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  33  :كاريكاتير
***  

  
   وطالبه بالتوقيع على ورقة المصالحةمكةليمان التقى مشعل في س": الحياة" .1

 أن رئيس االستخبارات المصرية» الحياة«كشف مصدر مصري رفيع لـ :  جيهان الحسيني–القاهرة 
خالد مشعل في مكة المكرمة » حماس«الوزير عمر سليمان اجتمع مع رئيس المكتب السياسي لحركة 

مطلع الشهر الجاري، على هامش زيارة سليمان للمملكة العربية السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين 
ا نتائج الجولة الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، والذي تناول آخر المستجدات على الساحة، وعلى رأسه
  .األولى من المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التي ُأجريت في واشنطن

وعن المحادثات التي ُأجريت بين سليمان ومشعل، قال المصدر إن المصالحة كانت على رأس المواضيع 
 المصالحة التي أعدتها التي تناولها اللقاء، مضيفاً أن سليمان أكد لمشعل ضرورة التوقيع على ورقة

ورأى المصدر أن . بسبب بعض التحفظات» حماس«بينما لم توقعها حركة » فتح«مصر ووقعتها حركة 
، »جمود ملف المصالحة ال يصب في خانة حماس بل سينعكس سلباً عليها مع استمرار هذا االنقسام«

  .» في المنطقةإقليم متمرد وبؤرة تصدر اإلرهاب«محذراً من أن غزة قد تتحول إلى 
ولفت المصدر إلى أنه على رغم أن األولويات في الوقت الراهن للمفاوضات من أجل إزالة الجمود في 
مسار محادثات السالم وتحريك العملية السياسية، فإن مصر ستظل ترعى المصالحة وهي على استعداد 

» حماس«قت الذي تكون فيه  فلسطيني شامل يضم الفرقاء الفلسطينيين، في الو–لعقد حوار فلسطيني 
  .على استعداد للتوقيع على الورقة المصرية أوالً

  19/9/2010، الحياة، لندن
  

   من المفاوضين عدم الحديث عن المفاوضاتيطلبعباس ": الخليج اإلماراتية" .2
كشف مسؤول فلسطيني، أمس، أن الرئيس محمود عباس، طلب من أعـضاء             : منتصر حمدان  -رام اهللا   

اوض االلتزام الكامل بعدم اإلدالء بأية تصريحات صـحافية بخـصوص سـير المفاوضـات               الوفد المف 
أن هـذا   ” الخلـيج “محمد اشـتيه ل     ” فتح“وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة      . ” إسرائيل“المباشرة مع   

وأضاف اشتيه الذي شـارك فـي اللقـاء         . القرار يشمل جميع أعضاء الوفد وحتى نهاية الشهر الحالي          
 بين عباس ووزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، في رام اهللا، أن عباس أصدر تعليماتـه                األخير

بخصوص التزام أعضاء الوفد الفلسطيني بعدم اإلدالء بأية تصريحات أو مواقف سياسـية بخـصوص               
ية فترة   من الشهر الحالي، وهو نها     30وأشار اشتيه إلى أن هذا القرار يستمر حتى يوم ال           . المفاوضات  

  .التجميد الجزئي المزعوم لالستيطان 
من مصادر فلسطينية، فان االمتنـاع عـن اإلدالء بأيـة           ” الخليج“وحسب المعلومات التي حصلت عليها      

تصريحات حول المفاوضات، كان مطلباً أمريكياً باألساس وجرى بحثه خالل االجتماعات واللقاءات بين             
  .حضور األمريكيين في واشنطن ب” اإلسرائيلي”الجانبين الفلسطيني و

، عمر عبـد الـرازق ل       ”حماس“إلى ذلك دعا النائب عن كتلة اإلصالح والتغيير المحسوبة على حركة            
. ، القيادة الفلسطينية إلى استخدام المقاومة كورقة قوة لتعزيز موقفها التفاوضي ولـيس العكـس    ”الخليج“

ل إلى حل نهائي وفي الوقت ذاته تعمل على تجريد          غير معنية بالوصو  ” إسرائيل“من الواضح أن    “وقال  
، مـشددا علـى أن امكانيـة        ”إسرائيل“القيادة الفلسطينية من أية أوراق تقوي موقفها في المفاوضات مع           

على انتزاع تنازالت سياسية مـن      ” إسرائيل“الوصول إلى حل نهائي تكاد تكون معدومة في ظل حرص           
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إنهم يريدون الرئيس عبـاس أن      “وأضاف  . الحدود واالستيطان   الجانب الفلسطيني في موضوع القدس و     
يكون ضعيفاً في هذه المفاوضات ولذلك على القيادة الفلسطينية أخذ الدروس والعبر واالستفادة من أيـة                

، متهماً أطرافاً دولية وعربية لم يسمها بالعمـل مـن اجـل             ”أوراق تقوي موقفها وليس مالحقة المقاومة     
  .إلنجاز المصالحة بين الفلسطينيين األمر الذي يخدم سياسة االحتاللإحباط أية مساعي 

  19/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   في جريمة اغتيال الشهيد شلبايةشريكةسلطة فتح  :حكومة هنية .3
 أدانت الحكومة الفلسطينية الجريمة الصهيونية البشعة في مدينة طولكرم والتـي            - فلسطين اآلن    –غزة  

محملة االحتالل الصهيوني التداعيات المترتبة على هذه       , قائد الشهيد إياد شلباية بدم بارد       أدت الستشهاد ال  
  . الجريمة

:" واعتبرت الحكومة ان سلطة فتح في الضفة المحتلة شريكة في جريمة اغتيال الشهيد شلباية وأضـافت        
لمدينة عبر تعاونها األمني     مرات وتواطأت مع القوات الصهيونية التي اقتحمت ا        7اعتقلت السلطة الشهيد    

وتوفيرها الغطاء السياسي لمثل هذه الجرائم عبر المفاوضات واللقاءات التي تجريها مـع قـادة العـدو                 
  ". الصهيوني وتقديمها المعلومات األمنية حول المناضلين والمقاومين

  18/9/2010، موقع فلسطين اآلن
  

  قيم في فلسطينعباس يتقبل أوراق اعتماد أول سفير اماراتي غير م .4
قدم الدكتور عبداهللا ناصر سلطان العامري سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لـدى المملكـة               : رام اهللا 

االردنية الهاشمية امس، أوراق اعتماده الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كسفير غير مقيم لدى دولة               
رى بين الجانبين اجتماعاً نقل خاللـه الـسفير         وبعد االنتهاء من مراسم تقديم اوراق االعتماد ج        .فلسطين

الدكتور عبداهللا ناصر سلطان العامري للرئيس الفلسطيني محمود عباس تحيات صاحب الـسمو الـشيخ               
  .خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة االمارات

  19/9/2010، الدستور، عمان
  

     في السلطة من منصبه  الرقابةإقالة رئيس ديوان  .5
كدت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس أقال، الليلة قبل الماضية، رئيس ديوان الرقابة              أ :رام اهللا 

 موضحة أن قـرار     2006المالية واإلدارية في السلطة، محمود أبو الرب الذي يتولى هذا المنصب منذ ،            
  .اإلقالة جرى تسليمه ألبو الرب، وترك المجال أمامه لتقديم استقالته

، أن عباس اتخذ هـذا القـرار        ”الخليج”للنزاهة والمساءلة عزمي الشعيبي ل    ” أمان “وأكد مفوض ائتالف  
وأشـار  . فعالً، مرجحاً أن يكون القرار اتخذ على خلفية ازدياد الشكاوى واالنتقادات إلى أبـو الـرب                 

رفع قضية ضد أبو الرب بعد محاوالت التشكيك واإلسـاءة إلـى عمـل              ” أمان“الشعيبي إلى أن ائتالف     
  .ئتالف في مكافحة الفساد اال

  19/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   يمثل شهادة مهنية وقوة سياسية لجدارتنا بدولة مستقلةالدوليتقرير البنك : فياض .6
وصف رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض تقرير البنك الدولي عـن            :  محمد يونس  -رام اهللا   

. »شهادة مهنية وقوة سياسية لجدارتنا بالدولة المستقلة      «نه يمثل   قرب انجاز مؤسسات الدولة الفلسطينية، بأ     
اذا أراد المجتمع الدولي ان يطلب من مؤسسة ما تقويم مؤسسات السلطة الفلـسطينية وقابلتيهـا                «: وقال
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للتحول الى مؤسسات دولة، فحتماً سيكون البنك الدولي تلك المؤسسة ألنه الجهة صاحبة االختصاص في               
  .» الدول االعضاءتقويم مؤسسات

أحداً لم يطلب من البنك الدولي اجراء هذه الدراسة التقويمية لمؤسسات السلطة الفلسطينية،             «واوضح أن   
لكنه فعل ذلك من اجل إعداد تقرير وتقديمه الى اجتماعات المانحيين في نيويورك قبـل نهايـة الـشهر                   

 مستوى الخدمات المقدمـة لـشعبنا بمـا      االول رفع : بدأنا المشروع لتحقيق هدفين   «: وأضاف. »الجاري
بنسحم مع رفع مكانة مؤسسات السلطة الى مؤسسات دولة، والثاني تعزيز صمود االنـسان الفلـسطيني                

واآلن تحول المشروع الى مشروع وطني يحظـى بثقـة المجتمـع الـدولي ومؤسـساته                . على أرضه 
 الشعب الفلسطيني يمتلك القدرة على اقامة       هذا التقرير شهادة من المجتمع الدولي بأن      «: وزاد. »المختصة

  .»دولته، وأن االمر مرهون بإنهاء االحتالل
ورأى فياض ان شهادة المؤسسات الدولية ذات االختصاص بجاهزية مؤسسات الدولة تمثل قوة سياسـية               

ـ         «: في المفاوضات الجارية النهاء االحتالل، مضيفاً      ة إذا توصلت المفاوضات الحالية الـى اقامـة دول
فلسطينية، فسنكون جاهزين لذلك، اما اذا لم يتحقق ذلك، فعلى العالم ان يتولى مـسؤولياته فـي انهـاء                   

  . »االحتالل
  19/9/2010الحياة، لندن، 

  
  بيع األراضي لإلسرائيليين جناية عقوبتها تصل لإلعدام: محكمة استئناف القدس .7

لعت الطويل وعضوية القاضيين فريد عقل      أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة المستشار ط      : رام اهللا 
ومحمد سالمة الخميس قرارا اعتبرت فيه بيع األراضي وتسريبها لإلسرائيليين جنايـة تـصل عقوبتهـا             

 مواطنين من منطقة بيت لحم متهمين ببيع وتسريب أراضيهم، وقد           4لإلعدام، وقد صدر هذا القرار بحق       
تي سبق أن اعتبرت بيع أو تسريب األراضي جنحة، وقد          جاء هذا القرار بعكس اجتهاد محكمة النقض ال       

تم تالوة هذا القرار من قبل المستشار طلعت الطويل رئيس المحكمة وبحضور المحكـومين ووكالئهـم                
والمحامين والمواطنين المتواجدين في المحكمة والذي القى ارتياحا كبيرا من الجميع ويعتبر هذا القـرار               

لى األراضي الفلسطينية وحماية مشروعنا الوطني الفلسطيني إلقامة دولتنـا          خطوة رائدة وهامة للحفاظ ع    
  .الفلسطينية المستقلة

  19/9/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   التطبيع الفرنسيةمخططاتمستشار هنية يهاجم  .8
التـي كـان    " مخططات التطبيـع  "يوسف رزقة،   . وصف المستشار السياسي لرئيس الوزراء د     : وكاالت
 مخطط التطبيع الشبابي بين وزارة التربية والتعليم في رام اهللا وحكومـة االحـتالل االسـرائيلى                 آخرها

  ". المخزية"برعاية فرنسية بـ
إن هذه المخططات تساوي بين المواطن الفلسطيني وبين        : "2010-9-18وقال رزقة في بيانٍ له السبت       

  ". ية واإلساءة إليهااإلسرائيلي المغتصب وتعمل على تمييع الشخصية الفلسطين
رعاية المخطط سياسية تستهدف الحق الفلسطيني ألن األقوى يؤثر في الـضعيف وغالبـا              "إن  : وأضاف

الدول االستعمارية تلجأ إلى إضعاف الثقافة العربية اإلسالمية وإضاعة الشخصية اإلسالمية لتتقبل هـذه              
  ". األوضاع الشاذة

من موقف وطني فصائلي يرفض هذه الفكرة بكل ما تحمله مـن            وشدد المستشار السياسي على أنه البد       
  ". ألنها ال عالقة لها بالتسوية، فهي مرتبطة باالحتالل ونشر ثقافته وتبرير وجوده"معنى، 

  18/9/2010، فلسطين أون الين
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   وتتهمه بإهدار المال العامفياضنقابة الموظفين تهاجم  .9
لوظيفة العمومية بسام زكارنة، الحكومة الفلسطينية برئاسة سالم        هاجم رئيس نقابة العاملين في ا     : رام اهللا 

إدارة المال العام في فلسطين وصلت ألدنى مستوى في عهد هـذه            «فياض بشكل غير مسبوق، قائال إن       
ـ       400الحكومة، حيث إن السلطة الوطنية لديها عجز بقيمة           800 مليون دوالر وديون للبنوك وصلت لـ

 مليونا، وأصبح الوضع االقتصادي للـشعب الفلـسطيني         180اع الخاص بلغت    مليون دوالر وديون للقط   
  .»مهددا باالنهيار

وجلب تسجيالت النقـابيين    » استخباري«واتهم زكارنة في بيان، مساعدي رئيس الوزراء، بالقيام بعمل          
يخشون مـن   «من هيئة اإلذاعة والتلفزيون التي ينتقدون فيها فياض، إلى الحد الذي أصبح معه المذيعون               

أليس رئيس الوزراء شخصية عامة؟ ومـن حـق أي          «: وتساءل زكارنة . »إجراء المقابالت مع النقابيين   
  .»فلسطيني نقدها؟

وجاء هجوم زكارنة، وهو أيضا عضو مجلس ثوري في حركة فتح، على فياض، بسبب ما قالت النقابـة          
 وعد بدفعها كاملة على دفعات قبل       المتقاعدين بعدما ) مستحقات(بخصوص امتناع فياض عن دفع مكافآت       

  .انتهاء العام الحالي
ـ     ـ  »هدر المال العام  «واتهم زكارنة، رئيس الحكومة ب وقف السفريات والمكافـآت وافتتـاح      «، وطالبه ب

المشاريع المبالغ فيه وإدخال موظفي مكتب رئيس الوزراء للسلم الوظيفي للـسلطة الوطنيـة واللجـوء                
جانب الذين لديهم الخبرة، والعمل على برامج تستوعب األيدي العاملـة مـن             للخبراء المحليين وليس األ   

من موازنة المشروع لألجانب، وتكليف المقربين بأكثر مـن وظيفـة           % 80خالل وقف إعطاء أكثر من      
  .»لشخص واحد براتب خيالي

  19/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

    في الضفة  " حماس"د نشطاء  حملة االعتقال والتعذيب ضتدينانمؤسستان حقوقيتان إ .10
اتهم مركزان حقوقيان ناشطان في قطاع غزة والضفة الغربيـة، األجهـزة األمنيـة              :  رائد الفي  -غزة  

فـي سـياق حملـة      ” حماس“ معتقل من نشطاء حركة      500التابعة للسلطة في الضفة باعتقال أكثر من        
  .االعتقاالت المتواصلة منذ عملية الخليل أواخر الشهر الماضي 

حملة االعتقاالت تواصـلت    “لحقوق اإلنسان في بيان مشترك، أمس، أن        ” الحق”و” الميزان“وأكد مركزا   
وفي انتهاك ألبسط حقوق اإلنسان حيث ال يبلغ المعتقلـون بـالتهم            . . في تجاهل تام للقانون الفلسطيني      

وأوضـح المركـزان أن      . ”المنسوبة إليهم وال يبلغ ذووهم بأماكن احتجازهم أو التهم المنـسوبة إلـيهم            
. ” المعلومات الميدانية تشير إلى أن من أفرج عنهم تعرضوا للشبح ووضعوا في ظروف احتجاز قاسية              “

” حمـاس “واتهمت  . وعبر المركزان عن استنكارهما لجعل الحقوق والحريات رهن الخالفات السياسية           
وقالت في بيـان    .  قيادتها وأنصارها     من 22أجهزة السلطة بمواصلة حملتها المستمرة واعتقال أكثر من         

  .” أن محققي األجهزة صعدوا عمليات التعذيب“إن العديد من المعتقلين المفرج عنهم أكدوا 
  19/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   شأن انتخابات نقابة الصحافيينفيتجدد الخالفات : غزة .11

في قطاع غزة منع    » حماس«ي تقودها حركة    أعاد قرار األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة الت       : غزة
عقد لقاء بين عدد من الصحافيين الفلسطينيين من القطاع ورئيس االتحاد الدولي للصحافيين عبر تقنيـة                

، الخالفات في شأن انتخابات نقابة الـصحافيين الفلـسطينيين          )فيديو كونفرنس (الدائرة التلفزيونية المغلقة    
  .االخيرة الى المربع األول
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انت األمانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين قرار منع عقد اللقاء األربعاء الماضي الذي جاء بديالً               ود
من زيارة وفد االتحاد الدولي برئاسة رئيسه جيم بو ملحة الى القطاع بعدما منعتـه سـلطات االحـتالل                   

تقوم حماس وأجهزتها   «ي بيان أن    واستهجنت األمانة ف  . االسرائيلي من زيارة القطاع وعقد اللقاء مباشرة      
األمنية بهذه الخطوة التعسفية في حق الصحافيين والحريات الصحافية، خصوصاً انه جـاء بعـد المنـع                 

  . »االحتاللي بأيام قليلة
وكانت اسرائيل سمحت لبو ملحة بالدخول الى الضفة ومنعت نائبه نقيب الـصحافيين المغاربـة يـونس                 

  .مجاهد من الدخول
كتب اإلعالمي الحكومي التابع للحكومة المقالة أن يكون تلقى طلباً من أي جهة صـحافية لعقـد                 ونفى الم 

  . »فيديو كونفرنس«اجتماع بين وفد االتحاد الدولي وعدد من الصحافيين من قطاع غزة عبر 
مـا  ،  )اللقاء(بشدة قرار حكومة غزة منع تنظيمه       «وعبر المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية عن رفضه        

  . »يعد انتهاكاً فاضحاً لحرية تنظيم االجتماعات العامة المكفولة قانوناً، وتدخالً في العمل النقابي
وعبر في  . وقال التجمع اإلعالمي الفلسطيني إنه لم يتلق أي دعوة للقاء رئيس االتحاد الدولي للصحافيين             

لعمل النقـابي والـصحافي     بيان عن رفضة عقد لقاءات تخص المجموع الصحافي للتباحث في شؤون ا           
  ... بطريقة سرية وانتقائية«الفلسطيني 

بدورها، استنكرت كتلة الصحافي الفلسطيني محاولة بعض الصحافيين في غزة عقد لقاء سري مع وفـد                
وأكدت أنها لم تتلـق     . »من دون علم الكتل واألجسام الصحافية والصحافيين      «االتحاد الدولي للصحافيين    

   لاللتقاء بالوفد،أي دعوة من أي جهة
  19/9/2010، الحياة، لندن

  
  اإلعدام لتجار المخدرات وفق القانون المصري: غزة .12

قال رئيس الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في غزة كمال أبو ندى إن عقوبة االعدام ستنفذ فـي                 : غزة
. نون المـصري  حق من يصدر في حقه حكم باالعدام على خلفية قضايا المخدرات، وذلك تطبيقـاً للقـا               

وأضاف أنه سيشرع في تنفيذ عقوبة االعدام بعد انتهاء الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي انطلقـت                
في قطاع غزة قبل ثالثة أشهر بمشاركة مؤسسات أهلية ورسمية بالتعـاون مـع وزارة الداخليـة فـي                   

  .الحكومة المقالة وتنتهي اليوم
الشرطة ستتعامل بكل صرامة مع المتعاملين في المخدرات، سواء         «الى أن   » الحياة«وأشار أبو ندى لـ     

المجلـس  «وأوضـح أن    . »بتعاطيها أو تداولها، وستنفذ أحكاماً مشددة تصل الى السجن مدة سبع سنوات           
  .»التشريعي أقر التعامل بالقانون المصري في مجال العقوبات بقضايا المخدرات منذ بداية السنة
  19/9/2010، الحياة، لندن

  
   عدو السالم والمفاوضات فرصة لتحقيق السالم العادلاالستيطان :محمود الهباش .13

أفاد وزير األوقاف والشؤون الدينية في السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور محمـود  : فهيم الحامد ـ جدة 
الهباش، أن الجانب الفلسطينى يريد أن يعطي فرصة للسالم، ويرغب فـي تحقيـق تطلعـات الـشعب                  

  .لسطيني المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالف
من جهة أخرى، رفض الهباش أي محاوالت لتسييس الحج وإخضاع الفريـضة المقدسـة العتبـارات                

وقال إن وزارته انتهت من قرعة الحج لقطاع غزة، حيث وضعت معـايير محـددة                . سياسية أو حزبية  
   العام، وهي حصة مـواطني قطـاع غـزة، موضـحا أنـه               لهذا 2510 حاج من أصل     2000الختيار  
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سيخصص العدد الباقي ألصحاب الحقوق الذين حرموا من الحج خالل العامين الماضيين بـسبب منـع                
  . 2008حماس حجاج موسم عام من السفر

  19/9/2010، عكاظ، جدة
  

   في لبنان يستقبل وفداً تضامنياً فرنسياًالفلسطينيةممثل منظمة التحرير  .14
تقى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبداهللا عبداهللا وفدا تـضامنيا فرنـسيا لمناسـبة                 ال

الذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشاتيال ضم نائب رئيس كتلة اليسار في البرلمـان االوروبـي باتريـك                 
 عن شكره للدور    وعبرعبداهللا .لوياريك ورؤساء بلديات واعضاء مجالس بلدية ورؤساء جمعيات فرنسية        

الذي يقوم به الوفد الفرنسي بمساندة الشعب الفلسطيني معتبرا ان حركة التضامن الدولية مـع الـشعب                 
  .الفلسطيني تلعب دورا كبيرا في محاصرة اسرائيل دوليا وكشف جرائم االحتالل

تكبتها القـوات   جئنا من اجل احياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيال الرهيبة التي ار          : "من جهته قال لوياريك   
االسرائيلية خالل فترة احتالل لبنان،ونطالب بلجنة تحقيق ومحاكمة كل من شارك وخطـط ونفـذ هـذه                 

كما نطالب ان تحاكم اسرائيل على مجازرها في جنين واسطول الحرية وكل المجـازر التـي                .المجزرة
  ".ارتكبتها

 تـضامنية عامليـة تـدعم المفـاوض         تستطيع القيادة الفلسطينية ان تعتمد على حركـة       : "وختم لوياريك 
الفلسطيني باقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعيد االرض الى اصحابها الفلسطينيين وتؤمن حـق العـودة                

  ".لالجئين
  19/9/2010، المستقبل، بيروت

  
   شراء بضائع المستوطنات.. جديدة لمسئولين بالسلطةفضيحة": فلسطين أون الين" .15

إن مـسؤولين بالـسلطة الفلـسطينية وصـفتهم         : " بمحافظة الخليل بالضفة   قالت جمعية حماية المستهلك   
؛ يقدمون على اختراق القوانين الفلسطينية ويشترون بضائع المستوطنات باستخدام سياراتهم           "المتنفذين"بـ

  . الحكومية
ـ            توجد فـي عـدة     " رامي الفي "وأكد رئيس الجمعية عزمي الشيوخي أن هناك شبكة محالت ما يسمى ب

طق بالضفة الغربية تقوم ببيع منتجات المستوطنات وبضائع إسرائيلية أخرى بأسعار رخيـصة علـى              منا
  . واقتصاده الوطنيالفلسطينيين ضمن حرب اقتصادية بدأت تشنها المستوطنات على شعبنا 

  18/9/2010، فلسطين أون الين
  

   نحو تحرير فلسطينمنارةدماء الشهداء : بحر .16
المركـز  "حر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي، في بيـان لـه تلقـى              أكد الدكتور أحمد ب   : غزة

أن اغتيال القائد القسامي إياد شلباية على يد قوات االحتالل، هـو ثمـرة              ،  نسخة منه " الفلسطيني لإلعالم 
طبيعية للقاءات محمود عباس رئيس السلطة المنتهية واليته وبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الـصهيونية              

 مدينة القدس المحتلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دماء الشهداء هـي المنـارة نحـو تحريـر القـدس                     في
  .وفلسطين

جريمة االغتيال جاءت نتيجة طبيعية للتنسيق األمني الخبيث بين سلطة عباس واالحتالل، وخاصة             : "وقال
 التعـازي لـذوي الـشهيد       تقديم التسهيالت للعدو للوصول إلى مخيم نور شمس الغتيال الشهيد، مقـدماً           

  . "شلبايه
  18/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   مجحفالكهرباءاستقطاع : أبو شمالة .17
سـالم فيـاض    " حكومـة رام اهللا   "طالب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة رئيس           

ن لصالح شركة الكهرباء بقطاع     بإعادة النظر في اآللية التي يتم من خاللها االقتطاع من رواتب الموظفي           
  . غزة دون إرادتهم

، إلى مراعاة الحاالت التي تتقاضى رواتب أو مـنح          2010-9-18ودعا أبو شمالة في بيان له، السبت        
االتفاقيـة  "من السلطة وال تكفي احتياجات المواطن العادية، وبالكاد توفر له حياة كريمة، مشيراً إلى أن                

  ". ية وبين شركة التوليد اتفاقية مجحفة وبكل المعاييرالمبرمة بين السلطة الوطن
يجب أن تعمل الحكومة من أجل البحث عن مصادر وعقد اتفاقات جديدة مع جهات مختلفة لمـد                 : " وقال

وكذلك العمل من أجل كسر سوق االحتكار الحالي الذي تمثله          , الوطن بالطاقة الكهربية، وتخفيض كلفتها    
 التخفيف عن المواطن، ودفع عجلة التنمية المرتبطة ارتباطـاً وثيقـاً بمـصادر              الشركة الحالية أمالً في   

  ". الطاقة
  18/9/2010، فلسطين أون الين

  
   المفاوضين وقرار استمرار المفاوضات نهاية الشهربينال خالفات : نمر حماد .18

نمر حماد عدم وجود    أكد المستشار السياسي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية        :  نادية سعد الدين   –عمان  
نهاية الشهر الحالي سيحسم قرار االستمرار فـي        "خالفات داخل الوفد الفلسطيني المفاوض، الفتاً إلى أن         

  ".المفاوضات
نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة       "ويتوجه الرئيس محمود عباس من عمان إلى        
، بحـسب الـسفير   "م يتوجه لزيارة كل من فرنسا وروسيا    المقررة في العشرين من الشهر الحالي، ومن ث       

  .الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري
الرئيس عباس سيعقد عدة لقاءات مع رؤساء وقادة الـدول المـشاركين فـي              "إن  " الغد"وقال خيري إلى    

غط على  االجتماعات، إضافة إلى اإليباك والفعاليات المهمة األخرى، وذلك بهدف الحشد الدولي تجاه الض            
  ".الجانب اإلسرائيلي لوقف االستيطان

  19/9/2010، الغد، عمان
  

   بالتحكم بمعابر القطاع يأتي إلحكام الحصار السلطة طلب :حماس .19
: امس عن رفضها عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر كرم ابو سالم، قائلة” حماس“عبرت حركة : االتحاد

  .”كمن بالتوصل إلى مصالحة وطنية تضمن الشراكة الحقيقيةإن الحل إلدارة مصالح الشعب الفلسطيني ي“
السلطة الفلسطينية بتعطيل المصالحة ألنها ال تريد أن تكون “واتهم الناطق باسم الحركة فوزي برهوم 
، واصفاً السلطة بأنها غير أمينة على الشعب الفلسطيني وعلى ”حماس شريكة حقيقية بالوضع الفلسطيني

ت بالحصار وبررت الحرب على غزة وشاركت بها بشكل غير مباشر وقطعت شارك“القضية كونها 
  .” ألف موظف ومنعت اموال المانحين من الوصول إلى غزة ورفعت ثمن الوقود على القطاع30رواتب 

طلب السلطة بالتحكم بمعابر القطاع يأتي إلحكام الحصار مجدداً وخطة جديدة لمن هم غير “وقال برهوم 
  .”ح الشعبأمناء على مصال

واعتبر برهوم ان هذا المطلب يأتي تأكيداً لتصريح صدر عن قيادة السلطة بعدم ترك غزة تحت سيطرة 
  .”حماس“

نحن في غزة ندفع ثمن التمسك بالثوابت والحقوق وثمن أننا ندافع عن الشعب الفلسطيني “وشدد برهوم 
مقايضة السلع للقطاع بالحقوق “، مجددا رفض حركته ”ونرفض التفريط لذلك تتم معاقبة قطاع غزة

  .”الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني
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وشدد على أن الحكومة المقالة بغزة لم تمنع يوماً أي مؤسسة من مؤسساتها من التواصل مع االحتالل 
األمور المتعلقة بحياة “: ضمن األمور الفنية التي تعمل على تسهيل حياة الفلسطينيين بالقطاع، قائالً

، وأكد برهوم أن هذه الخطوة من شأنها اخماد التعاطف الدولي ”ينيين ليس لها عالقة بالسياساتالفلسط
ومطالبه المنادية برفع الحصار، من خالل الترويج بأن المعبر بأيد فلسطينية وبالتالي فإنه ال معنى 

  .للحديث عن الحصار االسرائيلي للقطاع
 قرب تسلمها إلدارة المعبر من اسرائيل يعكس وأضاف في تصريحات صحفية أن حديث السلطة عن

بالقطاع من ” فتح“عمق العالقة بينهما، ويكشف خطوات اسرائيلية لتسهيل عملية استرجاع تحكم حركة 
  .جديد

  19/9/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

   شلباية لن تمر دون عقاباغتيالجريمة : أبو عبيدة .20
ب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائ: غزة

، أن جريمة اغتيال القائد إياد شلباية في طولكرم لن تمر دون عقاب، مشددا "حماس"المقاومة اإلسالمية 
على أن هذه الجريمة كشفت عن الوجه الحقيقي لالحتالل وأنه ال يحترم ال اتفاقيات وال مفاوضات، وأنه 

  . والبندقيةال يفهم إال لغة الدم
لن تذهب دماء الشهيد شلباية هدرًَا، ): "9-18(وقال أبو عبيدة في تصريحات صحفية اليوم السبت 

تزداد قوة بعد كل عملية اغتيال، متوعدا بالثأر " القسام"، مؤكدا بأن كتائب "وستكون وقودا جديدا للمقاومة
  .لدماءه

ي يتخذ وال يزال المفاوضات العبثية مع فريق سلطة من أن العدو الصهيون" القسام"وحذر المتحدث باسم 
في رام اهللا كتغطية على جرائمه، مبينًا أن هذه العملية ما هي إلى ترجمة عملية وواضحة " فتح"

  .للمفاوضات العبثية الجارية اآلن
 من واالحتالل الصهيوني أدى إلى اغتيال العديد" فتح"وبين أبو عبيدة، أن التنسيق األمني بين سلطة 

  .المجاهدين آخرهم إياد شلباية، محذرا من القادم الذي ال يعلمه أحد
  18/9/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   فتح ترحب بتقرير للبنك الدولي أشاد بإنجازات السلطة   .21

، أمس، بتقرير البنك الدولي الذي أشاد بإنجازات الحكومة الفلسطينية ”فتح“رحبت حركة : )أ.ب .د (
وعبر المتحدث باسم الحركة، جمال نزال، في بيان، . ة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة الهادف

السلطة في قلب ديناميكية الوضع االقتصادي الفلسطيني المتهالك في ” نجاح“عن اعتزاز الحركة ب 
ن في وشدد المتحدث على ضرورة أخذ التحس. انتفاضة األقصى إلى وضع اقتصادي متطور ومتنام 

 مليار دوالر حالياً، وكذلك 6 .6 مليار دوالر منذ انتفاضة األقصى إلى 2 .5الناتج القومي المحلي من 
تحقيق نمو اقتصادي قدره البنك الدولي في تقريره الذي صدر أمس الجمعة، بثمانية في المئة علما بأن 

  .      لمئة في العام اقتصاد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ينمو اآلن بنسبة أقل من واحد في ا
  19/9/2010، الخليج، الشارقة

  
  إياد شلباية  القيادي في كتائب القسام تدين اغتيالالوطنيةكتائب المقاومة  .22

الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ” كتائب المقاومة الوطنية“دعت : )آي.بي .يو (
يل غرفة عمليات مشتركة، كسبيل للرد على االحتالل أمس، الفصائل الفلسطينية إلى تنفيذ اتفاق تشك

، في بيان، ”أبو خالد“ودان الناطق اإلعالمي باسم الكتائب . وصد أي عدوان محتمل على قطاع غزة 
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تصعيداً “واعتبر ذلك ) الجمعة(القيادي في كتائب القسام في طولكرم، إياد شلباية ” إسرائيل“اغتيال 
لن تتهاون في “العتداءات بحق الشعب الفلسطيني، مهدداً بأن جماعته وحذر من استمرار ا. ” خطيراً

  . ” وتوعد بمزيد من العمليات للرد على جرائم االحتالل. ” الرد على كل التجاوزات بكل السبل المتاحة
 19/9/2010، الخليج، الشارقة

  
  بحق المعتقلين الفلسطينية في الضفة من تصعيد عمليات التعذيب األمنيةحماس تتهم األجهزة  .23

 اتهمت حركة حماس أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة الغربية بمواصلة حملتها :حامد جاد -غزة 
  . من قيادات وأنصار الحركة في جميع المحافظات الضفة22المستمرة واعتقال أكثر من 

 سجون األجهزة إن العديد من المختطفين المفرج عنهم من"وقالت الحركة في بيان تلقت الغد نسخة منه 
األمنية في محافظات الخليل ورام اهللا وسلفيت وطولكرم أكدوا أن محققي األجهزة صعدوا من عمليات 
التعذيب بشكل وحشي وعنيف وأن العشرات من المختطفين يتعرضون للشبح والضرب والمنع من النوم 

ت إغماء متكررة جراء أساليب لساعات طويلة وأن العديد منهم يتم نقلهم للمشافي بسبب دخولهم في حاال
  ".التعذيب الوحشية الممارسة في سجون األجهزة

  19/9/2010، الغد، عمان
  

  "جريمة سياسية وتصعيد نوعي خطير"اغتيال شلباية ": الديمقراطية" .24
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن اغتيال قوات االحتالل اإلسرائيلي المواطن إياد : رام اهللا
جريمة إسرائيلية سياسية بشعة "في طولكرم فجر أمس الجمعة، هو " حماس"ة، أحد كوادر حركة شلباي

  ".بكل المقاييس
على هذه الجريمة النكراء، هو تصعيد نوعي خطير، يؤكد "وأضافت أن إقدام  جيش االحتالل اإلسرائيلي 

  ".الفلسطينيتصميم حكومة نتنياهو اإلرهابية على مواصلة العدوان الغاشم على الشعب 
هذه الجريمة، لن تكسر إرادة مقاومة وصمود "نسخة منه، أن " قدس برس"ورأت في بيان مكتوب، وصل 

  .، كما قالت"الشعب الفلسطيني المكافح وإصراره على مواصلة النضال حتى الحرية واالستقالل والعودة
عبثية وتسير "حتالل اإلسرائيلي وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن المفاوضات المباشرة مع حكومة اال

في طريق مسدود، وتدور في حلقة مفرغة، طالما أنها لم تتوفر لها مرجعية ورقابة دولية، وتكون تحت 
سقف زمني محدد، وطالما لم يتوقف االستيطان في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، ويفك 

  ".الحصار عن قطاع غزة
 18/9/2010قدس برس، 

  
   لن تكون قادرة على مواصلة تجميد البناء في المستوطنات"إسرائيل" :مانليبر .25

 تحدث وزير الخارجية االسرائيلي أفيغدور ليبرمان هاتفيا الليلة الماضية مع نظيره البريطاني :رام اهللا
وقال . »إن إسرائيل لن تكون قادرة على مواصلة تجميد البناء في المستوطنات«وليم هيغ حيث قال له 

إن الفلسطييين أضاعوا تسعة أشهر من أصل األشهر العشرة لتجميد البناء وقد جاءوا إلى «يبرمان ل
كل من يبحث عن ذرائع إلفشال «وأضاف ليبرمان . حسب قوله» المفاوضات المباشرة باإلكراه

ينة إن إسرائيل قدمت ما فيه الكفاية من بوادر حسن ال«وقال . »المفاوضات سيجدها في نهاية المطاف
وأشار ليبرمان إلى أن إسرائيل . حسب تعبيره» وقد حان الوقت ألن يقدم الفلسطينيون بوادر من جانبهم

مستعدة للتفاوض من دون شروط مسبقة مشيرا إلى أنه يتعين على األسرة الدولية أن تقدم إلسرائيل 
نتظر فترة طويلة إسرائيل ت«واوضح ليبرمان ان . المحفزات وأن تمتنع عن ممارسة الضغوط عليها
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وسيتوجه ليبرمان إلى براغ اليوم األحد ومن ثم إلى . »لتوثيق وتوسيع عالقاتها مع االتحاد األوروبي
  .نيويورك لحضور مداوالت الجمعية العامة لألمم المتحدة

  19/9/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  ن من لقاء وزير المخابرات المصري عمر سليماأشكنازيباراك يمنع  .26
كشفت مصادر سياسية عليمة في تل أبيب، أول من أمس، أن وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود  :تل أبيب

باراك، منع رئيس أركان جيشه، غابي أشكنازي، من التقاء وزير المخابرات المصري، عمر سليمان، 
إجراء لقاءات وأضافت هذه المصادر أن باراك منع أشكنازي أيضا من  .لدى زيارته األخيرة إلسرائيل

مع وزراء إسرائيليين مثل وزير المعارف، جدعون ساعر، ووزير الشؤون االستراتيجية، موشيه يعلون، 
وكل ذلك في إطار استغالل صالحياته الدستورية ألهداف شخصية نابعة من األحقاد، ومن . وغيرهما

  . الحياة السياسيةالقرار االستراتيجي الذي اتخذه لتحطيم شخصية أشكنازي قبل أن يخرج إلى
  19/9/2010، الشرق األوسط، لندن

    
   عسكرية جديدة الحتالل أجزاء من قطاع غزة ولبنانلضربةعد ت "إسرائيل" :جيفري وايت .27

 قال المسئول السابق بوكالة االستخبارات العسكرية األميركية جيفري وايت في تقرير نشره امس :القدس
، خالفا لعدوانها على قطاع غزة في شتاء )إسرائيل(دنى إن الجمعة معهد واشنطن لسياسات الشرق األ

، تعد اآلن لحرب متعددة الجبهات من شأنها أن تسفر عن إحتاللها لمعظم أراضي القطاع 2008-2009
  .أن لم يكن كلها

ويذكر أن معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى هو المؤسسة الفكرية للوبي اليهودي الصهيوني في 
  .لمتحدةالواليات ا

إسرائيل في مواجهة حزب : إذا وقعت الحرب" صفحة بعنوان 60وقال وايت في تقريره الذي يقع في 
، "ستعيد احتالل أجزاء جوهرية من لبنان واحتمال كل قطاع غزة"إن القوات الصهيونية " اهللا وحلفائه

  .ياوسور" حزب اهللا"و" حماس"تواجه تحالفا يضم إيران و) إسرائيل(مشيرا إلى أن 
، زاعما "حماس"ستشمل أيضا حركة " حزب اهللا"و) إسرائيل(وتوقع وايت أن الحرب التي قد تنفجر بين 

قد تقرر المشاركة في الصراع بشكل جدي " حماس"وقال إن .  آالف صاروخ5امتالك المنظمتين نحو 
  .مستخدمة قوة نيران صاروخية قوية وأسلحة بعيدة المدى

مشيرا إلى أن ". نهاء المهمة التي كانت بدأتها في عملية الرصاص المسكوبستقرر إ) إسرائيل"(كما أن 
قوتها العسكرية في غزة وعلى األقل بعض سلطتها " حماس"ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خسارة 

  .السياسية
العسكرية تقوم على استخدام سالحها الجوي وبحريتها بشكل هائل ) إسرائيل(وقال التقرير إن إستراتيجية 

الصاروخية وتعمل في الوقت نفسه على ردع سوريا عن المشاركة في الحرب، " حزب اهللا"دمير شبكة لت
إسرائيل سوف تستهدف القوات والبنية التحتية السورية التي تدعم حزب اهللا كما سوف "إن : وقال

  ".تستهدف أية عناصر إيرانية تدعم حزب اهللا
إيراني مباشر عليها من خالل تحذيرات واستعدادات قد تحاول ردع أي هجوم ) إسرائيل"(وأوضح أن 

  ".لشن هجمات إستراتيجية باستخدام سالح الجو والصواريخ وقوات البحرية
  18/9/2010، موقع فلسطين اآلن
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  إضراب لألسرى الفلسطينيين احتجاجا على ممارسات االحتالل .28
ـ      :  د ب أ   -رام اهللا    رى فـي الـسجون اإلسـرائيلية    أعلنت وزارة األسرى الفلـسطينية أمـس أن األس

سيخوضون إضرابا عاما عن الطعام لمدة يوم واحد لالحتجـاج علـى ممارسـات مـصلحة الـسجون                  
وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي ، إن إضراب األسرى مقرر تنفيذه في الخـامس               . اإلسرائيلية بحقهم 

مـن الحركـة األسـيرة      والعشرين من الشهر الجاري بما يشمل جميع السجون اإلسـرائيلية وبـدعوة             
  .الفلسطينية

وأوضحت أن اإلضراب يأتي لالحتجاج على تصعيد مصلحة السجون اإلسرائيلية عمليات القمـع بحـق               
األسرى وتكرار اقتحام غرفهم في مختلف السجون واالعتداء على عدد كبير منهم بالضرب إلى جانـب                

هدف إلى إفشال مفاوضات الـسالم التـي   واعتبرت الوزارة أن هذه الممارسات ت. سياسات العزل والمنع 
الهجمـة  "انطلقت بداية الشهر الجاري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، مطالبـا بتـدخل دول لوقـف                 

  ". اإلسرائيلية المسعورة على األسرى
  19/9/2010، الدستور، عمان

  
   في اقتحام االحتالل لسجن عوفراألسرىإصابة العشرات من  .29

قرب رام اهللا من تعرضهم لعملية قمع وحشية األسـبوع          ” عوفر“اشتكى أسرى سجن    :”الخليج “-رام اهللا   
وأشاروا في رسالة وصلت إلى وزارة      . الماضي على يد القوات الخاصة التابعة إلدارة مصلحة السجون          

شؤون األسرى والمحررين، إلى أن إدارة السجن نفذت هجمة شرسة على أقسام السجن طالـت الكبيـر                 
انهالت عليهم بالضرب المبرح بالهروات والغاز المـسيل للـدموع والرصـاص المطـاطي              والصغير و 

مصطحبة الكالب البوليسية إلذالل األسرى ومصادرة مقتنياتهم الخاصة وحجز العشرات منهم وجرح ما             
  . أسيراً والعشرات من حاالت االختناق داخل غرفهم وقمع ستة عشر منهم 60يقارب 

رة السجون قامت أيضاً بالتفتيش المهين والمذل لهم، إال أن األسرى قاموا بـالرد              وحسب الرسالة فإن إدا   
وأكـد األسـرى أن هـذه       . على هذه االنتهاكات والتصدي لها بصدورهم العارية وصرخاتهم المدويـة           

الممارسات الوحشية والفاضحة لسياسة إدارة مصلحة السجون وما حصل فـي سـجون شـطة ونفحـة                 
ع وعسقالن والنقب وعوفر، يؤكد استمرار السياسة الوحـشية لالحـتالل وسـرطان             وهداريم وبئر السب  

وأكدوا أن ما تقوم به من حملة تصعيد تهدف إلى نـسف التـسوية              . االستيطان في ظل الوضع الراهن      
  .السياسية وتوجيه ضربة للمفاوضات المباشرة 

  19/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  في السجون" نحشون"ت  التماسا ضد وحدايرفعناألسيرات  .30
 أسيرة فلـسطينية قـدمت      40أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى، امس، أن          ": األيام"رام اهللا     

االسـرائيلية المخصـصة    " نحشون"التماساً إلى المحكمة االسرائيلية، رفعن من خالله شكوى ضد قوات           
 االسرائيلية والى المستشفيات والسجون     للقمع في السجون والمكلفة بنقل األسرى واألسيرات الى المحاكم        

  .المختلفة
وأفادت األسيرات أن هذه القوات تقوم بإخراج األسيرات الساعة الثالثة فجراً الى المحـاكم االسـرائيلية،             

 ليال مع العلم أن المسافة بين السجن والمحكمة قريبة جـدا            11ويتم إرجاع األسيرات الى السجن الساعة       
إن هذه القوات تعامل األسيرات خالل عمليـة النقـل         : وقالت األسيرات  .ة واحدة وال تستغرق سوى ساع   

بشكل سيئ ومهين وترفض إخراجهن الى الحمام أو إعطاءهن مياه الشرب، ويتم حشرهن فـي الـسجن                 
  .لساعات طويلة
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تعامل األسيرات المنقوالت بشكل سيئ، حيـث يتعرضـن للـشتائم           " نحشون"وقالت األسيرات إن قوات     
واالعتداء، إضافة الى خلط األسيرات األمنيات مع األسيرات الجنائيـات فـي سـيارة              " البذيء"كالم  وال

  .البوسطة، وما يتعرضن له األسيرات من إهانات وتهديدات على يد السجينات الجنائيات
 جدير بالذكر أن رحلة السفر الى المحكمة أو المستشفى لألسرى واألسيرات الى المستشفيات والمحـاكم              

 ساعات، حيث يبقى األسرى محشورين في البوسطة الحديدية دون ماء وطعام زمنا             8تستغرق أكثر من    
  .طويال، ويتم زج األسرى المرضى في معبر الرملة انتظارا للعالج في ظروف صعبة

من جهة أخرى أفادت األسيرات أن إدارة السجن قامت بمنع األسيرات من االحتفال بمناسبة عيد الفطر،                
 تسمح لألسيرات بوضع أي زينة أو أي مظاهر لالحتفال في حين سمحت للسجينات المدنيات القيـام                 ولم
  .بذلك

  19/9/2010، األيام، رام اهللا
  

   شعبية تضامنا مع االسرىالعتصاماتقدورة فارس يدعو  .31
مباشـرة   مع اشتداد الهجمة على االسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع انطالق المفاوضات ال           :معا–بيت لحم   

بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي تحدث قدورة فارس رئيس نادي االسير لنشرة اخبـار شـبكة معـا                 
االذاعية معلقا بأن اسرائيل لديها اجندة اليمين المتطرف، ولديها اجندة عدوانية على الشعب الفلـسطيني،               

  .السرائيليةاالرض واالنسان، مؤكدا ان االسرى باتوا في مركز دائرة االستهداف ا
واضاف فارس بانهم ال يعيرون باالً للمفاوضات سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، هم لديهم برنـامج                 

لقـد وقتـت    »:ينفذونه بحذافيره والسالم والمفاوضات غير موجودة اصال على برنامجهم واجندتهم، تابع          
بـدء انطـالق المفاوضـات      اسرائيل الهجمة الشرسة المسعورة والمجرمة على االسرى بالتزامن مـع           

المباشرة، فعلى الوفد الفلسطيني المفاوض المطالبة بكف االذى عن االسرى كحـد ادنـى االن، وهـذه                 
مسؤولية القيادة السياسية كون ما يجري في السجون االن هو بغطاء رسمي سياسي من اعلى المستويات                

  .»في اسرائيل
ب الفلسطيني والفصائل والمؤسسات لالعتصام فـي       وقال فارس ان نادي االسير يدعو كل جماهير الشع        

مقرات الصليب االحمر الدولي في جميع محافظات الوطن في الضفة وقطاع غزة تضامنا مـع جميـع                 
 السبت المقبل قرر االسـرى      25/9االسرى واحتجاجا وادانة للجريمة المقامة بحقهم االن، وبالنسبة ليوم          

التزامن مع هذا االضراب على تنظيم مـسيرات ومهرجانـات          االضراب عن طعامهم هذا اليوم وسعينا ب      
  .وفعاليات احتجاجية واعتصامية تضامنا معهم

  19/9/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   وقوات االحتالل في القدسفلسطينيين بين عنيفةمواجهات  .32
لسطينيين وقـوات    اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الف      - د ب أ     - كامل ابراهيم    -االراضي المحتلة   

االحتالل في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، بعد أن اقتحمتها قوات االحتالل معـززة بآليـات                 
عسكرية، وتمركزت على مدخل البلدة الرئيسي من جهة مستشفى هداسا وأغلقتـه بمكعبـات إسـمنتية                

ن جيش االحـتالل اقتحمـت      وقالت مصادر محلية إن قوة معززة م      . ضخمة بسبب عيد الغفران اليهودي    
بلدة العيسوية مساء الجمعة وبينت المصادر أن عددا من الـشبان والفتيـة تـصدوا لقـوات االحـتالل                   
وأمطروها بالحجارة والزجاجات الفارغة، ووضع المتاريس على الطرق حيث استعانت قوات االحـتالل             

  حتالل اعتقلت ستة مواطنين من     وأوضحت المصادر أن قوات اال    . بقوات حرس الحدود لقمع االحتجاجات    
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بلدة العيسوية ، وأصابت عددا آخر منهم بجراح مختلفة على اثر المواجهات التي وقعت إلغـالق أحـد                  
  .مداخل البلدة 

  19/9/2010، الرأي، عمان
  

   فصل مخيم شعفاط ورأس خميس عن القدسفي تشرع االحتاللسلطات  .33
بناء مقاطع إسمنتية جديدة على مدخل حـي رأس خمـيس            شرعت السلطات اإلسرائيلية، أمس، ب     :القدس

ومخيم شعفاط وسط القدس المحتلة تمهيداً لفصل المنطقة نهائياً عن القدس وافتتاح معبرٍ عسكري بدالً من                
وكانت جرافات وآليات االحتالل بدأت العمـل        .الحاجز الموجود حالياً، وهو معبر أشبه ما يكون بالدولي        

نذ عدة أشهر بعد االستيالء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين والتهديـد             في المعبر العسكري م   
وأعرب سكان المنطقة عن استغرابهم من وتيرة العمل السريعة          .بهدم العديد من مباني ومحالت المنطقة     

جدار  متراً وبطوٍل يبلغ مداه ستمائة متر، كجزء من          12في المعبر وبناء المقاطع األسمنتية بارتفاع نحو        
  .الضم والتوسع الذي يلتف حول مدينة القدس المحتلة

ومن المتوقع أن يفصل المعبر والمقاطع الجديدة من الجدار آالف المواطنين المقدسيين من سكان مخـيم                
شعفاط وأحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السالم وبلدة عناتا عن مركز المدينة، وذلك في إطار                

  .لمدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيينمخطط االحتالل لتفريغ ا
  19/9/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   قتلت حازم أبو الضبعات وهو مقيد اليدين وملقى على األرضأبيبشرطة تل : مركز حقوقي .34

نشرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القـدس للحقـوق االجتماعيـة            :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   
تفاصيل جديدة حول ظروف ومالبسات استشهاد الشاب حازم عادل محمد حافظ أبـو             واالقتصادية امس   

من سكان حي الثوري جنوب البلدة القديمة من القدس على يد شرطي اسرائيلي في              )  عاما 22(الضبعات  
  .مدينة تل أبيب صباح يوم الثالثاء الرابع عشر من أيلول الجاري

ثو الوحدة، فقد أطلقت النار على الشاب أبو الضبعات وهـو           ويستدل من المعلومات التي حصل عليها باح      
ملقى على األرض ويداه مقيدتان خلف ظهره ما ينسف رواية شرطة االحتالل التي ادعـت أن إطـالق                  

بطريـق  «النار تم بعد إيقاف الشبان وخالل قيام أحد عناصر الشرطة بتنظيف مسدسه انطلقت رصاصة               
  . تسبب بوفاته على الفورفأصابت الشهيد في صدره ما» الخطأ

  19/9/2010، الرأي، عمان
  

   وإصابة العشرات في الضفة الغربيةفلسطينيين خمسةاعتقال  .35
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس خمسة فلسطينيين واصابت العشرات بجروح خالل           : االتحاد، وام 

نـة الوطنيـة لمقاومـة الجـدار        اللج“قمع مسيرة بيت أمر األسبوعية بالضفة الغربية، والتي تنظمهـا           
، وقالـت   ”كرم اتـسور  “على أراضي المزارعين المهددة بالمصادرة بالقرب من مستوطنة         ” واالستيطان

قوات االحتالل تصدت للمشاركين، واعتدت بالضرب المبـرح        “وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية إن      
متـضامنة  “، مشيرة إلـى إصـابة       ”مسيرةعلى الناطق اإلعالمي في مشروع التضامن أثناء تصويره لل        

بقنبلة صوت وإصابة عشرات آخرين بحاالت إغماء جراء استنشاقهم الغاز المـسيل للـدموع،              ” سويدية
، ولفتت الوكالـة إلـى أن       ”جهة مجهولة “وأوضحت أن القوات اإلسرائيلية اقتادت المعتقلين الخمسة إلى         

  .، ومنعت المزارعين من دخولها”ية مغلقةمنطقة عسكر“القوات اإلسرائيلية أعلنت المنطقة 
  19/9/2010، االتحاد، أبو ظبي

  



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1912:         العدد       19/9/2010األحد  :التاريخ

   أكثر من نصف الفلسطينيين ال يتابع أخبار المفاوضات:العالمية "ألفا"مؤسسة لاستطالع  .36
 في المئة من الجمهور الفلسطيني فـي        56.7اظهرت نتائج استطالع للرأي العام أن غالبية من         : رام اهللا 

 35قطاع غزة تؤيد قرار العودة الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، فيما يعارضـه              الضفة الغربية و  
 في المئة قالت انها ال تعتقـد بإمكـان          58لكن غالبية شبيهة من     . في المئة، وقال الباقون إن ال رأي لهم       
  .اقامة دولة فلسطينية في هذه المفاوضات
ية مطلع الشهر ونشرت نتائجة أمس، أن اكثـر مـن           العالم» ألفا«وبين االستطالع الذي أجرته مؤسسة      

. ال يتابع تطور المفاوضات بسبب عدم ثقته فـي إمكـان نجاحهـا            )  في المئة  51.1(نصف الفلسطينيين   
 52وأشارت غالبية الفلسطينيين الى عدم وجود معلومات حقيقية لديها عن هذه المفاوضات، وقال نحـو                

 في المئـة ان معلومـاتهم عنهـا         30يلة او معدومة، فيما قال      في المئة ان معلوماته عن المفاوضات قل      
  .متوسطة

ترى ان اداء الرئيس محمـود عبـاس منـذ          )  في المئة  62.5(وأظهر االستطالع ان غالبية الفلسطينيين      
 في المئـة مـن   75.5وأيد  .  في المئة يرونه متوسطاً    15انتخابه رئيساً حتى اليوم جيد أو جيد جداً، وان          

 قرار السلطة سحب السيارات الحكومية من الموظفين وحصر استخدامها في العمل الرسـمي             الفلسطينيين
  . في المئة قرار نقابة الموظفين رفض تطبيق القرار70فقط، كما عارض نحو 

  19/9/2010، الحياة، لندن
  

   له أهالي الضفةيهتفخيار .. عودة المقاومة .37
ييد الشعبي الكبير الذي تتمتع بـه حركـة المقاومـة           في استفتاء أظهر حجم التأ    :  أحمد سمارة  -طولكرم

" إياد شـلباية  "في الضفة الغربية المحتلة؛ تحولت مسيرة تشييع جثمان الشهيد القسامي           " حماس"اإلسالمية  
وهتـف آالف    .إلى مناسبة أظهرت رغبة المواطنين في عودة خيار المقاومة المسلحة         , في مدينة طولكرم  

تشييع جثمان الشهيد الذي اغتاله جيش االحتالل اإلسرائيلي، فجرا وهو فـي            المواطنين الغاضبين خالل    
لكتائب القسام ولعملياتها الثأرية مطالبين الكتائب بتنفيـذ        , غرفة نومه في مخيم نور شمس شرق طولكرم       

ورغم حملة االعتقاالت الواسعة وما يصاحبها من تعذيب للمعتقلين؛ فقـد اشـترك              . المزيد من العمليات  
من مستشفى الشهيد ثابت ثابت، وصولًا إلى منزلـه فـي           " شلباية" ألف فلسطيني في جنازة      15كثر من   أ

مخيم نور شمس، حيث ألقى أفراد عائلته نظرة الوداع األخيرة عليه، ومن ثم طاف المـشيعون بـنعش                  
 ويـوارى   الشهيد في شوارع المخيم، قبل أن تقام عليه الصالة في مسجد أبو بكر الصديق في المخـيم،                

  . الثرى في مقبرة الشهداء
وكتائب عز الدين القسام، باالنتقـام      " حماس"وردد المشاركون في مسيرة التشييع، هتافات تطالب حركة         

. للشهيد، فيما رفعت الرايات الخضراء المزينة بشعار التوحيد ألول مرة منذ سنوات في الضفة الغربيـة               
إلى السير في نفس الطريق التي سلكها       " حماس"اعين حركة   وطالب المشاركون بوقف التنسيق األمني، د     

  ". شلباية"الشهيد القائد 
أن المسيرة هي استفتاء على     , "فلسطين"النائب في المجلس التشريعي الشيخ فتحي القرعاوي أكد لصحيفة          

ثيـة  بوقـف المفاوضـات العب    "، وعلى فلسطين والمقاومة، مطالبا السلطة الفلسطينية        "حماس"قوة حركة   
  ". والتنسيق األمني المشبوه

إن أجهزة أمن السلطة استنفرت فـي       ": فلسطين"في طولكرم ل  " حماس"قال مصدر من حركة     , من جهته 
وأضاف أن الرغبة الجارفة من قبـل       . أعقاب جريمة االغتيال لمنع تشييع جثمان الشهيد في موكب كبير         

لته المعروفة بتضحياتها ونـضال أبنائهـا؛ دفعـتهم         األهالي والمواطنين للقيام بواجبهم تجاه الشهيد وعائ      
وهو ,  ألفًا 15حيث قدر عدد المشاركين في مسيرة تشييع الشهيد بأكثر من           , لتحدي إجراءات أمن السلطة   
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وقد شارك في   . 2007فيها في العام    " حماس"عدد لم يحتشد في الضفة الغربية منذ حظر نشاطات حركة           
  . رة عدد من الوزراء السابقين والنواب من كتلة التغيير واإلصالحالمسي

من ناحيته، أكد محمد شلباية شقيق الشهيد أن قوات االحتالل اغتالت شقيقه عن قـصد، نافيـا الروايـة                   
  . اإلسرائيلية بأنه ركض باتجاه قوات االحتالل بصورة مشبوهة

  18/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهجير الفلسطينيين: لحواجز االحتال .38
آفي يسخاروف اواخر األسبوع، بعضا مـن       " هآرتس" رصد مراسل صحيفة     : برهوم جرايسي  -الناصرة

المرارة التي يعيشها الفلسطينيون على الحواجز العسكرية من تنكيل ومهانات خالل تنقلهم بـين بلـدات                
وينقل يـسخاروف فـي تقريـر نـشرته          .1948نتقال إلى مناطق    الضفة الغربية المحتلة ومدنها، أو اال     

الصحيفة، لحظات إغالق جزء من حاجز قلنديا على مشارف رام اهللا، والمكتظ من دون توقف، والحـظ                 
  .أن جنديا كان يلتهم البيتزا، بينما كان الفلسطينيون يعانون

ـ             شارك الجنـود فـي اخـضاع       اما الحاجز العسكري قرب مدينة جنين، فيقول الصحافي ان الكـالب ت
  .الفلسطينيين للتفتيش

وقال يسخاروف، إنه اقترب من حاجز قلنديا المكتظ، وانتظر طويال حتى جاء دور السيارة التي يستقلها                
ومصور الصحيفة، فالحظ أن المسار الذي يسلكه قد أغلقه الجندي فجأة، ليتوجه إلى ساع أحـضر لـه                  

 الجنود ليأكلها، وبعدما أنهى طعامه خرج من الغرفـة، فكانـت            البيتزا، فحمل شطيرته ودخل إلى غرفة     
  .اعداد الفلسطينيين المنتظرين مضاعفة

وتكتظ نشرات االخبار اإلسرائيلية بمزاعم اعتداء فلسطينيين على جنود عند الحواجز العسكرية، اذ عادة              
ر علـى فلـسطينيين تنعـتهم       ما تلجأ دعاية االحتالل الى التقليل من شأن اقدام الجنود على اطالق النـا             

  .بمخربين يحاولون تفجير الحواجز
لكن حاجز قلنديا، الذي يعتبر الحاجز األكبر، ليس وحيدا، وهو انموذج لعشرات الحواجز التـي ينتـشر                 
عليها جنود االحتالل في سائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ليمارسـوا اشـكال قهـر مختلفـة ضـد                   

  .الفلسطينيين
  19/9/2010 ،الغد، عمان

  
   تحد من استفادة أصحاب المنشآت المدمرة من الدعم األوروبياإلنتاجمنع دخول مستلزمات  .39

شكلت المبادرة التي أطلقها االتحاد األوروبي لمساعدة متضرري القطاع الخاص مـن أصـحاب              -غزة  
ى طريق تمكين   المنشآت التي دمرتها آلة حرب االحتالل كليا أو جزئيا خالل الحرب األخيرة، خطوة عل             

  .المنشآت المتضررة من استئناف الحد األدنى لنشاطها اإلنتاجي
 22واعتبر المستفيدون من برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي رصد له االتحاد األوروبي تمـويال بقيمـة                

م مليون يورو ان قيمة المساعدة المالية التي حصل البعض منهم عليها مؤخرا بمثابة مساعدة اغاثية مكنته               
  .من العودة مجددا لمزاولة أعمالهم جزئياً

من جهته يرى عمرو حمد مدير اتحاد الصناعات في غزة ان المساعدة الماليـة التـي قـدمها االتحـاد                    
األوروبي لدعم واعادة انعاش القطاع الخاص شكلت خطوة على طريق اغاثة متضرري القطاع الخاص              

ى ضرورة مواصلة الجهود الرامية لرفد القطاع الخاص        وتمكينهم من استعادة جزء من نشاطهم مشددا عل       
  .في غزة باحتياجاته التشغيلية وفي مقدمتها الماكينات والمواد الخام

 700واوضح حمد ان خسائر القطاع الخاص في غزة اثر الدمار الذي ألحقته الحـرب األخيـرة بنحـو                
يرات أصحاب المنشات المتضررة،     مليون دوالر، وذلك بحسب تقد     180منشأة دمرت كليا وجزئيا بنحو      
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منوها بأن منشآت الصناعات المعدنية كانت األكثر تضرراً من حيـث حجـم الـدمار، تلتهـا منـشآت                   
  .الصناعات الغذائية التي كانت األكثر تضرراً من حيث التكاليف

لمعدات  منشأة صناعية في مدينة غزة وحدها وأن أكثر أوجه الدمار طالت ا            200وبين أن االحتالل دمر     
 مليـون دوالر خـسائر المنـشآت        180مـن بـين      % 50واآلالت حيث وصلت نسبة الدمار فيها إلى        

  .من هذه الخسائر كانت من نصيب المواد الخام الجاهزة % 27وأصحابها خالل الحرب وأن 
 110وقال حمد إن القطاع الخاص يعد المشغل الرئيسي لأليدي العاملة في غزة حيث يستوعب أكثر من                 

الف عامل ويعتاش من خالله نحو ثلث سكان قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع الخاص مـا يـزال أكبـر                    آ
الخاسرين في ظل عدم االستقرار السياسي حيث بلغت خسائره المباشرة نتيجة االجتياحـات والهجمـات               

ديـه   مليون دوالر ومر بأزمات وتقلبات عديدة سابقة حدت من قدرته على التطور ولكـن ل               400السابقة  
  .قدرة كبيرة على التكيف ومكابدة الصعاب

 ألف منشأة صـناعية مـسجل منهـا         14واوضح أن القطاع الخاص في األراضي الفلسطينية يضم نحو          
 منشأة في قطاع غزة، وأن غالبية هذه المنشآت الصناعية شركات خاصة صغيرة وبالغة الصغر،               3900

  . موظفين10ل من من المنشآت الصناعية توظف أق % 90مشيرا إلى أن 
  19/9/2010، الغد، عمان

  
   والقانون تطالب بوضع حد لظاهرة االنفاق بغزةللديمقراطيةالجمعية الوطنية  .40

أعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن قلقها إزاء تكرار حوادث األنفاق جنوب محافظة             : غزة
 .برياء، مطالبة باتخاذ كافة التدابير الالزمة لوقفها      رفح، والتي ال زالت تودي بحياة العديد من الضحايا األ         

وربطت الجمعية الوطنية في بيان لها اليوم االحد، بين الغارات اإلسرائيلية األخيرة وحـوادث االنفـاق،                
خاصة وأن الطائرات أطلقت خاللها قنابل ارتجاجية كبيرة، ربما تكون تـسببت فـي تخلخـل التربـة                  

وطالبت الجمعية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أرواح العديـد مـن            . لالنيهار وضعفها، وبالتالي قابليتها  
مؤكدة على أن عمل الجيل الشاب داخل أنفاق التهريب، يشكل خطرا عليهم،            ..الشبان العاملين في األنفاق   

دث، اذ يعرض حياتهم للخطر المباشر، مطالبة الجهات المعنية بأخاذ التدابير الالزمة للحد من تلك الحـوا  
وجددت الجمعية دعوتها للمجتمع الدولي برفع الحصار الشامل المفروض          .التي تحولت إلى ظاهرة مقلقة    

على قطاع غزة، وإدخال جميع السلع والبضائع ومواد البناء لقطاع غزة، األمر الذي سيؤدى إلى إغالق                
  . األنفاق وحماية أرواح المئات من الشباب الفلسطيني

 مـصابا،   650 قتيال وأكثر من     160ى جراء حوادث األنفاق جنوبي رفح زاد عن         يذكر أن مجموع القتل   
  .منذ فرض الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة وشيوع ظاهر األنفاق قبل حوالي أربع سنوات

 19/9/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  ال اجراءات جديدة ضد الفلسطينيين في االردن: وزارة الداخلية األردنية .41
حذر مصدر مطلع في وزارة الداخلية من مخاطر تزايد اعداد المقدسيين :  رداد القالب-وم العرب الي

االمر الذي يعرض هويتهم , المقيمين في المملكة الذين ال يجددون تصريح االحتالل االسرائيلي
  .ويأتي تماشيا مع قرارات اسرائيل بتهويد القدس وملف الالجئين, الفلسطينية للخطر
ذاته عن ان اعداد المقدسيين االردنيين من اصول فلسطينية الذين يحملون بطاقة صفراء وكشف المصدر 

  .الذين يتقاعسون عن تجديد بطاقات االحتالل التي يحملونها في تزايد
اضافة الى أجبار السلطات , وقالت المصادر إن ذلك يعني ان هذه الفئة ستفقد حقوقها في القدس المحتلة

مشاريع الصهيونية واالسرائيلية الى تصويب اوضاعهم عن طريق تحويل بطاقاتهم االردنية لمواجهة ال
  ".فلسطيني يقيم في المملكة" الصفراء التي يتمتعون بموجبها بكافة الحقوق االردنية الى بطاقات خضراء
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سطينيين وأضاف انه وفق االجراءات المتبعة في دائرة المتابعة والتفتيش فانها تمنح البطاقة الصفراء للفل
الذين يحملون تصاريح احتالل اسرائيلي سارية المفعول او هوية فلسطينية او يقومون بتجديد وثائق 

  .االحتالل التي يحملونها بشكل متواصل وقانوني
وأكد ممارسة حامل البطاقة الصفراء للحقوق والواجبات التي يتمتع بها االردني بسبب حفاظه على هويته 

  .سارية المفعول " احتالل"طريق حمله لوثيقة وارضه الفلسطينية عن 
وأوضح المصدر الذي فضل عدم بيان هويته انه في حال انتهاء تصريح االحتالل االسرائيلي يتم 

ويحذر من مخاطر فقدان تصريح االحتالل وما يترتب , استدعاء الشخص من قبل دائرة المتابعة والتفتيش
اضافة الى اضطرار السلطات االردنية لتحويل بطاقته عليه من فقدان حقه التاريخي في فلسطين 

فلسطيني يقيم بشكل مؤقت على " خضراء"أردني بكل المواصفات السياسية والمدنية الى "الصفراء 
  .لمواجهة المشاريع الصهيونية واالسرائيلية" االراضي االردنية

 اشهر قبل 6ن كل مرة وأخرى كما أوضح ان المتابعة والتفتيش تقوم بتحذيره واهماله اربع مرات بي
  . تحويل البطاقة الصفراء الى خصراء في حال لم يقم بتجديد تصاريح االحتالل التي يحملها

وأضاف في حال قام المواطن الفلسطيني بتصويب وضعه وحصل على تصريح احتالل ساري المعفول 
وأن من , بطاقة الصفراء مرة اخرىاو هوية فلسطينية فان الدائرة تقوم بارجاع الرقم الوطني له ومنحه ال

يتقاعس عن تجديد وثائقه ويتم تصويب وضعه لن يطلب منه مغادرة االراضي االردنية او يمنع من 
العمل او منع ابنائه من الدراسة في المدارس الحكومية او تلقي الخدمة الصحية او يمنع من اقتناء سيارة 

  .وغيرها من االمور
 ويريد ان 18¯ من تصريح االحتالل الذي يحمله والده واكمل سن الفي حال كان الشخص ض: وقال

يزور االردن فان سلطات االحتالل االسرائيلي تقوم باخراجه من قيد والده وتمنحه تصريح احتالل ولدى 
دخول االردن يمنح البطاقة الخضراء على الجسورثم يتقدم بطلب للبطاقة الصفراء ويبرز تصريح 

. عول ويتم منحه البطاقة الصفراء من قبل السلطات االردنية ذلك الن وضعه قانونياالحتالل ساري المف
  ".من يحمل البطاقة الصفراء فهو مواطن اردني له كامل الحقوق ومنها السياسية"

اما من حيث الفاقد للمواطنة اي الذي انتهت مدة تصريح احتالله وبعد منحه اربع فرص متتالية لعامين 
, ه يفقد البطاقة الصفراء ويمنح الخضراء على اثرها يمنح جواز سفر لمدة خمس سنواتكاملين وعلى اثر

  .ويمنح حقوقا كاملة باستثناء السياسية
ونفى المصدر في وزارة الداخلية ان تكون الوزارة قد قامت بتغيير هذه االجراءات مؤخرا باتجاه سحب 

مشدداً على ان ال عالقة , اريح عمل مدتها سنةجوازات السفر المؤقتة لمدة خمس سنوات واستبدالها بتص
لدائرة المتابعة والتفتيش بتصاريح العمل للفلسطيني او غير الفلسطيني وان ذلك من اختصاص وزارة 

  .العمل
فان بعض مواطنين من اصول فلسطينة يؤكدون ان تطبيقات تعليمات فك االرتباط , من ناحية اخرى

  .تضعهم في اوضاع اجتماعية سيئة
مشيرين ان مشروع الزواج او اقتناء سيارة او , بتنا نشعر اننا معلقون في الهواء: قال احد هؤالءو

  .غيرها من المشاريع االجتماعية تتحول الى معجزات صعبة التحقيق
  18/9/2010، العرب اليوم، عمان

  
  ونروااألاعتراض أردني على تخفيض موازنة  .42

من مصادر سياسية مطلعة، أن الحكومة األردنية » عكاظ« علمت : عبد الجبار أبو غربية -عمان 
إلى كل من رئاسة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين » تمت صياغتها بعناية«وجهت رسالة 
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وإلى مجلس الدول المانحة تبين مخاطر تخفيض موازنة ومخصصات الوكالة وأعمالها في ) األونروا(
  الساحة األردنية

لهدف من المذكرة مساندة الجهد األردني والعربي في تحذير الممولين ووكالة وذكرت المصادر أن ا
األونروا من مخاطر تخفيض عملياتها وتحديدا في مخيمات لبنان واألردن مع خلفية قانونية ولوجستية 

يذكر أن األردن حذر مرارا من أخطار تقليص موازنة األونروا،  .وسياسية تتعلق بهذا الموضوع الشائك
برا أن وجود األونروا واستمرارها في عملها مع وجود المخيمات الفلسطينية، يعني إبقاء قضية معت

  .الالجئين الفلسطينيين حية
  19/9/2010، عكاظ، جدة

  
  رفض التجنيد االجباري في الجيش االسرائيلي: 48جنبالط وأرسالن لوفد دروز عرب الـ .43

اللبنـاني النائـب وليـد جنـبالط ان         » شتراكيالحزب التقدمي اال  «قال رئيس   :  سمر أزمشلي  -دمشق  
وحـدة الموقـف    «وشدد علـى    . »لن تؤدي الى شيء   «المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل      

، داعيـاً   »والصمود داخل فلسطين المحتلة لمواجهة كل أشكال االستيطان والعدوان على االرض العربية           
  .»سرائيليرفض الجندية في الجيش اال« الى 48عرب الـ 

وكان جنبالط يتحدث خالل لقاء عقد في قصر االمويين للمؤتمرات في دمشق اول من امس مع وفد ضم                  
، وشارك فيه رئيس الحزب     48 شخصاً من فلسطينيي الـ      189 شخص من اهالي الجوالن، و     900نحو  

  . عريضيالديموقراطي اللبناني النائب طالل ارسالن ووزير األشغال العامة اللبناني غازي ال
الوحدة هي مصدر القوة لنا جميعاً، خـصوصاً        «: بدوره، دعا أرسالن إلى ضرورة وحدة الصف، وقال       

إن زمن االنحطاط العربي المتمثل بالتخلي عـن        «: واضاف. »اننا في صدد مقاومة الغطرسة اإلسرائيلية     
ناع العـرب بوجـوب     الحقوق المنهجية لصالح األشرار بات يتطلب منا بذل جهود مكثفة ومتواصلة إلق           

  .»التضامن مع عرب فلسطين والجوالن المحتل
، اكـد التحـضير إلطـالق حمـالت         48وبعدما دعا أرسالن الى القيام بحمالت تضامن مع أهالي الـ           

 في المئـة    85لتوضيح الصورة عن عرب االراضي المحتلة، مشيراً الى أن االحتالل صادر ما يوازي              
هي أدنى  » حرس الحدود «للموحدين الدروز، وأن نسبة الذي يخدمون في        من األراضي المملوكة تاريخياً     

  . في المئة من المتطوعين0.49نسبة مئوية بين عرب الداخل اذ تشكل 
  19/9/2010، الحياة، لندن

  
   السياسية في المنطقةالخريطةأفشلنا تغيير : نجاد .44

ي ختام زيارته لدمشق امس، وقبل قال الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد ف:  ابراهيم حميدي-دمشق 
توجهه الى الجزائر في طريقه الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة، ان 

حققتا انتصارات كبيرة ألنهما افشلتا مخططات األعداء لتغيير الخريطة السياسية في «سورية وايران 
اً اعالمياً ايرانياً نقل عن احمدي نجاد قوله ان جبهة ان مصدر» فرانس برس«وافادت وكالة . »المنطقة

دول المنطقة تنضم واحدة تلو االخرى الى هذا الخط «، مشيراً الى ان »تقوى يوماً بعد يوم«المقاومة 
  .»الذي تسير في مقدمته سورية وايران

  19/9/2010، الحياة، لندن
  

  عالن نوايا حسنة وتعتبرها إ حول عملية السالم ترحب بجهود واشنطناسوري .45
أيدت األوساط السياسية السورية التحرك الدبلوماسي والتصريحات األميركية :  سعاد جروس- دمشق

من » إعالن حسن نوايا« اإلسرائيلي، لكنها اعتبرته بمثابة -حول عملية السالم ودفع المسار السوري 
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إن موقف سورية من » طالشرق األوس«وقالت مصادر مطلعة في دمشق لـ. قبل الجانب األميركي
وجود شريك يرغب «، وهذا يحتاج إلى »السالم خيار استراتيجي«: السالم ما زال قائما على أساس

هل يوجد في إسرائيل : السؤال القديم ما زال قائما، وهو«وأضافت أن . »وقادر على صنع السالم
  .»شريك؟

كي على أساس أن األرض غير قابلة إن سورية تؤيد التحرك األمير«وتابعت المصادر المطلعة تقول 
 6على أساس النقاط الـ) حزيران(للتفاوض، وأن التفاوض يكون حول توصيف خط الرابع من يونيو 

وأكدت . » اإلسرائيلية عبر الوساطة التركية-التي تم وضعها في المفاوضات غير المباشرة السورية 
التفاوض يجري حول توصيف خط «ى أن ، مشددة عل»أن سورية لن تفاوض على االنسحاب«المصادر 

  .»الرابع من يونيو واألمور المستتبعة لالنسحاب الكامل
  19/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   إبحار سفينة سورية تحمل مساعدات إلى غزة   .46

 طنا من 650أبحرت، أمس، من ميناء طرطوس على الساحل السوري سفينة محملة بنحو : )يو بي آي(
وقال وزير الدولة لشؤون الهالل السوري . سانية المقدمة من سوريا إلى قطاع غزة المساعدات اإلن

السفينة التي أبحرت إلى غزة عبر ميناء العريش “الدكتور بشار الشعار في تصريح صحافي إن 
. ”  طناً من المواد الطبية والعالجية40 طناً من المساعدات اإلنسانية منها أكثر من650المصري تحمل 

من جانبه أعرب رئيس منظمة  .” حمولة السفينة هي تبرع من الشعب السوري“ الشعار إلى أن ولفت
أمله في أن تصل هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن وأن “الهالل األحمر عبد الرحمن العطار عن 

تسهم في تخفيف معاناة األشقاء الفلسطينيين نتيجة الحصار الجائر المفروض عليهم من قبل سلطات 
  . ” االحتالل

  19/9/2010، الخليج، الشارقة
  

    للسياح في سيناء  " تهديدات"بـ " سرائيليةإ"القاهرة تنفي مزاعم  .47
عن وجود ” اإلسرائيلية“نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى، ما أعلن بوسائل اإلعالم : القاهرة

اء خالل فترة األعياد اليهودية القادمين إلى شبه جزيرة سين” اإلسرائيليين“تهديدات باستهداف للسياح 
  .المقبلة 

وقال المصدر إن منطقة شبه جزيرة سيناء آمنة تماما، وال توجد بها بأي حال من األحوال منظمات 
تسير بشكل طبيعي ” اإلسرائيلية“إرهابية، وال خاليا ألي منظمات إرهابية، مشيرا إلى أن حركة السياحة 

  .” اإلسرائيلية“عالم وإنها لم تتأثر بما زعمته وسائل اإل
وقال المصدر إن التحذيرات من الممكن أن تكون ذات أهداف سياسية بعد بروز دور مصر في 

، مؤكدا أن التحذيرات ال تؤثر في سوق السياحة ”اإلسرائيليين”المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين و
  .سنويا % 7دة رغم أن المعدل العالمي للزيا% 20المصري، وأنه حقق زيادة قدرها 

  19/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  "إسرائيل" خالل محاولة تسلل الى مقتل سودانيين برصاص الشرطة المصرية .48
قتلت الشرطة المصرية سودانيين وأصابت اربعة اخرين بالرصاص خالل محاولة :  رويترز– شالعري

اجرا افريقيا على االقل على الحدود  مه28ومنذ بداية العام قتل  .تسلل الى اسرائيل عبر الحدود الدولية
ورصدت إحدى دوريات .  مهاجرا في العام الماضي19خالل محاوالت التسلل الى اسرائيل بينما قتل 

الشرطة المصرية ستة سودانيين وهم يحاولون اجتياز األسالك الشائكة الحدودية المصرية مع اسرائيل 
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سط سيناء ، ولم يستجيبوا لنداءات الشرطة بالتوقف والكف  بمنطقة الكونتال و50عند العالمة الدولية رقم 
  " .عن محاولة التسلل ما أدى إلى إطالق الرصاص المباشر عليهم

  19/9/2010، الدستور، عمان
  

  لن نترك أطفال فلسطين عرضة لألمراض: ونروااأل .49
 جون غينج أن في غزة” أونروا“أكد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  :غزة

أونروا لن تسمح بتعرض أطفال فلسطين لألمراض النفسية، وتعاطي الحبوب المخدرة بسبب األوضاع “
  .” المحيطة بهم من حرب واحتالل وحصار وفقر

، المنفذ ” المواقع البحرية2010ألعاب الصيف “وقال غينج، أمس، خالل حفل تكريم فريق عمل مشروع 
إن جميع تلك الظروف المحيطة بالطفل والمرأة الفلسطينية تؤثر بشكل  “من قبل الوكالة ومنتدى شارك
ألعاب الصيف والمشاركة النسوية فرصة لمنح السعادة “ولفت إلى أن . ” سلبي في ظروفهم المعيشية

  .” ضرورة تفعيل دور المرأة واألم الفلسطينية“، مؤكداً ”لألطفال ألنهم بحاجة ضرورية لها
  19/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   الحل الوسط بشأن المستوطناتلقبولهكارتر ينتقد أوباما  .50

، الرئيس باراك أوباما »يوميات البيت األبيض« انتقد الرئيس االميركي جيمي كارتر في كتابه :رام اهللا
  .لتراجعه عن موقفه بالوقف التام في البناء في المستوطنات، والقبول بالتجميد المحدود كحل وسط

أسوشيتد «اإلسرائيلي االلكتروني أن كارتر أشار في كتابه الذي اشترت وكالة » هآرتس«وذكر موقع 
نسخة منه امس االول، إلى أنه من أبرز سياسة أوباما تجميد االستيطان، مستغربا التحول في » برس

 انتهاء قراره والقبول بالتمديد للوقف وليس اإليقاف الكامل، خاصة في ظل التلويح باستئناف البناء بعد
ووجه كارتر انتقادا آخر لزميله الرئيس االسبق بيل كلينتون  . أيلول الجاري26الفترة المحددة له في 

  .الذي سمح بتوسيع االستيطان في الضفة الغربية في عهد حكمه للواليات المتحدة بشكل كبير 
فلسطين للسالم ال «اب وسببت وجهات نظر كارتر جدال واسعا في إسرائيل العام الماضي بعد إصداره كت

  .وتشبيه ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية بالفصل العنصري في جنوب أفريقيا» للفصل العنصري
  19/9/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   إلى الحفاظ على مسار العملية التفاوضيةونتنياهوسيري يدعو عباس  .51

في الشرق األوسط روبرت سيري كالً من المسؤولين دعا منسق األمم المتحدة لعملية السالم : نيويورك
الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى الحفاظ على مسار العملية التفاوضية القائمة، وعدم االنسحاب منها، ذلك 

  .، حسب تقديره"تجدد األمل في إحقاق السالم في المنطقة"أنها 
إن صنع السالم ليس سهالً ويحمل "، )17/9(وقال سيري، في اجتماع مجلس األمن الدولي، يوم الجمعة 

، مؤكّداً على ضرورة دعم المفاوضات "معه عدداً من المخاطر، إال أن تداعيات عدم تحققه أكثر خطورة
وتعزيز فرص نجاحها وضمان اكتمالها إلى حين التوصل إلى اتفاق سالم ثنائي بشأن القضايا العالقة بين 

  .الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي
شار المبعوث األممي إلى أن اتفاق كل من رام اهللا وتل أبيب حول قضايا الوضع النهائي، سيكون وأ

يتضمن التنازالت الالزمة لتحقيق اتفاق سالم شامل إلنهاء الصراع، "، ومن المقرر أن "غير مؤقت"اتفاق 
  .، وفق قوله"ألمنوخلق دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة بجانب دولة إسرائيلية تتمتع با

 18/9/2010قدس برس، 
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   الشمالية القادمة ضد حزب اهللا وسوريا حربها "إسرائيل"كيف ترى  .52
بدأ المشهد الشرق أوسطي في العاصمة األمريكية واشنطن دي سي، صـباح            : قسم الدراسات والترجمة  

ضرورة تكثيف الجهـود    اليوم ومساء األمس وهو يأخذ طابعاً متعاكساً، فبينما يتحدث بعض الخبراء عن             
الدبلوماسية الوقائية األمريكية باتجاه الدفع لألمام من أجل تحقيق السالم، فقد تحدث خبراء آخرون عـن                
ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الوقائية األمريكية لجهة االستعداد من أجـل إدارة الوضـع الـشرق                

ما هي حقيقة سردية الحرب الشرق      : المحتملةأوسطي الجديد الذي سوف ينشأ على خلفية الحرب الجديدة          
  أوسطية الجديدة؟ وما هي ترسيمات خطوط سيناريو هذه الحرب؟ وما هي أبرز رهاناتها؟

  توصيف المعلومات: الحرب الشرق أوسيطة الجديدة* 
نشرت دوائر اللوبي اإلسرائيلي تقريراً مفصالً تحدث عن الحرب الشرق أوسطية الجديدة المحتملة، وفي              

  :هذا الخصوص نشير إلى النقاط والتفصيالت اآلتية
  ).إسرائيل في مواجهة حزب اهللا وحلفائه: إذا جاءت الحرب(حمل التقرير عنوان • 
  . صفحة من القطع المتوسط60: حجم التقرير• 
-قام بإعداده جيفري وايت خبير جماعات اللوبي اإلسرائيلي فـي الـشئون العـسكرية             : إعداد التقرير • 

  .ةاألمني
هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن تقرير الخبير جيفري وايت قد سعى لمقاربة سيناريو الحرب الشرق أوسطية                

  :الجديدة المحتملة، من خالل النقاط اآلتية
  . إشاعات الحرب-
  . الحرب من جانب حزب اهللا اللبناني-
  . الحرب من جانب إسرائيل-
  . الحرب ما وراء إسرائيل وما وراء حزب اهللا-
  . الشكوك والتداعيات-
  . االستنتاجات-

يعتبر هذا التقرير من التقارير ذات األهمية الكبيرة، وذلك ألن جيفري وايت الذي قام بإعداد هذا التقرير،                 
من أبرز خبراء اللوبي اإلسرائيلي الذين تلعب تحليالتهم ودراساتهم دوراً هاماً في تشكيل األداء السلوكي               

األمني األمريكي إزاء إسرائيل وإزاء المنطقة؛      -يلي واألداء السلوكي العسكري   األمني اإلسرائ -العسكري
وإضافةً إلى ذلك، فإن جيفري وايت الذي يتولى حالياً منصب مسئول معهد واشـنطن لـسياسة الـشرق                  

 عاماً في خدمـة وكالـة مخـابرات الـدفاع           34األدنى للشؤون العسكرية واألمنية، قد سبق وأن قضى         
  .على وجه الخصوص في مجال التخطيط العملياتي والسياسياألمريكية، و

  أبرز النقاط والمعلومات: الملخص التنفيذي* 
يقول جيفري وايت، بأن األشهر الماضية قد شهدت نقاشاً كبيراً حول التوترات المتزايدة بـين إسـرائيل                 

اندلعت بالفعل في حدود    وحزب اهللا وحلفاءه سوريا وإيران، ويضيف جيفري وايت قائالً بأن الحرب إذا             
  :إسرائيل الشمالية، فإنها سوف تكون حرباً متميزة باآلتي

 التي اندلعت في جنوب لبنان بـين        2006 الكثير من االختالف مع القليل من التشابه مع حرب صيف            -
  .القوات اإلسرائيلية وحزب اهللا اللبناني

  . العدد الكبير من الخسائر المادية والبشرية-
  .سياسية-نطقة باتجاه نتائج جديدة حاسمة لجهة تغيير التوازنات الجيو دفع الم-

األمني المقارن، فقد أشار التقرير إلى النقـاط        -هذا، وعلى أساس االعتبارات المتعلقة بالتحليل العسكري      
  :اآلتية

  :إذا اندلعت الحرب، فإن مجريات المواجهة سوف تكون على النحو اآلتي: أطراف القتال• 
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  :سلوك حزب اهللا القتالي جهود -
شن الهجمات الصاروخية المكثفة ضد األهداف اإلسرائيلية المدنية والعسكرية بما يؤدي إلـى             : الهجوم+ 

  .وقوع أعداد كبيرة من الخسائر والضحايا
اعتراض العمليات العسكرية اإلسرائيلية الجوية والبرية والبحرية داخل األراضي اللبنانية، بما           : الدفاع+ 
ي إلى المزيد من الضحايا المدنيين اللبنانيين مع اإلبقاء على عناصر حزب اهللا سليمة ألطـول فتـرة     يؤد

  .ممكنة
ويضيف جيفري وايت قائالً، بأن دور سوريا وإيران في هذه المرة سوف يركز علـى دعـم وتعزيـز                   

يفري وايت قائالً   وإضافة إلى ذلك، تحدث ج    . قدرات حزب اهللا لجهة المواصلة في المواجهة ضد إسرائيل        
  :بأنه إذا حدث وأصبحت سوريا طرفاً في المواجهات، فإن األكثر احتماالً هو حدوث اآلتي

 الحماية والدفاع ألقصى حد ممكن عن القدرات العسكرية واالقتصادية والسياسية واألمنية واالجتماعية             -
  .السورية

  .بناني تقديم المزيد من الدعم والتعزيز المباشر لحزب اهللا الل-
  . إقامة وجود عسكري في لبنان-
  . بل المزيد من الجهود لجهة إلحاق الهزيمة بالقوات اإلسرائيلية وإرغامها على االنسحاب من الجوالن-

أما بالنسبة إليران، فقد أشار جيفري وايت قائالً بأنها سوف تسعى لجهة دعم التصعيد وفقاً لعدة خطوات                 
  :بما يمكن أن يتضمن اآلتي

  .ديم المزيد من القدرات العسكرية لسوريا وحزب اهللا اللبنانيتق• 
  .تقديم المزيد من الخبراء والمستشارين والفنيين وربما بعض الوحدات القتالية• 
تنفيذ المزيد من العمليات السرية ضد المصالح اإلسرائيلية بواسطة األطراف الثالثة األخرى المدعومة             • 

  .إيرانياً بشكل سري
  .باتجاه رفع مستوى التوترات في المنطقة وعلى وجه الخصوص في منطقة مضيق هرمزالدفع • 
  .ترتيب الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل• 

وبالنسبة إلسرائيل، فقد تحدث جيفري وايت قائالً بأن السلوك العسكري اإلسرائيلي سوف يركـز علـى                
  :األرجح على اآلتي

  .أن يشمل سوريا وإيران السعي لمنع الحرب من التوسع بما يمكن -
 اللجوء الستخدام عمليات التعبئة والحشد ونشر المزيد من القوات مع المزيد من إطالق التهديدات بمـا       -

  .يؤدي إلى ردع سوريا وإيران من مغبة التدخل في الحرب إلى جانب حزب اهللا اللبناني
إلسرائيليون بأنهـا تـستخدم لتمريـر        اللجوء إلى استهداف بعض البنيات التحتية السورية التي يعقتد ا          -

  .اإلمدادات لحزب اهللا اللبناني
 تعزيز عمليات تعبئة القدرات اإلستراتيجية اإلسرائيلية مع إطالق المزيد من التهديدات إليران بأن أي               -

تورط إيراني مباشر في الحرب إلى جانب حزب اهللا اللبناني معناه أن طهران قد شـنت الحـرب ضـد                    
  .مر الذي سوف يعطي إسرائيل الحق في مهاجمة إيرانإسرائيل، األ

تحدث جيفري وايت في هذه النقاط عن عموميات المواجهة المحتملة على أسـاس اعتبـارات الوضـع                 
  .الكلي، مع مالحظة أنه لم يتطرق إلى األوضاع الجزئية الخاصة بهذه الواجهات المحتملة

  المقاربات العملياتية اإلسرائيلية للحرب* 
 جيفري وايت إلى أن إسرائيل سوف لن تسعى في حربها الجديدة المتوقعة ضد حزب اهللا وحلفـاءه                  أشار

  :إلى تنفيذ العلميات التي تسعى إلى
خوض المواجهات النفسية من أجل كسب التعاطف وإحداث االنقسامات في أوساط السكان المدنيين في              • 

  .جنوب لبنان وغيره
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  .متماثلة-العادية والالتنفيذ العمليات العسكرية غير • 
وبالتالي، فإن تركيز إسرائيل سوف يكون على خلفية مقاربات قدرات حـزب اهللا التقليديـة بالقـدرات                 
التقليدية اإلسرائيلية، وذلك على أساس اعتبارات أن إسرائيل قد أدركت خطر حزب اهللا اللبناني باعتباره               

  :االستعدادات العملياتية اإلسرائيلية تضمنت اآلتيو. خطر تقليدي، ونفس الشيء بالنسبة لقدرات حلفائه
  :تحسين قدرات القوات الجوية اإلسرائيلية• 
 المزيد من التدريب على الطلعات الجوية الطويلة المدى بما يتيح القدرة على استهداف المناطق البعيدة                -

  .بما يصل إلى العمق اإليراني
  .ب المتعددة الجبهات والحروب اإلقليمية الكبيرة التدريب على العمليات الجوية في حالة الحر-
 التدريب على تنفيذ عمليات إعادة التزويد الجوي بالوقود بما يتيح مواصلة العلميات الجويـة الحربيـة      -

  .بشكل مضطرد
  . تعزيز قدرات الدفاع الجوي ضد الطائرات والصواريخ والمقذوفات-
  .16- تطوير وترقية تقنية طائرات إف-
  ).بدون طيار( وتطوير استخدامات طائرات يواف  ترقية-
 التدريب المكثف على تحقيق االنسجام والتنسيق العملياتي بين عمليات القوات الجوية وعمليات القوات              -

  .البرية
 إلحاق عدد من ضباط القوات الجوية بمراكز قيادات القوات البرية بما يتيح تحقيق االنسجام التعبـوي                 -

  .لقوات الجوية والقوات البريةوالعملياتي بين ا
سعى جيفري وايت إلى إيضاح وجهة نظره من خالل العديد من الجداول التـي حاولـت بالقليـل مـن                    

  .التفصيل تأكيد وجهة نظره إزاء مجريات سيناريو الحرب الشرق أوسطية الجديدة المتوقعة
  المقاربة اإلستراتيجية للحرب المتوقعة* 

ى أن اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية سـوف تـسعى لـدعم األهـداف             أشار تقرير جيفري وايت إل    
  :السياسية، بحيث يتحقق ذلك من خالل

  . نشر القوات اإلسرائيلية-
  . توظيف القوات اإلسرائيلية-

وعلى أساس اعتبارات عملية النشر والتوظيف، فإن أهداف إسرائيل في الحرب الجديدة سوف تتمثل في               
  :اآلتي

  . اهللا على التخلي عن الحرب وفقاً للشروط المواتية إلسرائيلإرغام حزب• 
  .تقليل المشاركة السورية في الصراع ودعم حزب اهللا• 
  .الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني بما يجبرهما على قطع تعاونهما مع حزب اهللا اللبناني• 

الذي سـبق   " الضاحية"المرة على تطبيق مبدأ     أكد جيفري وايت بأن القوات اإلسرائيلية سوف تركز هذه          
، ولكن هذه المرة بشكل مكثف بما يتضمن استهداف بنيات حـزب اهللا             2006أن طبقته في حرب صيف      

  .التحتية والتي من بينها قياداته ومناطق تمركزه
كثافة، خلص التقرير إلى أن حرب إسرائيل الجديدة القادمة على حدودها الشمالية سوف تكون أكثر شدة و               

 يجب على اإلسرائيليين إدراك أنها حرب يجب أن تحتمل نتيجة           -وفقاً لكل الحسابات  –وبأن هذه الحرب    
كسب إسرائيل لنتيجة الحرب، بما يتيح لإلسرائيليين القيام بعملية تغيير شاملة في قواعد لعبة              : واحدة هي 

  .مع سوريا ولبنانالصراع في المنطقة، وعلى وجه الخصوص معادلة الصراع اإلسرائيلي 
 18/9/2010، الجمل بما حمل
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   التصور الفلسطينيغيابالمفاوضات إذ تكشف  .53
  نهلة الشهال

هل يهتم الفلسطينيون، أقصد عموم الناس، بالمفاوضات الجارية؟ وتعريـف االهتمـام            : من باب الفضول  
واقعيـة تعـدل فـي      ليس متابعة ما يجرى من سفر ولقاءات وتبادل تصريحات، بل توقع نتائج عملية و             

وأن الفلسطينيين يعرفون أن محركات التغيير تعمـل        . المرجح أن الجواب بالنفي   . حياتهم كما هي قائمة   
فـإن بنيـت غـداً      . ضدهم...  فاعلة وذات تأثير   – على األرض    –في مكان آخر، وأنها في ذلك المكان        

ة الفلـسطينيين فـي جوارهـا،        وحدة سكنية جديدة جنوب القدس، فسيكون لذلك تبعات على حيا          1300
وسيزداد اختناق المعابر القليلة التي ما زالت قائمة بين األراضي الفلسطينية، هذه المرة باتجاه بيت جاال                

سيقول كل فلسطيني، بما في ذلك من يتبع السلطة، إن المفاوضات بال طائل،             . التي تقابلها جيلو المتوسعة   
والحـق  . وسيقول من يعارض السلطة إنها متواطئة مع االحتالل       . رعلى القيام بالدو  " مجبرة"وإن السلطة   

فهذا نقاش يشبه في السياق الحالي الخالف على تحديد جـنس المالئكـة، ألن              ! أنه ال فارق بين األمرين    
  .الجميع يتوافق علناً أو ضمناً على التقييم

فهـذا موقـف    . لفعل الـسياسي  ليس معنى ذلك أنه ال طائل من المفاوضات إجماالً، كوسيلة من وسائل ا            
. عدمي والسياسي تعريفاً، وال يوجد مثال واحد في التاريخ عن صراع أو نضال لم يمر بالتفاوض المديد                

وفي المقام الثاني، فال بد من عدم اختزال أو تبسيط األمر إلى مفاوضات أو كفاح مـسلح، فهمـا غيـر                     
 ويمكن استنباط وسـائل نـضال       – في التاريخ     كما حدث  –متناقضين، بمعنى أنه يمكن ممارستهما معاً       

  !).معاً(أخرى سواهما، من دون أن تكون متناقضة معهما 
، وهما في الواقـع ليـسا       "خيارين"يسمونهما  (هل ذلك تشاطر كالمي كما يقول دعاة الحسم بين الموقفين           

وهكذا يقول أتباع   . بةعامة باتت تنبذ التعقيد وتجنح إلى تبني هياكل واضحة ومرت         " أخالق"هناك  ). كذلك
بينما . حسناً، المفاوضات عقيمة، ولكن ما البديل؟ ويظنون أنهم أفحموا مجادليهم وبرروا أنفسهم           : السلطة

قوة اإليمـان والعقيـدة والـسالح والـصواريخ واألنفـاق           "يقول مناهضو السلطة إن الحل يرتكز إلى        
لقسام، في تعليقه على اجتماع شرم الـشيخ أو         ، بحسب السيد أحمد الجعبري قائد كتائب ا       "واالستشهاديين

وكالهما يفترض انه يمكن توفير حلقة مفقودة في الوضع السياسي          . الجولة الثانية من المفاوضات الحالية    
الفلسطيني كما هو قائم، تتعلق بامتالك تصور ذاتي للمرتجى والممكن على السواء، يحدد الصلة بينهمـا                

علق بواحدهما دون اآلخر، ويستند إلى خيال سياسـي يبلـور الخطـوات             بدل وضعهما في تنافر، وال يت     
ما يقال له استراتيجية، بما هي ليست مجرد تكرار ببغاوي لألهـداف العامـة وتغـنٍ                : الكفيلة بتحقيقهما 

  .بالمبادئ والحقوق، وليست براغماتية انتهازية فاقدة بوصلةَ توجهها وتقول لها ما هو المسموح والممنوع
وهو يقوم في المرحلة الحالية على انتزاع اعتـراف         . الطرف اإلسرائيلي مثل هذا التصور الذاتي     يمتلك  

 بيهودية الدولة اإلسرائيلية، ليس ضمناً كما هـو الواقـع، ولكـن جهـاراً               - أولياء الحق    –الفلسطينيين  
ناسـبة مـع هـذا     وقد بلوروا استراتيجية مت   . وفصاحة، مما يظنه اإلسرائيليون ترسيخاً لشرعية وجودهم      

التصور، تقوم على استخدام القوة والواقع االحتاللي لفرض تعديالت ديموغرافية وإنشائية على األرض،             
في مفردات اللغة السائدة وفي مرتكزات الخطاب المستخدم، بما         ... وأيضاً إلرساء مألوف وشائع ومحرم    

يسمحان لهم  " صدقية واحتراماً "هم  وهم يريدون من المفاوضات أن تعطي     . يالئم مصالحهم وتصورهم ذاك   
بالتغطية على ما يرتكبون، في ظل موقف دولي إن لم يكن متواطئاً معهم حباً بهم، فعجـزاً وخـضوعاً                   

  .لألقوى، وتقديراً للمصالح المشتركة
ليس فحسب ألن   . هل يمكن قول الشيء ذاته بخصوص الطرف الفلسطيني؟ بالتأكيد كال، وبكل المقاييس           

لسطينية لم تتمكن من التوافق على حد أدنى وطني ضابط، بل ألنها تتصارع تحديداً من أجل                األطراف الف 
ولذلك ال  . وهي تتوسل العملية السلمية لهذه الغاية     . أن يتحقق فشل الطرف اآلخر بل ومحقه كهدف أسمى        

 تسمية أخـرى،    ، وسيكون لها غداً   "مفاوضات مباشرة "ومنها مرحلتها الحالية المسماة     (تعود هذه العملية    
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أنه المفاوض المعترف به دولياً وعربياً،      " شرعية"السيد عباس عبر    : سوى وسيلة إلثبات الوجود   ) وهكذا
. وكفى المؤمنين شـر القتـال  . المعارضة تحديداً " شرعية"وحماس ومعها سائر الفصائل المعارضة عبر       
  هل يمكن الوقوع على تواطؤ أكبر من هذا؟

السلطة الفلسطينية تتلقى باليين الـدوالرات      . ف الفعلي على وضعية العجز هذه     هناك تعيش األطرا  ! نعم
من مانحين رسميين ومنظمات متنوعة، بحجة أنها منخرطة في العملية السلمية، وأنها تقـارع حمـاس                

وهـي تـدورها لالغتنـاء      . اإلسالمية، وأنها واجهة التعويض الدولي عن الظلم الالحق بالفلـسطينيين         
التشغيل الذاتي وإعاشة الموظفين وعائالتهم ودوائر أوسع من الناس، بحيث ال يموت أحد من              الشخصي و 

العمليـة  (جوع، ويعتاد الناس على حلقات التبعية المتداخلة، ويصبحون معالين بفضل تلك البقرة الحلوب              
تعاطفـاً  ، فتنال هـي األخـرى       " العملية -ضد  "وسلطة حماس في غزة تعتاش على دورها ك         ). السلمية

وما زالت تتحدث عن الكفاح المسلح، وتتلقـى        " تقاوم"بسبب الوضعية الخانقة لغزة، وتمثيلها للجهة التي        
ولتدعيم سـلطتها الذاتيـة     (مساعدات من مصادر متنوعة تدورها للحيلولة دون موت الناس من الجوع            

  ).ولالغتناء الشخصي أيضاً
ث تُكمل الواحدة األخرى، بل ال يمكن أن تزدهر الواحدة من دون            إنها بنية متكاملة إذاً، وهي متقابلة بحي      

  .خصمها/رديفها
أن تدعى السلطة الى تقديم اسـتقالة سياسـية      : ما هي عناصر التصور الذاتي واالستراتيجية هذين؟ مثال       

وكأن ! ييجاب بأن ذلك ييتِّم الشعب الفلسطين     .  أمام األمم المتحدة   - أي تعلن وتوضح محاجتها      –" مبنية"
مؤسسات الشعب الفلسطيني ستذوب، بينما يفترض أن يعمل على تقويتها لمجابهة كل الحاجات اليوميـة               

االستقالة، كحركة اعتراضية على الضغوط الدولية واإلمالءات اإلسرائيلية، تضع كـل           . وتحمل أعبائها 
على اتخاذ مثل هذه الخطوة،     " فقتوا"يجيب البعض بأن السلطة ال يمكن أن        . تلك الجهات أمام مسؤولياتها   

واألمـل أو الطاقـة عليـه لـدى         (بينما المقصود أن تنشأ حالة نضالية عامة تستعيد زمـام المبـادرة             
النـضال الفلـسطيني    " غايـات "، وتولد دينامية ذاتية ذات قدرة توحيدية، تياراً طاغياً يبلور           )الفلسطينيين

 في الوقت نفسه موضعة المسألة الفلسطينية على الساحة         اليوم، أي المطلوب والمسموح والممنوع، ويعيد     
  .الدولية حقاً، وليس الوصاية األميركية، ويسجلها كمادة حارقة غير محتواة، تضغط إليجاد حل لها

بغير مثل ذلك، سيبقى توازن القوى بين إسرائيل والطرف الفلسطيني المفاوض مختالً إلى حد مذهل، كما                
س ألن إسرائيل أقوى عسكرياً، بل ألن الطرف الفلسطيني يذهب إلى المفاوضات            وهو مختل لي  . هو حالياً 

، أي مختبئاً خلف    "إذا فشلت فسينتصر التطرف   "، و   "ال تفشّلوني أمام حماس   : "عارياً إال من ابتزاز أوحد    
  !أي بؤس هذا؟. لنفسه... عدائه

  19/9/2010، الحياة، لندن
  

  رتساؤالت قاسية في مناخ التفاوض المباش .54
  بالل الحسن

  .وطائرات تغير على الناس في غزة.. وفود تتفاوض في القدس
وعمليات اعتقال إسرائيلية تتواصل فـي      .. جلسات مفاوضات تنتقل من واشنطن إلى القاهرة إلى القدس        

  .الضفة الغربية بشكل يومي
ات، وال يطلـب    وفي كل هذه الحاالت ال يحتج المفاوض الفلسطيني، وال يعترض، وال يطلب وقف الغار             

  .التي يفترض أنها المنطقة التي يسيطر عليها" المنطقة ألف"حتى وقف االعتقاالت في 
فقد مضى زمن طويل، كان العالم بأكمله، بما فيه العالم          . تحتاج إلى وقفة  ) القدس(ثم إن المفاوضات في     

 بضم القدس إليهـا فـور       قرار إسرائيل : الغربي برمته، يعتبر القدس مدينة محتلة، رافضين بذلك أمرين        
وحين كـان زائـر    . وقرار إسرائيل فيما بعد باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل        . 1967احتاللها عام   
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رسمي غربي يزور إسرائيل رسميا، ويتم ترتيب لقاء له مع وزير آخر في القدس، كان ذلـك الـوزير                   
ر، على االعتـراف بقـرار ضـم        الغربي يرفض حضور هذا اللقاء، ألنه ينطوي، ولو بشكل غير مباش          

وكان مثل هذا الموقف يشكل دعما للموقف الفلسطيني، وللموقف العربـي، الـذي             . المدينة إلى إسرائيل  
  .يرفض القرارات اإلسرائيلية بشأن القدس

وقد حصل منذ سنوات، وربما منذ اتفاق أوسلو بالتحديد، أن تساهل المفاوض الفلـسطيني بـشأن هـذه                  
وحين تراخى المفاوض الفلسطيني    .  إسرائيلي في القدس   -اجتماعات تفاوض فلسطيني    القضية، وتم عقد    

بشأن هذه القضية الدقيقة والحساسة، بدأ موقف الشخصيات السياسية الغربية يتراخى هو أيـضا، ويقبـل          
وشيئا فشيئا أصبح األمر عاديا من حيـث المظهـر،          . دعوات إسرائيل لعقد اللقاءات الرسمية في القدس      

كنه انطوى من حيث الجوهر على اعتراف غربي واقعي بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وكان هذا                ول
انتصارا سياسيا إلسرائيل، جاءها بشكل غير مباشر، وكنتيجة غير مباشرة أيضا لنتـائج اتفـاق أوسـلو      

  .الكارثية
 التحريـر الفلـسطينية،     واآلن، يذهب الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس منظمة         

ورئيس حركة فتح، ليجتمع مع الوفد اإلسرائيلي المفاوض في القدس، مشاركا بذلك في تقديم االعتـراف                
الواقعي بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل، مع أنه يقول ويؤكد أن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولـة                  

  .فلسطين، وأنه مصر على أن يطرح ذلك في سياق المفاوضات
ذا لو أن رئيس السلطة الفلسطينية قال إنه ال يقبل عقد اجتماع تفاوضي في مدينة القدس؟ ماذا لو أنـه                    ما

طلب أن يكون االجتماع في أي مكان آخر غير القدس؟ من المؤكد أن المفاوض اإلسـرائيلي سـيحتج،                  
 يقول إن القدس    سيشعر بحرج شديد، فهو ال يستطيع أن      ) النزيه(وسيحتج بشدة، ولكن الراعي األميركي      

جزء من دولة إسرائيل، وهو ال يستطيع أن يغامر ويعلن موقفا ضد حكومة دولة إسرائيل، وهنا يبـرز                  
ماذا لو حدث هذا الحرج األميركي فعال؟ هل يضير ذلك رئيس السلطة الفلسطينية أم يعزز موقفه                : سؤال

  التفاوضي؟
ياسر عرفات من عبور، مجرد عبور، شوارع       نقول ذلك ونحن نتذكر أن إسرائيل منعت الرئيس الراحل          

لمـاذا؟ كـان    . كان محرما على ياسر عرفات أن تطأ قدماه أي شارع من شوارع القدس            . مدينة القدس 
عاصمة لدولة فلسطين، وتسمع كيف أن عرفات       " كلها"اإلسرائيليون يعرفون أن عرفات يتطلع إلى القدس        

ا سيرفع في يوم ما علم فلسطين فوق مآذن القـدس وفـوق             يردد دائما قولته الشهيرة، بأن شبال فلسطيني      
فهل هناك اآلن، في قيادة السلطة      . وكان الموقف اإلسرائيلي يريد معاقبته على موقفه هذا       . كنائس القدس 

الفلسطينية من يرفض مقولة عرفات؟ وهل هناك في قيادة السلطة الفلسطينية من أبلغ حكام إسرائيل بأنه                
 ندري إذا كان شيء من هذا قد تم أم ال، إال أن التساهل الفلسطيني في قبول مبدأ                  يرفض قولة عرفات؟ ال   

  .عقد االجتماعات في القدس يثير الحيرة، ويثير تساؤالت صعبة
، وقتلـت مناضـال     )منطقة طولكرم (وفي خضم المفاوضات، دخلت دورية إسرائيلية إلى الضفة الغربية          

، وقالت إنه مسؤول عسكري في كتائب القـسام،         )لماذا لم تعتقله؟   (وهو في فراشه  ) إياد شلباية (فلسطينيا  
حدث ذلك من دون أن يحـتج       . وإنه مسؤول عن هجومين فدائيين تم إنجازهما في الضفة الغربية مؤخرا          

فهل يسلم  . المفاوض الفلسطيني، ومن دون أن يطلب، مثال، وقف االغتياالت على األقل أثناء المفاوضات            
ني بأن من حق إسرائيل أن تغتال الفلسطينيين في منطقة الـسلطة الفلـسطينية ألنهـم                المفاوض الفلسطي 

  .فدائيون؟ ومن دون أي اعتراض منها؟ على السلطة أن تجيب على هذا السؤال
فقبـل فتـرة، قـام      . ولكن على السلطة الفلسطينية المفاوضة أن تجيب قبل ذلك على سؤال أكثر إحراجا            

، أي في المنطقة التي تقع بالكامل، إداريا وأمنيا، تحـت           "المنطقة ج " فدائية في    فدائيون فلسطينيون بعملية  
وهنا كانت المفاجأة الكبرى بأن إسرائيل لم تفعل شيئا، لم تدخل إلـى أي              . سلطة قوات األمن اإلسرائيلية   

ـ     . مدينة، ولم تدخل إلى أية قرية، ولم تعتقل أي فلسطيني، وصمتت حتى إعالميا             . أةثـم حـدثت المفاج
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، "المنطقـة ج  "تحركت قوات األمن الفلسطينية لتحقق في عملية فدائية حدثت خارج نطاق سلطتها األمنية              
ومع ذلك، ورغم ذلـك، بـدأت قـوات األمـن     . وهو أمر ال يحدث مثيل له في أي مكان آخر في العالم     

تى وصل عدد المعتقلين    الفلسطينية تعتقل وتعتقل، وبعد كل حملة اعتقاالت تبدأ حملة اعتقاالت جديدة، ح           
وبعد فترة من هذه االعتقاالت، أعلنت قوات األمن الفلسطينية بكـل فخـر، أنهـا               .  معتقل 700إلى نحو   

، وأعلنـت فـورا، ومـن دون أن         "المنطقة ج "تعرفت على أعضاء الخلية التي نفذت العملية الفدائية في          
  .اإلسرائيلييسألها أحد، أنها لم تقدم ما لديها من معلومات إلى األمن 

كيف يمكن أن نفهم هذا الحدث؟ هناك طريقة واحدة للفهم، وهو أن قوات األمن الفلسطينية، التي يسميها                 
، قامت بالعمل نيابة عن قوات األمـن        )دايتون(الفلسطينيون في الضفة الغربية قوات الجنرال األميركي        

صبحت مسؤولية هذه القوات حماية األمن      فهل هذه هي مهمة قوات األمن الفلسطينية؟ وهل أ        . اإلسرائيلية
اإلسرائيلي؟ ولماذا ال تتحرك هذه القوات لحماية الفلسطينيين عندما يتم اغتيالهم أو اعتقالهم من قبل قوات                

  األمن اإلسرائيلية؟ هل هو التعاون األمني الذي يتحدثون عنه؟
ث، أن األمن الفلسطيني لم يقدم      وتبقى نقطة أخيرة محرجة، وهي أن ال أحد يصدق بعد كل هذا الذي حد             

ومـن حـق أي كـان أن        . إلى األمن اإلسرائيلي  ) بعد االعتقال والتعذيب  (ما حصل عليه من معلومات      
إيـاد  (يستنتج بعد ذلك، أن األمن الفلسطيني قد قدم معلومات تتضمن وقائع عن الشاب الذي تم اغتيالـه                  

  .، وبصفته مسؤوال في كتائب القسام)شلباية
 كل هذا يحدث فعال، فلماذا ال تنجح المفاوضات المباشرة الجارية اآلن، وتكون قاعـدة نجاحهـا                 وما دام 

التالقي الكامل مع مطالب إسرائيل؟ سؤال ستحمل األشهر المقبلة جوابا عليه، ويتطابق آنـذاك التعـاون                
  .السياسي مع التعاون األمني

  19/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  باسم فلسطين. .الحصاريتعاونون مع  .55
  يوسف رزقة. د

هو يبعد قليالً عن نقطة االلتقاء الحدودية بـين         . هو نقطة عبور مصرية إسرائيلية      ) معبر كرم أبو سالم   (
بعـد أن قـررت     . هو عند اإلنشاء كان نقطة عسكرية وأمنية تتبع الجـيش           . ومصر وغزة   ) إسرائيل(
ت في توسيع المعبر وتأهيله وإعطائه أبعاداً سياسية        فك االرتباط مع غزة وإعادة االنتشار أخذ      ) إسرائيل(

  ). غزة حرة(وأمنية تعيق ما نسميه 
اختص المعبر بعد االنسحاب الجزئي من غزة كمعبر لمرور المساعدات اإلنسانية القادمة من مصر إلى               

مع سيطرة حماس على غزة طـورت       . إلى غزة   ) إسرائيل(إضافة إلى بعض السلع التجارية من       , غزة
معبر كرم أبو سالم لتجعله المعبر الوحيد بين غزة والعالم ولكن تحت سيطرة أمنية وعسكرية               ) إسرائيل(

من خالل سيطرتها المشتركة مع مصر على جانبي المعبر تستطيع التحكم في            ) إسرائيل. (لجيش الدفاع   
  . كل واردات غزة وصادراتها

 الجانب المصري لتوسيع معبر رفح باعتباره       سعت حكومة غزة بعد سيطرة حماس على غزة وقبلها مع         
ولكن مساعيها باءت بالفشل بسبب     , )غزة حرة (معبراً فلسطينياً مصرياً مشتركاً من شأنه أن يعزز فكرة          

  !! رفض الجانب المصري
وتعزيـز  , إنه مع نشاط حركة التضامن الدولي مع غزة المحاصرة من خالل البر والبحر لرفع الحصار              

إضافة إلى االسـتيراد    , بدون تدخل إسرائيلي على نحو يسمح بتدفق المساعدات لغزة          ) غزة حرة (فكرة  
جهودها إلجهاض المحاوالت الدولية والمحلية واإلقليمية المتضامنة       ) إسرائيل(كثفت  , والتصدير المباشر 

  . مع غزة حرة
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وتعاون , من ناحية , يفي تحقيق أهدافها على تعاون مصر     ) إسرائيل(إنه لمن المؤسف المحزن أن تعتمد       
إعادة تأهيل معبر كرم أبو سـالم       ) إسرائيل(لقد قررت   . سلطة محمود عباس فياض فتح من ناحية ثانية         

و بين غزة والعالم على مستوى      , )إسرائيل(وتوسيعه وجعله الممر الرئيس إن لمن يكن الوحيد بين غزة و          
  . البضائع والمساعدات اإلنسانية الدولية

بالتعاون مع سلطة عباس تهدف إلى استبقاء الحـصار علـى غـزة بتعـاون               ) ل والتوسيع التأهي(فكرة  
كدولة متعاونة  ) إسرائيل(وإظهار  , بحيث تتم من خالله مواجهة الضغوط الدولية      , ) فتحاوي –إسرائيلي  (

  . مع السلطة ومع العالم وأن حماس هي التي تعيق إجراءات الحل
 -الفلـسطيني (ض النجاح في نقل مشكلة الحصار مـن المـستوى           يبدو أن حكومة نتنياهو قد حققت بع      

بمـنح  ) إسرائيل(إلى مستوى المشكلة والنزاع الداخلي الفلسطيني بين حماس وفتح بعد قرار            ) اإلسرائيلي
 فياض تـستطيع    –ومن خالل تواجد رجال عباس      . حكومة فياض التواجد في الطرف اآلخر من المعبر       

وتوفير األمن والسيطرة   , ومواجهة الضغوط الدولية من ناحية ثانية     , احيةمواجهة حماس من ن   ) إسرائيل(
  . وإثارة نزاع فلسطيني داخلي من ناحية رابعة, من ناحية ثالثة, على ما يدخل ويخرج من غزة

عن قرب تسلم رجال فياض لكرم أبو       , وزير الشؤون المدنية في حكومة فياض     , إن تصريح حسين الشيخ   
, )بغـزة حـرة   (وفيه إجهاض للحركة الوطنية التي تنـادي        , ويحمل أخطارا عديدة  , بيراًسالم يثير قلقاً ك   

  . ومعابر فلسطينية في البر والبحر مع العالم دون شراكة إسرائيلية أو رقابة إسرائيلية 
 أجهزة فتح للمشروع اإلسرائيلي الذي يهدف إلى إحكام قبـضة االحـتالل             – الشيخ   –إن استجابة فياض    

واإلفـالت مـن    , من خالل المعابر ال يعزز الدعوة الفلسطينية العامة للحرية وتقرير المصير          على غزة   
إن ما يحدث هو جزء من العمالة إلسرائيل ضـد          . االحتالل وبناء الدولة ذات السيادة وعاصمتها القدس        

وإنقـاذ  , رتهاوهو تعزيز طويل األمد للسيطرة اإلسرائيلية على غزة واقتصادها وتجا         , المصالح الوطنية   
  . االحتالل من الضغوط الدولية والمحلية للخروج الكامل من غزة

  18/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  " داخل المنظمةمنالمعارضة "عن  .56
  عريب الرنتاوي

المعارضة مـن داخـل     "إن كانت المعارضة الفلسطينية بصفة عامة تعاني مأزق بدائل وخيارات ، فإن             
 تجسدها فصائل اليسار الفلسطيني الرئيسة أساساً ، تبدو كمن يواجه مأزقاً مركبـاً              والتي" منظمة التحرير 

على عملية انتقـال المنظمـة      " شهود الزور "بشكل خاص ، فال هي قادرة على االستمرار في لعب دور            
والسلطة من خندق إلى خندق ، وال هي قادرة على اإلفالت من أسر القيود والضعوط التي تحيط بهـا ،                    

  . باألحرى تلك التي أحاطت نفسها بهاأو
الشعبية ، الديمقراطية وحزب الشعب ، تتجـه األولـى نحـو قـرار              : من بين الفصائل اليسارية الثالثة    

أو تعليق العضوية فيها ، ولم نسمع شيئا مماثال عـن ممثلـي الفـصيلين               " االنسحاب من اللجنة التنفيذية   "
ما لمواقف السلطة والرئاسة والمنظمة قد تعاظمت مـؤخراً ، إال           اآلخرين اللذين وإن كانت نبرة انتقاداته     

، األمر الذي يعكس انقساماً     " بسالح االنسحاب أو التجميد أو التعليق     "أنها ما زالت دون مستوى التلويح ب      
  .ويرتّب ضعفاً يصيب موقع المعارضة وموقفها في مقتل
ير قوي عن الرفض واالحتجاج ، ونتيجة منطقية        االنسحاب من منظمة التحرير كمقاطعة االنتخابات ، تعب       

لحالة االنحباس وانسداد آفاق المشاركة وانعدام جدواها ، هذا النوع من الخطوات قد يكون مطلوبـاً فـي      
لحظات ومحطات معينة ، بل وقد يكون ضرورياً للغاية ، بيد أنه سيصبح بال قيمة إن لم يتربط برؤيـة                    

  .شاملة واستراتيجية بديلة
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باالنسحاب من المنظمة إهمية إضافية إن هي اندرجت في سياق هـذه الرؤيـة      " الشعبية"سب خطوة   ستكت
  :االستراتيجية البديلة ، والتي يتعين أن تلحظ

الحاجة إلقناع فصائل اليسار األخرى التخاذ خطوة مماثلة ، حتى وإن أوجبت المحاولة تأجيل تنفيذ               : أوال
 االنتباه لمواقف بعض المستقلين في منظمة التحريـر مـن مجلـسها             قرار االنسحاب ، وهنا أيضاً يتعين     

المركزي وحتى لجنتها التنفيذية ، باعتبار أن المجلس الوطني ليس سوى جسد شائخ ، ال حول لـه وال                   
  .قوة
اإلجابة عن سؤال ما إذا كانت منظمة التحرير التي عرفنا ونعرف ، ما زالت ممثالً شرعياً وحيداً                 : ثانياً

 الفلسطيني ، سيما بعد عملية التفريغ المنهجي المنظم للمنظمة من روحهـا ومحتواهـا ، وبعـد                  للشعب
التدمير المنهجي والمنظم أيضا لمؤسساتها ودوائرها واجهزتها ومنظماتها الشعبية ، وبعد تكريس حالـة              

 الجـسد الـشائخ     هل نقرأ الفاتحة على هـذا     . القائمة بينها وبين جموع الالجئين ومجتمعاتهم     " االغتراب"
  .والهزيل والمختطف ، أم نسعى في استعادته وتحريره من خاطفيه؟

قيمة السؤال السابق تكمن في المترتبات التي ستُبنى عليه ، والتكتيكـات التـي سـيتعين اتخاذهـا                  : ثالثاً
خيار العمل علـى اسـتعادة منظمـة        : والتحالفات التي يتعين بناؤها ، في ضوء كل خيار من الخيارين          

  .التحرير وتحريرها من قبضة خاطفيها ، أو خيار التوجه لبناء مرجعية وطنية فلسطينية بديلة
تأسيساً على كل هذا وذاك وتلك ، تبدو الحاجة ملحة لبلورة برنامج إجماع وطني بـديل لبـرامج                  : رابعاً

ة اليـسار   المنظمة والسلطة ، وصوغ تحالفات جديدة بدوائر وأولويات متدرجة ومتداخلـة ، مـن دائـر               
والديمقراطيين المستقلين والمجتمع المدني ، إلى الدائرة الوطنية األوسع واألشمل التي يتعـين أن تـضم                

  .قوى المقاومة األخرى كحماس والجهاد وغيرهما من فصائل ومجاميع ومجموعات
المنعطفـات  نعم ، االنسحاب من المنظمة أو تعليق العضوية في لجنتها التنفيذية أمر بالغ األهميـة فـي                  

الكبرى لسحب الغطاء الوطني عن سياسات تفريطية ، وإفقاد المؤسسة الفلسطينية من نصابها الـسياسي               
إلى أن تعود إلى رشدها ، بيد أن خطوات كهذه كانت صالحة في غابر األزمـان ، قـد تكـون فقـدت                       

تهـا علـى األرض     والحلول التي يجري بلور   " السالم االقتصادي وسالم المؤسسات   "صالحيتها في زمن    
بمفاوضات أو من دونها ، باتفاق أو بتواطؤ ، وقد يصبح المطلوب اليوم ، بعد دراسة متأنيـة ، تخطـي      

  .االنسحاب من المؤسسات إلى العمل على بناء بدائل لها
التخاذ خطوات من هـذا النـوع ، كـأن توقـع القيـادة              " لحظة الصفر "هناك بالطبع من يدعو النتظار      

مع اإلسرائيليين ، وهذا رأي مفهوم ومنطقي ، لكنه يفتقر لرؤية كامل االحتماالت             " مذالً"اقاً  الفلسطينية اتف 
، فال توقـع الـسلطة      " الحل المتفق عليه  "بدل  " الحل المتواطَأ حوله  "والسيناريوهات ، ومن بينها سيناريو      

التنسيق "و" السالم االقتصادي "والمنظمة اتفاقاً ، ولكنهما في المقابل ، ينخرطان بنشاط في بناء مؤسسات             
رفـض  "القائمة على " البروباغاندا"، وتحت ستار كثيف من " دولة الحدود المؤقتة الواقعية "ضمن  " األمني
وغير ذلك من ادعاءات ال وظيفـة لهـا         " تحت جلده "و" رغم أنف االحتالل  "و" من جانب واحد  "و" التوقيع

  ".صفقة الخطوات اإلحادية المتبادلة"سوى تجميل 
مثل هذا السيناريو قد يكون األكثر ترجيحاً ، وقد يكون البديل أو التتويج لمسار المفاوضـات المباشـرة                  
الدائر بتعثر اآلن ، وقد يكون المخرج للقيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية وزورق النجـاة لهمـا لتجنـب                 

دولتـين  "القة لمحادثات الحقة بـين      التوقيع على ما ال يريدان توقيعه ، وإبقاء القضايا األكثر حساسية ع           
  .بين الهند والباكستان" سيناريو كشمير"استلهاماً ل" مستقلتين

في ظل سيناريو من هذا النوع ، ومتى تنطلق صافرة          " لحظة الصفر "أين تقع   : والسؤال في حالة كهذه هو    
ا مدى جديتها وجدواها    العمل لبناء المرجعية الوطنية ، وما مصير كل جهود المصالحة ووثائقها ، بل وم             
  .، أسئلة وتساؤالت يتعين اإلجابة عنها ، قبل االنسحاب وبعده ، قبل التعليق وبعده

  19/9/2010، الدستور، عمان
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