون الوحدات القتالية % 40االحتالل، مقابل 

من مجمل الوحدات  % 25كذلك فإن نسبة الضباط المتدينين المتشددين في الوحدات القتالية تصل إلى 
، ويذكر هنا  %9إلى  % 7دينين في سائر وحدات الجيش تتراوح ما بين القتالية، بينما نسبة الضباط المت

  .أن فرص االرتقاء في مناصب الجيش أكبر أمام من يخدمون في الوحدات القتالية
  16/9/2010، الغد، عمان

  
   على تعويضات كالناجين من النازية في أوروبايحصلونيهود ليبيون  .31

 بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته يوفال شتاينتس، دفع تعويضات قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي: تل أبيب
  .لليهود القادمين من ليبيا مثلما يحصل بقية اليهود الذين تعرضوا لظلم النازية ومالحقاتها في أوروبا

 6000 مواطن من أصل ليبي في إسرائيل، يحصل كل منهم على مبلغ 5000وسيشمل هذا القرار نحو 
 دوالر، إضافة إلى تأمين صحي وتمويل 500راتب شهري حتى الممات بقيمة دوالر لمرة واحدة و

  .لألدوية وبعض اإلعفاءات الضريبية
  وقالوا . وكان هؤالء الليبيون قد توجهوا إلى محكمة القدس بدعوى طالبين االعتراف بهم كضحايا للنازية
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لمية الثانية، مارست الظلم ضد اليهود في الدعوى إن ليبيا، التي كانت مستعمرة إيطالية إبان الحرب العا
  . على أساس عرقي تماما كما كان عليه الحال في ألمانيا ودول أوروبا الخاضعة للنفوذ النازي
  16/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   مليون شيقل تعويضا لمتضررين من عملياتها العسكرية89 تدفع "إسرائيل": "هآرتس" .32

 اإلسرائيلية إن الحكومة دفعت حتى اآلن ما قيمته عشرات ماليين »هآرتس«قالت صحيفة  :رام اهللا
الشواقل، كتعويضات لفلسطينيين وأجانب رفعوا قضايا خالل السنوات الماضية، ضد انتهاكات الجيش 
خالل عملياته العسكرية التي نفذها في االنتفاضة الثانية، وأوقعت كثيرا من الضحايا في أوساط 

 مليون 89فاصيل نشرتها الصحيفة، فقد دفعت إسرائيل التعويضات التي بلغت وبحسب ت. الفلسطينيين
  . قضية أصدرت محاكم إسرائيلية فيها قرارات لصالح المتضررين524في )  مليون دوالر28(شيقل 

وفي الوقت الذي أقرت فيه المحاكم اإلسرائيلية بحقوق الضحايا في هذه القضايا، فإنها في المقابل 
قضايا األخرى خالل العشر سنوات الماضية، وتنظر اآلن في مئات القضايا األخرى رفضت مئات ال

) آذار(ومن أبرزها قضية الناشطة األميركية راشيل كوري التي دهستها جرافة إسرائيلية في مارس 
وهذا الشهر عقدت المحكمة اإلسرائيلية في حيفا، جلستين للنظر في القضية .  جنوب قطاع عزة2003
  . ألف دوالر324 من قبل عائلة كوري التي تطلب تعويضا قدره المقدمة

، نظام التحقيق العسكري اإلسرائيلي بأنه غير »هيومان رايتس واتش«وتتهم مؤسسات حقوق إنسان بينها 
وتقول كثير من المؤسسات الحقوقية إنه نادرا ما يحضر الجيش اإلسرائيلي المذنبين . مستقل وغير شامل

  .للعدالة
إنه في سبيل الحد من رفع القضايا على إسرائيل، تم وضع بعض القوانين الجديدة من » هآرتس«وقالت 

قبل الجيش والكنيست اإلسرائيليين، ومن بينها عدم النظر في أي قضية إذا مر عليها أكثر من سنتين، أو 
  . »اإلرهابيين«إذا كانت مرتبطة بأي فلسطيني تعتبره إسرائيل من 

  16/9/2010، دنالشرق األوسط، لن
  

  من معسكر إسرائيلي" الو"فقدان صواريخ  .33
من احد " الو" صواريخ من نوع 3تقوم شرطة االحتالل اإلسرائيلي العسكرية بالتحقيق في سرقة 

معسكرات جيش االحتالل في جبل الشيخ في القدس المحتلة، حيث تدور الشبهات أن الصواريخ تم 
، أو إلحدى 1948ام في األراضي الفلسطينية المحتلة عام سرقتها بهدف بيعها إما لعصابات اإلجر

  . المنظمات الفلسطينية
، فان التحقيق جارٍ منذ شهر 2010-9-15األربعاء " يديعوت أحرونوت"وبحسب ما نشرت صحيفة 

، ويسود القلق الشديد أوساط جيش االحتالل وكذلك شرطته 3ونصف بعد اكتشاف اختفاء الصواريخ الـ 
 ارتفاع حوادث السرقة من داخل معسكرات الجيش، خاصة إمكانية بيع األسلحة للمنظمات العسكرية من

  ). إسرائيل(الفلسطينية بهدف استخدامها في العمليات العسكرية ضد 
يصل ثمنه في السوق السوداء إلى عشرات اآلالف من الشواقل، " الو"وأشارت الصحيفة أن صاروخ 

ة ألنه مضاد للدروع ويمكن إطالقه من الكتف وكذلك بعد تثبيته ويمكن استخدام هذا الصاروخ بسهول
 مترا، ويستطيع الصاروخ اختراق 175 ملمترا في حين يبلغ مداه 66على سيارة، ويبلغ قطر الصاروخ 

  .  سنتمترا24جدار من الباطون يصل سمكه إلى متر ويخترق الجدران الحديدية التي يصل سمكها إلى 
  15/9/2010، موقع فلسطين أون الين
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  تعزيزات عسكرية لجيش االحتالل اإلسرائيلي على حدود قطاع غزة:  الثانيةاإلسرائيليةالقناة  .34
ان قوات االحتالل اإلسرائيلي عززت من انتشارها على " القناة الثانية" ذكر التلفزيون االسرائيلي :غزة

  . ئالحدود الموازية لقطاع غزة معلنة حالة تأهب قصوى تحسبا ألي طار
وذكر المراسل العسكري للتلفزيون أن حالة التأهب تاتي ردا على اطالق االصواريخ من القطاع اليوم 
والتي وصلت إلى عشرة صواريخ منذ الصباح اثنتان منها فسفورية، معتبرة أن اطالقها ليس للمرة 

  .األولى وغير مستبعد أن تكون بطريق الخطأ
ال تعتبر سلسلة األحداث األخيرة في قطاع غزة " اإلسرائيلي وأفادت مصادر عسكرية أن قيادة الجيش

وبعض الفصائل األخرى الثبات " حماس"بمثابة التصعيد وانما محاولة من حركة المقاومة اإلسالمية 
  ".وجودها كعامل يجب أخذه بعين االعتبار مع استئناف المفاوضات المباشرة

ماس حاولوا كذلك اطالق صاروخ من نوع غراد على وزعمت القناة التلفزيونية الثانية ان عناصر ح
  . هدف يقع شمالي مدينة عسقالن الليلة الماضية إال ان هذه المحاولة باءت بالفشل 

  16/9/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  السلطات تماطل وتمتنع عن تنفيذ أوامر الهدم في المستوطنات: اإلسرائيليةالمحكمة العليا  .35
العليا اإلسرائيلية، دوريت بينيش، اليوم انتقاداً شديداً للسلطات اإلسرائيلية وجهت رئيسة المحكمة 

وجاءت أقوال بينيش .  لمماطلتها وامتناعها عن تنفيذ أوامر هدم لمنازل غير قانونية في المستوطنات
ل للمحكمة العليا مطالبة بتنفيذ أوامر هدم صادرة ضد مناز" يش دين"خالل بحث التماس قدمته جمعية 

: وقالت بينيش. لمستوطنين في مستوطنة بين ايل شيدت على ارض فلسطينية بملكية خاصة قرب رام اهللا
نحن نبحث ملفات عديدة كهذه ومن كافة التصريحات حول سلم األولويات، لم نرى في أي ملف أن "

سطينية لكن  شقة استيطانية شيدت على ارض فل30وتطالب الجمعية بهدم ".  هناك تنفيذ ألوامر الهدم
وأكد الملتمسون أن المستوطنين شيدوا منازلهم على . السلطات اإلسرائيلية تماطل في تنفيذ أوامر الهدم

ارض فلسطينية دون التراخيص الالزمة وخالفاً للمخطط الهيكلي للمستوطنة، وطالبوا المحكمة بإصدار 
في المقابل .  مها لمالكيها الفلسطينيينالتعليمات بتنفيذ أوامر الهدم على الفور واخالء االراضي وتسلي

ادعت السلطات اإلسرائيلية ان الهدم لم يتم حتى اليوم بسبب أولويات تنفيذ األوامر، وهو تبرير ممجوج 
ويدعي المستوطنون إنهم لم يكونوا على علم . تكرره السلطات اإلسرائيلية للمماطلة في تنفيذ اوامر الهدم

في .  ا منازلهم هي بملكية فلسطينية وأنه تم خداعهم من قبل المستثمربأن االراضي التي شيدت عليه
بدوره قال .  يوما60ًختام جلسة اليوم أمهل قضاة المحكمة السلطات بتقديم رد على اإللتماس خالل 

إن السلطات اإلسرائيلية ترفض تنفيذ أوامر الهدم ألنها " يش دين"المحامي ميخائيل سفراد من جمعية 
    .لمستوطنينتخشى من ا

  15/9/2010، 48موقع عرب
  

  خائفة وقد استبد بها التشاؤم وفقدت الثقة بالمستقبل سابقةال سرائيليةاإل  التعليموزيرة .36
عبرت وزيرة التعليم اإلسرائيلية السابقة بروفسور يولي تمير المستقيلة من السياسة عن قلقها البالغ : حيفا

ز خوفا من تحت أقدامها منضمة بذلك لسياسيين صهاينة على مستقبل إسرائيل وقالت إن األرض تهت
  .آخرين

إنها تعترف بأنها » يديعوت أحرونوت«التابع لـ » واينت«وتقول تمير من حزب العمل في حديث لموقع 
لم أسأل نفسي مرة في الماضي ما إذا كانت «وتتابع » خائفة وقد استبد بها التشاؤم وفقدت الثقة بالمستقبل

م وهل لديها مستقبل، واليوم أسأل نفسي هذا السؤال كل الوقت وأمام ناظري أرى نهاية إسرائيل ستدو
  .»الصهيونية
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كنا «: أن جيلها هو آخر جيل متفائل من اإلسرائيليين وتفسر خوفها وقلقها بالقول)  عاما60(وتؤكد تمير 
صالح والتغيير لكنني غير متأكدة اعتقدنا أنه بمقدورنا اإل«السالم اآلن » متفائلين بقدوم السالم وفي فترة

  .»أن جيل أبنائي قادر على إصالح ما يحتاج لإلصالح
يشار أن تمير انضمت لعدة شخصيات سياسية تركت السياسة في إسرائيل أبدت بعضها عن نظرة 

  .ديمقراطية وحيال مستقبلها-تشاؤمية حيال إسرائيل كدولة يهودية
كالة اليهودية األسبق أفراهام بورغ الذي وجه انتقادات من أبرز هؤالء رئيس الكنيست ورئيس الو

بالشيطان » لننتصر على هتلر«إلسرائيل وممارساتها غير المسبوقة في قسوتها حيث وصفها في كتابه 
  يهودية الدولة ودعا لتحويلها لكل مواطنيها«مشددا على التناقض بين الديمقراطية وبين 

16/9/2010، العرب، الدوحة  
  

  "اسرائيل الكبرى" فعال عن حلم تخلىهل .. نتنياهو  .37
يعتبر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو واحدا من الصقور لكن مجرد :  ا ف ب-القدس 

مشاركته في مفاوضات السالم مع الفلسطينيين بدأت تثير تساؤالت في اسرائيل حول امكانية انضمامه 
س االسرائيلي شيمون بيريز ، الحائز على جائزة نوبل للسالم وهذا ما يعتقده الرئي. الى صفوف المعتدلين

، الذي ال يفوت فرصة اال ويعبر فيها عن ثقته برجل بات يعلن رغبته في التوصل الى السالم حتى لو 
  ".تنازالت مؤلمة"كلف 

، " انتنتياهو جديد"ال شك في ان الكثير من االسرائيليين يريدون تصديق ان رئيس وزرائهم بات اليوم 
وتكمن القضية في كون . كما عنونت احدى الصحف ، اال ان اراء المحللين تنقسم حيال هذه المسألة

من المتوسط الى نهر االردن بما يشمل الضفة الغربية " اسرائيل الكبرى"نتنياهو ، الذي لطالما دافع عن 
)". لشعبين(دولتين " بمبدأ ، وعارض اي تنازالت عن االرض للفلسطينيين ، رضخ اخيرا الى القبول علنا

، لديه القدرة على التعامل " مخادع"وحتى خصومه يقرون بان هذا السياسي ، الذي غالبا ما عيروه بانه 
  .مع االمور ببراغماتية

، بحسب يوسي الفر المدير " هذا هو السؤال الجوهري"لكن هل االمر يرتبط فقط بالتكتيك السياسي؟ 
من المؤكد ان نتنياهو قال "ويضيف الفر . ستراتيجية في جامعة تل ابيبالسابق لمركز الدراسات اال

اشياء محقة عن السالم في واشنطن خالل لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، لكن يبقى عليه 
  ". اثبات انه جاد في نواياه

تخلى بصدق عن حلم نتنياهو "في المقابل ، يبدي االختصاصي في علم السياسة ايتان غلباو قناعته بان 
على " براغماتي"دفعت به الى اعتماد خط سياسي " العمر ، الخبرة والظروف"، وان )" اسرائيل الكبرى(

ووصف المعلق في صحيفة هآرتس اليسارية . خطى اسالفه ايهود باراك ، ارييل شارون وايهود اولمرت
يستخدم القوة العسكرية بالتقتير "ياه بانه ، متهما ا" الحمامة"الوف بن مؤخرا رئيس الوزراء االسرائيلي بـ

  ". ويسعى الى حل دبلوماسي للصراع في نهاية المطاف
  16/9/2010، الدستور، عمان

  
  الموساد ُيجنِّد شبكة إفريقية الختطاف األجانب بالتنسيق مع تنظيم القاعدة ": الجزائريةالنهار" .38

منذ فترة في وضع خطة جيوعسكرية للتوغل أشارت مصادر صهيونية، إلى أن الموساد شرع : محمد بن
في منطقة الساحل اإلفريقي ومد الدعم اللوجيستيكي لتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، بتجنيد 
شبكة إفريقية تعود أصولها إلى دول مالي، موريتانيا، بوركينافاسو والنيجر، وكذلك من بلدان المغرب بما 

  .فيها الجزائر
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ته مجموعة يهودية متواجدة بفرصوفيا مناهضة للدولة العبرية بثته إذاعة محلية، فإن وحسب بيان أصدر
الموساد يقوم حاليا بتجنيد شبكة إفريقية مرتزقة لدفع أوروبيين للسفر نحو منطقة الساحل، تحت غطاء 

تنظيم السفر للسياحة أو اإلستثمار ثم تحويلهم إلى مناطق محرمة تنشط بها جماعات إرهابية ملحقة ب
القاعدة بغرض اإلختطاف وطلب الفدية، وتنضم إلى الخطة عصابات مختصة في بيع األسلحة 
والمخدرات وتجارة الّرق للقيام بمهمة الوساطة، وتمويل التنظيم بهدف ضرب استقرار بلدان المغرب 

رب وأفادت مصادر صهيونية أن الموساد يقوم بتدريب أشخاص من المغ. العربي ال سيما الجزائر
 جزائريا كانوا يقيمون في أوروبا، متابعين بقضايا اإلرهاب تم تحويلهم إلى داخل 25العربي بينهم 

وأن أشارت إلى '' النهار''إسرائيل وهو المعتقل السري المتواجد في ضواحي العاصمة تل أبيب، سبق لـ 
نها اختطاف رعايا إسبان تفاصيله، وقد شرع فعال في شن عمليات إرهابية في بلدان عربية ومغاربية، م

وفرنسيين، أدى إلى تدخل غير دبلوماسي للبلدان األوروبية التي أصبحت تقايض تنظيم القاعدة بدفع 
  . الفدية على حساب أمن وسيادة الجزائر ودول الجوار

من جهة أخرى أكد نواب الكنيست اإلسرائيلي من عرب اليهود أنهم يرغبون في التطبيع مع الجزائر 
 الدولة العبرية، وأن الجزائر حسب ما صرحوا به تمثل مفتاح اإلستثمارات في المغرب العربي لمصلحة

وطرفا حساسا في عملية السالم بمنطقة الشرق األوسط، وطالبوا الحكومة الصهيونية بمزيد من الضغط 
  . افالنتزاع اعتراف الجزائر بالدولة العبرية والتضحية بكل الوسائل الممكنة للظفر باإلعتر

مقترح اللجنة المالية بالكنيست اإلسرائيلي بمنح مساعدات مالية » راديو إسرائيل « من جانب آخر، أذاع 
للنهوض باقتصاد دولة مالي التي اعتبرتها الحكومة الصهيونية إحدى الدول األكثر فقرا، وحسب 

ن جهات لم تعلن عنها فإن حكومة مالي تتلقى أمواال ضخمة م'' النهار''معلومات سرية حصلت عليها 
  . السلطات الرسمية

  13/9/2010الجديد، الجزائر، النهار
  

  "الصليب األحمر" جنيف لالعتصام أمام مقر إلىعائلة شاليط تتجه  .39
تعتزم عائلة الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، التوّجه : الناصرة

لمطالبة منظمة الصليب األحمر الدولية، بتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان إلى مدينة جنيف السويسرية، 
  .زيارة جلعاد شاليط والتأكّد من سالمته

، أن عائلة شاليط تستعد لنصب خيمة اعتصام قبالة )15/9(وأفادت اإلذاعة العبرية، اليوم األربعاء 
 وتكثيف الجهود الدولية الضاغطة مكاتب منظمة الصليب األحمر في جنيف، في إطار دعوتها إلى تعزيز

، لضمان زيارة ابنهم الذي لم يلتق أياً من ممثلي المنظمة منذ "حماس"على حركة المقاومة اإلسالمية 
  .أسره قبل نحو أربعة أعوام

ويأتي هذا التوّجه، في إطار تصعيد مستمر لإلجراءات والخطوات االحتجاجية التي شرع بها والدا شاليط 
بقضية شاليط والعمل على اإلفراج عنه " إبداء االهتمام"، داعين حكومتهم إلى 2006هم عام منذ أسر ابن

  ".حماس"بإتمام صفقة تبادل األسرى مع حركة 
  15/9/2010قدس برس، 

  
  المستوطنين في الضفة" تسليح"توصي بتسهيل " الكنيست"لجنة الداخلية في  .40

اإلسرائيلي، أوصت ) البرلمان(داخلية في الكنيست أفادت مصادر إعالمية عبرية أن لجنة ال: الناصرة
يتسحاق أهرونوفيتش بتغيير األنظمة المتعلقة بمنح أسلحة " األمن الداخلي"وزيري الداخلية إيلي يشاي، و

  .للمستوطنين في الضفة الغربية، واعتماد معايير تسهل حصولهم على األسلحة
  15/9/2010قدس برس، 
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  سرائيلي ألنفاق غزة جرحى في قصف إثالثة وشهيد .41

 على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب عدواناً جوياً استهدف أنفاقاً" إسرائيل"شنت :  رائد الفي-غزة 
  .، أوقعت شهيداً وثالثة جرحى وتسببت بأضرار مادية غزةقطاع

  16/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   جديدة حول المسجد األقصىحفريات .42
، 15/9/2010كشفت مؤسسة األقصى للوقف والتراث اإلسالمي، األربعاء  : محمد القيق- القدس المحتلة

وقالت  .النقاب عن مخططات حفريات جديدة بجانب وأسفل المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة
إن هيئات إسرائيلية تنوي إقامة " :نسخة عنه" فلسطين أون الين"مؤسسة األقصى في بيان لها وصل لـ

 متر مربع أسفل ساحة البراق بعد إجراء عمليات حفر كبيرة 600 تبلغ مساحته مبنى وطابق أرضي
مالصقة للمسجد األقصى وتحديدا في ساحة البراق من الجهة الغربية، وذلك ضمن مخطط تهويدي 

 .لساحة وحائط البراق ومحيط المسجد المبارك
لمخطط الشامل لمنطقة ساحة وأضافت المؤسسة بأن إحدى الصحف اإلسرائيلية نشرت أخبار وتفاصيل ا

، مشيرة "إرث المبكى" البراق، قدمته ما تسمى بلجنة الترميم في بلدية القدس المحتلة وما يسمى بصندوق
وأوضحت أنه وفقاً لتقدير  .إلى أن المخطط ينتظر المصادقة عليه من لجنة البناء والتخطيط في البلدية

  .نفاق أسفل وفي محيط المسجد األقصى المباركاللجان الميدانية فإن المخطط سيتصل بشبكة األ
وطالبت مؤسسة األقصى الجهات المختصة ومؤسسات الدفاع عن المقدسات والحكومات العربية بوقف 

ألن "مسلسل التهويد الذي تتعرض له المدينة المحتلة، محذرة من مخاطر وتبعات هذا المخطط الجديد 
 ".قصى المباركاستكماله يشكل تهديدا ألساسات المسجد األ

  15/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  االحتالل يرتكب جريمة هدم جديدة في قرى النقب .43
، حيث نفذت 48صعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي حربها ضد فلسطينيي الـ:  يافا-النقب العربي 

رية الفرعة صباح أمس جريمة هدم جديدة شملت قرى وتجمعات عربية عديدة في النقب، طالت بيتا في ق
  .وآخر في بلدة تل عراد وبيت في قرية عشيرة بني يعقبه ومحل تجاري في قرية السيد

ورافق عمليات الهدم قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، التي قامت بتطويق البيوت وأحكمت 
تها إلى منافذها ومنعت الدخول إليها، وحمت جرافات وزارة الداخلية التي أجهزت على البيوت وحول

ركام وتركت األطفال والنساء في العراء يفترشون األرض ويلتحفون السماء، متبجحة بحجة أن البيوت 
  .العربية تم بناؤها بدون ترخيص

  16/9/2010الدستور، عمان، 
  

   إخطار هدم لفلسطينيين في األغوار الشمالية16االحتالل يسلم  .44
نطقة المالح في األغوار الشمالية شرق الضفة الغربية  سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي سكان م:جنين

وأفاد فتحي خضيرات، منسق  .تعود لرعاة أغنام فلسطينيين" بركسات" لهدم المحتلة ستة عشر إخطاراً
بأن جيش االحتالل اقتحم أمس الثالثاء منطقة المالح، وسلمت سكانها إخطارات " أنقذوا األغوار"حملة 

  وطالب خضيرات في تصريح  .الحتالل هدمت هذه البركسات أكثر من مرةهدم، موضحاً أن قوات اال
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بوقف االعتداءات المستمرة التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من منطقة  صحف المجتمع الدولي
  .األغوار الشمالية، والضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف هجماتها ضد المواطنين

  15/9/2010قدس برس، 
  

   دونم من بحر عكا100 من أكثر ة لتجفيفخطة إسرائيلي .45
 على تنفيذها، "أراضي إسرائيل"كشف النقاب عن خطة إسرائيلية تعمل مديرية :  حسن مواسي-عكا 

دونم داخل البحر إلنشاء متنزه  100وتضمن تغيير الوضع القائم في المدينة، عن طريق تجفيف أكثر من 
  .وشواطئ سباحة ومساكن وفنادق

ووفقاً للخطة . لمشروع عن ألف دونم وتمتد من نهر الجنوب إلى أسوار البلدة القديمةوتزيد مساحة ا
أيضاً سيتم إنشاء ميناء قرب الميناء الموجود حالياً، وبحسب وثائق البرامج المقدمة للموافقة عليها وحسب 

  ".استعادة الساحل الذي دمر نتيجة لفشل خطة التطوير: "دائرة األراضي فالمشروع هو
كد الشيخ محمد ماضي القيادي في الحركة اإلسالمية في عكا، أن الحديث يدور حول مخطط للبناء وأ

على شاطئ عكا ال يمثل تهديداً للتراث العالمي بقدر ما يمثل تهديداً للوجود العربي الفلسطيني 
ل شركة واإلسالمي، الذي بادرت إليه المؤسسة اإلسرائيلية من خالل عدد من العناوين الرسمية مث

  .خالل سنوات عديدة)  الشعبياإلسكانشركة " (عميدار"التطوير عكا وبلديتها وشركة 
  16/9/2010، بيروت، المستقبل

  
  67 وبقية الضفة منذ الـ القدساالستيطان في  .46

  :1967في ما يلي تذكير بالتواريخ الكبرى لالستيطان منذ : ).ب.ف.ا(
طر الشرقي من القدس وقطاع غزة والضفة الغربية خالل تحتل الش" إسرائيل: "1967 يونيو / حزيران-

  .حرب األيام الستة
جنوب القدس المحتلة، وقد بنيت على أنقاض " كفر عتصيون"بناء أول مستوطنة هي : سبتمبر/  أيلول-

  ).كيبوتس(مستوطنة زراعية 
ة الغربية وقطاع مناحيم بيغن يوسع نطاق قانون االحتالل ليشمل مستوطنات الضف: 1977مايو /  أيار-

  . مستوطنة خارج القدس31غزة مع وجود 
  .للكيان" عاصمة" "الموحدة"يعلن أن القدس " الكنيست: "1980يوليو /  تموز30 -
  .اندالع االنتفاضة الفلسطينية الكبرى التي استمرت ست سنوات: 1987 األول ديسمبر/  كانون9 -
تعيد نشر قواتها في غالبية " إسرائيل"، أوسلواتفاقات  على توقيع أشهربعد ثمانية : 1994مايو / أيار -

السلطة الفلسطينية ترسي دعائم حكمها في أراضي .  قطاع غزة ومن سبع مدن في الضفة الغربيةأنحاء
  .الحكم الذاتي هذه

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يلغي قرار الحظر الجزئي على البناء : 1996 أغسطس / آب-
  .1992ستوطنات والذي أقره سلفه اسحق رابين في في الم

في حينه ارئيل شارون يحض المستوطنين " إسرائيل"وزير خارجية : 1998 نوفمبر / تشرين الثاني-
  .الضفة" االستيالء على مرتفعات"على 

  . باراك إلى السلطةإيهودوصول رئيس حزب العمل : 1999 مايو / أيار28 -
  . مستوطنة في الضفة وقطاع123ون في  ألف مستوطن يقيم180قرابة 

  .اندالع االنتفاضة الثانية بعد تدنيس شارون للحرم القدسي: 2000سبتمبر /  أيلول28 -
  .انطالق أعمال بناء جدار الفصل العنصري في الضفة: 2001مارس  / آذار-
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 قطاع غزة من) عسكرياً واستيطانياً(تنسحب بشكل أحادي " إسرائيل: "2005سبتمبر /  أيلول12 -
  .وتخلي أربع مستوطنات في شمال الضفة

 وحدة 2500بلدية االحتالل في القدس تعلن بناء ما يقرب من : 2008يناير /  كانون الثاني23 -
  .استيطانية جديدة في المدينة

  .على وقف االستيطان" إسرائيل"الرئيس األمريكي باراك أوباما يحض : 2009يونيو /  حزيران4 -
 للتوسع االستيطاني في أشهرنتنياهو يعلن وقفاً جزئياً لمدة عشرة : 2009 نوفمبر/ الثاني تشرين 25 -

  .الضفة، وتبّين أنه غير حقيقي إذ استمر االستيطان
 وحدة استيطانية في القدس، 1600تعطي الضوء األخضر لبناء " إسرائيل: "2010مارس /  آذار9 -

  ".البناء سيتواصل في القدس"فسه نتنياهو يؤكد أن  من الشهر ن15في . األمر الذي يحرج واشنطن
بلدية االحتالل تعطي الضوء األخضر لمشروع استيطاني في القدس : 2010 يونيو/  حزيران21 -

  .يتطلب تنفيذه هدم منازل فلسطينية
عشية استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن، نتنياهو يؤكد أن تجميد : 2010 سبتمبر/ أيلول 1 -
  .سبتمبر/ اء في مستوطنات الضفة ينتهي أواخر أيلولالبن

  . ألف مستوطن300بحسب األرقام الرسمية يفوق عدد المستوطنين المقيمين في مستوطنات الضفة 
  .بتمديد قرار تجميد االستيطان في الضفة" إسرائيل"باراك أوباما يطالب : 2010 سبتمبر/ أيلول 10 -
الحكومة اإلسرائيلية تعلن، بعد محادثات شرم الشيخ، رفضها مطلب : 2010 سبتمبر/ أيلول 14 -

  .واشنطن بتمديد التجميد الجزئي المزعوم لالستيطان
  16/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
  اليهودي" عيد التوبة" الحصار واإلغالق لمناسبة إجراءات يشدد االحتالل: الخليل .47

 الحصار واإلغالق المطبقة في البلدة القديمة إجراءاتالماضية، شددت قوات االحتالل، الليلة قبل : الخليل
اليهودي، فيما ذكرت مصادر من سدنة الحرم اإلبراهيمي " عيد التوبة"من الخليل وحولها، لمناسبة حلول 

 الحرم في وجه إغالق التدابير المصاحبة لتنظيم المستوطنين تجمعات تظاهرية بالمناسبة، شملت أن
  .لي المدينة، حتى فجر أمسالمصلين من أها

  16/9/2010 رام اهللا، األيام،
  

   جنوب قطاع غزة وتجرف أراض زراعيةتتوغل لقوات االحتال .48
، جنوب قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف 15/9 توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء :غزة

 بينها ثالث جرافات، توغلت وقالت مصادر فلسطينية إن سبع آليات عسكرية، .في أراض المواطنين
 وشرعت في أعمال ، متراً داخل أراضي المواطنين في منطقة الفخاري شرق خان يونس250مسافة 

وأضافت أنه رافق عملية التوغل اإلسرائيلي قصف عشوائي دون  .تمشيط وتجريف في أراض المواطنين
  .أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح

  15/9/2010قدس برس، 
  

   يطلق النار على قارب صيد فلسطينيالمصريلسواحل خفر ا .49
 قال صيادون فلسطينيون إن قوات من خفر السواحل المصرية فتحت، صباح األربعاء : فلسطين/رفح
  ، النار على قارب صيد فلسطيني كان يعمل على أطراف السواحل المصرية المتاخمة لساحل 15/9
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": قدس برس"ق من وصوله إلى شاطئ بحر رفح لوكالة بعد دقائ" أبو عمر"وقال الصياد  .قطاع غزة
  ".كان جنود خفر السواحل يوجهون لنا الشتائم في عرض البحر ويطالبوننا بالرحيل"

  15/9/2010قدس برس، 
  

   فلسطينياً في الضفة فجر األربعاء13الجيش اإلسرائيلي يعتقل  .50
 13سرائيلي أمس في الضفة الغربية اعتقلت قوات االحتالل اإل:  سمير حمتو ووكاالت األنباء-غزة 

وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل دهمت مدن نابلس وجنين ورام اهللا وسط اطالق . فلسطينياً
  .نار كثيف وتم اعتقالهم

  16/9/2010الدستور، عمان، 
  

  اإلسرائيلي" نفحة" واقتالع البالط في ُمعتقل غرفتينهدم جدران  .51
يتعرضون منذ شهر رمضان " نفحة" العليا لنصرة األسرى بأن أسرى سجن  أكدت اللجنة الوطنية:غزة

 ".قمع انتقامية قاسية، بحجة وجود هواتف نقاله لدى األسرى يتم تهريبها خالل زيارة األهل"لعملية 
وأوضح بهاء الدين المدهون، منسق عام اللجنة، بأن القوات الخاصة التابعة إلدارة السجون، اقتحمت 

بسجن نفحة، وقامت بعزل األسرى المتواجدين في هذه الغرف في " 13قسم "، في 12 و9غرفة رقم 
زنازين انفرادية، ثم قامت بهدم جدارين في الغرفتين وخلع بالط أرضيات الغرف وتكسير في داخل 
الحمامات، بحجة أن هذه الغرف يتواجد بها هواتف نقاله حديثة تم تهريبها، ورغم هذه اإلجراءات غير 

التقى " دايان"وكشف المدهون أن مدير السجن  .سبوقة، لم تعثر إدارة السجن على أي هواتف نقالهالم
بممثل أسرى حركة حماس في السجن مجدي حماد، وأبلغه تهديداً واضحاً بأن إدارة السجن ستقوم 

  .أسرع وقتبتصعيد كبير غير مسبوق خالل األيام القادمة، إذا لم يتم تسليم الهواتف إلى اإلدارة في 
  15/9/2010قدس برس، 

  
  وسط إطالق كثيف للغاز والرصاص المطاط" عوفر" سجن تقتحمقوات االحتالل  .52

 الصهيونية المعروفة باسم العسكرية قالت مصادر حقوقية فلسطينية، إن قوة من الفرقة :رام اهللا
بية المحتلة، وقامت ، اقتحمت في ساعة متأخرة من يوم الثالثاء سجن عوفر، غرب الضفة الغر"نحشون"

بالتنكيل باألسرى وسط إطالق كثيف للغاز والرصاص المطاطي، فيما تم االعتداء على عدد من 
  .األسرى، وعزل مجموعه أخرى في زنازين انفرادية

، أن مصلحة السجون بررت اعتدائها 15/9وأوضح  نادي األسير الفلسطيني، في بيان صحفي األربعاء 
  .ت بعمليات تفتيش وضبط أجهزة موبايلعلى األسرى، بأنها قام

  15/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  بالضفة" االعتقال السياسي" يدين استمرار حمالت فلسطينيمركز حقوقي  .53
ضد أنصار " االعتقال التعسفي"استمرار تنفيذ حمالت  "المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" أدان :رام اهللا

وإساءة "ألمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية واحتجازهم، حركة حماس من قبل أجهزة ا
نسخة منه، دعوته للسلطة " قدس برس"وكرر المركز في بيان مكتوب وصل  ".معاملتهم، خالفاً للقانون

بالكف عن أعمال االعتقال التعسفي، واإلفراج الفوري عن كافة المعتقلين "الفلسطينية واألجهزة األمنية 
وفقا لتحقيقات المركز؛ فقد استأنفت أجهزة األمن  ".ياسيين، وإغالق ملف االعتقال السياسي نهائياًالس

الفلسطينية، وبخاصة جهاز األمن الوقائي، وجهاز المخابرات العامة، وبمساندة قوات األمن الوطني، 
. حافظة الخليلعشية عيد الفطر وخالل أيامه، حمالت االعتقال ضد نشطاء وأنصار حركة حماس في م



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1909:         العدد       16/9/2010الخميس  :التاريخ

، على يد وتمكن المركز خالل األيام الثالثة الماضية من رصد وتوثيق اعتقال حوالي ستين مواطناً
/ معظم من اعتقلوا في كافة الحمالت األخيرة، منذ نهاية شهر تموز"أشار إلى أن  .الجهازين المذكورين

  ".بلة أي من ذويهم أو محاميهميوليو وحتى صدور هذا البيان، ال يزالون محرومين من زيارة ومقا
  15/9/2010قدس برس، 

  
   يمر بأزمة حقيقية بسبب ممارسات االحتاللفلسطينالتعليم في ": يونيسيف" .54

، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في "يونيسيف" شرعت منظمة األمم المتحدة للطفولة :غزة
شمل المرحلتين األولى والثانية األساسيتين، في جميع غزة، بحملة لتوزيع ثالثين ألف حقيبة مدرسية، ت

  .مدارس قطاع غزة الحكومية، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد
 الفلسطينية يإن التعليم في األراض: "نسخة منه" قدس برس"، في بيان مكتوب وصل "يونيسيف"وقالت 

اد البناء واللوازم التي تدخل غزة بسبب المحتلة يمر في أزمة حقيقية، فهناك فقط كمية محدودة من مو
الحصار، يضاف إليها تنامي أعداد الطلبة، تزيد من تفاقم نظام التعليم الذي يعاني من الضغوط أصالً 

 %90 من المدارس الحكومية وما يصل إلى %82وأوضحت أن  .ويعمل باالعتماد على نظام المناوبتين
وهذا اإلجراء يجبر المدارس على تقليص وقت . مناوبتينمن مدارس األونروا في غزة تعمل بنظام ال

  .الحصص بحوالي الثلث والتخلي عن األنشطة الالصفية
 مدارس حكومية جديدة، وأن األونروا ستحتاج إلى 105إلى أن هناك حاجة لبناء " يونيسيف"وأشارت 

  .الطلبة مدرسة إضافية خالل السنوات الخمس المقبلة الستيعاب الزيادة في أعداد 100
، يواجه الطلبة اليوم العديد من العوائق، بما "ج"وأوضحت أنه في الضفة الغربية، وتحديداً في المنطقة 

يشمل القيود على الوصول إلى مدارسهم، واالضطرار لسير مسافات طويلة مشياً على األقدام، وتدني 
" ج"ه توجد في المنطقة وأشارت إلى أن .مستوى الغرف الصفية بسبب نظام القيود على التراخيص

رام اهللا، وضواحي (في محافظات وسط الضفة الغربية وجنوبها ) %65(الغالبية العظمى من المدارس 
 من المدارس في محافظات شمال الضفة الغربية %35، فيما توجد )القدس، وبيت لحم، وأريحا، والخليل

  ).سلفيت، ونابلس، وطولكرم، وطوباس، وقلقيلية، وجنين(
  15/9/2010رس، قدس ب

  
  2010لسنة % 8 نمواً إجمالياً لالقتصاد الفلسطيني بنسبة يتوقعصندوق النقد الدولي  .55

 في صندوق النقد مسؤوالً، أن  الفرنسية نقالً عن الوكالة13/9/2010، موقع فلسطين أون اليننشر 
في % 16من ، أن قطاع غزة سجل نسبة نمو 13/9/2010الدولي أعلن لوكالة فرانس برس، االثنين 
، لكن معدل البطالة ال يزال "تخفيف قيود الحصار اإلسرائيلي"النصف األول من العام، بفضل ما أسماه 

وأوضح أسامة كنعان ممثل صندوق النقد الدولي لألراضي .  في العالمفي القطاع بين األكثر ارتفاعاً
وتجاوز ". نية جداً بعد حصار صارم جدافإنه ينطلق من قاعدة متد"الفلسطينية أنه بالنسبة إلى معدل النمو 

وأخذت هذه األرقام من . من اليد العاملة الفعلية، أي أحد األكثر ارتفاعا في العالم% 35معدل البطالة 
  . سبتمبر / أيلول21تقرير سيعرض في اجتماع للجهات المانحة الدولية في نيويورك في 

  . ، بحسب كنعان%9السلطة الفلسطينية تحسناً بزيادة وعلى خط مواز، شهد اقتصاد الضفة الغربية بقيادة 
وبحسب ممثل صندوق النقد الدولي، فإن التعهدات التي لم تف بعض الجهات المانحة بها، دفعت بالضفة 

 مليون 300الغربية إلى قروض كبيرة من مصارف محلية نجم عنها عجز في الموازنة بلغت قيمته 
الضفة الغربية يواجه عقبات تسببها حواجز إسرائيلية، وال يمكنه وال يزال القطاع الخاص في . دوالر

  .من مساحة الضفة الخاضعة للسيطرة العسكرية اإلسرائيلية إال بشكل محدود% 60دخول حوالي 
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  إجمالياًتوقع نمواًي صندوق النقد الدولي ، أنغزةورام اهللا،  من 14/9/2010القدس، القدس، وأضافت 
 %9 هذا العام، وذلك بعد النمو الذي حققه اقتصاد الضفة الغربية بنسبة %8نسبة لالقتصاد الفلسطيني ب

  . في قطاع غزة%16في النصف األول من العام والنمو الكبير بنسبة 
  

  2011 عملتها الوطنية عام بإصدارل مسلطة النقد الفلسطينية تأ .56
طينية بالعمل على استكمال بناء  أشارت تقارير صادرة عن سلطة النقد الفلس: سليمان أبو خشبة-عمان 

 عملة وطنية مستقّرة تحل إلصدار بنك مركزي فلسطيني تمهيدا إقامةالنظام النقدي الفلسطيني من خالل 
مكان العمالت المتنوعة المتداولة في المناطق الفلسطينية وتوقعت المصادر ذاتها احتمال  تنفيذ استكمال 

   .2012 أو بداية عام 2011 خالل العام المقبل اإلجراءاتهذه 
  16/9/2010الرأي، عمان، 

  
   لغزةأسبوعياً سيارة 60 .57

أعلن مدير الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصالت، حسن عكاشة، أن عملية :  أدهم الشريف- غزة
 مركبة 60إدخال المركبات إلى قطاع غزة األسبوع القادم ستدخل حيز االنتظام على أن يجري إدخال 

، 16/9/2010أن يجري، صباح الخميس " فلسطين أون الين"وتوقع عكاشة في تصريح لـ. أسبوعياً
 مركبة كان يفترض دخولها إلى غزة، أمس، ولكن نتيجة ظروف خاصة بالسلطات 20إدخال قرابة 

  . سبتمبر الجاري/ اإلسرائيلية والمعابر التجارية تم تأخيرها إلى صباح السادس عشر من أيلول
  15/9/2010، أون الينموقع فلسطين 

  
  376 على غزة إلى الحصارارتفاع شهداء  .58

 على قطاع اإلسرائيليقضى شاب فلسطيني يعاني من المرض جراء استمرار الحصار ): بترا( –غزة 
  . شهيدا376ًغزة ليرتفع بذلك عدد شهداء الحصار من المرضى إلى 

 16/9/2010الدستور، عمان، 
  

  غانا وضع قائمة اغتياالت على رأسها اشكنازي ودحزب اهللا":  مركزيةقضايا"موقع  .59
االسرائيلي االربعاء ان تنظيم حزب اهللا اللبناني أعد ' قضايا مركزية'ذكر موقع : رام اهللا ـ وليد عوض 

ونقـل الموقـع   . قائمة اغتياالت رداً على اغتيال المسؤول العسكري السابق لحـزب اهللا عمـاد مغنيـة    
راتية اسرائيلية لم يكشف هويتها ان حزب اهللا أعد قائمة االغتياالت بحـق             االسرائيلي عن مصادر استخبا   

الشخصيات االسرائيلية بطريقة أوراق الشدة على طريقة القائمة التي أعدتها القوات األمريكية للمسؤولين             
  .في النظام العراقي السابق، والتي كان على رأسها الرئيس صدام حسين

يقف على رأس قائمة االغتيـاالت، بـصفته        ' مائير دغان 'اد االسرائيلي   وبحسب الموقع فإن رئيس الموس    
ثم رئيس شعبة االستخبارات العسكرية الجنـرال       ' غابي أشكنازي 'المسؤول الميداني عن االغتيال، ويليه      

  .مشيرا الى ان بقية القائمة تضم ضباط االستخبارات والجيش والموساد. 'عـــاموس يدلين'
خبارية، أن حزب اهللا مُصر على تنفيذ عمليات االغتيال للشخـصيات اإلسـرائيلية             وترى المصادر االست  

  .المذكورة، بالرغم من تشديد الحراسة عليها
  16/9/2010القدس العربي، لندن، 
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  "عدم منح الفلسطيني حقه في التملك"جنبالط يأسف من  .60

عن أسـفه مـن      األوروبي،     »اتيالكي ال ننسى صبرا وش    «وفد  ، خالل لقائه    جنبالطوليد  النائب  اعرب  
مشروع القانون يعتبر خطوة أولـى، نظـراً   «وأكّد جنبالط على أن     . »عدم منح الفلسطيني حقه بالتملك    «

كما شّدد أمـام ضـيوفه علـى        . »إلى أن اليمين اللبناني ال يسمح حتى بوجود الجئ فلسطيني في لبنان           
  . »مار نهر الباردضرورة تحسين أوضاع المخيمات في لبنان، وإعادة إع«

  16/9/2010، السفير، بيروت
  

  "المستقبل"القضية الفلسطينية في صلب عمل : أحمد الحريري .61
ـ  قال   نعتبر القضية الفلسطينية فـي  " تيار المستقبل "إننا في   : "أحمد الحريري " تيار المستقبل "االمين العام ل

، وعلى هـذا يمـضي الـرئيس سـعد     صلب عملنا السياسي، هكذا علّمنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري     
برئاسـة  " كي ال ننـسى صـبرا وشـاتيال   "كالم الحريري جاء خالل مشاركته في لقاء لجنة        ". الحريري

  منسقتها ستيفانا ليميتي،
، 1984معاناة الفلسطينيين في لبنان ال تزال تتراكم منذ طردهم من أرضهم عـام              " ألن    الحريري وأسف

االسرائيلي مصحوباً بال مباالة دولية إزاء نفي شعب وتشريده وإنكـار           وتزداد سوءاً مع تصاعد التطرف      
  ".حقه في اقامة وطن

هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة والمجتمع اللبنانيين إلنكارهما وتجاهلهما الحقوق المدنية            "وأكد ان   
ة أو رابعة، وأنتم دومـاً      عاشوا كمقيمين من درجة ثالث    "، الفتاً الى أن الفلسطينيين      "بذريعة ووهم التوطين  

  ".تزورون المخيمات واطلعتم على الظروف المأسوية التي يعش فيها اخواننا من أبناء الشعب الفلسطيني
تيار المستقبل يعتبر انه من شأن الحقوق المدنية الخواننا الفلسطينيين أن تشعرهم باالستقرار             "وأوضح ان   

  ".ة الفلسطينية وحق العودةالموقت، مع التشديد على المحافظة على الهوي
هناك فوضـى تعـم واقـع       "، رأى ان    "يكون هناك تطرف أو ارهاب فلسطيني     "وإذ استبعد الحريري ان     

الفلسطينيين المشّردين في أرجاء المعمورة، وال يمكن استيعابها ومعالجتها إال من خالل التنميـة وتلبيـة                
مبادرتنا الى إقرار وتشريع الحقـوق المدنيـة        "ب  ، شارحاً أن ذلك هو سب     "مطالب الحد األدنى من الحياة    

واالجتماعية إلخواننا الفلسطينيين ألن من شأن ذلك أن يبقي قضيتنا فلسطين حاضرة الى حين نيل هـذا                 
  ".الشعب لحقوقه وإقامة دولته

األهـم ان موضـوع     :"، وقال "حقوق الالجئين الفلسطينيين ال يحل في قرار واحد فقط        "وأكد الحريري ان    
حقوق الفلسطينية وضع في المكان الذي يجب أن يكون فيه أي في المجلس النيابي وتحول مـن شـعار     ال

حمايـة  "واعتبر حق العودة     ".مرفوع الى خطة عمل تتطور حسب الظروف السياسية التي يمر بها البلد           
  ."للقضية الفلسطينية وللتمسك بالذات الفلسطيني واألراضي الفلسطينية

  16/9/2010 ،المستقبل، بيروت
 

   صعبة لتحقيق السالمقرارات البد من  : مبارك .62
أكد الرئيس حسني مبارك أن الزعيمين الفلسطيني محمود         : أ . ش .  أ -  خالد األصمعي  -  القاهرة -رام اهللا   

   .  إال أن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات صعبة , عباس واإلسرائيلي بنيامين نيتانياهو يرغبان في صنع السالم
لرئيس مبارك في حديث أدلي به للتليفزيون اإلسرائيلي يذاع يوم السبت القادم إلي اغتنام الفرصة               ودعا ا 

 معربـا عـن      ,  إن أبو مازن قادر علي توقيع االتفاق الدائم         :  وقال  . التاريخية السانحة حاليا لتحقيق السالم    
ارك دعوته إلي مواصـلة تجميـد        وكرر مب   , اعتقاده بأنه يمكن التوصل إلي هذا االتفاق في غضون عام         

   .  مؤكدا أن األمن يتحقق بالسالم وليس باالستيطان , أعمال البناء في المستوطنات
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وأكد مبارك أن مصر تسعي لتشجيع األطراف كافة علي اإلستمرار في المفاوضات للوصول إلـي حـل         
   . عادل للقضية الفلسطينية

 وطالب إسرائيل بمد فترة تجميده بهدف إنجـاح          , حاليةوشدد علي خطورة االستيطان علي المفاوضات ال      
   . المفاوضات

لمست اإلحساس سواء لدي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نيتانيـاهو أو مـع              : وقال الرئيس مبارك  
 لكن هناك    ,  كالهما يريد السالم ويريدان أن تعيش شعوبهما        .. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن     

   .' صعبة يجب أن تتخذقرارات 
 16/9/2010، األهرام، القاهرة

  
   ويدعم مطالبة السلطة بوقف االستيطان"يهودية الدولة" العربي يرفض الوزاريالمجلس  .63

يناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية خالل اجتماعـه           :  محمد الشاذلي  -القاهرة  
عمال الذي أعده المندوبون الـدائمون خـالل اجتماعـات           موضوعاً على جدول األ    23في القاهرة اليوم    

  .استمرت يومين، على رأسها المفاوضات المباشرة التي استؤنفت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل
على مشاريع القرارات التي رفعها المندوبون في ختام أعمالهم أمس إلى المجلس            » الحياة«حصلت  حيث  

السالم العادل والـشامل    « اإلسرائيلية أن    -متعلق بالمفاوضات الفلسطينية    يؤكد القرار ال  وفيها  . الوزاري
  .»في المنطقة هو الخيار االستراتيجي، وأن عملية السالم عملية شاملة ال يمكن تجزئتها

هذا السالم ال يتحقق إال من خالل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل مـن            «لكن مشروع القرار شدد على أن       
، والتوصل إلى حل    1967) يونيو(حتى خط الرابع من حزيران      ... ية والعربية المحتلة  األراضي الفلسطين 

عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين استناداً إلى المبادرة العربية وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الرقم              
عاصمتها القدس   ورفض كل أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة و           1948 لعام   194

  .»الشرقية، وفقاً لما جاء في مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية
رفض المواقف اإلسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين باالعتراف بيهودية دولة إسرائيل          «وأعرب عن   

رافي والجغرافـي   ورفض كل اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقـع الـديموغ            
لألراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض وقائع جديدة على األرض واستباق نتـائج            

  .»مفاوضات الوضع النهائي
احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عبـاس وتثمـين جهـوده فـي مجـال           «وشدد على   

 للسلطة المنبثقة من منظمة التحرير، بما في ذلك المجلس          المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية    
الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحـصار عـن          «وطالب المجتمع الدولي بـ     . »التشريعي المنتخب 

  .»قطاع غزة
 16/9/2010، الحياة، لندن

 
   "اتحاد الدول العربية" لتصبح " العربية الدولالجامعة"تعديل اسم  .64

شف أمين الشؤون العربية بالخارجية الليبية عمران أبو كراع عـن أن الجامعـة               ك : أحمد علي  –القاهرة  
العربية أعدت مشروعاً لتطوير هياكلها وتغيير اسمها إلى اتحاد الدول العربية، وقال أبـو كـراع، فـي                  

إن سرت اسـتعدت أيـضا      : تصريحات صحافية عقب االجتماع التحضيري للقمة العربية األفريقية أمس        
 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن القمة ستعالج ملف إعادة هيكلـة            9القمة العربية االستثنائية يوم     الستضافة  

  .منظومة العمل العربي المشترك
إن القمة الخماسية التي استضافتها ليبيا بحثت عددا من األفكار لتطوير منظومة            : وقال الدبلوماسي الليبي  

مشروعا لبرتوكول بتعديل ميثاق الجامعة بما يـسمح للقـادة          العمل العربي، فيما أعدت الجامعة العربية       
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بإجراء التعديالت المقترحة، ومنها إنشاء مجلس تنفيذي ومفوضية عامة ومفوضيات متخصصة، واسـم             
  .وذلك سيتم خالل مدى زمني يتفق عليه القادة العرب» اتحاد الدول العربية«جديد هو 

فريقية المقرر عقدها في سرت أوائل أكتوبر المقبل قـد عقـدت          كانت اللجنة التحضيرية للقمة العربية اإل     
  . اجتماعا األربعاء بمقر جامعة الدول العربية

 16/9/2010، العرب، الدوحة
 

  "إسرائيل"أوغلو يشدد على بذل ما أمكن في سبيل السالم بين سورية و .65
 األميركية هيالري كلينتون     بحث وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو ونظيرته        : يو بي أي   -أنقرة  

  .في عملية السالم، وأعلن أن انقرة ستواصل بذل ما أمكن للتوصل إلى سالم دائم بين سورية وإسرائيل
، أن كلينتون اتصلت اول من من أمس، بأوغلو وأطلعته علـى آخـر              "وكالة األناضول لالنباء  "وذكرت  

  .تناوال االنتخابات المقبلة في أفغانستانكما . المستجدات في شأن عملية السالم في الشرق األوسط
سـنحاول بـذل مـا      : "إلى ذلك، أعلن الوزير التركي في مأدبة أقيمت في قصر سيراغان في اسطنبول            

، مضيفاً أن تركيا ال تريـد عنفـاً وحـصاراً فـي             "بوسعنا للتوصل إلى سالم دائم بين إسرائيل وسورية       
  .جوارها

 16/9/2010، الراي، الكويت
 

   كثيف يتعرض إلطالق نار"إسرائيل" ومصر بين عوجة وسط سيناءمنفذ ال .66
 تعرض منفذ العوجة البري بوسط سيناء والمخصص للتبادل التجـاري بـين مـصر               : سيناء –القاهرة  

وقالت مـصادر قبليـة إن قـوات الـشرطة          . إلطالق نار مكثف صباح أمس      ” اإلسرائيلي“واالحتالل  
  .ن بإطالق النار لكن االشتباكات لم تسفر عن وقوع إصابات المتمركزة في المنفذ بادرت المهاجمي

وأكد شهود عيان أن توترات أمنية وتبادالً إلطالق النيران قد وقعا بمحيط المعبر وفي الطريق المـؤدي                 
  .إليه ما جعل حركة نقل البضائع بين مصر والكيان تتوقف لقرابة ساعتين 

  16/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   يتحقق فقط عن طريق السالم"سرائيلإ"من أن أ على كلينتون تؤكد .67
كلينتون لقاء مـع الـرئيس االسـرائيلي،        وزيرة الخارجية األمريكية    عقدت  :  زهير اندراوس  -الناصرة  

على االنترنت اّن االجتماع كان بناء وخالله اكدت وزيـرة          ' هآرتس'شمعون بيريس، وقال موقع صحيفة      
سرائيلي باّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الـسلطة الفلـسطينية           الخارجية االمريكية للرئيس اال   

محمود عباس جديان في جهودهما للتوصل الى حل خالق حول مواصلة تجميد االستيطان فـي الـضفة                 
الغربية، باالضافة الى ذلك نقل الموقع عن كلينتون قولها لبريس اّن عباس ونتنياهو قد باشرا في نقـاش                  

النهائي، هذه القضايا التي ال يمكن حلها اال عن طريق المفاوضات المباشـرة، علـى حـد                 قضايا الحل   
  .تعبيرها

عن كلينتون قولها انّهـا علـى علـم ودرايـة           ' يديعوت احرونوت 'عالوة على ذلك، نقل موقع صحيفة       
ضافت قائلة  بالشكوك االسرائيلية بسبب الجهود التي بذلت الحالل السالم وكان مصيرها الفشل، ولكنّها ا            

ان الوضع القائم بات ال يحتمل بالمرة، وتابعت قائلة انّه من الممكن جدا ان يستمر الوضع القائم على ما                   
هو حتى ثالث سنوات، ولكّن الطريق الوحيد للحفاظ على امن الدولة العبرية هو الـسالم، علـى حـد                    

  .تعبيرها
16/9/2010، القدس العربي، لندن  
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   محادثات ماراثونية حول مسألة حدود الدولة الفلسطينيةتقترحمريكية االدارة اال": هآرتس" .68
النقاب عن اّن االدارة االمريكية تمارس ضـغوطا        ' هآرتس'كشفت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  

كبيرة على عباس ونتنياهو من اجل حل الخالف القائم بينهما حول تجميد االسـتيطان االسـرائيلي فـي                  
محتلة، خصوصا واّن قرار الحكومة االسرائيلية بتعليق النشاطات االستيطانية بالـضفة           الضفة الغربية ال  

  .ينتهي سريان مفعوله في السادس والعشرين من الشهر الجاري
وزيرة الخارجية  وقال المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، نقال عن مصادر عليمة في تل ابيب، اّن               

س في لقاء شرم الشيخ مقترحات في موضوع التجميد، ولكن لم يتحقق            كلينتون طرحت اول ام   األمريكية  
  .اي اختراق

وبحسب المصادر عينها فاّن احد المقترحات التي طرحتها االدارة االمريكية هي الـشروع فـورا فـي                 
محادثات ماراثونية حول مسألة حدود الدولة الفلسطينية، وفق جدول زمني محدد ال يزيـد عـن ثالثـة                  

  .لمقابل يوافق الفلسطينيون على مواصلة المحادثات رغم انتهاء التجميدفي ا. اشهر
وترى االدارة االمريكية، حسب الصحيفة، اّن ترسيم الحدود سيوضح اين مسموح السـرائيل ان تبنـي                

  . واين ينبغي تجميد البناء، كون هذه المستوطنات لن تكون جزءا من اسرائيل في اتفاق مستقبلي
مريكية ترى في التوصل التفاق سالم مصلحة فلسطينية        دارة األ سرائيلية الى اّن اإل   إلشارت المصادر ا  أو

واسرائيلية على حد سواء، باالضافة الى اّن السالم بينهما، بحسبها، يخدم المصالح الوطنيـة للواليـات                
صل التفـاق   المتحدة االمريكية، مشددة على اّن عباس ونتنياهو يجب ان يستغال هذه الفرصة الذهبية للتو             

  .بينهما ينهي الصراع بين الشعبين
16/9/2010، القدس العربي، لندن  

  
   بحث قضية الحدود واالستيطانهأوباما يدرس دعوة نتنياهو إلى واشنطن، على ضوء رفض .69

قبيل ساعات من انطالق قّمة القدس، كشفت الصحف اإلسرائيلية أن أوباما يدرس            :  أ ب  -ألكس براندون   
  .ى واشنطن، على ضوء رفض نتنياهو بحث قضية الحدود وحل مسألة تجميد االستيطاندعوة نتنياهو إل
إنه في حال عدم حدوث تقدم خالل جولة القدس، سـيدعو أوبامـا             » يديعوت أحرونوت «وقالت صحيفة   

نتنياهو إلى واشنطن يوم االثنين المقبل للضغط عليه للموافقة على ترسيم الحدود بناء على اقتراح تقدمت                
، 1967رسم الحدود على أساس عـام       «وينص االقتراح على    . ه كلينتون ورفضه المسؤول اإلسرائيلي    ب

مع تعديالت تتمثل بتبادل أراض، على أن يتمكن الجانبان من تحديد المناطق التي ستكون تحت سـيادته                 
  .»بعد التوصل إلى اتفاق سالم، وبذلك تحل مسألة البناء في المستوطنات أيضاً
16/9/2010،  بيروتخبار،األ  

  
  "ليست أكثر من فرصة"ألمانيا تعتبر المفاوضات تقدماً لكنها  .70

وصف وزير الخارجية األلمانية غيدو فيسترفيلله أمس انتقال المفاوضـات بـين            :  اسكندر الديك  -برلين  
علـى طريـق حـل      » تقدم«الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني من محادثات غير مباشرة إلى مباشرة بأنه           

» ليست أكثر مـن فرصـة     «لنزاع في الشرق األوسط، لكنه استدرك قائالً إن المفاوضات الجارية حالياً            ا
  .حتى اآلن

ورحب فيسترفيلله في كلمة ألقاها أمام البرلمان االتحادي باسم الحكومة لمناسبة بـدء المناقـشة العامـة                 
وقت لم يكن الكثيرون يـصدقون  في «، بالمفاوضات الجارية في شرم الشيخ وفي القدس،    2011لموازنة  

  .»حتى وقت قصير إمكان حصولها
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، »بالتخلي عن كل ما يمكن أن يهدد استمرار عملية الـسالم  «وبعد أن وجه نداء إلى األطراف المتنازعة        
التخلي الكامل عن العنف، لكن أيضاً تجميد كل        «أكد أن حكومته تؤيد حل الدولتين الذي يتطلب في رأيها           

  .»تيطانيةالنشاطات االس
عن مدى جدية المحادثات الجارية بين الجانبين اإلسـرائيلي والفلـسطيني           » الحياة«ورداً على سؤال لـ     

  .وسط التشاؤم الكبير الموجود في المنطقة
تصاالت االنطباع األولي الذي تكّون من خالل اال      «قال الناطق باسم وزارة الخارجية أندرياس بيشكه إن         

نية هو أن المفاوضات تجرى بكل جدية، وأن الطرفين دخال فـي المواضـيع              معالجارية مع األطراف ال   
  .»الجوهرية المعقدة والصعبة المتعلقة بالحل النهائي

16/9/2010، الحياة، لندن  
  

   لاللتزام بتجميد االستيطان"إسرائيل"لمانيا تدعو أ .71
ل بالتخلي عن بناء المزيد مـن       طالب وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله ، إسرائي       :  د ب أ   -برلين  

وقال الوزير الذي يشغل منصب نائب المستشارة أمس فـي البرلمـان            . المستوطنات في الضفة الغربية   
األلماني ، إنه يجب التخلي عن كافة األمور التي من شأنها تعريض محادثات السالم الجاريـة حاليـا ،                   

  .تيطانية في المناطق الفلسطينيةللخطر مع االلتزام بالحفاظ على تجميد المشاريع االس
16/9/2010، الدستور، عمان  

  
  كوشنير متشائم إزاء نتيجة المفاوضات ويشعر بالمرارة من إقصاء أوروبا عنها  .72

 أمام نواب لجنة الشؤون الخارجيـة فـي          فرنسا  برنار كوشنير وزير خارجية    قال: محمد بلوط  - باريس
  .. ت شرم الشيخ وواشنطن وغيرها ال شيء يرجى من لقاءا،البرلمان الفرنسي

االستيطان الذي قد يجمده اإلسـرئيليون      . ويقدم الوزير تصورات عن العقبات التي تجعل تشاؤمه مفهوماً        
طرح لن تقبل بـه ال الجامعـة العربيـة وال           «وهو  . »ج«ويستمر في المنطقة    » ب«و» أ«في المنطقة   
  . »الفلسطينيون

ن أوروبا تعامل كممّول للعمليات الدبلوماسية في المنطقة من دون أن           أما األسى لدى الوزير الفرنسي، فأل     
، »ال نستطيع أن نكون مجرد شـباك للـدفع        «يكفي ذلك أميركيا للحصول على بطاقة دعوة إلى المؤتمر          

فرصتكم األخيرة للتوقيع على اتفاق سالم ستكون       «ومع ذلك يلوح الوزير الفرنسي لإلسرائيليين بنصيحة        
ن، وهو الممثل األخير لجيل التفاوض، وهو لم يعد شاباً، وإذا فاتت هذه الفرصة، ال أدري ما                 مع أبو ماز  

المفاوضات جيدة مع ذلك، لكنها كادت أن تكـون أفـضل لـو حـضرها االتحـاد                 «و. »الذي سيحصل 
  . »األوروبي

16/9/2010، السفير، بيروت  
  

   " الحريةسطولأ"مم المتحدة حول ولي لألأتقرير  .73
تسلم االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون االربعاء تقريرا اوليـا            : )ا ف ب  ) (االمم المتحدة (نيويورك  

 قبالة شاطىء غزة وقتل فيه تـسعة اشـخاص          "سرائيلإ"كان طلبه حول حادث االسطول الذي اعترضته        
  .مايو الماضي ولكنه ال يلقي اي ضوء على الظروف /يارأنهاية 

كما كان منتظرا، هذا التقرير متعلق بشكل كبير باالجراءات القـضائية           "لعام  وقال متحدث باسم االمين ا    
  ".بطبيعته

واضعي التقرير اتفقوا على انه على ضوء المعلومات التي جمعت حتى االن سوف             "واضاف في بيان ان     
يدرسون ويحددون الوقائع والظروف واطار الحادث وسيقدمون توصيات للحؤول دون وقـوع حـوادث              
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ولم تعط االمم المتحدة اي ايضاح حول التقرير ولكنها اوضحت ان التحقيق يتقـدم   ". في المستقبل مشابهة
  ".ايجابي وجماعي"بشكل 

16/9/2010، )االراضي المحتلة(القدس   
  

  يهود أوروبيون يسيرون سفينة إلى غزة .74
لحصار المفروض  قالت منظمة لليهود األوروبيين ترغب في إرسال سفينة مساعدات لكسر ا          : )ا.ب  .د  (

  .على قطاع غزة أمس إن سفينتها جاهزة لإلبحار ولكن الميناء الذي سوف تغادر منه مازال سراً 
اليترير، وهي من زعماء منظمة الصوت اليهودي األلمانية، إن الرحلة تشرف           -وقالت كاتي كاتسنشتاين  

وأضافت أن النـشطاء اليهـود      عليها جماعة يهود من أجل العدالة للفلسطينيين، وهي جماعة بريطانية،           
  .موجودون بالفعل على ظهر السفينة 

16/9/2010، الخليج، الشارقة  
 

   مليار دوالر النفقات األمريكية المباشرة في العراق منذ الغزو642 .75
 باراك أوباما التي طلبت من الكونغرس الموافقة  األمريكيتقول حكومة الرئيس:  محمد سعيد-واشنطن 

، إن تنفيذ توصيات 2011والر لتدريب وتجهيز الجيش والشرطة العراقية في على صرف ملياري د
مكتب المحاسبة العام قد يعرض العراق لخطر مالي ويعرض أيضا للخطر المصالح األميركية في 

 مارس/  مليار دوالر منذ غزوه في آذار642العراق، حيث بلغت النفقات األميركية المباشرة في العراق 
 مكتب الميزانية في الكونغرس الشهر الماضي أن العجز في الميزانية الفدرالية األميركية  فيما ذكر2003

  . تريليون هذا العام هو أعلى مستوى منذ عقود1,3سيصل إلى 
  16/9/2010الدستور، عمان، 

  
ال " حمـاس " مصدر التهديد الحقيقي لألمن القومي المصري والمقاومة الفلسطينية تحميـه و           "إسرائيل" .76

  كل خطراً عليهتش
 خلصت دراسة اعدها باحث فلسطيني لنيل درجة دكتوراه إلى أن إسرائيل ما :ل محمد األسط–غزة 

زالت التهديد الحقيقي لألمن القومي المصري، خصوصاً وأن مؤسسيها وقياديها السابقين والحاليين 
من القومي المصري منذ أدركوا خطورة مصر االستراتيجية على كيانهم، لذا وضعوا خطة الستهداف األ

  .1950عام 
 في حصر مصر وراء حدودها، ومنعها من إقامة تحالفات - وفقاً للدراسة –وتتمثل عناصر هذه الخطة 

مع العالم العربي وبالذات مع سوريا والسعودية والعراق، إضافة إلى إبقاء سيناء عازالً صحراوياً مفرغاً 
أخذ الوظيفة اإلقليمية والمزايا االستراتيجية في المنطقة من من السكان بين مصر وإسرائيل، عالوة على 

  .مصر
وكشفت نتائج أطروحة دكتوراة في الدراسات االستراتيجية أعدها الباحث الفلسطيني إبراهيم حبيب 

أثر المقاومة الفلسطينية على األمن القومي "وقدمها في جامعة الزعيم االزهري في السودان بعنوان 
مالمح االستهداف اإلسرائيلي لألمن القومي المصري، إذ يشمل االستهداف السياسي ، تعدد "المصري

والعسكري واستهداف سيناء واالستهداف األمني واالقتصادي واالجتماعي، إضافة إلى االستهداف 
  .التنموي والحضاري

يض الدور أما أبرز أشكال االستهداف السياسي، فتمثل في محاصرة النفوذ المصري في أفريقيا وتقو
القيادي لها، إضافة إلى السيطرة على منطقة القرن األفريقي من خالل وجودها في إريتريا وأثيوبيا 

  .وجزر دهلك جنوب البحر األحمر
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إن استهداف سيناء يشمل استباحتها سياسياً وعسكرياً خصوصاً وأن اتفاق كامب : "وجاء في الدراسة
ة فيها، عالوة على محاوالت إسرائيل استغالل سيناء كوطن ديفيد منع مصر من ممارسة سيادتها الفعلي

  ".بديل للفلسطينيين
عسكرياً ضغطت إسرائيل على الواليات المتحدة لوقف تسليح الجيش المصري وعقدت معها : "وتضيف

  ".تحالفاً استراتيجياً، كما أنها تحالفت مع أثيوبيا وتركيا
ع الجواسيس واختراق الجبهة الداخلية المصرية، وإثارة وبينت الدراسة أشكال االستهداف األمني في زر

النعرات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، ومحاوالت تقسيم مصر الى ثالث دول سنية في الشمال 
  .وقبطية في الجنوب ودولة حاجزة في سيناء

عها، وسرقة وأشارت إلى محاوالت إسرائيل ربط المساعدات األميركية االقتصادية لمصر بالتطبيع م
أما اجتماعياً فيتم استهداف الشباب . ثروات سيناء التي كان أهمها الغاز الطبيعي عبر اتفاق رسمي

  .المصري عبر محاوالت زيادة عدد زيجات المصريين من إسرائيليات
ويشكل الضغط اإلسرائيلي على دول حوض النيل من أجل تغيير اتقاق تقاسم نهر النيل، أبرز مالمح 

اف التنموي الذي يشمل محاربة التنمية الداخلية من خالل التهديد بضرب السد العالي، والتصدي االستهد
  .لمحاوالت مصر تعزيز السكان في سيناء، إضافة إلى محاربة قطاع الصناعة والزراعة

وبحسب الدراسة، فإن إسرائيل تعمل على تقويض الدور الريادي لمصر من الناحية الحضارية، 
ظهر العاجز الضعيف وأنها تشاركها العداء للمقاومة الفلسطينية، عالوة على استهداف واظهارها بم

المقاومة الفلسطينية في غزة وقبلها في الضفة وبيروت، األمر الذي يضعف الموقف السياسي المصري 
  .ويقلل من هيبة مصر اإلقليمية والعربية
ان المسلمين المحظورة مصرياً، إال أن بجماعة اإلخو" حماس"ورغم االرتباط اإليديولوجي لحركة 

الحركة ال تشكل أي تهديد لألمن القومي المصري وفقاً لكاتب الدراسة الذي يرجع ذلك الى عدة أسباب 
 المصرية وبالتالي فهي ال تسعي لتهديد مصر –تدرك عمق العالقة الفلسطينية " حماس"أبرزها أن 

يران كانت جيدة في عدة مراحل، األمر الذي يعني عدم سياسياً، إضافة إلى أن عالقة مصر بسوريا وإ
ال تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وليس " حماس"بهاتين الدولتين، كما أن " حماس"وجود تهديد لعالقة 

لها أطماع في األراضي المصرية، عالوة على أنها تحصر صراعها مع إسرائيل في حدود فلسطين 
  .التاريخية فقط

إلى تعزيز عالقاتها االستراتيجية مع المحيط العربي وتخفيف الضغط " حماس" سعي وأوضحت الدراسة
االقتصادي اإلسرائيلي عليها من خالل التبادل التجاري مع مصر، إضافة إلى البراغماتية التي أبدتها 

" سحما"في التعامل مع سوريا، رغم عداء األخيرة لجماعة إلخوان المسلمين التي انبثقت منها " حماس"
  .وهو ما ينطبق على مصر

ال تسعى إلى إقامة إمارة إسالمية يمكن أن تهدد مصر، بل " حماس"وأشار إلى أن الوقائع تؤكد أن حركة 
  .أنها تحارب أصحاب هذه األفكار، وتعمل على إقامة نظام حكم ديمقراطي شوري
طرق متعددة أبرزها أن وشددت الدراسة على أن المقاومة الفلسطينية تحمي األمن القومي المصري ب

المقاومة شكلت خطاً دفاعياً رابعاً للخطوط الدفاعية الثالثة التي تشكل استراتيجية سيناء العسكرية، وأن 
الخلل الذي أوجده اتفاق كامب ديفيد بالتسبب بالضعف العسكري في سيناء تعوضه قوة المقاومة 

 زعزعة االستقرار األمني في سيناء، وهي لم بإمكانها" حماس"الفلسطينية إلى حد كبير، كما أن حركة 
تقم بذلك العتبارها أن مصر القوية تساعدها في الصمود لتحقيق أهداف الحركة االستراتجية في 

  .التحرير
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وانتهت الدراسة إلى أن دعم القوى االستعمارية إلنشاء إسرائيل لم يكن عطفاً على اليهود بقدر ما كان 

  ."وموقعها االستراتيجياستهدافاً لمصر ومكانتها 
  15/9/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   والعشرون لمجزرة صبرا وشاتيال الثامنةالذكرى  .77

  نواف الزرو
بينما تصادف اليوم الذكرى الثامنة والعشرون لمجزرة صبرا وشاتيال التي قادها واشرف عليها الثنـائي               

 المشهد الفلسطيني برمته منذ بدايات النكبة ،  ، نستحضر1982مناحيم بيغن وارئيل شارون في ايلول ـ  
ونستحضر على نحو خاص منها ، ذلك السجل الصهيوني الطويل المزدحم بالمجازر الدموية الصهيونية              

 ، وتلك التي نفذت على ايدي الجـيش         48التي اقترفتها التنظيمات االرهابية الصهيونية قبل وخالل نكبة         
  .االسرائيلي بعد قيام دولتهم

ما هو وارد موثق في عدد ال حصر له من الكتب والدراسات والوثـائق ، فقـد أقـدمت التنظيمـات                     فك
اإلرهابية الصهيونية من أجل تحقيق هدف االستيالء على أرض فلسطين واقتالع وترحيل أهلها عنهـا ،                

رجـال ،   على ارتكاب سلسلة مفتوحة من المجازر الجماعية البشعة شملت النساء واألطفال والشيوخ وال            
وذلك عبر ذبح أكبر عدد من الفلسطينيين ، وإرهاب وترويع اآلخرين وإجبارهم على الرحيل والهـروب                
أو اللجوء بغية تفريغ األرض ، فكانت أخطر وأكبر المذابح التي نفذتها تلك التنظيمـات خـالل حـرب                   

  .ا ، والتي ما تزال تفاعالتها وتداعياتها اإلنسانية مستمرة حتى يومنا هذ1948
  على مدار االثنين " المحرقة" ليس فقط لم يتوقف نهج المذابح والمجازر الي ارتقت الى مستوى -ولكن 

والستين عاما الماضية منذ النكبة ، بل باتت هذه السياسة العمود الفقري لالستراتيجية االسـرائيلية ضـد                 
نكبات والمحارق التي ال حـصر  الشعب الفلسطيني ، الذي اصبح يواجه في كل يوم المزيد والمزيد من ال            

  ،...لها
  قاطرة االرهاب الصهيوني

تشير المعطيات الموثقة إلى أن قاطرة اإلرهاب الدموي الصهيوني والمجازر الجماعية المروعـة ضـد               
 1948عرب فلسطين ، قد انطلقت مبكراً ، ومهدت عملياً إلى اقتراف التنظيمات الصهيونية خالل حرب                

زر الدموية المروعة ، وفي هذا الصدد يعترف الكاتب السياسي اإلسرائيلي حاييم            سلسلة متصلة من المجا   
  -: مؤكداً " سنة إرهاب ،؟63:"هنغبي في مقالة نشرتها صحيفة معاريف العبرية تحت عنوان 

في كل حرب وحـرب     .. في الحرب :"لقد لخص زئيف جابوتنسكي السياسة اإلرهابية الصهيونية بما يلي        "
رف هو برئ ؟ ، وإذا لم تشأ المس باألبرياء ستقتل ، وإذا كنت ال تريـد أن تقتـل                    اليس كل طرف وط   

يقدسـون الحيـاة بـالموت      :" سنة منذ ذلك وكما لو لم يتغير شيء          63، لقد مرت    "أطلق النار وال تثرثر   
  ".ويفرضون السالم بالدم 

 األسواق العربية في حيفـا      لقد نفذت التنظيمات الصهيونية سلسلة تفجيرات إرهابية في       : "ويوثق هنغبي   
  ".والقدس والناصرة وغيرها أسفرت عن مئات اإلصابات بين الفلسطينيين

  السجل االسود للمجازر الصهيونية
 انطلقـت قافلـة     - وتراث االرهاب الصهيوني ال حـصر لـه          -فاستنادا الى تلك الخلفية االيديولوجية      

تنظيمات والدولة الصهيونية مسلسال مفتوحا مـن       االرهاب الصهيوني منذ مطلع القرن الماضي لتقترف ال       
  ...ولتفتح سجال اسودا لتلك الدولة ...المجازر

الباحث جميل عرفات يوثق بإن ما جرى في دير ياسين مثال لم يكن المجزرة الفظيعـة الوحيـدة فـي                    
 الهلـع    الفتا إلى أن دير ياسين اكتسبت تميزا بسبب حالـة          48 مذبحة كهذه عام     74فلسطين التي شهدت    
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التي سبّبتها لدى الفلسطينيين فور انتشار وقوعها سيما وأن الصهيونية اهتمت بتضخيمها وترويجها إلـى               
  ".10 - 04 -  2007 الخليج"كافة أنحاء البالد بكثير من التهويل بهدف التخويف كوسيلة للترحيل ـ 

  :فنحن هنا اذن امام
  ...مجازر الجماعية والتهجير الجماعي عاما على النكبة وسياسات التطهير العرقي وال62
  .. عاما على دير ياسين والطنطورة والدوايمة وابو شوشة 62
  ... مجزرة صهيونية جماعية موثقة ضد نساء واطفال وشيوخ فلسطين74 عاما على نحو 62
  ... عاما على مجزرة كفر قاسم54
  ... عاما على المجازر الصهيونية خالل االنتفاضة االولى23
  ...عوام على مجازر انتفاضة االقصى ا10
  ... عاما على مجزرة صبرا وشاتيال28
  .. عامان على محرقة غزة-

انه سجل اسود طويل مفتوح من المجازر الصهيونية الجماعيـة التـي اقترفتهـا التنظيمـات والدولـة                  
  .1948 الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني منذ ما قبل عام النكبة ـ

تبقـى مجـزرة صـبرا      ... ترويعا وخطورة وبشاعة في ذلك السجل الصهيوني       غير ان المجزرة االشد   
  ...وشاتيال

المنقوشة على لوحة لم ينجح غبار الزمن واالحداث والكوارث والمجازر االخرى في إخفائها ولم تـنجح                
  ،...كل محاوالت ال التزييف ومحو التاريخ طمسها

ن دخول جيش اإلحتالل إلـى منـاطق بيـروت           وبعد ساعات قليلة م    1982وتبدء حكاية المجزرة عام     
الغربية وضاحيتها الجنوبية إبان اإلجتياح اإلسرائيلي للبنان ، في اطار خطة مبيتة متفـق عليهـا مـع                  

  .حيث اتفق الحليفان على ضرورة تطهير المخيمات الكتائب اللبنانية
  تفاصيل المجزرة 

 ، ابتدأت العمليات اإلسرائيلية باجتيـاح  1982 ـ  9 ـ  15ففي الساعة الخامسة من صباح يوم األربعاء 
بيروت الغربية بعدما كانت األلغام والمتاريس قد رفعت من معابرها وشوارعها ، وفيما كانـت قـوات                 
الحركة الوطنية اللبنانية منزوعة السالح أو مشتتة ، وبدأ االجتياح بألفي جندي نقلتهم الطـائرات علـى                 

ربع وعشرين ساعة ، أي في صـباح الخمـيس ، كـان طـوق               عجلة إلى مطار بيروت وقبل مضي أ      
  .المهاجمين قد أحكم تماماً حول المنطقة

  الدخول باتجاه المخيمات
 ، دخول العاصمة اللبنانيـة باتجـاه ثالثـة    1982 ـ  9 ـ  14باشرت القوات اإلسرائيلية مساء الثالثاء 

  . مخيمات لالجئين الفلسطينية في غرب بيروت 
وات أية اعتراضات قتالية وهي في طريقها للمخيمات ، وجاء هذا بعد أن أذيع نبأ نـسف                 لم تقابل هذه الق   

المبنى الذي تشغله قيادة حزب الكتائب في األشرفية ، حيث كان يشير الجميل يرأس اجتماعاً لقادة القوات                 
ائـه منـاحيم    اللبنانية ، وقبل أن يتأكد وجوده بين ضحايا النسف ، اتخذ شارون بالتشاور مع رئيس وزر               

  ...بيغن قراراً بدخول الفاكهاني وصبرا وشاتيال ، والطرقات المؤدية إليها مقطوعة
 وفي الخامسة منه بدأت أعمال القتل بعد أن صدر القـرار  1982 ـ  9 ـ  16وفي ظهيرة يوم الخميس 

  .الحكومي عن اجتماع مجلس الوزراء اإلسرائيلي
رة ، من القنابل اليدوية والعنقودية ، إلى السكاكين والخناجر          وقد استخدمت في عمليات اإلبادة أدوات كثي      

والبلطات والحبال ، وهناك دالئل تشير إلى أن عدداً من القتلة أن لم يكن كلهم كانوا في حالـة طبيعيـة                     
مساء يوم الخميس بل كانوا مخمورين أو مخدرين ، وقد أشير أيضاً إلى اسـتخدام عقـاقير مهيجـة ،                    
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لجريمة مخلفات تدل على ذلك ، وال شك في أن بشاعة التمثيل باألحياء من األطفـال                ووجدت في ساحة ا   
  .والنساء والرجال قبل اإلجهاز عليهم ، وكذلك بالجثث نفترض وجود قتلة من نوع خاص جداً 

وقد جرت أعمال التقتيل وسط طوق عسكري وإسرائيلي محكم على المنطقة ، ووسط تكتم إعالمي أشـد                 
  .أحكاماً 

ن القتل على أشده والثناء على القتلة في ذروته والتركتورات والجرافات اإلسـرائيلية تهـدم وتكـوم                 كا
  . الضحايا في حفر تحولت إلى مقابر جماعية 

فكانت حصيلة المجزرة نحو خمسة آالف شهيد هم ضحايا صبرا وشاتيال ، دفعوا حيـاتهم خـالل أيـام                   
  . عن وجه الصهيونية ، ليرى العالم وجهها الحقيقي سافراًمحدودات أزالوا من خاللها القناع الحديدي

  لم يرحموا احدا
 لنا أنـصع شـهادات حيـة عـن          حول تفاصيل المجزرة البشعة تحدث عدد من أبناء المخيمين ليقدموا         

  .المجزرة
شخـصاً  ) 42(روى الحاج أبو إبراهيم زعيتر ، وزوجته أم إبراهيم مشاهد حية عن المجزرة ، وقد فقدا                 

لم يرحموا أحداً ، حتى القطط والكالب الشاردة لم         : عائلتهما في مذبحة العصر ، وقال الحاج زعيتر         من  
تسلم من حقدهم ، وحرابهم السامة ، لقد جمعنا ضحايانا في أكياس من الخيش والنايلون ، بعد يومين من                   

  .اإلنسانية الجريمة ، وهم في ضمير كل المسؤولين والعالم ، وقضيتهم برسم كل المنظمات 
كانوا كالنعاج المذبوحة ، في الشارع ، والدماء تغطي كل مكان الكبار ، والصغار ،               : وقالت أم إبراهيم    

والشيوخ والشباب ، مكدسون في أكوام من اللحوم البشرية ، بعضهم مذبوح من الوريد إلـى الوريـد ،                   
درجة تعذرت علينا معرفة أوالدنا     والبعض اآلخر مقطع األوصال والرأس ، واألجساد كلها مشوهة إلى           

  ) .كأنك في مسلخ .. ( 
الصدفة وحدها أنقذتنا ، إذ حالفنا الحظ وتمكنا في غفلة مـن المجـرمين مـن                : ويضيف الحاج زعيتر    

مغادرة المكان ، وراعنا ما شاهدناه عندما عدنا بعد يومين من فظائع ال يتصورها أي إنسان عاقل ، وال                   
أساة كانت كبيرة جداً بحجم الدنيا ، وكان سالحنا الصبر ، واإليمان بعدالة قضيتنا               الم -يقبلها أي ضمير    

، وحقنا المقدس في الحياة ، لقد ظنوا أنهم يقتلون وطناً ، وفاتهم أن موت هؤالء الشهداء األبريـاء مـن                     
األعـداء  شأنه أن يفجر ثورة ، ويصنع مقاومة ، ويولد من رحم المأساة أبطاالً يعرفون كيف يهزمـون                  

  . ويحققون النصر 
، نجا بأعجوبة ، وقام من      ) عاماً  38(ذكر أن الشاهد الحي الوحيد على وقائع المجزرة هو محمد شمص            

رجل هـادئ   "وكان من الذين كتبت لهم الحياة بقدرة قادر ،          ..  ساعة على وقوعها     36بين األموات بعد    
عصر ذلك اليوم المشؤوم طوق العدو الحـي        : الً  ، تحدث قائ  " رزين له سبعة أطفال كانوا يتحلقون حوله      

وأشار بيده إلى مبنى مقابل لمـدخل مخيمـي         ( من جميع الجهات ، وكان حبيقة يقف على ذلك السطح           
، وجمع المسلحون كل السكان في الشارع العام ، كباراً وصـغاراً ، نـساء ورجـاالً ،    ) صبرا وشاتيال   

.. الفه الحظ ويجد مكاناً ، وقف ووجهه إلـى الجـدار المقابـل              وأمروهم بالركوع ، ففعلوا ، ومن لم يح       
االغتيال ، كان جارنـا أبـو مرهـف         "حفلة"آخر مشهد قبل بدء   : ويسكت قليالً ، ويكاد يتفجر ، ويضيف        

 ليرة لبنانية ، فطلب من المسلح الذي صادرها منه اقتسام المبلـغ             500بحوزته حافظة نقود تحتوي على      
يره ، وقبل أن يجيب بدأ إطالق النار عشوائياً ، وفي لحظات تهاوى آالف الضحايا               معه ألنه ال يمتلك غ    

مضرجين بدمائهم ، وتكررت عملية القتل عدة مرات لضمان موت الجميع ، كانوا ينتقلون بين الضحايا                
، يذبحون بحرابهم من بقي به رمق من حياة ، يفجرون الرؤوس بفؤوس فوالذية ، مـن دون رحمـة ،                     

  ". مسلخ" األوصال ، يغتصبون النساء حتى تحول المكان إلىيقطعون
  وكيف نجوت من المجزرة ؟ 
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عندما بدأوا إطالق الرصاص ارتميت على األرض فوق أبي وأخـي ،            : تنهد شمص ، وهز رأسه قائالً       
جميع ولم ينالوا مني في الجولة األولى ، ولكنهم عادوا في الجولة الثانية يطلقون رصاصهم الحاقد على ال                

فرداً فرداً ، وكان من نصيبي سبع رصاصات استقرت في جسدي وشاءت األقدار أن يقع فوقي بعـض                  
  . الضحايا ، الذين حالوا بأجسادهم دون اإلجهاز علّي 

  ألم يالحظ أحدهم أنك لم تمت ؟
وز ألنني تظاهرت بالموت ، وعندما وقفوا فوق رأسي قطعت أنفاسي ولم أحرك ساكناً لمدة تتجـا               .. ال  

عشر دقائق ، فهم لم يغادروا المكان إال بعدما تأكدوا من موت الجميع ، وداسوا بنعالهم على الـرؤوس                   
كانوا يغتالون كل شيء حي ، حتى القطط والكالب الشاردة          .. وأجساد األطفال والنساء بهمجية ووحشية      

التي تكدست فوق جـسدي     لم تسلم من رصاصهم الحاقد ، وربما فقدت الوعي لفترة وثقل أجساد الموتى              
حال دون انسحابي بسهولة من بين األموات ، وكان حبيقة يراقب ما يجري من بعيد بواسطة منظار كان                  

  .بحوزته وشاهدته بأم عيني 
 ، تمكنت من الحراك بعـدما أزحـت عـن    1982 ـ  9 ـ  18وفي اليوم الثالث للمذبحة أي صباح يوم 

لجثث المكدسة في كل مكان طلبـاً للنجـاة ، وجراحـي            صدري جثتي أبي وأخي ، وزحفت بين آالف ا        
النازفة حالت دون وصولي إلى مكان آمن ، األجساد كلها كانت منتفخة ، وال مجال أمامي سوى العبور                  

  .من فوقها ، وأذكر جيداً عندما كانت تالمس يدي جسد أحدهم ، ينسلخ جلده ويعلق بيدي 
لساحة من المسلحين وحضرت سيارات الصليب األحمـر        وبعد عراك طويل مع الحياة والموت ، خلت ا        

.. اللبناني ، والهالل الفلسطيني ، وال أدري بعدها ما جرى ، ولم أستعد الوعي إال وأنا في المستـشفى                    
  . إنها جريمة العصر 
  شهادة ماهر مرعي

لـول   يصف ما حدث ليلة السادس عشر من أي        - أحد الناجين من مجزرة صبرا وشاتيال        -ماهر مرعي   
رأيت الجثث ، أمام الملجأ مربوطة بالحبال لكني لم افهم ، عدت إلى البيت ال خبر عائلتي                 : ، قائال  1982

، لم يخطر في بالنا أنها مجزرة ، فنحن لم نسمع إطالق رصاص ، اذكر أنى رأيت كواتم صوت مرمية                    
" تتفنـدق "كواتم الصوت   . ةقرب الجثث هنا وهناك ، ولكني لم أدرك سبب وجودها إال بعد انتهاء المجزر             

بعد وقت قصير من استخدامها ، ولذا يرمونها ، بقينا في البيت ولم نهرب حتى بعد أن أحسسنا أن شـيئا                
مريبا يحدث في المخيم ، رفض والدي المغادرة بسبب جارة أتت للمبيت عندنا ، وكانت أول مرة تدخل                   

ر ولم يكن لديها أحد ، فقـال أبـى ال يجـوز أن           زوجها خرج من المقاتلين على متن إحدى البواخ       . بيتنا
ظننا أنا ووالـدي أن     . كانت الجثث التي رأيتها أمام الملجأ لرجال فقط       . كان اسمها ليلى  . نتركها ونرحل 

الملجأ كان مكتظا فخرج الرجال ليفسحوا المجال للنساء واألطفال بالمبيـت واخـذ راحـتهم ، فمـاتوا                  
كانت تدعى  .  تبيت في الملجأ   - كانت تعمل مع والدي      - صديقة لنا    كنت ذهابا يومها إلحضار   . بالقصف
  . لم يكن لها أحد هي األخرى. ميسر

  وسائل االعالم لم تعلم
 ولم تعلم وسائل اإلعالم     24تواصلت المجزرة الصهيونية على مدى ثالثة أيام على مدى ساعات اليوم ال           

ار عن مجزرة تدور في المنطقة لم يستطع أحـد          بخبر المجزرة إال بعد انتهائها فرغم ما تسرب من أخب         
إستيعاب األحداث وما يجري إال بعد انهائها ، ليدخل الصحافيون من بعدها إلى المخيم أو كومة الرمـاد                  

سـيوف وبنـادق المـسيحيين سـتالحق        "كما صار ليتفاجئوا بأحد ضباط الجيش الكتائبي يـصرح أن           
ياُ ، وتناقلت الصحافة صور أشالء وأجزاء بـشرية فـي           الفلسطينيين في كل مكان وسنقضي عليهم نهائ      

شالالت الدماء تغطي المخيم فاضت فوق القبور الجماعيـة التـي ضـمت آالف              .. الطرقات والزواريب 
وحاول الجيش اإلسرائيلي إخفاء آثار المذبحة ومعالم الحريمة مستخدماً الجرافات          . الفلسطينيين واللبنانيين 
  . واآلليات لكنه فشل
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  ر من كل النكباتاكب
يجمع الباحثون المدججون بالوثائق علـى ان       ..وفي الحاصل والنتائج والتداعيات المترتبة على المجزرة      

جمعوا في غفلة عن    .. قضية ومأساة الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيال ، أكبر من كل نكبات العالم              
باً ، ودفنوا في قبر جماعي بصمت ال أحـد          أعين الضمير العربي والدولي أشالء وأجساداً مقطعة إرباً إر        

  .. يعلم حتى أسماءهم 
وتكبر المأساة ويعتريك شعور غريب ، لم تألفه من قبل ملؤه الحزن واألسى ، إذا ما وقفت في حـضرة                    

فلـسطينيون ،  .. الشهداء الذين سقطوا ظلماً وعدواناً ودون أي ذنب اقترفوه إال لكونهم أصحاب قـضية             
  . ايا عرب جمعتهم المحنة في يوم النكبة ولبنانيون ، ورع

فان كل شيء في مقبرة شهداء صبرا وشـاتيال فـي           ...واليوم وبعد ثمانية وعشرين عاما على المجزرة      
ضاحية بيروت الجنوبية يوحي للمشاهد بأن هناك مؤامرة مخططة مبيتة مع سبق االصـرار والترصـد                

 ارتكبها جنود االحتالل اإلسـرائيلي وعمالؤهـم        االجرامي ، لمحو صورة مجزرة العصر الرهيبة التي       
  . ، من الذاكرة الفلسطينية والعربية والدولية1982 ـ أيلول ـ 16عصر يوم 

فمتى وكيف سيدفع قادة اإلرهاب الـصهيوني فـاتورة         .. واخيرا يبقى السؤال الكبير متعلقا بيوم الحساب      
  .؟،.. ة في صبرا وشاتيال سوى واحدة منها ؟، والتي لم تكن المجزرة المروع.. الحسابات المتراكمة 

  16/9/2010، الدستور، عمان
  

  مأزق الحل" التوطين" .78
  نقوال ناصر

"  من االختـراق إلـى االنهيـار   : عملية السالم"في كتابه الصادر حديثاً في لندن باللغة اإلنجليزية بعنوان       
المخضرم، ابن القدس المحتلة، السفير     والعنوان في حد ذاته غني عن البيان  يضع الدبلوماسي الفلسطيني            

عفيف صافية إصبعه على حقيقة تمثل العصب الحساس في العالقة األردنية  الفلسطينية بقدر ما تكمـن                 
في هذه الحقيقة عقدة ما زال حلها مستعصياً في مفاوضات السالم، ألنها تتعلـق بـالالجئين والنـازحين           

، وهذه  "اإلسرائيلي"دولة االحتالل   " يهودية"بقدر ما تتعلق ب     الفلسطينيين ومصيرهم وعودتهم أو توطينهم      
قضايا تالمس مباشرة جوهر القضية الوطنية الفلسطينية لتحكم طريقة حلها على عدالة أو عدم عدالة أي                

  .عملية للسالم بقدر ما تحكم بالتالي على نجاح أو فشل أي عملية كهذه 
فدولـة االحـتالل    . ، كما كـرر صـافية القـول         " الالزم شعب تعداده أكثر من   "والشعب الفلسطيني هو    

تسيطر عسكرياً على كل الجغرافيا الفلسطينية، لكنها عاجزة عن السيطرة على الديموغرافيا            " اإلسرائيلي"
. المختلفة كحل لمأزقها الديموغرافي     " اإلسرائيلية"بصيغه  " الخيار األردني "الفلسطينية، وال تجد بديالً عن      

لم يعد قادراً على استيعاب المزيد من موجات اللجوء والنزوح الفلسطيني، ال بل أصبح لديه               لكن األردن   
من هؤالء الالجئين ال يستطيع استيعابه، فكم بالحري اسـتيعاب مـا تعتبـره دولـة االحـتالل                  " فائض"
  .فائضاً ديموغرافياً فلسطينياً تسعى إلى التخلص منه بتصديره إلى األردن " اإلسرائيلي"
المأمولة لن تكون بدورها قادرة على      " الدولة الفلسطينية "لمفارقة المفجعة الكامنة في حل الدولتين هي أن         ا

الالجئين الفلـسطينيين   " توطين"الديموغرافي الفلسطيني، ومن هنا البحث عن حلول ل         " الفائض"استيعاب  
على حقيقة أن لبنان وسوريا     " وطن بديل "يغطي التركيز على األردن ك      " أوطان بديلة "خارج وطنهم، في    

  .وغيرهما من الدول المضيفة مطلوب منها أيضاً ان تكون أوطاناً بديلة لهم 
بأي صيغة كان سوف يظل علـى       "  الخيار السوري "و" الخيار اللبناني "ومثله  "  الخيار األردني "لذلك فإن   

 األردنـي أو الفلـسطيني إال أن        لفترة طويلة مقبلة، وال يسع صانع القـرار       " عملية السالم "جدول أعمال   
" وطنـي "يتعامل معه، ومن الواضح أن ذلك يحدث فعالً لكن في إطار صراع محتدم بين خيار أردنـي                  

ففي دوائر كل األطراف المعنية بالتوصـل إلـى         . وبين خيار أردني مفروض على المملكة من الخارج         
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دائما ويحتل اآلن مكانة    " الخيار األردني "ل  في فلسطين احت  " اإلسرائيلي"تسوية سياسية للصراع العربي       
ليس واحداً بل هو خيارات تأتي في صيغ وأشكال متعددة مـن مـصادر              " الخيار الدور "مركزية، وهذا   

المختلفة، والرفض األردنـي    " اإلسرائيلية"بصيغه  " للخيار األردني "متعددة، لكن الرفض األردني القاطع      
هذه الصيغ من الخارج على المملكة، هو رفض يكـاد          " فرض"يوما ل   للمحاوالت الحثيثة التي لم تتوقف      

أردنية وأخرى فلسطينية وعربية للخيار األردني يزيـد فـي حجبهـا            " وطنية"يحجب حقيقة وجود صيغ     
الخارجية التي  " اإلسرائيلية"اإلجماع األردني الفلسطيني، وبالتالي اللبناني والسوري، على رفض الصيغ          

  .ى هذا اإلجماع يحاولون فرضها عل
ضمن سـالم شـامل فـي       " حل الدولتين "لقد أعلن الملك عبداهللا الثاني أن إقامة دولة فلسطينية في إطار            

وهـذه  . وطني معلـن وواضـح      " خيار أردني "، وفي هذا اإلطار يوجد      "استراتيجية أردنية "المنطقة هو   
" اإلسرائيلي"، وحتى التحرك    "لفلسطينيةالوطنية ا "االستراتيجية األردنية، واالعتراف العربي والدولي ب       

" اإلسـرائيلي "مع الفلسطينيين إما جغرافياً كما حدث في إعادة نشر قوات االحتالل            " فك االرتباط "باتجاه  
" جدار الضم والتوسـع   "إلى محيط قطاع غزة، أو ديموغرافيا، كما يستدل من بناء ما يسميه الفلسطينيون              

بصيغه التي وصفها شموئيل    " الخيار األردني "ت إلى غير رجعة على      في الضفة الغربية، هي عوامل قض     
، لكنها لم تستبعد إلى غير رجعـة        "الكالسيكية"بار في ورقة له إلى مؤتمر هرتزليا قبل بضع سنوات ب            

فلسطينية وببـدء اسـتقالل     "  إسرائيلية"وجود عالقة   "لخيار أردني ترتبط ب     " مستقبلية"البحث عن صيغ    
يمكن تطويرها إلـى كونفدراليـة فلـسطينية  أردنيـة            " لعملية السالم " نهاية الطريق "باره  فلسطيني باعت 

  .، كما أضاف بار "إسرائيلية"
والقاسم المشترك بين كل الصيغ الخارجية التي تجري محاوالت فرضها هو أنها جميعها تدور في إطار                

يث عـن دور أمنـي لـألردن باعتبـاره          للصراع، ومن هنا الحد   " األمني" "اإلسرائيلي"الحل األمريكي     
يتم التوصل إليه، وفي هذا اإلطار تم على سبيل المثـال، فـي             " إسرائيلي"ألي اتفاق فلسطيني      " ضمانة"

أمنية لفترة انتقاليـة علـى الـضفة الغربيـة،          " وصاية أردنية "مؤتمرات هرتزليا السنوية، تداول اقتراح      
نية  فلسطينية بين المملكة وبين أي دولة فلـسطينية تقـام فـي              واقتراح إعالن كونفدرالية أو فدرالية أرد     

إقامة دولة كهذه، وفي هذا السياق قاد الـرفض األردنـي           " قبل "1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام     
له، ومن هنا اقتراح إرسال قـوات أمريكيـة أو          " دولي"القاطع للقيام بأي دور كهذا إلى البحث عن بديل          

المقترح الذي ترفـضه    " األمني"ألمم المتحدة أو خارج هذا اإلطار كبديل للدور األردني          دولية في إطار ا   
في هذه القوات الدولية التي أصبح المفاوض       " مشاركة أردنية "المملكة، ومع ذلك ما زال هناك من يقترح         

  .والرئاسة الفلسطينية يطالبون بها علناً 
نياً ال يمكن االستغناء عنه، بحكـم الجغرافيـا الـسياسية           وكل هذه االقتراحات تؤكد بأن هناك دوراً أرد       

واالرتباط التاريخي الوثيق بين المملكة وبين الصراع الدائر في فلسطين، وخصوصاً فـي ضـوء شـبه        
  " .ثنائياً" "إسرائيلي"استحالة التوصل إلى اتفاق فلسطيني  

" خيـار أردنـي  "د سواء في صياغة وقد حان الوقت لكي يبدأ الجدل الوطني األردني والفلسطيني على ح        
نابع من المصالح الوطنية والقومية العليا للشعبين الشقيقين واألمة قبل أن تجد الصيغ الخارجية في غياب                

  .أي صياغة كهذه مجاالً لفرض نفسها 
كلما تراجعت فرص التسوية وقيام الدولـة       : "قبل أكثر من عامين كتب الصحافي األردني جميل النمري        

" ينية ينتعش الحديث عن بدائل وسيناريوهات أخرى للمستقبل، ومنها كما هي العادة الخيار األردني             الفلسط
نفـسه،  " التراجع"األردنية طاهر العدوان من " العرب اليوم"وفي الفترة نفسها تقريباً حذر رئيس تحرير    . 

لواقع، مما يعيد الخيار    فرض تسوية األمر ا   "ما يمكن أن يتمخض عنه هو السعي إلى         " أخطر"مضيفاً أن   
فـالرئيس  . وكأنما الزميالن كانا يكتبان اليوم، ال قبل عامين، إذ لم يتغير الكثير             " . األردني إلى الواجهة  

الفلسطيني أبلغ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير األربعاء الماضي أنه أكد للرئيس األمريكي باراك أوبامـا              
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وكرر كبير  .  استؤنفت مؤخراً ستنهار في حال لم يتوقف االستيطان          أن عملية المفاوضات المباشرة التي    
مفاوضيه صائب عريقات التحذير من أن فشل المفاوضات سيقود إلى انهيار سلطة الحكـم الـذاتي فـي                

وهذا . الضفة الغربية، ما يجعل هكذا انهيار احتماالً واقعياً تماماً ال يستطيع األردن الوقوف متفرجاً عليه                
إن ) . المقدسـية " القدس"إبراهيم دعيبس في    " (ولو باإلكراه " الخيار األردني "يقوي احتماالت   "ريو  السينا

في مناسبة عيـد االسـتقالل      " وحدة الضفتين "استذكار رئيس مجلس األعيان األردني طاهر المصري ل         
ضية لفدراليـة أو    الماضي واستشراف رئيس الوزراء األسبق عبد السالم المجالي في السنوات القليلة الما           

كونفدرالية سياسية أردنية  فلسطينية يمثل استشعاراً مبكراً، أو ربما متأخراً، بالخطر المحدق الـذي قـد                 
  .ينجم عن عدم وجود خيار أردني وطني لعالقات ال يملك األردن خيار االنفكاك عنها 

كانها أحدهما أردنـي والثـاني      عن أعين اثنين من أر    " عملية السالم "لقد لفت النظر مؤخراً انقشاع وهم       
ونائـب رئـيس   " إسرائيل"فلسطيني، واألول هو وزير الخارجية األردني األسبق وأول سفير للمملكة في  

الدراسات في مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي حالياً، مروان المعشر، الذي كتب في الخامس من الـشهر                
ن لم يعد صالحاً وبأن خيار إقامة دولة فلسطينية قـد           بأن حل الدولتي  ) فايننشال تايمز البريطانية  (الجاري  

الشروط لتسوية ثنائية ليست موجودة فـي       "للحل ألن   " الثنائية"عن المفاوضات   " التخلي"، وينبغي   "اختفى"
عن اآلمال  " بغض النظر "استئناف المفاوضات الثنائية    " من غير المرجح أن يغير ذلك     "، و "الوقت الحاضر 

 اإلدارة األمريكية على استئناف المفاوضات، وفي رأيه أن الحل يكمـن فـي مـدخل                الكبيرة التي تعلقها  
  .إقليمي شامل من خالل مبادرة السالم العربية 

  الخيار األردني ستة خيارات
، ويقول صـافية    "من االختراق إلى االنهيار   : عملية السالم "أما الثاني فهو السفير عفيف صافية في كتابه         

وكل منها يمثل تحدياً فـي      . واحد، بل ستة خيارات أردنية متضاربة ومتنافسة        "ردني  إنه ال يوجد خيار أ    
ومع أن حديثه عن هذه الخيارات ورد في محاضرة له في الواليات المتحدة األمريكيـة عـام         " . حد ذاته 

ات إن الخيـار  : " يفسر تعليقه عليها في الكتاب بقولـه       2010 فإن تضمينها كتاباً صادراً في سنة        1986،
بالمساهمة بطريقـة هادئـة     "، ويسوغ إيرادها    "الستة جميعها تبدو في الظاهر احتماالت مقبولة للمستقبل       

وقال المؤلف إن ثالثة من هذه الخيـارات        " . وراشدة في الجدل السياسي حول الخيارات والبدائل المتاحة       
والخيـارات  " . لفلـسطينية صـادر عـن منظمـة التحريـر ا       "وواحداً  " أردنيان"واثنين منها   " إسرائيلية"
  :هي" اإلسرائيلية"

، ما زال كثيرون يعتقدون أن نهر األردن لـيس الحـدود            "اإلسرائيلي" في أوساط واسعة من اليمين       -1
وهم يعتبرون شرق األردن جزءاً ال يتجزأ من أرض الميعاد التـي قـسمتها              " . إسرائيل"النهائية ألرض   

وتعتبر أي توسـع فـي ذلـك        ) . . . من القرن العشرين  (شرينات  بريطانيا العظمى تعسفيا في أوائل الع     
وتوجد حاجة فقط لظروف مواتية في المستقبل لجعل هدف مرغوب فيه كهذا ممكناً أو              . االتجاه مشروعاً   

  .مجدياً 
" اإلسـرائيلي "رئيس الـوزراء    (، فإن الجنرال    "اإلسرائيلي" وفي الشريحة نفسها من الطيف السياسي        -2

. شارون غالباً ما صرح علناً بأن حل المـشكلة الفلـسطينية يوجـد وراء نهـر األردن                  ) يلاألسبق آري 
وأولئك الذين ما زالوا فـي      . األردن إلى الفلسطينيين    " إعطاء"ويجب  . وبالنسبة له، األردن هو فلسطين      

ـ " تـشجيعهم "وسـوف يـتم     " خاصة بهم "سوف تكون لهم دولة     " اإلسرائيلية"مناطق تحت السيطرة     ى عل
وهذا الحل للمشكلة الفلسطينية في رؤية شارون يقتضي حتماً الضفة الشرقية لألردن            . االستيطان، هناك   

فلسطين موجـودة، لكـن لـيس فـي         "انظر كتاب محمد حالج وشيال ريان،       (ويقصي األسرة الهاشمية    
  ) .، مطبوعات جمعية خريجي الجامعات العرب األمريكيين هامش المؤلف"األردن

ثالث، تجري دراسته على نطاق واسع في إطار حـزب العمـل، وهـو              " إسرائيلي" سيناريو    ويوجد -3
وتوجد سلسلة واسعة متنوعة من الصيغ إلعـادة المنـاطق          . مع األسرة األردنية المالكة     " تسوية إقليمية "
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نقـاء  علـى ال  " الخطر الديموغرافي "ذات الكثافة السكانية من الضفة الغربية إلى األردن من أجل تجنب            
بأكثر من خمسين في المئة من أراضـيها        ) اإلسرائيلي(االحتفاظ  " تعويض"ويتم  . العرقي للدولة اليهودية    

  .بأجزاء من قطاع غزة إلى األردن " التبرع"ب ) أي الضفة الغربية(
  :هما" األردنيان"والخياران 

أفضل إذا تخلـص مـن       في بعض األوساط النافذة في عمان، يعتقد البعض بأن حال األردن سكون              -4
.  قد أثبت كونه كياناً اقتصادياً قابالً للحيـاة          1967فاألردن بحدوده المقلصة بعد عام      " . عبئه الفلسطيني "

. في كل النواحي، في المجال السياسي وكل المجـاالت األخـرى أيـضاً              " أردنة األردن "وهم يقترحون   
 لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية أو للحكومـة        بين الوالء إما  . . وسيخير المواطنون من أصل فلسطيني      

  .اختيارها السياسي / األردنية ويتحمل كل واحد مضاعفات اختياره
على كال ضفتي نهر األردن، حيث سيتمتع       " مملكة عربية متحدة  " ويدعو اتجاه سياسي آخر إلى فكرة        -5
اتي اإلداري الـسياسي    في وضع يعقب التوصل إلى تسوية بدرجة معينة من الحكم الـذ           " كيان فلسطيني "

  .ليفرق بذلك بين مستقبل ال يزال مجهوالً وبين ماض ما زالت الذاكرة تعيه 
  :فهو" الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية"أما الخيار 

 صـادق عليـه المجلـس الـوطني     1982 هذا الخيار الذي بادر إليه ياسر عرفات في نهاية عـام ،  -6
 وهذه السياسة تدعو إلى كونفدرالية في المستقبل بين فلسطين وبـين            1983فبراير  / الفلسطيني في شباط  

، كما تعبـر    "اختيارهما الحر والطوعي  "شراكة متساوية بين كيانين يتمتعان بالسيادة، نابعة من         . األردن  
وينظر إلى هذه الصيغة بأنهـا ذات فائـدة متبادلـة علـى كـل               . عنه المؤسسات السياسية لكل منهما      

وتلـك  . سوف تكون كذلك إذا ما تم التعامل مـع الموضـوع بكليتـه تعـامالً صـحيحاً                  المستويات، و 
تدشن عصراً جديداً مـن الحكـم        الكونفدرالية يمكن أن تكون نواة لعملية تكامل بين العرب في المستقبل          

  .باالتفاق بدالً من الحكم باإلكراه 
  16/9/2010، الخليج، الشارقة

  
  "سرائيلإ" "يهودية"المفاوضات المباشرة و .79

  نبيل السهلي
» يهودية إسرائيل «تسارعت وتيرة الحديث من جانب المسؤولين االسرائيليين عن ضرورة قبول مصطلح            

من الطرف الفلسطيني المفاوض كشرط أساس الستمرار المفاوضات المباشرة والقبول بدولة فلـسطينية             
 ليس حديث العهد، بل برز مـع نهايـة          وفي هذا السياق يمكن التأكيد أن هذا المصطلح       . منزوعة السالح 

يهودية «فكرة  .  في مدينة بازل السويسرية    1897عام  ) اغسطس(المؤتمر الصهيوني في نهاية شهر آب       
كانت دائماً إحدى ركائز الفكر الصهيوني وبصرف النظر ايضاً عن ان درجة هـذه اليهوديـة                » اسرائيل

ينة في الحركة الصهيونية، االّ ان هـذه المقولـة          وبعض مضامينها، فقد كانت مثار جدل بين تيارات مع        
المتجددة تنطوي على خلفيات مهمة ومفصلية، وفي المقدمة منها نفحات عنصرية ضد االقليـة العربيـة                

وتحويلها الى هامشية في كل مناحي الحياة داخل اسـرائيل مـن            » أسرلتها«داخل الخط االخضر لجهة     
  .ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطينيجهة، فضالً عن محاولة شطب حق العودة 

 قراراً بضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة وتعميمها على         16/7/2003لقد اتخذ الكنيست اإلسرائيلي في      
وقدم مشروع القرار األعـضاء     . دول العالم ومحاولة انتزاع موقف فلسطيني الى جانب القرار المذكور         

 وتضمن القـرار     .8  صوتاً وعارضه     26  السابقة، وفاز بغالبية     في الكنيست » الليكود«البرلمانيون لكتلة   
 وال مـن   ،  ال من الناحية التاريخية ، أيضاً اشارات الى أن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست مناطق محتلة       

 وال بموجب االتفاقيات التي وقعتها إسرائيل، وقد دعا القرار إلى مواصلة تعزيـز               ، ناحية القانون الدولي  
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 وإلى التمسك بالخطوط الحمر الصهيونية وفي مقدمها السيادة المطلقة           ، لمستوطنات الصهيونية وتطويرها  ا
  . واالحتفاظ بالمناطق األمنية ، على القدس

يمكن الجزم بأنه يحمل في طياته توجهاً الى طرد أبنـاء           » يهودية اسرائيل «وفي قراءة متأنية لمصطلح     
 1967  على نقاء الدولة اليهودية، ويستوي في ذلك فلسطينيو أراضـي         فلسطين من وطنهم بزعم الحفاظ      

وكان رئيس الـوزراء االسـرائيلي       .   الذين فرضت عليهم الجنسية اإلسرائيلية     1948وفلسطينيو أراضي   
 أرييل شارون ممن عمموا المصطلح القديم الجديد، وذهب الى ابعد من ذلك،             – الميت سريرياً    –السابق  

كثر من حديث الى أن إسرائيل من البحر إلى النهر لن تكون إال دولـة يهوديـة نقيـة،                   حيث اشار في أ   
وأكـد  . وطرح افكاراً إلسكان أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة في العراق وتجنيسهم بالجنسية العراقية            

   . مراراً أن اسرائيل هي دولة لليهود في إسرائيل وكل انحاء العالم
ستبعد أن تعمل الحكومات االسرائيلية المتعاقبة في المستقبل على سـن القـوانين     اضافة الى ما تقدم، ال ي     

 مليون  1.4التي تؤّمن لها عملية االقصاء الدائمة والتهميش المستمر لألقلية العربية التي يبلغ تعدادها نحو               
من جراء  فلسطيني، وستعقد مؤتمرات بمسميات عدة لطرح أفكار حول الهاجس الديموغرافي االسرائيلي            

وفي . وهذا ما حصل فعلياً خالل مؤتمرات هرتسيليا السنوية       . التزايد الطبيعي المرتفع بين السكان العرب     
هذا االطار بالذات، تأتي دعوة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان لمبادلة االراضي الفلسطينية التي تقـوم               

لتشمل » الدولة الفلسطينية القادمة  «خضر مع   عليها الكتل االستيطانية الكبيرة في التجمعات داخل الخط اال        
والثابت أن كل االطياف السياسية االسـرائيلية، إضـافة الـى قـادة             . منطقة المثلث ومنطقة وادي عارة    

إسرائيليين كثيرين باتوا يتحدثون في السنوات االخيرة عن يهودية الدولة، وفي المقدمة بنيامين نتانيـاهو               
  .هموايهود باراك وليبرمان وسوا

ومن الواضح أن مصطلح يهودية اسرائيل بات يمثل في اآلونة االخيرة جوهر ومضمون الغايات األسمى               
واألهداف الكبرى السرائيل، وتحولت مقولة الدولة اليهودية بصورٍة غير مسبوقة وغير معهـودة إلـى               

جتماعية والثقافية فـي    القاسم المشترك بين مختلف التيارات والكتل واالحزاب واالتجاهات السياسية واال         
اسرائيل فجأة ان تعميم شعار يهودية الدولة هو الـشعار االنجـع            » اكتشفت«اسرائيل على حٍد سواء، و      

في العودة إلى وطنهم، وتصفية وإزاحة األساس القانوني        )  ماليين 5,5(إلنهاء حق الالجئين الفلسطينيين     
  .داية لشطب الحق الفلسطينيلهذا الحق والحلم واألمل من أجندة االمم المتحدة كب

إن الخطاب السياسي الذي اخذ ينتشر بسرعة حول يهودية اسرائيل واإللحاح على مضامين هذا الخطاب               
في الداخل االسرائيلي وفي المؤتمرات الدولية هو محاولة إسرائيلية لكسب مشروعية التطهيـر العرقـي               

وتحمل في طياتها مخططات لتنفيذ ترانـسفير       الذي مارسته اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في السابق،         
  .إضافي بحق الفلسطينيين

في مواجهة الخطاب السياسي االسرائيلي حول يهودية اسرائيل، ثمة رفض فلسطيني من كـل االطيـاف      
السياسية الفلسطينية للمصطلح المذكور، وقد توضح الموقف الفلسطيني في مؤتمر انابوليس حين رفـض              

ي شارك في المؤتمر القبول بطرح الوفد االسرائيلي لفكرة يهودية اسرائيل أو التوقيع             الوفد الفلسطيني الذ  
على وثيقة تتضمن ذلك، وجاء الرفض الفلسطيني لهذه الفكرة انطالقاً من أن االعتراف بيهودية اسرائيل               

ـ                  طهاد يغلق الباب أمام حق العودة لالجئين الفلسطينيين ويساعد من جهة أخرى على تنفيـذ سياسـة اض
والالفت ان الوفد االسـرائيلي الـذي حـضر مـؤتمر      . عرقي بحق االقلية العربية داخل الخط االخضر      

انابوليس تقدم باشتراط أساسي للتوقيع على وثيقة مشتركة مع الوفد الفلسطيني، بحيث تتـضمن موافقـة                
رائيلي الذي يرزح منذ    فلسطينية على فكرة يهودية الدولة، وذلك بغية خلق وحدة موقف في المجتمع اإلس            

  واآلن وبعد انطالقة المفاوضات المباشرة تحاول اسرائيل الضغط على         . زمن تحت وطأة وإشكالية الهوية    
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المفاوض الفلسطيني لقبول فكرة يهودية الدولة كشرط مسبق التفاقات محتملة، األمر الذي يعزز ضرورة              
  .ن مخاطر جمة على القضية الفلسطينية برمتهادعم توجهات الفلسطينيين في رفض الفكرة لما تتضمنه م

  16/9/2010، الحياة، لندن
  

   بسيطرة حماس على الضفة؟"إسرائيل"لماذا تلوح  .80
  جمال أبو ريدة

، عشية بدء الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة في مدينـة شـرم             )اإلسرائيلية(كشفت القناة العاشرة    
السياسي اإلسرائيلي طلبوا من الجهات االستخباراتية، وضع       الشيخ المصرية، أن مسؤولين في المستوى       

وخلـصت الجهـات    ... تقرير لسيناريو تقوم من خالله حركة فتح بإعادة السيطرة على قطـاع غـزة               
موضحين أن حماس هي مـن      ... المذكورة في تقريرها إلى أن ما يجري على أرض الواقع هو العكس             

  .تحاول السيطرة على الضفة الغربية
عكس هذا التقرير للوهلة األولى رغبة دولة االحتالل إقناع السلطة بأن التحـدي الـرئيس، والخطـر                 وي

  :المحدق الذي يتهددها في المستقبل هو حركة حماس وليس االحتالل، لتحقيق جملة من األهداف أبرزها
مـة مـع الجانـب      دفع السلطة إلى تقديم المزيد من التنازالت السياسية في جوالت المفاوضات القاد           . 1
  ).اإلسرائيلي(
  ). اإلسرائيليين(دفع السلطة إلى ارتماء أكثر في أحضان . 2
دفع السلطة إلى القيام بحمالت اعتقال ومالحقة أكثر ألبناء وأنصار حركة حماس، بحجة منع سيناريو               . 3

  .غزة
في الفترة  ...) ثالالمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان م    (وقد أشارت تقارير بعض منظمات حقوق اإلنسان        

األخيرة ، إلى اعتقال األجهزة األمنية لسلطة رام اهللا ما يقارب من ألف معتقل سياسي من أبناء وأنصار                  
حركة حماس خالل األسبوعين األخيرين، وتحديدا بعد العملية البطولية التي نفذتها كتائـب القـسام فـي      

 استخدام األجهزة المـذكورة لوسـائل جـسدية         م، وتشير التقارير كذلك إلى    31/8/2010الخليل بتاريخ   
  ).إسرائيليين(ومعنوية بشعة، النتزاع االعترافات من معتقلي الحركة، وذلك تحت إشراف محققين 

المذكور، إال أن واقع الحال في الضفة الغربية يقول بأن السلطة           ) اإلسرائيلي(ورغم عدم وجاهة التقرير     
هذا، وهي تعيش تحت تأثير الحسم العسكري الـذي قامـت بـه     م وإلى يومنا    2007ومنذ منتصف العام    

حركة حماس في القطاع، وأصبح كل ما تخشاه هو تكرار ما جرى في الضفة الغربية، و ما يدلل علـى                    
ذلك ما يتكرر باستمرار على لسان الرئيس المنتهية واليته محمود عباس، ورئيس وزرائه سالم فيـاض،    

طار تبريرهم لما تقوم به أجهزتهم األمنية من انتهاكات فاضحة بحـق            وغيرهم من مسئولي السلطة في إ     
  . أبناء وأنصار حركة حماس، بأنهم يخشون تكرار سيناريو غزة

إن السلطة الفلسطينية مطالبة بالتخلص من هذه األوهام، التي تسعى دولة االحتالل إلى تسويقها بين الفينة                
انب، وقطع الطريق على أي فرصـة لتحقيـق المـصالحة           واألخرى، لتعميق االنقسام الفلسطيني من ج     

الفلسطينية من جانب آخر، كما أن السلطة مطالبة باستخالص الدروس والعبر ممـا قامـت بـه خـالل                   
السنوات الفائتة من تضييق على حركة حماس في الضفة الغربية، فواقع الحال يقـول بـأن إجـراءات                  

 حماس في الضفة الغربية اليوم أقوى ممـا كانـت عليـه             السلطة قد جاءت بنتائج عكسية تماما، فحركة      
م، 2009باألمس، وعلى السلطة أن تتعلم من أخطاء دولة االحتالل األخيرة في عدوانها على القطاع عام                

حينما ظنت بإمكانية إسقاط حكم حماس بالقوة، حيث فشل العدوان رغم استخدام دولـة االحـتالل لكـل                  
  . ها على القطاع إمكاناتها العسكرية في عدوان
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إن ما جرى في قطاع غزة، والذي الزال يؤرق قيادة السلطة رغم مرور أربـع سـنوات عليـه، كـان           
باإلمكان تجنبه لو أن هذه السلطة قد أصغت لمنطق العقل، وتركت حركة حماس تأخذ فرصتها في الحكم                 

  . بدال من التآمر عليها، وإشاعة الفوضى األمنية في القطاع
ل بأن تزامن رغبة دولة االحتالل باستعادة حركة فتح السيطرة على قطاع غزة، وإنهاء حكم               ويمكن القو 

اليوم أكثر  ) اإلسرائيليين(حركة حماس فيه، مع بدء الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة، يأتي القتناع             
مستقبل، طالما  من أي وقت مضى، بعدم مشروعية أي اتفاق سياسي يمكن التوصل إليه مع السلطة في ال               

أن حركة حماس تعارض هذا االتفاق، وتعزز من سيطرتها على قطاع غزة من جانب، ومن حـضورها                 
  . في الضفة الغربية من جانب آخر

 15/9/2010، موقع فلسطين أون الين
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  غيورا ايلند

ع الفلسطينيين ستستوجب منهم لـيس فقـط        رئيس الوزراء يكثر مؤخرا من الذكر بان التسوية الدائمة م         
وبتعبير آخـر،   ". دولتين للشعبين : "بل وايضا على التفسير االكثر صراحة     " الدولتين"الموافقة على فكرة    

الموافقة على انه مثلما هي الدولة الفلسطينية حين تقوم ستكون الدولة القومية للشعب الفلـسطيني، هكـذا            
  .لقومية للشعب اليهوديهي الدولة ا) إسرائيل(فان دولة 

يبدو أنه فـي اوسـاط      . سبقت نتنياهو في اقوال مشابهة ايضا تسيبي لفني عندما كانت وزيرة الخارجية           
". لماذا هذا هام بهـذا القـدر  "معظم اليهود يوجد تأييد مبدئي لهذا المطلب، وان كان هناك من ال يفهمون    

ال يدور الحديث هنا فقط عن موضوع يتعلق        . ولىمطلب رئيس الوزراء هذا أهم مما يبدو في الوهلة اال         
  . لتحقيق تسوية مستقلة) وان لم يكن كاف بالضرورة(بالداللة، بل عن شرط ضروري 

الفلـسطينيون  . االول يتعلق بالمطلب االسرائيلي بشأن نهائية النزاع ونهاية المطالـب         . هناك سببان لذلك  
الحق ) إسرائيل(موجودة وبين االعتراف بان ل    ) سرائيلإ(يضربون تمييزا بين االعتراف بحقيقة ان دولة        

موجودة ويبدو أنه   ) إسرائيل: (للتيار الذي يؤيد ابو مازن ال توجد مشكلة مع التعريف االول          . في الوجود 
) إسـرائيل (من المجدي االعتراف بها بشكل دبلوماسي؛ هذا هو السبيل للضمان للفلسطينيين ما يمكـن ل              

  ...  من يدري–تفاق يناسب الحاضر، بينما بالنسبة للمستقبل هذا اال. فقط أن تعطيه
تقوم على اساس النهج الذي يعتقد بانه من السليم المساومة والتحقيق االن مـا يمكـن                " الهدنة"كل فكرة   

الـسبيل الـى صـد المطالـب        . تحقيقه، ولكن دون هجر النية للكفاح ولتحقيق أكثر بكثير في المستقبل          
في الوجـود   ) إسرائيل(ما بالنسبة لمسألة الالجئين، هو خلق التزام فلسطيني بقبول حق           المستقبلية، وال سي  

  . كدولة يهودية
على اتفاق سـالم مـع      ) إسرائيل(فضال عن ذلك، فان مبادرة الجامعة العربية تضمن بانه بعد ان توقع             

) إسرائيل(ا سيكون؟ ل  أي اعتراف هذ  . سيعترف بها ايضا باقي الدول العربية     ) ومع سوريا (الفلسطينيين  
اذا لم  .  اعترافا بحقنا في وجود دولة يهودية هنا       –توجد مصلحة واضحة في أن يكون هذا اعترافا كامال          

  . يتحقق االمر مع الفلسطينيين، فهو ايضا لن يتحقق ابدا مع باقي الدول العربية
 كما دعـاهم ارئيـل شـارون         الفلسطينيين، –االسرائيليين  ) (إسرائيل(السبب االخر يتعلق بمكانة عرب      

ال يوجـد   ". دولة كل مواطنيها  "هي  ) إسرائيل(في نظر الفلسطينيين دولة     ). ومثلما يرى معظمهم انفسهم   
واذا كان، كحل وسط، سيكون لها طابع قومي، فانه يجب لهذا أن            . وال حاجة الن يكون لها، طابع قومي      

  . دية والفلسطينيةيكون بقدر متساو للقوميتين اللتين تعيشا فيها، اليهو
كالدولة القومية للشعب اليهودي، فال أمل في       ) إسرائيل(اذا لم تعترف الدولة الفلسطينية، حين تقوم، بدولة         

اذا لم نصر على هذا االن، فان مـن شـأننا أن            . بذلك) إسرائيل(أن يسلم الفلسطينيون الذين يعيشون في       
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) وربمـا ايـضا بـالعنف   ) (إسـرائيل (فيه عرب نجد أنفسنا في غضون جيل أو اثنين في وضع يطالب          
  . الحصول على حقوق قومية متساوية

. الدولة الفلسطينية ستدعم ذلك تلقائيا بل ومن شأنها أن ترى هذا الموضوع كسبب لخرق اتفـاق الـسالم              
السبيل الى تقليص هذا الخطر، او على االقل التواجد في وضع تؤيدنا فيه دول العـالم، هـو التعريـف                    

  . هي الدولة القومية للشعب اليهودي) إسرائيل(ح وبشكل متفق عليه من كل االطراف بان دولة بوضو
  "يديعوت أحرونوت"

 15/9/2010، موقع فلسطين أون الين
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