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   إستؤنف االستيطان  إذاسينسحبعباس أبلغ نتانياهو انه و..  المفاوضات لم تنطلق عملياً:دحالن .1

محمـد دحـالن ان المفاوضـات       » فتح«كشف عضو اللجنة المركزية لحركة      :  محمد يونس  -رام اهللا   
.  عملياً، وان الجانبين لم يتوصال بعد الى اتفاق على جدول االعمـال             االسرائيلية لم تنطلق   -الفلسطينية  

ان الرئيس محمود عباس أبلغ نتانياهو في اللقاء األخير في بيته انه            » الحياة«وقال في مقابلة اجرتها معه      
 لن تكون هناك مفاوضات إذا استؤنف االستيطان، وذلك رداً على قول نتانياهو ان البناء في المستوطنات               

  .سيستأنف مجدداً بعد انتهاء فترة التجميد الموقت نهاية الشهر الجاري
واوضح دحالن ان الجانب الفلسطيني يريد اتفاقاً فورياً على الحدود الن اتفاقاً من هـذا النـوع يـضمن                   

حتـى اآلن ال توجـد      «: وأضـاف . االتفاق على القضايا االخرى، حتى لو جاء التطبيق على مراحـل          
ألة بحاجة الى قرارات سياسية، لذلك الموضوع بكامله في يد الرئيس، ونحن معـه فـي            مفاوضات، المس 

مواقفه التي اعلنها، وتحديداً في اختبار نيات نتانياهو وجديـة االدارة االميركيـة فـي مـسألة تجميـد                   
ليس شكلياً، انه جوهري ويمس جوهر الحـل النهـائي          ) االستيطان(الموضوع  «: واضاف. »االستيطان

قبله وطبيعته، فإذا وافقنا على مفهوم نتانياهو للتفاوض في ظل االستيطان، فهذا يعني قبولنا شرعياً               ومست
  .»ورسمياً باالستيطان الذي لن يكون شرعياً حسب كل القرارات الدولية

وافقنا على التفاعل مع الحراك السياسي إلبداء حسن النيات الفلسطينية في شـأن رغبتنـا فـي                 «: وتابع
. » الى حل، مع ادراكنا المسبق ان نتانياهو ال يريد وغير مؤمن بحل نهائي او بحـل دولتـين                  الوصول
باألمس خـرج بيـان االتحـاد       . اآلن موقعنا التفاوضي افضل وروايتنا عن االستيطان أقوى       «: واضاف

مكنها االوروبي، واالدارة االميركية وعدت الرئيس انه إذا ذهب الى المفاوضات المباشرة، فإن هذا سـي              
  .»من إلزام نتانياهو وقف االستيطان، وهذا كله مثبت في محاضر االجتماعات

ما يجري اآلن هو نقاشات سياسية على أعلى المستويات، وهي طريقة مثلـى فـي نظـري اذا                  «: وقال
فالمواضيع إستُنفدت نقاشـاً، واآلن مرحلـة اتخـاذ القـرارات           . أرادت االدارة االميركية حل الصراع    

 بمساحتها الكاملة مع تبادل طفيف متساو، وعلـى         1967فاذا وافقوا على دولة على حدود عام        . السياسية
لكنـه  . »ان القدس الشرقية لنا والغربية لهم، وحل موضوع الالجئين، عندها تجتمع الوفود لبحث التطبيق     

و شكلي احتفـالي،    مفهوم المفاوضات الذي يريده نتانياه    «: شكّك بنيات رئيس الحكومة االسرائيلية، وقال     
وعلـى  . ولن نسهم في هذه اللعبة، لدينا موقف عربي استنفد كل ليبراليته وعقالنتيه مع االدارة االميركية              

  .»رغم اننا نقدر جهد االدارة االميركية، اال انه ال يوجد أي تقدم في أي شي، حتى في جدول االعمال
كيف يمكن ان يفسر    «:  االستيطان، وتساءل  واكد دحالن ان الموقف الفلسطيني ثابت في موضوع تجميد        

، »لنا نتانياهو انه جمد االستيطان أثناء توقف المفاوضات، وانه يريد استئنافه حينما تعـود المفاوضـات               
نتانيـاهو المتحـالف مـع      «: وقـال . »استهتار بالمجمتع الدولي واالدارة االميركيـة     «واصفاً ذلك بأنه    

هناك حـراك   «: ، مضيفاً »يه واحدة هي المحافظة على الوضع القائم      المستوطنين ال يمتلك سوى استراتيج    
وقال إن نتانياهو يحاول إغراق جدول االعمال بعدد كبيـر مـن البنـود              . »وضجيج لكن من دون نتائج    

  . بندا20 الى 15يتراوح بين 
. ال توجد صـيغ   حتى اآلن   «: وبالنسبة الى صيغ التجميد التي تناقشها االدارة مع الجانب االسرائيلي، قال          

نحن ال نبحث عن صيغ بقدر ما نبحث عن إجابات، وأيدنا فكرة التجميد التي طرحها الـرئيس حـسني                   
مبارك ووافقت عليها اطراف اميركية بتجميد االستيطان لمدة ثالث اشهر يصار خاللها الى بحث ملـف                

غير مقبول وغير وطنـي،     اي حل يريد الجمع بين االستيطان والمفاوضات سيكون         «معتبراً ان   » الحدود
  .»وسيدخلنا في المخاطرة السياسية

نتانياهو بارع ومحنـك وديبلوماسـي، لكنـه        «: وعن تجربته التفاوضية السابقة مع نتانياهو، قال دحالن       
. هذه نظرتـه االسـتراتيجية    . ال يرى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة والدولة       . شخص يكره السالم  
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مع نتانياهو ال تستطيع ان تكتب محضر       . جلسات، لكن النتائج على الدوام صفر     يعطيك اجمل الكالم في ال    
) منـاحيم (هو يملك القوة السياسية لصنع السالم، وهو اقوى مـن           «: واضاف. »فقط كالم عام  . اجتماع

  .»بيغن، لكنه ال يريد وال يرغب
ريد أن نعرف شـكل الدولـة       ن. بالتأكيد ال «:  في المئة من الضفة، قال     90وعن اقتراح اقامة دولة على      

لكن ال نريد ان نترك شيئاً للمجمهول، فمع        . والتطبيق يمكن ان يكون على مراحل     . ومضمونها ومساحتها 
 17فقد كان لدينا اتفاق انتقالي لخمس سـنوات، واآلن مـرت            . اسرائيل الحل االنتقالي يتحول الى نهائي     

  .»سنة
ربما يستطيع نتانياهو ان    . االدارة تستطيع اذا أرادت   «: لوعن دور االدارة االميركية في المفاوضات، قا      

علـى  . يلوي ذراعها أليام وأشهر، لكن ما نراه هو ان الفريق االميركي يغطي على المواقف االسرائيلية              
اوباما ينظر الى الموضوع بجدية الحل ولـيس ادارة الـصراع، اال ان             ) باراك(رغم قناعتنا أن الرئيس     
ات جروه الى ادارة االزمات بحجـة أن االخـتالف مـع رؤسـاء الحكومـات                اصحاب مهنة المفاوض  

لألسف هذه نجحت في جره الـى       «: وأضاف. »االسرائيلية مكلف بعكسه مع الطرف الفلسطيني والعربي      
  .»لذلك صمودنا في المفاوضات مهم. الخلف

  18/9/2010الحياة، لندن، 
  

  ته حال فشلت المفاوضات بتقديم استقاللمح مجدداًأعباس : "القدس العربي" .2
ان الرئيس محمود عباس عاد مجددا " القدس العربي" قال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية لـ :غزة

 تقديم استقالته من منصبه، في حال فشلت المفاوضات، لكن المصدر قال انه رغم ذلك أمكانيةوالمح الى 
بديل، وكشف عن ان مخطط اجراء لم تشرع مؤسسات المنظمة وحركة فتح في البحث عن ايجاد 

المفاوضات في المرحلة المقبلة ال يعتمد على وجود وفدي تفاوض بل بعقد لقاءات ثنائية بين ابو مازن 
  .وبنيامين نتنياهو

واشار المصدر الرفيع الذي طلب عدم ذكر اسمه الى ان الرئيس عباس قال خالل اجتماعات اللجنة 
انا عندي قرار سأقوله في " المفاوضات وفشلها في حال انطالقها المركزية االخيرة التي ناقشت ملف

  ".الوقت المناسب
واكد المسؤول ان االمر كان مفهوما من كافة االعضاء بان هناك نية جديدة للرئيس باالستقالة من 

  .منصبه
تخابات وكان الرئيس عباس قال انه سيستقيل من منصبه، وانه لن يترشح ثانية لمنصب الرئاسة في اي ان

  .قادمة، وذلك بسبب عدم رضاه على مسيرة السالم
وعن البدائل التي ستتخذها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في حال نفذ الرئيس 
عباس تهديده، وقدم استقالته من منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، قال المسؤول الفلسطيني ان اللجنة 

ها وتختار من بينها رئيسا جديدا، لتجتمع بعدها اللجنة التنفيذية وتصادق على المركزية ستجتمع وقت
  .االختيار، ليتبعه اجتماع للمجلس المركزي القرار التعيين في صورته النهائية

ونفى المسؤول الفلسطيني الرفيع وجود مناقشات في اروقة حركة فتح الستحداث منصب نائب للرئيس، 
ج الى عقد اجتماعات ومناقشات في المجلس التشريعي المعطل، كون ان هذا وقال ان هذا االمر يحتا

االختصاص من صميم عمل المجلس، الفتا الى ان اختيار منصب رئيس المنظمة الذي يتواله الرئيس 
عباس من صالحيات اللجنة التنفيذية، في حين يتولى المجلس التشريعي صالحيات تحديد طرق اختيار 

  .راعالرئيس عبر االقت
الى ذلك اكد المسؤول على عدم صحة التقارير التي تحدثت عن وجود خالفات بين كل من الدكتور نبيل 
شعث والدكتور صائب عريقات عضوي اللجنة المركزية لفتح حول منصب مسؤول الوفد الفلسطيني 



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1911:         العدد       18/9/2010السبت  :التاريخ

لهذه الدائرة للمفاوضات، وقال ان كالهما عضوان في الوفد، وان االخير يتابع المفاوضات كونه رئيس 
  .في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
ان مخطط اجراء المفاوضات حسب ما تريد الواليات " القدس العربي"وكشف المسؤول الفلسطيني لـ 

المتحدة االمريكية الراعي الرسمي ال يحتاج الى وفد فلسطيني وال اسرائيلي مفاوض، وان ما هو 
ال وفود، بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين مطروح يقوم على عقد لقاءات ثنائية ،

  .نتنياهو
واشار المسؤول الى ان هذا الطريقة هي االولى من نوعها التي تستخدم منذ بدء عملية التفاوض بين 
الفلسطينيين واالسرائيليين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، حيث كان الطرفان يعتمدان على وفد مفاوض ولجان 

  .تناقش بشكل اوسع القضايا الخالفيةفنية 
وبحسب ما اكده المسؤول فأن هذه اللجان الفنية التي سيشكلها الفلسطينيون واالسرائيليون ستجتمع فقط 
في حال اتفاق كل من ابو مازن ونتنياهو على احد الملفات العالقة، لبحث كيفية تطبيق هذا االتفاق على 

  .تنفيذهارض الواقع، ووضع الطرق المناسبة ل
واشار الى ان القيادة الفلسطينية غير مرتاحة كثيرا الى هذا النوع من المفاوضات، التي تم فيها االستغناء 

  .عن طواقم المستشارين والمفاوضين
وذكر ان الواليات المتحدة استخدمت هذا النمط في اولى جوالت الجوار في واشنطن يوم الثاني من 

  .اء ثنائي جمع ابو مازن بنتنياهو بدون مستشاريهمالشهر الجاري حين رتب لعقد لق
 18/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
  دين بشدة اغتيال المواطن شلبايةفياض ي": وكالة وفا" .3

سالم فياض بشدة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باغتيال المواطن إياد .  أدان رئيس الوزراء د:رام اهللا
  .طولكرم فجر اليومأسعد شلباية في مخيم نور شمس في 

فياض أن عملية االغتيال هذه تشكل تصعيدا خطيرا، وتزيد من إضعاف مصداقية العملية . واعتبر د
  .السياسية المهزوزة أصال

وأكد أن هذا التصعيد الخطير، واستمرار إسرائيل بإدارة الظهر لالستحقاقات المطلوبة منها، وفي مقدمتها 
 واالجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الفلسطينية، إنما يعرض الجهود الوقف التام والشامل لالستيطان،

  .الدولية المبذولة للتقدم بالعملية السياسية لمخاطر حقيقة
وشدد رئيس الوزراء على أن هذا األمر يؤكد مرة أخرى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لممارسة 

ت، وتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها، وتمكين مسؤولياته الفعلية إللزام إسرائيل بوقف كافة االنتهاكا
السلطة الوطنية من التواجد األمني في كافة المناطق، وبما يضمن التقدم الملموس نحو إنهاء االحتالل، 

  .وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
  17/9/2010 ،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  الهباش يستنكر إغالق الحرم اإلبراهيمي الشريف يوم غد بحجة عيد الغفران .4

حذر وزير األوقاف في الحكومة االنتقالية الفلسطينية، محمود الهباش، أمس، من ": الخليج "-رام اهللا 
زيد من العداوة تجاه المقدسات االسالمية، مؤكدا ان استمرا هذه السياسة ي" اإلسرائيلية"مخاطر السياسة 

  .والبغضاء والكراهية ويساهم في توتير األجواء وتجديد العنف 
جاءت تحذيرات الهباش تعقيباً على قرار االحتالل إغالق الحرم اإلبراهيمي الشريف أمام المصلين 

 باإلضافة في استمرارها بمنع" عيد الغفران"وفتحه بجميع أروقته وساحاته للمستوطنين اليوم تحت ذريعة 
رفع األذان من على مآذن المسجد اإلبراهيمي بشكل مستمر ومتزايد وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل 
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من خاللها " إسرائيل"هذه السياسة ذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول : "وقال الهباش الوصول الى المسجد
  ".االستيالء الكامل على الحرم

 18/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  مواقف الوفد الفلسطيني المفاوض تشهد تراجعاً: يمصطفى البرغوث .5
قال النائب مصطفى البرغوثي، األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إنه ال : سليم تايه -طولكرم

سوى أن المواقف الفلسطينية "جديد في المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي، 
 تزداد المواقف اإلسرائيلية وقاحة وتصلب، خصوصاً فيما يتعلق باستئناف التوسع لألسف تتراجع، بينما

  ".االستيطاني، وعدم وجود مرجعيات واضحة للتفاوض
مزاعم إسرائيل عن تجميد جزئي "، أن "قدس برس"وأضاف البرغوثي في تصريح خاص لـ 

التوسع االستيطاني، وفرض لالستيطان، هو مؤشر على أنها تستخدم هذه المفاوضات كغطاء لعملية 
األمر الواقع من جانب واحد، وكل الذي يجري ال يجعلنا نستبشر خيراً بأن نتائج معينة من هذه 

  .، كما قال"المفاوضات ستكون في صالح الشعب الفلسطيني
ن ، مشيراً إلى أ"إسرائيل لم توقف نشاطاتها االستيطانية، حتى خالل التجميد الجزئي"وأكد البرغوثي أن 
الحديث عن "، مشدداً في الوقت ذاته على أن "جار على قدم وساق في كل مكان"النشاط االستيطاني 

كالم فارغ وسخيف، ألنه حتى في ظل التجميد الجزئي، تواصل النشاط "تجميد جزئي لالستيطان 
  ".االستيطاني في مناطق واسعة من الضفة الغربية والقدس، التي ال يشملها قرار التجميد

نتقد النائب في المجلس التشريعي موافقة الطرف الفلسطيني، على إجراء المفاوضات في مدينة القدس وا
سابقة خطيرة  في موضوع االستيطان، "المحتلة، مؤكداً أن الموافقة على قبول فصل الضفة عن القدس، 

لقدس نهائياً عن ألن إسرائيل تقصد ذلك، وهي تريد أن تجعل من هذه السابقة الخطيرة، قاعدة لفصل ا
  ".الضفة الغربية

وأكد أن الغالبية الساحقة والغالبية الكبرى من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ضد هذه 
المفاوضات، وضد الطريقة التي فيها هذه المفاوضات، وهذا هو أيضا موقف غالبية الفصائل الفلسطينية، 

  .ف داخل حركة فتحوحتى قوى داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وأطرا
 16/9/2010، قدس برس

 
  دعوة فلسطينية إلى عدم نسيان مجزرة صبرا وشاتيال .6

دعا مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها لدى مصر بركات الفرا : QNA –القاهرة 
  .المجتمع الدولي إلى عدم نسيان جريمة صبرا وشاتيال والعمل على مالحقة مقترفيها

الفرا في تصريح للصحافيين أمس على ضرورة وضع حد لسياسة الكيل بمكيالين، الفتا إلى أن وشدد 
  .مزيد من القتل والدمار والمآسي: نتيجة التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون

 وطالب المجتمع الدولي واألمم المتحدة ومجلس األمن باستعادة الهيبة للقانون الدولي من خالل مالحقة
مجرمي الحرب اإلسرائيليين على جرائمهم ضد البشرية ومجازرهم في دير ياسين وصبرا وشاتيال 

  .ومخيم جنين وغزة، ومدرسة الفاخورة، وغيرها
ولفت إلى أن إسرائيل استخدمت الفسفور األبيض واليورانيوم المستنفد في عدوانها على قطاع غزة، وأن 

نون، وأنه ال بد من اإلسراع من تطبيق توصيات تقرير ذلك يعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القا
  .غولدستون بهذا الشأن دون تقاعس أو تأخير

  18/9/2010العرب،الدوحة، 
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  السلطة تمكنت من استعادة النظام في الضفة الغربية": األزمات الدولية" .7
ية، تمكنت الـسلطة    إنه خالل السنوات القليلة الـماض    : قال تقرير دولي  :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

الوطنية، إلى حد كبير، من استعادة النظام والشعور بالسالمة الشخصية في الضفة الغربية، وهو أمر مـا                 
  .كان بوسع أحد أن يتخيله خالل االنتفاضة الثانية

وأكد التقرير أنه لـم تعد الـميليشيات تجوب الشوارع، وعادت قوى األمن إلى مهامها بلباسها الرسمي،               
  ".توسيع نطاق السيطرة األمنية الفلسطينية"حاً على الحكومة اإلسرائيلية مقتر

: تربيع الـدائرة  (التي تتخذ من بروكسل مقراً لها في تقرير تحت عنوان           " األزمات الدولية "وقالت منظمة   
يبدو أن الفلسطينيين سعداء لذلك بشكل عام؛ وحتى إسـرائيل          ): "إصالح األمن الفلسطيني تحت االحتالل    

التي لديها أسبابها كي تكون متشككة، وعلى الرغم من الهجمات التي شنت مؤخراً على الـمـستوطنين                
وقد تم اتخاذ خطوات، كان يفترض أن تتخذ منذ وقت طويـل،            . في الضفة الغربية فإنها تشعر بالتشجيع     

ـ               مهام، وغيـر   إلعادة تنظيم القطاع األمني الذي ال ينصاع بسهولة، والذي كانت فروعه متقاطعـة الـ
  ".خاضعة للـمساءلة قد أصبحت إقطاعات لرؤساء األجهزة األمنية األقوياء

يشيد سكان الضفة الغربية بهذه التغييرات، لكنهم لـم يظهروا ارتياحاً لـما رافقها من             : "وأضاف التقرير 
تظـرون  تقييد لجماعات الـمعارضة خصوصاً حماس، على الرغم من أن التقييد لـم يقتصر عليها، وين             

تحقيق تقدم جاد نحو إنهاء االحتالل واالنقسامات الداخلية، ولكن ثمة مخاطرة فـي أن يتراجـع الـدعم                  
لإلجراءات األمنية وتتقلص شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية وينفد صبر الفلسطينيين الـذي ال يمكـن               

  ".دونه استدامة أي من هذه اإلجراءات
م ذات مصداقية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، أو عملية مصالحة         دون وجود عملية سال   "وشدد على أنه    

وطنية حقيقية، فإن الفلسطينيين سيظلون عالقين في محاولة طويلة وواهنة لتربيع الدائرة؛ أي بناء الدولة               
بينما ال يزالون تحت االحتالل؛ وتعميق التعاون مع الـمحتل في الـمجال األمني حتى عنـدما يـسعون      

ته في الـمجاالت األخرى؛ والتوصل إلى تفاهم مع عدوهم التاريخي حتى عندما يثبتون عـدم               لـمواجه
  ".قدرتهم على التوصل إلى تفاهم بين بعضهم البعض

نجحت السلطة الوطنية الفلسطينية إلـى حـد        : "ونوه بنجاحات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقال       
فقد سرتهم عودة   . الـمتعاطفون مع حماس ــ أعجبهم ما رأوه      بعيد؛ فمعظم الفلسطينيين ــ بمن فيهم       

كما أن تأسيس خطوط أوضح للسلطة      . الحياة الطبيعية، وهو أمر كان بعيد الـمنال قبل بضع سنوات فقط          
  ".وتقليص عدد القوى األمنية كانت أهدافاً واضحة لكن أقل أهمية

تتمثـل الديناميـة    . يات اإلشكالية الكامنة تحتها   غير أن اإلنجازات ال تستطيع أن تخفي الدينام       : "وأضاف
لقد كان العمل مع الجـيش اإلسـرائيلي        . األولى في التعاون األمني الـمعمق بين إسرائيل والفلسطينيين       

لقد كان ذلك في الواقع شرطاً مسبقاً لتأسيسها وهو كامن في           . شرطاً رئيسياً للسلطة الفلسطينية منذ نشأتها     
غير أن ذلك لـم يقلل من الخالف الناشئ عن         . بوصفها كياناً شبه مستقل تحت االحتالل     طبيعتها الهجينة   

الرد األكثر وضوحاً على ذلك جاء      . ال يرتاح الفلسطينيون لرؤية قواتهم األمنية تتعاون مع االحتالل        . ذلك
طينيين مـن  من رئيس الوزراء سالم فياض، ومفاده أن العمل مع إسرائيل الستعادة األمن يمكّـن الفلـس      

اكتساب ثقة إسرائيل والـمجتمع الدولي، وتحييد إحدى الحجج اإلسرائيلية الرئيسة التي تسوقها ضد إقامة              
الحجة منطقية لكنها كانت ستكون أكثر قوة لو أن هناك          . الدولة الفلسطينية وتمهيد الطريق نحو االستقالل     

ـمباشرة في الثاني مـن الـشهر الجـاري         ومثل استئناف الـمفاوضات ال   . عملية سالم واعدة في األفق    
  ".خطوة في ذلك االتجاه، على الرغم من هشاشتها وعدم تمتعها بأي صدى بين الفلسطينيين

ما يزيد في تعقيد الـمشكلة هو التوغالت الـمتكررة وغير الــمبررة فـي معظـم األحيـان                 : "وتابع
ن الفلسطينية، إضافة إلى القيـود الـصارمة        والـمهينة دائماً التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي في الـمد        

" الـمفروضة على مناطق عمل قوى األمن الفلسطينية، تقوض رموز وواقع تمكين الـسكان األصـليين              
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منوهاً بأن هذا ال يعني أن التعاون األمني على وشك االنتهاء أو أن الفلسطينيين على وشك العودة إلـى                   
فسكان الضفة الغربيـة    . ثمة عدد من العوامل الكابحة    . عن ذلك الواقع أبعد ما يكون     . الصراع الـمسلح 

ال يمكن منـع جميـع أعمـال        . متعبون ومنهكون من الصراع وسعداء بعودة شيء من الحياة الطبيعية         
العنف، لكن على وجه اإلجمال، فإن الجهات التي يمكن أن تشكل تحدياً، خصوصاً األجنحة الـمـسلحة                

قى قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية مقتنعة بأن أي اندالع للعنف يمكن           وتب. لحركتي حماس وفتح ضعفت   
إضافة إلى ذلك، وطالـما أن للسلطة مصلحة مـشتركة         . أن يضر بالفلسطينيين أكثر مما يضر بإسرائيل      

  ".مع إسرائيل في مواجهة حماس، فإن السلطة لن يكون لديها الدافع لتغيير الوضع الراهن
لعملية الحالية تبدو مستدامة في الوقت الحاضر، فإن هذا ال يعني أنها ينبغـي أن               لكن، وألن ا  : "وأضاف

تستمر، لقد استند النجاح الـمؤكد ألجندة اإلصالح حتى اآلن جزئياً إلى الوهن واليأس الـشعبيين ـــ                 
. ستقراراإلحساس بأن الوضع كان قد تدهور إلى حد أن الفلسطينيين باتوا مستعدين لتقبل الكثير مقابل اال               

على الرغم من ذلك، ومع عودة األمور إلى طبيعتها بمرور الوقت، فإن طاقتهم على التحمل والتسامح قد                 
تتراجع، في حال انهيار الـمفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية ــ ومعها بقايا أي أمل بالتوصل إلى اتفاق               

  ".ـمحافظة على موقفها الحاليــ فإن قوى األمن الفلسطيني يمكن أن تجد من الصعوبة بمكان ال
توصيات لتخفيف حدة االحتكاكات بين قـوى األمـن الفلـسطيني والجـيش          " مجموعة األزمات "وقدمت  

اإلسرائيلي، وتوسيع قدرة هذه القوات على العمل في الضفة الغربية، ووضع حـد النتهاكـات حقـوق                 
  .اإلنسان والسماح بنشوء مناظرة ديمقراطية أكثر حيوية

ال شك في أن العديد من الفلسطينيين سيرحبون بتوسيع سلطة قواهم األمنية، وبقـدر أقـل مـن            : "وقالت
لكن ال ينبغي ألحد أن يتوهم أنـه وفـي ظـل الظـروف              . تدخل إسرائيل واحترام أكبر لحقوق اإلنسان     

إنهاء له  الراهنة، فإن كثيرين، إن لـم تكن األغلبية، سيرون في هذه اإلجراءات تجميالً لالحتالل ــ ال                
كمـا أن   . ــ والتغطية على حقيقة التعاون مع أولئك الذين يعتقدون أن على قوى األمـن أن تقـاومهم                

الخطوات الـمقترحة لتعزيز احترام حقوق اإلنسان يمكن أن تنجح طالـما بقيت الحركة الوطنية منقسمة              
  ".بين العبيها الـمهيمنين

ـ وأوضح التقرير أن الحكومة اإلسرائيلية أوصت      السماح لقوى األمـن الفلـسطينية بتوسـيع منطقـة          " ب
، على سبيل الــمثال بزيـادة   )ب(عملياتها، ابتداء من زيادة وجود قوى األمن الفلسطيني في الـمنطقة          

إلى منطقة عمل قوى    ) ج(، وإضافة أجزاء من الـمنطقة      25 إلى   15عدد مراكز الشرطة الفلسطينية من      
 في محافظة جنين، وتسهيل زيادة الجهود الفلسطينية فـي مكافحـة            األمن الوطني الفلسطيني، خصوصاً   

  ".، بداية بالخليل)ج(الجريمة في الـمنطقة 
ـ   تقليص توغالت الجيش اإلسرائيلي في مناطق عمـل قـوى األمـن    "كما أوصت الحكومة اإلسرائيلية ب

تبـة قائـد فرقـة،      رفع مستوى الرتبة الـمخولة بالسماح بالتوغـل إلـى ر         : الفلسطيني وذلك من خالل   
والـموافقة على التوغالت فقط في حالة الهجـوم الوشـيك، ووضـع حـد للعنـف الـذي يمارسـه                    

  ".الـمستوطنون، بما في ذلك تخريب الـممتلكات والتعدي عليها
ـ       اتخاذ خطوات لتعزيز احترام حقوق اإلنسان، وذلك مـن         "في الـمقابل، فقد أوصت السلطة الفلسطينية ب

 سلوك للعاملين في القطاع األمني تنسجم مع الـمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، ومنـع              تبنّي مدونة :خالل
حاالت االعتقال واالحتجاز عندما ال يكون هناك شك واضح بالقيام بنـشاط إجرامـي واإلفـراج عـن                  
الـمعتقلين الـمحتجزين حالياً دون وجود مثل هذا الشك، وإخضاع األجهزة األمنية لـمراقبة وإشـراف              

  ".لسلطات القضائيةا
ـ     محاكمة عناصر  : وضع حد للتعذيب وسوء الـمعاملة، وذلك من خالل       "كما أوصت السلطة الفلسطينية ب

األمن الـمتهمين بانتهاك حقوق اإلنسان في الـمحاكم الـمدنية، وإصدار مرسوم رئاسي يحظر سـائر              
ية، وإلغاء شـرط حـصول مـوظفي        أشكال التعذيب في جميع الكيانات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطين        
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مـن  " حسن سلوك "القطاع العام، والصحافيين، وأعضاء مجالس الـمنظمات غير الحكومية على شهادة           
األجهزة األمنية، واحترام حرية االجتماع على أساس االنتماء السياسي، والسماح لحماس بالعمل كحزب             

الجمعيات الخيرية، ومتابعة الجهود ـــ      سياسي واالمتناع عن إغالق الـمنظمات الـمدنية، خصوصاً        
بالتعاون مع الجهات الـمانحة ــ لتعزيز القطاع القضائي في السلطة الفلسطينية، ووضع آلية مـستقلة               

  ".خاصة لإلشراف على قوى األمن الفلسطيني بانتظار انتخابات الـمجلس التشريعي الفلسطيني
ـ    اما بالنسبة إلى الحكومة األميركية واالتحاد األ       اإلصرار علـى احتـرام     "وروبي فقد أوصاهما التقرير ب

حقوق اإلنسان وزيادة الدعم للقطاع القضائي بحيث ينسجم تطويرهما مع التطور الحاصل في األجهـزة               
  ".األمنية

18/9/2010، األيام، رام اهللا  
  

  المتجهون للتسوية ال يدركون خطورتها: الزهار .8
نائب محمود الزهار أن حركة فتح ومن يقف معها في عملية أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ال

 مثل القدس، والمياه، "إسرائيل "التسوية ال يدركون خطورتها على قضايا مهمة جداً في الصراع مع
  . واألمن، وتواصل أراضي الضفة الغربية مع بعضها

يان الصهيوني عنده إن الك:" 2010-9-17الجمعة , "فرنسا اليوم"وقال الزهار في تصريحات لقناة 
تُفرض -مخطط واضح هو ابتالع أكبر حجم من األرض الفلسطينية، حتى إذا جاءت أي تسوية قادمة 

؛ فإن ممارساته على األرض من بناء للمستوطنات ومصادرة لألراضي وعمليات التهويد -على الكيان
  ". وغيرها، هي التي تفرض نفسها على الواقع والميدان

رئيس الحكومة الفلسطينية في (وسالم فياض " فتح"ون األمني المستمر والتنسيق بين إن التعا: "وأضاف
من جهة وبين االحتالل الصهيوني من جانب آخر؛ أدى إلى سقوط الشهداء واعتقال مقاومين ) رام اهللا

  ". ونشطاء في األحزاب الفلسطينية المقاومة ومناصرين لها
" فتح"ورس قبل ذلك في غزة، لكن ما جرى في المحصلة أظهر وأوضح الزهار أن هذا التعاون األمني م

في نظر الشعب الفلسطيني وليست صاحبة برنامج تحرير، األمر الذي أدى إلى " متعاونة مع العدو"كـ
  . كما قال, خسارتها في مواقع عديدة ومنها االنتخابات

االحتالل عمليات االستيطان، وحول تهديد منظمة التحرير باالنسحاب من المفاوضات في حال لم يوقف 
قالوا إنهم لن يذهبوا إلى المفاوضات المباشرة إال بعد أن .. هذا الكالم قيل مرات عديدة: "قال الزهار

تنجز المفاوضات غير المباشرة خالل أربعة أشهر مع وقف االستيطان، لكن بعد ثالثة أشهر استجابوا 
  ". إلى نداء أوباما ودخلوا في المفاوضات

العمل هو ما فعله الفرنسي عند : "، أجاب الزهار"إذن ما العمل؟: "ا على سؤال المذيع الفرنسيورد
  ". احتالل النازيين ألرضه، وما فعلته كل الشعوب التي احتلت أرضها من أجل الحرية والتحرير

عوا إلى إذا فشلت المفاوضات والوسائل المدنية والسلمية لتحقيق ذلك، فالبد أن يرج: "وختم الزهار
برنامج المقاومة، فهو الذي طرد االحتالل من غزة في عهد شارون المتشدد والذي اعتبر أهمية 

 المحتلة، وبالتالي يجب أن تعزز المقاومة في "تل أبيب"مستوطنات غزة بالنسبة للكيان الصهيوني كأهمية 
  ".الضفة ألنها مصدر القوة والضغط على الكيان

  17/9/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  يتحمل االحتالل وسلطة فتح مسئوليتهاغتيال شلباية تصعيد خطير : حماس .9
حركة حماس ، أن محمد القيق الضفةنقال عن مراسله من  17/9/2010فلسطين أون الين، موقع نشر 

  . جريمة االغتيال التي قامت بها قوات االحتالل بحق القائد القسامي في طولكرم إياد شلبايةاستنكرت 
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إن الحركة تعتبر هذه الجريمة هي تصعيد خطير : "سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس. ل دوقا
  . ، مؤكداً على أن عمليات المقاومة مستمرة مهما كانت التضحيات"يتحمل االحتالل وسلطة فتح مسئوليته

 أن الشهيد وحمل أبو زهري في مؤتمر صحفي عقد الجمعة، سلطة فتح المسئولية مع االحتالل، مبينا
  .  مرات في سجون فتح ولم يفرج عنه إال قبل أيام وكان تحت المراقبة7اعتقل 
، "هذه الجريمة هي ثمرة من ثمرات المفاوضات التي تهدف إلي تصفية القضية والمقاومة: "وأضاف

  . مؤكداً أن حماس ماضية في طريقها حتى تحرير فلسطين
نقال عن مراسلها من رام اهللا كفاح زبون، أن قياديا من  18/9/2010الشرق األوسط، لندن، وجاء في 

نحن نحمل أجهزة سلطة فتح مسؤولية المشاركة في عملية ":  في بيانحماس في محافظة طولكرم قال
اغتيال وإعدام شلباية، ونؤكد أنه كان متاَبعا بشكل مركز من قبل أجهزة فتح، وأنه كان معتقال لديها 

  ."خالل اليومين الماضيين
ووصف القيادي في حماس، صالح البردويل، قتل شلباية بأنه جزء من التعاون األمني بين حركة فتح 

. قائال إن قرار تصفيته اتُّخذ بعد اعتقاله لدى جهاز األمن الوقائي في السلطة الفلسطينية. وإسرائيل
  .لمفاوضات المباشرةوأضاف أن قتل شلباية هو جزء من الثمن الذي تدفعه المقاومة، بسبب موقفها من ا

السلطة الفلسطينية بالضلوع في اغتيال من غزة أن البردويل اتهم  17/9/2010قدس برس، وذكرت 
أن الشهيد شلباية، ُأخرج من سجون التعذيب لدى " قدس برس"وذكر في تصريحات خاصة لـ شلباية

  .واالحتاللاغتيال شلباية جاء بعمل مشترك بين أمن فتح "السلطة ليتم اغتياله، وقال 
وأعرب البردويل عن أسفه ألن تتزامن عمليات االغتياالت والعدوان على الشعب الفلسطيني مع استمرار 
المفاوضات، واعتبر مشاركة الرئيس محمود عباس في هذه المفاوضات بأنها تعتبر تخليا عن الجنسية 

نية تحول إلى عنصر من عناصر يأسف اإلنسان حقيقة أن من يحمل الجنسية الفلسطي: "الفلسطينية، وقال
الشاباك اإلسرائيلي، هذا يحز في النفس حقيقة، كان المفترض أن ال يحصل ذلك، لكت عباس ال يمثل 

أيضا ال تمثل الشعب الفلسطيني بعد أن استلم أمرها مسؤولون خانوا القضية " فتح"الشعب الفلسطيني و
المنظومة اإلسرائيلية نحن ال نعترف بهم ونرى ولذلك فالذين يفاوضون اآلن هم جزء من . الفلسطينية

  ".فيهم نسخة من نسخ االحتالل
إذا كان المقصود بالسلب أن تغير : "وعما إذا كانت حماس سترد على اغتيال شلباية، قال البردويل

توجهاتها السياسية فهذا أمر غير وارد على اإلطالق، نحن نعرف أن التمسك بالحقوق والثوابت  حماس
 وهو نقص من األموال واألنفس والثمرات، بالعكس الذي يجري سيزيدنا قوة وقناعة بأن هذا هو له ثمن

واالحتالل هو صراع بين الحق والباطل وصراع بين شعب " حماس"أما الرد فما بين . الخيار السليم
  ".  تحت االحتالل وقوات غاصبة محتلة، والرد ليس اليوم أو غدا وإنما هو حالة مستمرة

  
  دماء شلباية وقود جديد للمقاومة واالحتالل سيدفع ثمنها: و عبيدةأب .10

القيادي تعقيبا على اغتيال " قدس برس"الناطق اإلعالمي باسم كتائب القسام لوكالة " أبو عبيدة"قال : غزة
 هذه الجريمة التي ارتكبها االحتالل فجر هذا اليوم، هي جريمة " في طولكرمشلبايةفي كتائب القسام أياد 

في الضفة الغربية، ونحن نحمل الجهتين هذه المسؤولية، " فتح"مركبة، اشترك فيها االحتالل وأجهزة 
شاركت بشكل عملي، وعن طريق معلومات في اغتيال الشهيد القائد إياد شلباية " فتح"ونعتبر أن أجهزة 

  ."في طول كرم
ل صباح اليوم، وبالتنسيق بين سلطة إن اغتيال شلباية كان ثمرة تعاون بين السلطة واالحتال: "وأضاف

  ".فتح واالحتالل الصهيوني
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وأوضح أن الشهيد شلباية كان مالحقا من قبل السلطة خالل اليومين الماضيين، وذلك من اجل اعتقاله، 
 مرات من قبل السلطة في الضفة الغربية، واعتقل عدة مرات في 10مشيرا إلى أنه اعتقل قبل ذلك 

  .ض للتعذيب القاسي في سجون السلطة واالحتاللسجون االحتالل، وتعر
أن شلباية كان من أوائل من خاضوا انتفاضة األقصى، وله باع طويل في مقاومة " أبو عبيدة"وأكد 

االحتالل وفي قيادة المقاومين وإيوائهم، معتبرا غيابه  بأنه خسارة للمقاومة في الضفة الغربية، مستدركا 
شلباية لن يؤثر بشكل استراتيجي وبشكل بعيد المدى على المقاومة على لكن نؤكد أن غياب : "بالقول

  ".كتائب القسام
القسام التي خرجت العشرات من أمثال شلباية، ستواصل مسيراتها، وكل عمليات "وأضاف المتحدث أن 

 وستجد االغتيال الماضية إن كانت أثرت مرحليا في عمل كتائب القسام فإنها لن تؤثر على المدى البعيد،
  ".كتائب القسام طريقها نحو مقاومة االحتالل بشكل أو بآخر مهما كانت الظروف

رسالتنا لهذا االحتالل الغبي الذي يعتقد أن مثل "رسالة إلى االحتالل بالقول " القسام"ووجه الناطق باسم 
الحتالل، أو هذه االغتياالت ممكن أن تحبط المجاهدين، أو تحد من عملهم، أو تفكيرهم في مقاومة ا

التخطيط لذلك؛ إن كل تجاربكم السابقة في عمليات االغتيال انقلبت فيها أهدافكم فيها رأسا على عقب، 
  ".وانقلب السحر على الساحر

هذه الدماء الزكية التي سالت اليوم من قائدنا إياد شلباية سوف تكون وقود جديد "وأضاف أبو عبيدة 
  ".ل ثمنها من دماء جنوده ومغتصبيهلمقاومة االحتالل، وسيدفع االحتال

  17/9/2010قدس برس، 
  

   تستنكر اغتيال شلباية وتمادي أجهزة أمن السلطة في التنسيق األمني الجهاد .11
حملت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الجمعة، أجهزة أمن السلطة المسئولية المباشرة عن كل ما 

تياالت، التي كان آخرها جريمة إعدام المجاهد إياد تتعرض له المقاومة ومجاهديها من اعتقاالت واغ
  . شلباية في طولكرم

" فلسطين أون الين"وأوضح مصدر مسؤول في حركة الجهاد اإلسالمي في بيان صحفي تلقى موقع 
أطلقت حملة "بين السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل، " المفاوضات"نسخة عنه، أنه مع إطالق جوالت 

ستهداف أبناء شعبنا ومجاهديه بدأت بمالحقات ساخنة واعتقاالت لتصل إلى ارتكاب أمنية مزدوجة ال
  ". االحتالل لجريمة إعدام المجاهد شلباية أحد قيادات كتائب القسام في الضفة المحتلة

، وفي ظل تمادي أجهزة "المفاوضات"هذه الجريمة الصهيونية البشعة تمت تحت ستار "وأكد المصدر، أن 
 في التنسيق األمني، وهي تواصل وتُصعد من مالحقاتها للمقاومين والمجاهدين والتي تؤدي أمن السلطة

  ". إلى كشف ظهر المقاومين األمر الذي يسهل لالحتالل متابعتهم والوصول إليهم
وأشار المصدر المسؤول إلى أن بعض المقاومين الذين يتم اعتقالهم أو اغتيالهم على يد قوات االحتالل 

  ". استدعائهم أو اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة قبل يوم أو يومين من وصول قوات االحتالل إليهمقد تم "
سياسات القتل "واحتسبت حركة الجهاد اإلسالمي شلباية شهيداً عند اهللا تبارك وتعالى، مشددةً على أن 
ما يتعرض له واإلرهاب والعدوان لن تفت في عضد شعبنا ومقاومتنا، وأن جهادها سيتواصل رغم 

المجاهدون من أذى ."  
  17/9/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   على المفاوضاتااحتجاج" التنفيذية"تدرس تعليق مشاركتها باجتماعات " الشعبية ":المجدالوي .12

 القيادي "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"قال عضو المكتب السياسي في :  جيهان الحسيني–القاهرة 
 ان الجبهة تدرس تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة "الحياة"جميل مجدالوي لـ



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1911:         العدد       18/9/2010السبت  :التاريخ

االحتجاج والرفض للسياسة التي تختصر كل شيء في المفاوضات مع إسرائيل، وال "التحرير تعبيراً عن 
، مشدداً على تمسك الجبهة بمنظمة التحرير الفلسطينية كإنجاز وطني فلسطيني »شيء سوى المفاوضات

فهي الكيان السياسي الوحيد الذي يجسد وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده داخل الوطن وفي "
  ."الخارج والشتات

، مشيراً إلى أن حشداً مهماً في حركة »ورأى أنه ال توجد قوى مهمة توافق القيادة على خيار المفاوضات
ال طريق سوى : مفاوضات، فهو يقولالخيار السياسي الوحيد لعباس هو ال«وقال إن  .فتح يعارضه

في إطار هذا الخيار السياسي تساهم في «ورأى أن القيادة . "المفاوضات، وهذا يعبر عن نهج معين
استدراج الموقف السياسي العربي إلى مزيد من االنحدار، وتسهل حدوث االنهيار األكبر من خالل الدفع 

  ."بخيار التفاوض تحت الرعاية األميركية
  18/9/2010، لندن، الحياة

  
  اغتيال شلباية مؤشر على حجم التنسيق مع االحتالل: حركة األحرار .13

الجناح " كتائب القسام"اعتبرت حركة األحرار الفلسطينية أن اغتيال إياد شلباية، القائد في : رام اهللا
األدوار مؤشرا خطيرا على مستوى تكامل "المسلح لحركة حماس،  بعد خروجه من سجون السلطة بأيام 

  ".مع االحتالل
انسحاب أجهزة أمن سلطة رام اهللا من المخيم "، إن "قدس برس"وقالت الحركة في بيان صحفي تلقته 

وتركها مواقعها قبل عملية االغتيال بساعتين، فيه داللة على التعاون الواضح بين هذه السلطة واالحتالل 
وحملت حركة األحرار، االحتالل المسؤولية  ".مالصهيوني، وعلمها المسبق بأن االحتالل سيقتحم المخي

التي وفرت له الغطاء بالمفاوضات العبثية "كما حملت مسؤوليتها إلى سلطة رام اهللا " عن هذه الجريمة"
  ".ليرتكب هذه الجرائم

  17/9/2010قدس برس، 
  

   في الضفة من أنصارها53حماس تتهم السلطة باعتقال  .14
 من 53مس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال اتهمت حركة حماس، أ: )يو بي آي(

وقالت حماس في بيان إن األجهزة واصلت حملة اعتقالها الواسعة . قياداتها وأنصارها في الضفة الغربية 
وذكرت أنه باالعتقاالت الجديدة  .بعة مستوطنين أواخر الشهر الماضيمنذ عملية الخليل التي قتل فيها أر

  .  عدد المعتقلين منذ عملية الخليل إلى ألف معتقليرتفع
  18/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
   تندد باستدعاء أنصارها بالضفة"الشعبية" .15

نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحملة االستدعاء واالعتقاالت الجماعية والمتواصلة التي نفذتها 
ام اهللا لرفاقها وأنصارها في مخيم الدهيشة، على خلفية األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في ر

  . األحداث التي صاحبت مداهمة منزل الشيخ عمر األفندي قبل عيد الفطر المبارك
إن معالجة هذه األحداث، كان يجب أن تنصب :" 17/9/2010وقالت الجبهة في بيان صحفي، الجمعة 

تي استمرت حتى موعد السحور، وصاحبها إطالق على طريقة مداهمة منازل المواطنين في المخيم، ال
 . ، مبينةً أن هذه الطريقة ال تمت للقانون والقضاء بصلة"كثيف للرصاص من قبل األجهزة األمنية

  إن ممارسات هذه األجهزة : "وحملت النائب خالدة جرار األجهزة األمنية مسؤولية أحداث المخيم، وقالت
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، داعيةً إياها إلى التوقف عن مداهمة المخيمات وإطالق " أخطائهاتستهدف الرفاق في الجبهة، لتبرير
  . سراح المعتقلين

  17/9/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  باراك يحاول تقييد االستيطان بوسائل قانونية ": إسرائيل اليوم" .16
، »لسباعيالمنتدى الوزاري ا«اليمينية أمس أن » إسرائيل اليوم«أفادت صحيفة :  اسعد تلحمي-الناصرة 

أعلى هيئة حكومية في إسرائيل، قدم األربعاء الماضي اقتراحاً لوزير الدفاع ايهود باراك بقبول اقتراح 
وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون تمديد مفعول قرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة 

 الفلسطينية على مسألة الحدود الغربية لثالثة أشهر أخرى يتم خاللها التفاوض بين إسرائيل والسلطة
وتحديد المناطق االستيطانية التي يمكن إلسرائيل مواصلة البناء االستيطاني فيها وتلك المفترض تفكيكها 

وأضافت الصحيفة أن باراك يحاول من جهته تحديد البناء في . في إطار الحل الدائم وال يجدر البناء فيها
ن أن تتخذ الحكومة قراراً رسمياً بذلك، وذلك من خالل ، من دو»بوسائل قانونية«المستوطنات 

وأضافت أن باراك أجرى األسبوع الجاري سلسلة مشاورات مع كبار . صالحياته إقرار البناء من عدمه
 مسكن جديد صادقت 2000المسؤولين في وزارة الدفاع لبحث إمكان تأخير استئناف البناء في نحو 

أعطيت كل تصاريح البناء الالزمة لكن بناءها لم يبدأ في أعقاب قرار الحكومة في الماضي على بنائها و
  .ولم تشر الصحيفة إلى نتائج االجتماع. الحكومة قبل عشرة أشهر تجميده

  18/9/2010، الحياة، لندن
  

  "الجنوبيةالمنطقة "قائدان جديدان لالستخبارات و: "إسرائيل" .17
ية أمس أن وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك ذكرت وسائل إعالم إسرائيل :يو بي أي - تل أبيب

صادق في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية على عملية تدوير مناصب في الجيش اإلسرائيلي أبرزها 
وتم تعيين قائد شعبة العمليات في هيئة .تعيين قائدين جديدين لشعبة االستخبارات والجبهة الجنوبية

سو قائدا للجبهة الجنوبية للجيش بدال من اللواء يوءاف غاالنت الذي تم األركان العامة اللواء طال رو
كذلك تمت ترقية القائد السابق لفرقة غزة العسكرية العميد أفيف كوخافي . تعيينه رئيسا ألركان الجيش

لرتبة لواء وتعيينه رئيسا لشعبة االستخبارات العسكرية بدال من اللواء عاموس يدلين الذي سيسرح من 
إن هذه التعيينات جاءت بعد نجاح باراك وغاالنت ورئيس أركان ) هآرتس(وقالت صحيفة . جيشال

بين " وبعد شهور من الدسائس والخالفات"الجيش الحالي غابي أشكنازي في االتفاق على التعيينات 
نه وكان باراك قد طرح ترقية كوخافي منذ سنتين لكنه واجه معارضة أشكنازي أل. المسؤولين الثالثة

وعلى اثر تعيينه رئيسا لشعبة .خالل قيادة كوخافي لفرقة غزة العسكرية تم أسر غلعاد شاليط
  .االستخبارات

  18/9/2010، الشرق، الدوحة
  

  "تجميد االستيطان" تجدد رفض تمديد "إسرائيل" .18
رفضها تمديد العمل بقرار تجميد البناء في , 2010-9-17الجمعة , )إسرائيل(جددت : وكاالت

ستوطنات الضفة الغربية على الرغم من الضغوط األمريكية وتهديدات السلطة الفلسطينية باالنسحاب م
  . من مفاوضات التسوية المباشرة

أن , عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالكبير طالبا عدم الكشف عن هويته" فرانس برس"ونقلت وكالة 
/ طنات الضفة الغربية الذي ينتهي في نهاية أيلولال تنوي تمديد العمل بالقرار المتعلق بمستو) إسرائيل(

  . سبتمبر
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ليس هناك أي , إن رئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو لم يغير موقفه من هذه المسألة: "وقال
  . إلى ما بعد الفترة المحددة" قرار بتمديد مهلة التجميد

الحكومة، أن نتنياهو أجرى مشاورات المجانية القريبة من رئيس " إسرائيل هايوم"وذكرت صحيفة 
األساسيين الذي قرر عدم تمديد التجميد الجزئي " منتدى الوزراء السبعة"األسبوع الماضي مع 

  لالستيطان، وأبلغ بذلك وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون 
  18/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  لى السالمالحاخام عوفاديا يوسف يبارك العرب الساعين ا .19

بارك الزعيم الروحي لحزب شاس االسرائيلي الحاخام عوفاديا يوسف العرب الذين :  ا ف ب-القدس 
يعملون من اجل السالم بعدما عبر عن امله في ان يختفي الذين يكرهون اسرائيل مثل الرئيس الفلسطيني 

لحاخام عوفاديا يوسف وقالت الصحف االسرائيلية ان ا .محمود عباس والفلسطينيين عن وجه االرض
عبر عن ارتياحه الستئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين ، في رسالة وجهها الى 

  .الرئيس المصري حسني مبارك ، مصححا تصريحات ادلى بها الشهر الماضي
  ". والنجاحاتمنى لهم حياة مديدة. ابارك القادة والشعوب التي تشارك في هذه العملية السلمية"واضاف 

وتابع الحاخام حسب الرسالة التي نشرت صحيفة هآرتس صورة للرسالة التي ارسلت بالفاكس ان 
  ".موقفي معروف جدا منذ عشرات السنين بشأن اهمية التوصل الى اتفاق سالم"

ووجه الحاخام رسالته التي . وحيا عوفاديا يوسف الرئيس المصري حسني مبارك لجهوده في هذا االتجاه
بت باللغة العبرية وترجمت الى العربية بمبادرة من الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز بعد االستياء كت

  .الذي اثارته تصريحات سابقة
  18/9/2010، الدستور، عّمان

  
  على نتنياهو االختيار بين السالم أو اليمين المتطرف: السفير اإلسرائيلي السابق في برلين .20

فير االسرائيلي السابق لدى برلين، افي بريمور، والذي اخذ يتبنّى مؤخرا اكد الس:  عالء جمعة-برلين 
، ان 'فرانكفورتر روند شاو'نبرة نقدية تجاه بعض السياسات االسرائيلية، في مقال له نشرته صحيفة 

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لمأزق قريب يتمثّل في المفاضلة بين البقاء في صفّ 
المفاوضات تحت رعاية الواليات المتحدة، واالرتماء بين احضان شركائه في االئتالف الحكومي 

وعبر بريمور عن دهشته من اللغة الودودة التي خاطب بها نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية . اليميني
، غير انّه 'يهودا والسامرة'محمود عباس ووصفه اياه بشريك السالم، وعدم وصفه للضفة الغربية، بـ

، النه لن يفلح في ذلك، وان عليه االختيار بين 'كّل الناس كّل الوقت'يحذِّر نتنياهو من محاولة خداع 
  .السالم او اليمين المتطرف

  17/9/2010، القدس العربي، لندن
  

  جهات إسرائيلية متورطة في صفقات أسلحة فاسدة في نيجيريا .21
متورطة بصفقة سالح غير قانونية " إسرائيلية"ن أن جهات كشفت مصادر إعالمية في الكيا: القدس

وكان الرئيس . وفاسدة في نيجيريا مع رئيسها ووزير دفاعها السابقين إبراهيم ببيغاندا وأحمد ييلي 
النيجيري جودالك أقال قادة الجيش عقب انفضاح صفقة المتاجرة بالسالح، قدموا فيها عطاءات لحيازة 

وشملت الصفقة ابتياع عتاد فاسد ومتقادم وغير . ر تبين أن بعضها كان وهمياً أسلحة بقيمة مليار دوال
  .حيوي بأسعار باهظة كمروحيات معطوبة عرضت على أنها جديدة 
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، بإدارة تاجر السالح "اإلسرائيلية) "دويتاك كومينكيشن(إلى مشاركة شركة " هآرتس"وأشارت صحيفة 
سسة الحاكمة في نيجيريا والمقيم فيها حيث يقيم عالقات تعاون عميت سديه المقرب من المؤ" اإلسرائيلي"

تم " إسرائيلية"وصداقة مع جهات متنفذة في أوغندا بحسب الصحيفة التي أكدت أنه باع سفنا حربية 
لمنظمة التنمية والتعاون " إسرائيل"وقالت الصحيفة إن ذلك يخالف التزام . تجديدها لنيجيريا مقابل رشى 

وسبق أن كشف عن تورط .   التي تحظر استخدام الرشى لتيسير صفقات تجارية oecdالدولية 
في صفقات أسلحة محرمة تروج في القارة السوداء لمصلحة جهات اتهمت الحقاً بارتكاب " إسرائيل"

  .مجازر وجرائم حرب 
  18/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   وحدة 48673نة ببناء  مستوط421االحتالل يبدأ تنفيذ مخططات التوسع في ": أريج" .22

، امس، ان االحتالل بدأ العمل بتنفيذ مخططات "أريج"قال معهد العلوم التطبيقية  :حسن عبد الجواد
 وحدة استيطانية، حال انتهاء فترة تجميد البناء االستيطاني في 37684 مستوطنة، بواقع 124التوسع في 

 الشهر الجاري، والذي أعلنت عنه الحكومة المستوطنات في الضفة الغربية، في السابع والعشرين من
االسرائيلية في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، بذريعة تحريك محادثات 

  .السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
االسرائيلية تبين أن المستوطنات التي سيشملها " حركة السالم االن"وفي تحليل للمعهد حول تقرير 

التوسيع عقب انتهاء فترة التجميد، وتلك التي سيطالها التوسيع في المستقبل القريب تتركز معظمها في 
 مستوطنة في 32، و) وحدة استيطانية28319% (57ر2بواقع ( مستوطنة في منطقة العزل الغربية 52

  ). استيطانية وحدة3286% (8ر7بواقع ) منطقة العزل الشرقية(المنطقة الشرقية من الضفة الغربية 
 مستوطنة من المستوطنات الواقعة في 25وحسب المعهد، فإن مخططات التوسع ستتركز أيضاً في 

مناطق الممرات االسرائيلية، التي تسعى إسرائيل من خاللها الى ربط المستوطنات في كل من منطقة 
باإلضافة الى ، ) وحدات استيطانية2105% (5ر6العزل الشرقية، ومنطقة العزل الغربية بواقع 

 وحدة 3994 مستوطنة في مواقع متفرقة في الضفة الغربية حيث سيتم بناء 15مخططات بناء في 
  .استيطانية

 مستوطنات في منطقة 107 مستوطنة من أصل 52فإن " حركة السالم اآلن"وذكر المعهد انه وفقاً لتقرير 
بنائه في الضفة، وستشملها مخططات العزل الغربية سيعزلها جدار العزل العنصري حال االنتهاء من 

التوسع االستيطانية، األمر الذي يظهر ان إسرائيل تركز في عمليات التطوير على المستوطنات 
االسرائيلية الواقعة غرب جدار العزل العنصري لتعزيز السيطرة على هذه المستوطنات والتي تضم أكثر 

  .ي الضفةمن عدد المستوطنين الكلي في المستوطنات ف % 58من 
وقال الدكتور جاد اسحق، المدير التنفيذي لمعهد اريج، إن إسرائيل ماضية في بناء الجدار بشكله الكامل، 
وضم المنطقة المعزولة من الضفة الى إسرائيل، حيث انها تستعد إلحداث تغيير في مناطق توزيع 

 المطروحة للتوسع االستيطاني المستوطنين في الضفة والمناطق العربية المحتلة، موضحاً ان المخططات
باإلضافة الى . تفوق أي نمو طبيعي لسكان تلك المستوطنات حتى بالمقاييس اإلسرائيلية المبالغ فيها أصالً

ان هذه المخططات بمثابة رسالة واضحة للفلسطينيين والمجتمع الدولي ووسطاء العملية التفاوضية 
يها من مستوطنات لن تندرج ضمن المفاوضات الساعية لحل بأن منطقة العزل الغربية، بما ف" األميركان"

  .الصراع
وأضاف ان هذه المخططات تظهر ان إسرائيل ماضية في السيطرة على المنطقة الشرقية للضفة الغربية 
وال تنوي التخلي عنها ألهميتها االستراتيجية، ونظراً العتبارها عائقاً أمنياً أمام ما تعتبره إسرائيل 
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، وتسعى لالحتفاظ بهذا الجزء من الضفة الغربية، لما تنص عليه المتطلبات األمنية "شرقيةالجبهة ال"
  .واألساسية لمواطنيها المستوطنين

من مساحة الضفة الغربية بما في ذلك منطقة أريحا الواقعة % 92وتشكل منطقة العزل الشرقية قرابة 
 قد أعلنت عن معظمها مناطق 1967م تحت السيطرة الفلسطينية، وكانت إسرائيل بعد احتالل عا

عسكرية مغلقة، فتم إغراقها بالقواعد العسكرية ومن ثم بالمستوطنات الزراعية على طول منطقة الغور 
كما منعت التجمعات الفلسطينية عبر عقود . والمستوطنات السياحية المحاذية لشواطئ البحر الميت
ة التحتية والبناء بل وقيدت استعمال األراضي االحتالل من إحداث أي تغيير نوعي من حيث البني

  .الزراعية هناك فيما أطلقت العنان للبناء والتطوير االستيطاني الزراعي
ان إسرائيل تسعى في منطقة الممرات االسرائيلية الى خلق تواصل جغرافي بين : وقال تقرير المعهد

التي سيتم ضمها إلسرائيل ( الغرب وتلك في) منطقة غور األردن(المستوطنات المتواجدة في الشرق 
، ويبدو ان المخططات )حال االنتهاء من بناء الجدار، بين خط الهدنة وخط جدار العزل العنصري

من مساحة الضفة الغربية على طول األجزاء الغربية منها من % 31االسرائيلية ال تتوقف عند انتزاع 
من الجهة الشرقية للضفة الغربية ) م مربعاً ك1664 % (29خالل بناء جدار العزل العنصري، وعزل 

، بل تتغلغل أكثر في المنطقة المتبقية من الضفة الغربية لتخلق تواصالً جغرافياً بين )منطقة غور األردن(
هاتين المنطقتين حيث ان المستوطنات االسرائيلية الواقعة في منطقة الممرات االسرائيلية ستتيح إلسرائيل 

كما . مساحة جغرافية من شأنها إيجاد ربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربيةالفرصة للحفاظ على 
انه سيصبح للمستوطنين القاطنين في المستوطنات الواقعة في منطقة الممرات إمكانية الوصول اآلمن 

  .والمباشر مع إسرائيل من الغرب والشرق
رات سوف يبقي المشروع االستيطاني على وبين أن وجود المستوطنات والبؤر االستيطانية في هذه المم

حركة السالم "ويشير تقرير . قيد الحياة، ما سيؤدي الى تقويض الطموح الفلسطيني لدولة متصلة جغرافياً
أن معظم المستوطنات الواقعة في منطقة الممرات االسرائيلية سوف تطالها مخططات " االن االسرائيلية

  . االسرائيلية لالحتفاظ بها لتصبح تحت سيطرتهاالتوسع االستيطانية، ما يؤكد النية
يشار إلى أن خطط التوسعات المطروحة للمستوطنات في الممرات الرابطة ترتكز في الممرات التي 
تسعى إسرائيل إلبقاء سيطرتها عليها، حيث عمدت الى إيجاد العشرات من هذه الممرات الواصلة بين 

لالحتفاظ بعدد منها وهي التي تركز عملية البناء فيها خالل الفترة المنطقة الشرقية والغربية، فيما تخطط 
  .القادمة

  18/9/2010، األيام، رام اهللا
  

  المجتمع االسرائيلي يواجه تفرقة عنصرية ضمن اليهود انفسهم": دير شبيغل" .23
نصرية االلمانية رأت بأن المجتمع االسرائيلي يواجه تفرقة ع' دير شبيغل'مجلة  : عالء جمعة-برلين 

ضمن اليهود انفسهم حيث هناك عنصرية بيضاء ضد المهاجرين الشرعيين، مثل اليهود االثيوبيين، ـ 
تهديدا وجوديا للدولة اليهودية ، وذلك ضمن تقرير اعدته مجموعة 'وهناك من يرى انهم يشكِّلون 

  .سبوتاليت اون بلستاين
يديعوت 'لية، حيث ذكرت صحيفة حوادث متفرقة نشرتها الصحف االسرائي' دير شبيغل'ورصدت 
وفي صحيفة . 'زنجي مزعج'عن حادث تم فيه وصف احد الجنود السود من قبل رئيسه بانه ' احرونوت

ان سائقا في القدس رفض ركوب راكبة داكنة البشرة، ) االسرائيلية الناطقة باالنكليزية(' جيروزالم بوست'
من . ال اسمح بوجود اثيوبي اسود في حافلتي': قد قالعندما حاولت ركوب الحافلة من الباب الخلفي، و

  . الف يورو40 الف شيكل غرامة، بما يعادل 200وقد الزم السائق بدفع . 'الذي سمح بدخولك الى البالد؟
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نسخة منه اصطدام كثير من المهاجرين االفارقة بالواقع ' القدس العربي'ورأى التقرير الذي وصلت لـ
 1991 و1984في عامي ' سليمان'و' موسى'معظم المهاجرين في اطار عمليات ، حيث وفد 'الهجرة'بعد 

كما يطلق اليهود االثيوبيون ' بيتنا اسرائيل'فـ: وقد دار جدل واسع النطاق انذاك حول ما اذا كانوا يهودا
ى وهناك من ير. على انفسهم، يرجع نسبهم، وفق قصة توراتية، الى ارتباط بين الملك سليمان وملكة سبأ

  .انهم من السبط المفقود، دان، وهو احد االسباط االثني عشر الواردة في العهد القديم
  17/9/2010، القدس العربي، لندن

  
  متعجرف وغير وفي وثرثار وأسوأ رئيس حكومة: أولمرت يحمل في مذكراته على باراك .24

» العمل«عيم حزب حمل رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت بشدة على ز:  أسعد تلحمي–الناصرة 
خالل » ثرثرته الزائدة«وزير الدفاع ايهود باراك على سلوكه المتعجرف والفظ مع مرؤوسيه وعلى 

، مضيفاً أن باراك »عديم المسؤولية«و» غير الوفي«و» المخيب لآلمال«ونعته بـ . اجتماعات الحكومة
  .»أسوأ رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل«هو 

رت وباراك تردت بعد عام على بدء الشراكة الحكومية بينهما في صيف عام وكانت العالقات بين اولم
 عندما انضم باراك إلى المطالبين بتنحي اولمرت على خلفية الشبهات الموجهة إليه بتلقي 2008

وقال اولمرت في كتاب سيصدر قريباً يتطرق إلى سيرته الذاتية، ونشر جزء منه أمس في . الرشاوى
» كديما« مراراً لضمه إلى قائمة حزب 2006، إن باراك توسل إليه عام »رونوتيديعوت أح«صحيفة 
: ويكمل اولمرت فترة نحو عامين قضاهما مع باراك وزيراً للدفاع في حكومته فيكتب. االنتخابية

عندما ... هَوس الثرثرة عنده تواَصل ... تعرفت إلى باراك آخر غير الذي عرفته من سنوات سابقة «
في االجتماعات غلَب عليه النعاس، لكن ... ديث ال يتوقف وال يتيح ألحد أن يقول جملة واحدة يبدأ بالح

األنكى من كل هذا أنه شخص متردد وليس حازماً، بل فوجئت بأنه يفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرارات 
ته العسكرية في حيا(هذا ما برز تحديداً حين توقعت من شخص مثله، مع الخبرة التي اكتسبها ... 

في الماضي كنت «: وتابع. »أن يكون موقفه واضحاً وحاداً في القضايا األمنية) وكرئيس سابق للحكومة
أكن التقدير العميق لباراك الذي أثار في انطباعاً جيداً على بالغته وسعة آفاقه وخبرته الغنية في الجيش، 

، لكن سرعان ما تبين أنه رئيس حكومة )1999عام (بل دافعتُ عنه في االنتخابات لرئاسة الحكومة 
  .»سيء، ربما األسوأ في تاريخ الدولة

وتطرق اولمرت إلى سلوك باراك مع مرؤوسيه وكتب انه لم يكن يستمع إلى ما يقولونه في اجتماعات 
وأنه لم يتردد في إهانتهم وإخراسهم على رغم أنهم من » حتى في قضايا أمنية بالغة الحساسية«الحكومة 

في حياتي السياسية كلها لم أصادف تصرفاً فظاً وسافراً كالذي «: وتابع. وي أعلى الرتب العسكريةذ
ليس ... كان باراك وزير دفاع مخيباً ألملي «: وأكمَل قائالً. »رأيته من باراك تجاه كبار ضباط الجيش

غة الحساسية ومصيرية التي وفياً وال ثابتاً في مواقفه وغير مسؤول في توصياته حتى في قضايا أمنية بال
  .»استوجبت منا اتخاذ القرار الحاسم

  18/9/2010، الحياة، لندن
  

   تحصن دباباتها بنظام إنذار مبكر "إسرائيل" .25
اإلسرائيلية نظام حماية جديداً، مصمماً خصيصاً لتحذير الدبابات » إلبيت سيستمز«طرحت شركة 

لدبابات، ويحتوي على نظام تحذير ليزري، ونظام اإلسرائيلية من خطر األسلحة الموجهة المضادة ل
    .  درجة360رصد لألسلحة الموجهة المضادة للدبابات، ونظام مراقبة ضمن نطاق 

» جينز ديفنس ويكلي«لمجلة » إلبيت سيستمز«وأوضح إالن الفي، مدير التطوير التجاري في شركة 
ي سالح مضاد للدبابات ضمن مدى يبلغ العسكرية المتخصصة، أن هذا النظام قادر على رصد انطالق أ
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 كيلو متراً، وحينها يقوم النظام بتحذير قائد الدبابة، ويطلق تلقائياً موجة من الدخان للتمويه على أية 12
    .صواريخ أخرى

  18/9/2010، البيان، دبي
  
   وتحصل على خرائط هامهجاسوسة إسرائيلية تخترق النخبة في عهد عبد الناصر": هآرتس"

كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن جاسوسة إسرائيلية قام بتفعيلها ضابط :  نظير مجلي- يبتل أب
إسحاق شامير، الذي أصبح رئيس حكومة فيما بعد، وتمكنت من التعرف على عدد من القادة » الموساد«

أرسلتها العسكريين المصريين وحصلت على الخرائط التفصيلية للسد العالي في أسوان خالل فترة بنائه و
والجاسوسة هي إيزابيل فيدرو، أصولها من أميركا الالتينية من مواليد  .إلى قادتها في إسرائيل

  .أوروغواي
، نشر أمس، إنها حتى اليوم ال تدري لماذا اختارها »هآرتس« تقول إيزابيل في تقرير مطول لصحيفة 

  . هليجندها إلى صفوف) الموساد(جهاز المخابرات اإلسرائيلي الخارجي 
وبعد سلسلة تدريبات، التقاها رئيس الجهاز، إيسار هرئيل، وأبلغها أن مهمتها في مصر ستكون متابعة 
. أخبار مجموعة خبراء ألمان يعملون على تطوير صناعة الصواريخ واألسلحة غير التقليدية في مصر

عالم العربي وأوروبا، المسؤول عن تفعيل العمالء في ال» الموساد«وأرسلت إلى باريس، ليتسلمها ضابط 
  . إسحاق شامير

، فهي أكبر وأقوى دولة عربية، »الموساد«وأوضح شامير للعميلة الجديدة أن مصر تعتبر أهم هدف لـ
 وأن رئيسها جمال عبد 1956وجيشها يتأهب لمحاربة إسرائيل ردا على هزيمته في العدوان الثالثي عام 

أرض مصر طوال وعرضا وأن » تحرث«نه يريدها أن وقال لها إ. الناصر من أشرس أعداء إسرائيل
  .تحضر له المعلومات عن كل شيء عسكري وليس فقط الضباط األلمان

  18/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  االحتالل يمدد إغالق مركز اجتماعي فلسطيني في القدس .26
الفلسطينية في القدس في إطار سياساتها الرامية إلى تصفية وجود المؤسسات :  منتصر حمدان-رام اهللا 

المحتلة، عمدت سلطات االحتالل، أمس، إلى تمديد إغالق مركز نضال لتعزيز وتنمية المجتمع في البلدة 
وأكدت إدارة المركز أن . القديمة من القدس المحتلة، والتابع التحاد لجان العمل الصحي، عاماً آخر

ق للعام الثاني على التوالي بعد استدعائه إلى سلطات االحتالل سلمت مدير المركز قراراً بتمديد اإلغال
  .سجن المسكوبية في المدينة المحتلة

وعبر اتحاد لجان العمل الصحي، عن إدانته لهذا التمديد والذي يأتي في سياق تهويد القدس وتفريغها من 
ية والسفارات  والتمييز العنصري، مطالباً المؤسسات الدولواإلغالقمؤسساتها، واستمرارا لسياسة الهدم 

والقنصليات في القدس لحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته والضغط على االحتالل الحترام القوانين 
  . والمعاهدات الدولية وفضح ممارساته واألعراف

  18/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   الغربيةالضفةفي إصابة العشرات في مسيرات الجدار  .27
 مواطناً ومتضامناً أجنبياً، 20لمعصرة، جنوب بيت لحم، أمس، أصيب في قرية ا :كتب حسن عبد الجواد

خالل تظاهرة سلمية نظمتها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والتوسع االستيطاني في الريف الجنوبي لبيت 
  . لمجزرة صبرا وشاتيال28لحم، إحياء للذكرى الـ 
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نب إصابة العشرات بحاالت اختناق  مواطنين ومتضامنة إسرائيلية بجروح، إلى جا4أصيب، أمس، كما 
جراء قمع قوات االحتالل لمسيرتين مناهضتين لجدار الفصل العنصري واالستيطان، في قريتي بلعين 

  .ونعلين، غرب رام اهللا
  18/9/2010 رام اهللا، األيام،

  
   من داخل نفقين على الحدود المصرية الفلسطينية جريحا12ًانتشال : غزة .28

  فلسطينيا12ًألطقم الطبية والدفاع المدني في قطاع غزة، من إخالء وإسعاف  تمكنت ا: فلسطين/رفح
ووقعت اإلصابات المذكورة .  داخل نفقين على الحدود المصرية الفلسطينية17/9أصيبوا يوم الجمعة 

  .بفعل انهيار أحد األنفاق وتسرب مادة نفطية من اآلخر
  17/9/2010قدس برس، 

  
   على سياسة التفتيش العاريلطعام احتجاجاً فلسطينيون يضربون عن اأسرى .29

 يوم "إسرائيل" الفلسطينيين في سجون األسرىقالت مؤسسة حقوقية تعنى بأوضاع  : اشرف الهور-غزة 
.  من الجمعة وينتهي اليوم السبت عن الطعام بدءاًإضراباً يخوضون "ايشل" في سجن األسرى أن أمس

 يخوضون أنهم سربوا من سجنهم رسالة ذكروا فيها رىاألس هؤالء أن "مهجة القدس"وذكرت مؤسسة 
  . لسياسة التفتيش العاري غير المبررة بحقهم رفضاًاإلضراب

  18/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

   عبر األردن الضفة الغربيةإلى إسرائيلية تهريب سيارات :"معا" .30
يقومون بشراء سيارات ) األغنياء( من التجار ن عدداًأ" معا "ت وكالة كشف:"معا" تقرير خاص - بيت لحم
 إلى أخرى وتسجيلها هناك والعودة بها واستيرادها مرة األردن إلى مستخدمة، ومن ثم نقلها إسرائيلية
 بل بالقانون وعلى عينك يا أنفاق ال يتم عبر واألمر، أمره السلطة وبيعها للمواطن المغلوب على أراضي
 نحارب منذ سنوات هذه الظاهرة لكن التجار إننا": "معا"في السلطة لوكالة " كبير"مصدر  وقال !!.تاجر

 استيرادها وإعادة لألردن المستخدمة ونقلها اإلسرائيليةيلتفون على القانون ويقومون بشراء السيارات 
  !!.وبيعها في مدن الضفة

  17/9/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   وأسراها في بعلبكجولة ألبناء شهداء فلسطين .31
 جال وفد ضم خمسين طفالً فلسطينياً من أبناء الشهداء واألسرى، آتين من كل من القدس :لبنان/ بعلبك

  . وبيت لحم والخليل ورام اهللا وأريحا في مدينة بعليك أمس
  . وترأس الوفد في جولته نجالء المقداد والمنسق خالد عوض ومسؤول حركة فتح في بعلبك أبو جهاد

  18/9/2010سفير، بيروت، ال
  

  "1949-1891 القانون الدولي وأصول الصراع العربي الفلسطيني،: من التعايش إلى الغزو: "كتاب .32
كانت وال زالت وستبقى القضية الفلسطينية مركزية، جوهرة كل القضايا في العالم : عاطف الشاعر.د

كثيرون خاضوا فيها وتحدثوا . إلنسانيةالعربي، إلى أن تُحل وفق قوانين تتوافق والشرائع الدولية وا
عنها، بعلم أم بِغيره، بتروٍ وحكمة أم بلغط وغلظة وفوضى فكرية وشذوذ إيديولوجي، دفع كثيرون ثمنه 
. ألنهم جردوا اإلنسان من إنسانيته والماضي من سياقه وألبسوا الحاضر أثواباً ال تليق به وبمقاساته

تكوين أيديولوجي غريب، لكنها َوجدت من يغذيها ويذكي شعلتها الحركة الصهيونية بكل مكوناتها هي 
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ممن تالقت مشاعرهم مع أهدافها، هذا ما يوضحه الكتاب الذي بين أيدينا تاريخياً وسياسياً وقانونياً، 
  .بجدارة تستحق اإلشادة

تب، من طراز  البريطاني الشاب فيكتور قطان هو من درة الك-هذا الكتاب للكاتب والمحامي الفلسطيني 
 اإلسرائيلي في مرحلة محورية، -رفيع، ليس فقط ألنه يؤسس ويؤرخ قانونياً وسياسياً للصراع العربي 

بل ألنه يعتمد منهجية رصينة، قلما َيتبعها العاملون في حقل السياسة والقانون الدولي، بحيث أنه جامع 
احد، هادئ في طرح األحداث والسياسات شامل لتلك الفترة التاريخية المضطربة والمفصلية في آنٍ و

  .القوانين التي صكّت وما نتج عنها وكيف تم التفاعل معها محلياً وإقليميا ودولياً
ولعل احد المثل الرئيسية العليا والقيم التي يحتكم إليها الكتاب هو أن القانون كان وما زال يشكل العباً 

ذا الكتاب يأتي لترسيخ وتوثيق الجوانب القانونية التي التفت ه و.أساسياً في الصراع العربي اإلسرائيلي
ومن الخصال الحميدة لهذا الكتاب أنه يميز بين من  .حولها الصهيونية من أجل طموحاتها االستعمارية

  .رأى األمور بمنظار الحق والوقائع والشرائع وبين من رآها من منظار استعماري
الكتاب وأهمية القانون الدولي نختم بالتالي، والقول للكاتب قطان، الذي وبالنظر إلى القضايا التي يناقشها 

يستحق كتابه اهتماماً أوسع ونقال للغة العربية لما فيه من فائدة جمة لمتخصصين في القانون الدولي 
لعدالة وفي النهاية، ليس وارداً أن سالماً دائماً سيصمد إذا ما ارتكز على المساواة وا": وسياسيين وغيرهم

ومبادئ القانون الدولي، والتي تم تجاهلها طيلة فترة الصراع العربي اإلسرائيلي، وفي ذلك إجحاف بحق 
وفي غياب مثل هذه الشروط اآلنفة الذكر فان أي عملية سالم محكوم عليها . كل المعنيين باألمر

  ).261ص،  ("...بالفشل
  18/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
  لن نقبل التوطين أو التفريط بحقوقنا : ميتشل يستقبل سليمان .33

كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خالل استقباله في القصر الجمهوري فـي بعبـدا الموفـد                 
الرئاسي األميركي إلى الشرق األوسط السيناتور جورج ميتشل على رأس وفد ضم الـسفيرة األميركيـة            

 برفض التوطين الفلسطيني على أرضه وفق ما ينص على ذلك           مورا كونيللي، ثوابت لبنان في ما يتعلق      
، داعياً الواليات المتحدة إلى أن ال تكون نتائج         2002الدستور وانسجاماً مع مبادرة بيروت العربية العام        

أي مفاوضات لحل مشكلة الشرق األوسط على حساب لبنان، مشدداً على أن لبنان لن يقبل بالتفريط بأي                 
  . ن األرض والمياه والنفط وغيرها تحت أي ذريعةحق من حقوقه م

  18/9/2010، السفير، بيروت
  

  ال يمكن فصل المساعي األميركية عن المصلحة اإلسرائيلية: حزب اهللا .34
". ال يمكن فصل الواقع األميركي عن الواقع اإلسـرائيلي        "اعتبر حزب اهللا أنه     :  ليال أبو رحال   - بيروت

ال "، أنه   "الشرق األوسط "ي كتلة حزب اهللا، بالل فرحات، في اتصال مع          وفي هذا اإلطار، رأى النائب ف     
رأي حـزب اهللا    "وأوضـح أن    ". يمكن فصل المساعي األميركية في المنطقة عن المصلحة اإلسـرائيلية         

وليس السالم، وذلك انطالقا مما يحصل في فلـسطين وغيـاب التـوازن             ) االستسالم(واضح في عملية    
، !"كيف يمكن الحديث عن سالم والحصار مستمر على غزة؟       : "وسأل".  المتكافئة وعملية المفاوضات غير  

السالم ال يمكن أن يتم بالضغط على الشعوب، وفي وقت يمنع فيه مليون ونصف المليون               "مشيرا إلى أن    
  ، فاإلسرائيلي لم يفـاوض     1984ثمة أمرا واقعا منذ عام      "ولفت إلى أن     ".شخص من التعبير عن آرائهم    
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ميتشل سـمع   "، موضحا أن    !"ماذا قدم اإلسرائيلي على األرض؟    : "، وأضاف "ما على أساس أن يعطي    يو
  ".كالما واضحا في دمشق في هذا السياق

  18/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  في ايران" 110الفاتح "حزب اهللا أجرى مناورات على ": الراي الكويتية" .35
في ايران،  " 110الفاتح  "ت اخيراً مناورات صاروخية على      اجر" حزب اهللا "ان وحدات من    " الراي"علمت  

يعود الى عدم امتالك الحزب ميداناً للرمي بمسافة قدرة         " بلد المنشأ "وان سبب اجراء تلك المناورات في       
، ان المناورة حققت اهدافها، وان      "الراي"وقالت مصادر معنية لـ      . كيلومتر 200الصاروخ البالغة نحو    

ة فيها عادت الى قواعدها في لبنان بعدما ابرزت قدرة فائقة في رمي هذا النـوع مـن                  الوحدات المشارك 
  .الصواريخ البعيدة المدى وفي دقة إصابتها

مجموعـة مـن    " الـرد المتـوازي   "ادخل هو ايضاً في اطار استراتيجية       " حزب اهللا "ان  " الراي"وعلمت  
ة والمنشآت النووية المشعة التي تقع فـي اطـار          ، منها منشآت الطاق   "بنك اهدافه "المرافق االسرائيلية في    

جغرافي ضيق في محافظات عدة في اسرائيل كمحافظات الخليل، الظاهرية، ياطا، دورا، البـرج، بئـر                
  .السبع، الرماضين والسموع، وكلها في دائرة المحيط النووي للمفاعل االسرائيلي

  18/9/2010، الراي، الكويت
  

  " 5لحياة شريان ا"فتح باب التسجيل لـ .36
" أسـطول الحريـة   "رئيس البعثة اللبنانية فـي      " المبادرة الوطنية لكسر الحصار على غزة     "اختارت لجنة   

  . الدكتور هاني سليمان، منسقاً عاماً لها، خلفاً لمعن بشور، الذي اقترح تكليف سليمان بهذه المهمة
فـتح  "ين سر اللجنة ديب حجازي عن       ، أعلن في ختامه ام    "دار الندوة "وأتى االختيار في اجتماع عقد في       

التي انطلقت من أوروبـا والمغـرب       " 5لقوافل شريان الحياة    "باب تسجيل األسماء الراغبة في االنضمام       
  ". العربي والخليج والتي ستصل إلى ميناء الالذقية في أوائل الشهر المقبل

  18/9/2010، السفير، بيروت
 

  حكومة غزةاز االمن العام  رئيس جهتعتقلالسلطات األمنية المصرية  .37
كشفت مصادر أمنية النقاب أمس الجمعة عن قيام الـسلطات          : )المصريون( كتب محمد يوسف   -العريش  

األمنية المصرية في مطار القاهرة الدولي باعتقال أحد أبرز القيادات األمنية التابعة لحركة حمـاس فـي             
قائد جهاز  ' أبو رضوان   ' قال محمد دبابش    قطاع غزة، مؤكدة أن أجهزة األمن المصرية تمكنت من اعت         

األمن العام التابع لحركة حماس في القطاع ومن سكان حي الشيخ رضوان بمدينـة غـزة مـن مطـار                    
  .القاهرة

وذكرت المصادر األمنية أن جهاز االمن العام ا التابع لحركة حماس يعد من أبرز وأهم األذرع االمنيـة                  
اع، مشيرة إلى أن دبابش يعد من األعضاء البارزين في المجلس األمني           التي تعتمد عليها الحركة في القط     

  .األعلى الذي يترأسه وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد
وربطت المصادر بين اعتقال المسؤول األمني لحماس، وضبط كميات من أجهزة الالسلكي التـي تقـدر                

ناء عبر األنفاق المنتشرة على طول الحـدود المـصرية          بماليين الدوالرات قبيل تهريبها للقطاع من سي      
  .الفلسطينية

يذكر أن حماس تمكنت من تجنيد اآلالف من شباب قطاع غزة في جهاز األمن العام للحركـة، والـذي                   
يعتمد على نشر مجموعات صغيرة من هؤالء الفتية في الطرقات الرئيسية والمفترقات الهامة، كما يمتلك               
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' الضارب'واسعة على األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة باعتباره الذراع األمني           هذا الجهاز سلطات    
  .لحركة حماس في غزة

من جانبها حذرت مصادر في حركة حماس رفضت الكشف عن هويتها من تدهور وتوتر العالقة مع                 -
 المصادر عن طبيعتها    مصر بعد قيامها باعتقال مسؤولها األمني البارز، مهددة باتخاذ خطوات لم تفصح           
  إلجبار وإرغام السلطات المصرية على اإلفراج عن القيادي األمني أبو رضوان 

  18/9/2010، المصريون، القاهرة
 

  المذبحة ال تسقط بالتقادم: ي ذكرى صبرا وشاتيالفالعربية الجامعة  .38
ؤون فلـسطين واألراضـي     أكد السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية لش         :قنا-القاهرة

العربية المحتلة أن الجهد العربي سيتواصل لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيلين ومعاقبتهم على جرائمهم             
وقال صبيح في تصريحات    . مشددا على أن الحقوق الفلسطينية لن تسقط بالتقادم       ..بحق الشعب الفلسطيني    

تمر علينا ذكرى أليمة على أمتنا      " شاتيال   عاما على مذبحة صبرا و     28للصحفيين أمس في ذكرى مرور      
العربية وشعبنا الفلسطيني، وهي إحدى المذابح والمجازر التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني العزل              

  " وحتى اآلن1948منذ النكبة عام 
ي مؤكدا أن هذه المجزرة تشكل جزءا أساسيا من الفكر المتعصب المتطرف واإلرهابي لقيادات بعينها ف              ..

وأضاف أنه رغـم    .إسرائيل وأن هذه المجزرة ستبقى في الوجدان العربي واإلسالمي، وفي تاريخ األمة           
 عاما على مذبحة صبرا وشاتيال إال أن الفاعل مازال طليقا، ولم يقدم للعدالة، فقـد هاجمـت                  28مرور  
وتهم وفي ظل ظروف    مخيمين يعيش فيهما الالجئون الفلسطينيون المشردون بقوة السالح من بي         . إسرائيل
 كان مذبحة بشعة وأن شـارون       1982مشددا على أن ما نفذته إسرائيل بقيادة أرئيل شارون عام           ..قاسية

وأشار صبيح إلـى أن     .وعددا من ضباط الجيش اإلسرائيلي كانوا يراقبون قتل األطفال واألبرياء بسعادة          
 الدبلوماسية أو نتيجة الضغط إال أنـه        شارون استطاع اإلفالت من المحاكمة أكثر من مرة بحجة الحماية         

لن يفلت من حكم التاريخ، وستبقى مثل هذه الجرائم وغيرها منذ مذبحة دير ياسين وخان يونس وغـزة                  
  . تتفاعل حتى اآلن1956وجنين وكفر قاسم عام 

 18/9/2010، الشرق، الدوحة
 

   الحدود البرية المغلقةالى غزة من عبورمتجهة لجزائر تمنع قافلة مغربية ا ":القدس العربي" .39
تبددت آمال ناشطين مغاربة في المشاركة برا بقافلة دولية لفك الحصار عـن             :  محمود معروف  - الرباط

  .غزة بعد رفض السلطات الجزائرية السماح لهم بعبور الحدود البرية المغربية الجزائرية المغلقة
المشاركة المغربية في القافلة الدولية لكسر      واعلنت مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين أن         

أكتوبر القادم ومن بنغازي بحرا     / الحصار على غزة ستتجه جوا من المغرب إلى ليبيا بداية تشرين االول           
  .إلى العريش

ـ         ان قرار التوجه الى بنغازي جوا      " القدس العربي "وقال خالد السفياني منسق المجموعة في بيان ارسل ل
تلق المجموعة أي جواب رسمي من السلطات الجزائرية إلى حدود مساء الخميس حـول              جاء بعد أن لم ت    

طلب فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر في وجه القافلة لتتجه برا مع المـشاركين الموريتـانيين                 
  .والجزائريين والتونسيين إلى ليبيا

 18/9/2010، القدس العربي، لندن
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  "اللحظة األخيرة"في الوصول إلى حل ولو دة االستيطان وتوقع تفاؤل أميركي حذر إزاء عق .40
على رغم انتهاء الجولة الثانية من المفاوضـات المباشـرة بـين الفلـسطينيين              :  جويس كرم  -واشنطن  

واإلسرائيليين من دون تسجيل اختراق يذكر لحل عقدة االستيطان، تؤكد مصادر أميركية مطلعـة علـى                
في النجاح للوصول الى حل، ولو جـاء ذلـك فـي            » تفاؤالً أميركياً حذراً  «مجرى المحادثات أن هناك     

اللحظة األخيرة، خصوصاً بسبب الثقل الذي تضعه وزيرة الخارجية هيالري كلينتون فـي المفاوضـات               
  .وتفادي الجانب اإلسرائيلي إحراجها في هذه المرحلة من العملية

18/9/2010، الحياة، لندن  
  

   لتجميد االستيطان اً وسطواشنطن تطلب حالً .41
اإلسرائيلية أمس الجمعة، إن اإلدارة     " معاريف"قالت صحيفة   : )ا ف ب   ( -  برهوم جرايسي  - الناصرة

األميركية تطالب الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بالتوصل إلى حل وسط في مسألة تجميد االستيطان في              
، إن االدارة األميركية تطلب من الطرفين       "رتسهآ"مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما قالت صحيفة        

 26بلورة اقتراحات حل وسط في مسألة استمرار تجميد البناء في المستوطنات، والذي ينتهي مفعوله في                
  .من هذا الشهر، وتتوقع ان تتلقى منهم اجوبة دقيقة وابداعية لحل المشكلة في اثناء الزيارة القريبة القادمة

األميركيين ال يعتمدون على الطرفين وغيـر مـستعدين         "در أميركي قوله، إن     ونقلت الصحيفة عن مص   
دون أن يتفق الجانبان في ايجاد الحل الوسط        "، واضاف،   "للسماح لهما باللقاء وحدهما في هذه المحادثات      

  ".في مسألة االستيطان، فان المحادثات ببساطة ستتوقف
اقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات، هما      وحسب الصحيفة، فإن الرئيس محمود عباس، ورئيس ط       

اللذان اقترحا تمديد التجميد الكلي لمدة ثالثة اشهر، كفرصة النهاء المفاوضـات حـول الحـدود، إال أن                 
  .نتنياهو أعلن رفضه الكلي لتمديد التجميد الكامل

وقـف كامـل   "بته ب وكرر مطال" توسيع التجميد الذي قررته إسرائيل"ودعا االتحاد األوروبي ايضا الى      
  ".للعنف

  18/9/2010، الغد، عّمان
  

  دعم توطين الالجئين الفلسطينيين نولن .. ال سالم شامال من دون لبنان: ميتشل .42
أكد المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط، السيناتور جورج ميتشل،          :  ليال أبو رحال   - بيروت

إيمان بالده بـأن    «، معربا عن    »امل في هذه المنطقة   من دون لبنان ال يمكن أن يكون هناك سالم ش         «أنه  
لبنان جزء أساسي في السالم الشامل في الشرق األوسط الذي يسعى إليه الرئيس باراك أوباما وتنادي به                 

  .»المبادرة العربية للسالم
قاله وجدد ميتشل، عقب لقائه في بيروت أمس رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، اإلشارة إلى ما                

السالم الشامل يتضمن السالم الفلسطيني واإلسرائيلي، والسالم المتفق عليه بين          «الرئيس أوباما لناحية أن     
سورية وإسرائيل وأيضا بين لبنان وإسرائيل، فضال عن التطبيـع الكامـل للعالقـات بـين إسـرائيل                  

  .»وجيرانها
ـ     ميركي طرح على من التقـاهم مـن        أن المبعوث األ  » الشرق األوسط «وأكدت مصادر رسمية لبنانية ل

القيادات اللبنانية فكرة مشاركة لبنان في المراحل التالية من المفاوضات، لكنه اصطدم بـرفض مطلـق،                
وقالت إن هذا الرفض تكرر حتى عندما اقترح ميتشل أن تكون المشاركة مرهونة بحصول تقـدم علـى                  

  . المسارات األخرى
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، »ننا بالتأكيد على بينة من التحديات والعقبات والصعوبات الكثيـرة         إ«: وأوضح المبعوث األميركي قائال   
، الفتا إلى أن    »مهما كانت المهمة شاقة وعسيرة، فإن البديل أسوأ بكثير        «وشدد في الوقت عينه على أنه       

  .»هناك البعض الذين عقدوا العزم على العرقلة، ولكننا مصممون على العمل على تحقيق هذه الجهود«
الواليات المتحدة ال   «، موضحا أن    »سيادة لبنان ودور لبنان في السالم الشامل      «شل احترام بالده    وأكد ميت 

قرار «ولفت إلى أنه أثار خالل لقاءاته في بيروت أن          . »ولن تدعم توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان      
بنان وإسـرائيل، وأن     يدعو، من بين أمور أخرى، إلى وقف دائم إلطالق النار بين ل            1701مجلس األمن   

تكون المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من المسلحين والمعدات واألسلحة، إال تلك التي تخـص                
أكدت للقادة اللبنانيين والمسؤولين في األمم المتحـدة علـى دعمنـا            «: وقال. »)اليونيفيل(حكومة لبنان و  

رغبتنا القوية فـي    «، معربا عن    »الكامل لهذا القرار  الكامل والفعلي لتحقيق هذه األهداف من أجل التنفيذ         
  .»الحفاظ على عالقة وثيقة بالجيش اللبناني، رمزا للبنان واحدا وموحدا

18/9/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

   لالستجابة لجهود عملية السالم "إسرائيل"سيري يدعو لبنان وسوريا و .43
 الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم فـي الـشرق          شجع المنسق  : علي بردى  -) األمم المتحدة (نيويورك  

استكـشاف  "و" االستجابة مع الجهـود   "األوسط روبرت سيري أمس اسرائيل وسوريا وكذلك لبنان على          
  .الى المسارات اإلقليمية لعملية السالم في الشرق األوسط" السبيل

وسط بما في ذلك المـسألة       وفي جلسة بدأت علنية لإلحاطة الشهرية للمجلس حول الوضع في الشرق األ           
في المنطقة، مشيراً الى    " إننا في لحظة تجدد األمل بحثاً عن السالم       : "الفلسطينية، تال سيري بياناً جاء فيه     

 اإلسرائيلية المباشرة التي رعى انطالقتها الرئيس األميركي باراك أوباما فـي            -المفاوضات الفلسطينية   
تتابعها وزيرة الخارجية هيالري كلينتون والمبعوث األميركـي        مطلع الشهر الجاري في واشنطن، والتي       
  .الخاص الى الشرق االوسط جورج ميتشل

وإذ أشاد بجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحـظ أن     
 أن يتحليا بالشجاعة من     عليهما اآلن "صعوبة التوصل الى السالم، ولكن      " الزعيمين أظهرا أنهما يدركان   "

، علماً أنهما اتفقـا علـى       "أجل التقدم، وايجاد الحكمة والحنكة لقيادة حكومتيهما وشعبيهما الى اتفاق سالم          
وأوضح أن  . السعي الى حل على أساس دولتين لشعبين وأن المفاوضات يمكن أن تنجز في غضون سنة              

  .  وغيرها من القضايا الرئيسية األخرىالغاية هي حل قضايا الحدود واألمن والالجئين والقدس
اإلجمـاع  "، مالحظا أن    "مهمتنا الجماعية هي مساندة هذه المفاوضات وتعظيم المظاهر لنجاحها        "وقال إن   

وشدد على  ". الدولي قوي ويجب أن يبقى قوياً خلف هذه العملية، لضمان أن تبقى قيد النظر حتى النهاية               
متناع عن األعمال اإلستفزازية والعمل كشريكين اليجاد بيئة بنـاءة          اال"أن عباس ونتنياهو يحتاجان الى      

" المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الـدولي      "، مكرراً موقف األمم المتحدة بأن       "لمفاوضات ناجحة 
الواليات المتحدة وروسـيا واإلتحـاد األوروبـي        (وداعياً الى التزام ما ورد في بيانات الرباعية الدولية          

  . في هذا الشأن)  المتحدةواألمم
أبدى قلقه من التصاعد األخير للعنف في غزة، قائال إنه يمكنه فقط أن يعوق الجهود الحراز تقدم علـى      و

عنف، والوحدة الفلسطينية،    طريق الال "األرض في القطاع، مذكراً حركة المقاومة اإلسالمية حماس بأن          
" حيدة التي يمكن من خاللها تحقيق التطلعات المـشروعة        وقبول المبادىء األساسية لعملية السالم هي الو      

  . للشعب الفلسطيني
18/9/2010، النهار، بيروت  
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  روسيا تدعو اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازالت  .44
دعت روسيا الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى إبداء موقف جدي واالستعداد لتقديم           : QNA –موسكو  

  .ورية إلنجاح عملية السالم الجارية حالياالتنازالت الضر
إن وزراء خارجيـة دول     : وقال الناطق الرسمي بلسان وزارة الخارجية الروسية أندري نيستيرينكو أمس         

 سبتمبر الجاري آفاق التسوية في منطقة الـشرق         21اللجنة الرباعية الدولية سيناقشون في نيويورك يوم        
يجرى على خلفية استئناف المفاوضات المباشـرة بـين اإلسـرائيليين           األوسط، مشيراً إلى أن هذا اللقاء       

وأضاف نيستيرينكو أن التوصل إلى األهداف المرجوة من المفاوضات ليس باألمر السهل            . والفلسطينيين
نظرا للتناقضات بين الطرفين وتوتر األوضاع في منطقة الشرق األوسط، مشددا على ضرورة استغالل              

  .لعوائقالفرصة مهما كانت ا
وكان سيرجى الفروف، وزير الخارجية الروسي، قد أعرب في وقت سابق عن أمل بالده في اسـتمرار                 

  . سبتمبر الجاري26المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة إلى ما بعد 
  .وهو الموعد المقرر النتهاء فترة تجميد االستيطان اإلسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة
  18/9/2010، وحةالعرب، الد

  
  لتمديد تجميد االستيطان" إسرائيل"األمم المتحدة تدعو  .45

إلى تمديد قرار تجميد االستيطان الذي ينتهي       " إسرائيل"جددت األمم المتحدة، أمس، دعوة      : )آي.بي  .يو  (
وقال روبرت سيري، منسق األمم المتحدة الخاص المعني بعملية         . أيلول الجاري   /  سبتمبر 26مفعوله في   

نحن نجدد تأكيد موقـف األمـم       "السالم في الشرق األوسط في اإلفادة التي قدمها لمجلس األمن الدولي،            
إلى " إسرائيل"المتحدة الذي يرى المستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي وقد دعت اللجنة الرباعية              

وشـدد  " .عليه خارطة الطريقتجميد جميع األنشطة االستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وفق ما تنص    
سيري على ضرورة امتناع طرفي النزاع عن القيام بأي عمل استفزازي وأن يعمال معاً بروح الـشراكة                 

  .    لتوفير بيئة مالئمة للمفاوضات السلمية 
18/9/2010، الخليج، الشارقة  

  
  المضادة للسفن الحربية" ياخونت"روسيا تزود سوريا بصواريخ  .46

 الروسي أناتولي سيرديوكوف أن روسيا ستمد سورية بصواريخ مخصصة لتدمير السفن            أكد وزير الدفاع  
  ".ياخونت"الحربية من طراز 

فقد قال الوزير سيرديوكوف للصحفيين في ختام زيارته لألكاديمية البحرية العسكرية في مدينة أنابوليس              
لت موضوع توريد هذه الـصواريخ  األمريكية إن محادثاته مع وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس تناو   

  ".الجانب الروسي سينفذه"، وأكد أن 2007إلى سورية تنفيذا للعقد الذي تم توقيعه في عام 
وأضاف أنه ال يرى مبررا لخوف الجانب األمريكي من احتمال وصول هذه الصواريخ إلى اإلرهـابيين                

  .نوعالسيما وإن روسيا تضع شروطا صارمة على توريد أسلحة من هذا ال
 كيلومتر وهو يستطيع أن يصل إلى أهدافه متجـاوزا مـضادات       300" ياخونت"هذا ويبلغ مدى صاروخ     

  .الصواريخ واإلعاقة التشويشية
  17/9/2010، نوفوستي

  
  "إسرائيل"دعو إللغاء زيارة وزير الدفاع السويسري إلى  ت منظمة مدنية سويسرية30 .47
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يسرية، الحكومة إلى إلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع         منظمة مدنية سو   30دعت  :  ماجد الجميل  - جنيف
، بدعوى تناقضها مع التزام سويسرا بإقامة سالم عادل ودائـم فـي الـشرق               "إسرائيل"أولي مورير إلى    

وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك صدر في جنيف أمـس           . األوسط يقوم على أساس القانون الدولي     
اً سويسرياً صريحاً لالحتالل اإلسرائيلي، وهي تتعـارض مـع مبـدأ الحيـاد             إن هذه الزيارة تُمثِّل دعم    "

السويسري، وتُزعزع ثقة المجتمع الدولي بالتزام سويسرا في معاهدات جنيف المؤتمنة عليهـا، وكـذلك               
  ". التزامها بالقانون الدولي الذي يدعو إلى حماية السكان المدنيين الخاضعين تحت االحتالل

  18/9/2010، )السعودية(،الوطن اون الين
  

   تشجع االستقرار في مواجهة ايران"إسرائيل"مبيعات األسلحة إلى السعودية أو : واشنطن .48
 أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية األميركية فيليب كراولي الخمـيس ان مبيعـات              : ا ف ب   -واشنطن  

الستقرار خصوصا فـي مواجهـة       تشجع ا  "إسرائيل"االسلحة إلى حلفاء مثل المملكة العربية السعودية او         
  .ايران

اننا نزود عددا كبيرا من حلفائنا مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية بموارد عسكرية          «: وقال كراولي 
  .»ومساعدة في مجال األمن

  .»ان في مصلحتنا القومية ان نقوم بذلك بهدف المحافظة على االمن واالستقرار في المنطقة«وأضاف 
يرد على سؤال حول معلومة مفادها ان ادارة باراك اوباما ستحيل إلى الكـونغرس عقـدا                وكان كراولي   

  . مليار دوالر ثمنا لطائرات ومروحيات للسعودية60عمالقا للتسلح قد تصل قيمته إلى 
» عملية استشارة الكـونغرس   «ورفض كراولي تأكيد هذه المعلومة، مشيرا إلى االحترام الضروري لـ           

  .حتملقبل اي اعالن م
الهواجس المفهومة جدا التي تعبر عنهـا       «اال ان الناطق برر مع ذلك التعاون العسكري مع الرياض بـ            

  .»المملكة العربية السعودية ودول أخرى في شان ظهور ايران التي ليست فاعال اقليميا بنّاء
  18/9/2010، الراي، الكويت

  
  "صبرا وشاتيال"أوروبيون يحيون في بيروت ذكرى مذبحة  .49

، أمس، مؤتمراً   "كي ال ننسى صبرا وشاتيال    "عقد ممثلو المجموعات األوروبية الناشطة في لجنة        : بيروت
صحافياً في مقر نقابة الصحافة، بحضور حشد كبير من أهالي الشهداء، عرضوا خالله نتائج جولتهم في                

  .لسطينيين المقيمين فيها لبنان وفي المخيمات الفلسطينية، ومشاهداتهم في هذه المخيمات عن أحوال الف
وأشار اإليطالي مورو موسوليني إلى أن الهدف من زيارة الوفد كل عام هو التعـاون مـع األصـدقاء                   

مجزرة صبرا وشاتيال هي إحدى مظـاهر       "الفلسطينيين في إحياء ذكرى هذه المجزرة اللئيمة، معتبراً أن          
ان نتذكر صبرا وشاتيال    "وقال  " . ب الفلسطيني الصهيونية العالمية التي تمارس اإلرهاب والقتل ضد الشع       

  " .يعني أن نتذكر كل المجازر الصهيونية ومنها جنين وجنوب لبنان وغزة
18/9/2010، الخليج، الشارقة  

  
  في فرنسا  فلسطيني إسرائيليتطبيع شبابي .50

 15مارهم مـا بـين      تتراوح أع " إسرائيلياً" شاباً فلسطينياً و   22قالت الخارجية الفرنسية، أمس، إن      : )وام(
 سبتمبر الحالي بمناسـبة اليـوم العـالمي         23 عاماً سيقومون بزيارة باريس اعتباراً من غد وحتى          18و

  .للسالم 
وأوضح برنار فاليرو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية أن هذه الزيارة تتوافق مع اليوم العالمي               

ذه المبادرة األولى من نوعها تأتي بدعم من وزارتـي           من الشهر الحالي، مشيراً إلى أن ه       21للسالم في   
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" اإلسـرائيلي "وتحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والـرئيس         " اإلسرائيلية"التعليم الفلسطينية و  
  .شيمون بيريز 

ودافع برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي عن هذه الزيارة قائالً إنه ال بد وأن يتم التعليم مـن أجـل                    
  . م حتى نتعلم العيش معاً في سالم السال

18/9/2010، الخليج، الشارقة  
  

   لتصفية القضية"اتفاق إطار"تفاوض سري و .51
  ياسر الزعاترة

الواقع في القدس الغربية ،     " بلفور"في وصفها للقاء محمود عباس مع نتنياهو في منزل األخير في شارع             
صافحه بحرارة ورافقه إلى    .  عباس عند مدخل منزله    نتنياهو استقبل : "اإلسرائيلية" هآرتس"قالت صحيفة   

بعد ". حقا منذ زمن بعيد لم نلتقً     : "فرد عليه عباس بمزاح   ". يسرني أنك جئت إلى منزلي    : "قال له . الداخل
اليوم عدت إلى هذا المنزل بعد فترة طويلة من التغيـب ،            : "ذلك كتب رئيس السلطة في سجل الضيوف      

". وضات ، انطالقا من األمل في الوصول إلى سالم خالد في كل المنطقـة             كي أواصل المحادثات والمفا   
ومن هناك واصل نتنياهو وعباس طريقهما إلى غرفة االستقبال ، حيث كان فـي انتظارهمـا عـشرات                  

وبعينين تشعان سعادة رحب نتنياهو بعباس ، بينما خلد المصورون الـزعيمين            . المصورين والمراسلين 
  ".فهما العلم الفلسطينيوهما يتصافحان ، وخل

ال يشمل التجميد   (حدث ذلك على مرمى عشرة أيام من انتهاء قرار تجميد االستيطان في الضفة الغربية               
، وبعد أيام من احتفالية المفاوضات المباشرة في البيت األبيض ، فيما ساسة واشنطن منـشغلون                ) القدس

كلينتون إلى جانب جورج ميتـشيل مـن أجـل دفـع            هيالري  " تجاهد"بالخطوة التالية لالحتفال ، وفيما      
المفاوضات ، ومن ثم إقناع نتنياهو بإيجاد صيغة معقولة لمسألة تجميد االستيطان ، مع ضـغوط مكثفـة            

  .على عباس من أجل أن ال يوقف التفاوض في حال لم تعجبه صيغة التجميد
حال ، فقد أراد المعنيون إعطـاء االنطبـاع   األكيد أن عقد اللقاء في بيت نتنياهو لم يكن بريئا وال عبثيا ب         

مساعي تفعيل المسار السوري وزيـارة      (بأن زمن القطيعة قد ولى ، وحل مكانه زمن اللقاءات الحميمة            
، وعلى العرب تبعا لذلك التقدم خطوة أو خطـوات فـي اتجـاه              ) ميتشيل لدمشق تندرج في ذات اإلطار     

ينبغـي علـى    "إلى أنه   " نيويورك تايمز " في مقاله في     الطرف اإلسرائيلي ، وقد ذهب الرئيس المصري      
الدول العربية أن تواصل التدليل على جدية مبادرتها من خالل خطوات تلبي آمال وتبدد مخاوف رجـل                 

  ". الشارع اإلسرائيلي
هيالري كلينتون ال تتردد في إشاعة أجواء التفاؤل بشأن المحادثات ، مع التأكيد علـى أنهـا ستـشمل                   

الجوهرية ، وهي تطالب عباس بأن يفعل ذلك عبر حث مساعديه على وزن تصريحاتهم المتعلقة               القضايا  
  .باألمر حتى ال تخرب العرس الذي تعب أوباما في ترتيبه

كل ذلك على أمل تجاوز عقدة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأقل قدر من الخسائر ، السـيما أن                  
سيكلفه الكثير ، في حين يريده جنراالت البنتاغون من أجـل تقليـل           ) على أوباما (غضب الصهاينة عليه    

احتماالت انفجار الوضع في الضفة الغربية على نحو يؤثر على جنودهم في العراق وأفغانستان وعمـوم                
  .المصالح األمريكية في المنطقة كما كرروا مرارا

 التي اعتمـدت خـالل واليـة        الالفت أن المفاوضات ستتم في أطر سرية ، سواء جاءت بذات الصيغة           
 ليفني ، أم من خالل مسار سري آخر غير معلن بين فريق فلسطيني وآخر إسرائيلي مفوض                 -أولمرت  

من نتنياهو على شاكلة اتفاق أوسلو الذي فاجأ به ياسر عرفات الجميع ، بما في ذلك مصر ، بينما كـان                     
  .محمود عباس هو مهندسه األبرز
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ال يبتعـد   " اتفاق إطار "وأقله غير المعلن من حيث التفاصيل هو التوصل إلى          الهدف من المسار السري ،      
الدوائر اإلسـرائليية   (كثيرا عن اتفاق أوسلو من حيث الشكل وطبيعة الغموض وإمكانية التفسير المتباين             

، وهو اتفاق سيستغرق تطبيقه العملي سنوات طويلة ، هي          ) تتحدث عن موافقة مصرية على هذه الصيغة      
 بحسب البعض وعشرون بحسب آخرين ، فيما الواقع أنها ستحول النزاع إلى نـزاع حـدودي ألن                  عشر

هو المضي في برنامج الدولة المؤقتة أو السالم االقتصادي ، حيث ستتمدد            ) أعني اتفاق اإلطار  (جوهره  
ألة نـسبية   الـسيادة مـس   (السلطة إلى حدود الجدار ، وتصبح دولة ال ينقصها الكثير كما يراها أصحابها              

  ).وأهمية الدول ال تنبع من مساحتها كما سيرددون،،
هو تصفية عملية للقضية ، السيما أنه سيأتي معطوفـا علـى            (هذه هي خطورة ما يجري على األرض        

، ما يعني ضرورة أن يتوافق أهل الرأي والفعل في الساحة الفلسطينية            ) االعتراف بيهودية الدولة العبرية   
لتصدي لهذا المشروع ، وهم قادرون على ذلك إذا أحسنوا إدارة المعركة ، ومعهـم               على وسائل فاعلة ل   

جماهير لن تقبل صفقة تلبي طموحات نفوس مهزومة مسكونة بالدفاع عن مصالحها ، وليس عن مصالح                
  .الوطن وقضيته وصراعه التاريخي

  18/9/2010، الدستور، عّمان
  

  يحل المشكلةال " التنفيذية"انسحاب الجبهة الشعبية من  .52
  هاني المصري

منذ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة بالمفاوضـات الثنائيـة المباشـرة بـدون         
ضمانات ومرجعيات، أعلنت الجبهة الشعبية انها بصدد دراسة االنسحاب من اللجنة التنفيذية أو تجميـد               

وطني والحقوق والقواسم المشتركة، ويشكل تنازالً جديداً       ألن هذا القرار يمس البرنامج ال     "عضويتها فيها؛   
  ".خطيراً يضاف إلى مسلسل التنازالت التي أقدمت عليها قيادة المنظمة منذ مؤتمر مدريد حتى اآلن

إن بقاء الجبهة الشعبية في اللجنة التنفيذية رغم التطورات والمستجدات وتآكل برنامج المنظمة يعتبر أمرا               
 مع تاريخها، حيث انسحبت من اللجنة التنفيذية عدة مرات وشكلت جبهة الرفض تـارة،               غريبا وال يتسق  

وجبهة اإلنقاذ تارة أخرى، ألسباب أقل أهمية من األسباب الراهنة، ورغم ذلك كله فإن انسحاب الجبهـة                 
  .الشعبية من اللجنة التنفيذية ال يحل المشكلة

اوالً تقييم تجربة االنـسحابات     : نسحاب أو تعليق عضويتها   إن الجبهة الشعبية مطالبة قبل اإلقدام على اال       
  السابقة واستخالص الدروس والعبر، وتحديد هل حققت أهدافها ام ال ؟

ربط االنسحاب بالتوقيع على اتفاق ينتقص من الحقوق الوطنية، اما التعليق او االمتناع عن حضور               : ثانياً
  .التقديرات وامكانيات النجاح والفشل بتحقيق المطالباالجتماعات او بعضها فهذا امر خاضع للظروف و

كما أن الجبهة الشعبية وجميع الفصائل األخرى وأعضاء اللجنة التنفيذية المستقلين مطالبون بدراسة واقع              
المنظمة ودورها ودورهم فيها، ولماذا اتخذت واتخذوا أدواراً تراوحت ما بين تسجيل المواقف للتـاريخ،               

لشلل الذي تعانيه المنظمة؟ أو االنفصام بين االقوال واالفعال، وبين مـا يجـري داخـل                أو تبرير واقع ا   
المنظمة وخارجها، وبين القناعات والمصالح والحسابات التي طغت على كل شيء، فنجد حالـة غريبـة                

ة تكون فيها القناعات في واد والمواقف بناء على المصالح والحسابات في واد آخر، رغم أن دور المنظم                
تراجع بشكل مضطرد خصوصا بعد تأسيس السلطة، وبصورة أكبر في اآلونة األخيرة حـين أصـبحت                

  .اللجنة التنفيذية ليست أكثر من شاهد الزور
إن القرارات تتخذ من قبل مجموعة قليلة من األفراد ال يزيدون على أصابع اليد الواحدة، أو مـن قبـل                    

رباعية تارة ثانية، ومن قبل اإلدارة االميركية دوما، وبعيـدا عـن            لجنة المتابعة العربية تارة، أواللجنة ال     
حركة فتح والمنظمة؛ األمر الذي أضاع القرار الوطني المستقل الذي قاتلنا وقاتل من أجله الـشهيد ابـو                  

  .عمار سنوات طويلة
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  . مهمشةنفسها" فتح"تهمش الفصائل األخرى غير صحيح؛ ألن " فتح"إن احتجاج الجبهة الشعبية على أن 
أن اللجنة المركزية لحركة فتح، كما أعلـن محمـود العـالول          : كثيرة منها " فتح"إن الدالئل على تهميش     

اتخذت قرارا بالمشاركة في المفاوضات المباشرة على أساس أن بيان اللجنة الرباعية سيكون مرجعيـة               
األميركية التي نصت على    المفاوضات، ولكن ما حدث فعالً أن المفاوضات استؤنفت على أساس الدعوة            

أن المفاوضات بدون شروط مسبقة ولم تشر، ال من قريب وال من بعيد، لبيان اللجنة الرباعية الذي حث                  
  .على المفاوضات المباشرة و لم يدع إليها

حيث أنها تحاول منذ وقوع االنقسام وتشكيل حكومة سالم فيـاض           " فتح"إن هناك دليال آخر على تهميش       
  .وقعها القيادي في الحكومة العودة إلى م

 لم تتخـذ    2009يكفي أن نقول إن برنامج الحكومة إلنهاء االحتالل وبناء المؤسسات الذي طرح منذ آب               
  .المنظمة وال حركة فتح موقفاً بشأنه، رغم أنه قرار سياسي بامتياز ويتناول أمراً جوهرياً

يات الوطنية المستقلة البحث فـي كيفيـة        إن المطلوب من الجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل والشخص        
تفعيل دورها على كل المستويات واألصعدة أوالً، حتى يصبح عامالً ال يمكن تجاوزه، وبعد ذلك يمكـن                 

  .التفكير بخطوات أعمق وأهم مثل تعليق العضوية أو االنسحاب
ـ                 ع يظهـر أن    فما يحدث في مؤسسات المنظمة انعكاس لما يجري على أرض الواقـع، وإذا كـان الواق

الفصائل مهمشة وهمشت دورها، فهنا ال ينفع االنسحاب من اللجنة التنفيذية لمعالجة ذلك، وإنما قد يعمل                
  .االنسحاب على تعميق التهميش

كما أن البقاء بالمنظمة بنفس الصورة السابقة والحالية ال يحل المشكلة أيضاً، بل يظهر الفـصائل بأنهـا                  
  .ذيلية وال حول لها وال قوة

لقد كان بمقدور أعضاء اللجنة التنفيذية أن يقاطعوا االجتماعات التي عقدت بعد اتخاذ قـرار المـشاركة                 
بالمفاوضات بمعزل عنها، وقبل اجتماعها، وأن ينسحبوا من االجتماع احتجاجاً على قرار المشاركة رغم              

ماعات قبل إدانة قمع المؤتمر     وكان عليهم اال يعودوا للمشاركة في االجت      . أنه اجتماع بدون نصاب قانوني    
الوطني المناهض للمفاوضات الذي شارك فيه أربعة اعضاء من اللجنة التنفيذية، وتشكيل لجنـة تحقيـق                

  .مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذا العدوان الصارخ على الحريات العامة
مؤسـسة وانمـا محاولـة      إن مقاطعة االجتماعات في مثل هذه الحاالت التعتبر انسحاباً وال إضـعافاً لل            

  .لتطويرها 
إن تشكيل قوة ضاغطة فاعلة أساساً في الشارع هي التي يجب ان تحظى باالولوية وستعكس نفسها حتماً                 

  .على مؤسسات المنظمة وعلى المشهد الفلسطيني كله
ون علم  إن هناك بعض البوادر اإليجابية المشجعة ظهرت بعد قرار إلغاء االنتخابات المحلية الذي اتخذ بد              

المنظمة، حيث تصدت بعض الفصائل والشخصيات الوطنية وممثلين عن المجتمع األهلي لهـذا القـرار               
بشكل مشترك؛ من خالل إصدار المواقف وتنظيم المظاهرات واالعتصامات ورفع دعوة قضائية لمحكمة             

  .العدل العليا
مشاركة حركة المبادرة وحـزب     ولقد تواصل هذا االمر من خالل تنظيم سلسلة من األعمال المشتركة ب           

الشعب والجبهتين الشعبية والديمقراطية وشخصيات اجتماعية اقتصادية ثقافيـة لمناهـضة المفاوضـات             
  .المباشرة وفق الشروط األميركية واإلسرائيلية

بالتأكيد، إن هذه األعمال تركت تأثيراً أكثر فاعلية من السابق، وتردد صداها في قمة واشنطن واالجتماع                
  .ألول للمفاوضات الثنائية المباشرةا

لقد نقلت وسائل اإلعالم إن هيالري كلينتون قد أخبرت بنيامين نتنياهو بأن وضع أبي مـازن الـسياسي                  
صعب وقابل لالنهيار مثل وضعه؛ وذلك جراء المعارضة الفلسطينية الداخلية لقـراره بالمـشاركة فـي                

  .المفاوضات
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 داخل اللجنة التنفيذية، وهل هناك معارضة أم ال؟ أمـا اآلن فقـد   قبل عدة أشهر لم نكن نعرف ما يجري      
  .تحققت خطوة صغيرة في االتجاه الصحيح

إن الحفاظ على التحرك المشترك ولو بموقف سياسي ادنى قليالً افضل مـن االنفـراد، وخـصوصاً ان                  
مرا وطنيـا   التحرك عبر عن نفسه بتشكيل لجنة متابعة، استطاعت أن تنظم مؤتمرات صـحافية ومـؤت              

واعتصامين شعبيين ومظاهرة، يتطلب بلورة برنامج مشترك وتـوفر اإلرادة الالزمـة            ) تعرض للقمع (
إلنجاح هذه التجربة عن طريق تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئويـة، واالبتعـاد عـن اتخـاذ                  

اللتحاق الذيلي بالمؤسسة، أو    خطوات منفردة، سواء باتجاه االنسحاب من اللجنة التنفيذية، أو بالعودة إلى ا           
االكتفاء بتسجيل المواقف للتاريخ والتغطية على ما يجري من شلل في المؤسسة وعلى التنـازالت فـي                 

  .البرنامج الوطني
هي الكيان الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهي حولت الشعب            " ف.ت.م"إن  

شعب مناضل متحد من أجل الحرية والعودة واالسـتقالل، ولكـن           الفلسطيني من شعب من الالجئين إلى       
وبعد الخالفات واالنقـسامات التـي      " أوسلو"هذه المنظمة لم تعد فعالً تمثل جميع الشعب الفلسطيني بعد           

وحصولها على األغلبية في انتخابات المجلس التشريعي، وإهمـال         " حماس"ظهرت بسببه، وبعد صعود     
خل، مثلما كان يحدث بالعكس بينما كانت قيادة المنظمة بالخارج، و لم تعد ممثال              الخارج كليا لصالح الدا   

بعد تهميش دور المنظمة وعدم تفعليها وإصالحها؛ األمر الذي يطرح ضرورة إعادة تـشكيل المنظمـة                
بحيث تضم الجميع على أساس انتخابات للمجلس الوطني وبلورة ميثاق وطني وبرنامج وطني قادر على               

  .شعب الفلسطيني داخل الوطن والشتاتجمع ال
إن الحل الوطني ليس على األبواب، وإنجاز الحقوق بحاجة إلى إعادة المنظمة إلى دورها السابق وتفعيله                

  .حتى تستطيع تحقيق األهداف الوطنية
إن التركيز على العمل داخل مؤسسات المنظمة اواالنسحاب منها بدون رؤية وخطة تـضمن الفاعليـة                

  .ين ال يجديان، بل يؤديان إلى تهميش من يمارسه، واالستفراد بهبالحالت
ان المنظمة مطلوبة اقليمياً ودولياً واسرائيلياً لمهمة أخيرة وهي التوقيع على االتفاق النهائي باسم الشعب               
الفلسطيني كله، بينما المطلوب فلسطينيا في ظل استحالة اقامة منظمة بديلة عنهـا تفعيلهـا واصـالحها                 

  .عادة تشكيلها حتى تكون قادرة على قيادة الشعب الفلسطيني النجاز الحرية والعودة واالستقاللوا
إن المطلوب بلورة إستراتيجية جديدة قادرة على استنهاض وتوحيد الشعب وقواه الحية، وإيجـاد حالـة                

ـ                امرة سياسية جماهيرية ضاغطة تبرهن على وجود طريق ثالث بعيدا عن االنقـسام والتطـرف والمغ
والمهادنة والمساومة، ومن اجل ايجاد هذه الحالة وتطويرها يجب الحرص على اقامـة اوسـع ائـتالف                 
وطني من كل العناصر والقوى والمناهضة للمفاوضات المباشرة وفقا للـشروط االسـرائيلية والـساعية        

كة حقيقية ديمقراطيـة    إلعادة االعتبار للبرنامج الوطني وانهاء االنقسام واستعادة الوحدة على اساس شرا          
. !!!  

  19/9/2010، األيام، رام اهللا
  

  الخلل بنوي أيضاً.. المفـاوض الفلسطيني .53
  الياس سحاب

في المفاوضات الفلسطينية المباشرة الجارية حاليا بقوة الفرض واإلكراه، ثالثة أنواع من الخلـل، التـي                
  : يكفي كل واحد منها وحده، ليؤدي الى الفشل الذريع

حيث يمكن قياس ما يملكه المفـاوض اإلسـرائيلي         .  الفظيع في ميزان القوى بين المفاوضين      ـ الخلل 1
فيمـا ال يملـك المفـاوض       . بما نسبته مئة بالمئة مـن أوراق القـوة        ) وشريكه االستراتيجي األميركي  (

ى حاجة  وهي نسبة سلبية مبنية فقط عل     . الفلسطيني ما تقاس نسبته بأكثر من واحد بالمئة من أوراق القوة          
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الطرف اآلخر األقوى الى شريك في المفاوضات التي ال يمكن أن تجري فقط بين إسـرائيل والواليـات                  
وهذه الحاجة األميركية ـ اإلسرائيلية الى شريك فـي المفاوضـات حتـى يـصح      . المتحدة، لالستحالة

  . انعقادها، هو وحده مصدر هذا الواحد في المئة من أوراق القوة
فبينما يمكن تصور أن إقامة دولة      . عي بعدم وجود هدف نهائي متفق عليه للمفاوضات       ـ الخلل الموضو  2

فالحقيقة الموضوعية، علـى    . فلسطينية الى جانب إسرائيل، هو الهدف النهائي المتخيل لهذه المفاوضات         
د أرض المفاوضات تقول لنا إن هذا ليس هدفا نهائيا متفقا عليه سلفا بين األطراف، بقدر ما هـو مجـر                   

أما الهدف النهائي الواقعي للمفاوضـات،      . مفرقعات دعائية في الهواء، ليس لها سند واقعي على األرض         
وفقا لموازين القوى بين الطرفين المتفاوضين، فهو حاجة الطرف األول، المكون من أميركا وإسـرائيل،               

مصاعب جمة تواجه كال من     الى ملهاة سياسية فارغة من المحتوى ومن قوة االندفاع الى األمام، لتغطية             
اإلدارتين األميركية واإلسرائيلية، في مواقعه الداخلية، يحتاج مرورها بأقـصى درجـة مـن الهـدوء                

ولوال هذه الحاجة الداخلية لدى أميركا وإسرائيل، لمـا سـيق الجانـب             . والسالمة، الى مثل هذه الملهاة    
متة، بدفع الجانب الذي تمثله السلطة الفلسطينية       الفلسطيني سوقا إجباريا اليها، وسط تهديدات أميركية صا       

  . الى االنهيار الكامل، بمجرد قطع المساعدات عنه أميركيا، وأوروبيا
ـ أما الخلل الثالث الذي يشكل عنوانا لهذا المقال فهو الخلل البنيوي بين الطـرفين المباشـرين فـي                   3

  . اإلسرائيلي والفلسطيني: المفاوضات
بالعقيدة الصهيونية، فإنه   ) إضافة الى أوراق القوة التقليدية    ( اإلسرائيلي مفوض مدجج     فبينما يمثل الجانب  

مخول بكل األشكال والمضامين الشرعية حق النطق باسمها، والتفاوض عنها، بحكم كونه رأس الهرم في               
  . بنيان ديموقراطي مكتمل الشروط

الصالحية التمثيلية بسبب مرور زمن علـى       فإن الجانب الفلسطيني، ممثل برئيس لسلطة إجرائية منتهية         
وبوسعنا أن نتخيل موقف الـدول      . انتهاء والية الرئيس الفلسطيني، دون أي اعتراض داخلي او خارجي         

الديموقراطية في أوروبا وأميركا من رئيس للسلطة الفلسطينية المنتهية واليته، لو أن هـذا الـرئيس ال                 
مطاوعا لسياسيتها العليا التي ال تريد حتى اآلن ان تفرض علـى            تعتبره هذه الدول حتى اآلن على األقل        

اسرائيل أي حل، وال تريد في الوقت نفسه لهذا الموقف المتأزم ان يزداد توترا، فيهدد أمـن اسـرائيل،                   
فتعالج الموقف بمخدرات المساعدات االقتصادية، التي أصبحت عبئا سياسيا على حرية اإلرادة السياسية             

  .  بعد ان بدأت عونا اقتصاديا مساعدا لهلشعب فلسطين،
والمشكلة البنيوية لدى المفاوض الفلسطيني، ال تقتصر على وجود رأس لهرم السلطة الفلسطينية منتهيـة               
واليته الشرعية، بل يضاف الى هذا الخلل، أن السلطة باتت تستند فقط الى نظـرة الرضـى األميركيـة     

 الفلسطينية وميثاقها الوطني، من أي صفة تمثيلية حقيقية لقطاعات          واألوروبية، بعد إفراغ منظمة التحرير    
شعب فلسطين، على ارض الوطن، وفي كل أرجاء الشتات، عبر سلسلة متكاملة ومتراكمة من التنازالت               
السياسية والقانونية العبثية التي لم تكن محصلتها النهائية، أفضل من الوضع الكـارثي الـراهن لقـضية                 

  . فلسطين
وا سلطة قائمة على هذا الخلل البنيوي، لو وجدت نفسها في مرحلة ما مـن المفاوضـات، مـدعوة                   تخيل

للتوقيع باسم شعب فلسطين، عن تنازالت نهائية عن عدد من الحقوق التاريخية لشعب فلسطين، وعلـى                
  . رأسها الحق غير المسموح التطرق به، وهو حق العودة

 قوة بنيوية تمثيلية شرعية تـستند اليهـا الـسلطة الفلـسطينية             ان الضامن الوحيد إزاء موقف كهذا ليس      
المفاوضة، بل انتظار صحوة ضمير وطني لدى رجل واحد هو رأس هذه السلطة المنتهية صـالحيتها،                

  . فيقلب الطاولة على الجميع ويستقيل
 اإلرادة  انه أشبه بمأزق عبثي تقف أمامه حاليا القضية الفلسطينية، أمام أنظار شـعب مـشتت ومعطـل                

  .السياسية، بكل مكابح التعطيل التي يتصورها العقل
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  19/9/2010، السفير، بيروت
  

  واشنطن تحّرك التسوية في الجوالن اذا فشلت مع الفلسطينيين .54
  سليم نصار

بين المراسلين األجانب الذين غطوا أخبار الحرب اللبنانية اشتهر ديفيـد هيرسـت وروبـرت فيـسك،                 
 سياسي عميق لتاريخ البلد الذي تابعا تطور أحداثه وأحداث المنطقة لفترة تزيـد              كصحافيين يتمتعان بفهم  

  .على ثالثين سنة
وأعطى الحرب  . »حذار الدول الصغرى  «: آخر كتاب أصدره ديفيد هيرست تحت عنوان مثير للجدل هو         

،  كمثل على عجز الدول الكبرى عن منع حروب الدول الصغرى          2006صيف  » حزب اهللا «التي خاضها   
  .بخالف ما كانت تفرضه صيغة االحتواء طوال مرحلة الحرب الباردة

في مواجهة صيغة األدوار المتغيرة التي عرضها هيرست في كتابه، طرح زميله روبرت فيسك نظريـة                
اإلرباك االستراتيجي الذي تعانيه الواليات المتحدة نتيجة سياسة االرتجال والتخـبط فـي تعاملهـا مـع                 

جمعيـة  «وقال فيسك خالل المحاضرة التي دعت اليهـا         . ة من فلسطين حتى أفغانستان    األزمات المتنامي 
وهذا ما  . في لندن، إن اسرائيل شنت ست حروب ضد لبنان خسرتها كلها          »  البريطانية -الصداقة اللبنانية   

  .اضطرها في كل مرة لالنسحاب بعد الفشل في تحقيق أي من أهدافها السياسية واألمنية
 باعتبارها تـشكل موعـد      2011وقت ذاته، أعرب عن تخوفه من نشوب حرب مفاجئة عام           ولكنه في ال  

فمن أزمة المفاوضات المباشرة بين     : االستحقاقات للكثير من األزمات المتفجرة على جبهات المنطقة كلها        
إليراني الى معالجة البرنامج النووي ا    ... السلطة الفلسطينية وإسرائيل في شأن القدس والالجئين والحدود       

ومن تزايد احتماالت مشاريع االنفصال في الـسودان        ... قبل االنسحاب األميركي من العراق وأفغانستان     
الى البحث عن قائد باكستاني يقود االنقالب العسكري المطلوب المتصاص النقمـة            ... واليمن والصومال 
  .الشعبية العارمة

 إسرائيلي فـي ضـوء      -عب بلورة اتفاق فلسطيني     مع دخول العام المقبل بعد ثالثة أشهر، يبدو من الص         
 1967ومنـذ   .  وحدة سكنية في القدس الـشرقية وحـدها        1362المعلومات التي تشير الى مخطط لبناء       

وهذا ما يفرض علـى  . واالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية يحول دون تحقيق فكرة دولتين لشعبين     
  . منذ اغتيل إسحق رابين بسبب تحدي المستوطنينكل رئيس وزراء إسرائيلي تجنب الكأس المرة

على رغم هذه المحاذير فإن وزير الخارجية هيالري كلينتون أخبرت العاهل األردني عبداهللا الثاني، أنها               
وفي تـصورها أن العقوبـات      . طلبت من نتانياهو تمديد قرار تجميد االستيطان لمدة عشرة أشهر أخرى          

مـع  » حمـاس « على تعديل مواقفها المتشددة بحيث تشجع مـصالحة          المفروضة على إيران قد تجبرها    
  .السلطة الفلسطينية

ويرى المراقبون في عمان أن مسألة تحقيق مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة يحظى بدعم األردن، ألن               
والمالحظ في هذا السياق أن عدداً مـن الـسياسيين          . »األردن هو فلسطين  «فشله يحيي مشروع شارون     

واعترفت الغالبية منهم بالخطـأ     . 1970عام  » أيلول األسود «سرائيليين بدأ بنشر ذكرياته عن أحداث       اإل
. الذي ارتكبته إسرائيل ألنها ساعدت األردن عسكرياً ومنعت انتصار منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات             

ردنيـة مـع     في حال اصطدمت المعارضـة األ      1970وهي تتوخى من حكومة نتانياهو أال تكرر خطأ         
  !النظام

إن تجميد االستيطان سيساعدنا على التـصدي       «في مؤتمره الصحافي األخير، قال الرئيس باراك أوباما         
وكان بهذا الربط يشير الى ضرورة فصل العالقة الوثيقة بين طموحات إيران النووية وإنـشاء               . »إليران

ية، أنه ال بد من انتظار نتـائج العقوبـات          وللتوصل الى هذه النتيجة ترى اإلدارة األميرك      . دولة فلسطين 
وقد أعلن غاري سيمور، مستشار أوباما لشؤون الحد مـن االنتـشار           . االقتصادية المفروضة على إيران   
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. ، أن طهران تحتاج الى سنة واحدة الستكمال صناعة قنبلة ذرية          »نيويورك تايمز «النووي، في صحيفة    
النووية، أو مواقع   » بوشهر« لحسم رأيه في شأن استهداف محطة        لهذا قال نتانياهو إن لديه الوقت الكافي      

  .أخرى أكثر ارتباطاً بالبرنامج النووي اإليراني
الرئيس أحمدي نجاد قال في أكثر من مناسبة، إن رهان أميركا على نتائج المقاطعـة االقتـصادية لـن                   

بع الماضية، لم تعرقل عمليـة      والدليل أن العقوبات خالل السنوات األر     . يضعف طموحات ايران النووية   
ويستبعد نجاد أن تكون المقاطعة االقتصادية مدخالً الستخدام الخيار العسكري كمـا            . تخصيب اليورانيوم 

وقد هدد بإقفال مضيق هرمز الذي يؤمن اربعين في المئة مـن الـصادرات النفطيـة                . حدث مع العراق  
يربك األسواق ويرفع األسعار في شكل جنـوني ال         كما هدد باستخدام سالح النفط بحيث       . للسوق العالمية 

  .يحتمله الوضع االقتصادي المهترئ في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
كل هذه التهديدات لن تجبر إسرائيل على التراجع عن القرار الذي اتخذته حكومة مناحيم بيغن في العاشر                 

ويرصد الخبراء العـسكريون بينـات    . منطقة بضرورة نسف كل مفاعل نووي يقام في ال        1980من أيار   
واضحة على االستعدادات اإلسرائيلية لهجوم محتمل على إيران، والدليل على ذلك أنها اشترت القنابـل               

كمـا باشـر    . »39 -جي بي يو    «من نوع   » القنابل الذكية «الخاصة بتدمير المخابئ المحصنة المسماة      
ت تدريب جنود االحتياط على مواجهة الرد اإليراني المحتمل         رئيس األركان الجديد يؤاف غاالنت عمليا     

  .إثر قصف منشآت ايران النووية
ومـع أن   . في سياق هذه االستعدادات، قام نتانياهو الشهر الماضي بزيارة مفاجئة ألثينا استمرت يـومين             

ال أن نتانيـاهو    رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو كان زار إسرائيل عقب توتر عالقاتها مع أنقرة، إ             
  .استغل المناسبة إلقناع الحكومة اليونانية بالموافقة على مرور الطائرات الحربية المتجهة نحو إيران

وكانت تركيا التي أقامت عالقات عسكرية واستخبارية وثيقة مع إسرائيل، ألغت مناورات مشتركة إثـر               
كما أعلنت رفـضها مـرور      . اطئ غزة الهجوم اإلسرائيلي الدامي على األسطول التركي المتجه نحو ش        

  .الطائرات اإلسرائيلية في أجوائها، كما كان يحدث سابقاً
هل يعني كل ذلك أن االستعداد للحرب سيفرض نشوبها حتى لو أدى ضرب إيران الـى إشـعال كـل                    

  !الجبهات المتعاطفة معها؟
تهدافاً ألن إسرائيل في هذه المـرة       من المؤكد أن جبهة الجنوب اللبناني ستكون األكثر اشتعاالً واألكثر اس          

الذي نـزع   » حزب اهللا «كما ستنتقم من    . 1978ستنتقم لحروبها الست التي خسرتها في لبنان منذ اعتداء          
  .1973 و1967منها عنفوان انتصاراتها في حربي 

  اإلسـرائيلي، أو   -اإلدارة األميركية تبحث عن خيارات أخرى في حال فشل مشروع السالم الفلسطيني             
وهي ترى أن التفاوض في شأن استرداد مرتفعات الجوالن أسهل          . تأخرت إيران في امتالك قنبلة نووية     

ألف مرة من التفاوض على ملكية الضفة الغربية، حيث تتداخل األديان والعقائـد فـي صـنع التـاريخ                   
عد حصول الحكومة   لهذا طالبت اللجنة القانونية في الكنيست بضرورة إجراء استفتاء شعبي ب          . والجغرافيا

  . نائبا61ًعلى موافقة 
بخالف المفاوضات المشروطة مع الفلسطينيين، فإن سورية تطرح شرطاً أساسياً وضعه الرئيس الراحل             

ويبـدو أن   . »السالم الكامل مقابل االنسحاب الكامل مـن الجـوالن        «: حافظ األسد قبل مفاوضات جنيف    
همة االحتالل، ويصورها من جديد دولة مهتمة بالسالم مـع          إسرائيل رحبت بهذا الخيار الذي يعفيها من ت       

 تغير وجه المنطقة، وتحل المشكلة مع إيـران         - إذا تمت    -وترى واشنطن أن مثل هذه التسوية       . العرب
  .من دون حرب

وقد نقل المبعـوث الرئاسـي الفرنـسي        . موقف فرنسا في هذا السياق ال يختلف عن موقف إدارة أوباما          
 كوسران رسالة من الرئيس نيكوال ساركوزي الى الرئيس بشار األسد يشير فيها الى أهمية               لعملية السالم 

وترى دمشق في الدور الفرنسي صورة مختـصرة عـن          .  اإلسرائيلي -تحريك المسار السلمي السوري     
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 في حين دعا الرئيس األسد الى أهمية التنسيق مع تركيا في هذا الشأن مـن              . دور دول االتحاد األوروبي   
  .أجل البناء على ما تم التوصل إليه في المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط التركي

وتتطلع وزيرة الخارجية هيالري كلينتون الى مهمة السفيرة الجديدة في بيروت مورا كونيلي التي عملت               
شرق األوسط،  لذلك عينتها مساعدة لها في دائرة ال      . كقائم باألعمال في سفارة الواليات المتحدة في دمشق       

وقد اختصرت كونيلي مهمتها بالقول أمام الرئيس ميشال سليمان ووزيـر          . واستفادت من تجربتها السابقة   
إنه لشرف عظيم لي أن أخدم بلدي في لبنان،         «: الخارجية علي الشامي والمدير العام بالوكالة وليم حبيب       

  .» الدولة القوية والفاعلةالوطن الذي التزمنا الحفاظ عليه مستقالً ذا سيادة مع مؤسسات
وكانت السفيرة بالتأكيد قد اطلعت على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي ينتقـد فيـه رئـيس                  

وكان بهذا البيان يعبر عن قلقه مـن        . الجمهورية المشككين بالمؤسسات الدستورية والشرعية والقضائية     
وبـسبب  . لحكومة سعد الحريري في تأجيجهـا     استفحال األزمة السياسية التي ساعدت تصاريح رئيس ا       

الفلتان العشائري واالستهانة بسلطة القانون أظهرت المواجهات التلفزيونية أن لبنان يعاني مـن انحـالل               
  .أخالقي وثقافي يقوض تدريجاً منعة التكافل االجتماعي وحصانة الهدف الوطني المشترك

لحريري، استمهله األسد برهة ليسأله قبـل أن يجلـسا          في أول لقاء تم بين الرئيسين بشار األسد وسعد ا         
  .»أرجوك أن تجيب بصراحة، هل لديك ذرة من الشك في أن سورية لم تغتل والدك؟«: ويباشرا الحديث

وكـان  . ولكنه لم ينكر أنه يبحث عن الحقيقة في عملية اغتيال والـده           . ونفى الحريري أي اتهام لسورية    
ته على كشف الحقيقة، ألنها كانت مولجة بحماية األمن والسالمة العامة           بالتأكيد يتوقع من سورية مساعد    

بواسطة رئيس جمهورية وأجهزة قادرة على رصد تحركات كل المواطنين، وهي اليـوم تـسعى الـى                 
في وقت تضطرها أحـداث     » وكالء حصريين «استرداد نفوذها بعد غياب خمس سنوات، وذلك بواسطة         

  .العراقالمنطقة الى نقل نشاطها الى 
  19/9/2010، الحياة، لندن

  
  بكلتا يدينا.. نهاية الصهيونية .55

  بن درور
عدد ال  ". دولة يهودية وديمقراطية  "االف المنشورات عنيت في السنوات االخيرة بمحاولة التشكيك بمفهوم          

ا ، جعلوا هذ  )إسرائيل(يحصى من االكاديميين واجزاء واسعة من احتكار حقوق االنسان، من العالم ومن             
  . الصراع مشروعا شخصيا وعالميا

هؤالء هم ايضا اناس كـانوا فـي        . وهؤالء لم يعودوا فقط هوامش نوعام تشومسكي ونورمن فينكلشتاين        
أحد البارزين بينهم هو توني جادت، الـذي        . مثلما كان دوما فان اليهود هم الذين يقودون الهجوم        . الوسط

  .زي بلسان رفض حق الوجود لدولة قومية يهوديةتوفي، وفي سنواته االخيرة كان الناطق المرك
أو النجم الجديد لليسار اإلسرائيلي، بيتر باينرت، الذي ال يرفض، حتى االن، حق دولـة يهوديـة فـي                   

في مقاله الـشهير عـن      . الوجود، ولكنه يتبنى اجزاء هامة من الخطاب الذي تتميز به صناعة االكاذيب           
رفض " مكان تحت الشمس  "، يقتبس فاينرت نتنياهو الذي في كتابه        )لإسرائي(يهود الواليات المتحدة وعن     

بل انه لم يكلف نفسه عناء االشارة الى خطاب بار          . وجود الشعب الفلسطيني أو حق الفلسطينيين في دولة       
  .ايالن، الذي قبل فيه نتنياهو مبدأ الدولتين

ع من المعارضين مـن الـداخل ومـن          الديمقراطية، إذن، تقف أمام تحالف واس      –فكرة الدولة اليهودية    
يوجد فيها الساميون، يوجد فيها مناهضون للصهيونية واحيانا يدور الحديث عمـن يتظـاهرون         . الخارج

كصهاينة مع أن تطلعهم هو لدولة كل مواطنيها، في ظل دفع ضريبة لفظية في صالح حق اليهـود فـي                    
  .وطن قومي
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. الدعاءات المركزية لرافضي حق الوجود لدولة يهودية      يمكن دحض ا  . يمكن الرد على الكسالة بسخافتهم    
وذلك النه في كـل المنـشورات المعاديـة         . غير أننا بهذا نكون قد جعلنا النفسنا حياة اسهل مما ينبغي          

ال يوجد هناك فقط رفض للفكرة الـصهيونية أو         . والمغرضة هذه توجد ايضا أنوية من االنتقاد الصحيح       
  .لديمقراطية ا–لفكرة الدولة اليهودية 

وأكثر من ذلك، فمن السهل جدا      . يوجد هناك أيضا وضع مرآة امام الواقع االخذ بالتجسد لنا امام العينين           
غير أن االنتقاد يأتي ايـضا مـن        . ارسال المنتقدين الى الجحيم، عندما يرفضون مجرد حقنا في الوجود         

الكاملـة، بـل    ) إسرائيل( نبني هنا بالد     فهو يأتي من اصدقاء، وذلك الننا ال      ). إسرائيل(الساعين لصالح   
وذلك . ، بافعالها هي، وفرت لرافضي حق وجودها المادة الخام للدعاية ضدها          )إسرائيل. (فلسطين الكبرى 
تضم عمليا مناطق يهودا والسامرة وتقيم هنا واقعا ثنائي القومية، فما بالها تنزل             ) إسرائيل(النه اذا كانت    

  .ا االتجاهبالالئمة على من يتبنى هذ
كل خطايا اليسار الراديكالي ستكون ناصـعة البيـاض كـالثلج امـام             . هكذا بحيث ينبغي لنا أن نعترف     

الجرافات ستصعد مرة اخرى الـى      . بعد عدة ايام ستنطلق االشارة    . المشروع االسمنتي لفلسطين الكبرى   
خـرى سـينبعث مـشروع      ومرة ا . مواقع البناء، برغبة ابداع متعاظمة، بعد توقف قصير لعشرة اشهر         

  .فلسطين الكبرى الى الحياة
واحزاب اليمين االصولية، وبادارة رئيس حزب      " يشع"دولة واحدة كبرى، مع جوقات مرافقة من مجلس         

في السنوات االخيرة حـذر رجـال       . غير أن هذه المرة ستحصل االمور مع اضافة ذات مغزى         . العمل
لضبط ستضمون المناطق، أي يهـودا والـسامرة دون أن          كيف با : اليسار من رجال اليمين االيديولوجي    

لسنوات عديدة حاول   . سؤال صحيح وعادل  . فأنتم تخلقون هنا دولة أبرتهايد    . تمنحوا الحقوق للفلسطينيين  
  .اليمين سوي العقل االمساك بالحبل من طرفيه

ات علـى االتجـاه     مؤشر. ليس بعد اليوم  . دولة يهودية وفي نفس الوقت حرمان الفلسطينيين من الحقوق        
امام ناظرينا آخـذ    . غير أنه في السنة االخيرة باتت هذه انشودة الجوقة        . الجديد ظهرت منذ عدة سنوات    

لـيس فقـط اوري     . يمين هو يـسار   . يمين الدولة الواحدة الكبرى   . في النشوء يمين مناهض للصهيونية    
ساء الليكود الذين يسحبون وراءهم     ، بل وايضا رؤ   "يشع"اليتسور، رئيس مكتب نتنياهو سابقا ومن رؤساء        

هم يريدون دولة واحدة كبيـرة مـع حقـوق          . آرنس، ريفلين، حوتبيلي والمزيد فالمزيد    . اصوات اخرى 
  .للفلسطينيين

لـيس لكـل    . ليس بالضبط صـوت لكـل فلـسطيني       . ليس بالضبط حقوق كاملة   . البداية متلعثمة قليال  
جدار الفصل بين آرنـس وريفلـين       . ات يلوح في االفق   غير أن االتجاه ب   . ليس سكان غزة  . الفلسطينيين

التحالف الذي يـدعي هـذا      .  آخذ في التشوش   -وبين جادت، ايالن بابه، ميرون بنبنستي ويهودا شنهاف         
ليس خطأ ان شنهاف، في كتابه االخير، يبث عطفا على       . المقال وجوده منذ سنوات عديدة آخذ في التجسد       

المستوطنون ". لليسار الصهيوني "اساس انتقاده موجه    . 1948لة الـ   شنهاف يريد حل مشك   . المستوطنين
  .معا سيقيمون هنا فلسطين الكبرى. الذي يعيدوننا الى الوضع ما قبل الصهيونية، هم حلفاؤه

 * * *  
. تقسيم مـر زمنـه    ". يسار"مقابل  " يمين"بسخافتنا، كثيرون بيننا ال يزالون ينشغلون بالتقسيم القطبي لـ          

كان هذا ايهود بـاراك     . كان هذا حزب العمل هو الذي بدأ مشروع البناء الكبير         . س له أي معنى   تقسيم لي 
 وحدة سكن في المنـاطق      4.742كرئيس للوزراء، بالنسبة للفترة القصيرة التي تولى فيها المنصب، أقام           

  . البهيجةوقد حصل هذا في سنوات اوسلو. في سنة واحدة، اكثر من أي رئيس وزراء آخر، قبله وبعده
 فـي   1.5 االف الذين يسكنون فيها، هم أقل مـن          4الـ  . وبشكل عام، البؤر االستيطانية ليست المشكلة     

واضافة الى  ).  الف آخرين  200قرابة  ( الف دون شرقي القدس      300 نحو   –المائة من عموم المستوطنين     
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 وليس للصهيونية   –ر عيليت    موديعين عيليت وبيتا   –ذلك فان المستوطنات االكبر هي بالذات لالصوليين        
  .االحتمال في اخالء هؤالء المستوطنين يقترب من الصفر. الدينية

). إسـرائيل (يمكن أن نضم معظم الكتل االستيطانية ومعظم المستوطنين لدولة          . نحن في الدقيقة التسعين   
ـ       . رؤيا الرعب لبنبنستي تتحقق   . غير أن الواقع يتغير    كلمـا اتـسع    . هالوضع آخذ بالغدو كأمر ال مرد ل

اليمين المناهض  . اليسار المناهض للصهيونية يتطلع لها    . البناء، فاننا نحكم على أنفسنا بدولة واحدة كبيرة       
  .للصهيونية يقيمها

توقعات جديدة من مدرسة رجال اليمين، بالتعاون مع مهنيين مختلفين، تحاول دحـض التوقعـات عـن                 
دد وعلماء اجتماع جدد، ينتمون في معظمهم للمعسكر ما بعد          مثلما كان لنا مؤرخون ج    . االغلبية العربية 

  .والمناهض للصهيونية، يوجد لنا االن ديمغرافيون جدد
أوال، حسب المعطيات موضع الخالف     . ولكن توجد مشكلة  . لنفترض بانهم محقون  . وهم في ذات االتجاه   

 في المائـة اذا ادرجنـا       60غلبية   في المائة غربي النهر، وا     67التي يقدمونها، توجد اغلبية يهودية من       
لنفترض أن هذا صحيح، فماذا يعني بالضبط؟ هل االستنتاج هو أن نقيم هنا دولـة واحـدة                 . قطاع غزة 

الكاملة؟ فهل هذا يعني أنه ال توجد مشكلة فـي مـنح   ) إسرائيل(كبرى؟ هل الحل المرغوب فيه هو بالد      
 في المائة ايضا ستغير وجـه  40؟ إذ أن اقلية من  حقوق التصويت للفلسطينيين في يهودا والسامرة وغزة      

  ).إسرائيل(
بالد ملجأ، والهجرة اليهودية ستتعاظم، أم اننا       ) إسرائيل( دولة واحدة كبرى، ستجعل      –هل الدولة الجديدة    

الجديدة، هذه المرة من انتاج اليمين، ستكون دولة تكون         " دولة كل مواطنيها  "بانتظار مسيرة معاكسة؟ فـ     
معظـم  ) (إسـرائيل ( الرسـمية لدولـة      –نذ البداية اغلبية تعارض، بمستوى ما الفكرة الصهيونية         فيها م 

  ).االصوليين وكل العرب مضاف اليهم جزء من اليسار
منذ االن توجد مصالح مشتركة للقطاعين االصولي والعربي، مثال، في قانوني نهـاري اللـذين عـززا                 

لتي تمنيناها؟ مهما يكن من أمر، ال ريب أن الديمغرافيين الجـدد            وهل هذه هي الدولة ا    . التعليم االنعزالي 
  .هم مثابة روح اسناد لليمين المناهض للصهيونية

 * * *  
 99اوال،  . يوجد فارق هائل  . ؟ إذ انهم هم ايضا من شانهم أن يصبحوا اغلبية         )إسرائيل(وماذا عن عرب    

، )إسرائيل(يدون ان يكونوا جزءا من دولة       هم محافظون على القانون ير    ) إسرائيل(في المائة من عرب     
منذ قيام الدولـة    . واغلبية الشباب، خالفا للزعماء يريدون ان ينفذوا خدمة مجتمعية، وطنية او اجتماعية           

  .كمية المنضمين الى النشاط المعادي تقترب من الصفر
صـحيح،  ). إسرائيل (نسبيا، يوجد مشاركون في االرهاب في اوساط المسلمين في بريطانيا اكثر مما في            

يوجد تطرف من رواده الشيخ رائد صالح، عزمي بشارة وخلفاؤه االيديولوجيين، يجب معالجـة ذلـك                
المزيد من المساواة والمشاركة، من جهة، ومن الجهة االخرى يد حديدية ضد التآمر             . ويمكن معالجة ذلك  

  .في الوجود) إسرائيل(الذي يستغل خطاب الحقوق لغرض رفض حق دولة 
يشبهون تماما عرب المناطق، االمر الذي هو       ) إسرائيل(اضافة الى ذلك، حتى لو كنا نفترض بان عرب          

وذلك الن ضم المناطق يـشبه الغـرق        . ليس صحيحا، فان هذا ال يزال ال يبرر قيام دولة واحدة كبرى           
ال الى المكان الـذي     فهل مجد أم غير مجد االنتق     . المؤكد في المكان من النهر حيث مستوى المياه متران        

وفي منظور تاريخي، هذه نجاة فورية، حتـى وان كـان           . مستوى المياه فيه هو نصف متر؟ بالتأكيد نعم       
اليمـين المنـاهض    . هناك تخوف في أنه بعد مائة سنة في المكان الجديد ايضا سيصبح المستوى مترين             

االنتقال الى مكـان فـي النهـر        : الثاللصهيونية مثل اليسار المناهض للصهيونية يقترحون علينا خيارا ث        
  .مستوى المياه فيه هو ثالثة امتار
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 الف مواطن عربي من شـرقي القـدس،         200بالضبط مثلما ال حاجة لضم      : ثمة مجال للتفكير االبداعي   
المجاورين للحدود بان يكونوا جـزءا مـن        ) إسرائيل(هكذا ايضا يجب النظر في السبل التي تتيح لعرب          

  .ليس بالقوة.  الذي يتماثلون معهالكيان السياسي
غني عن االشارة بان مجرد     . فقط طواعية، بحيث يتاح لهم تحقيق تقرير المصير النفسهم        . ليس باالكراه 

وليس جزءا من الكيان العربي الذي قـد        ) إسرائيل(اصرار اغلبية العرب على أن يكونوا جزءا من دولة          
فاذا كان  ". دولة االبرتهايد "عاءات صناعة االكاذيب عن      هو دحض مؤكد الد    –) إسرائيل(يقوم الى جانب    

  ، فلماذا ال يكونوا جزءا من الكيان الوطني المجاور؟)إسرائيل(سيء الحال بهذا القدر في 
 * * *  

اليهود انقذوا االرض، اقاموا بلدات في اماكن نائية، بما في          . المستوطنات، يقال لنا، هي روح الصهيونية     
 –االدعـاء  ). إسرائيل( العرب، وهكذا خلقوا حقائق، في السياق ادت الى اقامة دولة       ذلك في قلب السكان   

هؤالء . المقارنة هذه هي قاسم مشترك آخر بين اليمين المناهض للصهيونية واليسار المناهض للصهيونية            
  .وليست هي.  واحدة هي–واولئك يعتقدون بان الصهيونية في حينه والصهيونية اليوم 

) إسـرائيل (فارق بين االستيطان في االيام ما قبل الدولة واالستيطان اليوم، حين تكون دولـة               النه يوجد   
ال توجد كذبة أكبـر     . المناهضون للصهيونية يدعون بان الصهيونية هي حركة استعمارية       . حقيقة ناجزة 

ـ . لم تكن هناك مصادرات لالراضـي . لم يكن هذا استيطانا باسناد من قوة عظمى ما        . من هذه  م يكـن  ل
هـذا  . انقاذ االرض كان شراء االرض، والعمل كان عبريـا        . استغالل لقوة العمل المحلية وزهيدة الثمن     

ومن يقارن  . ليس هكذا في مستوطنات اليوم التي يوجد فيها مؤشرات واضحة لالستعمال          . ليس استعمارا 
  .بين الفترتين، يخدم الفكرة المناهضة للصهيونية

إذ في غزة انسحبنا الى     . لنا أن كنا في هذه القصة، كما سيدعي مؤيدو الضم         جربنا خيار الفصل، وسبق     
هـذا  . فهجر يهودا والسامرة سيجلب الكاتيوشا على المطار      . ، ومنذئذ الوضع تدهور فقط    1967خطوط  

طالمـا ال   . االحتالل مبرر . ولهذا السبب، فان هم هذا المقال ال يتمثل في رفض االحتالل          . ادعاء صحيح 
المشكلة هي  . تيبات امنية تمنع تهديد الكاتيوشا او جعل يهودا والسامرة موقعا متقدما آخر اليران            توجد تر 

ال لدولة ثنائية القومية، من خالل توسيع المشروع        . نعم لالحتالل : وبتعبير آخر . اقامة دولة واحدة كبرى   
  .االستيطاني

 * * *  
مـشكوك أن   . هي الحل المرغوب فيه   " ة فلسطينية دول"كل ما قيل حتى االن ال يؤدي الى االستنتاج بان           

. يكون هناك حق وجود لمثل هذه الدولة، اضافة الى االردن، الذي هـو دولـة ذات اغلبيـة فلـسطينية                   
ضمهم الى مصر،   . ومشكوك أن يكون هناك أي فارق بين سكان القطاع وسكان مصر في شمالي سيناء             

:  أن همنا هنا هو االختيار بين خيارين على الطاولـة          غير. سياسيا وجيوسياسيا، هو تسوية افضل بكثير     
  .دولة يهودية ام دولة ثنائية القومية

غير أن هذا المطلب يجب     . كدولة يهودية ) إسرائيل(رئيس الوزراء يطلب من الفلسطينيين اعترافا بدولة        
 الذاتي لنا ليس منوطـا      فاي دولة يقيمها هنا؟ يهودية أم ثنائية القومية؟ التعريف        . أن يوجهه نتنياهو لنفسه   

  .يوجد قرار تأسيسي من االمم المتحدة القامة دولة يهودية. بالفلسطينيين
ال يحتمل أن نكون نحن نطالب بدولة يهودية، ولكن نصر على مشروع ديمغرافي             . المشكلة هي مشكلتنا  

يوجـد  . ديمقراطيةال تناقض بين يهودية و    . وجغرافي، حسب نظرية المراحل، القامة دولة ثنائية القومية       
حان الوقت لوقف بنـاء الدولـة ثنائيـة         . االغلبية تريد دولة يهودية   . تناقض بين يهودية وثنائية القومية    

  . القومية
  "معاريف"

 17/9/2010، موقع فلسطين أون الين
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