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  االستيطانالى تمديد تجميد " إسرائيل"تدعو كلينتون  .1

 وزيرة الخارجية األميركية هـيالري كلينتـون      ، أن   وكاالتعن   17/9/2010،  االتحاد، أبو ظبي   ذكرت
من المفيد  "بتمديد تجميد االستيطان، وقالت هيالري كلينتون        "سرائيلإ"فشلت في الحصول على تعهد من       

 ان تمدد التجميد الجزئي للبناء االستيطاني في الضفة الغربية حتـى  "سرائيلإ" بالنسبة الى "الى اقصى حد  
ال اعتقد ان التمديد    "وقالت كلينتون في مقابلة مع القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي          . ولو لفترة محدودة  

  ."لمحدود سيعرقل تقدم العملية الى االمام اذا كان هناك قرار متفق عليه بين الطرفينا
وقالت في  .  على التوصل الى اتفاق سالم القامة دولة فلسطينية        "مصممة" اكدت كلينتون ان واشنطن      كما

 تحقيق  نحن والرئيس باراك اوباما مصممون على     "رام اهللا، حيث التقت الرئيس الفلسطيني محمود عباس         
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اتفاق سالم من خالل المفاوضات المباشرة لكي تحقق طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلـسطينية               
  . "مستقلة قابلة للحياة

وقالت . وقالت وزيرة الخارجية االميركية ان محادثات السالم بين اسرائيل والفلسطينيين تتقدم بشكل بناء            
يمكنني القول ان المحادثات في مسار بناء وهـذا         "ز من القدس     نيو "سي. بي. ايه"في مقابلة مع تلفزيون     

وصرحت كلينتون بأن الواليات المتحدة تأمل في أن تمدد اسرائيل الحظر           . "شيء مطمئن جداً بالنسبة لنا    
  . سبتمبر30الجزئي المفروض على البناء االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة إلى ما بعد 

، وتابعـت   "ا بالتأكيد هو أملنا، قلنا أيضاً إننا سنؤيد اتفاقاً تتوصل إليه االطراف           هذ"وأضافت في المقابلة    
، مشيرة إلى أن رئـيس الـوزراء        "نحن نعمل بكل جد لضمان ان يسود مناخ يفضي إلى محادثات بناءة           "

فـي   من أجل تحقيق التجميد المؤقت للبناء االسـتيطاني          "تكلف كثيراً من رأسماله السياسي    "االسرائيلي  
  .المقام األول
األميركيـة،  أن  : محمد الدعمـه   عن مراسلها    عمان من    17/9/2010،  الشرق األوسط، لندن   وأضافت
أعلنت أمس، عزم بالدها إشراك سورية ولبنان في المحادثات مع إسرائيل، في مسعى للتوصل               كلينتون،

  .2002ربية التي أطلقت عام في الشرق األوسط الذي تتضمنه مبادرة السالم الع» الشامل«إلى السالم 
وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع وزير الخارجية األردني ناصر جودة فـي مطـار                 

) أيلول(إنه منذ الثاني من سبتمبر      «: ماركا بعمان، وذلك عقب لقائها عاهل األردن، الملك عبد اهللا الثاني          
ورأيت تفاعلهما مع بعـضهما وأثبتـا جـديتهما         الحالي قضيت ساعات متواصلة مع أبو مازن ونتنياهو         

أنهما قائدان يمكنهما أن يحققا النتائج التي نسعى إليها وأن          «، معربة عن ثقتها في      »والتزامهما بهذا الجهد  
  .»يكون لدينا شعبان يعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسالم على الرغم من وجود المتشككين

ما هو البـديل أمـام      «: ، متسائلة »الكثيرين من شعوب هذه المنطقة    أنا أقدر القلق الذي يساور      «: وتابعت
الشعب الفلسطيني الذي يستحق أن يحقق طموحاته في دولة قابلة للحياة ومستقلة؟ وماذا يمكـن أن نقـدم                  

  .»سوى األمن لإلسرائيليين ليتمكنوا من العيش جنبا إلى جنب مع جيرانهم الفلسطينيين؟
 اإلسرائيلية، بل نؤمن    - فقط من المهم أن نتابع هذه المفاوضات الفلسطينية          نحن نؤمن بأنه ليس   «: وقالت

، مشيرة إلى أنها تحدثت     »أيضا بضرورة إحالل سالم شامل في المنطقة وتحقيق المبادرة العربية للسالم          
  .مع وزير خارجية األردن كثيرا عن الوثيقة المهمة الرائعة التي قدمتها مبادرة السالم العربية

ت كلينتون المسؤولين في وسائل اإلعالم المختلفة على قراءة مبادرة السالم العربيـة، وقالـت إننـا                 وحث
نسعى لتحديد االتجاه الذي يمكن أن نأخذه من أجل تحقيق السالم بين إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان،           

تـشل، إلجـراء مباحثـات      مشيرة إلى أنه لهذه الغاية توجه المبعوث األميركي لعملية السالم، جورج مي           
  .ومشاورات في سورية ولبنان

إننا نؤمن بأن التقدم في هذا السالم سيعطي الثقة للمفاوضات المباشـرة بـين الفلـسطينيين                «: وأضافت
  .، مؤكدة إيمانها بأن تحقيق السالم ممكن وضروري»واإلسرائيليين وإحالل السالم لهذه الدول أيضا

ورئـيس الـوزراء    ) أبو مازن (ي قدرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس       وأكدت الوزيرة كلينتون ثقتها ف    
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتخاذ القرارات الصعبة الالزمة لحل جميع القضايا العالقة بين الجـانبين               

  .الفلسطيني واإلسرائيلي خالل سنة واحدة
  

  لمفاوضاتال مجال أمام الفلسطينيين إال االستمرار في ا: لكلينتون عباس .2
إنه ال بديل عن الوصول إلى ) أبو مازن(قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس :  كفاح زبون-رام اهللا

اتفاق سالم مع اإلسرائيليين من خالل المفاوضات معتبرا أنه ال مجال امام الفلسطينيين إال االستمرار في 
  .المفاوضات
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ية األميركية هيالري كلينتون في مقره في رام وجاء حديث أبو مازن عند استقباله أمس وزيرة الخارج
بالجهود األميركية الحثيثة "اهللا، واقر أبو مازن بصعوبة الظروف المحيطة بالمفاوضات، وقال إنه يرحب 

  ".من أجل الوصول إلى السالم في هذا الوقت الصعب والظروف الصعبة
مواصلة العمل من أجل الوصول إلى اتفاق أما كلينتون فجددت أمام أبو مازن التزام الواليات المتحدة ب

  .سالم يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة، وتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
  17/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   وكلينتون تناول تفاصيل الجوالت التفاوضيةعباسلقاء : أبو ردينة .3

لرسمي باسم الرئاسة، إن لقاء الرئيس بوزيرة الخارجية األميركية  قال نبيل أبو ردينة الناطق ا-رام اهللا 
هيالري كلينتون، اليوم، بمقر الرئاسة، تناول تفاصيل الجوالت التفاوضية التي جرت في شرم الشيخ 

  .والقدس الغربية خالل األيام الماضية
قاشات، وضرورة العمل إنه جرى خالل اللقاء بحث معمق وجاد لما تضمنته تلك الن: وأضاف أبو ردينة

  .المكثف خالل الفترة القادمة لدفع العملية السياسية إلى األمام
 عبر عن تقديره لجهود الرئيس اوباما والوزيرة األميركية كلينتون عباسوأشار الناطق الرسمي إلى أن 

ة ما يتعلق والمبعوث ميتشل، مؤكدا الموقف الفلسطيني تجاه متطلبات استمرار العملية السياسية، وخاص
  .بموضوع تجميد االستيطان وإنهاء االحتالل

وأكد أبو ردينة أنه جرى االتفاق خالل اللقاء، على متابعة اللقاءات خالل الدورة القادمة للجمعية العامة 
  .في نيويورك

  16/9/2010،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  يصار إلى إيجاد حل نهائي لمعضلة االستيطانعباس يريد بحث ملف الحدود أوال ل": الحياة" .4
الرئيس محمود عباس يريد بحث ملف الحدود ": "الحياة" قال مسؤول رفيع لـ : محمد يونس–رام اهللا 

اوالً ليصار الى ايجاد حل نهائي لمعضلة االستيطان بحيث يمكن السرائيل بعد ذلك ان تواصل البناء في 
راضي بين الجانبين، وتوقفه في المستوطنات التي تقع في حدود المستوطنات التي ستخضع لتبادل اال

لكن رئيس الوزراء االسرائيلي رفض ذلك، االمر الذي يشير الى عدم : "وأضاف". الدولة الفلسطينية
وكشف مسؤول فلسطيني كبير ان اللقاء الذي عقد االربعاء بين رئيس الوزراء ". جديته في المفاوضات
لم "، وانه "خالفات عميقة على قضيتي االستيطان والحدود"تانياهو وعباس شهد االسرائيلي بنيامين ن

وتوقع مسؤولون فلسطينيون ان تتواصل االزمة حتى الثالثين من الشهر الجاري، وهو ". يحدث اي تقدم
  .موعد انتهاء الشهور العشرة التي أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي عن تجميد جزئي لالستيطان خاللها

ادت ازمة التجميد الى االذهان الطريقة القديمة التي اتبعها نتانياهو اواسط التسيعنات في المفاوضات وأع
حين دأب على خلق ازمات على القضايا الصغيرة المختلفة بهدف المماطلة في المفاوضات لتجنب اتخاذ 

الستيطان من جهة، وأدت هذه الطريقة الى تجنب انهيار حكومته من جهة، ومواصلة ا. قرارات فعلية
  .ومواصلة التفاوض من جهة ثالثة

  17/9/2010الحياة، لندن، 
  

  أذا عاد اإلسرائيليين الى االستيطان سنخرج من المفاوضات المباشرة: شعث .5
الخميس بأن وزيرة الخارجية ' القدس العربي'اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ: رام اهللا ـ وليد عوض

نهت زيارتها لالراضي الفلسطينية الخميس بعد قضائها يوم االربعاء في االمريكية هيالري كلينتون ا
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اسرائيل دون ان يتم االتفاق على جدول اعمال واضح تجري على اساسه اللقاءات القادمة بين الرئيس 
  .الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو

ت التي جرت بين عباس ونتنياهو وكان اخرها الليلة قبل بأن اللقاءا' القدس العربي'واوضح شعث لـ
الماضية في منزل االخير بالقدس كانت عبارة عن طرح مواقف وتبادل وجهات النظر، رافضا االفصاح 

  .عما دار في داخل الجلسات
نحن ما زلنا في 'واشار شعث الى ان المفاوضات بين الجانبين لم تنتقل الى البحث في التفاصيل وقال 

مرحلة نقول موقفنا وهم يقولون موقفهم، نحن ما زلنا في البداية، والبداية ايجابية بمعنى كل طرف يقول 
عادوا لالستيطان . موقفه ونحن موقفنا واضح نحن نستمر في هذه المفاوضات ما دام االستيطان متوقفا

ا لست في حل من اما ماذا يجري في قاعة المفاوضات ان .'نخرج من المفاوضات وهذا موقف واضح
  .'الكشف عنه

ليس لدى الطرف الفلسطيني 'وحول وجود اقتراح بنقل المفاوضات المباشرة الى واشنطن قال شعث 
المشكلة واضحة والعالم كله . مشكلة اين ستكون المفاوضات في واشنطن او في اليابان او في استراليا

نتهاء قرار الحكومة االسرائيلية بتجميد  الشهر، في اشارة الى ا30عارفها وهي ما الذي سيجري في 
واوضح شعث بأنه لم يتم تحديد موعد للقاء الرابع من .الجاري) سبتمبر( ايلول 26االستيطان في 

  المفاوضات المباشرة 
  17/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
  ةأية مستوطنات جديد" إسرائيل" سينسحبون من المفاوضات أذا أنشأت نالفلسطينيو: المالكي .6

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان المفاوضين الفلسطينيين سينسحبون من : وكاالت
 سبتمبر 26المفاوضات المباشرة اذا أنشأت اسرائيل اية مستوطنات جديدة بعد انتهاء التجميد الجزئي في 

عرب في الجامعة وقال المالكي للصحفيين على هامش اجتماع وزراء الخارجية ال. في الضفة الغربية
العربية، إنه اذا اقيمت مستوطنة واحدة بعد انتهاء التجميد فسيوقف الفلسطينيون المحادثات المباشرة مع 

  .اسرائيل
  17/9/2010االتحاد، ابو ظبي، 

  
   مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيال وتقديمهم للمحاكم الدوليةبمالحقةمنظمة التحرير تطالب  .7

فلسطينية، هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن، بتـوفير الحمايـة الدوليـة            طالبت منظمة التحرير ال   : غزة
لما يتعرض له من قتل وذبح يومي وجرائم على يد االحتالل اإلسرائيلي، ومالحقـة              "للشعب الفلسطيني،   

  .مرتكبي مجزرة مخيمي صبرا وشاتيال وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية
 في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لمجـزرة          وأكدت دائرة شؤون الالجئين في المنظمة،     

نسخة منه، على أن الشعب الفلـسطيني سيواصـل مـسيرة           " قدس برس "مخيمي صبرا وشاتيال، وصل     
 وإقامـة  48النضال والتحرر حتى نيل كافة حقوقه المشروعة في العودة إلى دياره التي شرد منها عـام             

  .صمتها القدسدولته المستقلة كاملة السيادة وعا
إن : "وقال زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئـين             

مجزرة صبرا وشاتيال أحدثت جرحاً نازفاً دامياً في جبين اإلنسانية العالمية، وشكلت عالمة فارقـة فـي                 
ي واللبناني، وصورت مدى الحقـد والهمجيـة        التاريخ اإلجرامي للعدو اإلسرائيلي على الشعبين الفلسطين      

  ".اإلسرائيلية الحاقدة بحق الشعب الفلسطيني
لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من تآمر المستوطنين،        "ودعا االغا األمم المتحدة ومجلس األمن       

عية وما يخططون له من ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ووضـع قـرارات الـشر           
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الدولية موضع التنفيذ إلزالة ودحر االحتالل اإلسرائيلي، وإنهاء االستيطان وتمكين الشعب الفلسطيني من             
  .، على حد تعبيره"إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس

  17/9/2010قدس برس، 
  

  حكومة فياض تدعم المفاوضات وتستنكر تصعيد القمع ضد األسرى .8
سالم فياض رئيس . أكد مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها في رام اهللا امس برئاسة د:اهللارام 

الوزراء على دعمه للجهود والمواقف السياسية والتفاوضية للقيادة الفلسطينية الساعية إلى الوصول لحل 
 الفلسطينية المستقلة سياسي ينهي االحتالل االسرائيلي، ويمكن من تحقيق أهدافنا بالعودة وإقامة دولتنا

  .1967 حزيران 4وعاصمتها القدس على حدود 
واستنكر المجلس تصعيد سلطات االحتالل ومصلحة السجون اإلسرائيلية إجراءاتها التعسفية بحق 
األسرى في سجون االحتالل خالل أيام عيد الفطر، حيث منعت التزاور بين الغرف واألقسام المختلفة 

 حملة تنقالت للمعتقلين بين السجون، وتعمدت عزل بعض األسرى في زنازين للتهنئة بالعيد، وأجرت
انفرادية، ومنعت األسرى في بعض السجون من تأدية شعائر صالة العيد بشكل جماعي، ومنعت إدخال 

  .المالبس، هذا باإلضافة إلى مواصلتها منع الزيارات العائلية لذوي المعتقلين من سكان قطاع غزة
 17/9/2010دة، رام اهللا، الحياة الجدي

  
  الحكومة في غزة تحذر من التصعيد اإلسرائيلي في غزة تحت غطاء المفاوضات المباشرة .9

في قطاع غزة من النيات اإلسرائيلية بالتصعيد " حماس"حذرت الحكومة المقالة التي تقودها حركة : غزة 
طق باسم الحكومة طاهر النونو واعتبر النا. العسكري في قطاع غزة تحت غطاء المفاوضات المباشرة

المفاوضات التي تجريها قيادة السلطة مع االحتالل تعطي الغطاء السياسي الرتكاب المزيد من "أن 
  ".الجرائم

جرائم القصف والقتل في القطاع تأتي متزامنة مع سلسلة من التصعيد "وقال النونو في بيان أمس إن 
األخير " العدوان اإلسرائيلي"واستنكر ". ائل إعالم االحتاللاإلعالمي وتوتير األجواء الميدانية من وس

ترك مجرمي الحرب الذين ارتكبوا أفظع الجرائم خالل الحرب العدوانية "على قطاع غزة، معتبراً أن 
األخيرة على القطاع، طلقاء من دون أن تمسكهم يد العدالة الدولية، أدى إلى تمادي االحتالل واستعداده 

فتح تحقيق دولي في مقتل ثالثة مزارعين على حدود غزة " ودعا المجتمع الدولي إلى ".لعدوان جديد
اعترف االحتالل بقتلهم بدم بارد وهم عزل من السالح يفلحون في أرضهم، وكذلك قتل مواطن فلسطيني 

ودعا الدول العربية، خصوصاً تلك التي حضت على استئناف المفاوضات والجامعة ". مكبل في تل أبيب
تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في قطاع غزة والتحرك لوقف العدوان على القطاع "لعربية، إلى ا

  ".لتحقيق صدقيتهم في العمل من أجل فلسطين قضية ووطناً وشعباً
  17/9/2010الحياة، لندن، 

  
  تدينان" التغير واإلصالح"التشريعي ووأبو جحيشة "منزل النائب األجهزة األمنية تقتحم  .10

- 9-16ت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل في الضفة، مساء الخميس اقتحم
  . ، زل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو جحيشة، بحثاً عن أبناء النائب العتقالهم2010

لطة الفلسطينية اقتحم إن جهاز األمن الوقائي التابع للس: "وقال النائب أبو جحيشة في تصريحات متلفزة
  ". منزلي، وعاث فيه الخراب والفساد، وعبث بمحتوياته، وطالب بتسليم أبنائي الثمانية لألجهزة األمنية
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وأوضح أبو جحيشة الذي لم يكن متواجداً في المنزل لحظة اقتحام عناصر األمن الوقائي لمنزله، أن 
عليهم، مؤكداً أن األجهزة األمنية ستعاود اقتحام منزله أبناءه الثمانية تمكنوا من الفرار قبل إلقاء القبض 

  . بحثاً عن أبناءه العتقالهم
خطوة في سلسلة اعتداءات السلطة الفلسطينية "وأعتبر النائب في المجلس التشريعي هذه الخطوة بأنها 

 تقدم لسلطات هدية مجانية"بالضفة على نواب المجلس التشريعي وعائالتهم، مشيراً إلى أن هذا الفعل يعد 
  ". االحتالل بمناسبة انطالق المفاوضات التسووية المباشرة

أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عملية اقتحام أجهزة أمن . من جانبه، دان د
اإلجرام السلطوي ضد "السلطة بالضفة، منزل النائب أبو جحيشة، معتبراً إياها بأنها حلقة في سلسلة 

  ". لنواب المنتخبين وعائالتهما
إن سلطة رام اهللا نزعت عن نفسها كل أوراق التوت وفقدت كل مقومات الشرف : "وقال بحر في بيان له

  ". والوطنية وبدأت مسار عدها التنازلي نحو األفول واالندثار
از األمن الوقائي إلى ذلك، استنكرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية في المجلس التشريعي، مداهمة جه

بالضفة لمنزل النائب أبو جحيشة، مشيرةً إلى أن هذا الفعل يعد استمراراً في نهج السقوط الوطني 
  . واالنحطاط األخالقي لسلطة فتح
إن سلطة فتح تأبى في كل يوم بل في كل ساعة إال : "نسخة عنه" فلسطين"وقالت الكتلة في بيان لها وصل

الشعب الفلسطيني ورموزه وقادته من خالل االستمرار تساوقها مع أن ترتكب جريمة وطنية بحق 
األجندة الصهيونية واألمريكية وتواطئها عبر التنسيق األمني الخياني مع االحتالل وهرولتها كاستحقاق 

  ". وجود وبقاء نحو المفاوضات العبثية والمتاجرة بالقضية الفلسطينية
  16/9/2010، فلسطين أون الين

  
  المفاوضات الراهنة خطيرة على القضية والمنطقة وهي تسير الى فشل ذريع: ابعةلجنة المت .11

 صعدت لجنة المتابعة الوطنية والتي تضم اربعة فصائل وطنية يسارية : نائل موسى–رام اهللا 
وشخصيات مستقلة معروفة امس من معارضتها ورفضها للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل وحذرت من 

  .التي قالت انها بصيغتها الراهنة محكومة بالفشلخطورة المفاوضات 
وطالبت اللجنة الرئيس محمود عباس بعدم االستمرار في المفاوضات ما لم توقف حكومة نتنياهو كافة 

انسجاما مع . االنشطة االستيطانية في القدس وباقي االراضي المحتلة وتلتزم بمرجعية عملية السالم
  .الوطنيموقف االطر القيادية واالجماع 

وجاءت التأكيدات والدعوات خالل مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمشاركة ستة من قادتها هم امين عام 
حزب الشعب النائب بسام الصالحي، وامين عام المبادرة الوطنية النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، 

 التحرير عبد الرحيم ونائب امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة
ملوح، ونائب امين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم ابو ليلى، والدكتور 

  .ممدوح العكر ممثال عن اللجنة والدكتور حازم القواسمي عن الشخصيات الوطنية المستقلة
الخارجية االميركية هيالري ونظم المؤتمر في مركز وطن االعالمي برام اهللا غداة وصول وزيرة 

كلينتون وانتهاء جولة ثانية من المفاوضات المباشرة في شرم الشيخ والقدس الغربية واكد منظموه 
رفضهم المبدئي الي مفاوضات تجرى في ظل استمراراالنشطة االستيطانية ودون مرجعية عملية السالم 

  .المعروفة
بي المناوئ للمفاوضات في الشارع واعلنوا عن نيتهم وأكد المتحدثون العزم على تفعيل التحرك الشع

تنظيم مظاهرة في مدينة الخليل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري اي قبل يوم من الموعد المعلن 
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اسرائيليا النتهاء تجميد االنشطة االستيطانية الجزئي والوهمي والذي يهدد بنسف المفاوضات وتوقفها 
  .لسطيني في حال استئنافهابحسب تهديدات الجانب الف

وأجمع القادة على ضرورة انهاء ما وصف باالنقسام الكارثي المدمر، واستعادة اللحمة والوحدة الوطنية 
وتوحيد الموقف والخطاب الوطني واعتبروه شرطا اساسيا لتصليب الموقف الوطني في مواجهة 

ي مواجهة االستيطان وكافة اشكال الضغوط واالمالءات وضرورة لتوسيع تجذير المقاومة الشعبية ف
  .االحتالل

وندد المتحدثون بتصريحات كيلنتون بشأن يهودية دولة اسرائيل ومحاولتها البحث عن اخراج الستئناف 
االستيطان عبر االنتقال لبحث الحدود واعتبروه عودة سافرة الى الموقف االميركي شديد االنحياز 

ة والمعادية للسالم العادل وتطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني في لالحتالل االسرائيلي ومواقفه المتشنج
  .تقرير المصير والحرية والعودة ولتطلعاته الديمقراطية

  17/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  األسابيع القادمة م سالأبوالفلسطينية ستتسلم معبر كرم  السلطةأن   يؤكدالشيخحسين  .12
 األسابيع القادمة ستشهد البدء أننية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ  أكد وزير الشؤون المد:بيت لحم

من البنية التحتية وتأهيل % 95 تم انجاز أن سالم، وذلك بعد أبوبإدارة السلطة الفلسطينية لمعبر كرم 
 شبكة معا اإلذاعية أثيروقال الشيخ في حديث خص به برنامج حديث الوطن الذي يأتي يبث عبر  .المعبر

 هذا المعبر سيكون البوابة الرئيسية لتخفيف الحصار عن أهالي القطاع من خالل فتح الباب واسعا نأ
لتصدير المنتجات المصنعة في قطاع غزة باإلضافة العتباره المدخل الرئيس للواردات للقطاع، وبذلك 

 جاء اإلسرائيلي  هذا االتفاق مع الجانبأنوأضاف الشيخ  .يتحقق الهدف من إنهاء الحصار بحسب قوله
  .بعد جوالت مضنية لتحقيق السيادة الفلسطينية على هذا المعبر 

  17/9/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

  في طولكرم في حماس اًقيادي تغتال "إسرائيل" .13
عاماً فجر اليوم ) 38( القائد إياد شلباية استشهاد  نبأطولكرممن  17/9/2010فلسطين اآلن، موقع نشر 

شمس بطولكرم، بعد أن قامت وحدات خاصة من قوات االحتالل باغتياله وتصفيته بدم من مخيم نور 
وقالت مصادر محلية أن اآلليات الصهيونية اقتحمت مخيم نور شمس في ساعات  .بارد داخل منزله

واعتقل الشهيد شلباية  .الفجر وقامت باغتيال شلباية واعتقال العديد من قادة حماس وكوادرها في المخيم
دة مرات لدى االحتالل وأجهزة فتح وتعرض لتعذيب شديد في سجون مخابرات فتح نقل على أثرها ع

وذكرت مصادر إعالمية أن أجهزة فتح انسحبت من المخيم وتركت  .لمستشفى طولكرم عدة مرات
ني  التعاون الواضح بين سلطة فتح واالحتالل الصهيوإلىمواقعها قبل عملية االغتيال بساعتين ما يشير 

   .وتورطها بعملية االغتيال وعلمها المسبق بأن االحتالل سيقتحم المخيم 
وقد نعت حركة حماس عبر مساجد طولكرم الشهيد اياد شلباية وارتفعت أصوات المساجد بالتكبير، فيما 

ل ورافق عملية االغتيا .عادت اجهزة فتح لمواقعها في المخيم بعد عملية االغتيال وانتشرت بأعداد كبيرة
اعتقال العديد من قادة وعناصر حماس عرف منهم كل من القيادي محمد ابو الخير والقيادي تيسير جاير 
والقيادي أحمد العسس والشيخ محمد الغول واشرف فودة، ونضال ابو هالل، ونضال ابو ظريفة، ومحمد 

  .ابو ديه، واسيد عارف
طولكرم  في محافظة حماس أحد قادة أن  17/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، إلى ذلك ذكر موقع 

نحن ): "9-17(صباح الجمعة " المركز الفلسطيني لإلعالم"في تصريح صحفي خاص أدلى به لـ قال 
نحمل أجهزة سلطة فتح مسؤولية المشاركة في عملية في اغتيال وإعدام الشهيد إياد أسعد شلباية، ونؤكد 
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 ".، وأنه كان معتقالً لديها خالل اليومين الماضيين"فتح"ة أنه كان متابعا بشكٍل مركزٍ من قبل أجهز
واستنكر القيادي في حماس عملية االغتيال الجبانة، متوعدا االحتالل الصهيوني بأن الرد على هذه 

  .الجريمة وغيرها من الجرائم سوف يكون في الوقت والمكان المناسبين
  

  فبركة إعالمية لتبرير عدوانهحديث االحتالل عن قذائف فسفورية : حماس والجهاد .14
فوزي برهوم المتحدث باسم حماس قال في تصريح من غزة أن  17/9/2010العرب، الدوحة،  نشرت

إن إسرائيل دأبت على صناعة بعض األحداث والقيام ببعض االدعاءات حتى تبرر : صحافي أمس
ل إطالق صواريخ بها ارتكاب أي مجزرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما زعمه االحتالل حو

 ،"إعالميا بشكل جيد حتى يبرر بالفعل قتل المدنيين في قطاع غزة» "ادعاءات مفبركة"فسفور هو مجرد 
  .في حين أن هناك شهداء يسقطون في الضفة الغربية دون أن تكون هناك صواريخ

 الشعب الفلسطيني واتهم الناطق باسم حماس االحتالل بالعمل على تسخين األوضاع في قطاع غزة إللهاء
من تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، "بالدماء واألشالء، بعيدا عما يجري في المفاوضات المباشرة 

  ."وبعيدا عما يجري من تهويد واستيطان في مدينة القدس والضفة الغربية
تعزيزات إن هذه ال: وحول التعزيزات العسكرية التي يتحدث عنها االحتالل حول قطاع غزة قال برهوم

  .تؤكد أن العدو اإلسرائيلي هو الذي يحضر دائما لالستهداف والتصعيد
أن أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب من غزة أن  17/9/2010الغد، عمان، وذكرت 

ادعاءات االحتالل بقيام المقاومة بإطالق صواريخ فسفورية تدل على أن االحتالل الصهيوني يجهز بكل 
لعدوان واسع النطاق على غزة، محذراً االحتالل من اإلقدام على أي خطوة تمس بالمقاومة طاقته 

يجمل وجهه المشوه "وأكد حبيب أن االحتالل ال يريد المفاوضات إنما يريد أن . وبالشعب الفلسطيني
المقاومة ويحاول أن يستفيد من جوالته لضرب المقاومة، مشددا على أن رد " والقبيح أمام العالم اجمع

  .سيكون قاسيا في حال اقدم االحتالل على شن أي عدوان
  

  أو إعالن حدود الدولة االستيطانوقف : فتح .15
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين رفض حركته للمفاوضات :  محمد األيوبي- غزة

لغربية، مشدداً على أن مع االحتالل اإلسرائيلي في ظل استمرار االستيطان في مدينة القدس والضفة ا
لن يكون هناك :" فلسطين"وقال في حديث لـ . عودة النشاطات االستيطانية ستؤدي إلى فشل المفاوضات

 أن تختار بين طريق السالم الذي يؤدي لتحقيق قرارات "إسرائيل"مفاوضات في ظل االستيطان، وعلى 
االستيطان، وحالة الحرب على األرض الشرعية الدولية، وطريق األحادي الجانب وهو االستمرار في 

إذا استمر الجانب اإلسرائيلي بالتهرب من االستحقاقات المطلوبة منه : "وأضاف أبو عين ". الفلسطينية
لعملية السالم، وخاصة تجميد االستيطان، فإن السلطة الفلسطينية تمتلك خيارات أخرى ومنها الذهاب 

 ". باتجاه إعالن حدود الدولة الفلسطينية
وجدد القيادي في حركة فتح، رفضه التهامات الفصائل الفلسطينية للسلطة بالتنازل عن الثوابت والحقوق 

إن عباس ذاهب للمفاوضات يحمل الملف الفلسطيني واأللم والمعاناة الفلسطينية : "الفلسطينية، قائالً
سطينية لم يستطع أي فصيل على  عاماً من االتهامات للقيادة الفل17والتطلعات والثوابت الوطنية، وخالل 

 ". الساحة أن يثبت تنازل السلطة عن أي ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية
 عاماً، 15لو تنازلنا عن الثوابت الفلسطينية لوقعنا على اتفاق مع اإلسرائيليين منذ أكثر من : "وأضاف

إلى أداة للطعن في القيادة الفلسطينية ولكن هذا التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية يجب أن ال يتحول 
بدل تعزيز صمودها وموقفها من خالل إسنادها وااللتفاف حولها، ومساندتها في التمسك بالثابت الوطني 

 ". الفلسطيني
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وفيما يتعلق بالحديث عن إطالق سراح أسرى فلسطينيين ونقل سيادة بعض المناطق في الضفة الغربية 
اللقاء بين عباس ونتنياهو يبحث القضايا الجوهرية وليس " دد أبو عين على أن إلى السلطة الفلسطينية، ش

 ". القضايا الجزئية
كما رفض أبو عين مطالبة رئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو السلطة الفلسطينية باالعتراف بيهودية 

ألراضي المحتلة عام  مليون فلسطيني موجودين في ا1.5الدولة، مشدداً على أن السلطة لن تفرط بحقوق 
الحديث عن يهودية الدولة مشكلة "وأوضح أن  .  ماليين الجئ إلى ديارهم6، وحق عودة 1948

 ". إسرائيلية
وفي السياق، أكد أبو عين أنه تم خالل الجولة الثالثة من المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية التي عقدت 

اضحة المعالم للمفاوضات، بحيث تؤدي للوصول إلى في مدينة القدس المحتلة، بحث وضع أجندة زمنية و
إن مباحثات القدس ناقشت العديد من القضايا العملية كالحواجز : "وقال  . نتائج خالل أقل من عام

، وإنما عن حلول جذرية لمعاناة الشعب "مكياج"، مشدداً على أن السلطة ال تبحث عن "واألسرى وغيرها
 . الفلسطيني

  16/9/2010ين، موقع فلسطين أون ال
 

   يطالبون باالنسحاب من المفاوضاتومستقلونفصائل فلسطينية  .16
 الرئيس محمود عباس أمس طالبت فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية ومستقلون : أ ف ب-رام اهللا 

.  بسبب رفضها الوقف التام لالستيطانإسرائيلباالنسحاب من المفاوضات المباشرة مع )  مازنأبو(
 لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، "الديموقراطية" و"الشعبية«" من الجبهتين  كلوأعلن

  ."لجنة المتابعة لرفض المفاوضات المباشرة«"وشخصيات مستقلة بدء العمل تحت مسمى 
ذه  ممدوح العكر بياناً خالل المؤتمر الصحافي باسم هاإلنسانوتال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق 

 إسرائيل عدم االستمرار في هذه المفاوضات التي تستغلها إلى مازن أبوندعو الرئيس ": اللجنة جاء فيه
 الفلسطينية، وندعو الى التمسك برفض مطالب لألراضيللتغطية على ممارساتها ومواصلة احتاللها 

  ." االعتراف بيهودية الدولةإسرائيل
 مشاركتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  تعليقإمكان تدرس أنها "الشعبية" وأعلنت

الرحيم ملوح في مؤتمر صحافي عقده مع   العام للجبهة عبداألمينوقال نائب . احتجاجاً على المفاوضات
ندرس وال زلنا ندرس، وقريبا سيكون لنا ":  منظمة التحريرإطارممثلين آخرين عن فصائل منضوية في 

 ال نؤمن بمنظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب أننا، وهذا الشيء ال يعني اباإيج أمموقف سلباً 
  ."الفلسطيني

 األسبوعينالتطورات خالل ": الكريم من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد
 لالستيطان،  صحة موقفنا برفض الدخول في المفاوضات المباشرة من دون الوقف التامأكدتالماضيين 

  ." بمرجعيات الشرعية الدوليةإسرائيلومن دون اعتراف 
يجب وقف المفاوضات بسبب استمرار ":  الفلسطيني بسام الصالحي"الشعب" العام لحزب األمينوقال 

أما رئيس المبادرة . " الشهر الجاري26االستيطان، ويجب حسم هذه المسألة فوراً من دون االنتظار حتى 
، "تحمل بذور فشلها وتضر بالسالم الحقيقي" المفاوضات المباشرة أن البرغوثي، فاعتبر الوطنية مصطفى

  ."نحن ضد مفاوضات مع االستيطان وضد مفاوضات بال مرجعية دولية«": وقال
  17/9/2010الحياة، لندن، 
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   العشرات من أنصارها في الضفةباعتقالالجهاد تتهم السلطة  .17
 السلطة الفلسطينية، بتصعيد حملة اعتقاالتها ضد صفوف كوادرها اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي،

  . ومناصريها في مدن مختلفة من الضفة الغربية، من قبل جهازي األمن الوقائي والمخابرات
إن األجهزة األمنية التابعة للسلطة : "نسخة عنه" فلسطين أون الين"وقالت الحركة في بيان لها وصل 

من أبناء الحركة خالل شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر بيوم واحد، استدعت واعتقلت العشرات 
كما استمرت الحملة بعد إجازة العيد، على خلفية تنفيذ نشاطات اجتماعية وإنسانية تستهدف األسر الفقيرة 

  ". وذوي الشهداء واألسرى
 ذات األجهزة،  عنصر من عناصرها في مدينة جنين استدعوا من قبل100وأوضحت الحركة أن نحو 

  . من بينهم نساء وطالب جامعات وأسرى محررون
هذه الحملة المستعرة تُعد ثمرةً للمفاوضات المباشرة التي استؤنفت مؤخراً وعقدت "وأكدت الحركة أن 

ثالث جوالتها باألمس في مدينة القدس المحتلة عشية قيام مستوطنين صهاينة بتمزيق المصحف 
  ". الشريف

كة على أن هذه الحملة تتساوق وتتقاطع تماماً مع حملة أخرى تنفذها قوات االحتالل، كما شددت الحر
وما اعتقال الشيخ المجاهد شريف طحاينة قبل يومين إال دليالً دامغاً على ذلك، حيث تم استدعاؤه قبل 

أمن وحذرت الحركة من خطورة ما تقوم به أجهزة . اعتقاله بيومٍ واحد من قبل أجهزة أمن السلطة
ونعتبر أن ما يجري يخدم مصالح االحتالل "السلطة من إجراءات بحق مجاهدي الشعب الفلسطيني، 

  ". وأمنه ويصب في خانة التآمر على قضيتنا الوطنية
  16/9/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  من المالحقات القانونية" إسرائيل" في تفلت أسهمتالمفاوضات : الجهاد .18

 ذكرى أن الشيخ نافذ عزام اإلسالميضو المكتب السياسي لحركة الجهاد  عأكد: وليد عوض -غزة 
، الفتا "لن ولم تتوقف" السياسة العدوانية الصهيونية أنمجزرة صبرا وشاتيال تأتي هذا العام لتؤكد على 

حلقة ضمن مسلسل طويل من " إال بشن الهجمات ضد الفلسطينيين ليس إسرائيل ما تلوح به أن إلى
 العربية اإلطراف المفاوضات السياسية التي تشارك فيها السلطة وبعض أنواعتبر عزام ، "المحارق
 أن إلى عزام  وأشار." في تفلت الكيان الصهيوني من العقاب والمالحقات القانونيةأسهمت" واإلقليمية

 أن ىإلمجزرة صبرا وشاتيال من المجازر المروعة التي ارتكبت بحق الجئي الشعب الفلسطيني، مشيرا 
  .استهداف الجئي شعبنا بهذه المجزرة كان مقصودا

   معاناة الالجئين الفلسطينيين في أن إذتشكل قلقا كبيرا للكيان الصهيوني ' ثقافة العودة أن وأوضح
  

، مشددا ' ديارهم التي هجروا منها سيبقي الصراع في فلسطين حياإلى على العودة وإصرارهممخيماتهم 
  . تتجاهلهأو تتنازل عن ذلك الحق أنة لن تفلح في على ان اي قيادة سياسي

  17/9/2010القدس العربي، لندن، 
       

   "صبرا وشاتيال" بتطبيق القانون على مرتكبي مجزرة الدوليفتح تطالب المجتمع  .19
 المجتمع الدولي  عاما على مجزرة مخيمي صبرا وشاتيال28 في ذكرى مرور طالبت حركة فتح، :لندن

وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية .  والعدالة على مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانيةبتطبيق القانون
إن نفوس الشهداء ضحايا مجزرة صبرا وشاتيال لن تهدأ ولن ترقد بسالم ما لم يطبق "اإلعالم والثقافة، 

لى المجتمع الدولي عدالته ويقضِ بالقصاص العادل بحق مجرمي الحرب الذين خططوا لها وأشرفوا ع
  ."تنفيذها
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أن المجتمع اإلنساني مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتطهير سجل التاريخ "وأضاف البيان 
 عاما في مخيمات الالجئين 28المعاصر من أفظع صورة دموية طبعتها بصمات مجرمي الحرب قبل 

لمجتمع الدولي أن فمجازر صبرا وشاتيال جريمة حرب وإبادة، وال بد ل.. الفلسطينيين في صبرا وشاتيال
  ."ينتصر للقيم اإلنسانية بإخضاع المسؤولين عنها ومرتكبيها لمحاكم العدالة الدولية

  17/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
   

    "صبرا وشاتيال" في ذكرى تعتصم" الديمقراطية: "لبنان .20
الثامنة والعشرين  مسيرة في مخيم شاتيال لمناسبة الذكرى "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"نظمت 

،  في السياق نفسه .اعتصام هناك مقبرة شهداء المجزرة، حيث اقيم إلىلمجزرة صبرا وشاتيال، انتهت 
دماء الشهداء ستبقى منارة نهتدي بها " في بيان صدر عنها باألمس، أن "جبهة التحرير الفلسطينية"أكّدت 

  . "فلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسمن اجل ضمان حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة ال
  17/9/2010السفير، بيروت، 

  
   لعباس إذا اتفقنا فستضمن الدولة ولو بعد خمس سنواتنتنياهو: "ية الكويتالجريدة" .21

بعد إعالن المبعوث األميركي الخاص بعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل :  الجريدة–القدس 
في موضوع االستيطان خالل اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس األول تحقيق تقدم 

أن عباس وافق على طرح ' الجريدة'ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كشف مصدر سياسي مطلع لـ
  .أميركي بخصوص االستيطان-إسرائيلي

ر رئيس الحكومة أن نتنياهو قال لعباس خالل جولة المفاوضات بينهما في مق' الجريدة'وأبلغ المصدر 
إذا ': اإلسرائيلية في القدس مساء أمس األول بحضور وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون

توصلت معك إلى اتفاق إطار فسأمرره في الكنيست، وعندها ستضمن حصولك على دولة ولو بعد خمس 
  .'سنوات

 إعالن ال عن استمرار االستيطان وبحسب المصدر، ينص الطرح على أال تقوم الحكومة اإلسرائيلية بأي
 من الشهر الجاري، على أن تستمر إسرائيل 27وال عن تمديد قرار تجميد البناء الذي ينتهي مفعوله في 

، وأن تجمد البناء في 'النمو الطبيعي'في البناء في الكتل االستيطانية الكبرى بالضفة الغربية تحت عنوان 
  .ة الشهر الجاري بعض المستوطنات العشوائيةالمستوطنات المعزولة وتخلي في نهاي

ويتضمن الطرح تعهداً إسرائيلياً بأال تقوم الحكومة بأي خطوات من شأنها تغيير األوضاع على األرض، 
. وأن يتم التشاور بين تل أبيب وواشنطن بالنسبة للبناء في القدس، حتى ال يتم استفزاز الفلسطينيين

فإن الوضع سيعود إلى ما كان عليه في عهد المفاوضات بين السلطة عملياً 'وأشار المصدر إلى أنه 
  .'الفلسطينية مع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت

  17/9/2010، الجريدة، الكويت
  

  "حزب اهللا"تيقّظوا لتجنّب مفاجآت : لبنانباراك لجنوده على حدود  .22
قدم على الجبهة مع لبنان، أعرب في ظل أحاديث عن إحياء المسار السوري، ومن موقع إسرائيلي مت

وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك، أمس، عن أمله باليوم الذي تتحول فيه هذه الجبهة األكثر تفجراً 
وتكثر اإلشارات هذه األيام في إسرائيل عن وضع استئناف المفاوضات بين تل أبيب . إلى حدود للسالم

  . ودمشق على جدول األعمال
كان هناك في الماضي من حلم بأنه سيكون هناك سالم «ذي جال على العديد من المواقع، وقال باراك، ال

واآلن . والحقا حققنا السالم مع األردن. ذات يوم مع مصر، ونستطيع أن نصل ونرى األهرام عن قرب
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روة أننا نعيش حالياً في ذ«وشدد على . »إلى جانب يقظة الجيش اإلسرائيلي، لدينا النية لصنع السالم
وأنا أؤمن أيضا أن السالم مع لبنان . محادثات السالم مع الفلسطينيين، ونأمل التغلب على العقبات

  . »وسوريا ممكن، ومحظور أن نفقد األمل، ولو للحظة
الوضع اآلن يبدو هادئاً ومريحاً، لكنه يمكن أن يتغير بسرعة، ولألسف حدثت «وأشار باراك إلى أن 
قد يكون مطلوباً منكم خالل لحظات معدودة «حذر من انعدام اليقظة، قائال و. »أمور كهذه في الماضي

إن حزب اهللا ليس أقل ذكاء منا، وهم يفكرون في . الوقوف وإظهار القدرات التي امتلكتموها في الخدمة
واستذكر باراك عمليات . »كل خطوة ويحاولون أن يظهروا كيف سينجحون في ضربنا ومباغتتنا

لديكم القادة األفضل، وأنتم «وأوضح . وقعت على الحدود، مؤكداً وجوب منع تكرارهااالختطاف التي 
  . »مستعدون، ونحن نثق بكم

  17/9/2010، السفير، بيروت
  

  لن نسمح لحماس باستمرار إطالق الصواريخ: أشكنازي .23
وترة على تطرق رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي إلى األوضاع المت :القدس

إننا نتعرض "وقال . الحدود مع قطاع غزة وازدياد إطالق الصواريخ والقذائف باتجاه المناطق اإلسرائيلية
ونحن لن نسمح لحماس باالستمرار في ذلك . للتهديد وإطالق الصواريخ من مناطق مأهولة بالسكان

كلية األكاديمية العسكرية وجاءت تصريحات أشكنازي هذه خالل زيارة لل". ولدينا القدرة على منعها
إن حركة غير شرعية تتعاظم وتتحدى "وقال . وتطرق إلى التحديات الماثلة أمام الجيش اإلسرائيلي

إننا نواجه واقع معقد ومركب فإيران تتعاظم وكذلك حزب اهللا "وأضاف أشكنازي ". إسرائيل وجيشها
ويجب علينا مواصلة القتال من . حربونحن نستثمر موارد عديدة للتحضير لل. وحماس في الضفة أيضا

  ". أجل الحياة لذلك من المهم االلتحاق في الخدمة العسكرية
  17/9/2010، الشرق، الدوحة

  
   الى حماس باغتيال قياداتها وضرب مؤسساتها ومكاتبهااسرائيليحذير ت :"يةقدسمالمنار ال" .24

عية وتصاعد اطالق القذائف باتجاه مع تزايد الحديث عن امكانية قيام حركة حماس بعمليات مسلحة نو
قالت تقارير .. المناطق االسرائيلية ردا على السياسة واالنتهاكات االسرائيلية المفروض على قطاع غزة

اسرائيلية أن المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل متفقان على أن حماس تخطط لتنفيذ عمليات 
من بينها وقف مسيرة التفاوض بين السلطة الفلسطينية مسلحة ضد أهداف اسرائيلية لتحقيق مكاسب عدة 

  .وتل أبيب
هذه المخاوف دفعت اسرائيل الى اجراء اتصاالت مع بعض الجهات وتوضيح الموقف االسرائيلي من 

أن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين ) المنـــار(هذا التطور، وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ 
قل تحذير الى حركة حماس من أن استئناف العمليات المسلحة واالنتحارية نتنياهو طلب من دولة عربية ن

منها داخل المدن االسرائيلية وتصاعد اطالق القذائف باتجاه المناطق االسرائيلية سيدفع اسرائيل للعودة 
الى ما أسمته المصادر بسياسة االغتياالت واستهداف قيادات ومكاتب ومؤسسات الحركة في قطاع غزة 

  .الخارجوفي 
  15/9/2010، المنار، القدس

  
   تجميد االستيطان بعد عشرة أيامانتهاءبنيامين بيغين يعلن عن  .25

، في "السباعية"أعلن الوزير اإلسرائيلي من دون حقيبة، بنيامين بيغين، عضو طاقم : برهوم جرايسي
إن القرار كان "ال، االستيطان، ستنتهي بعد عشرة أيام، وق" تجميد"حديث إلذاعة االحتالل، أن فترة 
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معروفا منذ البداية، وينص على أنه مع انتهاء فترة تجميد االستيطان، تواصل الحكومة تطبيق سياسة 
  ".البناء التي اتبعتها الحكومات السابقة

خالل "، زاعما أنه "السخيف"بـ" التجميد"ولم يتردد بيغين في وصف مطلب الفلسطينيين استمرار 
  ". فترة حكومتي إيهود باراك، وإيهود أولمرت تواصل البناءالمفاوضات التي جرت في

  17/9/2010، الغد، عّمان
  

  48 السياسة الرسمية تجاه فلسطينيي بعنصريةتقر " العليا اإلسرائيلية" .26
أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية مساء أول من أمس األربعاء، قرارا : برهوم جرايسي -الناصرة 

سياسة الحكومة اإلسرائيلية بشأن المناطق والبلدات التي تحظى باالمتيازات يشكل سابقة، ينتقد فيه 
، وحددت المحكمة 48الضريبية، إذ أن المقاييس وضعت بشكل يستثني بشكل مقصود بلدات فلسطينيي 

  .موعدا أخيرا إللغاء القرار الحكومي) نوفمبر(مدة زمنية نهاية تشرين الثاني 
الفلسطيني الحقوقي، وجهات أخرى، قد تقدما " عدالة"سرائيلية، ومركز وكانت جمعية حقوق المواطن اإل

، بالتماس ضد قرار مناطق األفضلية، ذات االمتيازات الضريبية، التي حددتها 2005في منتصف العام 
امتنعت الحكومة والكنيست، بشكل منهجي "وقالت المحكمة في حيثيات قرارها، لقد . الحكومة اإلسرائيلية

ار عدة سنوات، من حل القضية موضوع االلتماس وذلك بخالف موقف ممثلي المستشار وعلى مد
  ".القضائي للحكومة

وأقرت المحكمة أن التعديل على قانون ضريبة الدخل يمس بالحق بالمساواة وال يستند إلى معايير 
ة إللغاء القانون واضحة، وال مفر من إصدار تعليمات إللغائه، ومنحت المحكمة للحكومة مدة زمنية محدد

وأشارت المحكمة أنه من المستحسن أن يتم تغيير القانون ضمن . قبل أن تصدر هي تعليمات إللغائه
  .2012 -2011قانون الميزانية للعامين 

  17/9/2010، الغد، عّمان
  

  من إعادة السيطرة على  غزة" فتح"وضع سيناريو لتمكين " الموساد"يطالبون " إسرائيليون"مسؤولون  .27
العبرية الخميس عن القناة العاشرة من التلفزيون ' معاريف'نقلت صحيفة  :زهير اندراوس –لناصرة ا

االسرائيلي، ان مسؤولين في المستوى السياسي طالبوا الوية البحث التابعة للجهات االستخباراتية، بوضع 
ضحت القناة ان هذا واو.تقديرات لسيناريو تقوم من خالله حركة فتح باعادة السيطرة على قطاع غزة

الطلب جاء فى اعقاب اقتناع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته، بأن اي 
واشارت الجهات . محادثات سالم شاملة في المنطقة مرهونة بالفشل في حال تجنبها لقطاع غزة

اما، موضحين ان حماس االستخبارية في تقديراتها الى ان ما يجري على ارض الواقع هو العكس تم
  .نفسها هي من تحاول السيطرة على الضفة الغربية، وال يستبعدون قيامها بانقالب بالقوة لتحقيق ذلك

ولفتت القناة العاشرة الى ان التقديرات قدمت صورة مخجلة في المرحلة الحالية، حيث يتأكد في هذه 
  .زةالصور عدم قدرة ابو مازن على اعادة السيطرة على قطاع غ

ونقلت القناة العاشرة عن مسؤول رفيع في وزارة االمن االسرائيلية قوله، ان الدولة العبرية لن تستطيع 
التوصل الى حل سالم دون قطاع غزة، وال يمكن الفصل بين المناطق، مضيفا ان الهدف من هذا التقدير 

 يضم جميع مناطق الضفة هو عدم ادارة مفاوضات لكل منطقة على حدة، وانما التوصل الى حل شامل
واضافت الصحيفة العبرية انه . وغزة، مشيرا الى ان هذا االمر يعتبر بمثابة عائق واقعي في المفاوضات

قد اتضح من التقديرات التي اجراها في الفترة االخيرة خبراء في هذا المجال، انه وفي هذه المرحلة ال 
على غزة، طالما بقي الوضع على ما هو عليه، وعلى هذا تمتلك السلطة الفلسطينية القوة العادة السيطرة 
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يمكن ادارة مفاوضات والتوصل الى اتفاقات اساسية في مناطق اخرى، ولكن ال يمكن التوصل الى حل 
  . حسبما جاء في تقدير الوضع-شامل، وعند هذه النقطة ستتوقف المفاوضات ولن تتقدم 

  17/9/2010، القدس العربي، لندن  
   

   بسبب القذائف الفسفورية تشتكي حماس لمجلس األمن"لإسرائي" .28
 ذكرت مصادر اسرائيلية ان السفير االسرائيلي لدى االمم المتحدة مير رؤوفين قدم مساء امس :رام اهللا

لالمين العام لالمم المتحدة شكوى رسمية يدعي فيها ان الفلسطينيين استخدموا امس االول قذائف 
  .كنية االسرائيلية في المنطقة الجنوبيةفسفورية لقصف التجمعات الس

واضافت المصادر ان نسخة من الشكوى سلمت ايضا للسفير التركي لدى الهيئة الدولية بوصفه الرئيس 
ألسفي الشديد اجبرت على الكتابة لك مرة « وجاء في نص الشكوى . المناوب لمجلس االمن الدولي 

مسلسل الهجمات المستمر من قطاع غزة الخاضع ثانية عن الهجمات على جنوب اسرائيل ونتيجة ل
 قذيفة صاروخية وقذيفة 14لسيطرة المنظمات االرهابية حيث اطلق مخربو حماس منذ االثنين الماضي 

هاون بهدف اشاعة الخوف والرعب في اوساط السكان المدنيين في عسقالن والمجلس االقليمي اشكول 
».  

ن عددا من القذائف التي سقطت في اسرائيل تحتوي مادة الفسفور وادعى السفير االسرائيلي في رسالته بأ
  االبيض وهذه الحقيقة اتضحت من خالل تصريحات صحفية فلسطينية حسب ما ورد في رسالته

  17/9/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ضوء أخضر أمريكيبلشن عدوان واسع على غزة ووضعت خطة " إسرائيل" :"يةقدسمال المنار" .29
 القيادة االسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو االزمات التي تعيشها ادارة الرئيس االمريكي باراك تدرك

اوباما التي تستعد النتخابات نصفية في الكونجرس، لذلك تحاول استثمار هذه االزمات لصالحها، فعلى 
  .الصعيد السياسي ، ترفض تجديد تجميد االستيطان والمفاوضات في مهب الريح

ا على الصعيد العسكري، فاسرائيل تستعد لعدوان واسع على قطاع غزة، واالدعاءات بتطور القذائف أم
الصاروخية التي تطلق من حين الى آخر عبر قطاع غزة على التجمعات السكانية جنوب اسرائيل هي 

  .تمهيد لهذا العدوان الذي وضعت خططه بانتظار التنفيذ وبضوء أخضر أمريكي
تقارير اسرائيلية ، فان القيادة الجنوبية ترى أن معطيات األيام األخيرة تشير الى ارتفاع واستنادا الى 

تدريجي في عدد القذائف التي تطلق باتجاه اسرائيل، ويأتي هذا التطور ترجمة عملية لتقديرات رئيس 
ا في عمليات جهاز المخابرات االسرائيلي يوفال ديسكين الذي توقع في جلسة الحكومة االسبوعية تصاعد

اطالق القذائف من القطاع باتجاه اسرائيل وتصاعد أعمال العنف بالتزامن مع المفاوضات الجارية بين 
  .السلطة واسرائيل

نقال عن مقربين من وزير الدفاع االسرائيلي أن ) المنـــار(وذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ 
المريكية هيالري كلينتون لبحث التصعيد االمني لقاء مطوال عقد بين ايهود باراك ووزيرة الخارجية ا

الخطير في الجنوب وخطط اسرائيل للتعامل مع هذه المسألة، كما جرت مشاورات على أعلى المستويات 
في رئاسة هيئة االركان بمشاركة غابي اشكنازي وقائد المنطقة الجنوبية ورئيس االركان المقبل يوئاف 

 العسكرية رفعية المستوى لمناقشة التصعيد االخير على حدود جلنت باالضافة الى بعض القيادات
  .القطاع

وقالت المصادر أن قيادة الجيش ترفض االدعاءات القائلة بان المفاوضات قد تقيد يد الجيش في تعامله 
مع خطر القذائف المتجدد، ورفضت قيادة الجيش االسرائيلي ايضا الصمت على هذه التطورات وهي 

اسيا بالرد بشدة على القذائف القادمة من قطاع غزة، ومن الواضح أن اسرائيل لن تكون تنتظر قرارا سي
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مستعدة لدفع أي ثمن من أجل تحقيق السالم وعدم التعطيل على المفاوضات وأن األهم لديها هو الحفاظ 
  .على أمن مواطنيها

  16/9/2010، المنار، القدس
  

  نتنياهو لن يتساهل في مسألة الترتيبات االمنية لم يتغير واالستيطانالموقف االسرائيلي من  .30
أكدت أوساط في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو ان قرار :  أسعد تلحمي–الناصرة 

 الشهر الجاري 26حكومته في شأن انتهاء فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية في موعده في 
ضافت أن إسرائيل ال ترغب في التطرق إلى ما دار في المفاوضات الثانية وأ. »لم يطرأ عليه أي تغيير«

بين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس األسبوع الحالي في شرم الشيخ ثم في القدس 
  .»لكن موقف نتانياهو في شأن فترة تعليق معروف ولم يطرأ عليه تغيير«المحتلة، 

ذي تعمدت أوساط نتانياهو تسريبه إلى وسائل اإلعالم العبرية أمس، نافياً واعتبر معلقون هذا التأكيد ال
أنباء بأن نتانياهو قبل أو قد يقبل باقتراح وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون تمديد مفعول قرار 

سألة لن يتساهل أو يساوم في م«ووفقاً لإلذاعة العسكرية، فإن نتانياهو . تجميد البناء لثالثة اشهر
، ما يعني بنظره استمرار وجود الجيش في غور األردن المحتل حتى بعد »احتياجات إسرائيل األمنية

قيام دولة فلسطينية، متوقعة أن يسهم هذا الموقف في صب زيت على نار الخالف في قضية البناء في 
  .المستوطنات

  17/9/2010، الحياة، لندن
  

  ليهود اإلسرائيليين يعتبرون أنفسهم علمانيينمن ا% 42: اإلسرائيلياإلحصاء المركزي  .31
أفاد تقرير لدائرة اإلحصاء المركزية التابعة للحكومة اإلسرائيلية، أمس، بأن نسبة العلمانيين  :تل أبيب

وأن نسبة الذين يعتبرون أنفسهم علمانيين . بين اليهود من مواطني إسرائيل تستمر في االنخفاض
 في المائة في سنوات الخمسين من القرن 70، علما بأنها كانت نحو  في المائة هذه السنة42أصبحت 
  .الماضي

 عاما فما فوق، سئلوا خالله 20وقال معدو التقرير إنهم أجروا إحصاء شامال للمواطنين اليهود من جيل 
مائة  في ال8 في المائة من هؤالء المواطنين إنهم يعتبرون أنفسهم متدينين، و12فقال . عن عالقتهم بالدين

 في المائة محافظين 25 في المائة محافظين متدينين، و13، و)متدينين متشددين(يعتبرون أنفسهم حريديما 
  .ولكن ليسوا متدينين كثيرا

 ألفا منهم إنهم أصبحوا 790وقال .  ألف يهودي منهم إنهم كانوا علمانيين وأصبحوا متدينين200وقال 
 ألف إنهم أصبحوا متدينين أقل من 500ابق، وفي مقابلهم قال في السنوات األخيرة متدينين أكثر من الس

  .السابق
 في المائة أفادوا 72ويستدل من التقرير بأن العلمانيين في إسرائيل، ال يقاطعون المناسبات الدينية، بل إن 

 في 67 في المائة يحتفلون ويشاركون في الطقوس الدينية لعيد الفصح، و82بأنهم زاروا الكنائس، و
 في المائة من العلمانيين 29، و)المتدينون يشعلونها ليلة كل سبت(مائة يشعلون الشموع في عيد األنوار ال

  . في المائة يصومون في يوم الغفران الذي يصادف غدا26يشعلون الشموع أيام السبت، و
    17/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  في الضفة الغربية على رأس قائمة المطلوبين "نشأت الكرمي"الشاباك يضع  .32
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، الذي ) عاما34(تسابق األجهزة األمنية اإلسرائيلية الزمن في محاوالتها اعتقال نشأت الكرمي : غزة
، بعد االشتباه في وقوفه )الشاباك(بات يتصدر قائمة المطلوبين لجهاز المخابرات الداخلية اإلسرائيلية 

أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، من بينهم خلف عملية إطالق النار بمنطقة الخليل قبل شهر، التي 
  .امرأة حامل

واعتقل الكرمي عدة مرات، وتعرض في إحدى عمليات االعتقال إلطالق النار عليه، وأصيب بجراح 
  .بالغة، اضطر بعدها الستخدام الكرسي المتحرك لبعض الوقت

  17/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "35اف "رة الشبح  شراء طائعلى تصادق نهائيا "إسرائيل" .33
صادقت لجنة وزارية إسرائيلية خاصة برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير األمن إيهود 

وبهذا القرار تكون ".  35أف "باراك، يوم أمس الخميس، على صفقة لشراء طائرة الشبح من طراز 
 العالم التي وصفها نتانياهو إسرائيل قد صادقت نهائيا على صفقة شراء الطائرات القتالية األحدث في

تجدر اإلشارة إلى أن وزير المالية ".  خطوة ترفع من قدرات الجيش اإلسرائيلي بشكل ملموس"بأنها 
يوفال شطاينتس كان قد طالب قبل شهر بإجراء نقاش شامل للمستوى السياسي بشأن قرار األجهزة 

 قد قرر المصادقة على الصفقة في أعقاب وكان باراك.  األمنية شراء الطائرة المذكورة لسالح الجو
وفي إطار هذه الصفقة تحصل إسرائيل على .  توصيات من كبار الضباط في الجيش واألجهزة األمنية

.  مليار دوالر، تمول من ميزانية المساعدات األمنية األمريكية2.7بتكلفة تصل إلى " 35اف " طائرة 20
سابق إلى أن نخبة مختارة من الطيارين في سالح الجو وكانت قد أشارت مصادر إسرائيلية في وقت 

اإلسرائيلي قد أمضوا عدة شهور في منشآت سرية جدا تابعة لسالح الجو األمريكي، قاموا خاللها بتنفيذ 
  .  غارة خالل أسبوعين في الطائرة الجديدة، تضمنت سيناريوهات قتالية مختلفة40ما يقارب 

  17/9/2010، 48موقع عرب
  

   المصاريف القضائية لقاتل الشاب المقدسي ابو الضبعاتتمولاإلسرائيلية الشرطة  .34
 أصدر المفتش العام للشرطة اإلسرائيلية، دودي كوهين، تعليمات امس، تقوم الشرطة بموجبها :رام اهللا

بتقديم المساعدة القضائية للشرطي راتسون بورا، الذي أطلق النار على الشاب المقدسي حازم أبو 
  . الثالثاء الماضي، في تل أبيب، وأرداه قتيالالضبعات،

وادعى . يذكر أن أبو الضبعات قد أطلقت عليه النار من مسافة قصيرة، في حين كان مكبل اليدين
  .الشرطي مطلق النار أن الرصاصة انطلقت عن طريق الخطأ

لكي يقوم  ألف شيقل، 100وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية، فإن الشرطي سيحصل على مبلغ يزيد عن 
وتدعي الشرطة أن الحادث قد وقع خالل قيامه بواجبه في تطبيق . للدفاع عنه» أفضل المحامين«بتوكيل 
  .القانون

  17/9/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   القوانين اإلسرائيلية لتهريب فلسطينيات لزيارة مدن إسرائيليةتخرقنإسرائيليات ": الجارديان" .35
 تقريرا عن نشاط تقوم به نسوة إسرائيليات، وتخرقن به قوانين الدخول نشرت صحيفة الجارديان

اإلسرائيلية بتهريب فلسطينيات محرومات اصال بموجب قانون الدخول من زيارة مدن إسرائيلية كحيفا 
  .، المحفوفة بالمخاطر"النزهة"ويافا بدون ترخيص كي يقمن بهذه 

س تصف الصحفية التوتر الذي يسود األجواء المحيطة في التقرير الذي أرسلته راتشيل شابي من القد
باإلسرائيليات الخمس عشرة وهن مقدمات على خرق القانون وانتهاك أحد المحرمات، وذلك بقيادة 
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نساء وأطفال عبر الخط األخضر بدون ترخيص أو " تهريب"سياراتهن داخل الضفة الغربية، لـ 
  .اصطحابهم في نزهة ليوم واحد إلى تل أبيب

قول الصحفية إن هذه هي ثاني رحلة من نوعها بعد أن أعلنت إسرائيليات قبلهن قيامهن بنفس الرحلة ت
يزداد الوعي بهذه القوانين التي تقيد حركة الفلسطينيين، ولتحدي المخاوف التي "قبل شهر، أمال في أن 

  ".تساور اإلسرائيليين من السفر إلى الضفة الغربية
نحن نريد أن يدرك عدد "لقول على لسان إسرائيلية قامت بالرحلة في المرتين وتنهي الصحفية مقالها با

متزايد من اإلسرائيليين بأنه ليس في األمر ما يخيف، ونريد أن يرفض عدد أكبر من الناس األيديولوجية 
  ".التي تفصلنا عن بعض، وأن نرفض أن نكون أعداء

  17/9/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

  وفلسطينية في مدينة يافا" إسرائيلية"بمشاركة " لقاًء تطبيعياً"ينظم "  للسالميزبير"مركز  .36
وفلسطينية في عطلة أسبوع " إسرائيلية"بمشاركة " لقاء تطبيعياً"في مدينة يافا " بيرس للسالم"عقد مركز 

من سكان رام اهللا ) شباب وفتيات( فلسطينياً 20مخصصة لفحص إمكانيات إنشاء مشاريع تقنية، بحضور 
ونابلس، حيث شكّل المشاركون مجموعات عمل وعاشوا تجربة التعايش المحتمل في حال توصل 

وقال مدير قسم األعمال واالقتصاد في المركز، يوآف . والفلسطيني لقواسم مشتركة" اإلسرائيلي"الجانبين 
، "إسرائيلية"ة المعلومات يمثل مصلحة إننا نؤمن بأن اقتصاداً فلسطينياً قوياً يعتمد على تقني"شتيرن، 

، فيما "اإلسرائيليين"يعتبر حيزاً مثالياً للتعاون عبر اإلنترنت بين الفلسطينيين و" الهايتك"مؤكداً أن مجال 
  . لو حالت القيود المفروضة على التنقل التواصل بينهما

  جية الصهيونيةموقع وزارة الخار                                                
  15/9/2010، 2064التقرير المعلوماتي 

  
  خطط لوجود أمني فلسطيني في معبر كرم  أبو سالم": جيروزاليم بوست" .37

ذكرت تقارير إعالمية عن مسؤوليين إسرائيليين قولهم ان خططا توضع من اجل وجود امني : غزة
ان اسرائيل والسلطة » يم بوستجيروزال«وذكرت صحيفة . للسلطة الفلسطينية في معبر كرم ابوسالم

في » كرم ابو سالم«تعمالن على وضع صيغة نهائية لخطط نشر مسؤولين امنيين فلسطينيين على معبر
  .الشهور المقبلة داخل قطاع غزة

في يوليو أنشئت لجنة دانجوت «وقال منسق األنشطة الحكومية االسرائيلي ايتان دانجوت للصحيفة انه 
المدنية حسين الشيخ من أجل تنسيق وتوسيع معبر كرم أبوسالم ومستقبل بمشاركة وزير الشؤون 

وطبقا للصحيفة فان احتمال نشر مسؤولين في السلطة . »المشاريع العقارية العالمية في قطاع غزة
الفلسطينية في المعبر هو جزء من جهد دولي لتمكين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اعادة 

وقال دانجوت يتعين على المجتمع الدولي إشراك السلطة . غزة، حتى لو كان ضئيالتأسيس وجود له في 
    . الفلسطينية في جميع المشاريع التي تقوم بها داخل قطاع غزة

  17/9/2010، البيان، دبي
  

       "إسرائيل"ـتمييز لخريجي الجيش ب .38
 الشهر المقبل مع افتتاح صادقت الحكومة اإلسرائيلية على قانون يطبق: محمد محسن وتد -أم الفحم 

وأقيم  .العام الدراسي، يمنح خريجي الجيش والخدمة العسكرية ميزة االستفادة من سنة أكاديمية مجانية
 مليون دوالر لتوزيع المنح الدراسية والمساعدات والتسهيالت للطالب الذين 20صندوق حكومي بقيمة 

  .ا آالف دوالر سنوي5تصل رسوم دراسة الواحد منهم إلى 
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 صندوق منح للطالب الجامعيين بإسرائيل، أغلبيتها الساحقة تشترط الخدمة العسكرية أو 378وهناك 
  .المدنية، والعشرات منها فقط مفتوحة للعرب ولو شكليا

  17/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
   

  االحتالل يباشر بأعمال تمهيدية إلقامة جسر باب المغاربة .39
 في بيان لها مساء مس، أن االحتالل اإلسرائيلي "ة األقصى للوقف والتراثمؤسس" كشفت :رام اهللا

وأذرعه التنفيذية في القدس باشر بأعمال تمهيدية للبدء بإقامة جسر باب المغاربة مالصقة للمسجد 
األقصى المبارك، وذلك بعد أيام من إقرار محكمة إسرائيلية إقامة جسر كبير يربط بين ساحة البراق 

ب المغاربة يتيح لقوات كبيرة من االحتالل اقتحام المسجد األقصى ويمهد الطريق القتحامات وبين با
 إنها في بيانها "مؤسسة األقصى"وقالت  .كثيفة للمستوطنين والجماعات اليهودية للمسجد األقصى المبارك

رتها الميدانية  بجولة ميدانية لمنطقة ساحة البراق وطريق باب المغاربة، وشاهدت خالل زياأمسقامت 
طواقم من العمال يقومون بأعمال تنظيف وإزالة لمخلفات الحفريات التي أجراها االحتالل في موقع تلة 

 أن هذه األعمال بمثابة أعمال تمهيدية أولية للبدء بتنفيذ "مؤسسة األقصى"ورجحت  .طريق باب المغاربة
أعمال لم تنفذ منذ أشهر طويلة في الموقع بناء المخطط اإلحتاللي لجسر باب المغاربة خاصة وأن أية 

المذكور، ما يقوي االنطباع أن االحتالل استأنف أعماله في تنفيذ مخطط جسر باب المغاربة، والذي 
  .ستكون له تبعات خطيرة جداً على المسجد األقصى المبارك

  17/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   وحدة سكنية2400 ويستعد لبناء  في رام اهللاالستيطاناالحتالل يستأنف  .40
اإلسرائيلية المختصة " ناؤت هبسغا"، أن شركة 16/9أفادت إذاعة جيش االحتالل، يوم الخميس : الناصرة

بتنفيذ مشاريع ومخطّطات البناء، قررت الشروع ببناء ألفين وأربعمائة وحدة استيطانية جديدة في 
 على إعالن حكومة تل أبيب عن نيتها عدم تمديد قرار  في رام اهللا ، بناء"موديعين عيليت"مستوطنة 
إن الشركة قررت استئناف البناء بعد أن "قوله : ونقلت اإلذاعة، عن مدير الشركة عمير زاكين .التجميد

تلقت بالغاً من لجنة الدعاوى الحكومية، تفيد أنها ال تستحق الحصول على تعويضات جراء تجميد 
قرار اقتصادي "، مؤكّداً على أن قرار استئناف البناء هو "تي حددتها الحكومةاالستيطان وفق المعايير ال

، إذ تطالب الشركة بتعويضات تبلغ قيمتها حوالي مائة وسبعين مليون "خاص بالشركة وليس إيديولوجياً
  ).أي ما يزيد عن خمسة وأربعين مليون دوالر(شيكل 

  16/9/2010قدس برس، 
  عسكرية بالقدس وتشديدات سلوانمواجهات في  .41

شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك مساء الخميس :  محمد القيق–القدس المحتلة 
 مواجهات متقطعة بين أهاليها وعناصر شرطة االحتالل، في حين كثف جنود االحتالل 16/9/2010

  . تواجدهم في محيط المسجد األقصى مع حلول ما يسمى بعيد الغفران اليهودي
  17/9/2010، لسطين أون الينموقع ف

  
  "يوم الغفران"حلول  بمناسبة  الغربية على الضفة أمنياًاالحتالل يفرض طوقاً .42

 على الضفة الغربية  شامالً أمنياً أمس طوقاً"إسرائيل" فرضت .):أ.ب.د( وائل بنات، - غزة، رام اهللا
  وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إنه سيسمح ". بمناسبة حلول يوم الغفران لدى الشعب اليهودي"لمدة يومين 
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 بعد "إسرائيل"خالل هذه الفترة بدخول الحاالت الفلسطينية اإلنسانية والطبية واالستثنائية فقط إلى 

  .الحصول على إذن من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية
  17/9/2010، )السعودية( الين،أونلوطن ا

  
  ازدياد رقعة االستيالء على أراضي الفلسطينيين .43

، على مزيد من األراضي في محافظة نابلس، في أحدث 16/9/2010استولى المستوطنون الخميس 
وأكد غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية، أن . عملية نهب ينفذونها

ؤوا بالعمل في أراض استولوا عليها خالل الساعات األخيرة قرب قرية جالود جنوب المستوطنين بد
وأشار دغلس في  .المحافظة، بعدما استولوا قبل أيام على أراض قريبة وقاموا بحراثتها توطئة لزراعتها
  دونما تقع في30 تصريح صحفي، إلى أن المنطقة التي تم االستيالء عليها مؤخرا تقدر مساحتها بـ

ولفت إلى انه خالل  ".كيدا"و" احيا" من البؤرتين االستيطانيتين المنطقة الشرقية من قرية جالود قريباً
األسابيع الثالث الماضية استولى المستوطنون على عشرات الدونمات وقاموا بتجريفها تمهيدا لضمها 

راضي في هذه الفترة، مشيراً وحذر من قيام المستوطنين باالستيالء على مزيد من األ .لنفوذ المستوطنات
  .إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت خالل األسبوعين األخيرين

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون فجر الخميس، قرية عصيرة القبلية وأضرموا النار بقش يستخدم 
ن بعد ونقل دغلس عن سكان القرية قولهم، إنهم شاهدوا سيارة مستوطنين تغادر المكا .طعاما للمواشي

  .وكان المستوطنون أحرقوا قبل يومين مركبة في قرية مجاورة. إشعال النار
  16/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   يشن سلسلة غارات جوية على شمالي وجنوبي قطاع غزةاإلسرائيليالطيران  .44

 افأهد سلسلة غارات جوية على عدة أمس فجر اإلسرائيليشن الطيران الحربي  : اشرف الهور-غزة 
 نفاذة من نوع إسرائيلية طائرات إن متفرقة شمالي وجنوبي قطاع غزة، وقالت مصادر فلسطينية أرضية

 الزراعية في منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع لألدوات على مخزن أغارت "16اف "
 بواجهات أضرار وإلحاق حريق هائل به وإحداث القصف عن تدمير المخزن بشكل كامل  وأسفرغزة،

 على منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر، وشنت طائرات أيضاً أغارتكما  .المنازل
  . غارة ثالثة على موقع تدريب لكتائب القسام يقع في منطقة غرب مدينة رفح جنوب القطاعأخرى

طاع، وقال ادهم  الشرق من بلدة جباليا شمال القإلى الغارات الجوية منطقة زراعية تقع إحدىوضربت 
 إخالء، بسبب إصابات أي لم يحدث اإلسرائيلي القصف إن سلمية المتحدث باسم الخدمات الطبية أبو

  .مناطق التدريب ومنطقة الحدود بين مصر وجنوب غزة
 على مستودعات للوسائل القتالية في أغارتن طائرات من سالح الجو إ إسرائيليوقال متحدث عسكري 
 عشر بإطالق قيام نشطاء فلسطينيين أعقاب هذه الغارات جاءت في أنوذكر . بهشمال قطاع غزة وجنو

 إن من بينها قذيفتان فسفوريتان، وقال أن، وزعم "إسرائيل"قذائف صاروخية وقذائف هاون على جنوب 
  ."يشكل انتهاكا لميثاق جنيف" األمرهذا 

  17/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

  وتشرع بتوسيع موقع عسكري" مقبرة الشهداء"ق  شرتتوغلقوات االحتالل : غزة .45
إلى الشمال " مقبرة الشهداء"، شرق 16/9 توغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح يوم الخميس :غزة

وقال راصد  .من مدينة غزة، وقامت بأعمال تجريف وتوسيع ألحد المواقع العسكرية اإلسرائيلية هناك
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مقبرة "رافات إسرائيلية خرجت من الموقع العسكري شرق إن عدة آليات وج" قدس برس"ميداني لـ
الكائن إلى الشرق من بلدة جباليا، وشرعت بإطالق النار تجاه المزارعين، وأجبرتهم على " الشهداء

 متر في أراضي المواطنين؛ قامت 200وأضاف أن الجرافات التي توغلت  .مغادرة أراضيهم الزراعية
  .سيع للموقع من كافة االتجاهاتبأعمال تجريف واسعة، وعملية تو

  16/9/2010قدس برس، 
  

  يطالب بمرجعية دولية لتوفير الحماية لألسرى: قراقع .46
 في بناء سالم "إسرائيل" شكك عيسى قراقع وزير شؤون األسرى والمحررين في جدية حكومة :رام اهللا

 سلوكها يتناقض مع ما أن  بالمخادعة، مؤكداًاإلسرائيليةعادل مع الشعب الفلسطيني متهما الحكومة 
وقال إن االعتداء السافر على سجن  .يجري على األرض من أعمال وممارسات تقوض أية عملية سالم

عوفر باستخدام كالب متوحشة والغازات السامة والتنكيل باألسرى ونقلهم وحرمان األسرى من أبسط 
 أن الهجمة على إلىوأشار  .ن الشعبينحقوقهم يتناقض تماما مع التوجه الدولي لتحقيق تسوية عادلة بي

األسرى جاءت بقرار سياسي وذات طابع شمولي وفي توقيت سياسي متعمد، بحيث شملت سجون شطة 
وريمون وعسقالن وهداريم ومجدو وهشارون والدامون ونفحة، وأن تهديدات واضحة تلقاها أسرى النقب 

وطالب قراقع بمرجعية دولية لتوفير الحماية  .بخصوص إجراءات ستقوم بها إدارة السجون بحقهم قريبا
  .لألسرى الذين أصبحوا عنوانا لحرب خفية ووسيلة للضغط واالبتزاز

  17/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   االعتداء على المعتقلين في عوفرأدانت األسرىلجنة  .47
 العنصري الهمجي عتداءاال أدانت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة :رام اهللا

اإلسرائيلي على األسرى في معتقل عوفر وسط إطالق مكثف للرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع 
  .بحجة البحث عن أجهزة اتصال خليوية

وأكد نشأت الوحيدي مسؤول اإلعالم في لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية أن إدارة مصلحة 
 خالل اعتداءاتها على األسرى إلى إيصال رسالة للشعب والمفاوض السجون اإلسرائيلية تهدف من

  . غير ملتزمة بالمفاوضات وإظهار حسن النوايا تجاه المفاوضات"إسرائيل"الفلسطيني مفادها أن 
  17/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  باألسرى" طويل المدى" الضرر النفسي والجسدي يلحقاالحتالل : مركز حقوقي .48

 أكّد مركز حقوقي فلسطيني، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعمد إلى التسبب بأضرار جسدية :هللارام ا
  .، بحيث يعاني األسرى الفلسطينيون من آثارها حتى بعد اإلفراج عنهم"طويلة المدى"ونفسية 

تعذيب األسرى "، خضر رصص أن تجربة "عالج وتأهيل ضحايا التعذيب"وأوضح مدير مركز 
، معرباً عن "لين الفلسطينيين تمتد بكال جانبيها النفسي والجسدي إلى ما بعد تحريرهم من األسروالمعتق

  .، وفق رأيه"الشعب الفلسطيني هو من أكثر شعوب العالم التي تعرضت للتعذيب والمعاناة"رأيه في أن 
  16/9/2010قدس برس، 

  
  غزةتراجع عن قرار إدخال مركبات جديدة إلى قطاع  ت"إسرائيل" .49

 قطاع إلى مركبات جديدة إدخال عن قرار ، وبشكل مفاجئ،"إسرائيل"تراجعت :  اشرف الهور-غزة 
 تراجعت الليلة الماضية اإلسرائيلية السلطات إن البضائع إدخالوقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق  .غزة

  .اباألسب دون ذكر باألمر الجانب الفلسطيني وأبلغت السيارات، بإدخالعن قراراها 
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  17/9/2010القدس العربي، لندن، 
   ألف طالب بغزة40ونروا لم تتمكن من استيعاب األ .50

 الوكالة تمر بأزمة مالية غير مسبوقة، إن قال المفوض العام لوكالة األونروا، فيليبو غراندي، :غزة
ب من قطاع  ألف طال40ونروا لم تتمكن مع بداية العام الدراسي الحالي من استيعاب األ إلى أن مشيراً

  .غزة في مدارسها
  17/9/2010الغد، عّمان، 

  
  "أين وصلت المالحقات القانونية في مجزرة صبرا وشاتيال؟ ":عنوانبعقد ندوة ت" منظمة ثابت" .51

، وبرعاية )1982 أيلول 16(إحياء للذكرى الثامنة والعشرون لمجزرة صبرا وشاتيال : كامل صالح
 - عقدت ندوة قانونية "منظمة ثابت لحق العودة"بدعوة من طارق متري، و. وحضور وزير اإلعالم د

واقع "، ونوقش خاللها "أين وصلت المالحقات القانونية في مجزرة صبرا وشاتيال؟": إعالمية عنوانها
آليات العمل القانونية العملية لمالحقة مرتكبي " إلى، باإلضافة "المالحقات القانونية لمرتكبي المجزرة

  . "يالمجزرة صبرا وشات
لماذا ال تأتي وفود عربية للمشاركة في "وافتتح الندوة المدير العام لمنظمة ثابت علي هويدي بسؤال هو 

إعادة االعتبار للضحايا ال يكون إال عبر طريقة واحدة فقط، هي "، مؤكدا أن "إحياء ذكرى المجزرة؟
  . " عادلة تنطق بالحقمحاكمة المسؤولين عن المجزرة على جميع الصعد تحت سقف محكمة دولية

وال "، "لعبتهم الداخلية"وعن وضع الالجئين في لبنان، دعا الساسة اللبنانيين إلخراج الفلسطينيين من 
 أن حق العمل ، معتبراَ"تجعلوا حقوقنا المدنية محل مساومة أو مقايضة أو وفق مصالحكم السياسة

  ... "يلبي طموحاتنا كالجئين فلسطينيينال "، و"غير كاف"، للفلسطينيين الذي أقره لبنان أخيراً
ال يرتضي التنصل من المسؤولية "طارق متري، فقد اعتبر أن الموقف من الجريمة .  داإلعالمأما وزير 

من حق "، ومؤكدا أنه "أال تنزلق إلى النسيان أو الرضوخ لتقادم الزمن"، داعيا إلى "األخالقية والسياسية
ة التاريخية، وإحقاق العدالة لردع المجرمين، واالعتراف، وكشف حقائق الذاكرة المجروحة تأكيد الحقيق

الماضي من دون الوقوع في حسابات الحاضر وخالفاته، وتجديد المطالبة بعدالة دولية، وصوال إلى 
لذاكرة في لبنان، ذاكرات خاصة تتغذى من مخيالت خاصة، والذاكرات الخاصة، ا"ورأى أن . "االعتذار

الخاصة، ال تضع أنصاف الحقائق واألقاويل والشائعات تحت السؤال، بل تجددها مع كما المخيالت 
وكما يتالعب بعض السياسيين في لبنان بمشاعر الناس، يتالعبون بذاكرتهم أيضا، . انقضاء الزمن

  . "يطوونها حينا، ويستعيدونها حينا آخر
إلهام الحاج حسن، استضيفت . ة اللبنانية دوفي الجلسة األولى التي ترأستها أستاذة علم النفس في الجامع

 الناجيات من المجزرة، التي حكت عبر دموعها تفاصيل يومين حرماها إحدىوضحة السابق وهي 
وبعد البكاء الغزير، توجهت ... الزوج واألبناء واألقارب، وهي التي بحثت عنهم بين الضحايا ولم تجدهم

  .  ألوالدي ألقرأ عليهم الفاتحةأريد قبراً.. ذهبت إلى بلجيكا ولم أستفد: للحضور لتقول
محمد . وشارك في الجلسة كل من مدير مكتب بيروت لمنظمة هيومن رايتس ووتش نديم حوري، ود

  .  لحقوق اإلنسان محمود الحنفي"شاهد"المجذوب، ومدير مؤسسة 
ما بعد الصدمة، ، متحدثة عن عوارض "الضحية ال تشفى قبل معاقبة الجالد"وذكّرت الحاج حسن بأن 

  . وأن ترددات المجزرة مستمرة مع األجيال الجديدة
واقع اآلليات القانونية لسوق مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية إلى "أما حوري فخصص ورقته للحديث عن 

لماذا نسعى للتوعية عن ":  عن المجزرة، وسأل، والحظ أن اإلعالم اللبناني كان غائباً"المحاكم الدولية
وعرض حوري للمحاكم الدولية التي يمكن أن . " في الخارج وطالبنا ال يعلمون شيئا عنها؟المجزرة

مجاالت المالحقات القانونية محدودة، والطريق صعب، ويحتاج إلى "تساعد في هذه القضية، مؤكدا أن 
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وسأل . "ليعمل قانوني جدي، فالعدالة الدولية يمكنها أن تساعد إذا وجد الجهد الجدي على المستوى المح
  . "هل لبنان مستعد لهذا الموضوع؟«

، مركزاً على التقصير القانوني "المجزرة ومبدأ الوالية القضائية العالمية"وتناول مجذوب في ورقته 
 وتعميمها على صناع القرار في اإلسرائيليةالعربي في هذا المجال، ومؤكدا على ضرورة توثيق الجرائم 

 هي جرائم دولية، والمطالبة، "إسرائيل"عربية، والتذكير الدائم بأن جرائم العالم، والضغط على الدول ال
بكل الوسائل الممكنة، بإدخال مبدأ االختصاص القضائي العالمي في التشريعات الجنائية العربية للسماح 

  . بمالحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية تنص عليها اتفاقيات دولية حول حقوق اإلنسان
: رح الحنفي في ورقته اإلمكانيات المتاحة لحماية السكان المدنيين في ظل االحتاللمن جهته، ط

 دولة احتالل، وعليها "إسرائيل" إلى أن ، الفتاً"الالجئون الفلسطينيون في مخيمي صبرا وشاتيال نموذجاً"
  .مجزرةمسؤولية بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني، وبالتالي ال يمكن أن تبرئ نفسها من ال

جابر سليمان، وشارك فيها ) عائدون(أما الجلسة الثانية، فترأسها منسق مركز حقوق الالجئين في لبنان 
، والمدير اإلقليمي لمنظمة العفو "صبرا وشاتيال"كل من الباحثة بيان نويهض الحوت التي وضعت كتاب 
شفيق . وأستاذ القانون الدولي دفرانكلين المب، . الدولية أحمد كرعود، ومدير مؤسسة صبرا وشاتيال د

  . المصري
األحاسيس والجدية والعمل ما زالت قائمة، ما يعطينا "، مؤكدة أن "أهمية توثيق المجازر"وأبرزت الحوت 

ألن مرتكبيها ال هم لهم إال "والحظت وجود إشكالية في توثيق المجازر، . "األمل بمحاكمة المجرمين
، "1982صبرا وشاتيال، أيلول "م تكن تسعى لتوثيق المجزرة عبر كتابها وأقرت بأنها ل. "إخفاء الحقائق

، مؤكدة وجود وثائق وصور " عبر تسجيل شهادات أهالي الضحايا شفهياً تاريخياًكان الهدف مشروعاً"بل 
  . "إسرائيل"عن المجزرة لم تظهر بعد، داعية إلى البحث عن دولة بديلة إلقامة دعوى ضد 

: هل يطوى ملف الجرائم ضد اإلنسانية بتقادم الزمن": ورقته، لإلجابة عن سؤالوسعى الكرعود عبر 
وأشار إلى غياب تعريف موحد لمفهوم .  أن هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم، مفيداً"؟صبرا وشاتيال نموذجاً
صاص األول ، فإن االختهذه المجزرة وقعت على األراضي اللبنانية، وتالياً": وقال. الجرائم ضد اإلنسانية
 مخالف للقانون الدولي ألنه ال 1991، واعتبر أن قانون العفو العام الصادر سنة "هو للقضاء اللبناني

  . يسمح بالعفو ضد من ارتكب جرائم إبادة، داعياً لمعالجة هذه المسألة قضائياً وتشريعياً
: ، وقال"مالحقة مرتكبيهادور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف بالمجزرة و"وأبرز المب في كلمته 

، "وأدفع حياتي ألجل الحقوق المدنية للفلسطينيين"، "قضيتي إحياء وعدم محو ذكرى المجزرة من الذاكرة"
  . "البرلمان اللبناني غير قادر على اتخاذ قرارات ترتقي إلى طموح الفلسطينيين"معتبرا أن 

، مشيراً إلى صدور "ارتكاب المجزرةالدروس والعبر المستفادة من "واستعرض المصري في كلمته 
: وسأل. ، لم يستفد منها فلسطينياً وعربياً"إسرائيل"قرارات عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ضد 

المفاوضات اليوم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تجرى على أية قاعدة؟ داعياً إلى االلتفات إلى القانون 
  .سطينيالدولي، ألنه يضمن حقوق الشعب الفل

  17/9/2010السفير، بيروت، 
  

   دولةإنشاءالفلسطينيون قادرون على :  مليون دوالر40منحة بقيمة  للسلطة يقدم البنك الدولي .52
 دولة لكنها ستبقى إقامة السلطة الفلسطينية في موقف يمكنها من إن قال تقرير للبنك الدولي :واشنطن

  .اجتذاب استثمارات خاصة وتحفيز النمو االقتصاديمعتمدة على المعونات الخارجية ما لم تتمكن من 
  .  مليون دوالر لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية40ووافق البنك الدولي يوم الخميس على منحة بقيمة 

  
  .2010 مليون دوالر في 400 إلى مليون 300 يتراوح من  مالياً السلطة الفلسطينية تواجه عجزاًإنوقال 
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  17/9/2010وكالة رويترز، 
  

  حول االقتصاد الغزي مضخمة" النقد الدولي" أرقام :مختصون في الشأن االقتصادي .53
استبعد مختصون في الشأن االقتصادي أن تكون أرقام النمو االقتصادي التي أعلن :  حازم الحلو- غزة

ي اتبعها  يعتري عملية التقييم الت كبيراًعنها صندوق النقد الدولي واقعية وصحيحة، منوهين إلى أن خلالً
  . صندوق النقد الدولي في تقييم عملية النمو االقتصادي داخل القطاع الساحلي

وكان المسؤول في صندوق النقد الدولي أسامة كنعان، تحدث عن أن قطاع غزة قد سجل نسبة نمو 
 أسباب ارتفاع تلك النسبة إلى ما اعتبره في النصف األول من هذا العام، عازياً% 16اقتصادي بلغت 

 لقيود الحصار المضروب على غزة، منوها إلى أن معدل البطالة ال يزال في القطاع بين  إسرائيلياًتخفيفاً
  . األكثر ارتفاعا في العالم

  15/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  هيئة حقوقية تتهم حكومة غزة بالتضييق على القطاع الفندقي .54
 الحكومة الفلسطينية في "ديوان المظالم"ق اإلنسان  دعت الهيئة المستقلة لحقو: ضياء الكحلوت-غزة 

غزة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل عمل القطاع الفندقي، واحترام الحريات التي كفلتها قطاع 
وطالبت الهيئة  .االتفاقيات الدولية، األمر الذي أكدت الحكومة احترامها له مع االلتزام بالضوابط العامة

. ي غزة باحترام نصوص القوانين والتشريعات التي تكفل الحريات العامة والشخصيةاألجهزة األمنية ف
وأوضحت أنها رصدت عدة حوادث إغالق لمنتجعات وفنادق سياحية ومطاعم في قطاع غزة خالل شهر 

لقيام األجهزة األمنية في قطاع غزة بإغالق وعرقلة عمل "إنها تنظر بقلق بالغ : وقالت .سبتمبر الجاري
  ." من الفنادق واألماكن السياحية في مدينة غزةعدد

من جهته، نفى الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إيهاب الغصين إغالق أي مطاعم أو فنادق يوم الثالثاء، 
وأكد الغصين لوكالة صفا المحلية على ضرورة التزام المنتجعات . "إشاعات غير صحيحة"مضيفا هذه 

 على شاطئ بحر "البيتش" إلى أن ما حدث مع صاحب مطعم العامة، مشيراًوالفنادق والمطاعم بالضوابط 
  .غزة أنه رفض التوقيع على هذه الضوابط التي وقعت عليها كافة المنتجعات والفنادق والمطاعم بالقطاع

وأوضح الغصين أن حكومته تدعم وجود مطاعم وأماكن سياحية وترفيهية في قطاع غزة بشرط االلتزام 
نستغرب دفاع الهيئة ":  الغصينقالو.  رفضه إلقامة حفالت رقص في القطاعلعامة، مؤكداًبالضوابط ا

  ." واجتماعياً وأخالقياًعن حفالت الرقص وهو األمر المرفوض دينياً
  17/8/2010العرب، الدوحة، 

  
  "بشاعة االحتالل" في مخيم فلسطيني لمقاومة "جميلة"سينما ... "أفالم على الجدار" .55

، استضاف مخيم عايدة "جمالية السينما في مواجهة قبح االحتالل"تحت شعار :  بديعة زيدان–رام اهللا 
لالجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم، قبل فترة، والمحاط بالتحديد بجدار الفصل العنصري الذي يلفه 

ي ينظمه مركز ، الذ)أفالم على الجدار(في أكثر من اتجاه عروض المهرجان الخامس للسينما الخارجية 
  .الرواد للثقافة والفنون المسرحية

وقدم المهرجان العديد من العروض السينمائية الفلسطينية، والتي ،  الشهير"أفاتار"وكان االفتتاح مع فيلم 
 لرشيد "حيفا"، وأقدمها إلى ثمانينات القرن الماضي، ومن بينها فيلم 2007تعود في أحدثها إلى العام 

 إليليا "يد إلهية"قدس في يوم آخر لهاني أبو أسعد والجنة اآلن للمخرج نفسه، ومشهراوي، وفيلم ال
سليمان، وفيلم ملح هذا البحر، وكان عرضه االفتتاحي قبل عامين في إطار المهرجان نفسه، بناء على 
ن رغبة آن ماري جاسر مخرجة العمل والمقيمة في الواليات المتحدة األميركية، والتي منعت وال تزال م
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، فيلم محمد بكري "الجدار البشع"ومن بين األفالم الفلسطينية التي استضافها  .دخول األراضي الفلسطينية
بيحكي عن كل اللي أنا عانيته " 2006، والفيلم حسب بكري نفسه هو من إنتاج العام "من يوم ما رحت"

، "جوبا" واحد هو الفيلم المصري وفي إطار األفالم العربية، عرض فيلم ."منذ انطالقة االنتفاضة الثانية
وعرض المهرجان جملة من األفالم األجنبية ذات المضامين السياسية والتي تبدو كمرآة تعكس معاناة 

، "دموع الحرية"كما استضاف المهرجان فيلم  ."مملكة السماء"الفلسطينيين بسبب االحتالل من بينها فيلم 
  ."رعمر المختا"م يعرض المهرجان، إضافة إلى ما سبق فيلكما 

  17/9/2010الحياة، لندن، 
  

   يبحث مع كلينتون خطوات ضمان تقدم ملموس في المفاوضات المباشرةملك األردن .56
اكد وزير الخارجية ناصر جودة اهمية المحادثات التـي اجراهـا الملـك             :  عايدة الطويل وبترا   -عمان  

  .كلينتون في عمانعبداهللا الثاني امس مع وزيرة الخارجية االميركية هيالري 
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته االميركية بحضور وزير التخطيط جعفر حسان في عمـان                

 اجرى محادثات مثمرة مع كلينتون ركزت على التطورات والمفاوضات المباشـرة بـين              الملكامس ان   
فت في شرم الشيخ والقدس     الفلسطينيين واالسرائيليين والتي بدأت في واشنطن في الثاني من ايلول واستؤن          

  .خالل االيام الماضية
 اكد التزام االردن الثابت ببذل كل الجهود لضمان نجاح هذه المفاوضات وفقا لالطـار                الملك واضاف ان 

الزمني المتفق عليه وتحقيق حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة وقابلة للحيـاة تعـيش                 
اون وتكامل مع اسرائيل وبقية دول المنطقة ضمن سياق اقليمي شامل يؤدي            بامن وسالم مع جيرانها وتع    

  .الى قيام سالم عربي اسرائيلي شامل بناء على المرجعيات الدولية وكذلك مبادرة السالم العربية
لقد شجعنا تركيز هذه المفاوضات المباشرة واللقاءات بـين عبـاس ونتنيـاهووان وزيـرة               "وتابع جودة   

يركية هيالري كلينتون التي حضرت العديد من هذه اللقـاءات مـع الـزعيمين قالـت ان                 الخارجية االم 
الجانبين يتعامالن االن بالقضايا الجوهرية واالساسية وهي قضايا القدس والالجئـين والحـدود واالمـن               

  ".والمياه وبالطبع هناك مناقشات كثيرة حول االستيطان
جية االميركية في السابق تم الحديث عن الحاجة الى التركيز          انه وخالل لقاءاته مع وزيرة الخار     "واضاف  

بشكل كبير على االمن والحدود والتي بحد ذاتها تفتح االبواب امام النقاط االخرى ، مشيرا الى ان كـل                   
هذه القضايا الجوهرية لها عالقة باالردن ومصالح االردن وبالتالي يسرنا ان ننخرط مع اصدقائنا علـى                

وقال جودة اننا نبذل قصارى جهدنا لضمان ان هذا التركيز واالنخـراط            ". ي هذه القضية  كافة الجهات ف  
  .يستمر بامل ان نتوصل الى نجاح واتفاق خالل عام

من جانبها اعلنت وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون انه تمت الموافقة على منحة مالية اميركية               
  .التنمية المستدامة في االردن مليون دوالر لتطوير 275لالردن بقيمة 

   17/9/2010الدستور، عمان، 
  

  "أيلول األسود"األردنيون والفلسطينيون يطوون صفحة ... عليها عاماً 40بعد مرور  .57
الدامية بين الفدائيين الفلسطينيين والجـيش      " أيلول األسود " عاماً على مواجهات     40بعد مرور   : )ب.ف.أ(

وتراوحت أعداد القتلى نتيجة    . طينيون هذه الصفحة الدامية من تاريخهم     األردني، طوى األردنيون والفلس   
  .بين ألفين وفقا لألردن وثالثة آالف قتيل وفقاً للفلسطينيين" أيلول األسود"معارك 

ويقول عدنان أبو عودة وهو فلسطيني األصل وكان وزيراً لإلعالم في الحكومة األردنية أثناء وقوع تلك                
تلك المواجهات كانت ضرورية، لو لم نتصرف كما فعلنا لكان ذلك خـدم             "إن  " سفرانس بر "األحداث ل 

ويضيف أبو عودة، عضو مجلس إدارة المجموعـة        ". بإقامة دولة فلسطينية في األردن    " إسرائيل"مصالح  
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حتى يومنا هذا أمن األردن ال يمكن أن يتحقق إال بإقامة دولة فلسطينية فـي الـضفة                 "الدولية لألزمات،   
  ".بيةالغر

الخيار األردني  "ويقول محمد المصري الباحث في مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية إن             
أو " اإلسرائيلية "-هاجس موجود والدليل أنه يجري الحديث عنه ما أن تبدأ مفاوضات السالم الفلسطينية              

  ".حصول تطور على الصعيد الداخلي
هذه صفحة طويـت والـى      "حول تلك األحداث    " فتح"لمركزية لحركة   ويقول عزام األحمد عضو اللجنة ا     

وأضاف أن  ". األبد منذ زمن بعيد ولن تعود، ومن الخطأ الحديث عنها إنما يجب أن تبقى عبرة لنا جميعاً                
  ".محاولة قول البعض إن هناك وطناً بديالً للفلسطينيين وهو األردن هدفه تعميق النزعات اإلقليمية"

 األردنيـة تمـر بأفـضل       -ل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن العالقات الفلسطينية         واعتبر المحل 
 فلسطيني على مسار التسوية والسالم في المنطقة يصل إلـى درجـة             -هناك اتفاق أردني  "وقال  . حاالتها

التـي  " إسرائيل"التحالف بينهما، لكن هناك مخاوف ومخاطر ليس سببها ال األردنيين وال الفلسطينيين بل              
  ".تتحدث عن تهجير الفلسطينيين إلى األردن والوطن البديل للفلسطينيين في األردن

أيلول األسود ترك جراحاً عميقة ألن هناك دماء سالت من الطرفين، لكـن اآلن هـذا التـأثير                  "وأضاف  
  ".      تراجع ولم يعد قوياً، كما كان في مرحلة سابقة

   17/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  نريد كشف الحقائق دون الوقوع بخالفات الحاضر:  صبرا وشاتيالمجزرة ذكرى فيمتري  .58
 لمجزرة صبرا وشاتيال    28دعا وزير االعالم اللبناني طارق متري في ندوة عقدت في الذكرى            : بيروت

وقال خالل تمثيله رئيس الحكومـة       .»كشف حقائق الماضي من دون الوقوع في خالفات الحاضر        «الى  
أين وصلت المالحقات القانونيـة     «:  في الندوة التي عقدت في المناسبة امس، تحت عنوان         سعد الحريري 

الـذاكرة ال   «لحق العودة، ان    » ثابت«بدعوة من منظمة    » في مجزرة صبرا وشاتيال لالجئين الفلسطينيين     
انونية والقيم  تأكيد الحقيقة التاريخية بواسطة األدوات الق     : تقترب من الشفاء من دون سلوك جانبين، األول       

التي تعلنها أو تضمرها، وإحقاق عدالة تضع حداً لإلفالت من العقاب وتـساهم فـي ردع المجـرمين،                  
الـسؤال  «، الفتاً الـى أن      »االعتراف الذي يبدأ بمعرفة الوقائع واإلصغاء الى شهادات الضحايا        : والثاني

ن خالفات الحاضر، مواصـلة     الموجع الذي نواجهه هو كشف حقائق الماضي من دون الوقوع في حسبا           
  .»لحروب الماضي

  17/9/2010، الحياة، لندن
  

   مجزرة صبرا وشاتيالمسؤوليةحزب اهللا يحمل أمريكا  .59
الشيخ نبيل قاووق في صور وفداً إيطاليـاً مـن          » حزب اهللا «استقبل مسؤول منطقة الجنوب في      : بيروت
وحمل قـاووق    .اإليطالي ستيفانو كاريني  التي أسسها الناشط    » كي ال ننسى مجزرة صبرا وشاتيال     «لجنة  

، مؤكـداً أن    »اإلدارة األميركية المسؤولية المباشرة في التهيئة واإلعداد والتنفيذ لهذه المجزرة الكبـرى           «
التكامل والتعاون الكامل بين حزب اهللا والمقاومة داخل فلسطين ساهما في تضييق الخناق على العـدو                «

  .»الصهيوني
   17/9/2010، الحياة، لندن

  
  "إسرائيل" مع  بجرم التعاملفلسطينيتوقيف : لبنان .60
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أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس مذكرة توقيف وجاهية بحق الفلسطيني وائل عبـد اهللا                
كمـا اصـدر    .من الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، بعدما استجوبه بجرم التعامل مع العدو االسـرائيلي  

  .حق حسن نوفل بالجرم عينهمذكرة توقيف غيابية ب
  17/9/2010، المستقبل، بيروت

  
   قادر على اتخاذ القرار الصعبنتنياهو: مبارك .61

 قال الرئيس المصري حسني مبارك فـي مقطـع مـن المقابلـة بثتـه اإلذاعـة            :)ب، رويترز .ف  .ا  (
األقل ثالثة أشـهر    على  ) لعباس(في هذا الموضوع وقلت له اديه       ) نتنياهو(أنا تكلمت معه    " "اإلسرائيلية"

وبعدين ابنـي   . . . أثناء المفاوضات ونشوف المفاوضات بصورة مستمرة قد تصلوا إلى حلول مرضية            
ماذا تساوي ثالثة أو أربعة أشـهر فـي سـبيل أن تـسير              "وتساءل  " . في حدودك وهو يبني في حدوده     

هذا الموضوع بحاجة   "وتابع  " . المفاوضات وفي سبيل التوصل إلى اتفاق سالم خالل ثالثة أو ستة أشهر           
إلى القرارات الصعبة وال يتخذ القرارات الصعبة إال القادة األقوياء وأعتقد أن نتنياهو قادر على اتخـاذ                 

  ".القرار الصعب
  17/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   كدولة يهودية "إسرائيل"ـ  االعتراف بيرفضونوزراء الخارجية العرب  .62

رفض مطلب اسـرائيل مـن       " الوزاري لجامعة الدول العربية    لن المجلس  اع : من جمال فهمي   –القاهرة  
عدم شرعية المستوطنات االسـرائيلية     "، واكد   "الفلسطينيين باالعتراف بالطابع اليهودي للدولة االسرائيلية     

في القدس وباقي االراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة اعالن اسرائيل الوقف الفوري والكامل لـسياسة              
الذي تبنيه اسرائيل   "  وتفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية وازالة جدار الفصل العنصري          التهويد

  .على اراضي الضفة الغربية
استمرار الممارسات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية      "وحذر الوزراء والممثلون للدول العربية من ان        

يام الدول العربية بالدعوة الى اجتماع عاجل لمجلس        المحتلة سيؤدي الى فشل المحادثات، مما سيستدعي ق       
 االسرائيلي بمختلف ابعاده عليه، والطلب من الواليـات المتحـدة           -االمن واعادة عرض النزاع العربي      

  ".الفيتو) حق النقض(عدم استخدام 
 على رغم عدم تغيـر جـوهر الـسياسات        "و رأى االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه           

، "اال ان الموقف الرصين يقتضي اعطاءها فرصة      ) الحالية(االسرائيلية والشكوك في اهداف المفاوضات      
ودعا الدول العربية الى الوقوف خلف الفلـسطينيين وأال يكـون           ". سوف تكون الفرصة االخيرة   "اال انها   

لها سـيكون لـه دور   فالقضية قضيتنا جميعا والتضامن حو... اذهب انت وربك فقاتال"لسان حال العرب   
: ، وقـال  "بالموقف االسرائيلي من عمليات االستيطان    "وشدد على أن مستقبل المفاوضات مرهون       ". فاعل

التطورات في ما يتعلق بهذا الموضوع سوف تظهر قبل نهاية الشهر الجاري وسيكون هنـاك موقـف                 "
  ".لمصيرهاعربي اما ايجابي لاليجابي وإما سلبي للسلبي وال يجب ان نترك فلسطين 

  17/9/2010، النهار، بيروت
  

  قصف الشريط الحدودي لن يغلق معبر رفح: مسؤول مصري .63
ـ    اكد: القاهرة أمس إن القصف اإلسرائيلي للشريط الحـدودي       » الشرق األوسط « مسؤول أمني مصري ل

 لن يؤدي إلى إغالق معبر رفح الذي جرى افتتاحه بشكل دائم بمبادرة مصرية منذ نحو أربعـة أشـهر،                  
مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة عن القصف الذي تجدد أمس قرب حدود مصر مع قطاع غـزة، أنـه        

  .يستهدف على ما يبدو األنفاق التي يستخدمها فلسطينيون في التهريب إلى القطاع
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السلطات المصرية سوف تبادر بإغالق معبـر رفـح إذا رأت أن القـصف               «إنوقال المسؤول األمني    
  .»كن أن يهدد سالمة المسافرين بين غزة ومصر من المعبراإلسرائيلي يم

ويعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي منذ فرضت إسرائيل حصارا على القطاع                
  .قبل ثالث سنوات

  17/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  ليس تنازالت بل أرض مغتصبة" إسرائيل"ما نطلبه من : األسد لميتشل .64
قال الرئيس السوري بشار األسد، أمس، إن ما تطالب به سوريا من أجل تحقيق السالم فـي                 : )االتوك(

يجب أن تعود بالكامل إلى أصـحابها       " أرض مغتصبة "بل  " إسرائيل"الشرق األوسط ليس تنازالت تقدمها      
والـدول  " ئيلإسرا"الشرعيين، فيما دعا المبعوث األمريكي جورج ميتشل إلى تطبيع كامل للعالقات بين             

  .العربية 
وأكد األسد تمسك بالده بخيار السالم كونه السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار الشرق األوسط، مـشددا                
على أن السالم ال يمكن أن يكون راسخاً ودائماً ما لم يكن عادالً يعيد الحقوق كاملة إلى أصحابها علـى                    

ف مفاوضات السالم يتطلب وضع أسـس واضـحة         استئنا"أضاف أن   . أساس قرارات الشرعية الدولية     
  " .وضمانات لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه

  17/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل"ـ لتصدير البضائع لشاحنتينبدو سيناء يستهدفون  .65
 قامت مجموعة مسلحة من البدو، المطلوبين من قوات الشرطة بوسط سيناء، أمـس              :هاني زايد : القاهرة

وقالـت  . ار على شاحنتين لتصدير البضائع إلسرائيل على مدخل قرية العوجة بوسط سـيناء            بإطالق الن 
ـ   المسلحين أطلقوا نيرانهم على الشاحنتين قبل مسافة أربعة كيلو مترات مـن           "إن  " الوطن"مصادر أمنية ل

 التـي   معبر العوجة حيث كانت الشاحنتان في طريقهما إلى إسرائيل لتفريغ شحنات من النسيج والخيوط             
  ".يتم تصنيعها بموجب اتفاقية الكويز

الفترة القادمة ستشهد مزيداً من اإلجراءات األمنية في مواجهة التهديـدات التـي             "وأضافت المصادر أن    
  .تشهدها سيناء في الوقت الحالي 

  17/9/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
  

  سطينية جهود مصر من أجل القضية الفلدعم :وزراء الخارجية العرب .66
وأعرب  . أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها مصر من أجل القضية الفلسطينية             

 واصفا الجهد المصري بأنه      , عمرو موسي األمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره للدور المصري          
   . مصيري في هذه المرحلة نحو الثوابت العربية

 لمجلس الجامعة العربية علي مستوي       134 ه في الجلسة االفتتاحية الجتماعات الدورة      في كلمت   موسى وقال
 إن الموقف الرصين يقتضي إعطاء المفاوضات المباشـرة بـين الفلـسطينييين              - وزراء الخارجية أمس  

   . واالسرائيليين فرصتها رغم المخاوف والشكوك التي تحيط بها نتيجة للموقف اإلسرائيلي
 هوشيار زيباري وزير خارجية العراق ورئيس الدورة الحالية علي مؤازرة الموقف العربي             في حين أكد  

   . للجهد المصري الذي يأتي في المقدمة لدعم الفلسطينيين
وقال موسي أن تطورات األسابيع القليلة القادمة وما يتعلق باالستيطان اإلسرائيلي وما يتـضح سـيكون                

 وأنه   , أنه سيكون هناك موقف عربي إما إيجابي لاليجابي أو سلبي للسلبي          حاسما فيما يتعلق بهذا المسار و     
   . ال يجب أن تترك فلسطين لمصيرها
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  17/9/2010، األهرام، القاهرة
  

  طهران وأنقرة قادرتان على إطالق مبادرات سالم: أردوغان .67
 قادرتـان علـى     قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس إن بالده وإيران          : )آي.بي  .يو  (

إطالق مبادرات مشتركة للسالم واالستقرار االقليميين، فيما وصف النائب األول للرئيس اإليراني محمد             
  .رضا رحيمي تركيا بأنها أفضل صديق إليران في العالم 

ونقلت وكالة أنباء األناضول عن أردوغان قوله في منتدى األعمال التركي اإليراني فـي اسـطنبول ان                 
يران، دولتان تقعان في منطقتين اشكاليتين مثل الشرق األوسـط والقوقـاز، وتحافظـان علـى                تركيا وإ 

وجودهما كعنصري سالم واستقرار رغم مشاكل المنطقة والنزاعات، وأشار إلـى أن نجاحـات تركيـا                
من جهته  . وإيران خصوصاً على المستوى االقتصادي من شأنها المساهمة في رفاهية المنطقة وسالمها             

  . هد رحيمي بأن بالده ستزيل جميع العقبات في وجه قيام مشاريع أعمال مع تركيا تع
  17/9/2010، الخليج، الشارقة

  
  السالم خيار المنطقة الوحيد وواشنطن عازمة على تحقيقه: ميتشل .68

قال المبعوث األميركي الخاص لعملية السالم في الـشرق األوسـط، جـورج             :  سعاد جروس  - دمشق
سالم هو الخيار الوحيد أمامنا، فال خيار أمامنا سوى االلتزام بعمل مشترك ألجـل سـالم                إن ال «: ميتشل

وذلك بعد تأكيده عزم بالده على تحقيق السالم رغم التحديات والصعوبات التـي تواجـه              » وأمن المنطقة 
ـ             . تحقيق ذلك الهدف   د وأضاف ميتشل بعد لقائه مع الرئيس السوري بشار األسد ووزير الخارجيـة ولي

بحثت مع الرئيس األسد والوزير المعلم آخر تطورات ما يتعلق بتحقيق السالم العادل             «: المعلم يوم أمس  
والشامل في منطقة الشرق األوسط، وهو ما أكدت عليه سياسة الرئيس أوباما بعد أدائه القـسم كـرئيس                  

 يشمل اتفـاق سـالم بـين        للواليات المتحدة األميركية، حيث قال إن السالم الشامل في المنطقة يجب أن           
ويشمل تطبيعا كامال للعالقات بين إسرائيل      . إسرائيل والفلسطينيين، وإسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان     

وشدد ميتشل أنه أكد لألسد على أن جهود الواليات المتحدة األميركية لحـل الـصراع                .»ودول المنطقة 
 تحقيق السالم الشامل بما في ذلك السالم بـين          ال تتعارض وال تتناقض مع هدف     «اإلسرائيلي الفلسطيني   

  »إسرائيل وسورية
» تتوقف عن مخططهـا لتخريـب     « أيضا من سورية أن تمارس نفوذها مع حماس لكي            ميتشل كما طلب 

  . الفلسطينية-المفاوضات اإلسرائيلية 
  17/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   االستيطاناالتحاد األوروبي يدعو إلى تمديد تجميد .69

 دعوة اسرئيل الى تمديـد      27يعتزم قادة دول االتحاد االوروبي الـ       : )ب .ف .أ (-روكسيل، موسكو   ب
تجميد االستيطان في الضفة الغربية في وقت يلقي موعد انتهاء العمل بقرار تجميد االستيطان نهاية ايلول                

  .بظالله على مفاوضات السالم) سبتمبر(
حاد االوروبي في قمتهم أمس في بروكـسيل وحـصلت وكالـة            وبحسب المسودة التي سيقرها قادة االت     

االتحاد االوروبي يعتبر ان ال بد ان يتحلى الطرفـان بالهـدوء            «على نسخة منها، فإن     » فرانس برس «
في هـذا   «: واضاف. »وضبط النفس ويتجنبا القيام بأعمال من شأنها ان تؤثر سلباً على تقدم المفاوضات            

وبي بأن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، ومن اجل ضمان           االطار، يذكر االتحاد االور   
لتجميـد  » استمرار هذه المفاوضات بطريقة بناءة، يدعو الى تمديد القـرار الـذي اصـدرته اسـرائيل               

  .االستيطان



  

  

 
 

  

            32 ص                                     1910:         العدد       17/9/2010الجمعة  :التاريخ

17/9/2010، الحياة، لندن  
  

  المباشرةالمفاوضات موسكو تطلب اطالعها على سير  .70
 سيرغي الفروف امس بأن روسيا العضو في اللجنة الرباعية الخاصـة            صرح وزير الخارجية الروسي   

بالسالم في الشرق االوسط، تأمل في اطالعها على تطورات مفاوضات السالم المباشرة بـين اسـرائيل                
ال اعرف تفاصيل المحادثات الننا ال نشارك فـي         «: وقال في مؤتمر صحافي في موسكو     . والفلسطينيين
  .على سير المفاوضات» ي آمل في اطالعنالكنن... هذه العملية 

وكان الفروف يرد على سؤال لصحافي عن محادثات السالم بمشاركة وزيـرة الخارجيـة االميركيـة                
وقال الفروف انه ال يمكنه اال ان يذكّر بموقف اللجنة الرباعية للشرق االوسـط التـي                . هيالري كلينتون 

ذكرت االهـداف الـضرورية     «وبي واالمم المتحدة، التي     تضم الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد االور     
ادرجنا بالتأكيد دولتين فلـسطينية واسـرائيلية       «: وأكد. »لمحادثات مباشرة مثل احداثيات الوضع النهائي     

ال عبارات اخرى فـي وثـائق       «وأضاف  . »تعيشان جنباً الى جنب بسالم والتعاون بينهما ومع جيرانهما        
  .»ان يبقى ذلك مطبقاًننطلق من مبدأ . الرباعية

17/9/2010، الحياة، لندن  
  

  تناشد الدول العربية المساهمة في تخفيف أزمتها المالية" األونروا" .71
فيلبيو غراندي بتوجه   ) األونروا(أشاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين         : )أ ش أ  (

بناء على تعديل   " لى مجموعة من الفرص الوظيفية    نحو توسيع حق الالجئين الفلسطينيين الوصول إ      "لبنان  
 لمجلـس   134قانون العمل اللبناني الذي اقر الشهر الماضي، وناشد في كلمة أمام اجتماعـات الـدورة                

الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وبحضور االمين العام             
الدول العربية الى المساهمة في تخفيف األزمة المالية الخانقة التـي           لجامعة الدول العربية عمرو موسى،      

  ".األونروا"تعاني منها 
على وجه الخصوص باألردن وسوريا ولبنان والسلطة الفلسطينية الستمرارهم طيلـة           "كما أشاد غراندي    

م شكري الحـار    وأقد(...) ما يزيد عن اثنتين وستين عاما بتوفير المالذ الموقت لالجئين على أراضيهم             
أيضا للدول األعضاء في الجامعة على الدعم المالي والسياسي الكبير الذي تقدمه، وتحديدا علـى شـكل                 

  ".تبرعات استجابة لمناشدات األونروا الطارئة ومن أجل دعم جهودها إلعادة اإلعمار
، حيـث   "ة المحتلة الظروف األشد مرارة التي تواجه الالجئين هي في األراضي الفلسطيني         "ولفت الى أن    

 بأن احتالل األراضي الفلسطينية، والسياسات واألفعال التي تعمل علـى           1967بينت السنوات منذ عام     "
استدامة االحتالل، تشكل العقبة األكبر أمام تحقيق حقوق اإلنسان والكرامـة اإلنـسانية وإقامـة دولـة                 

  ".للفلسطينيين
ومع وجود ما يزيد عن     . سبب المباشر للفقر المستشري   يعد إغالق حدود غزة ال    "وأشار إلى أنه في غزة      

منهم عاطلون عن   % 40ستين في المئة من الغزيين يعيشون تحت مستوى خط الفقر، فإن ما يقارب من               
العمل وثمانين في المئة منهم يعتمدون على المعونات الغذائية، وإن الظـروف المترديـة تعمـل علـى                  

غزة من األطفال والنساء والرجال الذين ليس لديهم أي انتماء سياسي           استنزاف الدم من حياة المدنيين في       
  ".محدد وبرغم ذلك فهم يحملون العبء األكبر لهذه المأساة

فإن العديد من أشكال القيود ال تزال مفروضة على المجتمعات الفلسطينية،           "وفي الضفة الغربية، أضاف،     
ن الوضع في القدس الشرقية وحواليها، وأذكركم هنا        إ. وستزيد سوءا مع المضي قدما ببناء المستوطنات      

لقد ازدادت عمليات إلغاء    .  الجئ فلسطيني، لهي مثار قلق خاص      70,000أنها تعد مسكنا لما يقارب من       
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وقد تقابلت أخيرا مع بعض عائالت الالجئين التي أجبرت قبل ما           . حق المواطنة للفلسطينيين بشكل كبير    
  ".زلها في حي الشيخ جراحيزيد عن عام على إخالء منا

 مليون دوالر أميركي مـن أجـل        46إن األونروا بحاجة إلى     . وقال بالنسبة إلعادة بناء مخيم نهر البارد      
 164وهناك حاجة لما مجموعه     . إكمال جدول أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة من خطة إعادة اإلعمار         

لقد قطعنا وعدا لالجئين وللحكومـة      "وأوضح  ". كملهمليون دوالر إضافية من أجل إعادة إعمار المخيم بأ        
ونحن ببساطة ال نستطيع تحمل الفشل في الوفاء بهـذا  . وللمجتمع اللبناني بأنه سيتم إعادة بناء نهر البارد       

الوعد دون المخاطرة بخيبة األمل الشديدة واالضطرابات االجتماعية التي من المحتمل أن يرافقها عواقب              
  ".ن والنظام في شمال لبنانخطيرة على القانو

، "على أجندة أعمالكم اليوم بند مخصص لمراجعة الوضع المالي لألونروا         "واذ اشار للوزراء العرب انه      
اسمحوا لي أن أذكركم بناءا عليه بأن األونروا تعاني من أزمة مالية خطيرة تهـدد قـدرتها علـى                   "قال  

وإنني أناشدكم من أجل مـساعدتنا فـي        . 2011ام  المحافظة على خدماتها حتى نهاية هذه السنة وفي ع        
  .التصدي له

 لغاية تـشرين    2010 لقد وصلنا اآلن إلى النقطة التي ستكون فيها مواردنا قادرة على دعم عملياتنا لعام               
 صعبة للغاية بحيث أننا وللمرة األولى منذ سنوات نتوقع أن نبدأ            2011إن التوقعات لعام    . الثاني فحسب 
  ". بعجز مالي بدء العام باحتياطي نقدي كما عهدنا بالسابقالعام الجديد

ينبغي علي أن أؤكد أنه وبالرغم من الركود إال أن تلك الحكومات الغربية ال تزال تثبت                : "وتابع غراندي 
من نـسبة   % 95وحتى يومنا هذا، قامت تلك البلدان بالتبرع بما قيمته          . نسبيا استعدادها لتقديم المساعدة   

وهناك دول أخري تقدم مساعدات إضافية وغيـر معهـودة          . لذي حصلنا عليه لبرامجنا العادية    التمويل ا 
  ".لدعم عمل االونروا

 مليون دوالر من أجل المحافظة على       80استنادا آلخر التقديرات، فإن األونروا بحاجة إلى        "ولفت الى أنه    
 691ون أموال كافيـة لإلبقـاء علـى         وبد (...) 2010عملياتها وعند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام        

 مركز صحي مفتوحة، أو لتقديم الدعم المالي والغذائي لما يزيد عن ربع مليون              137مدرسة إضافة إلى    
الجئ يعانون من فقر شديد، فقد يكون هناك عواقب وخيمة ستؤثر سلبا ال على الالجئين لوحـدهم بـل                   

 طفل الجئ في غـزة قـد تـم          40000ناك بالفعل   وه. وأيضا على المجتمعات والبلدان التي تستضيفهم     
  ".إجبارهم على االبتعاد عن مدارس الوكالة

أن وجود أونروا ضعيفة يعد أمرا سيئا ليس لعائالت الالجئـين فحـسب بـل               "وشدد المفوض العام على     
ائم كما أنها تزيل أيضا واحدة من دع      . وأيضا للسلطات المضيفة التي يتم فرض المزيد من األعباء عليها         

االستقرار في وقت يتسم بالكثير من عدم اليقين بخصوص مستقبل الفلسطينيين وتترك نقطة من الضعف               
  ".ألعداء االستقرار ليقوموا باستغاللها

مباحثات السالم الناجحة ينبغي أن تعالج مسألة الالجئين الفلـسطينيين، وإننـي أشـجع كافـة                "وأكد أن   
كما وأشجع كافة األطـراف علـى       . ات الالجئين بعين االعتبار   األطراف على أن تأخذ احتياجات وتطلع     

االستمرار بتوفير دعمها إلى أن يتم تحقيق اتفاق سالم مقبول من قبل المجتمع الدولي ومـن الالجئـين                  
  ".أنفسهم

17/9/2010، المستقبل، بيروت  
  
  

  الطريق أمام التعرض للملف النووى اإلسرائيلىتقطع أمريكا  .72
حذرت أمريكا من أن الوكالة الدولية للطاقة الذريـة ليـست             : وكاالت األنباء  - د اهللا  مصطفى عب  -ا  فيين 

وذلـك فـى مـسعى       . لمعاهدة حظر االنتشار النـووى     "إسرائيل"المكان المناسب لبحث إمكانية انضمام      
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وأوضح فيليب كراولي المتحـدث      أمريكى جديد لقطع الطريق أمام التعرض للملف النووى اإلسرائيلى،          
 ولذلك ليس هنـاك      ,  تعاونت بشكل كامل مع الوكالة الدولية      "إسرائيل"اسم وزارة الخارجية األمريكية أن      ب

 مشيرا إلي أنه تم بحث هذه القضية خالل مؤتمر مراجعة            , ما يستدعي مناقشة ملفها النووي داخل الوكالة      
منتظر بحثه مرة أخري خالل مـؤتمر        ومن ال   , المعاهدة الدولية الذي عقدته األمم المتحدة قبل عدة أشهر        

   2012. يركز علي سبل إخالء الشرق األوسط من السالح النووي في
17/9/2010، األهرام، القاهرة  

  
  نقابات بريطانيا تقاطع بضائع إسرائيلية .73

صوتت االتحادات النقابية العمالية في بريطانيا باإلجمـاع علـى مقاطعـة بـضائع              : )وكاالت (-لندن  
  .سحب استثمارات الشركات التي تنتفع من االحتالل والجدار والمستوطناتإسرائيلية و

  . لالتحادات الذي يعقد في مانشستر على مدى أربعة أيام142جاء ذلك خالل أعمال المؤتمر السنوي الـ
 مليون انهم يشعرون بالمسؤولية عن فك الحصار المفروض على          1.5وأكد أعضاء المؤتمر البالغ عددهم      

  .فلسطينيالشعب ال
ما يمكننا القيام به هو تصعيد حملة المقاطعـة         "ويقول رئيس اتحاد عمال النقل المأجورين أندي باين إن          

للبضائع اإلسرائيلية، وتحريض المنظمات البريطانية على سحب استثماراتها من الشركات التي تنتفع من             
  ".االحتالل والجدار والمستوطنات
مة التجارية هيو النينغ أن الهجوم اإلسرائيلي على أسطول الحرية الـذي            وأكد رئيس اتحاد الخدمات العا    

شاهده الجميع هو الذي فتح الباب أمام مزيد من المباحثات الجادة بـشأن توحيـد القـرارات الخاصـة                   
  .بالمقاطعة

17/9/2010، الغد، عّمان  
  

  بدء االستعدادات النطالق قافلة شريان الحياة إلى غزة .74
بقيـادة  " فيفـا باليـستينا   "يراوي الناطق باسم قافلة شريان الحياة التي تنظمها مؤسسة          أعلن زاهر ب  : غزة

النائب البريطاني السابق جورج جاالوي أن وفودا دولية بدأت بالتوافد إلى العاصـمة البريطانيـة لنـدن               
  .بغرض االنضمام إلى القافلة التي ستنطلق من أمام البرلمان البريطاني السبت المقبل

 دولة، ومن هناك ستبحر جميعا على       20 متضامنًا من    350 حافلة يرافقها    150 أن القافلة ستضم     وأوضح
  .متن سفينة إلى ميناء العريش المصري لتصل إلى غزة في حدود العاشر من تشرين األول المقبل

17/9/2010، الغد، عّمان  
  

   يهوياألوروبيتأييد األتراك للتوجه  .75
 معهد ترانستلنتك تريندز ونشره صندوق دجرمن أجراهالع للرأي اظهر استط.): ب.ف.ا( – أنقرة

 مواطنوها يرغبون في أصبح في تركيا التي األوروبي تراجع شعبية التوجه أمس) جي ام في(مارشال 
  .اإلسالميالمزيد من التعاون مع العالم 

   األتراك من %74 كان األوروبي وقبل عام من انطالق مفاوضات انضمام تركيا لالتحاد 2004ففي 
  

 هذه أصبحت وذلك بحسب استطالع لجي ام في في حين األوروبييدعمون اندماج بالدهم في االتحاد 
  . ، بحسب نتائج االستطالع الجديد2010في % 38النسبة 

  17/9/2010الدستور، عّمان، 
  



  

  

 
 

  

            35 ص                                     1910:         العدد       17/9/2010الجمعة  :التاريخ

   في فلسطينوالمقاومةجدلية الحكم  .76
  مؤمن بسيسو

لضفة الغربية التي قتل فيها عدد من المـستوطنين اإلسـرائيليين           أعادت العمليات البطولية األخيرة في ا     
وجرح آخرون، بوصلة القضية الفلسطينية إلى مسارها الصحيح، كما أعادت التذكير ببـدهيات القـضية               

  .وتوصيف الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي
رجـة األولـى، وأن     فقد أثبتت بما ال يدع مجاال للشك أن القضية الفلسطينية قضية تحـرر وطنـي بالد               

الصراع مع االحتالل صراع وجودي حضاري له جذور ضاربة في أعماق التاريخ، وأن انخراط حركة               
حماس في صلب النظام السياسي الفلسطيني ما هو إال وسيلة من وسائل التخفيف عـن النـاس فحـسب                   

ر الزاوية في المـشروع     وإدارة شؤونهم اليومية وتغطية ظهر مقاومتهم سياسيا، بينما تبقى المقاومة حج          
  .الفلسطيني النهضوي، والخيار اإلستراتيجي الستعادة الحقوق المشروعة واألرض السليبة

 تعبر عن حالة مقاومة معزولة عن سـياقها المقـاوم           -وخاصة عملية الخليل  -لم تكن العمليات األخيرة     
ا في االحتالل ومستوطنيه، ومنها مـا       العام، فقد سبقتها عمليات مماثلة، منها ما تكلل بالنجاح وأثمر إثخان          

تم إحباطه على يد أجهزة أمن سلطة رام اهللا التي توظف جّل جهودها وطاقاتها في سبيل تطوير آليـات                   
  .التنسيق األمني لخدمة مصالح االحتالل وحماية أمن كيانه المصطنع

 الذي واجه حركة حماس     لكن العمليات األخيرة تشير إلى منهجية عمل جديدة في إطار التحدي األساسي           
 وانخراطها في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، والمتمثلـة         2006عقب مشاركتها في انتخابات عام      

في سياستها المعلنة حول الجمع بين الحكم والمقاومة، وتحمل دالالت بالغة األهمية تصبغ المرحلة المقبلة               
اب مرحلة جديدة ذات تجليـات وآليـات عمـل          بسمات خاصة، مما يعني أن الوضع الفلسطيني على أبو        

  .مختلفة عن سابقاتها
  مشروع حياة.. المقاومة

من المعروف أن الشعب الفلسطيني ما زال يرزح تحت نير االحتالل وتستباح أرضه ومقدراته، وتُهـود                
قـدره  قدسه ومقدساته، ويكابد في كل لحظة مرارات المعاناة وقهر العدوان، فال مفر إذن من أن يواجه                 

ومصيره، ويدافع عن نفسه في وجه المخططات واإلجراءات اإلسرائيلية المسعورة التـي تتـربص بـه                
  .صباح مساء

لم يواجه الشعب الفلسطيني إشكاليات جوهرية في مضمار ممارسة المقاومة ما قبل توقيع اتفاقات أوسلو               
سطيني في الضفة والقطاع التي كبلتهـا       ونشأة السلطة الفلسطينية، إال أن مرحلة إدارة السلطة للواقع الفل         

االلتزامات والقيود األمنية، أثبتت بشكل قطعي أن تأسيس كيان سلطوي تحت أي شكل كـان فـي ظـل                   
هيمنة االحتالل أمر خاطئ بكل المقاييس، وأن تجربة السلطة جرعت الفلـسطينيين وقـضيتهم العلقـم،                

  . معالجتها حتى اليوموأوردتهم مصائب وإشكاليات ال حصر لها وال سبيل إلى
منذ عدة أعوام لعبت سياسة المصلحة واالضطرار لعبتها بحكم المستجدات الطارئة والتركيبـة الحاكمـة       

، ممـا   2006الجديدة التي حملت حماس إلى سدة الحكم إثر فوزها في االنتخابات التشريعية مطلع العام               
رجح بين التهدئة واالستمرار، وفتح المجـال       أدخل حركة المقاومة التي تتصدرها حماس في حالة من التأ         

  .فسيحا أمام تأويالت واتهامات بتخلي حماس عن مشروعها المقاوم ما زالت تجد صداها حتى اليوم
وما خلط أوراق الفهم لدى البعض أن المقاومة احتلت حتى األمـس القريـب قلـب الـشعار الـسياسي             

فصائله الحية، إال أنها لم تحتل صدارة العمل واألجندة         الفلسطيني لدى العديد من قوى الشعب الفلسطيني و       
الفعلية على أرض الواقع بحكم مقتضيات التجربة السياسية والديمقراطية األخيرة، وعايشت شلال واضحا             

 ضـغطا هـائال     -وال تـزال  -في قطاع غزة العتبارات المصلحة الوطنية، في الوقت الذي كابدت فيه            
  .بارات التنسيق األمني على أرض الضفة الغربيةومالحقة منقطعة النظير العت
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في مواجهة ذلك اعتمدت تجربة حماس على محاولة إحداث مقاربة محددة عبر سعيها للمزاوجـة بـين                 
الحكم والمقاومة، إال أن الواقع الفلسطيني الملبد بأشكال التآمر والحـصار جعـل لـضرورات الواقـع                 

  .ا سواها من مصالح واعتباراتومصالح الناس أولوية قصوى قُدمت على م
وما هي إال أشهر معدودات حتى تكرست قناعة جديدة لدى الحركـة إزاء تعـذر المزاوجـة المطلوبـة       

التي تم خاللها أسر الجنـدي اإلسـرائيلي جلعـاد شـاليط            " الوهم المتبدد "ورغم عملية   . بصيغتها المثلى 
نا باهظا، فإن المقاومة المبادرة دخلت في        ودفعت حماس والفلسطينيون في سبيلها ثم      2006منتصف عام   

، 2008حالة جمود عملي باستثناء إطالق الصواريخ في مرحلة ما قبل الحرب على غزة نهايـة عـام                  
مرورا بالتوقف عن إطالقها تقريبا في مرحلة ما بعد الحرب، وما أورثه ذلك مـن إشـكاليات وطنيـة                   

  .ار معالجات المقالوتنظيمية داخلية ال يتسع المقام لذكرها في إط
من هنا أدركت حماس أن الخطر كل الخطر في انحراف البوصلة واختالل األولويات وطغيان مفاعيـل                
العمل السياسي وتجلياته في الحكم على العمل المقاوم الذي يشكل قلب المـشروع التحـرري، وعلمتهـا         

لمزاوجـة الحقيقيـة بـين الحكـم        تجربتها الراهنة التي امتدت في العمق ما يزيد عن أربع سنوات أن ا            
والمقاومة ثمنها باهظ وتكاليفها بالغة، وأن االنسياق مع الحكم وتعقيداته يأتي تلقائيا على حساب المقاومة               
ومشروعها، ويعني بوضوح غياب التوازن الناظم للعمل الوطني الفلـسطيني الـسليم بـشقيه الـسياسي             

ة على أساس التوافق والمواءمة بين المـسارين، ال الغلبـة          والمقاوم، وتضعضع المعادلة النموذجية المبني    
  .والمدافعة أو اإلقصاء واإلحالل

ويوما بعد يوم ازدادت قناعة قيادة حماس بأن الواقع الفلسطيني يحتاج إلى ضبط دقيق لعناصر معادلتـه                 
لطوي الذي يـدور    الوطنية في إطار توافق المسارات، وأيقنت تماما أن التعاطي مع الكيان الفلسطيني الس            

في فلك القدرية السياسية والوطنية، ينبغي أن يكون بقَدر أيضا، وأن ال يصبح منتهـى اآلمـال وغايـة                   
 جوهر ومحور العمل الوطني الفلـسطيني أيـا كانـت           -على أهميته -المقصود فلسطينيا، وأن ال يشكل      

والعمل السياسي في إطار الحكـم      الظروف، فالمقاومة ال بد أن تعمل بغطاء سياسي مستثمر إلنجازاتها،           
  .أو خارجه ينبغي أن يستند إلى مقاومة فاعلة ذات حركة راشدة

وكان لحماس في تجارب اآلخرين عبرة، فقد انتقلت حركة فتح بكليتها من حال إلى حال، من حال الكفاح                  
ا الحقيقي سوى   إلى حال التفاوض، وتخلت عن المقاومة كإستراتيجية وطنية تحررية، ولم يعد في قاموسه            

التغني بأمجاد الماضي، والعيش على الذكريات، وعلى هامش الفعل المقاوم االستثنائي الذي سـاد فـي                
  .أوقات معينة زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان انتفاضة األقصى

 -إن لم يكن مـن المـستحيل      -كل ذلك أورث فتح أمراض السلطة وأدرانها الكثيرة، إذ كان من الصعب             
 غمار السلطة والحكم دون تشرب العديد من ملوثاتها وإشكالياتها، حتى باتت فتح حركـة هرمـة                 خوض

  .عاجزة ينخرها السوس من كل االتجاهات
لذا أدركت حماس أن حكايتها مع المقاومة هي حكاية الوطن والقضية والمصير، حكاية األمل والـصمود      

صدارة، فالمشروع الوطني الفلسطيني ال يمكن تقزيمه فـي         والتحدي، ولن تقوم لها قائمة إذا لم تمنحها ال        
  .غزة وحسب، والضفة الغربية تحتاج إلى إعادة بناء مقاومتها على أسس فاعلة وأرضية عميقة

وكان لزاما عليها تجاوز مرحلة اإلعداد واالستعداد في غزة إلى مرحلة المبادرة والمبادأة بالهجوم فـي                
  .بحر التهويد واالستيطان والتحدياتالضفة قبل أن يضيع الوطن في 

من هنا شكلت عملية إعادة تقييم تجربة حماس السياسية والوطنية في ضوء النتائج والمآالت التي بلغتهـا        
القضية الفلسطينية، والسعي إلعادة رسم مواضع النقاط التكتيكية على حروف المواقـف اإلسـتراتيجية              

خالص العبر وتصويب األداء وتحديـد المـسار واالتجاهـات          والسياسات الكلية للحركة، بما يضمن است     
والسياسات خالل المرحلة المقبلة، تحديا بالغ األهمية أمام الحركة باتجاه العمل على بلورة رؤية جديـدة                
ذات آليات دقيقة ومالئمة تُحسن التعاطي مع الواقع الفلسطيني في ضوء تعقيداتـه وتـشابكاته اإلقليميـة     
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عب كل أخطاء ومثالب الماضي، بما يعيد االعتبار للمقاومة، ويمنح مساحة أوسع للعمل             والدولية، وتستو 
  .المقاوم إلى جانب العمل السياسي وتجلياته الديمقراطية

  صيغة تعايش.. المقاومة والحكم
 انطالقا من القناعة التامة بعدم إمكانية نفي الحكم أو المقاومة من دائرة العمل الـوطني، وأن المقاومـة                 

والكفاح يبذران بينما الحكم والسياسة يحصدان، تحرص حماس هذه األيام على بلورة معادلة جديدة تمنح               
المقاومة حقها، لكونها األداة األهم السترداد الحقوق وإجبار العالم على اإلصغاء للفلسطينيين واالنصياع             

  .لمطالبهم العادلة
مميزة تثقله بالعديد من القيود والمحددات، وتمنحـه        بيد أن األمر في نسخته الفلسطينية يحمل خصوصية         

معادلة فريدة ذات طراز خاص، وتجبره على إتيان نسق مختلط حافل بالتعقيـدات والتـشابكات الذاتيـة                 
  .والموضوعية

في عمق التجربة الفلسطينية الراهنة ال تستطيع حركة المقاومة أن تغادر مربع السياسة والحكم بالكليـة،                
 ال تستطيع أن تلغي أو تجمد المقاومة وترهن دورها وكيانها ومـستقبلها لـصالح الحكـم،                 وفي المقابل 

 إلـى صـيغة مـا للتوفيـق         -كما أسلفنا -فالمقاومة والحكم وسيلتان تكمالن بعضهما بعضا، وتحتاجان        
ا والمواءمة بين بعض عناصرهما الصادمة والمتناقضة، مما يعني أن عملية إبداعية يجب أن تأخذ مجراه              

  .دون أن يطغى أحدهما على اآلخر
تستوجب الحالة الفلسطينية الراهنة مقاومة فاعلة ذات أذرع ضاربة في نفس الوقت الذي تـستلزم فيـه                 
تمثيال لحركة المقاومة في مؤسسات الحكم والنظام السياسي على إيقاع المعطيات الراهنة حول الـضفة               

اجه التهويد المبرمج والطمس المتواتر، وغزة التـي يـنهش      الغربية المستباحة إسرائيليا، والقدس التي تو     
فيها الحصار ويتربص بها العدوان، بموازاة حال التآمر اإلقليمي والدولي الذي يستهدف شطب القـضية               

  .وتصفيتها وفق الرؤية اإلسرائيلية واألميركية
اعد وامتشاق العموميـات    ال تكمن مشكلة المزاوجة بين الحكم والمقاومة في بسط التشخيص وإرساء القو           

والخطوط العريضة، بل تكمن في طرق باب اآلليات والتفاصيل الذي يفتح كوة واسعة من االجتهـادات                
المتباينة، خصوصا في مضمار مساحات التوغل في إطار مؤسسات النظام السياسي، ودرجة المـصلحة              

  .شخوص المفرزة، وقضايا أخرىالكامنة في التماهي مع سلطاته ومكوناته المعروفة، والطاقات وال
  :ولعل اإلشكالية األكثر تعقيدا التي تعترض درب المزاوجة الفذة بين الحكم والمقاومة تكمن في أمرين

 رفض النظام اإلقليمي والدولي القطعي النخراط حركة المقاومة في مؤسسات الحكم والسلطة أيا              -أولهما
وفـي  .. لمالي واالقتصادي لخنقها ووأدها في مهـدها      كانت درجة تمثيلها، وفرضه الحصار السياسي وا      

  .تجربة حماس مثل وعبرة
 تصدير رموز وقيادات المقاومة األساسية لمشهد الحكم، مع ما يعنيه ذلـك مـن تحميلهـا وزر                  -ثانيهما

  .األخطاء الحاصلة، وجعلها مضغة في أفواه الناقدين والشامتين والمرجفين
ددات المقترحة الموجزة التالية كناظم عام وموضوعي لمسار العالقة         ألجل ذلك فإن باإلمكان وضع المح     

  :المنشودة بين الحكم والمقاومة
 استثناء رموز وقيادات المقاومة األساسية من مواقع الحكم ومشهد العمل الرسمي، وإبقائها بعيدة عـن                -

  . الدوامدائرة النقد والتجريح الذي يشكل الزمة ثابتة لاللتصاق بالعمل الحكومي على
 تصدير قيادات وشخصيات مقربة من حركة المقاومة أو ذات نفس وطني صرف لتقلد زمـام العمـل                  -

  .الرسمي بكافة إشكالياته وتعقيداته وتفاصيله الصغيرة
 إعمال مبدأ التدرج في التوغل داخل مؤسسات النظام السياسي، واالبتعاد عن الحسم الكامل لمكوناتـه                -

  .على ذلكحتى لو توفرت القدرة 
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 السماح ببلورة برنامج سياسي متوازن ومقبول دوليا ألي حكومة فلسطينية متوافق عليها في إطار أي                -
  .مصالحة وطنية الحقة بما ال يخّل بالحقوق والثوابت الفلسطينية

 تحييد قطاع غزة تماما عن دائرة الفعل العسكري والعمل المقاوم بهدف تجنيبه دوائر االستهداف، دون                -
  .ن يلغي ذلك دوام االستعداد وحق الدفاع عن النفس ومواجهة العدوانأ

  . قصر عمل المقاومة المسلحة على استهداف الجنود والمستوطنين في الضفة الغربية-
  . تفعيل عمل المقاومة الشعبية في القدس والضفة والقطاع-

ل واضح عن مقاومة راشدة ذات      وكي تنجح المقاربة الراهنة والمزاوجة المطلوبة فإن حماس تتحدث بشك         
عينين، وذات نظرة ثاقبة وأفق بعيد، تعرف متى تصمت ومتى تعمل ومتى ترد بما ينسجم مع مقتضيات                 

  .مصلحة الفلسطينيين وظروف قضيتهم الوطنية
وهذا ما يعني اقتراب الحركة فعليا من المحددات السابقة التي تسمح لها بالحفاظ على كيانهـا الـسياسي                  

ي في غزة، وتعزيز حضورها الشعبي والمعنوي الكبير المبني على ديمومـة الفعـل المقـاوم،                والسلطو
وتقليل نقاط التصادم مع المحيط اإلقليمي والدولي إلى حدها األدنى، وإعادة االعتبار للقضية الفلـسطينية               

  .في ضوء الظروف والمعطيات الدولية الراهنة من جديد
  خالصة

س للمقاومة في إطار أي رؤية للجمع بين الحكم والمقاومة تجبي معها تكاليف             من المؤكد أن ممارسة حما    
صعبة وتخلف آثارا ليست هينة على الحركة وقياداتها وعناصرها المكشوفة لبطش االحتالل في الـضفة               
الغربية، خصوصا في ظل مستويات التعاون األمني العالية بين االحتالل وأمن السلطة هنـاك، ولربمـا                

هامها الحركة وسلطتها في غزة باعتبار أن حماس تشكل وحدة واحدة بعيدا عـن التقـسيمات                تصيب بس 
  .الجغرافية

غير أن حماية القضية الفلسطينية، وصيانة حاضر ومستقبل الفلسطينيين، ومواجهة إجراءات ومخططات            
لغـت كثافـة الـضغوط      االحتالل، تبقى هدفا فلسطينيا مقدسا ال ينبغي التفريط فيه أو التنازل عنه مهما ب             

  .وحجم المحن والتحديات
على أي حال فإن األسابيع واألشهر القادمة ستشكل محك االختبار الحقيقي للتوجه الحمساوي الجديد فـي                
إطار المقاومة الراشدة ذات المعادلة الفريدة، وستكشف عن مدى مواءمة اآلليات الجديدة لطبيعة الظروف              

لسائدة من عدمه، وهو ما ستبنى عليه بوضوح مواقف واتجاهـات الحركـة             المحلية واإلقليمية والدولية ا   
  .إبان المرحلة المقبلة

  16/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

   سيئةحماسهل سيطرة  .77
  غي بخور

 األمريكي يعرض أبو مازن وسلطته الفلسطينية كآخر ملجأ أمـام           – الفلسطيني   –في الحوار اإلسرائيلي    
هذا هو الـسبب الـذي يجعـل األمـريكيين          . سيطرة حماس على الضفة   : كل شيء األسوأ واألفظع من    

ولكن هل سيطرة حماس هي حقـا أسـوأ مـن           . واإلسرائيليين على حد سواء يتمسكون بالمحادثات معه      
  ؟)إسرائيل(مناورات السلطة الفلسطينية وأحابيها ضد 

 الذي لم يعد له تقريبا أي صـلة         – ما الذي هو سيء جدا في الوضع الجديد الناشئ اليوم في قطاع غزة            
  . إذا لم يطلقوا، نحن أيضا ال نطلق. ؟ إذا أطلقوا النار من هناك، نحن نطلق النار عليهم)إسرائيل(بـ

ـ       يوجد رب بيت في المنطقة، يمكن رفع المطالب        ): إسرائيل(باإلجمال دولة حماس هذه توفر االستقرار ل
 الذي حصلنا عليه أقل ثمنا بكثير من االستقرار الذي يبدي أبـو             له، مثل حزب اهللا في لبنان، واالستقرار      

السلطة، التي  . مازن االستعداد لبيعه لنا بثمن اإلغراق بالالجئين، نقل القدس إلى يديه وإعادة كل المناطق             
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ـ        ـ    . دون توقف ) إسرائيل(تعتبر الطرف الخير في العالم، تحرض وتمس ب ) إسـرائيل (مس حمـاس بـ
  ". األشرار" وهو يعتبر إرهابا، وفي جانب .سيكون أقل بكثير

مثال، نقل البلدة القديمة كلها الى السيادة       . مع مطالب السلطة الفلسطينية ال يمكن السرائيل أبدا ان تتعايش         
دون اتفـاق ودون    . ولكن ظهرا الى ظهر مع دولة حماس مجد اكثر بكثير بل وممكن ايضا            . الفلسطينية

. لكيان الحماس غير معترف به، يشطب بذلك ايضا رؤيا الدولة الفلـسطينية           ولما كان ا  . مظاهر الشراكة 
واحـدة  . على االرض ستقوم امارتان اسالميتان لحماس، واحدة في غزة والثانية في الـضفة الغربيـة              

 وبهذا سـتنفض اسـرائيل عـن ظهرهـا العـبء            –خاضعة للسوط المصري والثانية للسوط االردني       
  . ها منذ زمن بعيدالفلسطيني، الذي يثقل علي

اذا لم نتوصـل    . هذه هي فرصتك وفرصة حكمك االخيرة     : يجب ان نأتي االن الى ابو مازن ونوضح له        
الى تسوية سريعة، يعترف فيها بمطالب اسرائيل، فان اسرائيل ستخلي من طرف واحد معظم المنـاطق،                

كك انت ونظامـك لرحمـة حمـاس        تضم لنفسها الكتل االستيطانية ومنطقة البلدة القديمة في القدس وتتر         
ولما كان ابو مازن ال يسيطر اليوم اال بسبب تواجد الجيش االسرائيلي في المنطقة، فان معنى                . واالردن

  . مثل هذه الخطوة سيكون تصفية السلطة على أيدي حماس في غضون بضعة اسابيع حتى اشهر
تحة حرة بين امارة حمـاس وبـين        اسرائيل ستبقي لنفسها معظم اراضي غور االردن، ولكن ستسمح بف         

هذا االمر سيسمح بمخرج لهـذه االمـارة        . بمعنى، لن يتواجد جنود اسرائيليون في جسر اللنبي       . االردن
اسـرائيل  . االسالمية نحو العالم، عبر االردن، الذي يتعين عليه ان يتحمل العبء، مثل مصر في غـزة               

وهكذا يقع االردن ضحية خطابه     . الفلسطينيين" خوانها"ستغلق، واالردن سيكون ملزما بان ينفتح لمساعدة        
  . نفسه المؤيد للفلسطينيين، مثلما حصل مع المصريين في غزة
اذا لم يفهم، وواصل مناورات التملص، فان       . اذا فهم ابو مازن ذلك في الوقت المناسب، فان خطته ستبقى          

. سطينية المهزومة امام االسالم الـسياسي     سلطته ستختفي الى االبد، ومعها ايضا ما تبقى من الوطنية الفل          
صحيح أن حماس ستحاول    . بالعكس، هذا وضع جيد السرائيل    . من ناحية اسرائيل ليس في هذا أي ضر       

قبل سنة ونصف بان    " رصاص مصبوب "اطالق النار على اسرائيل ولكنها ستفهم، مثلما فهمت في حملة           
  . هذا غير مجد لها

لمبادرة في ايديها، تنفض عنها الفلسطينيين الذين يركبـون عليهـا منـذ             حان الوقت الن تأخذ اسرائيل ا     
اذا كان هـذا مـا سيحـصل،        . سنوات طويلة، وتنهي بشكل تاريخي التعلق الذي خلقوه بها وخلقته بهم          

 وليس مثل اليوم، حـين      –) حماس(ومن هم االشرار    ) اسرائيل(فسيكون واضحا للجميع من هم االخيار       
الضغط الدولي على اسرائيل سيخف بـل وسـيختفي         . لسطينية في زي شريك السالم    تختبىء السلطة الف  

وذلك الن احدا غير معني باعطاء دولة لالرهاب، وباالساس العبء االمنـي الجـاري ستـضطر الـى                
  ما الضر؟. معالجته المملكة االردنية

  " احرونوتيديعوت"
  16/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  إلى أين؟ وما البديل؟: المفاوضات المباشرة .78

  أسعد عبد الرحمن. د
حتى اآلن، وبعد انتهاء قمة شرم الشيخ دون نتائج تذكر، لم ينجح الفريق المفاوض الفلـسطيني المتعلـق       
بالقشة من أجل النجاة والخروج من النفق المظلم للمرحلة الصعبة والمعقدة التي تعيشها القـضية، مـع                 

والكشف قبل يوم واحد فقط من القمـة        ) االستعمار" (االستيطان"لى  إصرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي ع    
على الفور في الضفة الغربية المحتلة لدى انتهاء مهلة         " استيطانية" ألف وحدة    13عن إمكانية بناء حوالى     

فـشل  "وحتى ال نتحدث عـن      .  سبتمبر الجاري  26في  " االستيطان"لـ) المزيف حقيقة (التجميد المؤقت   
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 اإلشارة إلى الخالفات على جدول األعمال التي سبقت عقد القمة وأدت إلى تأخرها سـاعة                ، تكفي "القمة
كاملة؛ إذ طالب الفلسطينيون بمناقشة مسألة حدود الدولة الفلسطينية المقترحة وتحديدها بالعودة إلى تاريخ              

فة إلـى   نقطة خالف جوهريـة، إضـا     " تجميد االستيطان "كذلك مثّل رفض إسرائيل     . 1967 حزيران   4
ـ      ، األمر الذي أدى إلى إلغاء مـؤتمر        "يهودية إسرائيل "اشتراط اإلسرائيليين على الفلسطينيين االعتراف ب

موقف واشنطن المؤيد   ) ميتشل(صحفي مشترك بين عباس ونتنياهو، فيما أكد المبعوث األميركي الخاص           
  ".االستيطان"لتمديد تجميد 

أن ما يجـري إنمـا هـو شـعارات          ) فصائل وغيرها (ثيرون  والحال كذلك، لم يكن مستغرباً أن يقول ك       
إسرائيلية فارغة عن السالم، ومس خطير بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني فـي العـودة واالسـتقالل                
وتقرير المصير، وتنازل عن قرارات المنظمة الدولية، بل وأيضاً تراجع عن بنود المبادرة العربية، مـع                

أوقفوا التحريض، أجهضوا حالة التـضامن الـدولي مـع          : سرائيليضغوط لفرض حل األمر الواقع اإل     
وبالمقابل، "! االستيطان"الشعب الفلسطيني، اقضوا على المقاومة المسلحة وأضعفوا الشعبية منها، تجاهلوا           

تقول منظمة التحرير الفلسطينية إن لجنتها التنفيذية وافقت على المفاوضات المباشرة على قاعـدة تأكيـد             
لرباعية التزامها الكامل ببياناتها السابقة، بما يشمل التأكيد على عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم              اللجنة ا 

هذا في الوقت الذي الحظ فيه مراقبون مدققون بأن صيغة البيان األخير للجنـة              . إسرائيل للقدس الشرقية  
ـ       ولة المؤقتة، وهو مـا     والحصار ومشروع الد  " االستيطان"الرباعية تنطوي على قبول ضمني وتشريع ل

غير شرعي، وطالب بوقفه بمـا  " االستيطان"يمثل تنازال عن بيانها في مارس الماضي الذي أكد على أن         
من هنا، يرى الفريق الـرافض للتفـاوض        . في مدينة القدس واألراضي المحتلة    " النمو الطبيعي "في ذلك   

رأي العام الفلـسطيني، فهـي مفاوضـات        الجاري أن االتكاء على بيان الرباعية مجرد خداع وتضليل لل         
معزولة عبثية ال تمثل إال من يشارك فيها، باعتبارها، كما ترى فصائل فلسطينية عديدة، خارجـة عـن                  

فالرباعية ما زالت عـاجزة     . اإلجماع الوطني ورضوخاً من جانب السلطة الفلسطينية لإلرادة اإلسرائيلية        
 بيانها إال للتغطية والضغط على الطرف الفلـسطيني         وما كان . عن صياغة موقف سياسي واضح وملزم     

وتحديـد  " االسـتيطان "وقـف   : للذهاب للمفاوضات دون تحقيق أي من الشروط التي سبق أن وضعتها          
، في بيانها األخير، تخاطب نفسها وال ترى هي ذاتها فـي ذلـك              "اللجنة"كما أن   ". مرجعية المفاوضات "

 تطالب أيا من الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، بالموافقة عليه         البيان صيغة دعوة إلى المفاوضات، ولم     
باعتباره اإلطار الذي على أساسه تنطلق هذه المفاوضات، وهو ما أكدته وزيرة الخارجية األميركية حين               
دعت إلى البدء بالمفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة، وما أكده أيضاً ديوان نتنياهو الذي أعرب                

 ألن خطاب الدعوة إلى المفاوضات المباشرة أسقط أساساً مرجعيتها مثلمـا أسـقط مطالبـة                عن سعادته 
  ".االستيطانية"إسرائيل بوقف نشاطاتها 

افتقارا إلى الثقـة مـن كـال        "أن هناك   " نيويورك تايمز "وفي تقرير رئيسي وكاشف، أوضحت صحيفة       
 سالم شامل في غضون عام حـسبما        الطرفين في أن تنجح واشنطن في تحقيق هدف التوصل إلى اتفاق          

فالمحادثات تجمع بين عدم الرغبة وعدم االستطاعة، بين طرف قـوي، هـو االئـتالف               . يرجوه أوباما 
اليميني اإلسرائيلي بزعامة نتنياهو الذي ليست لديه الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وبين طرف غير قادر                

: وأضافت الصحيفة قائلة  ". عف من أن تضطلع بهذا األمر     ممثال في قيادة فلسطينية معتدلة نسبياً لكنها أض       
النغمة الرافضة ال يعبر عنها فقط الرافضون، سواء قادة حماس التي تتولى الحكم فـي غـزة أو قـادة                    "

ومن جهته،  ". المجتمع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية فقط، بل يتبناها اتجاه سائد من المفكرين            
، أن تحديد زمن المفاوضات بعام      "ميريتس" الوزير اإلسرائيلي السابق ورئيس حركة       ،"يوسى بيلين "يؤكد  

فليست هناك أدنى فرصة للتوصل إلى السالم في غضون عام واحد أو عامين أو              ... خطأ فادح "واحد هو   
 ثالثة أعوام، فالفجوة بين الجانبين هائلة، ونتنياهو لم يأت إلى منصبه كي يقسم القـدس أو ليـوفر حـال                   

  ".لالجئين الفلسطينيين
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مـا إذا كـان   "في إحدى افتتاحياتها مؤخراً حـول       " واشنطن بوست "وعلى صعيد متمم، تساءلت صحيفة      
نتنياهو ملتزماً بحل الدولتين حقاً، وما إذا كان عباس مستعداً بشكل نهائي لقبول حق إسرائيل في العـيش                  

من " وول ستريت جورنال  "ى فيما أشارت إليه صحيفة      ؟ واالستنتاج األميل إلى الحقيقة يتجل     "كدولة يهودية 
 تتـزامن مـع اقتـراب حملـة         2011التي ينبغي أن تتم بحلول نهاية عـام         " نهاية لعبة المفاوضات  "أن  

كما أن اإلعالن عن بدء المفاوضات المباشرة قد يـساهم          . 2012االنتخابات الرئاسية في أميركا في عام       
نتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، خاصـة وأن أوبامـا           في تعزيز فرص الديمقراطيين في ا     

واجه حملة انتقادات من مجموعات يهودية أميركية ومن أنصار إسرائيل مـن المـسيحيين اإلنجيليـين                
التحـالف اليهـودي    "وتنقل الصحيفة عن مـدير      ". البروتستانت بدعوى أنه كان شديداً جداً تجاه إسرائيل       

إنها ... لعبة خطرة جداً  "قوله إن المضي قدماً في محادثات مباشرة اآلن هو          ) روكسماثيو ب " (الجمهوري
  ".مقامرة قوية من قبل حكومة أوباما

وختاماً، ال يصح إال الصحيح، فالوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومـة والـصمود والتمـسك                
هي الطريق النتزاع الحقوق وحماية القدس      ) برنامج الحد األدنى على األقل    (بالبرنامج الوطني الفلسطيني    

كما أن بديل المفاوضات، وبالـذات إذا       . واألقصى والمقدسات، وتحرير األرض وإقامة الدولة الفلسطينية      
ما استمر نتنياهو في اشتراطاته، هو السعي من أجل حشد التأييد الدولي إلعالن حدود الدولة الفلسطينية،                

  .الشعبية، وتعزيز التواصل مع حركة التضامن الدوليوبناء جبهة موحدة للمقاومة 
 17/9/2010، االتحاد، أبو ظبي
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