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  37  :كاريكاتير
***  

  
  67 تدعو واشنطن إلى حوار معها وتقول إنها مع دولة فلسطينية في حدود غزة الحكومة في  .1

، أبرز 2010-9-19األحد , لحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية في تقرير صدر عنهااستعرضت ا
  . م2010مواقفها السياسية خالل النصف األول من العام الجاري 

إن الحكومة تبنت خالل النصف األول من العام الحالي؛ مواقف : "وقالت األمانة العامة لمجلس الوزراء
 الدولي والجهود الرامية لكسر الحصار على قطاع غزة وسياسات االحتالل سياسية متعددة تجاه المجتمع

  ". والمفاوضات وتهويد القدس والمسجد األقصى وقضية األسرى وجهود المصالحة الفلسطينية
وأوضح التقرير، أن الحكومة حملت وفداً أمريكياً يضم شخصيات سياسية وأساتذة جامعات يتبعون 

زار قطاع غزة مؤخرا؛ عدة رسائل لإلدارة , ي الواليات المتحدة األمريكيةلمجلس المصلحة الوطنية ف
  ". األمريكية تدعوها لفتح حوار متبادل معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية

 وعاصمتها القدس الشريف 67وأكدت الحكومة عدم وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 
من للشعب الفلسطيني وعودة الالجئين وتعويضهم عن معاناتهم وإطالق سراح جميع من أجل تحقيق األ

  . األسرى من داخل السجون اإلسرائيلية
التي يحاول المبعوث األمريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني " للرشاوى"وعبرت عن رفضها 

رفع الحواجز وإطالق سراح األسرى مشيرةً إلى أن , مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية
وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا اغتصبها االحتالل يجب أن تعود دون أي مقايضات 

  . سياسية
وأكدت الحكومة أنها تريد مصالحة وطنية حقيقية تضمن عدم عودة حالة الفوضى واالنفالت األمني إلى 

يرة وتواصلت مع الكثير من األطراف والجهات من أجل منوهةً إلى أنها بذلت جهوداً كب, سابق عهدها
  . تحقيق المصالحة الوطنية ووقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني

وحذرت الحكومة من قنوات تفاوض غير رسمية تتحاور حاليا حول بعض المواقف السياسية قد تفاجئ 
رفضها العودة إلى أي مفاوضات مجددةً , "أوسلو"الشعب الفلسطيني باتفاقية جديدة على غرار اتفاق 

  ). إسرائيل(مباشرة أو غير مباشرة مع 
إن العملية التفاوضية اآلن هي عبث بحقوق الشعب وثوابته الوطنية واستجابة لإلمالءات : "وقالت

  ". اإلسرائيلية واألمريكية التي تحاول استغالل الواقع السياسي الراهن لفرض حلول انهزامية استسالمية
/ حكومة على عدم شرعية االنتخابات البلدية التي كان مزمعا عقدها في الضفة الغربية في تموزوأكدت ال

، مجددة في ذات الوقت "فاقدة المصداقية والشرعية"يوليو الماضي، وأعلنت رفضها نتائج هذه االنتخابات 
  . موقفها من أنه ال انتخابات إال في ظل التوافق الوطني والمصالحة
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,  من نواب كتلة التغيير واإلصالح من مدينة القدس المحتلة4فضها لنية االحتالل ترحيل كما أعلنت ر
ودعت النواب إلى عدم التجاوب مع هذا القرار القاضي , "باطل قانونيا وسياسيا"إن هذا القرار : وقالت

  . بترحيلهم عن مدينتهم
وفق المعايير " أسطول الحرية"ي جريمة أكدت الحكومة أنه ال بديل عن التحقيق الدولي ف, في سياق آخر

  . الدولية ومحاكمة المجرمين الذين تسببوا في هذا الجرم ومن قاموا به أمام محاكم مجرمي الحرب الدولية
وشددت على أنها ستتعاون مع اللجنة األممية حينما تأتي إلى قطاع غزة وستقدم لها كل التسهيالت 

) إسرائيل(حكومة التركية بقطع عالقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع مطالبةً في ذات السياق ال, المطلوبة
  ". أسطول الحرية"بعد جريمة 

وأكدت أنها لن تقبل بمحاوالت , ونددت الحكومة الفلسطينية بالحصار الجائر المستمر على قطاع غزة
ور الوفود القادمة مثمنةً د, "الربع ساعة األخيرة"واعتبرت أن الحصار بات في , رفع الحصار المرحلية

  . لغزة ضمن سلسلة الجهود الرامية لكسر الحصار
واستنكرت الحكومة قرار األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، بعدم استالم أي تقرير يخص لجنة 

ورجحت أن القرار إنما جاء بعد ضغوط , إال من خالل منظمة التحرير الفلسطينية" غولدستون"تحقيق 
  .، والسماح لمجرمي الحرب اإلسرائيليين باإلفالت من العقاب"غولدستون" توصيات أمريكية لتعطيل

  19/9/2010موقع فلسطين اون الين،
  

  "سأعرض النتائج على االستفتاء الشعبي" وتحقيق التسوية نهاية مطالبنا التاريخية: عباس .2
، أن 2010-9-19 البريطانية في عددها الصادر األحد" ذي صنداي تايمز"ذكرت صحيفة : وكاالت

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حذر من انهيار المفاوضات المباشرة التي ترعاها الواليات 
  . المتحدة ما يتم تجميد االستيطان في الضفة الغربية

إذا كان اإلسرائيليون جادين وتوصلنا إلى اتفاق، فإننا سنعلن أن هذا هو انتهاء الصراع "وقال أيضا 
وإذا توصلنا إلى اتفاق فسأحمله لالستفتاء الشعبي، فان . طالب التاريخية للشعب الفلسطينيونهاية الم

  ". وافقوا عليه فاني سأحييهم واذهب إلى منزلي وان هم رفضوه فإنني سأحييهم أيضا واذهب إلى منزلي
  20/9/2010فلسطين اون الين، موقع

  
   نتنياهو-في واشنطن يمهد للقاء عباس اجتماع ثالثي .3

عقد أمس في واشنطن اجتماعا ثالثيا لإلعداد للقاء  : وكاالت ،  خالد األصمعي- واشنطن -رام اهللا 
 وهو االجتماع الذي سيعقد قبيل انتهاء فترة  , المرتقب بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي

  . تجميد البناء في المستوطنات يوم األحد المقبل
ر صائب عريقات مسئول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية واسحاق وحضر االجتماع الدكتو 

مولخو مستشار بنيامين نيتانياهو للشئون السياسية وجورج ميتشل المبعوث األمريكي للسالم في الشرق 
   . األوسط

 عما  , بينما كشف الدكتور نبيل شعث رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية لمراسل األهرام
  4 طرحته وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون أنها طالبت نيتانياهو بمد قرار حظر البناء لمدة

 وأن واشنطن ليس لديها مانع ألنه اذا عاد  , أشهر يتم فيها انجاز ملف الحدود من خالل المفاوضات
لتفاوض علي األرض التي االستيطان بعد األشهر األربعة فإن واشنطن ستنسحب اآلن ما يهمنا هو ا

   .1967 احتلت عام
وقال شعث إن هيالري قالت إنه اليمكن التفاوض علي أرض يجري فيها البناء ما اذا رسمت حدود 

 واتفقنا كيف يكون شكلها فيكون أمر االستيطان قد انتهي بالفعل عمليا ونظريا وهذا ما  , الدولة الفلسطينية
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 أما نحن فال نقبل بالحلول الجزئية مثل  , لة الفلسطينية في هذه األشهرترجوه أمريكا من انجاز حدود الدو
وقف االستيطان في المستوطنات النائية أو تنفيذ قرارات البناء التي صدرت من قبل دون إصدار قرارات 

  والمطلب الفلسطيني بوقف , جديدة وتخريجات يمينية كثيرا سمعنا عنها اعالميا ولكنها مرفوضة فلسطينيا
االستيطان يحظي بالدعم الدولي والسند القانوني وكل أوراق الملف الفلسطيني في الواليات المتحدة أو 

   . األمم المتحدة أو القرارات الدولية تشير الي أن االستيطان نشاط غير شرعي
  20/9/2010األهرام، القاهرة، 

  
  بأسرى ومبادلتهم  عملية الخليل خططوا الختطاف جثث المستوطنينوا منفذ:"االهرام" .4

 كشفت مصادر أمنية فلسطينية النقاب عن أن اعترافات منفذي عملية الخليل  :  أشرف أبوالهول-كتب 
عشية انطالق المفاوضات المباشرة في  التي قامت بها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

عملية لم يكن مجرد قتل  أوضحت أن هدف ال ,  مستوطنين إسرائيليين 4  مقتلىواشنطن وأدت إل
  , المستوطنين وإنما دفع إسرائيل لمحاصرة الضفة الغربية بالكامل واالنسحاب من المفاوضات المباشرة

   .  لالستقالة )  أبومازن ( ودفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
يمات الصادرة لهم وقالت المصادر إن المنفذين اعترفوا ألجهزة األمن الفلسطينية بعد اعتقالهم بأن التعل

 اختطافهم ى ودفنهم ثم االدعاء بأنه جرىكانت تقضي بأن يتم تصوير العملية وانتزاع هويات القتل
   .  غرار المطالب الخاصة بصفقة الجندي جلعاد شاليطى عل ,  فلسطينيينىوالمطالبة بمبادلتهم بأسر

روا األوامر باالشتراك مع قيادة  الذين أصد , وأوضحت أن التقدير األولي لقيادات حماس في سوريا
 فإن إسرائيل  , الجناح العسكري بغزة بتنفيذ العملية أنه بمجرد اإلعالن عن خطف أربعة مستوطنين

 أغسطس  31 ستنسحب من المفاوضات المباشرة التي كانت ستعقد بعد ساعات من الهجوم الذي وقع يوم
 ومدن الضفة الغربية واحتالل بعضها ىرة كل قر قيام الجيش اإلسرائيلي بمحاصى عالوة عل , الماضي

 وربما اإلعالن عن حل  ,  وهذا بدوره يمكن أن يدفع أبومازن لالستقالة , بحثا عن المستوطنين المختطفين
   . السلطة الفلسطينية بالكامل

نها  أل , ووصفت المصادر العملية في حالة نجاحها بأنها ستكون األخطر في تاريخ القضية الفلسطينية
 وإفشال  ,  الضفة الغربيةى والسيطرة عل ,  ومنها إسقاط السلطة الفلسطينية , كانت ستحقق لحماس كل مآربها

 ولكنها في الوقت نفسه كانت ستوفر مبررا إلسرائيل لمواصلة االستيطان بقوة في  , عملية السالم بالكامل
   . الضفة الغربية والقدس الشرقية

 20/9/2010, القاهرة,األهرام
  

  توجه العتماد صيغة معدلة لمقترح مريدور بخصوص تجميد االستيطان": الغد"لـ فلسطينيمصدر  .5
أن هناك توجهات جدية العتماد " الغد"كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى ل: يوسف الشايب –رام اهللا 

قف حاجز عثرة صيغة دان مريدور نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي لحل معضلة تجميد االستيطان التي ت
أمام سير العملية التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، وأن هناك ضغوطات أميركية على 
الجانب الفلسطيني لقبول هذا المقترح، وأشار المصدر إلى أن إسرائيل قد تضطر وبضغط أميركي 

الفلسطيني بالبدء بالتفاوض للتنازل مرحلياً عن نقاش موضوعي األمن ويهودية الدولة، والرضوخ للطلب 
على حدود الدولة الفلسطينية المستقلة، ألن من شأن ذلك أن يتيح إلسرائيل، ودون اعتراض الفلسطينيين، 
استئناف البناء في المستوطنات التي قد يتم ضمها إلى إسرائيل مقابل تعويض الفلسطينيين بأراض من 

  .، على حد تعبيرهداخل الخط األخضر مساوية لها بالمساحة والقيمة
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، أنه ورغم التوجه العام داخل القيادة الفلسطينية، والرافض الستمرار المفاوضات "الغد"وأكد المصدر ل
في ظل استمرار االستيطان، فإن صيغة كتلك الرامية إلى االتفاق على الحدود ومن ثم استئناف البناء في 

  .بولة في الغالب بالنسبة للفلسطينيينالمستوطنات التي سيتفق على ضمها إلسرائيل، ستكون مق
ويقوم اقتراح مريدور على انه يجب السماح باستئناف اعمال البناء في الكتل االستيطانية والمستوطنات 
القريبة من السياج االمني الفاصل، أما االماكن التي ستكون مشمولة في الدولة الفلسطينية المستقبلية 

   .لبناء فيهافيجب االستمرار في تجميد اعمال ا
  20/9/2010، الغد، عمان

  
  سلحون يضرمون النيران بمنتجع سياحي في غزةم .6

أضرم مسلحون مجهولون النيران فجر أمس في منتجع كريزي ووتر الترفيهي ما :  حامد جاد-غزة 
س من أدى إلى تدمير هذا المنتجع الذي كان مغلقا بأمر من النيابة العامة لدى الحكومة المقالة منذ الخام

  .الشهر الحالي 
وأشار عالء األعرج رئيس مجلس إدارة المنتجع والوزير السابق في حكومة الوحدة الوطنية عن حركة 

 شخصا من المسلحين والملثمين اقتحموا المنتجع عند الساعة الثالثة المنتجع من 40حماس إلى أن حوالي 
يدوا الحراس وعصبوا أعينهم واوسعوهم فجر أمس وقاموا بإحراقه باستخدام البنزين وذلك بعد ان ق

وأوضح األعرج أن الحريق طاول األجزاء المكلفة من المنتجع منها مبنى االدارة التي أتت ". ضربا
النيران عليه بالكامل كما أتت على المطعم الرئيسي المكون من ثالثة طوابق والكافيتريا وركن البادية 

  .ومصلى النساء والرجال 
زي ووتر الذي يملكه خمسة مستثمرين وتقام فيه اسبوعيا حفلة موسيقية على األقل افتتح وكان منتجع كري

األولى الشهر الماضي لمدة ثالثة , في نهاية شهر حزيران الماضي وقامت الحكومة المقالة بإغالقه مرتين
  .ايام بحجة تنظيم أصحاب المنتجع حفالت مختلطة

لعام والشرطة مسؤولية حماية المنتجع المغلق مشددا على انه وحمل األعرج الحكومة المقالة والنائب ا
  ".ولم يوفرا له الحماية الالزمة, يقع تحت مسؤولية الشرطة والنائب العام

مشيرا الى ان بعض العقليات المتطرفة غير , واعتبر ان المشروع السياحي في غزة كله مستهدف
  .مستوعبة للمرونة المطلوبة للمشروع السياحي

ته أعلن إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة غزة في تصريح من جه
ان " وقال  .ومحاسبة المسؤولين عنها, صحافي ان التحقيقات جارية للكشف عن مالبسات هذه الجريمة

  ".وقرار اإلغالق كان بسبب مخالفات قانونية, ما حصل جريمة جنائية يجري التحقيق فيها
ستنكرت اكثر من مؤسسة حقوقية حادثة حرق المنتجع اذ دان كل من مركز الميزان ومؤسسة الحق وا

  ".ونددا بتحرك عشرات المسلحين على هذا النحو, لحقوق االنسان في بيان مشترك إحراق المنتجع
  20/9/2010الغد، عمان، 

  
  نتوقع تصعيداً إسرائيلياً على غزة بناء على معلومات : أسامة حمدان .7

أكد القيادي بحركة حماس وممثلها في لبنان أسامة حمدان أن مواجهة ملف المتعاونين من :  صفا-بيروت
من " صفا"وقال حمدان في تصريح خاص لـ .االحتالل وصلت إلى ذروتها بعد جهد استمر لسنوات

، مؤكدا "موضوع مواجهة العمالء قديم وربما وصل اآلن إلى ذروته بعد جهد استمر لسنوات"بيروت إن 
أن محاربة العمالء يأتي في إطار حماية الوضع الداخلي الفلسطيني من اختراق الصفوف، وحرمان 

  .االحتالل من النظر داخل الواقع الفلسطيني



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1913:         العدد       20/9/2010اإلثنين  :لتاريخا

وحول التهديدات اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة، قال حمدان إن الحديث عن تهديدات في هذا الوقت هو 
  . المفاوضات الذي لن يقود إال إلى تنازلجزء من عمليات ضغط لحماية مشروع

وأضاف أن النظر إلى هذه التهديدات يجب أن يكون من جهة حافزا لالستعداد لها، ومن جهة أخرى 
  ".يجب أن ال تكون عامال لصناعة إرباك وكأن العدوان قاب قوسين أو أدنى
معلومات يجري "ة بناء على وأشار حمدان إلى توقعات حركته بتصعيد إسرائيلي قادم على القطاع غز

حتى اللحظة نحن نعتقد أن الهدف من هذه التهديدات هو ما "، مضيفًا "التعامل معها على هذا األساس
وأكد أن الحركة ال يمكن أن تتحدث عن تصعيد دون أن يكون هناك ما يمكن أن يستند  ".تحدثت عنه

  .إليه
بابش أثناء عودته لغزة من أداء مناسك العمرة وحول اعتقال األمن المصري القيادي في حماس محمد د

  ".هذا الموضوع تتابعه قيادة الحركة: "في مطار القاهرة الدولي، قال حمدان
  19/9/2010، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   بموقف األمم المتحدة واالتحاد األوروبي الرافض لالستيطانترحبفتح  .8

، والتي األوروبي المتحدة واالتحاد األممواقف الصادرة عن رحبت حركة فتح بالم :اشرف الهور -غزة 
غير ' المحتلة وكافة المستوطنات األراضي في إسرائيل االستيطانية التي تقوم بها األنشطة أناعتبرت 

  . بتمديد قرار تجميد االستيطاناإلسرائيلية، وطالبت الحكومة "شرعية حسب القانون الدولي
 المجتمع إرادة هذه المواقف التي تعبر عن إن"سم فتح في تصريح صحافي وقال احمد عساف المتحدث با

 أمام إسرائيل المتحدة واالتفاقيات الموقعة تضع األممالدولي والمنسجمة مع الشرعية الدولية وقرارات 
ن  جنب مع دولة فلسطيإلى دولة تعيش جنبا وإما(..) اختبار لخياراتها اما البقاء كدولة احتالل استيطاني 

 عساف على موقف حركة فتح وأكد".  القانون الدوليأساسالمستقلة وجيرانها العرب بسالم قائم على 
توفير متطلبات النجاح لها وذلك من خالل التزام ' جهود السالم المبذولة حاليا من خالل إنجاح إلىالداعي 
 إلىر المفاوضات الهادفة  االستيطانية كمدخل من اجل ضمان استمرالألنشطة بالوقف الكامل إسرائيلي

لعام ) يونيو( الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران األراضي عن كل اإلسرائيلي االحتالل إنهاء
1967'.  

  20/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

   تصريحات ليبرمان وتؤكد رفضها ليهودية الدولةترفضفتح  .9
 عن رفضها المطلق لتصريحات افيغدور  عبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح،:رام اهللا

ليبرمان، والمتعلقة بالتبادل السكاني الهادف لطرد الشعب الفلسطيني داخل الخط األخضر، وإنهاء حق 
  .العودة، واإلجهاز على مبادئ وأسس عملية السالم المستندة للقانون الدولي ومبدأ األرض مقابل السالم

م حركة فتح عضو المجلس الثوري، فهمي الزعارير الذي جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باس
أضاف، أن رفضنا ليهودية الدولة، على أسس عرقية أو دينية منذ البدء، مرتبط بشكل مباشر بقراءتنا 
لمخططات االحتالل اإلسرائيلي القاضية بطرد الشعب الفلسطيني من أرضه المرابط عليها، واستباق 

انب الحدود أو الالجئين، مؤكدا أن وجود المستوطن ليبرمان على المفاوضات النهائية سواء من ج
  .أراضي الضفة الغربية، غير قانوني وال يستوي مع الفلسطينيين المقيمين على أرضهم منذ عقود

وقال المتحدث، ليس خافيا أن قرار تجميد االستيطان، كان جزئيا في إعالنه الرسمي، حين استثنيت 
  ة، في حين استمر البناء االستيطاني في عموم المستوطنات، مع انعدام آليات القدس والمباني الحكومي
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مراقبة محايدة، الفتا إلى أن الموقف الفلسطيني الرافض للتفاوض في ظل االستيطان، يعني بشكل واضح 
  .استحالة تشريع االستيطان

  19/9/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، 
  

   إلفشال جهود السالم"إسرائيل"مان تؤكد نوايا حكومة تصريحات ليبر: دحالن .10
 قال محمد دحالن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض اإلعالم والثقافة، إن تصريحات :رام اهللا

افيغدور ليبرمان وزير الخارجية اإلسرائيلي حول يهودية الدولة وعدم نية إسرائيل تمديد قرار تجميد 
  .ن على النوايا الحقيقية لحكومة نتنياهواالستيطان، هي دليل وبرها

وأشار دحالن في بيان صحفي، اليوم، إلى أن حكومة إسرائيل الحالية هي حكومة احتالل وتهجير ليس 
لها سوى مهمة واحدة هي وضع العصي في دواليب المفاوضات ووضع العقبات إلفشال الجهود الدولية 

  .من أجل تحقيق سالم حقيقي ودائم في المنطقة
وأوضح أن طرح شرط االعتراف الفلسطيني بإسرائيل يصفها دولة الشعب اليهودي جاء في هذا الوقت 
بهدف إفشال المفاوضات قبل أن تبدأ، وذلك في سياق سعي الحكومة اإلسرائيلية لتعزيز احتاللها لألرض 

سرائيلية لسياسة التطهير الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس وإبقاء الباب مفتوحاً أمام تنفيذ المخططات اإل
  .48بحق أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي ' الترانسفير'العرقي و

وتساءل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن مغزى توقيت طرح شرط االعتراف بيهودية الدولة، 
يلية  اإلسرائ–وقال أن إسرائيل لم يسبق أن طرحت هذا البند على جدول أعمال المفاوضات الفلسطينية 

 اإلسرائيلية، كما لم تطلب إسرائيل مثل هذا االعتراف من أي دولة أخرى من –وال المفاوضات العربية 
  .قبل أو من األمم المتحدة التي حددت شكل االعتراف بإسرائيل كدولة عضو فيها

ديفيد وأضاف أن الهوية اليهودية لدولة إسرائيل هي مثار خالف ونقاش داخل إسرائيل منذ عهد مؤسسها 
بن غوريون، كما أن الجانب الفلسطيني يرفض أن يكون طرفاً في القرار المتعلق بمصير آالف 

  .األشخاص الذين جاءوا إلى إسرائيل عبر موجات الهجرة وهم أبناء الديانة المسيحية
وأكد أنه ليس من حق المفاوض الفلسطيني أن يقرر الوضع القانوني ألكثر من مليون مواطن فلسطيني 

ربي داخل إسرائيل وهو أصحاب الحق التاريخي في أرضهم وممتلكاتهم، ويجب أن يتمتعوا بحقوقهم ع
  .الكاملة في إسرائيل التي تدعي أنها دولة ديمقراطية

وحذر دحالن من مخاطر هذه الطروحات وخاصة ما يطرحه ليبرمان من سياسات للتطهير العرقي 
ئالً إن من شأن هذه السياسات اليمينية المتطرفة أن تقود والتهجير بحق أهلنا داخل الخط األخضر، قا

  .المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف وإلى إنهاء كل فرص السالم
وكرر عضو اللجنة المركزية التأكيد على الموقف الفلسطيني من مسألة االستيطان، وقال إن الجانب 

لتمدد االستيطاني ونهب األرض الفلسطينية الفلسطيني ال يمكن أن يقبل بأن تشكل المفاوضات غطاءاً ل
وأضاف قائالً إذا قررت حكومة نتنياهو االستمرار في االستيطان فإنها بذلك . المحتلة وخاصة في القدس

  .تغلق الباب تماماً أمام المفاوضات، وأمام إقامة سالم عادل ودائم وشامل في المنطقة
ية إلى تحمل مسؤولياتهم وممارسة كل أشكال الضغط على ودعا اإلدارة األميركية وأعضاء اللجنة الرباع

الحكومة اإلسرائيلية التي تعمل على فرض واقعاً على األرض وعلى طاولة المفاوضات بالقوة وتضع 
  .كل الشروط المسبقة التي من شأنها نسف المفاوضات

  19/9/2010وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، 
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    العشرات من كوادرها في طولكرمعتقالبا السلطة تتهمالجهاد  .11
اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، بمواصلة : طولكرم

حملتها بحق كوادر وأنصار حركات المقاومة، في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ال سيما في 
إن أجهزة أمن السلطة استدعت واعتقلت : "سؤول في الحركةوقال مصدر م .المدن والقرى الشمالية

العشرات من كوادر حركة الجهاد اإلسالمي، وذلك عقب مشاركتهم في تشييع الشهيد إياد شلباية، الذي 
ما يجري في "ونبه المصدر من أن  ".اغتالته قوات االحتالل فجر الجمعة في منزله بمخيم نور شمس

ن التابعة للسلطة، يهدف لضرب المقاومة وبنيتها بما يخدم مصالح االحتالل الضفة على يد أجهزة األم
  ".هذا األمر لن ينجح على اإلطالق"، مؤكداً أن "الذي فشل في ذلك

  19/9/2010قدس برس، 
  

  تندد باغتيال شلبايةفي طولكرم  الوطنيفصائل العمل  .12
قيادي في كتائب القسام إياد شلباية في نددت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم بجريمة اغتيال ال

مخيم نور شمس بطولكرم، بعد أن أقدمت قوات االحتالل على اغتياله بدم بارد تحت جنح الظالم فجر 
إن هذه الجريمة البشعة إثبات :" 19/9/2010وقالت الفصائل في بيان لها، األحد  . الجمعة الماضية

لي، الذي يتستر وراء إعالناته الكاذبة ومراوغته حول العملية قطعي للعقلية العدوانية لالحتالل اإلسرائي
السلمية والتسوية السياسية من خالل المفاوضات المباشرة التي أطلقت من واشنطن لتشكل غطاء لجرائم 

  ". وممارسات االحتالل ووحشيته وعنصريته
ع المحددات األساسية للتصدي لعدوان وإرهاب االحتالل، ووض" وطني موحد"وطالبت الفصائل بموقف 

ألي عملية مفاوضات بعيداً عن اإلمالءات األمريكية واالشتراطات اإلسرائيلية، وبعيدا عن أي استخدام 
لهذه المفاوضات كستار الستمرار عمليات االغتياالت واالعتقاالت، وعمليات البناء والتوسع االستيطاني 

  .من قبل دولة االحتالل
  19/9/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  جواز سفر فلسطيني يروي سيرة اللجوء : "وثيقة عائد" اليوم تطلقحماس : لبنان .13

 على شكل جواز سفر "وثيقة عائد"مكتب شؤون الالجئين في لبنان التابع لحركة حماس اليوم "يطلق 
ن عائد ابن الجئ اب:  أن اسمه الكامل"عائد"وقد جاء في البيانات الشخصية لـ. يحمل خريطة فلسطين

 مكان 6.837.000: عدد األوالد.  سنة62: العمر. 15/5/1948: تاريخ الميالد. النكبة ابن فلسطين
. الجئ: المهنة. فلسطين: مكان الوالدة. حتى العودة: مدة الصالحية. أحمر: لون العينين. الشتات: اإلقامة

  .  دولة200كل دول العالم إال ): جواز السفر(صالح في. أبيض: لون الشعر
التي تبلغ « صفحة عن فلسطين وعلمها وحدودها ومساحتها 48يتحدث جواز السفر الذي يقع في و

 كيلومتر مربع بحسب حدودها التاريخية أيام االحتالل البريطاني وقبل إنشاء الكيان 27.009
  . »الصهيوني
 تشريد نحو ثمانمئة أحداث نكبة فلسطين أدت إلى«، تشير الوثيقة إلى أن »اآلن هنا..هذه نكبتنا«وبعنوان 

ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضال 
عن تهجير اآلالف من الفلسطينيين عن ديارهم بالرغم من بقائهم داخل نطاق األراضي التي أخضعت 

يني كانوا يقيمون في فلسطين العام لسيطرة العدو الصهيوني، وذلك من أصل مليون وأربعمئة ألف فلسط
  . "، في ألف وثالثمئة قرية ومدينة فلسطينية1948
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 774البيانات الموثقة أشارت إلى أن الصهاينة قد سيطروا خالل مرحلة النكبة على "تضيف الوثيقة أن 
ن سبعين كذلك ارتكبت القوات الصهيونية أكثر م.  قرية ومدينة فلسطينية531قرية ومدينة، حيث دمروا 

  . " ألف فلسطيني خالل فترة النكبة15مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد على 
 في 45وتمثل نسبة الالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء في الوثيقة، ما نسبته 

وبلغ عدد . 2009ية نهاية العام المئة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في األراضي الفلسطين
 ألف الجئ 760، نحو أربعة ماليين و2009الالجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف العام 

 في المئة من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع 43.4فلسطيني، يؤلفون ما نسبته 
 في المئة في لبنان، وفي الضفة الغربية  في المئة في سوريا، تسعة9.9 في المئة في األردن، 41.7
 مخيما تتوزع 58 في المئة منهم في 29.4ويعيش نحو .  في المئة23.1 في المئة، وقطاع غزة 16.3

 مخيما في الضفة 19 مخيما في لبنان، و12 مخيمات في سوريا، و9بواقع عشرة مخيمات في األردن، و
  . الغربية، وثمانية مخيمات في قطاع غزة

 الوثيقة القرى المهجرة والمدمرة في فلسطين، وكيفية طرد الفلسطينيين من بالدهم، وتوثق وتسمي
للمجازر التي ارتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، وتتضمن دليال عن المخيمات الفلسطينية في 

  . لبنان، وسوريا، واألردن، والعراق وقطاع غزة، والضفة الغربية
وقد .  على التمسك بالعودة الحرة والكريمة والكاملة إلى فلسطين"عائد"من ويختتم جواز السفر بعهد 

  . »ما ضاع حق وراءه مقاومة«دمغت الصفحتان األولى واألخيرة من جواز السفر بشعار 
 - أنه من المفترض أن يبدأ اليوم توزيع الوثيقة إلىوأشار مسؤول ملف الالجئين في حماس ياسر عزام 

منها عشرة آالف نسخة، على وسائل اإلعالم، والمخيمات الفلسطينية، والفاعليات الجواز التي طبعت 
  .اللبنانية والفلسطينية، الفتا إلى أن هناك نية لطبع كمية أخرى في سوريا

  20/9/2010السفير، بيروت، 
  

  ال تغيير على موقفنا من تجميد االستيطان: نتنياهو .14
 اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بانه لم يطرأ أي تغيير على اعلن رئيس الوزراء:  كامل إبراهيم-القدس 

  .موقف إسرائيل من مسألة تجميد البناء في المستوطنات في االراضي الفلسطينية 
وقال نتنياهو خالل جلسة وزراء الليكود صباح أمس انه ال يستطيع الخوض في تفاصيل المباحثات التي 

لماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزيرة أجراها في شرم الشيخ و القدس االسبوع ا
  .الخارجية االمريكية هيالري كلينتون بسبب حساسية هذه المباحثات 

وأكد انه يصر بشدة على ضمان احتياجات اسرائيل االمنية كيال يتكرر اطالق الصواريخ على اسرائيل 
  .مثلما حدث بعد خروج اسرائيل من لبنان وقطاع غزة 

  20/9/2010،  عمانالرأي،
  

  االستعداد لحل يشمل تبادال سكانيا..  على طاولة المفاوضات48 عرب: ليبرمان .15
قال وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم األحد، إن رفض الفلسطينيين االعتراف 

ل ليبرمان، قبل جلسة وقا. بإسرائيل كدولة يهودية يلزم إسرائيل باالستعداد لحل يشمل تبادال سكانيا
 يجب أن تكون إحدى القضايا المركزية على طاولة المفاوضات في ظل 48الحكومة، إن قضية عرب 

لقد تهربنا من هذه المسألة حتى اليوم، "وبحسبه . الرفض الفلسطيني لالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية
نين زعبي، والتي تتماثل تماما مع ظاهرة مثل ح"وقال ليبرمان إن ". وال يمكن االستمرار في التهرب

كل مواطن إسرائيلي يتقبل المواطنة اإلسرائيلية "وأضاف إن ". الطرف الثاني، ال يمكن الهروب منها
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باعتزاز يستطيع أن يعمل في أي منصب، ولكن أناسا مثل حنين زعبي يجب أن يكونوا مواطنين 
    ".  غزةفليذهبوا ويترشحوا لدى حركة حماس في قطاع.. فلسطينيين

  19/9/2010، 48موقع عرب
  

  بيريز يدعو عباس لعدم االنسحاب من المفاوضات المباشرة .16
قالت االذاعة االسرائيلية امس ان الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز سيحاول اقناع  :   وكاالت-واشنطن 

 مفعول قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعدم نسف المفاوضات المباشرة فور انتهاء سريان
واوضحت االذاعة ان بيريز سيعقد اجتماعا مع رئيس السلطة الفلسطينية في  .تجميد بناء المستوطنات

  .نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة
  20/9/2010، األهرام، القاهرة

  
   يهدد بترك الحكومةاإلسرائيلي" العملحزب " .17

الحالي، ما لم يتم إقالة نائب " االئتالف الحكومي"سرائيلي باالنسحاب من اإل" العمل"هدد حزب : وكاالت
رئيس الوزراء، موشيه يعالون، على خلفية انتقاداته الالذعة ألداء وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك 

  ". أسطول الحرية"أثناء عملية الهجوم على قافلة 
، عن اعتزامه دعوة مؤسسات 2010-8-13لجمعة ، فايتسمان شيري، ا"العمل"وأعلن مدير عام حزب 

حزبه لمناقشة اقتراح االنسحاب من الحكومة، ما لم يقدم رئيسها، بنيامين نتنياهو على إقالة نائبه الذي 
، فيما يتعلّق بقضية العملية العسكرية "التنصل من المسؤولية وإلقاءها على الغير"اتّهم باراك مؤخراً، ب 
  . الماضي، وما رافقها من أحداث) مايو(نهاية أيار " الحرية"تالل على أسطول التي شنّها جيش االح

  14/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  "إسرائيل" طائرات بدون طيار وصواريخ تُغطي ان يمتلك وحماسحزب اهللا: اسرائيليجنرال  .18
ئيل الجنرال في ادعى رئيس هيئة ما يسمى بمكافحة االرهاب في اسرا:  زهير اندراوس-الناصرة 

االحتياط، نيتسان نورئيل ان حزب اهللا يمتلك اسلحة ال يوجد مثلها في اوروبا، وكذلك حركة حماس، 
 كم، وكذلك الحال بالنسبة 300زاعما ان حزب اهللا يمتلك طائرات بدون طيار وصواريخ مداها اكثر من 

السنوي لمكافحة االرهاب في وقال في اطار المحاضرة التي القاها ضمن المؤتمر . لحماس في غزة
مدينة هرتسليا، شمال تل ابيب ان هناك عالقة متينة بين منظمات االرهاب العالمية وما يحدث من 
ارهاب في اسرائيل، وما زالت المنظمات االرهابية تتسلح بدعم ومساعدة دول مثل سورية، واليوم 

  .اصبحت المنظمات االرهابية تمتلك قدرات دول، على حد قوله
 اشخاص في مجموعة يحاولون تصنيع عبوة 3واضاف نورئيل قائال ان الحديث ال يدور اليوم عن 

ناسفة، فقد اصبح الوضع مغايرا للماضي، الفتًا الى انّه اذا ارادت الدول مكافحة ما يسميه باالرهاب، 
. دعم المنظمات االرهابيةفانّها ملزمة بتشكيل ما سماها ارادة دولية عالمية لمحاربة الدولة التي تمول وت

وتابع قائال انّه على سبيل المثال هناك جهات حكومية في سورية توفر لحزب اهللا ولحماس صواريخ، 
وهذه الجهة تعمل جاهدة لتوفير ودعم الصواريخ لهذه المنظمات، ولهذا فعلى الدولة العبرية توجيه رسالة 

تنقل الصواريخ سيكون الرد بتدمير هذه الجهة واضحة لسورية مفادها انه في المرة القادمة عندما 
  .الحكومية، على حد تعبيره

  19/9/2010، القدس العربي، لندن
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   مجدداً رئاسة االستخبارات العسكرية اإلسرائيليةيرفضايزنكوت  .19
رفض قائد المنطقة الشمالية، غادي ايزنكوت، للمرة الثانية اقتراح وزير الدفاع ايهود باراك، بتولي 

. ، الى جانب رفضه تولي منصب نائب رئيس األركان»أمان«سة شعبة االستخبارات العسكرية، رئا
وأتى رفض ايزنكوت قبل ساعات معدودة من بيان باراك بتعيين العميد افيف كوكافي، في منصب رئاسة 

ايزنكوت ولفتت صحيفة هآرتس الى أن باراك مهتم جداً ببقاء  .االستخبارات، بعد ترقيته الى رتبة لواء
وبحسب . في هيئة األركان، وكان قد اجتمع به خالل جولته على الحدود الشمالية يوم الخميس الماضي

الصحيفة نفسها أيضاً، فإن اقتراح باراك بتولي ايزنكوت منصب رئاسة أمان، حظي بموافقة رئيس 
  .األركان الحالي غابي اشكنازي، وخلفه يوآف غاالنت

عزمه على البقاء في قيادة المنطقة الشمالية، نتيجة الواقع األمني المعقّد في وكان ايزنكوت قد أعرب عن 
ويبدو بحسب التقارير اإلعالمية أن ايزنكوت . مواجهة سوريا ولبنان، وسيكون مستعداً لكل ما يطلب منه

يريد البقاء طوال األشهر المقبلة الى حين تسلّم غاالنت منصبه منتصف شهر شباط المقبل في عام 
2011.  

  20/9/2010، االخبار، بيروت
  

   ألف الجئ فلسطيني100 المتحدة وافقت على استيعاب الواليات: أولمرت .20
قال إن  رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، ايهود أولمرت،أن ، 20/9/2010، 48موقع عربذكر 

 100ألخيرة  تقضي بأن تستوعب ا2007حكومته توصلت مع الواليات المتحدة الى تفاهمات في العام 
الف الجئ فلسطيني في حال تم التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين، فيما حمل السلطة الفلسطينية 

  .مسؤولية فشل التوصل الى تسوية
يرت خريطة العالم والشرق لتغ"إنه لو تم التوصل الى تسوية " مبادرة جنيف"وقال أولمرت في مؤتمر ل

السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوة الى األمام مقابل موافقته على ، مضيفاً أن سبب الفشل هو رفض "األوسط
 . الف الجئ الى اسرائيل إلعتبارات انسانية، لتعلن السلطة نهاية المطالب التاريخية20عودة أقل من 

وأثنى أولمرت على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وقال إنه يقدر إلتزامه ليهودية اسرائيل، لكنه 
 وقال إن على نتنياهو أال يسعى فقط للبقاء في سدة الحكم بل السعي للتوصل الى تسوية، وعليه تدارك

  .الخوض فوراً في القضايا الجوهرية في المفاوضات
لقد اقترحت حل قضية "قال   أولمرت، أنآي.بي .يو  عن 20/9/2010، الخليج، الشارقةوأضافت 

، "كان بإمكاننا التوصل إلى تفاهمات في إطار المبادرة العربيةالالجئين في إطار مبادرة السالم العربية و
 أطراف، 5واوضح أن السيطرة على البلدة القديمة في القدس ومحيطها تكون في عهدة دولية مؤلفة من 

  .            وزعم أنه لم يتم تنفيذ أعمال استيطانية 
  

  في تفريق المتظاهرين الفلسطينيين" دولياًمحرماً "وقاتال اإلسرائيلي يستخدم سالحاٌ  الجيش":هآرتس" .21
اإلسرائيلية أمس إن الجيش اإلسرائيلي يستخدم في تفريق المتظاهرين » هآرتس«قالت صحيفة : رام اهللا

) إنش( بوصة 0.22من عيار » التوتو«من نوع » ممنوعة«الفلسطينيين في الضفة الغربية رصاصات 
جيهات النائب العسكري العام الحالي الميجور جنرال ، وذلك خالفا لتو»الروجر«تطلق عبر بنادق 

أفيحاي مندلبليت وسلفه الميجور جنرال احتياط مناحيم فينكلشتاين قررا على حد سواء منع استخدام هذه 
  .الطلقات النارية باستثناء الحاالت التي يسمح فيها باستخدام الذخيرة الحية فقط

 استخدام هذه الرصاصات لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين في في الضفة الغربية» بنيامين«ويواصل لواء 
ورصاص . مظاهرات سلمية ضد الجدار الفاصل، على الرغم من الحظر الصريح والواضح بهذا الشأن

 ملليمتر، ويعتبر رصاصا 5.56أي ) إنش( بوصة 0.22هو عبارة عن طلقات معدنية من عيار » التوتو«
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الجيش الواسع لهذا النوع من الرصاص في خالل جلسة عقدتها المحكمة غير قاتل، وتم اكتشاف استخدام 
العسكرية اإلسرائيلية األربعاء الماضي لمحاكمة الناشط عبد اهللا أبو رحمة الذي تدينه إسرائيل بالتحريض 

فقدم االدعاء إلى المحكمة تقريرا قام بإعداده الميجور إيغور موسايف من لواء . وتنظيم مظاهرات
حول التكلفة االقتصادية الخاصة بتفريق ) بنيامين(الذي كان أدى مهام ضابط العمليات في لواء ) لالناحا(

التي تم إطالقها ) التوتو(وجاء في التقرير أن تكلفة استخدام رصاصات . المظاهرات في بلعين ونعالين
لمظاهرات في  لتفريق ا2009) كانون األول( حتى ديسمبر 2008) آب(خالل الفترة ما بين أغسطس 

وادعى الضابط موسايف أن هذه  ). شيقل3.75الدوالر ( مليون شيقل إسرائيلي 1.3القريتين بلغت 
الرصاصات هي سالح غير قاتل، زاعما أن ال علم لديه بقرار النائب العسكري العام السابق الذي يحظر 

  .استخدام مثل هذه الرصاصات لتفريق المظاهرات
سرائيلية على موقعها اإللكتروني إنه في أعقاب استئناف استعمال هذه الذخيرة اإل» بتسيلم«وقالت منظمة 

من العام الماضي إلى النائب العسكري العام وحذرت من أن ) آذار(في شهر مارس ) بتسيلم(توجهت 
من أن اعتبار ) بتسيلم(وقد حذرت . استعمال طلقات الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات قد يؤدي إلى القتل

بمثابة سالح لتفريق المظاهرات أدى إلى ترسيخ هذا السالح في وعي عناصر قوات » التوتو«يارات ع
وإن هذا التصور هو الذي «. األمن على أنه سالح غير فتاك وغير ضار وال حاجة إلى تقييد استعماله

وجد فيها خطر في المناسبات التي ال ي) التوتو(أدى إلى توسيع استعمال هذه الذخيرة وإطالق رصاصات 
  .»على الحياة
في المناسبات التي » التوتو«الجيش اإلسرائيلي بالتوقف فورا عن استعمال رصاصات ) بتسيلم(وطالبت 

ال تشكل خطرا على الحياة واتخاذ اإلجراءات بحق عناصر قوات األمن التي تطلق النار بما يخالف 
  .التعليمات وتتسبب في مقتل وجرح مدنيين

  20/9/2010،  لندنالشرق األوسط،
  

   إلى الحصول على المزيد من األسلحة المتطورةتسعى "إسرائيل" .22
في موقعها على الشبكة، اليوم اإلثنين، أن وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود " يديعوت أحرونوت"كتبت 

باراك، سوف يحاول الحصول على مصادقة اإلدارة األمريكية لشراء وسائل قتالية متطورة على خلفية 
وكان باراك قد توجه إلى الواليات المتحدة، ".  صفقات األسلحة األخيرة في الشرق األوسط"ا أسمته م

حيث من المتوقع أن يجتمع اليوم مع عدد من كبار المسؤولين األمريكيين، بينهم وزير الدفاع روبرت 
س، ووزيرة غيتس، ورئيس المجلس لألمن القومي الجنرال جيمس جونز، والمستشار الخاص دنيس رو

وكتبت الصحيفة أنه أيضا في ظل التطورات في األسابيع األخيرة، من بينها .  الخارجية هيالري كلينتون
صفقة الصواريخ الروسية لسورية، وصفقة األسلحة األمريكية للسعودية، فإن إسرائيل تسعى لزيادة 

وجاء .  سرائيلي والجيوش العربيةالتي تقلصت في السنوات األخيرة بين الجيش اإل" الفجوة التكنولوجية"
أن هناك تفاؤال في إسرائيل باستجابة اإلدارة األمريكية للمطالب كانت قد رفضتها في السابق للحصول 

، والتي من "القنابل الخارقة للتحصينات"على أسلحة متطورة، ومن بينها الصواريخ الموجهة المتطورة و
ونقل عن مصادر مقربة من باراك قولها .  النووية اإليرانيةالممكن أن يتم استخدامها لضرب المفاعالت 

إن العالقات األمنية مع الواليات المتحدة في أوجها، وأن اإلدارة األمريكية تبذل جهدها لالستجابة لكافة 
من المهم جدا أن "كما نقلت المصادر ذاتها عن باراك قوله في جلسة مغلقة إنه .   المطالب اإلسرائيلية

  ".  سرائيل على فجوة تكنولوجية نوعية بالمقارنة مع جيرانهاتحافظ إ
  20/9/2010، 48موقع عرب
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  نحن هنا قبل المهاجر الفاشي ليبرمان وسنبقى بعده: الطيبي .23
قال النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست اإلسرائيلية، إنه أمر مستهجن للغاية أن يقوم نائب : عمان

لتداول طوال الوقت حول العرب في إسرائيل والبحث عن برامج لطردهم أو رئيس الحكومة المستوطن با
  .سحب مواطنتهم بشكل جماعي

جاء ذلك تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية االسرائيلي افيغدور ليبرمان وزعيم 
فاوضات مع حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف، والتي يقول بموجبها إنه يجب التداول في الم

  .الفلسطينيين بقضية العرب في اسرائيل على أساس تبادل أراض وسكان
وأضاف عقب لقائه في عمان األمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، اليوم، نحن كنا هنا قبل هذا 

ئيل نحن ال نطالب بطرد مواطنين من داخل حدود دولة إسرا. المهاجر الفاشي ليبرمان وسنبقى هنا بعده
  .ولكن فيما اذا حدث ذلك فإن من وصل أخيراً في القرن األخير يرحل أوالً

إن العقبة األساسية بوجه التسوية والمساواة في الحقوق هم المستوطنون وليس : الطيبي. وتابع د
المواطنين العرب سكان األرض األصيلين الذين يطالبون بتغيير مكانتهم السياسية والقاتونية مع 

  . أو بدونهامفاوضات
  19/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   ليبرمان بأنه ال مجال بعد اآلن للقفز فوق واقع الفلسطينيين في البالديعترفجيد أن : زعبي .24

جيد أن يعترف ليبرمان بأنه ال مجال بعد : "عقبت النائبة حنين زعبي على تصريحات ليبرمان بالقول
 واقع الفلسطينيين في البالد، عند الحديث عن أي حل عادل في المنطقة، لكن ما لم يفهمه اآلن للقفز فوق

بعد ليبرمان هو أن حقوقنا في وطننا ليست متعلقة بآراء ليبرمان أو حتى في تعريف دولة إسرائيل، وإنما 
ف وأن تشتق من كوننا أصحاب وطن موجودين هنا رغم أنفه وأنف أمثاله، وكل حّل عليه أن يعتر

أنها فلسطينية في كل أنحاء وطنها، في "وأضافت النائبة زعبي ".  ينطلق من ذلك، بما فيهم ليبرمان نفسه
القدس ويافا والناصرة وغزة، وأن خطة ليبرمان التي تهدف إلى إضعاف الفلسطينيين في الداخل، وإلى 

سرائيلية بل من منطلق وضع شروط على المواطنة لن تنجح، ليس من منطلق التمسك بالمواطنة اإل
التمسك بالوطن، واالعتراض على سحب المواطنة هو من منطلق االعتراض على الترانسفير الذي يريده 

أما إذا أراد تقسيم الوطن من جديد فليطرح تقسيم األمم المتحدة وعندها كل الجليل "وتابعت ".  ليبرمان
  ". والمثلث سيكونان جزءا من الدولة الفلسطينية

  19/9/2010، 48 عربموقع
  

   أسلحة متطورة العداء روسيا بعد صفقة صواريخ لسورية ببيع تهدد "إسرائيل" .25
هددت إسرائيل روسيا ببيع أسلحة ألعدائها، مثل جورجيا، بعد إبرام صفقة :  زهير اندراوس-الناصرة 

حربية قبالة الروسية إلى سورية وتخوف إسرائيل من أن بوارجها ال' 800ياخونت بي  'بيع صواريخ 
  .شواطئ لبنان ستصبح في مرمى هذه الصواريخ السورية

إذا خرجت 'ووجهت إسرائيل رسالة إلى روسيا في أعقاب اإلعالن عن إبرام الصفقة وجاء فيها إنه 
الصفقة إلى حيز التنفيذ فإننا لن نأخذ بالحسبان طلبات روسية بعدم إرسال أسلحة متطورة إلى مناطق 

  .'مثل جورجيا) روسيا (حساسة بالنسبة لهم
واعتبرت تقارير اسرائيلية امس اعالن روسيا رسميا موافقتها على بيع سورية صواريخ ارض بحر من 

على وجه وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود ' صفعة'الى سورية بمثابة ) ياخونت( المسماة P-800طراز 
ته إلى موسكو قبل أسبوعين والتوقيع باراك بادعاء أنه حصل على وعد من القيادة الروسية خالل زيار
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على اتفاق تعاون استراتيجي واتفاقيات سرية من شأنها أن تمهد الطريق أمام بيع إسرائيل طائرات 
  .استطالع صغيرة من دون طيار إلى روسيا

ومن شأن تنفيذ الصفقة الروسية السورية أن تؤدي إلى إلغاء صفقات أسلحة كهذه بين إسرائيل وروسيا 
  .مستقبلفي ال

عن مسؤول رفيع في تل ابيب قوله ان الدولة العبرية قلقة للغاية من صفقة ' هآرتس'ونقلت صحيفة 
 وجه عاجال ام اجال ضد اسرائيل، ولفت المسؤول الى انهذا السالح سي االسلحة الروسية السورية، الن

حو اسبوعين، كما انّه حذر باراك طرح هذه القضية بحدة بالغة خالل لقائه مع نظيره الروسي قبل ن
  .رئيس الوزراء الروسي من مغبة بيع هذا النوع من الصواريخ لسورية

' 800ياخونت بي  'ووصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة األسلحة الروسية  السورية 
  .هديدات جديدةهي جزء من ردها على ت' 35-اف'، وقال إن تزود بالده بطائرات مقاتلة 'مشكلة'بأنها 

إننا نعرف 'ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن نتنياهو قوله خالل اجتماع حكومته األسبوعي امس األحد 
  .'بكافة المستويات) حول إلغائها(عن هذه الصفقة منذ وقت طويل وكانت هناك مباحثات مع الروس 

ام تهديد نوع جديد من القذائف سيتم تنفيذ الصفقة على مراحل وهي مشكلة، ونحن نعيش أم'وأسف ألنه 
  .'الصاروخية والصواريخ ويجب توفير رد عسكري على ذلك

وقالت الصحيفة العبرية ايضا، نقال عن مسؤول امني وصفته بالموثوق جدا في تل ابيب قوله ان حصول 
  .ةسورية على هذه الصواريخ يعني كشف تحركات سالح البحرية االسرائيلية ورصدها بشكل دقيق للغاي

  19/9/2010، القدس العربي، لندن
  

   شمال غزةعسكريالعسكري ليصبح أكبر موقع " موقع المقبرة"وسع ت "إسرائيل"": قدس برس" .26
ال يكاد يمر يوم دون مواصلة قوات االحتالل اإلسرائيلي أعمال التوسيع في : عبد الغني الشامي - غزة

  .حية الشرقية الشماليةموقع عسكري، أصبح األكبر على حدود قطاع غزة من النا
وتسابق تلك القوات الزمن لالنتهاء من العمل في هذا الموقع الضخم، في ظل التهديدات اإلسرائيلية 
المتواصلة بشن حرب جديدة على قطاع غزة، تكون أكبر من تلك التي شنتها قبل أكثر من عام ونصف 

  .العام
شمال قطاع (شرق بلدة جباليا " برة الشهداءمق"وبحسب سكان محليين؛ فإن الموقع المذكور يقع شرق 

العسكري على مشارف " أبو صفية"، والذي يحده من الشمال موقع "موقع المقبرة"والمعروف باسم ) غزة
  .العسكري شرق مدينة غزة" ناح العوز"بلدة بيت حانون، ويحده من الجنوب موقع 

ع على تلة مرتفعة، العشرات من اآلليات تتجمع في الموقع، الذي يق" قدس برس"وأضاف السكان لوكالة 
والعربات العسكرية التي تنشط داخله بشكل كبير، وله برجان مرتفعان يكشفان المنطقة المحيطة الواقعة 

 .جنوباً وحتى بيت حانون شماالً، وترتاده عربات عسكرية كثيرة وباستمرار" ناح العوز"من موقع 
ا خمسة دونمات، جزء منه بات في حدود قطاع غزة بمسافة ويتربع هذا الموقع على قطعة أرض مساحته

  . مترا200ً
 متراً، تم إقامة بوابة االلكترونية ضخمة للموقع طولها من 150وفي الناحية الجنوبية للموقع وعلى بعد 

 متراً، أمامها حفرة كبيرة تتحصن فيها على األقل خمس دبابات، ومن حولها تالل رملية 50 إلى 30
  .مرتفعة

لحقوق اإلنسان أن قوات االحتالل زادت من وتيرة عملها في ذلك الموقع خالل " الميزان"كشف مركز و
 متر، تم خاللها إقامة المزيد من السواتر الترابية 300األيام الماضية، وذلك من خالل توغالت بمسافة 

  .لحجب الرؤية عما يدور هناك
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حول قراءته لهذه التوسعيات في " الميزان"ركز ويقول سمير زقوت مدير وحدة البحث الميداني في م
إن أول ما يتبادر للذهن جراء مراقبة التطورات الجارية على صعيد التوسعة القائمة على الموقع : "الموقع

العسكري، هو أن هناك إعداداً لمرحلة قادمة، قد يشكل الموقع العسكري منطلقاً ألي عمليات توغل أو 
  ".لقطاع غزةاجتياح واسعة النطاق تتم 

إن استحداث بوابات كبيرة على هذا النحو ال يكمن أن يفهم منه إال ": "قدس برس"وأضاف زقوت لوكالة 
أنه يتم التحضير لعدوان كبير ضد قطاع غزة، وأن سلطات االحتالل تعد العدة لتسهيل عمليات االجتياح 

  وأشار إلى أنه بعد التوسعة ".  المستقبلوالمرور إلى القطاع عبر هذا الموقع، وإن لم يكن اآلن وإنما في
، يصبح هذا الموقع هو األكبر والرئيس في شمال قطاع غزة، وربما يكون منطلقاً "موقع المقبرة"على 

  .للدبابات، حسب قوله
  19/9/2010قدس برس، 

  
   لتحسين عالقاتها بأوروبا "إسرائيل"فشل حملة : "دير شبيغل" .27

 أن االتحاد األوروبي لم يستجب لمطالب الحكومة اإلسرائيلية بتوثيق أكدت مجلة دير شبيغل األلمانية
التعاون بين الجانبين في المجالين االقتصادي والسياسي مشيرة إلى أن الحملة الدبلوماسية اإلسرائيلية 

  . لتحسين العالقات مع االتحاد منيت بالفشل
اً أن االتحاد األوروبي يرفض وأوضحت المجلة األسبوعية في مادة صحفية ستنشر في عددها غد

استئناف المفاوضات على رفع مستوى العالقات مع إسرائيل الفتة إلى أن المحادثات حول هذا األمر 
 وفوز من وصفته 2009كانت قد أوقفت بعد الحرب اإلسرائيلية على غزة في كانون الثاني عام 

   .بالسياسي المتشدد بنيامين نتنياهو في االنتخابات النيابية
وعزت المجلة فشل المساعي اإلسرائيلية إلى خطأ تقديرات حكومة نتنياهو التي كانت تعتقد أن االتحاد 
سيكافئ استئناف مفاوضات السالم مع الفلسطينيين في واشنطن مطلع الشهر الجاري مشيرة إلى أن 

  . االتحاد األووربي يرتاب في جدوى هذه المحادثات
روبي يطالب بتقدم حقيقي في عملية السالم بدالً من إيماءات رمزية مشيرة وأكدت المجلة أن االتحاد األو

في هذا الصدد إلى أن مجلس وزراء خارجية المنظمة اإلقليمية األوروبية اتخذ قراراً خالل مؤتمره 
االستثنائي الخميس الماضي في بروكسل طالب فيه إسرائيل بتمديد وقف بناء المستوطنات في الضفة 

  .ى ما بعد أيلول الحالي األمر الذي ترفضه حكومة نتنياهوالغربية إل
  19/9/2010، الجمل بما حمل

  
   لقبول جائزة سالم دوليةحريتهفعنونو يشترط  .28

مردخاي فعنونو " اإلسرائيلي"أبلغت الرابطة الدولية من أجل حقوق اإلنسان خبير الذرة : )آي.بي .يو (
ميدالية " السلطات حركته بعد إطالق سراحه إنه فاز بجائزة وتقيد" إسرائيلية"الذي كشف أسراراً نووية 

الصادرة أمس أن البروفيسور فاني " معاريف"وذكرت صحيفة .، لكنه اشترط أن يتسلمها بنفسه "السالم
ميخائيال ريزين بعثت برسالة إلى المحامي ميخائيل سفاراد الذي يمثل فعنونو وأبلغته بأن األخير حصل 

  .على الجائزة 
يشرفني الحصول على الجائزة لكن سأحصل عليها بشرط واحد وهو " فعنونو برسالة قال فيها إنه ورد

  " .  عندما أكون حاضر شخصياً ألتسلمها
  20/9/2010، الخليج، الشارقة
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  ال تقبل العيش تحت حكم فلسطيني وال تثق باوباما  المستوطناتمجلسالناطقة باسم  .29
أن يوافق رئيس "إليزا هيربتس) "يشع(لس المستوطنات اإلسرائيلي  استبعدت الناطقة بإسم مج:القدس

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على حل يقضي ببقاء المستوطنين في مستوطناتهم والعيش تحت حكم 
  .السلطة الفلسطينية

 ال يوجد حكومة في"الزميل أمجد أبو عرفة، " معا"وقالت هيربتس في حديث متلفز أجراه مراسل 
إسرائيل تستطيع إتخاذ قرار كهذا، وفي اللحظة التي ستتخذ فيها حكومة إسرائيلية قرارا مشابها فإنها 

إنه سيعرض أي إتفاق يتم التوصل إليه للنقاش في الكنيست ولن يفعل كما فعل : ستسقط، فنتنياهو قال
ن يفعل ذلك والويل له رابين من قبل حين إتخذ القرار ووقع دون عرض األمر على الكنيست، نتنياهو ل

  ".إن فعل، فهو يعلم أن ذلك سيكون نهايته
وفي إجابتها على إمكانية اإلنصياع من قبل المستوطنين لقرار إخالء المستوطنات إذا ما إتخذ قالت 

سأخرج من "وأضافت ". أنا لن أخرج من بيتي إذا قرر أوباما ذلك فمن هو أوباما ليقرر لي؟: "هيربتس
عبي ذلك في إستفتاء عام، فنحن دولة ديمقراطية حقيقية، ولن أخرج وأنا راضية ولكنني بيتي إذا قرر ش

  .، على حد تعبيرها"سأخرج إذا قرر شعب إسرائيل ذلك
إن بيتي هذا مقام على أرض ليست أرضي ولكنها أرض إسرائيل التي أعطتني الحق "وأضافت هيربتس، 

ن عاما قابلة للتجديد وال يعنيني إعتراف العالم فليس العالم باإلنتفاع بها والسكن عليها لمدة تسعة وتسعي
فليصرخ العالم والمجتمع الدولي واألمم المتحدة كما يشاؤون فهذا بيتي وأنا أعلم : "، مضيفة"من يقرر لنا

  ".أنه بيتي، وإذا قال أوباما غير ذلك فليقل ما يشاء فلن يغير ذلك من الحقيقة شيئا
  20/9/2010 ،وكالة معاً اإلخبارية

  
   لخروج جامعاتها من قائمة المئتي جامعة األفضل عالميا"إسرائيل"صدمة في  .30

 كشفت تقارير إسرائيلية أن صدمة سرت في أروقة مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل بعد -تل أبيب
أعدته  في تصنيف 2010خروج جميع الجامعات اإلسرائيلية من قائمة المئتي جامعة األفضل عالميا لعام 

  .البريطانية المتخصصة فى شؤون التعليم) تايمز هاير إديوكيشن(مجلة 
اإلسرائيلية حرصت األحد على التأكيد على أن الجامعات اإلسرائيلية قصرت ) هاآرتس(إال أن صحيفة 

في أداء واجبها، حيث أنها لم تقدم المعلومات الالزمة للجهات القائمة على إعداد التصنيف بعد طلبها 
  .هم أكثر من مرةمن

 114 و102وفي تصنيف العام الماضي تواجدت ثالث جامعات إسرائيلية في التصنيف احتلت المراكز 
  .132و

وبينما أكدت بعض الجامعات اإلسرائيلية أنها لم تتلق طلب الحصول على المعلومات، أكدت أخرى أنها 
  .ائمة المئتي جامعةردت على الطلب إال أنها لم تنجح في الحصول على أي مركز في ق

    19/9/2010، القدس العربي، لندن
  

  مع الطيبي للقائه حواتمة" الجنائي" بالتحقيق يطالبنائب إسرائيلي  .31
اإلسرائيلي زفولون أورليف حكومته بإخضاع النائب العربي ) البرلمان" (الكنيست"طالب عضو : الناصرة

، على حد "تقديم الدعم لتنظيمات إرهابية"بتهمة ومقاضاته " الجنائي"في الكنيست أحمد الطيبي للتحقيق 
  .تعبيره

على مثل هذه الخطوة، " البيت اليهودي"وأوضحت اإلذاعة العبرية، أن إقدام النائب اإلسرائيلي من كتلة 
يأتي على خلفية اجتماع الطيبي برئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة مؤخراً في 
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، وفق "إرهابي غير مشروع"عمان، على اعتبار أن هذا التنظيم السياسي الفلسطيني هو العاصمة األردنية 
  .تعبيره

، للمستشار القانوني في الحكومة اإلسرائيلية، )19/9(وقال أورليف، في سياق طلب تقدم به يوم األحد 
 دعماً للتنظيمات إن حواتمة يتزعم تنظيما إرهابيا غير مشروع، وعلى ذلك فإن االجتماع معه يعتبر"

الفدائية التي أقدمت على تنفيذها قوات الجناح العسكري ل " معالوت"، مشيراً إلى عملية "اإلرهابية
، والتي أسفرت 48داخل فلسطين " ترشيحا"، ضد مدرسة عسكرية في مستوطنة 1974عام " الديمقراطية"

  .عن مقتل ثالثة وسبعون جندياً إسرائيلياً
  20/9/2010قدس برس، 

 
   يطلقون صندوقاً وطنياً لدعم صمود عرب عكا48 فلسطينيو الـ .32

 لدعم صمود فلسطينيي مدينة عكا،  وطنياً أمس، صندوقا48ً أطلق فلسطينيو الـ:  حسن مواسي-عكا 
وذلك في ظل تنامي المخططات اإلسرائيلية، الهادفة إلى ترحيل سكانها العرب في البلدة القديمة، وتغيير 

  .لفلسطيني واإلسالمي، وتوطين المستوطنين اليهود بدال منهمطابعها العربي ا
، إلى جانب اللجنة الشعبية 48 وكانت األطر الشعبية واألحزاب السياسية الفاعلة في أوساط فلسطينيي الـ

للصمود والبقاء في عكا، وجمعيات العمل األهلي، عقدت اجتماعات موسعة في مسجد الجزار، لتدارس 
، التي قامت بتوزيع "عميدار"عي بلدية المدينة اإلسرائيلية وشركة لإلسكان الشعبي كيفية مواجهة مسا

إنذارات إخالء لمئات المواطنين العرب في البلدة القديمة في حال عدم قيامهم بشراء منازلهم التي 
د من  بيع عدإلى، حيث شرعت "ندالن"يسكنون فيها، ومهددة إياهم ببيعها في سوق العقارات اإلسرائيلي 

  .المنازل من خالل طرح عطاءات بيع لهذه المنازل لمستثمرين يهود أثرياء
للتنمية االجتماعية والثقافية، أن شركة اإلسكان اإلسرائيلية " الياطر"وقال سامي هواري رئيس جمعية 
 من المنازل الكبيرة والقصور في عكا، 600، على أكثر من 1948استولت بعد النكبة الفلسطينية عام 

 حتى اليوم، وترفض الشركة اإلسرائيلية تأجيرها للسكان العرب  منها ما زال مغلقاً منزال150ًوان هناك 
 عائلة عربية في المدينة مهددة بالطرد، بعدما تلقت 160ن أ إلىولفت . رغم الضائقة السكنية القاسية

األجرة المستحقة عن شهور إخطارات بإخالء منازلها بحجة تراكم الديون الناجمة عن عدم تسديد رسوم 
  غالفه سياحي وجوهره سياسي ترحيلي " قانونية"عدة، حيث تستخدم السلطات اإلسرائيلية حيال وطرقا 

 أوامر قضائية أخيراًاستصدرت " عميدار" شركة أن أيضاًوكشف  .فهم يحلمون بتغيير الطابع السكاني
  .إلخراج المواطنين من منازل يقيمون فيها منذ النكبة

  20/9/2010، بيروت، مستقبلال
  

  جراء اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية خاصة" رامون"جرحى في صفوف األسرى بسجن  .33
 أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى وقوع عدة إصابات بين : وفا، الحياة الجديدة-محافظات 

صفوف األسرى جراء المواجهات الدامية التي جرت حتى فجر اليوم بين الوحدات الخاصة اإلسرائيلية 
وأوضحت اللجنة بأنها تتابع بقلق ما يجرى في سجن رامون، واستطاعت أن  . سجن رامونفيواألسرى 

" الناحشون"اك بشكل سريع، حيث أوضحوا بأن أعدادا كبيرة من قوات تتواصل مع األسرى هن
 وأخرجت األسرى بشكل عنيف من الغرف أمساقتحمت السجن بشكل همجي ومفاجئ مساء " المتسادا"و

تحت تهديد السالح والغاز السام، وبدأت بقلب محتويات الغرف بحجة البحث عن هواتف نقالة هربها 
يارة األهل، وتفتيش األسرى بشكل عار واستفزازي ما دفع األسرى إلى األسرى إلى السجن خالل ز

االحتجاج والتكبير والتصدي لتلك المحاولة الهمجية باقتحام القسم، بكل ما يملكون من وسائل بدائية، 
األمر الذي واجهته القوات الخاصة بإطالق الرصاص المطاطي والغاز السام واالعتداء على األسرى 
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رح بالعصي واألقدام وتكالبوا على األسرى ما أدى إلى وقوع عدة إصابات لم يعرف عددها بالضرب المب
  . السجنفيألن التواصل مع األسرى انقطع 

  20/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  األسرى يعانون سوء التغذية ويتعرضون الضطهاد متصاعد .34
 أحمد طوباسي أن "ن الدولي لحقوق اإلنسانمؤسسة التضام "أكد محامي): قنا( – ضياء الكحلوت -غزة 

 اإلسرائيلي جنوب مدينة نابلس يعانون من سوء التغذية وبعض حاالت "حوارة"األسرى في مركز توقيف 
ونقل طوباسي في تصريح له أمس عن عدد من المعتقلين  .التسمم نتيجة لرداءة الطعام الذي يقدم لهم

إضافة إلى رداءة الطعام؛ اإلهمال الطبي والمعاملة السيئة من إن األسرى يعانون ": الذين زارهم القول
قبل الجنود الذين يتعمدون استفزاز األسرى بشكل متواصل، إضافة إلى اإلهانة أثناء العد الذي يتم ثالث 

  ."مرات في اليوم
  20/8/2010العرب، الدوحة، 

  
  ضى من العالج تطالب بمقاضاة تل أبيب دولياً لمنعها األسرى المرحقوقيةمؤسسة  .35

 دعت مؤسسة حقوقية فلسطينية كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والشعبية، المعنية بقضية :طولكرم
للتوجه للمحاكم الدولية المختصة لرفع شكوى ضد "األسرى، إلى تشكيل لجنة قانونية محلية ودولية 

لرعاية " مانديال" مؤسسة وقالت ".السلطات اإلسرائيلية، لحرمانها األسرى المرضى من تلقي العالج
تُعرض "نسخة منه، إن سلطات االحتالل " قدس برس"شؤون األسرى والمعتقلين في بيان مكتوب وصل 

حياة مئات األسرى للخطر، وتمارس كل أشكال االنتهاك لألعراف والقوانين الدولية، من خالل رفضها 
  ".طيرةعالجهم ونقلهم للمستشفيات، رغم وجود حاالت صعبة وقاسية وخ

وذكرت المؤسسة الحقوقية الفلسطينية أن عدد األسرى المرضى يتجاوز ألف أسير، يعانون من حاالت 
ونبهت من خطورة استمرار اعتقال ستة عشر  .مرضية، يقبع ثمانية وأربعون منهم في مشفى الرملة

  ر أسيراً يعانون من ، مشيرة إلى وجود ثمانية عش"ترفض إسرائيل عالجهم"أسيراً مصاباً بداء السرطان 
الشلل واإلعاقة وثمانين معتقالً مصابين بمرض السكري، واثنين من األسرى فاقدي البصر بشكل كامل 

  .والعشرات مهددين بفقدان البصر، بحسب إحصاءاتها
  18/9/2010قدس برس، 

  
   يكملون عامهم العشرين في السجون اإلسرائيليةأسرىخمسة  .36

، وهو مصطلح يطلق على "عمداء األسرى" غزة هذا األسبوع لقائمة  انضم خمسة أسرى من قطاع:غزة
األسرى الذين أمضوا عشرين عاماً وما يزيد في سجون االحتالل اإلسرائيلي وبشكل متواصل، والتي 

  .سترتفع بهم لتصل إلى مائة وثالثة وعشرين أسيراً، بينهم ثالثون في المائة من قطاع غزة 
  20/9/2010قدس برس، 

  
  2007 منذ العام  مرةألولاليوم  غزة إلى عن دخول السيارات االحتالل يعلن رسمياًجيش  .37

 منذ العام األولى قطاع غزة وذلك للمرة إلى السماح باستيراد سيارات خاصة "إسرائيل" قررت :غزة
نقل السيارات  "أنلى إ اإلسرائيلي الجيش  وأشار.األحد الجيش في بيان مساء أعلن حسب ما ،2007

  ".طاع الفلسطيني الخاص هو سابقة منذ استيالء حركة حماس على الحكمللق
 ستسمح اليوم اإلسرائيلي سلطات االحتالل أن قطاع غزة إلى البضائع إدخالوأكد رائد فتوح رئيس لجنة 
) سما(وقال لوكالة  . قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالمإلي سيارة حديثة 20االثنين وألول مرة بإدخال 
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 مساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي إلدخالحتالل سيفتح معبري كرم ابو سالم والمنطار  االإن
  . شاحنة من ضمنهم ثمانية شاحنات لقطاع المواصالت220 إلى 210حيث من المقرر دخول 

  20/9/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   جسر أريحا بشكل مفاجئ أمام حركة المغادرينتغلق "إسرائيل" .38
أمام حركة " الكرامة"، جسر أريحا األحد، مساء يوم اإلسرائيليلقت سلطات االحتالل  أغ:نابلس

وقال الرائد، رائد أبو غربية مدير  . بصورة مفاجئةاألردن إلىالمواطنين الفلسطينيين من المغادرين 
سطينية رسميا  أبلغ السلطة الفلاإلسرائيليإن الجانب ": "معا" في شرطة أريحا لـواإلعالمالعالقات العامة 
 إلى بسبب ما وصفوه بأزمة على القادمين األردن جسر أريحا للمغادرين باتجاه بإغالقوبشكل مفاجئ 

  ". الفلسطينيةاألراضي
  19/9/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  أغلبية الالجئين في غزة يعتقدون أن التعليم في مدارس األونروا يتراجع: استطالع .39

للرأي أجري في صفوف الالجئين الفلسطينيين، في مخيمات قطاع غزة، أن   أظهر استطالع :رام اهللا
  يشوبه الكثير من عالمات األونروا من العينة االستطالعية، يرون أن برنامج التعليم في وكاله 85,8%

" حقوق اإلنسان"االستفهام حول أهدافها ومخرجاتها وهي جميعها تحتاج إلى قراءة معمقة، من بينها مقرر 
ذي أقرته الهيئة األممية قبل عامين لجميع الطلبة الفلسطينيين، والذي تحاول غرس مفاهيمه بدمجه في ال

  ".التحفيز"مواد دراسية أخرى، وخصصت لمتفوقيه رحالت خارجية لـ
إن هذا االستطالع أجري " قدس برس"وقالت لجنة حقوق الالجئين الفلسطينيين، في بيان صحفي تلقته 

 الجئ فلسطيني موزعين في ثمانية مخيمات في قطاع غزة، 2500ة شملت على علي عينة عشوائي
  .بهدف معرفة أراء الالجئين الفلسطينيين حيال موضوع التعليم ومدى تطوره في السنوات األخيرة

مليء بالسموم الفكرية وأنه يلقن الطلبة مفاهيم تنسف " إنهم يعتقدون أن مساق حقوق اإلنسان %87وقال 
ومة في التحرير، عبر التأكيد على أن أي خالف مهما عظم فالحوار هو الحل الوحيد، وان هذا دور المقا

  ".المساق يركز على أن يتسامح الفلسطيني مع اإلسرائيلي، أي الضحية مع القاتل
  18/9/2010قدس برس، 

  
  2010خالل النصف األول من   قضية2090تعالج " العشائر واإلصالح": قطاع غزة .40

دارة العامة لشئون العشائر واإلصالح التابعة لوزارة الداخلية واألمن الوطني، خالل النصف عالجت اإل
وأوضحت .  قضية تقدم بها المواطنون في محافظات قطاع غزة الخمسة2090األول من العام الجاري، 

ة منذ ، أنه تمت معالجة وحل القضايا العالقة والمستعصي19/9/2010اإلدارة في تقرير صحفي، األحد 
ون العشائر واإلصالح الحاج عبد ؤسنوات تحت رعاية مستشار رئيس الوزراء ووزير الداخلية لش

  .العزيز الكجك
  19/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  تالحق فلسطينيي العراق" الموساد"شبكات : "تجمع العودة" .41

 بتحريك ،اإلسرائيلي" الشاباك" جهاز ،اتهم تجمع يعني بشؤون الالجئين الفلسطينيين : وكاالت- المصدر
هدفها العمل على تشتيت فلسطينيي العراق ومالحقتهم في شتاتهم حتى تنكد عليهم " الخفية"أياد وصفها بـ

 أن تقارير ،19/9/2010في بيانٍ صدر عنه، األحد " تجمع العودة"وأكد . وال تترك لالستقرار طريقًا لهم
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 مستدالً بتصريحات ،"الموساد" هو حرب قذرة يقودها ،اقخطيرة أثبتت أن ما يجري لفلسطينيي العر
لمحام وناشط حقوقي برازيلي أفاد فيها أن فلسطينيي العراق الذين استقدمتهم البرازيل من مخيم 

لتحيل ملفاتهم فيما بعد لموظفين " غررت بهم المفوضية وصورت لهم البرازيل على أنها جنة، ،"الرويشد"
  ".صهاينة بالمفوضية

 البيان عن بعض الالجئين تأكيدهم اكتشافهم بعض أجهزة تنصت ومراقبة ببيوتهم في البرازيل، ونقل
حيث نفت الحكومة البرازيلية ضلوعها في األمر، ليتضح جلياً أن الموساد يصول ويجول ويسير في 

لوجدنا لو اتجهنا نحو جزيرة قبرص، :" وأضاف. البرازيل، ويعايش الفلسطينيين في بيوتهم دون علمهم
نفس الشيء، تقارير بالمئات تثبت أن الموساد يتغلغل بقلب الجزيرة، ويجري منها مجرى الدماء 
بالعروق، حيث اكتشفت ثكنات بأكملها للجوسسة، تحت قيادة عميالت بالموساد كن يستدرجن السياح من 

  )".يلإسرائ(مختلف الجنسيات ومسؤولين من أعلى الرتب من أجل مراعاة خدمات الموساد و
  19/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   يعملن في تربية النحل لتوفير لقمة العيشفلسطينيات :الضفة .42

 في قرية المعصرة الفلسطينية بالضفة الغربية تعمل النساء في تربية النحل بمزارع في مشهد :بيت لحم
  .لم يكن معتادا من قبل

 النحل من االعمال التي يراها كثير من الرجال مناسبة ففي هذا المجتمع التقليدي ال يعد العمل في تربية
للنساء الذين اعتادوا رؤيتهن يعملن في قطف الفاكهة والخضروات في مزارع أسرهن في الضفة 

 من سكان الضفة الغربية تدخلت وزارة %19 زهاء إلىلكن مع ارتفاع معدالت البطالة  .الغربية
  .لنساء لكي يتمكن من االعتماد على أنفسهنالزراعة الفلسطينية لتقديم خاليا نحل ل

  . ليتابعن النحل ويقطفن العسل امرأة مرة واحدة أسبوعيا12ًوفي المعصرة يجتمع ما يزيد على 
  . المشروع أطلق لتعزيز المؤسسات النسائية في المنطقةإنوقال مسؤولو وزارة الزراعة 

  .قرى في الضفة الغربية امرأة حاليا في تربية النحل في مزارع ب50وتعمل زهاء 
  19/9/2010وكالة رويترز، 

  
  "رامي ليفي"نشطاء في الخليل يدعون الفلسطينيين لمقاطعة شبكة محالت المستوطن  .43

 قالت جمعية حماية المستهلك بمحافظة الخليل إن عدد من مسؤولي السلطة المتنفذين، يقومون :الخليل
نات وتوافدهم على محالت المستوطن رامي ليفي، باختراق القوانين، من خالل شراء بضائع المستوط

الشيوخي، في بيان  وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك بالخليل عزمي .باستخدام سياراتهم الحكومية
توجد في " رامي ليفي"عنه، أن هناك شبكة محالت ما يسمى بـ 18/9السبت " قدس برس"صحفي تلقته 

ي، أن هذه المحالت تقوم ببيع منتجات المستوطنات وأضاف الشيوخ .عدة مناطق بالضفة الغربية
رخيصة على الفلسطينيين ضمن حرب اقتصادية بدأت تشنها  بأسعار أخرى إسرائيلية وبضائع

 إلى  أن هذه السلع تصنع بالمستوطنات المستوطنات على الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني، مشيراً
تحتوي على مواد ضارة بالصحة لزرع الوهن  للفلسطينيين بجودة منخفضة ومواصفات خصيصاً

 جديد في حملة مقاطعة منتجات والضعف في جسم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني محدثة خرقاً
وأشار الشيوخي إلى أن  العاملين في هذه المحالت هم عمال فلسطينيين عديمي الضمير  .المستوطنات

  .وخارجين عن الصف الوطني
  18/9/2010قدس برس، 
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  "نحو نهضة ثقافية" الثقافة تنهي تحضيراتها لعقد المؤتمر السنوي الثاني وزارة: غزة .44

، جميع التحضيرات والترتيبات لعقد مؤتمر الوزارة السنوي 19/9 أنهت وزارة الثقافة، يوم األحد :غزة
يحها من قبل ، وذلك بعد استيفاء جميع أوراق العمل المقدمة وتنق"نحو نهضة ثقافية" الثاني تحت عنوان

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني سامي أبو وطفة، أن وزارة الثقافة  .اللجنة العلمية للمؤتمر
تتطلع من خالل المؤتمر إلحداث نهضة ثقافية شاملة، تعمل على إيصال الصوت الفلسطيني الذي "

ت الثقافة من فنون ومعارف يتحدث عن الحالة الفلسطينية، وذلك من خالل استخدام عناصر وأدوا
  .وأشار إلى أن المؤتمر سينطلق في الثالثين من الشهر الجاري ".وتطويعها لخدمة القضية الفلسطينية

  19/9/2010قدس برس، 
  

   كتاب التاريخ المدرسي الفلسطيني تشكّل ضمن رؤية منهجية قاصرة وغير نقدية:باحث تربوي .45
هجوم اإلسرائيلي المتواصل على المنهاج الفلسطيني باعتباره مع استمرار ال:  بديعة زيدان–رام اهللا 

تحريضياً، ترى مؤسسات تربوية ومتخصصون فلسطينيون أن ثمة خلالً في التعاطي مع ما تقدمه هذه 
المناهج للطالب الفلسطينيين من معلومات حول تاريخهم وجغرافية بالدهم ورموزهم، فهي ال ترقى إلى 

  .د، وفق رؤيتهم، استراتيجية واضحة تحقق المأمول منهاالمستوى المطلوب، وتفتق
، التي تصدر عن مؤسسة "رؤى تربوية"ويقول مالك الريماوي، الباحث التربوي ومدير تحرير نشرة 

جاء مشروع بناء منهاج فلسطيني مدرسي في سياق تحقيق اإلرادة ": المحسن القطان في رام اهللا عبد
ضوعية ألنه لم يكن هناك منهاج فلسطيني، وأيضاً ضرورة سياسية الوطنية، وبالتالي فهو ضرورة مو

، إضافة إلى كونه ضرورة اجتماعية "تحررية"ألن هناك صلة وثيقة بين التعليم والسياسة تقتضي مناهج 
كتاب التاريخ المدرسي الفلسطيني تشكّل ضمن ": وفي ما يتعلق بمنهاج التاريخ، يقول الريماوي. "ثقافية

 قاصرة وغير نقدية، واستند إلى مغالطات معرفية ال تنتصر لإلنسان بصفته فاعالً تاريخياً، رؤية منهجية
وال ترى التعدد في الواحد، وتعمى عن رؤية الصراعات والتغييرات، وهذا حرم المنهاج من القدرة على 

افية وتاريخية نقد الهيمنة الغربية، وتشكيل قضايا إنسانية واستراتيجيات مقاومة تستند إلى أسس جغر
  ." الخبرات الحقيقية للناسإلىوثقافية، وكذلك ما يتعلق ببناء تاريخ يستند 

  .وطالب الريماوي ببناء مناهج تاريخية تساهم ليس في تعليم تاريخ فلسطين فحسب، بل في كتابته أيضاً
فيؤكد استقاللية أما علي مناصرة، مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، 

حين وضعنا المنهاج الفلسطيني لم نخضع إلشراف وزارة المعارف ": المناهج الفلسطينية، ويقول
اإلسرائيلية، ونرفض ذلك تماماً، بل هي مناهج فلسطينية الرؤى والهوية والتوجهات والمنابع، وستبقى 

فلسطين التاريخية واألمر ذاته ينطبق كذلك، بخاصة ما يتعلق بتاريخنا وجغرافيتنا، فتعاملنا مع جغرافيا 
  ".على كتب التاريخ والتربية الوطنية، فنحن كتربويين ال نخضع لالشتراطات السياسية

ويعترف مناصرة بأن األحداث السياسية، وبخاصة انتفاضة األقصى وما رافقها من جرائم إسرائيلية، 
 يرفض في الوقت ذاته االتهامات التي لكنه .حالت دون تجريب المناهج الفلسطينية بطريقة موضوعية

يسوقها بعض الخبراء باإلهمال المتعمد أو غير المتعمد لفصول مهمة من القضية الفلسطينية، بل إنه 
يرصد بالتفاصيل وحدات في كتب التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية والمدنية، تتناول بالتفصيل قضايا 

  ...محورية خاصة بالقضية الفلسطينية
  15/9/2010الحياة، لندن، 
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      تكرم ذوي األسرى األردنيين في السجون االسرائيلية"المسلمين االخوان": األردن .46

إلسرائيلية اقامت الحركة االسالمية حفال تكريميا لعائالت وأبناء األسرى األردنيين في المعتقالت ا           : عمان
هالي االسرى وقيادات الحركـة والعديـد مـن         وشارك المئات من أ    .بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    

  .الشخصيات والفعاليات النقابية والحزبية والشعبية في الحفل الذي تخلله عدد من الكلمات
وألقى رئيس لجنة األسرى في جماعة االخوان المسلمين المهندس علي أبو سكر كلمة حيـا فيهـا ذوي                  

لصهيوني واصفاً ما قاموا به بالنموذج المشرف       االسرى وصمود أبنائهم االسطوري في سجون االحتالل ا       
وفي نهاية الحفل قام أمين سر جماعة االخوان المسلمين جميل أبو بكر بتقديم الـدروع                .الذي يحتذى به  

  .التذكارية ألهالي األسرى وتكريمهم
 20/9/2010، الرأي، عمان

  
  قريباً عن المسؤول االمني في حماس محمد دبابش ستفرج صرم: الحياة .47

مـصادر مـصرية    إن  :  جيهان الحـسيني   عن مراسلتها القاهرة   من   20/9/2010،  الحياة، لندن ذكرت  
هـو  «محمد خميس دبابش    » حماس«ان احتجاز المسؤول االمني في حركة       » الحياة«مسؤولة أفادت لـ    

 ، موضحة انه عقب انهاء ترتيبات االفراج عنه،       »اجراء احترازي جاء الستكشاف بعض االمور الغامضة      
لن يستغرق االمـر وقتـاً      «: ، وقالت »في وقت قريب  «سيتم ايصاله الى معبر رفح، مرجحة ان يتم ذلك          

  .»طويالً
نقلت عن مصادر امنية مصرية قولها ان دبابش اوقف في مطار القاهرة            » اسوشييتد برس «وكانت وكالة   

دة من االراضي الـسعودية     بسبب استخدامه وثائق سفر مزورة، فيما افاد اقرباؤه انه كان في طريق العو            
  .بعد اداء العمرة عندما اوقف في المطار

أن  ، أمـس،  "حمـاس " مصدر في حركة     إن: )آي.بي  .يو  ( من 20/9/2010 الخليج، الشارقة،    واضافت
الحركة لم تصدر أي موقف رسمي يؤكد أو ينفي عملية االعتقال، وحرصت على عدم اختالق أي أزمة                 

فتاً إلى أن اتصاالت لم يفصح عن طبيعتها أثمرت عـن وعـد مـصري               جديدة في العالقة مع مصر، ال     
  .   باإلفراج عن دبابش الذي رفض تحديد دوره ومكانته في الحركة 

 
   المباشرةلدينا بدائل لمواجهة انهيار المفاوضات: العربيةالجامعة  .48

ية عمـا وصـفتها     كشفت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى بالجامعة العرب       : أحمد ربيع -القاهرة
بخيارات وبدائل عديدة ناقشها اجتماع وزراء الخارجية العرب للتعامـل مـع الموقـف حـال انهيـار                  

  .المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي تجري حاليا برعاية أمريكية
وفيما رفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخيارات قال إنها لن تقتصرعند الذهاب إلى مجلس األمـن                 

  .لي، والذي توقع أن تشهر الواليات المتحدة الفيتو إلجهاض أي تحرك عربي ضد إسرائيلالدو
ولفتت المصادر إلى أن العرب لم يفقدوا الخيارات واألوراق التي مؤكداً أنهم يمتلكونها للـضغط علـى                 

  . إسرائيل، بما في ذلك تفعيل المقاطعة االقتصادية ضدها
األحد - سبتمبر الجاري    26المفاوضات سيكون على المحك بحلول      واعتبرت الجامعة العربية أن مصير      

 وهو الموعد المقرر النتهاء المهلة الزمنية التـي قررتهـا حكومـة إسـرائيل لتجميـد البنـاء                   -القادم
  .بالمستوطنات

 20/9/2010، الشرق، الدوحة
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   من الحظر النووي"إسرائيل" تدعو لعدم استثناء العربيةالجامعة  .49

 يبدأ صباح اليوم في العاصمة النمساوية المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة             :  مصطفي عبداهللا   من - فيينا
   .  الذي يبحث ضمن أعماله الملفات النووية إليران وإسرائيل وسوريا , الذرية الذي يستمر خمسة أيام

مـؤتمر بـضرورة    بأن الجامعة العربية سوف تطالـب خـالل ال        , وصرحت مصادر مسئولة في الوكالة    
انضمام إسرائيل الي معاهدة منع انتشار األسلحة النووية فيما وصفت محاولة استثناء إسرائيل من حظـر     

   . االنتشار النووي في منطقة الشرق األوسط بأنها أمر غير مقبول
طـراف  وقال رئيس وفد الجامعة العربية الي المؤتمر السفير وائل األسد مدير إدارة العالقات متعددة األ              

 وأوضـح أن     .  ان المجموعة العربية ستتقدم ببندين خالل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية            , بالجامعة
 بينما يتعلق الثاني بمـشروع قـرار         , البند األول يتعلق بمشروع قرار حول القدرات النووية اإلسرائيلية        

لة الدولية للطاقـة الذريـة فـي الـشرق          تقدمه مصر وتدعمه الدول العربية بشأن تطبيق ضمانات الوكا        
   . األوسط

  20/9/2010، األهرام، القاهرة
  

  تحذّر القاهرة من تدخل إسرائيلي في شؤون مصر الداخليةاإليرانيةالخارجية  .50
الحذر من تدخل الصهاينة في     "دعا مصدر في وزارة الخارجية اإليرانية السلطات المصرية إلى          : طهران

 ".شؤونهم الداخلية
إن الجمهورية االسالمية   : "اإليرانية عن المصدر، الذي وصفته بالمطلع، قوله      " فارس"لت وكالة أنباء    ونق

االيرانية تبدي اهتماماً بالغاً لتعزيز عالقاتها مع مصر، إال أنها وصلت إلى هذه النتيجة، وهي أن وزارة                 
 ". الخارجية المصرية لم يسمح لها بتعزيز هذه العالقات

فإنها لـم تـدرج     "ر أن وزارة الخارجية اإليرانية وبسبب عدم تجاوب الجانب المصري؛           وأضاف المصد 
إننا نوصي إخواننا المـصريين،     : "وتابع". موضوع تطوير العالقات مع القاهرة في جدول أعمالها حالياً        

ونظراً لما يواجهه بلدهم من ظروف سياسية حساسة في الوقت الحاضر، إلـى مراقبـة تـدخل الكيـان                
، على حد   "صهيوني والغرب في شؤونهم الداخلية وعدم التطرق لمواضيع يستغلها أعداء ايران ومصر           ال

 . تعبيره
يبدو أن التصريحات التي يطلقها المسؤولون المصريون، إنما تعد هروبا مـن النتـائج المحتملـة                "وقال  

يين االهتمام بقضية فلـسطين     للمفاوضات الجديدة لما يسمى بالسالم، ولذا فإننا نتوقع من اخواننا المصر          
  .، وفق قوله"ومصالح الشعب الفلسطيني، وعدم السير في نهج يضمن مصالح الصهاينة المجرمين

  18/9/2010، قدس برس
 

   تتضمن االنسحاب من الجوالن مع سورياسريةخارطة سالم  .51
رائيلي بنيـامين   كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن قيام رئيس الوزراء اإلس        : غزة - عبد القادر فارس  

  .مع سورية تتضمن االنسحاب من الجوالن» خارطة سالم سرية«نتنياهو صياغة ما أسمته 
إن الرئيس السوري تلقى المبادرة اإلسرائيلية عبر وسيط أمريكي زار دمشق أخيـرا،             : وقالت المصادر 

ا في الـسادس مـن      كاشفة أن نتنياهو عرض الخارطة على الرئيس األمريكي باراك أوباما، خالل لقائهم           
يوليو الماضي بواشنطن، دون أن يطلع عليها أي من الدوائر السياسية اإلسـرائيلية وأعـضاء المجلـس      

  .الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية في تل أبيب، باستثناء وزير الدفاع ايهود باراك
مريكي للـشرق األوسـط     العبري االستخباري، أن جورج ميتشل المبعوث األ      ) تيك ديبكا (وكشف موقع   

عرض على الرئيس السوري بشار األسد الشهر الماضي خطة نتنياهو لالنسحاب من هضبة الجـوالن،               
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وحاول إقناعه بإمكانية إحياء المفاوضات بين دمشق وتل أبيب شريطة تبنـي األسـد سياسـة الـرئيس                  
، ووقع علـى اتفاقيـة      1977المصري الراحل أنور السادات، حينما قرر زيارة إسرائيل في نوفمبر عام            

  .، مقابل االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من شبه جزيرة سيناء1979السالم مع إسرائيل عام 
الشرط اإلسرائيلي اآلخر، الذي طرحه بنيامين نتنياهو، حال تسليمه خرائط االنـسحاب مـن الجـوالن                

أبيـب، يجـب علـى الـرئيس        إنه حال استئناف العملية السلمية بين دمشق وتل         "للرئيس األمريكي هو    
السوري بشار األسد، وضع حد لتحالفه السياسي والعسكري مع إيران، ووقف تأييده السياسي والعسكري              

  .أيضا لحزب اهللا وحماس والجهاد اإلسالمي
ـ            ، )خط الـتالل  (ووفقا لخريطة نتنياهو، سينسحب الجيش اإلسرائيلي من الجوالن حتى الخط المعروف ب

تى هذا الخط على مغزى إسرائيلي معين، إذ يعتبر من الناحية الـسياسية انـسحابا               وينطوي االنسحاب ح  
كامال من الهضبة، ومن معظم مستوطنات الجوالن، أما من الناحية العسكرية فيبقي االنسحاب اإلسرائيلي              

ائقة حتى هذه النقطة خيارا تكتيكيا في يد إسرائيل، وهو السيطرة العسكرية على الهضبة مجددا بسرعة ف               
  ."نسبيا، إذا انهارت التسويات السياسية والعسكرية، التي يتم تحديدها بين دمشق وتل أبيب

  20/9/2010، عكاظ، جدة
 

  من التقاط صور لكلينتون مع الوفد الفلسطيني المفاوضالمصريةمنع الصحافة  .52
ارا بمنع الصحفيين قال اإلعالمي المصري المتخصص بالشأن الفلسطيني ابراهيم الدراوي إن قر :القاهرة

 .المصريين من التقاط صور لوزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون مع الوفد الفلسطيني الرسمي
إلى أن سبب منع التقاط صور اللقاءات، يعود إلى         " قدس برس "وأشار الدراوي في تصريحات خاصة لـ       

ن وعبـاس وبينهـا وبـين صـائب     عدم الرغبة في نشر صور اللقاءات الحميمة التي جمعت بين كلينتو  
  .عريقات، على حد تعبيره

  19/9/2010، قدس برس
  

  أوباما يؤكد للفلسطينيين التزامه بحل الدولتين: "وفاوكالة " .53
أرسل الرئيس األميركي باراك أوباما كتابا خطيا في رد رسمي وصريح على رسـالة الـشعب                : رام اهللا 

عبية، إلى إنهاء االحتالل وتحقيق العدالة ونصرة حقـوق         الفلسطيني والتي دعته من خالل حملة تواقيع ش       
  .شعبنا في تقرير مصيره واستقالله

وأشار أوباما في رسالة وقعها عنه مساعد وزير ة الخارجية جيفري فليتمان وسلمتها القنصلية األميركية               
، وأنها ستحرص   إلى الدكتور صبري صيدم منسق الحملة، إلى أن الواليات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين            

على تحقيق مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، مؤكدا التزامه شخصيا بتحقيق السالم واألمن والرخاء في              
المنطقة، وأن اإلدارة األميركية بكاملها تعمل بجد ودون توقف إلنجاح جهود السالم بدءا بالرئيس وصوال               

  .إلى وزيرة الخارجية كلينتون ومبعوث السالم ميتشل
أكد اوباما في رسالته على دعوتـه للفلـسطينيين واإلسـرائيليين            يقه على المفاوضات المباشرة،   وفي تعل 

لمعالجة قضايا الصراع النهائية بإنجاز اتفاق خالل عام، مؤكدا التزام بالده  بمساعدة الـسلطة الوطنيـة                 
  .وبناء المؤسسات تحقيقا لتطلعات الشعب الفلسطيني

 ألف فلسطيني من فلـسطين      850لموقعي الرسالة التي وجهت إليه من قبل        واختتم أوباما رسالته بالقول     
إن الواليات المتحدة تشارككم القناعة بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه فـي تقريـر مـصيره               ": والشتات

 مشددا على التزامه الالمحدود بتحقيق طموحات وأمنيات شعبنا وصوال إلى السالم مـع              "والعيش بكرامة 
  .جيرانه

19/9/2010، )وفا(األنباء والمعلومات الفلسطينية وكالة   
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  جورج غاالوي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بالعمل الجاد لكسر الحصار عن غزة .54

انطلقت امس االول مـن أمـام البرلمـان         ، أنه   لندنمن  ،  20/9/2010،   الحياة الجديدة، رام اهللا    ذكرت
تي تحمل مساعدات طبية وإنـسانية لقطـاع غـزة          البريطاني في العاصمة لندن عشرات من الحافالت ال       

 بقيادة النائب السابق في مجلس العموم البريطاني جورج غاالوي          "5شريان الحياة   " قافلة    ضمن المحاصر
  .»نيكي إنتش مارش«و » كيفين أوفندين«ومساعديه 

نيـا لـوداع    وقال غاالوي في كلمته أمام تجمع من النشطاء الذين حضروا من مناطق مختلفة من بريطا              
أن يصف قطاع غزة بالسجن الكبيـر       » ديفيد كاميرون «القافلة انه ال يقبل من رئيس الوزراء البريطاني         

  .بل عليه أن يبادر بخطوات عملية لكسر الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية
حد للمجازر التـي     بوضع   - قائد القافلة ومؤسس منظمة تحيا فلسطين في بريطانيا        –كما طالب غاالوي    

ونحن نعيش ذكرى مذبحة صبرا وشاتيال األليمة نتذكر المـذابح          : ترتكبها إسرائيل بحق اإلنسانية، وقال      
المتكررة التي ارتكبتها دولة االحتالل والتي كان آخرها مذبحة الحرب على القطاع وبعدها المذبحة التي               

   .في المياه الدوليةارتكبتها قوات البحرية اإلسرائيلية ضد أسطول الحرية 
زاهر بيراوي، " 5شريان الحياة   "، من باريس، أن  الناطق باسم قافلة         18/9/2010قدس برس،   وأضافت  

، وجود أي تنسيق مع القاهرة لتسهيل عملية عبور القافلة إلى غـزة             "قدس برس "نفى في تصريحات لـ     
إنسانية، والحكومة المصرية كانت قد      هي قافلة    5إن شريان الحياة    "البري، وأكد   " رفح"عن طريق معبر    

فتحت المعبر أمام حركة المساعدات اإلنسانية عقب أحداث األسطول، وبناء عليه فإننا نتوقع ونأمـل أال                
مـصر  "، وفق قوله، مـشدداً علـى أن         "يكون هناك أي اعتراض على السماح بدخول القافلة إلى القطاع         

نحن مع الحصار المفروض من قبل االحتالل اإلسرائيلي علـى          ليست هي المشكلة إطالقاً، وإنما مشكلتنا       
 ".قطاع غزة

لم يتلق أي كتاب أو قـرار رسـمي         "وفي تصريحات صحفية للنائب البريطاني السابق، فقد أكّد على أنه           
شخصا غير  "، فيما تواردت أنباء عن إعالن القاهرة اعتبار غاالوي          "يمنعه من دخول األراضي المصرية    

، على خلفية انتقاده لطريقة معاملة الجيش المـصري للمتـضامنين الـدوليين             "ى أراضيها مرغوب به عل  
بداية العام الحالي، مؤكّداً على استعداده توديع القافلة فـي مينـاء            " 4شريان الحياة   "المشاركين في قافلة    

 فـي حـال     ،"لن يحاول دخول مصر رغماً عن إرادتهـا       "الالذقية السوري والعودة إلى لندن، حيث أنه        
 .اعتراضها ورفضها السماح له بدخول القطاع من خالل أراضيها

  
  سرائيلي ألنه يضم عددا من رؤساء المستوطناتإهولندا تلغي زيارة لوفد  .55

ألغت هولندا زيارة عمل لوفد اسرائيلي من رؤساء السلطات المحلية المستردام بـسبب وجـود               : رام اهللا 
  .رؤساء للمستوطنات في هذا الوفد

االسرائيلي االلكتروني امس، ان الزيارة كانت مقررة خالل االيام القادمة، بحيث           » واي نت «ر موقع   وذك
كان سيغادر اسرائيل وفد من رؤساء المجالس المحلية االسرائيلية للقيام بجولة في هولندا، وبعد ان اتضح                

ات في الضفة الغربية تـم      للخارجية الهولندية ان الوفد االسرائيلي يضم رؤساء لبعض مجالس المستوطن         
  .الغاء الزيارة بشكل كامل

ووقال الموقع االخباري ان هولندا لم تكتف فقط باالعالن اللفظي عن معارضتها لالستيطان والسـتمرار               
اعمال البناء داخل المستوطنات كما اعلنت دول االتحاد االوروبي مؤخرا، وانما اتخذت قرارا فعليا ضد               

  . الوفد االسرائيلي لوجود رؤساء من مجالس مستوطناتاالستيطان بعدم استقبال
  جنوبي مدينة بيت لحم الذي وصـف الموقـف         » افرات«واشار الموقع الى تصريحات رئيس مستوطنة       
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 "سرائيلإ"وان هولندا حددت حدود     . الهولندي بالتدخل في المفاوضات واتخاذ قرار قبل التوصل الى اتفاق         
  .وهذا من غير المقبول به

20/9/2010، اة الجديدة، رام اهللالحي  
 

  أثبتوا قدرتهم على التحدي والنجاح رغم االحتالل والحصارالفلسطينيون: جينج .56
في قطاع غزة أن الشعب الفلسطيني أثبـت أن         " األونروا"أكد جون جينج مدير عمليات      ): فلسطين(غزة  

 .لديه القدرة على تحدي الظروف، والنجاح في ظل االحتالل والحصار
في قطاع غزة، خالل حفل تكريم أقامه األحـد         " األونروا"اء ذلك على لسان جون جينج مدير عمليات         ج
بحـضور  "  المواقع البحرية  - 2010مشروع ألعاب الصيف    "للعاملين في   " منتدى شارك الشبابي  )"19/9(

عـاملين فـي    العشرات من الشخصيات ومسؤولي الوكالة الدولية في القطاع، باإلضافة إلى المئات من ال            
 .بغزة" جراند باالس"المشروع، وذلك في فندق 

، "منتدى شارك الشبابي  "وشدد جينج على أهمية مشروع ألعاب الصيف، الذي تنفذه األونروا بالشراكة مع             
لتحسين المستوى الصحي والعقلي والنفسي لألطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف              

صعبة التي يمر بها القطاع، منوهاً إلى أن ذلك يؤدي إلى بناء جيل واعـد علـى      السياسية واالقتصادية ال  
 .طريق تحقيق التنمية المستقبلية للشعب الفلسطيني

 ".نعمل ألن يكون الجيل القادم أفضل، ونريد أن نرى مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني: "وقال
فلسطيني في كافة المجاالت وخاصة األطفال،      تبذل جهوداً كبيرة لدعم الشعب ال     " األونروا"وأشار إلى أن    

مطالباً بمشاركة أوسع للمرأة الفلسطينية في كافة مجاالت العمل، معبراً عن سعادته مـن زيـادة نـسبة                  
 .اإلناث المشاركات في المشروع لهذا العام

19/9/2010قدس برس،   
  

   المفاوضاتتحول استراتيجي إلطالة التكتيك اإلسرائيلي": الراي" لـ حسن صالحم.د .57
الدكتور محسن صـالح ان     " مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   "قال مدير   :  من ريتا فرج   -بيروت  

، "إلى المربع اإلسرائيلي في فـرض الـشروط       " الفلسطينية أعادت الفلسطينيين     -المفاوضات اإلسرائيلية   
ونوه . ن العرب واإلسرائيليين  مؤكداً أن صراع اإلرادات السياسية يطغى اليوم على الصراع العسكري بي          

، "حمـاس "بالموقف اإليراني الذي ينطلق من أطر عقيدية إسالمية، يتفق في العديد من النقاط مع حركة                
  .على العالقات الجيدة مع السعودية وتركيا وسورية" حماس"من دون أن يعني ذلك عدم حرص قيادة 

ائيلية من ناحية التوقيت من جهة والتشرذم علـى          اإلسر -ما قراءتك السياسية للمفاوضات الفلسطينية      * 
  الساحة الفلسطينية من جهة أخرى؟

. وهي ال توفر فرصة حقيقية للوصول إلـى نتـائج نهائيـة         ) اتفاق أوسلو " المفاوضات تتم تحت سقف      -
 من. التكتيك اإلسرائيلي تحول استراتيجي إلطالة المفاوضات واألسرلة في الضفة الغربية وتهويد القدس           

الجانب الثاني، التزمت السلطة الفلسطينية خارطة الطريق في مرحلتها األولى، التي تنص علـى إيقـاف     
ولكن لم تحقق السلطة الفلسطينية     . أعمال العنف واالنتفاضة وتفكيك المقاومة، في مقابل وقف االستيطان        

 دخل عامل جديد تمثل فـي       وبعدما فشلت خارطة الطريق   . أيا من هذه النقاط بشهادة إسرائيلية وأميركية      
وفي المقابـل فـإن     . انتخاب باراك أوباما الذي دعا إلى وقف االستيطان، ولم يحدث أي شيء حتى اآلن             

.  الفلسطينية أعادت الفلسطينيين إلى المربع اإلسرائيلي في فـرض الـشروط           -المفاوضات اإلسرائيلية   
قدم مؤشرات تظهر أن الطرف الفلسطيني قابـل        وطبعاً فإن التوقيت محبط من الناحية الفلسطينية، ألنه ي        

للضغط، وهذا ما يدفع الطرف اإلسرائيلي إلى فرض األمر الواقع، عدا عن أن هذه المفاوضات رفضتها                
" حماس"أي حركة   " منظمة التحرير "، إضافة إلى القوى خارج      "منظمة فدا "و" حزب الشعب "قوى من بينها    
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المفاوضات في حال تشرذم فلسطيني ولم يحصل على االجماع         محمود عباس دخل    ". الجهاد اإلسالمي "و
من غالبية الفصائل الفلسطينية، وبالتالي فإن قرار اللجنة التنفيذية يطرح العديد من عالمات االسـتفهام،               

  .وهذا ما يدفع الطرف اإلسرائيلي إلى ممارسة مزيد من الضغوط
لمـاذا اتخـذت هـذا الموقـف مـن          . يلية اإلسرائ -رفضت المفاوضات الفلسطينية    " حماس"حركة  * 

  المفاوضات، وهل يمكن أن تلجأ إلى أي خيار يمكن أن يوقف مسار التفاوض؟
ألنها ال تعترف بالتنازل عن أي جـزء مـن فلـسطين،            ) اتفاق اوسلو "هي ضد   " حماس" وجهة نظر    -
 تـرى أن أفـق   ال" حمـاس " في المئة من األراضي الفلسطينية إلسـرائيل، و   87أعطى  ) اتفاق اوسلو "و

عاماً من المفاوضات لم تؤد إلى أي نتـائج حقيقيـة سـوى             17التسوية يحقق مطالبها، وتعتقد أن تجربة       
تعتقد أن الحد األعلـى لمـا       " حماس. "تشكيل كيان وظيفي يغطي االحتالل ويدير السكان وليس األرض        

 يثير االحبـاط لـدى مجموعـة        تقترحه إسرائيل ال يصل إلى الحد األدنى لمطالب الفلسطينيين، وهذا ما          
  .الفصائل الفلسطينية

إلى أي مدى تملك طهران القـدرة       . إيران ترفض المسار التفاوضي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل       * 
، وهل يندرج موقف اإلدارة اإليرانية في إطار تعزيز نفوذها في الملف            "حماس"على التأثير في توجهات     

  الفلسطيني؟
" حماس" لديه خلفياته العقيدية اإلسالمية، وهذا ما جعله يتفق في نقاط كثيرة مع حركة                الموقف اإليراني  -
، ما أدى إلى نوع من التفاهم السياسي، ولكن هذا ال يعني أن التقاطع متطـابق، ألن                 "الجهاد اإلسالمي "و

الـسعودية  ليست إيرانية فقط، فقيادة الحركة حريصة على عالقتهـا مـع            " حماس"مكونات التأثير على    
على العديد من النقاط، ولكـن هنـاك        " حماس"وعليه، يمكن أن تتفق طهران و     . وتركيا ومصر وسورية  

  .تحت الجناح اإليراني" حماس"حسابات أخرى مختلفة لدى الطرفين، من هنا ال يمكن القول إن 
. شاملة في المنطقة  اإلدارة األميركية تطالب ببدء المفاوضات مع سورية ولبنان تحت عنوان التسوية ال           * 

   اإلسرائيلية؟-ما قراءتك للموقف السوري من المفاوضات الفلسطينية
 يستند الموقف السوري في شكل عام إلى قاعدة المبادرة العربية والشرعية الدولية، وموقـف دمـشق                 -

تهم السوريون استطاعوا حتى اللحظة الراهنة توظيـف امكانـا        . ليس عدمياً، وهذا ما جعله في موقع قوة       
على الساحتين الدولية واإلقليمية، وكل الضغوط التي مورست عليهم لم تمنعهم من المطالبة باسـترجاع               

ولكنها في المقابل تعمل علـى      . واعتقد أن سورية هي الطرف األقوى بين قوى دول الممانعة         . الجوالن
ند الموقف الـسوري إلـى      إلى ذلك يست  . توظيف أوراقها السياسية في الملف اللبناني والملف الفلسطيني       

قاعدة شعبية واسعة ترفض التسوية والتطبيع، وهو ال يزال قادراً على التعامل مع الضغوط ببراغماتيـة                
دخل السوريون في المفاوضات عبر الوسيط التركي، وأظهروا إيجابية مهمة في التـسوية، لكـن           . كبيرة

  .قيادة نتنياهو ظهرت كطرف معطل للتسوية
   اإلسرائيلي؟-لمفاوضات أي خيار سيسلكه الصراع العربي في حال فشلت ا* 
 كانت آخر الحروب العربية، ومنذ ذلك التاريخ اقتنع بعض العرب بأنهم ال يـستطيعون               1973 حرب   -

اليوم الصفة الغالبـة    . حسم المعركة مع إسرائيل بسبب الدعم األميركي المفرط، وبدأت مسارات التسوية          
رائيلي تتمحور حول صراع اإلرادات في الساحة الـسياسية، أكثـر منـه              اإلس -على الصراع العربي    

هناك رهان بين الطرفين على الزمن، اإلسـرائيلي عبـر          . صراع اإلرادات في ميدان الحرب العسكرية     
والعرب الممانعون ال   . االحتالل، والعرب عبر الرهان على أن إسرائيل ال يمكن أن تبقى قوية إلى األبد             

المواقف الممانعـة قـد   . معركة مع إسرائيل أنها ستجد حلولها اآلن، بل هي معركة أجيال     ينظرون إلى ال  
تغير الظروف في اتجاه ظروف أفضل لشروط التسوية، وعلى هذا األساس يمكن أن نفهم وجهـة نظـر      

في هذه القضية، وخصوصاً إذا كان هناك من امكانات مستقبلية لتحسين شروط المعادلة ولـيس               " حماس"
أمـا اليمـين    ". الجهاد اإلسـالمي  "و" حماس"هذا هو جوهر فكر حركة      . رورة الوصول إلى تسوية   بالض
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مـشكلة المجتمـع    . اإلسرائيلي المتطرف فال يطالب بتسريع مسار التسويات ويراهن على الوقت أيضاً          
اسـع  اإلسرائيلي أنه مجتمع يتأسس على األحزاب المتدينة، وفي الوقت نفسه هناك اقتنـاع إسـرائيلي و               

بضرورة الوصول إلى التسوية مع الفلسطينيين بشروط تعجيزية تحديداً ما يتعلق بتهويد القـدس وملـف                
وهذا االتجاه نجده أيـضاً عنـد       . الالجئين وعدم امتالك الدولة الفلسطينية في حال قيامها للسيادة الكاملة         

ان للتفاؤل بغية الوصـول إلـى       في رأيي أن المرحلة الراهنة هي مرحلة تقطيع الوقت، وال إمك          . اليسار
هناك حلول موقتة بالسيطرة الفلسطينية الواسعة على الضفة الغربية وعـدم حـسم ملـف               . حلول نهائية 

هناك عدد  . الالجئين والمستوطنات، وهذه االستراتيجية اإلسرائيلية قد تأخذ مع الزمن صيغة الشكل الدائم           
إجراء تسوية سريعة مـع الفلـسطينيين ألن الخطـر          كبير من العسكريين اإلسرائيليين الذين يطرحون       

الديموغرافي الفلسطيني قائم، وألن الفلسطينيين قد يسقطون خيار السلطة الفلـسطينية، وبالتـالي خيـار               
وعلـى مـستوى العـالم      . هذه المدرسة ال تزال قوية، لكنها غير قادرة على تقديم التنـازالت           . الدولتين

ير الرسمي، تنظر الشعوب إلى إسرائيل كسرطان وترفض كل عمليات          العربي، تحديداً على المستوى غ    
  .التطبيع، وهذا ما نشهده في مصر واألردن

  19/9/2010، الراي، الكويت
  

   ومخططات الترانسفير مجددا48ليبرمان إذ يفتح ملف فلسطينيي  .58
  نواف الزرو

 مجددا حينمـا    48ف فلسطينيي   فتح وزير الخارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان ، صباح امس األحد مل          
إن رفض الفلسطينيين االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية يلزم إسرائيل باالستعداد لحل يشمل تبادال             " اعلن
 يجب أن تكون إحدى القضايا المركزية على طاولة المفاوضات          48إن قضية فلسطينيي    "، مضيفا   " سكانيا

لقد تهربنا من هـذه المـسألة       : "، موضحا " لة يهودية في ظل الرفض الفلسطيني لالعتراف بإسرائيل كدو      
   ".2010 ـ 09 ـ 19حتى اليوم ، وال يمكن االستمرار في التهرب ـ 

الخطـر  "وهذه ليست المرة االولى التي يطرح فيها ليبرمان ما يطلقون عليـه هنـاك فـي مؤسـساتهم                 
، بل انه ليس الوحيد     " لص منهم  على مستقبل الدولة وضرورة التخ     48االستراتيجي الذي يشكله فلسطينيو     

ايضا الذي ينفرد بهكذا فكر عنصري ترانسفيري ضد اصحاب االرض والوطن والتاريخ ، فهناك الـى                
 -، يزعم ليبرمـان     ...حد كبير شبه اجماع سياسي امني ايديولوجي لديهم على الفكر ذاته والحلول نفسه            

فانـه  " اسرائيل كدولة يهودية  "رف الفلسطينيون في     انه طالما ال يعت    -الذي يمثل دولة وحكومة ليبرمانية      
تبـادل  "، ويجب حلهـا علـى اسـاس         "  على طاولة المفاوضات   48يجب طرح قضية وجود فلسطينيي      

 المزعومة على   -الدولة الفلسطينية   "، وضم مدن وقرى عربية في الداخل الفلسطيني إلى نفوذ           " االراضي
تعمرات اليهودية الى السيادة االسرائيلية ، ما يعنـي عمليـا           مقابل ضم تكتالت المس   "-الورق حتى اآلن    

تنظيف الدولة الصهيونية من الوجود العربي لتبقى تلك الدولة يهودية خالـصة كمـا تجمـع الخريطـة                  
  .السياسية االسرائيلية

الى ذلك ، فان فكر بيان ليبرمان هذا ، انما يعني عمليا من جهة اولـى اعـادة سـحب وانتـاج تلـك                        
طات والنوايا النائمة او الساكنة الرامية الى الترانسفير والتظيف والتهويد لكامل فلسطين بال عرب              المخط

، وما يعني من جهة ثانية اقتالعا جديدا للشعب العربي الفلسطيني من ارضه ووطنه وجذوره وحقوقه ،                 
و الثالثة او ربما الرابعـة      وما يعني من جهة ثالثة حربا ونكبة فلسطينية اخرى ال ادري ان كانت الثانية ا              

وما يعني من جهة رابعة القاء لكـل القـرارات          ... فالنكبات الفلسطينية لم يعد من الممكن حصرها      ... او
الدولية المتراكمة المتعلقة بالحقوق العربية الفلسطينية وبان الضفة والقطاع أراض محتلة الـى المزبلـة               

ل ليبرمان هنا مع المنظر والمؤدلج للـسياسة االمريكيـة ـ    ؟،،، وفي السياق ذاته ، يتكام...الصهيونية 
الذي اطلق تصريحا مشابها في عز الظهيرة وعلى مرأى ومـسمع وفرجـة             " هنري كيسنجر "الصهيونية  
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التوجه الذي يجب ان تنتهجه اسرائيل والعـرب فـي عمليـة            "فتحت زعم   .. العرب هكذا بصورة سافرة   
اخرى من النوايا الحقيقية المبيتة لديهم تجـاه القـضية والـشعب            كشف كيسنجر النقاب عن نية      "التسوية  

 حيث دعا في مقال له نـشرته        1948واالرض والحقوق الفلسطينية الشرعية الراسخة هناك في فلسطين         
هو ان تبادل اسـرائيل المـستعمرات       " عقالني"ان افضل حل    "واعتبر  " المقايضة"الى  " الواشنطن بوست "

؟؟؟ تحملنـا   "48ة حاليا في اسرائيل وتعيش فيها اغلبية ملموسة من فلسطينيي         حول القدس باراض موجود   
تصريحات ليبرمان وقبلها تصريح ـ تنظير كيسنجر الى الوراء الى تلك االدبيات والنوايـا الـصهيونية    

 كان يوسف فايتس قد اعلن كما هـو         1940فمنذ العام   .. التي كانت دائما معدة ومبيتة ضد اهل فلسطين       
أرض (والحل الوحيد هـو     .. معاً في البالد  ) للشعبين(يجب أن يكون واضحاً لنا أنه ال مكان         "ائال  موثق ق 

، بدون عرب فال مكان ، هنا ، لحلول وسط ، ومـا             ) أرض إسرائيل الغربية  (، على األقل    )  اسرائيل -
أالّ نبقي أية   يجب  .. من طريق أخرى سوى ترحيل العرب من هنا إلى الدول المجاورة ، ترحيلهم جميعاً             

ولتنفيذ هذا الهدف ، يمكن توفير      . قرية ، أو قبيلة ، يجب ترحيلهم إلى العراق وسوريا وحتى إلى األردن            
وبعد الترحيل فقط تستطيع البالد أن تستوعب الماليين من اخوتنا ، وتجد المسألة اليهودية              . أموال كثيرة 
 نعتقد ان التمييز في المضامين والجوهر مـا  1940) ـ  12 ـ  9يوسف فايتس ، القدس ، " (نهاية وحالً

؟،، وبالعودة الى بعض ادبياتهم     ..بيت تصريحات ليبرمان وتنظير واقتراح كيسنجر وما بين اعالن فايتس         
ال خالف على أن الفكرة األساسية الداعية إلى تهجير العـرب الفلـسطينيين فكـرة قائمـة                 :ايضا نقول   

سرائيليين على الصعيدين الرسمي والشعبي ، كذلك ، ال خـالف           مترعرعة نامية في أوساط كثير من اإل      
على أن المساعي اإلسرائيلية ما تزال مستمرة لتحقيقها ، وفي هذا السياق ، طرح الزعمـاء الـصهاينة                  

 ترحيل ونقـل الفلـسطينيين العـرب جماعيـاً          - 1: مجموعة من األفكار بغية تحقيق هذا الهدف أهمها       
 حدود الوطن المحتل عبر األردن ولبنان أساسا ، ويقع ضمن نطـاق هـذا               بواسطة شاحنات إلى خارج   
  .التوجه فكرة استغالل الفرص

علـى  ( ترحيل ونقل الفلسطينيين العرب من المدن والمخيمات والقرى وتجميعهم في أماكن نائيـة               - 2
  .شبيهة بالكانتونات بغية تسهيل السيطرة عليهم) أرض فلسطين ذاتها

 أي إقناع السكان الفلسطينيين بالترحيل والهجرة إما بـاإلغراءات الماليـة أو             -" يجابياإل" الترحيل   - 3
يجب أن نقنع العـرب     "كما يزعم ، إذ يقول أنه       " االخالقية السامية اإليجابية  "بواسطة فكرة رحبعام زئيفي     

 أبعاد الفلـسطينيين    سوى"إسرائيل  " وأنه ال خيار أمام   "بأنه ال مجال لتعايش الشعبين ، فإما نحن وإما هم           
  .باسرع وقت

 وتقوم هذه الفكرة التي تستخدم كغطاء للنوايا الصهيونية الحقيقية على أساس تنفيذ             - التبادل السكاني    - 4
عملية تبادل سكاني متفق عليه ، أي ترحيل الفلسطينيين إلى الدول العربية مقابل استيعاب يهـود الـدول                

  .العربية
  . الكيسنجرية وهي قديمة ايضا لديهم-الليبرمانية " المقايضة"ى اساس فكرة  ترحيل الفلسطينيين عل- 5

وفي ضوء كل هذه االطروحات واألفكار والمخططات ، تتضح المساعي الصهيونية المتنامية الرامية إلى              
 عن بكرة أبيهم على مراحل ، أو جماعياً ودفعة واحدة ، وبذلك يتضح أن الهـدف                 48ترحيل فلسطينيي   

ما يزال واحداً يتجلى باستمرار حركة العدوان والتوسع واالستيالء على كامل ارض فلسطين بما              عندهم  
عليها وبما في داخلها من الممتلكات والثروات وذلك عبر اقتالع وترحيل وتهجير أصـحابها الحقيقيـين                

ـ ...بشتى الوسائل وصوالً إلى تعزيز وتوطين وتهويد ذلك الكيان بالكامل       إن ظـاهرة  "ان ؟ ويقول ليبرم
ليأتي الرد بليغا جريئا    ". مثل حنين زعبي ، والتي تتماثل تماما مع الطرف الثاني ، ال يمكن الهروب منها              

جيد أن يعترف ليبرمـان بأنـه ال    "التي قالت   ) التجمع الوطني الديمقراطي  (صريحا من قبل حنين زعبي      
د الحديث عن أي حل عادل في المنطقة ، لكن          مجال بعد اآلن للقفز فوق واقع الفلسطينيين في البالد ، عن          

ما لم يفهمه بعد ليبرمان هو أن حقوقنا في وطننا ليست متعلقة بآراء ليبرمان أو حتى في تعريف دولـة                    
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إسرائيل ، وإنما تشتق من كوننا أصحاب وطن موجودين هنا رغم أنفه وأنف أمثاله ، وكل حّل عليه أن                   
أنها فلسطينية في كل أنحاء وطنها ، في القدس ويافا والناصـرة            "، مضيفة   " يعترف وأن ينطلق من ذلك    

وغزة ، فإذا أراد تقسيم الوطن من جديد فليطرح تقسيم األمم المتحدة وعنـدها كـل الجليـل والمثلـث                    
  ".سيكونان جزءا من الدولة الفلسطينية

فهم الذين يجـب ان     .. ربوعلى طاولة المفاوضات تبقى الكرة عمليا بايدى الفلسطينيين والع         ..واستتباعا
  ؟،،،،...يردوا وان يبادروا وان يظهروا شيئا من الجدية ازاء اوطانهم وحقوقهم 

  20/9/2010، الدستور، عمان
  

   لبنانفلسطينيينزع سالح  .59
  أحمد مور

ينبغي دمج الالجئين الفلسطينيين في المجتمع اللبناني بطريقة الئقة في حال رغب لبنان في وضع ندوب                
  ألهلية وراء ظهرهالحرب ا

وفي الميزان، يعد انـسالخ البلـد       . في هذه اآلونة، يعيد لبنان توليد نفسه      : ترجمة عبد الرحمن الحسيني   
 عاماً، يظل العنـف الطـائفي       20ورغم مرور   . الجمعي عن التاريخ أكثر نجاحا من عدم انسالخه عنه        

ب االنزالق مرة أخرى في أتون فوضـى        ولحسن الطالع، أفلح اللبنانيون في تجن     . المتقطع نمط حياة هنا   
  .حرب أهلية رغم الجراحات كافة، لكن موضوع الالجئين الفلسطينيين ما يزال يتفاعل

وكـان  .  لتناول القهوة معها في مكتبها في بيروت الـشرقية         -محررة في مجلة  -كنت ألزور صديقة لي     
وقلت لهـا إنـه لـم       . نه لبرهة من الوقت   قانون العمل الجديد الخاص بالفلسطينيين قد أقر تواً، فتحدثنا ع         

  .يذهب إلى المدى الكافي، لكنها أصرت على أن القانون قدم تنازالً أكثر مما يجب
. كانت وجهة نظرها أنه يتوجب على الفلسطينيين تقديم األكثر قبل أن يتقدموا بمطالب للدولـة اللبنانيـة                

فإذا كان الفلسطينيون يريدون    . يمات وخارجها وبتحديد أكثر، فإنه يجب ضبط السالح الفلسطيني في المخ        
ومكمن الخوف هو أن تفضي األسلحة      . حقوقاً ووصوالً كاملين، فإن عليهم أن يقدموا شيئاً ما في المقابل          

. كما اعتـادت األمـور أن تكـون       -الفلسطينية مع وصول أكبر للفرص الفلسطينية إلى هيمنة فلسطينية          
  .اً من األمرينولهذا، فإنهم يجب أن يحوزوا واحد

 قد أصبحت جزءاً مكرساً من الحياة اللبنانية فـي          -المقاومة: أو بشكل أوسع  -وكانت األسلحة الفلسطينية    
ففي ذلك العام، توسط الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر لعقد اتفاقية القاهرة بين              . 1969العام  

وكانت الغاية من االتفاقية هي تعريف      . البستانيياسر عرفات وقائد الجيش اللبناني في حينه العماد إميل          
وقد تنازلت االتفاقية عن السيطرة األمنية داخل المخيمات للفلسطينيين،         . مجال الحياة الفلسطينية في لبنان    

  .وأكدت حقهم في االنضمام إلى المقاومة المسلحة ضد إسرائيل
ة الدولة في لبنان، وهو ما أفضى إلى إقدام         وبعبارات عملية، أسهمت االتفاقية في التآكل المستمر لسيطر       

ورغم ذلـك، مـا تـزال المخيمـات         . 1987الدولة على إلغاء تلك االتفاقية في نهاية المطاف في العام           
  .الفلسطينية تدار ذاتياً وهي مسلحة بكثافة

ـ -وكنت قد سمعت تكراراً من الفلسطينيين في المخيمات أن أسلحتهم موجهة نحو الجنوب فقـط                 اه باتج
وقد أسهم الفلسطينيون، على نحو بطولي، في حمـالت حـرب           . وقد كانت كذلك لفترة طويلة    . إسرائيل

لكـن العقـود    . العصابات ضد القوات اإلسرائيلية الغازية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي          
  .وية ومدوية، هي حزب اهللالمتداخلة بدأت تشهد انتقال راية المقاومة من الفلسطينيين إلى قوة لبنانية ق

وقد أعيد الفضل إلى مقاتلي حزب اهللا، وليس إلى الفلسطينيين، في تحرير معظم الجنوب اللبنـاني مـن                  
 علـى  2006كما أن حزب اهللا هو الذي رد الهجوم اإلسرائيلي على لبنان في العام   . االحتالل اإلسرائيلي 
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وهـو  - أنه يشكل جزءاً من الدفاع الوطني عن البلد          وسوية مع الجيش اللبناني، يدعي حزب اهللا      . أعقابه
  .ادعاء يتحداه القليلون استنادا إلى األرضيات الواقعية، بغض النظر عما إذا كان ذلك دوراً مستحقاً

وهم يتعايشون مع أطياف صـبرا      . وفي الغضون، يعيش فلسطينيو لبنان أسرى عبودية ذكريات مدلهمة        
فيـشددون أكثـر مـن      " حرب المخيمات "وهم يتذكرون   . يتشبثون بها وشاتيال فيقبضون على أسلحتهم و    

وهم موجودون خارج النسيج االجتماعي،     . وهناك حالة عدم أمن ال نهاية لها      . قبضتهم على هذه األسلحة   
  .ويعولون على وهم األمن العسكري

، أقـدم   2007العام  فعندما تسلل اإلرهابيون إلى مخيم نهر البارد في         : عن قصد " وهم"وأنا أستخدم كلمة    
وهنـاك أحـس الفلـسطينيون      . الجيش ببساطة على تجريف المخيم كله ومسحه من أجل القضاء عليهم          

 كما شاهدوا أن بنادقهم كانت      -لو كانت قرية لبنانية لما جرفت     -بوضعهم كفئة تنتمي إلى الدرجة الثانية       
  .عديمة القوة لمنع التدمير

التـي أسـست    -وفي الحقيقة، فإن اتفاقية الطائف      . سالح في أراضيها  للدولة اللبنانية مصلحة في نزع ال     
ومع ذلـك، مـا يـزال       .  دعت إلى نزع أسلحة كافة الميليشيات في لبنان        -نهاية الحرب األهلية اللبنانية   

  .موضوع األمن الوطني يحول دون تنفيذ االتفاقية بالكامل
لكنه في الوقت الذي يدير     .  هي الجيش اللبناني   إن الجهة الوحيدة التي يجب أن تمارس السيطرة العسكرية        

فيه الجيش اللبناني األمن الداخلي بفعالية، فإن جماعة االستخبارات فـي حـزب اهللا كمـا واالسـتخدام                  
وعليه، وبينما يتم القبول باتفاقية الطائف ونزع أسلحة الميليشيات         . االستراتيجي للقوة هو ما يلجم إسرائيل     

  .حترامها يجب أن يتم على حساب تداعي األمن القوميمن حيث المبدأ، فإن ا
وهو ما يعني وجـوب نـزع       -إذا تم نزع سالح الفلسطينيين، فإن على لبنان أن يقدم لهم ضمانات أمنية              

  .سالح المليشيات المعادية تاريخياً أيضاً
 القوة التي تمكنها من     تمتلك" القوات اللبنانية "لن يرضى الفلسطينيون بإلقاء أسلحتهم طالما كانت مليشيات         

ولذلك، يجب تطبيق نزع أسلحة الفلسطينيين في       . ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المخيمات مرة أخرى       
  .إطار اتفاقية لنزع أسلحة لبنانية أوسع إطاراً

وعلى نحو متزامن، يحب على الدولة أن تحفز نزع السالح الفلسطيني مـن خـالل زيـادة إمكـانيتهم                   
وفي عالم مثالي، سـتكون     . تمع اللبناني، وال يكفي القول إن أمن الفلسطينيين مضمون        للوصول إلى المج  

لكن لبنان مجتمـع متـشظ،      . غير مرتبطة بموضوع األسلحة   -الحقوق الفلسطينية، وهي حقوق إنسانية      
وعلى المرء أن يأخذ المخاوف الشرعية للطوائف األخرى بعين االعتبار بغية تعزيز تقـدم البلـد مـن                  

  .حية الفعليةالنا
ولن يحل موضوع دفاع كل طائفـة       . ال شك في أن ما أقترحه هنا ليس ممكن التحقق في المدى القريب            

عن ذاتها بين عشية وضحاها أو في العقد المقبل، لكن الوضع الراهن ال يتسم باالسـتقرار علـى نحـو                    
  .متأصل، وهو ما يدركه القادة اللبنانيون

اح، فإن الحاجة تمس إلى وجود حكومة مركزية قوية، وهـو يحتـاج ألن              وحتى يحقق البلد التقدم والنج    
ويستطيع . يطرأ تحسين وعلى نحو كبير، على مستوى معيشة المواطنين الذين ينتمون إلى الدرجة الثانية             

وقبل أن يتجاوز لبنان    .  سوية مع الالجئين الفلسطينيين، االستفادة من وجود دولة قوية         -كلهم-اللبنانيون  
  .ب األهلية، فإنه يحتاج إلى تحييد العوامل التي أسهمت في اندالعها أول األمرالحر

  "الغارديان"
  20/9/2010، الغد، عمان

  
  
  



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1913:         العدد       20/9/2010اإلثنين  :لتاريخا

  بين احتاللين .. الغربيةالضفة  .60
  أسامة الشريف

في عددها األخيـر    " نيويورك ريفيو اوف بوكس   "العنوان اعاله يمثل خالصة التقرير الذي نشرته مجلة         
ا ناثان ثرال بمناسبة استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل وقرب موعـد             بقلم مراسله 

تقاعد الجنرال كيث دايتون هذا الخريف بعد ان نجح خالل السنوات الخمس الماضية فـي بنـاء جهـاز                   
تركة األمن الوطني الفلسطيني الذي ينسق امنيا مع قوات االحتالل االسرائيلي ويشارك في دوريات مـش              

  .بقيادة اسرائيلية
يرسم تقرير ثرال صورة بائسة لوضع الضفة الغربية األمني بعد اشهر من اقالة حكومة حماس وانقالب                
الحركة المفاجئ على السلطة الفلسطينية وطردها ما ال يقل عن خمسين الفا من تابعي السلطة الوطنية في                 

األمني الفلسطيني ليست بيد رئيس السلطة محمـود        ويؤكد الكاتب ان السيطرة الفعلية على الجهاز        . غزة
. عباس وانما رئيس الوزراء سالم فياض الذي يحظى بدعم وتأييد كل مـن االميـركيين واالسـرائيليين                

 وبـين الموعـد     2011ويربط ثرال بين موعد انتهاء المفاوصات المباشرة في النصف الثاني من عـام              
  .يق الثالث في نفس العامالمقترح لتطبيق خطة فياض المعروفة بالطر

وتهدف خطة الطريق الثالث لفياض الذي شبهه البعض بديفيد بن غوريون ، اول رئيس وزراء السرائيل                
، الى فرض الدولة الفلسطينية كأمر واقع من خالل بناء مؤسساتها في المناطق التـي تـسيطر عليهـا                   

ة فيكمن في التنسيق األمني الوثيق بين قوى األمن         اما احد اهم اعمدة بناء الدولة العتيد      . السلطة الفلسطينية 
الوطني واالحتالل االسرائيلي بهدف القضاء على عدو مشترك وهي حركة حماس وكل من ينخرط فـي                

  .الكفاح المسلح أو المقاومة
وعلى سبيل المثال يذكر ثرال نقال عن مصادر اسرائيلية ان قوات األمن الوطني بالتعاون مـع الجـيش                  

 بالمائة عن السنة التي سـبقتها ضـد         72 ، بزيادة    2009 عملية مشتركة في عام      1297لي نفذا   االسرائي
حركات فلسطينية مسلحة ، ونجحت هذه العمليات في تحييد كتائب شهداء االقصى كليـا وفـي تفكيـك                  

  .المؤسسات االجتماعية والمالية لحركة حماس في الضفة الغربية
 يقول ان التعاون والتنسيق االمنيين بين اسـرائيل وجهـاز االمـن         ويضيف الكاتب ان تقريرا لشين بيت     

الوطني الفلسطيني قلل من الهجمات المسلحة الفلسطينية ضد اهداف اسرائيلية الى ادنى مستوى منذ عام               
 والفضل يعود الى الدعم الذي يتلقاه الجنرال دايتون الذي اكد ان نجاح قوى األمن الفلسطيني في                 2000,

وبحلول . دفع بالقادة االسرائيليين الى الطلب منه تدريب المزيد       " ارهابية"اس واحباط هجمات    مطاردة حم 
 فان الجهاز سيتكون من عشر كتائب عسكرية ، أي كتيبة لكل محافظة من محافظات الـضفة       2011عام  

  .باستثناء القدس
 الـف   25000بـين نحـو     ويبلغ قوام قوى االمن الوطني الفلسطيني اليوم نحو ثمانية آالف عنصر من             

وفي السنوات الـثالث االخيـرة   . عنصر يشكلون جهاز الشرطة واألمن الداخلي في الضفة الغربية اليوم         
 مليـون   150 مليون دوالر من الخارجية االميركية ، اضافة الى نحـو            395تلقى الجنرال دايتون نحو     

  2011,دوالر طلبها لتمويل عملياته في عام 
 2007ات المتحدة هي التي افشلت اتفاق مكة بين حماس والسلطة في شباط عـام               ويؤكد ثرال أن الوالي   

وضغطت على األخيرة السقاط مشروع حكومة الوحدة الوطنية العتقادهـا ان الـسلطة قـادرة علـى                 
وكان ممثل األمم المتحدة في الرباعية الدولية قد اعلن في تقريره المقدم لالمين             . محاصرة وعزل حماس  

ان باالمكان تجنب المصادمات بين فتح وحماس لكن الواليات المتحدة هي التي دفعت في ذلك               العام انه ك  
وبعد طرد السلطة من غزة كان اول انجازات حكومة فياض تفكيك مؤسسات حماس في الضفة               . االتجاه

  .الغربية واضطهاد واعتقال المتعاطفين مع الحركة
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طة ابان الحرب االسرائيلية على غزة من خـالل قمـع           وتكشف عمق التنسيق األمني بين اسرائيل والسل      
المظاهرات المؤيدة لحماس ومحاصرة الجوامع ومنع الشباب من التوجه الى نقاط العبـور ، لدرجـة ان                 
حجم التظاهرات بين اوساط عرب اسرائيل كان اكبر من تلك التي جرت في الـضفة بفـضل سـيطرة                   

  .اجهزة األمن الفلسطينية على الحشود
نتيجة كل ذلك ان تحولت الضفة الغربية الى دولة بوليسية تمارس فيها اعمال التعذيب واالعتقـال                كانت  

. االداري وتهديد الصحفيين وحيث تتجاهل قوى األمن على اشكالها اوامر السلطة القضائية بشكل مباشر             
ت الرأي المتعددة   ويشير ثرال الى انه وعلى الرغم من مصداقية فياض العالية عند الغرب فان استطالعا             

وجدت ان اسماعيل هنية ، رئيس وزراء الحكومة المقالة ، يتمتع بشرعية اكبر ، كما صـنف مقيـاس                   
النزاهة العالمي حكومة فياض بانها سادس اكثر حكومة فاسدة في العالم وتشاركت مع الحكومة العراقيـة   

  . في نفس المرتبة،
لسياسية والحريات المدنية في مناطق السلطة الفلسطينية       كما يعطي تقرير فريدوم هاوس األخير الحقوق ا       

ومنذ تسلم فياض حصلت السلطة على ادنى مرتبة بين الدول العربية في            ". غير حرة "نفس العالمة وهي    
  .مقياس حرية الصحافة من قبل منظمة صحفيين بال حدود

اقتراب موعد انتهاء المفاوضـات     ومع تقاعد دايتون الشهر المقبل واستبداله بالجنرال مايكل موللر ومع           
وتنفيذ فياض لمشروع الطريق الثالث فان الشيء الوحيد المؤكد حدوثه هو زيادة اعداد منتسبي قوة االمن                

  .الوطني الفلسطيني المكلفة بحماية أمن اسرائيل،
  20/9/2010، الدستور، عمان

  
   المفاوضات بين السلطة وإسرائيلمسرحمشاهد من  .61

  عبداهللا األشعل
المسرح الراهن للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل يتطلب وقفة طويلة لتحليله وتظهر أمامنا             

) سبتمبر( أيلول   2ومن المحقق أن هذه المفاوضات التي بدأت في واشنطن في           . على الفور ثمانية مشاهد   
تائجها ولذلك نقـدم المـشاهد      تيمناً بأوسلو ال مفاجأة فيها ويستطيع أي مراقب يمتلك حواسه أن يقطع بن            

  .الثمانية في هذا المسرح
أن إسرائيل هي التي طلبت المفاوضات، وهي التي ابتدعت تقسيمها إلى مباشـرة وغيـر               : المشهد األول 

مباشرة فكانت المفاوضات غير المباشرة تتصل نظرياً بالمسائل التكتيكية أو المعيشية للفلـسطينيين ولـم               
) إسرائيل وأميركا والعرب  (ر إال على الورق ولم يفهمها أحد، كما أن الجميع           يتحقق منها شيء ولم تحر    

متفاهمون على السير في هذه المسرحية من دون أن يتوقف أحد للسؤال وتظاهر الجميع أن المفاوضـات    
استسلم الجميع أيضاً   . غير المباشرة انتهت مهمتها وال بد من اإلسراع بالدخول في المفاوضات المباشرة           

نطباع مفتعل مفاده أن المفاوضات المباشرة هي استئناف للمفاوضات المنتظمة التي تمت بين الجـانبين        ال
منذ ما قبل أنابوليس التي حضرها الجميع أيضاً وبشروا بعدها بعصر جديد من السالم الوارف لتظهـر                 

تظاهر الجميع بـأن    ثم  . إحصائيات االستيطان حصيلة نجاح إسرائيل ودفع مشروعها بهمة بعد أنابوليس         
المفاوضات المباشرة مخصصة لبحث الوضع النهائي وأنه نظراً لصعوبة هذه المواضيع يتم االتفاق على              
مبادئ عامة مثل أوسلو ثم ينخرط المفاوضون في استيفاء فراغات العناوين، بعد أن يتم التوقيع على هذا                 

طينيين وليس فلسطين، ألن إسرائيل تميـز بـين         اإلطار العام على انه معاهدة السالم بين إسرائيل والفلس        
  .الشعب واألرض، وهي تريد األرض وتسعى للتخلص من الشعب

هو أن الجميع تظاهر بتصديق أن قرار تجميد االستيطان صحيح وأن نتانياهو يقبض على              : المشهد الثاني 
 يومـاً، وأن فكـرة      الشوك ألن شركاءه في الحكم يصرون على العودة الى االستيطان، الذي لم يتوقـف             

  .تجميده موقتاً هي مؤشر المتثال إسرائيل للضغط األميركي
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هو تمنع أبو مازن عن الدخول في أي مفاوضات وقبل وضوح المرجعية والوقف الكامل              : المشهد الثالث 
لالستيطان وتكراره للثوابت الفلسطينية حتى يبيع الوهم لشعبه ثـم يفوضـه وزراء الخارجيـة العـرب                 

له الوقت المناسب الستخدام التفويض حتى ال يتهمه أحد من العرب مثلما اتهموا عرفات بأنـه                ويتركوا  
يفرط في حقوق الشعب، وحتى يظهر معارضة المقاومة بكل أسلحتها على انه صراع سياسي معه على                

  .حتى ال تفلت الفرصة من يديه" ضرورات المرحلة"السلطة، وأنه هو األدرى بمصالح شعبه و 
الجميع، عرباً ويهوداً وأميركيين، يتحدثون لغة متشابهة ولكن مضمونها مختلف ألن لكل            : د الرابع المشه

حساباته ومفاهيمه، بخاصة أن إسرائيل تريد مع واشنطن تعديل المعادلة بحيث يتحد الجميع ضد مصدر               
أسـطول  " شهداء   الخطر وهو المقاومة ومن يساعدها ومن يتحدى اإلرادة اإلسرائيلية حتى لو لبس لباس            

  ".الحرية
عرض الرئيس مبارك استضافة جوالت المفاوضات في منتجع شرم الشيخ لعل سـحر             : المشهد الخامس 

الطبيعة يلهم المتفاوضين، وال ندري هل كان العرض من مصر تعلقاً بالسالم وتعطشاً إليه وأمالً في أن                 
لعدوان ويفتح باب األخوة بين اليهود والعرب،       ينعم الفلسطينيون به بعد المصريين واألردنيين، بما ينهي ا        

أم كان استجابة لرغبة كريمة من إسرائيل أو الواليات المتحدة حتى ال يتعطل الدور المصري النشط في                 
منفذ المصالحة وهو الملف الوحيد الذي بقي لدى مصر من ذيـول هـذا              " حماس"المنطقة بعد أن سدت     

ومحايد الى أن يدرك الطرفان مزايا السالم فتتنقل المفاوضـات          الصراع، أم أن شرم الشيخ مكان قريب        
  .منها في مراحل متقدمة الى القدس التي حجزتها إسرائيل عاصمة أبدية لها

هو أن الجميع يردد أن مفاوضات الوضع النهائي تتنـاول القـضايا الخمـس الكبـرى             : المشهد السادس 
ن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس قادمة ال محالـة،      أ" األغيار"المحجوزة مع اتفاق أوسلو حتى يتوهم       

  .على رغم أن إسرائيل تحدثت طويالً عن موقفها من كل هذه القضايا
هو أن إسرائيل تمكنت بالحديث عن االستيطان والمستوطنات من الحصول علـى قبـول             : المشهد السابع 

الحكومي ولم تـصرح بأنـه جـوهري        مجاني بأن قرار االستيطان بيدها وأنه جوهري لصيانة التحالف          
باعتباره أداة سياسية لالستيالء على األراضي الفلسطينية من أهلها بعـد أن انتهـت مرحلـة إرهـابهم                  

ومـا دام القـرار     . وتهجيرهم وطردهم لتخلي منازل الفلسطينيين بكل الذرائع حتى يحل محلهم اليهـود           
ك تحقق نجاحاً عبقرياً وهو أال يصبح االستيطان عمالً         بتأجيل االستيطان واستئنافه بيد إسرائيل، فإنها بذل      

غير مشروع في القانون الدولي ما دامت إسرائيل ال تعترف بأن األراضي الفلـسطينية أراض محتلـة                 
يحظر تغيير طبيعتها أو نقل مواطني الدولة المحتلة إليها، فاستبعدت إسرائيل تماماً القانون الدولي الـذي                

وما دام تأجيـل  . راضي الفلسطينية بموافقة فلسطينية وعربية وأميركية وأوروبيةيجب أن يحكم وضع األ    
االستيطان قراراً مؤلماً فإن استئناف القرار يكون باتفاق الطرفين فيكتسب الشرعية الكاملة، أمام المكسب              

ية كمـا   اآلخر في هذه اللعبة وهو أن المستوطنات القائمة على األراضي الفلسطينية تصبح كيانات شرع             
  .يصبح طرد الفلسطينيين إلقامتها عمالً مشروعاً ال يمكن تحديه

المشهد الثامن هو أن ينشغل الجميع بالمفاوضات وتصبح لها األولوية بزعم أن أي تداخل بينهـا وبـين                  
غيرها يعطل السالم الواعد، ويصبح تلكؤ الجانب الفلسطيني واالعتراف بيهودية الدولة تعنتاً ونقصاً فـي        

ية الطرف الفلسطيني، كما تجوز الرشاوى والمكافآت للطرف الفلسطيني لتسهيل تعاونه مع إسـرائيل              أهل
  .على إنهاء الملف بحجة إعداد البنية التحتية للدولة الفلسطينية المزعومة

 20/9/2010، الحياة، لندن
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  :كاريكاتير .62
  

  
  20/9/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  


