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   االستيطانتؤنفذا اسإ "إسرائيل"مع "  واحداًيوماً"لن أتفاوض : عباس .1

مع " يوما واحدا" اكد الرئيس محمود عباس امس انه غير مستعد للتفاوض - وكاالت -نيويورك 
مشددا على ان قيادة قيادة حماس . ال استئناف االستيطان في االراضي الفلسطينية المحتلةاسرائيل في ح

ال أخاف *تعرفني جيدا وتعرف انني التزم بكل ما وعدت به وكل ما أقوله وهم جربوني في السابق 
 في عباسوقال . وايران تدفع مليون دوالر عن كل عملية تنفذ من اراضي السلطة" مش فارقة معي"و

حديث على متن الطائرة التي اقلته الى نيويورك حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة لالمم 
سنواصل المفاوضات ما دام االستيطان متوقفا في االراضي الفلسطينية، ولكنني غير مستعد "المتحدة 

بانتظار حسم وقال الرئيس عباس ان المفاوضات مع اسرائيل ". للتفاوض يوما واحدا في ظل االستيطان
موضوع تجميد االستيطان وان جمدت اسرائيل االستيطان لمدة شهر نفاوضهم لمدة شهر، وان جمدوها 

  . لثالثة شهور نفاوضهم لثالثة شهور، واذا لم تجمد اسرائيل المفاوضات فاننا لن نفاوضها 
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م يعد للتفاوض، قال حول مستقبله الشخصي امام أية تهديدات في حال ل" معا"وردا على سؤال لوكالة 
أنا ال أخاف ومش فارقة معي وهذا ما لدي ان ارادوا مفاوضتي هذا هو الحال، " بكل صراحة وهدوء 

وتعقيبا على سؤال حول الحاح اسرائيل مطالبته االعتراف بيهودية الدولة، ". واذا ال يريدون هذا شأنهم
لصهيونية العظمى فليطلقوا على انفسهم هكذا ، اذا ارادوا تسميتها امبراطورية اسرائيل اليهودية ا" قال 

ولماذا يطلبون رأينا في االمر ، نحن ملتزمون بنص وثيقة اوسلو وهو امر واضح يقول اعتراف منظمة 
التحرير بحق اسرائيل في الوجود مقابل اعتراف اسرائيل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب 

في اوسلو الوثائق تقسم الى قسمين "ثم اضاف ". ءوا وما شأني أنا؟الفلسطيني ، اذن ليسموا حالهم ما شا
 والثاني هو اتفاق مسودة وقع عليه 1993 آب من العام 20االول اتفاق مبادئ وجرى التوقيع عليه في 

ف تستعد بازالة جميع البنود التي تدعو الى تدمير .ت . رابين ويقضي ان م)اسحق(ياسر عرفات و
 بحضور 1998وقد التزم عرفات بذلك من خالل المؤتمر الوطني في غزة عام اسرائيل من الوجود 

ف ليست مستعدة لكل رئيس وزراء اسرائيلي . ت. ان م"كما اضاف الرئيس " . كلينتون) بيل(الرئيس 
  ". جديد يأتي على هواه ويعدل اتفاق اوسلو

ئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين وحول سؤال يتعلق بدعوة المستشرق اليهودي الدكتور جاي باخور ، لر
ان بعض االسرائيليين " نتنياهو الى مفاوضة حركة حماس وعدم مفاوضة الرئيس عباس ، قال الرئيس 

فقط من اراضي الضفة  % 60يقولون ذلك ألن حماس اخطأت ووافقت على دولة مؤقتة تقوم على 
  " .الغربية من دون القدس

قيادة "مود الزهار وان عباس لن يتنازل عن الثوابت قال الرئيس  وفيما يتعلق بتصريحات الدكتور مح
حماس تعرفني جيدا وتعرف انني التزم بكل ما وعدت به وكل ما أقوله وهم جربوني في السابق قبل 

اما عن االسرى فقال الرئيس عباس انهم احدى قضايا " . وصولهم للسلطة وبعد وصولهم للبرلمان
 ليل نهار على انهاء ملفهم ، كما اعرب الرئيس عن موقف المنظمة من الوضع الدائم والسلطة تعمل

تشجيع اية مفاوضات سورية اسرائيلية برعاية تركية الستعادة الحقوق واالراضي السورية من االحتالل 
انا مع المعارضة "وفيما يتعلق بتهديد الجبهة الشعبية تجميد عضويتها في المنظمة ، قال بمرارة . 

وفي مجال آخر وحول جريمة اغتيال االحتالل ". التي ال تخرج عن حدود اللياقة واألدبالموضوعية 
ان جريمة االغتيال قضت مضاجعنا ونحن طالبنا ومن خالل كل "للشهيد شلباية في طولكرم قال الرئيس 

 قلقه ولكنه بالمقابل اعرب عن". المحافل بالضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على المدن الفلسطينية
من المعلومات التي تقول ان ايران تدفع مليون دوالر عن كل عملية تنفذ من اراضي السلطة، وان 
العمليات االخيرة عمليات سياسية موجهة الغراض سياسية ولسرقة القرار السياسي الفلسطيني والسطو 

الم حول كافة قضايا التوصل الى اتفاق س"واعرب الرئيس عن اعتقاده بامكانية . على القرار المستقل 
اذا توقف االستيطان "واضاف الرئيس عباس ". الحل النهائي خالل فترة تجميد االستيطان اذا تم تجديده

وحسنت النوايا وتوفرت االرادة والقرار في اسرائيل، حينها نستطيع التوصل الى اتفاق حول قضيتي 
اذا تم االتفاق على "وتابع عباس ". هائيالحدود واالمن والتوصل الى اتفاق حول كافة قضايا الحل الن

وبالنسبة الى قضية الالجئين، ". قضيتي االمن والحدود سيتم تلقائيا حل قضايا القدس والمياه واالستيطان
كما شدد ". 194يجب ان يتم من خالل حل متفق عليه وفق القرار االممي "كرر الرئيس عباس ان حلها 

رى خالل اي اتفاق نهائي من خالل تبييض السجون واطالق حل قضية االس"في حديثه على ضرورة 
اننا لن نقبل اي اتفاق ما دام يوجد اسير فلسطيني "واضاف ".سراح كافة االسرى من السجون االسرائيلية

اي حل يلبي للشعب الفلسطيني حقوقه التي "وختم عباس حديثه بالقول ان ". واحد في السجون االسرائيلية
 الدولية نوافق عليه واذا طرحت االدارة االميركية خطة للحل تؤمن وتلبي حقوق نصت عليها الشرعية

شعبي سنوافق عليها، لكنني لن اجامل في حقوق شعبي االميركيين وال االسرائيليين واي احد مهما كان 
وتاتي زيارة عباس لنيويورك في وقت تتعثر فيه المفاوضات المباشرة بين اسرائيل ". واي طرف كان
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فلسطينيين التي استؤنفت برعاية الواليات المتحدة بداية ايلول بسبب مواصلة االستيطان اليهودي في وال
  .ومن المقرر ان يلتقي عباس في نيويورك الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس. الضفة الغربية المحتلة

  21/9/2010الحياة، الجديدة، رام اهللا، 
 

  سطين بأي وقت في المستقبل القريبنحن في موقف جيد القامة دولة فل: فياض .2
 قال مسؤولون فلسطينيون ونرويجيون امس ان الدول - رويترز - الحياة الجديدة - نيويورك -رام اهللا 

العربية الغنية ينبغي ان تدعم عملية السالم في الشرق االوسط من خالل تعزيز المساعدة المالية للسلطة 
سالم فياض عقب اجتماع مع . وقال رئيس الوزراء د.  ذات اليدالوطنية الفلسطينية التي تعاني من ضيق

 مليون دوالر هذا 500وزراء من دول الخليج العربية ان السلطة الفلسطينية ما زالت بحاجة لحوالي 
مؤكدا ان الفلسطينيين نحن في موقف جيد . العام لتمويل كل شيء بداية من المرتبات حتى البنية التحتية

واضاف للصحفيين بعد االجتماع الذي عقد على . طين في أي وقت في المستقبل القريبالقامة دولة فلس
ما نتطلع اليه اآلن خالل ما تبقى من العام "هامش اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة في نيويورك 

 الدعم نأمل ان نحصل فعليا على. الجاري هو ايجاد حوالي نصف مليار دوالر نحتاجها لموازنة دفاترنا
  ". والمساعدة التي نحتاجها

 21/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  أيام تعلن عن مؤتمر لكشف اعترافات العمالء خالل الحكومة في غزة .3
اعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة : اشرف الهور-غزة 

وقال المهندس  .شف فيه عن اعترافات العمالء المعتقلين لديهاامس انها ستعقد مؤتمرا خالل ايام تك
الكشف عن اعترافات 'ايهاب الغصين الناطق باسم الوزارة في تصريح صحافي ان المؤتمر سيتم خالله 

واوضح الغصين ان اعالن الموعد المحدد للمؤتمر يعتمد على  .'العمالء واخر ما انجز في هذا الملف
  .'االمنية من اعداد وتجهيز ما سيتم الحديث عنه في المؤتمر الصحافيمدى انتهاء االجهزة '

وطالب الناطق باسم الداخلية المواطنين بعدم اثارة االشاعات الخاصة باعتقال العمالء، والتوقف عن 
اشاعات مغلوطة وغير 'تداول كل ما يتم سماعه، مشيرا الى ان معظم ما يتم تداوله من اقوال هو 

  .'صحيحة
ال يعني اتهامه مباشرة بل التحقيق معه لنفي 'الغصين الى ان اعتقال اي شخص على خلفية امنية ولفت 

  .'التهم المنسوبة اليه او اثباتها عليه
واشار الى ان المؤتمر القادم ستحاول فيه الداخلية توضيح الكثير من االمور التي تم اشاعتها، والتي قال 

  .'ضر بالعمل االمنيستفيد الشعب الفلسطيني وال ت'انها 
وكانت وزارة الداخلية في غزة اعطت مهلة للعمالء لتسليم انفسهم والتوبة مقابل العفو عنهم، وشرعت 

  .عقب انتهاء الحملة بشن حملة اعتقاالت واسعة طالت عددا منهم، واخضعتهم للتحقيق
  21/9/2010القدس العربي، لندن، 

 
   سوق االتصاالت من القبضة اإلسرائيلية كبيرا في تحريرشوطاقطعنا : يوسف المنسي .4

أعلن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في غزة يوسف المنسي أن وزارته : قدس برس -غزة 
تمكنت رغم الصعوبات  والعراقيل من تحرير سوق االتصاالت الفلسطيني من قبضة االحتالل وتحقيق 

ة، عازيا ذلك إلى الجهود الدؤوبة التي بذلتها طواقم االستقاللية الكاملة له وتطويره، خاصة في قطاع غز
  .الوزارة بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا المجال 
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وأوضح المنسي في تصريح مكتوب له أن الوزارة فتحت باب المنافسة أمام شركات االتصاالت للعمل 
لثاني لالتصاالت الخلوية وهو في سوق غزة الواعد، وتنتظر انتهاء القيود اإلسرائيلية ليتمكن المشغل ا

  .شركة الوطنية لالتصاالت للعمل في قطاع غزة  
وطالب االتحاد الدولي لالتصاالت وكافة الجهات الدولية المعنية بقطاع االتصاالت للضغط على حكومة 
االحتالل إلنهاء القيود التي تفرضها والتي تحول دون تمكن الشركة الوطنية لالتصاالت من العمل في 
قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارة االتصاالت في الحكومة العاشرة هي التي منحت المشغل الثاني 

  .الرخصة للعمل في األراضي الفلسطينية 
 20/9/2010قدس برس، 

 
  محكمة فلسطينية تثبت حكم اإلعدام بحق المدان بتسريب أرض إلسرائيلي .5

تسريب أرض "كم اإلعدام على كل من يدان بـ أعادت محكمة االستئناف الفلسطينية تثبيت ح: رام اهللا
وجاء . 1960وذلك تطبيقاً لنص القانون األردني الساري المفعول في الضفة الغربية منذ عام " للعدو

قرار المحكمة هذا استجابة لدعوى استئناف مقدمة من النيابة العامة على خلفية قرار لمحكمة النقض 
القرار ليس نهائياً، "ان " الحياة"ل النائب العام أحمد المغني لـ وقا. اعتبر التهمة جنحة وليست جناية

ولفت الى ان محكمة ". وسينظر فيه ثانية من قبل محكمة النقض وربما يرفع الى محكمة العدل العليا
لكن : "وأضاف. النقض كانت حولت التهمة الى جنحة، وأصبح الحكم فيها يصل حتى السجن المؤبد

دت تفعيل النص القانوني األصلي والقاضي بإنزال حكم اإلعدام على كل من يدان محكمة االستئناف أعا
    ".بهذه التهمة

  21/9/2010الحياة، لندن، 
  

  منظمة التحرير تدافع عن قرار استئناف المفاوضات وتتهم تل أبيب بعرقلة السالم .6
م المتحدة إلى رفع الظلم دعت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، األم: رام اهللا

التاريخي الواقع على شعبنا، جراء االحتالل اإلسرائيلي، ومساعدته في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة 
 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة 1967على حدود الرابع من حزيران 

  .السالم العربية
وجهتها الدائرة لألمم المتحدة، لمناسبة انعقاد الدورة الخامسة والستين للجمعية وقالت الدائرة في رسالة 

 عاما وشعبنا الفلسطيني، ما زال يرزح تحت آخر وأطول احتالل في تاريخنا المعاصر، 43منذ 'العامة، 
، بصورة تُصادر حريته وأرضه وتُدمر بيوته ويقَتل ويعتقل وتهود مقدساته، من قبل االحتالل وإفرازاته

  .'تنافي كافة الشرائع والقوانين الدولية 
إن قرار القيادة الفلسطينية بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل جاء متماهيا مع 'وأضافت الدائرة 

اإلرادة الدولية والعربية، إال أن إسرائيل ما زالت تضع العراقيل أمام إحراز اتفاق سالم ينهي الصراع 
  .' وآمنة للشعبين، بمواصلتها لالستيطان وأعمال القتل وهدم المنازل وتهويد القدسويؤمن حياة كريمة

وطالبت الدائرة الجمعية العامة لألمم المتحدة ،االنتصار للقانون والشرعية الدولية، والضغط على قوة 
تجيز احتالل االحتالل اإلسرائيلي إللزامها بتنفيذ قرارات األمم المتحدة ولجان حقوق اإلنسان التي ال 
  .أراضي الغير بالقوة، وصوال إلنهاء االحتالل واالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني العادلة

  20/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  رسائل حكومة حماس لواشنطن غير مجدية وتسئ للمقاومة: عبد الستار قاسم  .7
هجموماً , ذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بالضفة الغربية شن البرفسور عبد الستار قاسم أستا-غزة 

الذعاً على حكومة غزة ممثلة بحركة حماس بعد حديثها عن بعثها لعدد من الرسائل لإلدارة األمريكية 
  .ويدعوها لفتح حوار متبادل معها 

د أن ينكر أنها ان دعوة حكومة غزة والتي ال يستطع اح" وقال قاسم في تصريحات الذاعة صوت القدس
مشيراً الي ان الدعوة تبحث من خاللها حماس إلدخال " غير مجدية ويسئ للحركة المقاومة"حمساوية 

  .نفسها في متاهات قد تفقدها مصداقيتها وتجعلها غير مؤهلة 
وأشار الي أن الحركة إذا ما دخلت في مفاوضات مع إسرائيل وأمريكيا فإن أوراقها ستسقط وستصبح 

مجرد سياسة مهادنة وقبول اإلدارة األمريكية وذلك "مرجحاً ان ما تقوم به حماس ,ح الضعيفةكحركة فت
  " .يسئ للحركة"

واعتبر ان اإلدارة األمريكية تسعى من الدرجة األولى لحماية المحتل وال تريد من التفاوض البحث عن 
  .السالم او حل القضايا الجوهرية

وفداً  سائل التي كشفت عنها حكومة غزة وقامت بإرسالها عبروجاءت أقوال البرفسور قاسم بعد الر
أمريكياً يضم شخصيات سياسية وأساتذة جامعات يتبعون لمجلس المصلحة الوطنية في الواليات المتحدة 
األمريكية زار قطاع غزة لإلدارة األمريكية تدعوها لفتح حوار متبادل معها وضرورة رفع الفيتو عن 

 من أجل تسهيل تحقيقها وإنهاء المعايير المزدوجة لإلدارة األمريكية في التعامل مع المصالحة الفلسطينية
  .القضية الفلسطينية 

 21/9/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

   وال توجد ترتيبات للقاء جديد في واشنطناالستيطانال مفاوضات مع : األحمد .8
 وجود ترتيبات للقاء جديد بين رئيس فتح عزام األحمد نفى عضو اللجنة المركزية لحركة: رام اهللا

السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، وأكد أن 
العقبات أمام انطالق المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية ال تزال كبيرة، وأنه ال يمكن الحديث عن 

  .مفاوضات مع االستيطان
وصف اللقاءات التي جرت بين القيادتين الفلسطينية " قدس برس"يحات خاصة لـورفض األحمد في تصر

حتى اآلن ال يمكن : "، وقال"مفاوضات"واإلسرائيلية سواء في واشنطن أو في شرم الشيخ أو القدس بأنها 
 عبارة عن لقاءات تمهيدية ال القول بأن المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية قد بدأت وكل ما جرى هو

وال توجد ترتيبات للقاء فلسطيني ـ إسرائيلي جديد في واشنطن، واللقاءات التي جرت . أكثر وال أقل
حتى اآلن بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ال ترقى إلى المفاوضات وإنما هي لقاءات تمهيدية 

  .  ، على حد تعبيره"للمفاوضات التي ال يمكن أن تجري في ظل استمرار االستيطان
  20/9/2010قدس برس، 

 
   االحتالل يسرع في سلخ مخيم شعفاط عن القدس:جهاد أبو زنيد .9

أكدت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد أبو زنيد ، ان إستكمال :  جمال جمال-القدس المحتلة 
مقاطع جدار الفصل العنصري المحيط بمدينة القدس المحتلة من جهة منطقة مخيم شعفاط سلخ المنطقة 

".  محيطها الخارجي وخاصة مدينة القدس سيحرم آالف المقدسيين من حقوقهم وهويتهم المقدسيةعن
بأن االحتالل يسعى من خالل إغالق منطقة مخيم "وقالت النائب أبو زنيد في تصريح صحافي ، لها امس 

بأن هناك " شعفاط وعزلها عن مدينة القدس ، ما يزيد ويفاقم من حجم معاناة آالف المقدسيين ، مضيفة
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معاناة حقيقية وخطيرة يعانيها سكان منطقة المخيم، ال سيما طلبة المدارس جراء سياسة التضييق التي 
  ".يتبعها اإلحتالل ومؤسساته بحق أبناء المنطقة برمتها 

  21/9/2010الدستور، عمان، 
  

  تإسرائيلية في عهد أولمر- جلسة مفاوضات فلسطينية 288الكشف عن :مصادر فلسطينية .10
 اجتماعا 288كشفت مصادر فلسطينية النقاب أمس عن عقد :  عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت-رام اهللا

بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود أولمرت ولجان من الطرفين، 
وضات، في جاء ذلك بعد أن كشف أولمرت عن جزء من هذه المفا. للتفاوض حول اتفاق مستقبلي للسالم

وقال أولمرت إن الرئيس األمريكي . اجتماع لمبادرة جنيف في تل أبيب، نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية أمس
السابق جورج بوش وافق خالل واليته على استيعاب حوالي مئة ألف الجئ فلسطيني في الواليات 

  .المتحدة، كمساهمة منها في تسوية قضية الالجئين
د على ذلك، بكشف تفاصيل المفاوضات في هذه اللقاءات، والتي تضمنت ست لكن الجانب الفلسطيني ر

  :نقاط رئيسية هي
  أ ـ الحدود

 4بالقيمة والمثل، بعد تثبيت حدود دولة فلسطين على خطوط % 1.9طرح الجانب الفلسطيني تبادل 
  .1967يونيو 

 من أراضي عام %5.8من مساحة الضفة الغربية، وإعطاء % 6.5وطرح الجانب اإلسرائيلي ضم 
  .بدل الممر الجغرافي الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة% 0.07، وتكون النسبة الباقية 1948

  ب ـ القدس
طرح الجانب اإلسرائيلي أن تكون األحياء العربية في القدس جزءاً من فلسطين، في حين تكون جميع 

  . من إسرائيلالمستوطنات اإلسرائيلية التي أقيمت في القدس الشرقية جزءاً
وفيما يتعلق بالبلدة القديمة، طرح الطرف اإلسرائيلي مفهوماً لما يسمى الحوض المقدس، مع ترتيبات 

  .خاصة ترفع فيها السيادة عن الطرفين
أما الجانب الفلسطيني فتمسك بأن القدس الشرقية تُعتبر منطقة محتلة ينطبق عليها مبدأ عدم جواز احتالل 

  .، وستكون عاصمة لفلسطينأراضي الغير بالقوة
  ج ـ الالجئون

 الجئ فلسطيني إلى إسرائيل سنوياً لمدة خمس سنوات ألسباب 1000طرح الجانب اإلسرائيلي، عودة 
وكذلك إنشاء صندوق دولي للتعويضات تكون . إنسانية، على أن تكون العودة لدولة فلسطين شأن داخلي

  .إسرائيل عضواً فيه
". 194"رح حق العودة الذي كفله القانون الدولي وقرار الجمعية العامة رقم أما الجانب الفلسطيني فط

وأيضا حق الالجئ في االختيار للعودة إلى إسرائيل، أو إلى الدولة الفلسطينية، أو البقاء مكانه أو الذهاب 
  .إلى مكان آخر، مع إنشاء صندوق دولي لتعويض الالجئين مهما كان خيارهم

  د ـ المياه
نب اإلسرائيلي تأسيس تعاون إقليمي لحل مشكلة المياه، وإقامة محطات تحلية للمياه في طرح الجا

  .إسرائيل وتزويد فلسطين بما تحتاجه منها، مع احتفاظها بسيطرتها على أحواض المياه
وطرح الجانب الفلسطيني حل قضية المياه وفقاً للقانون الدولي، وتكون أحواض المياه الفلسطينية ضمن 

والتعويض عن سرقة . ها، مع االعتراف بحقوق فلسطين المائية في نهر األردن والبحر الميتسيادت
  .1967إسرائيل للمياه منذ عام 

  هـ ـ األمن
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طرح الجانب اإلسرائيلي أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح، مع وجود إسرائيلي في عدة مواقع 
  .جوي لفلسطينبها، ويكون إلسرائيل السيطرة على المجال ال

وطرح الجانب الفلسطيني تحريم أي وجود إسرائيلي على أراضي فلسطين، وأن تكون حدودها ومعابرها 
وأيضا الموافقة على وجود طرف ثالث لفترة زمنية . وأجوائها ومياها اإلقليمية تحت سيادتها الكاملة

  .ةمحددة، وحقها في امتالك األسلحة المطلوبة للنهوض بمسؤولياتها كامل
  و ـ األسرى

طرح الجانب الفلسطيني أن تقوم إسرائيل باإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين عند توقيع االتفاق 
  .النهائي

  21/9/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
  

   الوطني بذهابه إلى المفاوضات المباشرةاإلجماع كسرعباس : حواتمة .11
الجولة "جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن قال األمين العام لل:  نادية سعد الدين–عمان 

 اإلسرائيلية الثالثة المتوقعة قبل نهاية الشهر الحالي في واشنطن ستدور في أفق –التفاوضية الفلسطينية 
  ".مسدود بسبب افتقادها المرجعية، بعدما اكتفت الجولتان السابقتان بمواقف وعبارات عامة

ر صحافي عقده أمس في عمان أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود واعتبر حواتمة في مؤتم
كسر قرار المجلس المركزي بعدم الذهاب إلى المفاوضات إال " الوطني بعدما اإلجماععباس خرج عن 

بعد توفر مرجعية قرارات الشرعية الدولية والرقابة الدولية والسقف الزمني المحدد والوقف الكامل 
  ".لالستيطان

الماضي افتقد النصاب السياسي ) أغسطس( آب 20اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة في "وأوضح بأن 
  ".المجلس المركزي مجدداً"، مطالباً بالعودة إلى "والعددي

نتنياهو أعلن عشية الجولة الثالثة عن رفض تمديد "وأشار إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
وبسالم مبني على ضمانات أمنية " بيهودية الدولة"ب باعتراف فلسطيني تجميد االستيطان، وطال

  ".إلسرائيل
المفاوضات تنعقد بدون مرجعية وقرار إسرائيلي يستجيب لوقف االستيطان، حيث ما تزال "ولفت إلى أن 

تراوح مكانها وتدور في طريق مسدود، بينما كل ما جرى في جولتي التفاوض السابقتين كالم وعبارات 
  ".عامة ذات طبيعة أقرب إلى المواقف العامة

نتنياهو تمسك خالل جولتي التفاوض السابقتين بنقطتين؛ حيث ركز على الخطوات التي "وأوضح بأن 
 بشأن الحدود رغم أن الحدود واألمن مدرجان على جدول إشارة أي إعطاءتضمن أمن إسرائيل، ورفض 

  ".األعمال
ن األمن اإلسرائيلي ومتطلباته بنزعة توسعية إضافة إلى دولة فلسطينية نتنياهو تحدث ع"وتابع قائالً إن 

منزوعة السيادة، بينما أشار إلى أن إسرائيل انسحبت من جنوب لبنان ورسمت األمم المتحدة الحدود 
بالخط األزرق كما انسحبت من قطاع غزة وفككت المستوطنات القائمة فيها من دون أن يحقق ذلك 

  ".ضمانة ألمنها
نتنياهو أكد بعدم تكرار ذلك مجدداً لعدم شموله الضمانات األمنية، وبالتالي فإن "وأردف حواتمة إن 

القدس واالستيطان ووجود القوات اإلسرائيلية تعتبر ضرورات أمنية إلسرائيل، بينما رفض كل ماله 
 كما رفض تقديم أي عالقة بالحدود ولم يأت بكلمة واحدة عن موقع حدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها،

، رغم أنه ليس أمناً وإنما "أمن إسرائيل" عن ذلك إال بعد التفاهم على الخريطة التي تضمن ما سماه إشارة
  ".مجرد أطماع توسعية على حساب الحقوق القومية والوطنية للشعوب العربية
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في بناء المستوطنات في  أشهر الستيعاب اليد الفلسطينية العاملة 6 – 4خطة وطنية تمتد من "ودعا إلى 
من بناتها في  % 80األراضي المحتلة، من خالل مشاريع صغيرة ومتوسطة ومساكن شعبية، حيث إن 

 ومن األهالي في المدينة 1948القدس المحتلة هم من الفلسطينيين المواطنين في األرض المحتلة العام 
  ".المقدسة

  21/9/2010الغد، عمان، 
  

   لبحث ملف المصالحة مع الفصائل الفلسطينيةوماليمنيب المصري يصل غزة  .12
 الفلسطيني األعمال قطاع غزة رجل إلى يصل اليوم الثالثاء أنمن المقرر :  اشرف الهور-غزة 

وقال  .المعروف منيب المصري الذي يتوسط في جهود المصالحة لالجتماع مع الفصائل الفلسطينية
 غزة ظهر إلى بالدخول إسرائيليعلى تصريح  انه سيصل حال حصوله "القدس العربي"المصري لـ

بهدف استمرارية ' لقاءات مع كافة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، إلجراءالثالثاء، 
 إلى قطاع غزة ستستمر من يومين إلى زيارته أن إلى المصري  وأشار."الدفع بجهود المصالحة الداخلية

   .لخروج من حالة االنقسام، سيبحث خاللها سبل اأيامثالثة 
وقال المصري  . انطالق المفاوضات سيكون على حساب جهود المصالحة الداخليةأنوتؤكد المعلومات 

 قطاع إلى المصريوسيصل  ." يستقيمأنال يمكن للوضع الفلسطيني "انه بدون االتفاق على المصالحة 
 الجوالت القادمة أن "لقدس العربيا"غزة بدون وفد المصالحة الذي يضم شخصيات مستقلة، وقال لـ

  .سيشارك فيها الوفد
  21/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
   مطالبته بوقف المفاوضات يجدد" تحالف القوى الفلسطينية" .13

 طالبت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني وتحالف قوى المقاومة الفلسطينية الفريق :دمشق
  .لمفاوضات المباشرة العبثية التي يستغلها االحتالل لتمرير مخططاتهالفلسطيني المفاوض بوقف ا

  21/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   بثالث قذائف هاون جنوبي غزةإسرائيليةقوة تهاجم " ألوية الناصر" .14
 الناصر صالح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة مسؤوليتها عن ألوية أعلنت:  اشرف الهور-غزة 

يبات عسكرية لجيش االحتالل، خالل تواجدها في محيط موقع صوفا العسكري شرق قصف تجمع لج
 صوب هذه القوة ثالث قذائف هاون من عيار أطلقوا ناشطيها إن األلوية، وقالت  جنوبي غزةمدينة رفح

  . المجموعة المهاجمة تمكنت من االنسحاب بعد تنفيذ المهمةأن إلى ملم، الفتة 82
  21/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
   من أنصارها في الضفة20 باعتقالحماس تتهم أمن السلطة  .15

األجهزة األمنية التابعة  نسخة منه" قدس برس"اتهمت حركة حماس في بيانٍ مكتوب وصل : رام اهللا
للسلطة الفلسطينية، باعتقال عشرين من أنصارها في محافظات طولكرم وسلفيت والخليل ونابلس وجنين 

  .والقدس المحتلة
  20/9/2010قدس برس، 
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  تنفي صلتها بشريط جديد عن شاليط" القسام" .16
، الذراع العسكري لحركة حماس، أي صلة لها بشريط "كتائب الشهيد عز الدين القسام"فندت : غزة

الفيديو للجندي الصهيوني األسير لدى فصائل المقاومة، والذي نشرته وسائل اإلعالم الصهيونية مساء 
  .20/9االثنين 

ننفي إصدارنا أي شريط فيديو عن : "في تصريحات صحفية" القسام"، الناطق باسم "أبو عبيدة"قال و
ال صلة لنا بهذا الشريط : "، مضيفاً"شاليط، وما تم نشره هو شريط مفبرك ال أساس لها من الصحة

ة أو أي شريط؛ في حال نشرت الكتائب أي رسال"، مؤكداً أنه "المدبلج والذي تناقلته وسائل إعالم العدو
  ".فإنه سيكون عبر موقعها الرسمي

أصدرته،  " كتائب القسام"وكانت وسائل إعالم صهيونية نشرت شريط فيديو من نصف دقيقة زعمت أن 
يظهر مسلحين يقفان بجانب الجندي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط، أحدهم يحمل مدفعاً رشاشاً 

، "هل ستنتهي المهمة"وبعد أن تسود الشاشة يظهر عنوان واآلخر يخرج أوراق وأشياء من حقيبته، 
  .وبعدها يسمع صوت طلقات نارية

  20/9/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

   في القدس دعوة لقتل الفلسطينيين"الضبعاتأبو "تبرئة قاتل : فتح .17
رطة في وزارة بالوحدة القطرية للتحقيق مع أفراد الش " أدانت حركة فتح، تبرئة بما تسمى:رام اهللا

واعتبرت فتح على لسان  . قاتل الشهيد حازم أبو الضبعات في القدس الشرقية"القضاء اإلسرائيلي
المتحدث باسمها أسامة القواسمي اليوم، أن هذا القرار بمثابة جريمة جديدة بحق الشهيد وعائلته، ورسالة 

  .من قبل ما يسمى بالقضاء اإلسرائيليواضحة لإلسرائيليين تدعو إلى قتل الفلسطينيين بدم بارد بغطاء 
ودعا القواسمي، في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة لحركة فتح، هيئات حقوق اإلنسان في 
العالم والمؤسسات الدولية، إلى فضح هذه الجرائم والضغط على الحكومة اإلسرائيلية لمعاقبة القاتل وليس 

ت المتكررة والتي تبرئ قتلة الفلسطينيين وجرائم المستوطنين، مكافئته، مؤكدا على أن مثل هذه القرارا
  .إنما تأتي من باب التحريض والتشجيع على مواصلة الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني

  20/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   محمد سعيد مراد "الديمقراطية"لـ المركزيةضو اللجنة عوفاة  .18
 لتحرير فلسطين القيادي محمد سعيد الديمقراطيةالسبت الماضي عضو اللجنة المركزية للجبهة توفي 

مراد، الملقب بأبو السعيد، وكان عضواً في المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن عمر ناهز 
  .  عاما46ًالـ

لجأ مع أسرته بعد النكبة إلى مخيم وكان أبو السعيد من مواليد مدينة طبريا في فلسطين المحتلة، قبل أن ي
وساهم في تأسيس الجبهة الديموقراطية لتحرير . ثم التحق في شبابه بحركة القوميين العرب. عين الحلوة
  . فلسطين

واعتقل من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية . وترأس اللجنة الشعبية لفصائل المقاومة في مخيم عين الحلوة
  .كما كان عضوا مؤسسا للجالية الفلسطينية في برلين. 1982ن في أثناء االجتياح على لبنا

  21/9/2010السفير، بيروت، 
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   ونتواجد على امتداد غور االردن"اسرائيل"عباس ال يمكنه االلتفاف على يهودية : نتنياهو .19
فلسطينيين اكد رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو بان اسرائيل لن تتخلى عن اعتراف ال: القدس

ان ابو مازن ال يمكنه التملص من هذه القضية او البحث عن صيغ تلتف حول "وقال نتنياهو . بيهوديتها 
  ". الموضوع بل عليه ان يقول بوضوح انه يعترف بدولة اسرائيل كونها دولة الشعب اليهودي

ا في ذلك التواجد على واكد على ان اسرائيل ستصر على تطبيق ترتيبات امنية ال يمكن االخالل بها بم
امتداد غور االردن ، وادلى نتنياهو بهذه التصريحات لدى تحدثه الليلة الماضية مع مؤتمر رؤساء 

  .المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة 
  21/9/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  موقفي من التبادل السكاني ال يمثل موقف الحكومة: ليبرمان .20

ارجية اإلسرائيلية أفيغدور ليبرمان بأن ما قاله حول التبادل السكاني واألرض ال صرح وزير الخ: القدس
  .يمثل موقف الحكومة اإلسرائيلية وإنما يمثل موقفه الشخصي فقط

يجب الحديث ':  على طاولة المفاوضات وقال1948وكان ليبرمان طالب أمس بطرح قضية فلسطينيي 
  .'األرضعن التبادل السكاني وليس السالم مقابل 

ليبرمان الذي وصل ظهر اليوم إلى بلغاريا ادعى في مؤتمر صحفي أنه على إسرائيل أن تغير موقفها 
  .تجاه الفلسطينيين وأن كل مبادرات حسن النية قد فشلت

  20/9/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   بيع صواريخ لسورياعلىسنحتج لروسيا : ليبرمان .21
تعارض اعتزام روسيا " إسرائيل"افيغدور ليبرمان أمس، إن " ائيلياإلسر"أكد وزير الخارجية : رويترز

  .لسوريا وأنها ستقدم احتجاجا لموسكو " ياخونت"بيع صواريخ متطورة مضادة للسفن من طراز 
الوضع، ال تسهم في ) صفقة البيع(تعقد "اليوم اليومية عن ليبرمان قوله " إسرائيل"ونقلت صحيفة 

  " .م في المنطقة، سننقل لروسيا موقفنااالستقرار وال تحقيق السال
قضية "وأضاف أن ايهود باراك الذي زار موسكو الشهر الحالي لتوقيع اتفاق تعاون عسكري تناول 

  " . ولكن لم تنجح المحاولة) ياخونت(
  21/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   من المفاوضات  تبدأ بشن حملة اعالمية ضد الرئيس عباس والسلطة في حال انسحابه"اسرائيل" .22

ذكرت مصادر اسرائيلية مطلعة ان تعليمات صدرت من وزارة الخارجية االسرائيلية لسفراء : القدس
اسرائيل وقناصلها في العالم وقسم الحمالت المضادة في مكتبي نتنياهو وليبرمان والماكينة االعالمية 

لرئيس عباس شخصيا خالل ايام في المساندة باالستعداد لشن اعالمية كبرى ضد السلطة الفلسطينية وا
  . من سبتمبر الحالي26حال انسحب من المفاوضات المباشرة بعد الـ 

تصريحات الرئيس الفلسطيني حول نيته "ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن تلك المصادر قولها بان 
نوايا سيئة تجاه االنسحاب من المفاوضات المباشرة في حال استمر االستيطان خطيرة للغاية وتعبر عن 

النه يدرك الموقف االسرائيلي قبل الدخول الى المفاوضات بان اسرائيل ال يمكنها "عملية السالم 
  ".االستمرار في تجميد االستيطان

الن في التنسيق "وتابعت المصادر ان اسرائيل لن تربط التنسيق االمني بالهجوم على رئيس السلطة 
مشيرة الى ان موقف الرئيس الفلسطيني ضد يهودية الدولة " ينيمصلحة للطرفين ضد االرهاب الفلسط
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والذي يكرره مرارا يؤكد رؤيا بعض الجهات االمنية بان عباس عمليا يرفض وجود الدولة العبرية اصال 
  .رغم تصريحاته حول السالم وانه اشار الى ذلك في احد كتبه المنشورة منذ عشرات السنين
 21/9/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  كلنا ندعم جهود انجاح المفاوضات:  يرد على سؤال لـ معازبيري .23

 قال شمعون بيريس، رئيس الدولة العبرية ان كل االسرائيليين يتابعون المفاوضات بشكل كبير، :بيت لحم
  .وان الكل يدعم انجاحها 

يا المفاوضات ؟ هل انت تتدعم شخص: ناصر اللحام سؤاال الى بيريس " معا"ووجه رئيس تحرير وكالة 
  ".ان كل اسرائيلي مهتم بهذه المفاوضات:"فاجاب بيريس 

فكرر السؤال انت شخصيا تتدخل في المفاوضات مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس؟ 
  ".كلنا ندعم انجاح هذه المفاوضات .. انا موجود هنا لهذه الغاية "فقال في اجابة عامة "

  21/9/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

  ويطلق حملة على نجاد..  للدخول في مفاوضات مع سوريةالفوري يؤكد االستعداد زبيري .24
 تطرق الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيريس، إلى قضايا السالم في خطابه : مينا العريبي- نيويورك

ى هامش عل» أهداف األلفية اإلنمائية«وتصريحاته في نيويورك، استغل مشاركته في قمة مراجعة 
وفي خطابه أمام قمة . الجمعية العامة لألمم المتحدة لشن حملة على الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد

وفي تصريحات لإلعالميين أمس، وصف بيريس أحمدي . انتقد بيريس أحمدي نجاد» أهداف األلفية«
دولة أخرى، هذه الدولة إنه رجل يطالب بدمار .. تمثيل حي النتهاك ميثاق األمم المتحدة«نجاد بأنه 

، »يجعل األجواء مليئة بالكراهية والشكوك«واعتبر بيريس أن أحمدي نجاد . »عضو في األمم المتحدة
وجاءت انتقادات بعد أن كان الرئيس اإليراني قد صرح . »قسم اللبنانيين والفلسطينيين«مضيفا أنه 

ورد بيريس على أحمدي نجاد . »ألوسطال مكان إلسرائيل في مستقبل الشرق ا«األسبوع الماضي بأن 
وكرر بيريس هذه . »في مستقبل سلمي) أحمدي نجاد(ال يوجد مستقبل لكلمات وسياسات «: قائال

  .التصريحات للصحافيين اإلسرائيليين في نيويورك أيضا
وضمن خطابه عن أهداف األلفية والتنمية، شدد بيريس على استعداد بالده للدخول في مفاوضات مع 

عدون لدخول مفاوضات مباشرة تنحن مس«: وقال. ، وتحقيق السالم الشامل في المنطقة»مباشرة«ية سور
وأكد بيريس قناعته بإمكان التوصل إلى حل سلمي للنزاع في الشرق األوسط، قائال . »مع سورية مباشرة

  .»هناك مجال كاف للسالم في الشرق األوسط«: في خطابه
  21/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  األميركية" 35اف " يصادق على صفقة شراء " اإلسرائيليالكنيست" .25

صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست اإلسرائيلي أمس على قيام وزارة الدفاع اإلسرائيلية بعقد : رام اهللا
اف "اميركية مقاتلة حديثة من طراز " شبح" طائرة 20 مليون شيكل لشراء 300 مليارا و13صفقة بقيمة 

  . وستنفذ هذه الصفقة على مدى السنوات السبع المقبلة".35
  21/9/2010، المستقبل، بيروت

  
  المستوطنات" تطوير" ماليين شيقل لـتسعة يقرر تحويل االسرائيليوزير السياحة ": يديعوت" .26

ستاس مسيغينكوف يعتزم دعم " اإلسرائيلي"أكدت مصادر إعالمية أن وزير السياحة : محافظات
حول اقتراح بتمديد " إسرائيلية" الضفة الغربية بمبالغ طائلة، في حين يجري تداول أفكار المستوطنات في
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المزعوم لالستيطان مقابل أن تطلق الواليات المتحدة األمريكي جوناثان بوالرد الذي أدين " التجميد"
  " .إسرائيل"بالتجسس ل

نه باإلجمال ستنقل إلى مستوطنات الضفة نقالً عن وثيقة داخلية لوزارة السياحة إ" يديعوت"وقالت صحيفة 
ولفتت إلى أن مسيغينكوف، الذي ) .  مليون دوالر تقريبا2ً .5( ماليين شيكل 9والقدس أكثر من 

وقالت . يعارض التجميد بشدة، معني بالسماح للسلطات المحلية بتطوير فرع السياحة في المستوطنات 
تي ستنقلها وزارته، مفصالً المبالغ التي ستحصل عليها كل إن المستوطنات ستتمتع بالميزانيات الكبرى ال

وأضافت إن مسيغينكوف بعث، أول أمس، رسائل لمجالس المستوطنات شارحاً بأنه يرى في . مستوطنة 
قررت "، )المزعوم(وأشار إلى أنه مع انتهاء مفعول قرار التجميد " .  صهيونياً-واجباً يهودياً"ذلك 

في كل الضفة الغربية التي أشار إليها بمسمى "  بنية تحتية، سياحية وجماهيريةصرف الميزانية لمشاريع
  " .يهوذا والسامرة"

  21/9/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  االحتالل ينصب عشرات كاميرات المراقبة في الضفة لمنع وقوع عمليات فدائية .27
ي نصب عشرات األجهزة التصويرية أعلنت مصادر صحفية عبرية، عن نية الجيش اإلسرائيل: الناصرة

شبكة "والكاميرات، لمراقبة الطرق والمحاور الرئيسية في الضفة الغربية المحتلّة، ضمن مشروع تطوير 
  .، سعياً للحؤول دون وقوع عمليات فدائية فلسطينية ضد أهداف يهودية في المنطقة"المراقبة األمنية

، أن القيادة )20/9( عددها الصادر يوم اإلثنين العبرية، في/ يديعوت أحرونوت/وأفادت صحيفة 
، قد قررت نصب حوالي مائة كاميرا مراقبة، على الطرق "المنطقة الوسطى"العسكرية لما تسمى بـ 
، التي سجلت وقوع عمليات فدائية فيها، إضافةً إلى توزيع عدد من "الحساسة"الرئيسية ونقاط االحتكاك 

دة عن خط البصر وفي منحنيات خطرة، وبجوار قرى معينة وصفها الجيش أنظمة المراقبة على نقاط بعي
  ".المعادية"بـ 

غوش "و" تفوح"هذا ومن المقرر أن يتم نشر عشرين كاميرا في مفترقات الطرق المركزية؛ مثل مفرق 
، ضمن المرحلة األولى من تنفيذ المشروع، الذي بلغت كلفته اإلجمالية قرابة نصف مليون "عتصيون

  .كلشي
إن التركيز في "عن ضابط إسرائيلي رفيع المستوى في الضفة، قوله / يديعوت أحرونوت/ونقلت 

المشروع سيكون على منع عمليات إطالق نار من قبل سيارات فلسطينية مسرعة، غير أن كاميرات 
عالية المراقبة األمنية تنطوي على مزايا عديدة أخرى، بحيث سيتسنى منع عمليات من أي نوع كانت بف

    .، حسب زعمه"أكبر
 20/9/2010قدس برس، 

  
   في أوروبااخشى توسع مقاطعتهت "إسرائيل" .28

في شؤون االتحاد األوروبي إن رفض استقبال وفد من مركز الحكم " إسرائيلي"أكد خبير : )آي.بي .يو (
اطعة أوروبية في هولندا على خلفية مشاركة مستوطنين فيه، هو مجرد البداية لمق" اإلسرائيلي"المحلي 
" بن غوريون"اإللكتروني عن المحاضر في جامعة " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع " . إسرائيل"أوسع ل 

أن تقلق بعد " إسرائيل"في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة شارون فردو قوله، أمس، إن على 
ال تعتبر شرعية طالما أنها صعب جدا في أوروبا وهي " إسرائيل"وأضاف إن وضع . الخطوة الهولندية 

يعكس نظرة الجمهور في أوروبا تجاه " اإلسرائيلي"دولة محتلة، مشيراً إلى أن قرار إلغاء استقبال الوفد 
كدولة " إسرائيل"أنا ال أنظر إلى السياسة وإنما إلى شعوب أوروبا، وهم يستوعبون "وتابع . االحتالل 
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 وفي نهاية المطاف فإن الزعماء سيكونون ملزمين باإلنصات عنيفة ومحتلة وليست مهتمة بعملية السالم،
  " . إلى رغبات شعبهم

  21/9/2010، الخليج، الشارقة
  

   يطالب بمحاكمة أولمرت بتهمة المساس بأمن الدولة"إسرائيل"اليمين الحاكم في  .29
مرت، هبت قوى اليمين الحاكم في إسرائيل، أمس، ضد رئيس الوزراء السابق، إيهود أول: تل أبيب

وطالبت بمحاكمته بتهمة المساس بأمن الدولة العبرية، وذلك بسبب تصريحات قال فيها إن السالم ال 
  .يمكن أن يتحقق مع الفلسطينيين إال إذا تم تقسيم القدس وتمت تسوية قضية الالجئين

س وقال الجنرال المتقاعد عوزي ديان، الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس أركان الجيش ورئي
مجلس األمن القومي، وهو اليوم أحد المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في قيادة حزب 

وما يدلي به من تصريحات . الليكود، إن أولمرت كشف عن عدد من أسرار الدولة بشكل مخالف للقانون
الموجهة إلى عنات سياسية اليوم ويطرحه في كتاب مذكراته ضد وزير الدفاع، إيهود باراك، يشبه التهم 

كام، الجندية التي استغلت وجودها موظفة في قيادة الجيش وسربت وثائق عسكرية إلى صحيفة 
وقال معلق الشؤون القانونية في اإلذاعة اإلسرائيلية، . وتحاكم اليوم بتهمة الخيانة العظمى» هآرتس«

ومنذ أن نشرت أقوال  .بدموشيه هنغبي، إن العقوبة القصوى على هذه التهم تصل إلى السجن المؤ
أولمرت وهو يتعرض لهجوم كاسح من قوى اليمين، فراحوا يتهمونه بانعدام المسؤولية، حيث إنه يطرح 

وأنه يكشف أسرارا أمنية . أفكارا تخرب على الحكومة اإلسرائيلية في مفاوضاتها الحالية مع الفلسطينيين
ن يلزمه بأن يعرض المواد العسكرية على الرقيب خطيرة، بشكل مخالف للقانون، مشيرين إلى أن القانو

العسكري قبل أن يدلي بأقوال حولها أو يدونها في كتاب واألمور السياسية يجب عرضها على سكرتير 
وطالب عوزي ديان بمحاكمته عليها من أجل ردعه عن ترداد مواقف وكشف معلومات أخرى . الحكومة

ير ديوانه في ذلك الوقت، أفيغدور يتسحاقي، فقال إن وهاجمه حتى المقرب منه ومد .في المستقبل
فليس من عادة رؤساء الحكومات أن يتصرفوا بهذا االنفالت الشخصي . أولمرت تجاوز الحدود

الرجل ينتقم «: أما وزير الدفاع، إيهود باراك، فأرسل من واشنطن ردا على أولمرت يقول. والسياسي
  .»فال تلوموا جريحا في قفص االتهام. المبكرةمني ألنني تسببت في تقديمه االستقالة 

  21/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   بالنفط خطر أمني استراتيجي عليناالعالمزيادة ارتباط : "إسرائيل" .30
اعتبرت الحكومة اإلسرائيلية، على لسان رئيسها بنيامين نتنياهو، ورئيس : برهوم جرايسي - الناصرة

اموس يدلين، أن زيادة ارتباط العالم بالنفط يشكل خطرا وتهديدا جهاز االستخبارات العسكرية، ع
استراتيجيا على إسرائيل، وهذا ما يقود إسرائيل إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير آليات وبدائل للنفط، 

  .تعرض على العالم
كومة وكانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قد كشفت أمس، عن تفاصيل الجلسة الخاصة التي عقدتها الح

، لتشجيع وقيادة األبحاث لوضع بدائل للنفط امام "الخطة الوطنية"اإلسرائيلية أول من أمس األحد، لبحث 
العالم، وهي خطة تعتمد على تركيز االبحاث المحلية والعالمية، على مدى عشر سنوات، وتشجيع 

  .ات مليون دوالر، تصرف على مدار عشر سنو650تطويرها، وتبلغ قيمة الخطة حوالي 
من  % 61على النفط كمصدر للطاقة، ولكن النفط يشكل  % 37وحسب الخطة، فإن العالم يعتمد بنسبة 

   2030الوقود للسيارات في العالم، وتتوقع الواليات المتحدة أن يزداد استهالك العالم للنفط حتى العام 
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ز االبحاث على تخفيض نسبة ، ويقول الطاقم التوجيهي للخطة اإلسرائيلية، إنه سيتم تركي %25بنسبة 
  .اعتماد السيارات ووسائل النقل على النفط، كون أن النقل هو المستهلك األكبر للنفط في العالم
  21/9/2010، الغد، عمان

  
   وال يستطيع أن يحدد مصيرناالتاريخليبرمان حمار في : بركة .31

ة الغربية المحتلة، أن  والضف1948أكد قادة فلسطينيون من مناطق : برهوم جرايسي -الناصرة 
تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان العنصرية، التي دعا فيها إلى استبدال فلسطينيي 

 بالمستوطنين، تعكس عقليته العنصرية، وال تغير من حقيقة انه مجرد مهاجر ومستوطن، يجب 48
  . الفلسطينيةاقتالعه من األرض المحتلة، بصفته من الغزاة السالبين لألرض

وقال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، وفي رده، إن ليبرمان 
يثبت مجددا أنه حمار بالتاريخ ويتنكر للحقيقة، فنحن لم نَبع البيت، الوطن، بل هو جاء من بعيد وسيطر 

في العالم، ال نحن وال اآلباء واألجداد، عليه، إننا أصحاب األرض والوطن، ولم نهاجر إليه من أي مكان 
  .وإسرائيل هي التي هاجرت إلينا

وتابع بركة قائال، إن المستوطن الغازي ليبرمان وأشكاله من عصابات السلب والنهب في مستوطنات 
الضفة الغربية والقدس المحتلة والجوالن السوري المحتل، هم من يجب أن يكونوا على رأس جدول 

ات، لوضع آليات اقتالعهم وتنظيف األرض الفلسطينية والعربية من موبقاتهم، وجرائمهم أعمال المفاوض
  .التي ارتكبوها ضد اإلنسانية على مر عشرات السنين

  21/9/2010، الغد، عمان
  

   بقنابل خارقة لألنفاق"إسرائيل"واشنطن ستزود ": يديعوت" .32
) إسرائيل( بأن الواليات المتحدة ستزود إنه على يقين: قال وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك

  . بصواريخ بعيدة المدى وقنابل قادرة على اختراق األنفاق والتحصينات في باطن األرض
، عن باراك الذي التقى مسؤولين 2010-9-20العبرية، االثنين " يديعوت أحرونوت"ونقلت صحيفة 

  . رب صواريخٍ جديدةأن تُعد لح) إسرائيل(عسكريين أمريكيين في واشنطن أن على 
الذي أعقب إعالن موسكو بيع " التهديد"جاءت تصريحات باراك بعد ما وصفته الصحف اإلسرائيلية بـ

صفقة صواريخ لدمشق، األمر الذي دفع مسؤولين إسرائيليين إلى التهديد المماثل ببيع أسلحة استراتيجية 
  . ألعداء موسكو

فائلة بخصوص موافقة واشنطن على تزويد وزارة الجيش مت) إسرائيل(إن : وأضافت الصحيفة العبرية
اإلسرائيلي بتلك القنابل المصممة لخرق األنفاق والتحصينات والمالجئ المتواجدة تحت األرض، 

أن مثل هذه القنابل يمكن أن تُستخدم " يديعوت"وأوضحت  . باإلضافة إلى صواريخ كروز بعيدة المدى
ونقلت الصحيفة عن مقربين من باراك أن عالقات وزارتي . يرانيةلضرب تحصينات المواقع النووية اإل

الجيش األمريكية واإلسرائيلية على أعلى مستوى من الصداقة، مشيرين إلى أن األمريكيين سيعملون ما 
  . بوسعهم إلنجاز تلك الصفقة

  20/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  "حرب الشوارع" سالحاً لـتطور "إسرائيل": "معاريف" .33
أقدم الجيش اإلسرائيلي، مؤخراً على تطوير منظومة سالح متقدمة لوحدات المشاة العسكرية، وصفت 

  . ، وفق الوصف اإلسرائيلي"بفعالية عالية جداً"بأنها قادرة على إصابة األهداف 
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، أن الجيش اإلسرائيلي 2010-9-20العبرية، في عددها الصادر، االثنين " معاريف"وأوضحت صحيفة 
، والتي هي عبارة عن "الشبح"أي " رفائيم"م بالتعاون مع الصناعات العسكرية بتطوير منظومة األسلحة قا

باستطاعته التعامل مع أهداف مكشوفة أو خفية بعيدة عن خط بصر المقاتل، واختراق "قاذف قنابل يدوية 
  ". هدف محصن بشكل خفيف واالنفجار داخل مبنى أو آلية

إن هذه المنظومة تتيح لجندي المشاة، : "بط في القوات البرية اإلسرائيلية، قولهونقلت الصحيفة، عن ضا
التحرك بسرعة من مكان آلخر في نطاق قتال الشوارع المليء باألهداف، مع إطالق ذخيرة متنوعة إلى 

فعالة جداً "، الفتاً إلى أن هذه األسلحة "داخل المباني عبر نوافذها وذلك حتى من مسافة أكثر من مائة متر
  ". في القتال داخل األحياء

، أن تل أبيب بدأت بعرض المنظومة المذكورة على الجيوش األجنبية لتزويدها بها، "معاريف"وأكّدت 
مشيرةً إلى أن الحديث هنا يدور عن قاذف قنابل مزود بجهاز تصويب بصري مع مقدر مسافات ليزري، 

ار أربعين ميليمتر، إضافة إلى إمكانية الرصد واالستطالع وجهاز لمراقبة النيران ودمج الذخيرة من عي
  . وجمع المعلومات االستخبارية عن األهداف الميدانية

  20/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  الشاباك يسعى إلى مراقبة أنظمة الحوسبة والمعلومات في المصارف": معاريف" .34
الثنين النقاب عن ان جهاز االمن العام العبرية في عددها الصادر امس ا' معاريف'كشفت صحيفة 

يسعى الى مراقبة االنظمة المعلوماتية في المصارف بذريعة الخشية من سيطرة ) الشاباك االسرائيلي(
ولفتت الصحيفة الى ان االجهزة المصرفية تعارض هذه الخطوة بشدة خشية هروب . جهات معادية عليها

  .حسابات الزبائنالمستثمرين االجانب، اضافة الى اختراق 
واشارت الصحيفة الى قائمة اخرى تسعى المخابرات االسرائيلية اليها، وهي مراقبة االنظمة المعلوماتية 
فيها، من بينها سلطة المطارات والبريد واالتصاالت، اي شركات الهواتف االرضية والنقالة، لالسهم 

  المالية وشركة القطارات االسرائيلية
شارت الصحيفة الى ان جهاز االمن االسرائيلي العام يقوم اليوم بمراقبة عدة هيئات باالضافة الى ذلك، ا

تجارية وعامة بموجب تصريح قانوني خاص يسري على الجامعات وشركات االتصال وشركة الكهرباء 
وشركة القطارات ) مكوروت(وشركات البنية التحتية، مثل معامل التكرير وشركات النفط وشركة المياه 

  .رائيلية وسلطة المطارات والبورصة لالسهم المالية وبنك اسرائيل وسلطة البريداالس
ونقلت الصحيفة االسرائيلية عن مصادر وصفتها بانها رفيعة قولها ان جهاز االمن العام يسعى الى رفع 

 وفي هذا السياق، اضافت المصادر عينها، توجهت ما تُسمى بالسلطة الحكومية المن. مستوى المراقبة
المعلومات التابعة للشاباك قبل عدة ايام الى مديري المصارف بطلب الحصول على موافقتها على تعيين 

  .مراقب خاص من قبل الشاباك على انظمة الحاسوب والمعلومات
كما تقرر ان يكون الشاباك مسؤوال عن حماية الشخصيات والمعلومات والمواقع التي تحددها الحكومة 

باالضافة . ن التصنيف االمني للوظائف العامة، باستثناء القضاة ومنتخبي الجمهورووضع التعليمات بشأ
الى ذلك، تقرر ان يكون الشاباك مسؤوال عن حماية المصالح الرسمية الحيوية المن اسرائيل، ولهذا 
الغرض فهو مخول بجمع معلومات والحصول على معلومات ونقلها لهيئات اخرى بموجب قواعد تم 

  .ومن هنا فان للشاباك عالقة بكل مجال من الممكن ان تكون لها ابعاد او مس بأمن الدولة. تحديدها
واضافت الصحيفة انه تقرر ايضا ان يكون الشاباك مراقبا على التعيين في وظائف عامة حساسة، مثل 

  .اختيار معلمين عرب، والموظفين في وظائف دينية للمسلمين، على حد تعبير المصادر عينها
رت الصحيفة تعقيبا رسميا حصلت عليه من الشاباك جاء فيه انّه بسبب تزايد المخاطر فان ونش

المخابرات االسرائيلية ملزمة بتحسين المراقبة، وان التجديدات المذكورة تتم بعد الحصول على مصادقة 
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مؤسسات المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية وبالتنسيق مع الجهات االمنية ذات الصلة في ال
المذكورة، وفي ما يتعلق بالبنوك، فان عمليات المراقبة، تتم بالتنسيق مع عميد بنط اسرائيل والمفتش 

  .على البنوك، كما جاء في التعقيب الرسمي
  20/9/2010، 48موقع عرب

  
  إرسال مغلّف مشبوه إلى السفارة التركية في تل أبيب .35

 أن مغلفاً مشبوهاً يحتوي على مسحوق أبيض أرسل  ذكرت الشرطة اإلسرائيلية: أب–  أ ف ب-القدس 
  .الى السفارة التركية في تل أبيب أمس، إلّا أنه لم ترد تقارير عن إصابة أي شخص بأذى

وصل مغلّف مشبوه الى السفارة التركية، وتم إبالغ الشرطة «وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفلد 
وأضاف انه تم ارسال مغلفات مشابهة األسبوع . »غلفعلى الفور ويجرى حالياً فحص محتويات الم

غير «الماضي الى السفارات األميركية واإلسبانية والسويدية، اال انه تبين انها تحتوي على مسحوق 
  .»خطير

وتتزايد المشاعر المعادية لتركيا في اسرائيل على خلفية تدهور العالقات بين البلدين بعدما وجهت 
ادات غير مسبوقة للدولة العبرية بسبب الحرب التي شنتها على قطاع غزة في شتاء الحكومة التركية انتق

2008 - 2009.  
  21/9/2010، الحياة، لندن

  
   بوالرد مقابل تمديد وقف االستيطانسراحإطالق : "الجارديان" .36

ذكرت صحيفة الجارديان أن إسرائيل تسعى لإلفراج عن مواطن أمريكي حكم عليه بالسجن المؤبد 
سسه لصالح إسرائيل وذلك مقابل تقديم تنازالت في مفاوضات السالم مع الفلسطينيين بما في ذلك لتج

  .تجميد توسيع المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة
وتقول الصحيفة نقال عن إذاعة إسرائيل إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصاالت 

ق لتمديد التجميد المؤقت لبناء المزيد من المستوطنات اإلسرائيلية مقابل بواشنطن للتوصل إلى اتفا
اإلفراج عن جوناثان بوالرد محلل االستخبارات السابق في البحرية األمريكية الذي أدين بالتجسس 

  .1987لصالح إسرائيل في عام 
لمرة يريد استغالل هذه وتشير الجارديان إلى أن نتنياهو لطالما سعى لإلفراج عن بوالرد ولكنه هذه ا

  .الصفقة لكسب تأييد اليمين في حكومته في حال قيامه بتنازالت في المفاوضات مع الفلسطينيين
وتقول الصحيفة أيضا إن نتنياهو أرسل وسيطا لم يتم الكشف عن اسمه الستطالع رأي إدارة الرئيس 

  .تراح حتى اآلناألمريكي باراك أوباما حول االقتراح ولكن لم يصل الرد على االق
سرية "وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن نتنياهو طلب من الوسيط مفاتحة من اإلدارة األمريكية بصورة 

ونقلت الصحيفة عن داني دايان رئيس مجلس المستوطنين اليهود موقفه حول هذه الصفقة  ".وغير رسمية
 وبهذه الطريقة هل ينبغي أن نتنازل عن إن الفكرة تعد بمثابة شكل من أشكال االبتزاز القبيح ،" فقال 

  " .مرتفعات الجوالن في مقابل الجندي اإلسرائيلي المختطف من قبل حركة حماس جلعاد شاليط؟
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تواجه الصفقة معارضة شديدة من قبل أجهزة االستخبارات 

  . السابقاألمريكية التي رفضت أي محاوالت لإلفراج عن بوالرد في
  21/9/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   النار في اتجاه االراضي اللبنانيةيطلقالجيش اإلسرائيلي  .37
برز مساء أمس استفزاز اسرائيلي مفاجئ للجيش اللبناني تمثل في اطالق القوات االسرائيلية رشقات 

دتي علما الشعب والظهيرة وتحديداً في منطقة تلة نارية رشاشة في اتجاه االراضي اللبنانية الواقعة بين بل
  .الحفاير في القطاع الغربي بقضاء صور

ان الجنود االسرائيليين أطلقوا النار في الهواء نحو " وكالة الصحافة الفرنسية"وأكد مصدر أمني لـ
 الظهيرة الجانب اللبناني فوق رؤوس جنود لبنانيين كانوا يقومون بتحصينات في مواقع لهم في منطقة

وقال ان الجيش اللبناني لم يرد على مصادر النيران وقد . على مسافة نحو سبعة كيلومترات من الناقورة
نيراج سينغ ان الجيش اللبناني أبلغ " اليونيفيل"وقال الناطق باسم .الحتواء الموقف" اليونيفيل"تدخلت قوة 

ورية لليونيفيل في مكان الحادث ونحن نحقق الوضع هادئ وهناك د"القوة الدولية الطلقات النارية وان 
  ".في المسألة

  21/9/2010، النهار، بيروت
  

  بمواد كيميائية" األقصى" يحقن أساسات االحتالل :الشيخ تيسير التميمي .38
أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ تيسير التميمي، أن ": .آي.بي.يو"، "الخليج "-غزة، تونس 

. م بحقن أساسات المسجد األقصى بمواد كيميائية كي يسقط عند أول هزة أرضيةسلطات االحتالل تقو
في " إسرائيل"التونسية، إن الحفريات التي تقوم بها " األسبوعي"وقال في حديث نشرته، أمس، صحيفة 

وأوضح أن " . وصلت إلى درجة خطيرة تهدد المسجد األقصى الذي بات معلقاً في الهواء"القدس المحتلة 
أزالت الصخور وحقنتها بمواد كيميائية وجوفت األساسات وشقت األنفاق ما أحدث انهيارات " رائيلإس"

واعتبر أن االحتالل يراهن على هزة أرضية أو زلزال . ، وتشققات في جدرانه"األقصى"في أساسات 
 عما يجري في لسقوط المسجد، وإقامة الهيكل المزعوم، وبالتالي، فإن سكوت العالمين اإلسالمي والعربي

وحذر التميمي من أن القدس تتعرض لمذبحة حضارية، وأهلها يتعرضون لعميلة  .المسجد األقصى عار
وأشار إلى مخطط االحتالل . تهجير قسري وهدم بيوتهم، إلى جانب اقتالع أكثر من مليون شجرة زيتون

مشيراً إلى أن  ،2020الهادف إلسكان نحو مليون مستوطن في القدس بحلول " عشرين عشرين"
المليونير اليهودي األمريكي إيرفينغ موسكوفيتش يدعم هذا المخطط، ويدفع من ماله سنوياً مئات ماليين "

  " .الدوالرات لدعم االستيطان في القدس
  21/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
   الكرمة ويسرقون ثمار الزيتون في الخليل وبيت لحم وبورينأشجارالمستوطنون يقتلعون  .39

، اعتداءاتها وإجراءاتها التعسفية والقمعية أمس صعدت قوات االحتالل : وفا– الحياة الجديدة –افظات مح
في مواقع مختلفة بالضفة، بالتزامن مع سلسلة من االعتداءات والهجمات التي نفذها مستوطنون متطرفون 

ر ومصادرة عشرات وشملت هذه االعتداءات واإلجراءات تدمي .واستهدفت مواطنين عزل وممتلكاتهم
 منازل، واعتقاالت، 10الدونمات، وتدمير حقول، وعمليات نهب لثمار الزيتون، وإخطارات بهدم 

  .وهجمات استيطانية متفرقة
، معرشا للعنب بمساحة دونم واحد من األراضي أمسصباح " خارصينا"ففي الخليل اقتلع مستوطنو 

 40 بمصادرة ما يزيد على سلطات االحتالل مزارعاًالزراعية في منطقة البقعة شرق المدينة، وأخطرت 
  . من أراضيه الزراعية الواقعة غرب دورادونماً

وفي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون متطرفون حقول زيتون في ريف نابلس الجنوبي وشرعوا بجني 
وطنين وقال شهود عيان، إن مواجهات دارت في قرية بورين، التي تعرضت حقولها لهجوم مست. ثمارها

  ".يتسهار"متطرفين من مستوطنة 
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 30المقامة على أراضي بلدة الخضر، " العيزر"وفي محافظة بيت لحم، قطع مستوطنون من مستوطنة 
  .شجرة كرمة، وأشجار لوزيات تعود للمواطن حسن مرزوق صالح في منطقة عين العصافير

 االحتالل ومجموعات من اليهود ، بين المواطنين من جهة وقواتأمسواندلعت مواجهات عنيفة، مساء 
المتطرفين من جهة أخرى، في حي بطن الهوى أو الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 
المبارك، إثر تحرش عناصر أمن اليهود المتطرفين، الذين يقيمون في منزل استولوا عليه سابقا في الحي 

  .، بسكان الحي"بيت يوناتان"يعرف باسم 
  21/9/2010لجديدة، رام اهللا، الحياة ا

  
   في سجن ريمون جراء اعتداء لجنود االحتالل أسيرا17ًإصابة  .40

 بجروح أصيبوا أسيراً 17 أن جمعية واعد لألسرى والمحررين أكدت:  جمال جمال-القدس المحتلة 
 . في سجن ريموناألول أمسمختلفة خالل االعتداء الذي تعرضوا له مساء 

 أن مدير مصلحة السجون أمسدير الجمعية وخالل مؤتمر صحفي عقده وأوضح صابر أبو كرش م
 من ذوي األحكام  فلسطينياً أسيرا760ًاشرف على الهجوم على سجن ريمون الذي يقبع فيه حوالي 

العالية وأن الهجمة استهدفت القسم الذي يقبع فيه أسرى حركتي الجهاد اإلسالمي وفتح مما دفع بأسرى 
 إلى جانبهم والتضامن معهم تأكيدا منهم على وحدة الصف والقضية وأن قضية للوقوف" حماس"حركة 

األسرى كانت وال تزال قضية وحدوية وحدت الصف الفلسطيني سابقا وال تزال تدعو إلى وحدة الصف 
  .وتطالب الجميع بان تبقى قضيتهم قضية وحدة وطنية

  21/9/2010الدستور، عمان، 
  

  ى يد جنود االحتالل علتجريممارسات ال أخالقية  .41
 أدلى األسير الفلسطيني سعيد فهمي أبو صالح من سكان بيت حانون قطاع غزة المعتقل :القدس المحتلة

رة األسرى رامي العلمي والذي ظهر مع أفراد عائلته على  محامي وزاإلى بشهادته 17/3/2008منذ 
موقع الفايسبوك الذي نشرتها مجندة إسرائيلية بشكل استعراضي مفتخرة بما تقوم به ومتمنية الموت 

نه اعتقل من المنزل هو وثالثة من أوالده واثنين من أوالد أخيه، وتم هدم المنزل إوقال األسير  .لألسرى
  .ود اإلسرائيليين، وهي المرة الثالثة التي يهدم بها المنزل على يد الجنفوراً

 أبشع أنواع العذاب على أيدي إلى قاعدة عسكرية، وهناك تعرض إلىوقال أنه اقتيد مع أبناء أسرته 
 حصلت في قاعدة اإلسرائيليةقوات االحتالل، وأشار األسير في شهادته أن الصور التي التقطتها المجندة 

 ضابط حاولوأوضح أنه عند اعتقاله .  عقب اعتقاله17/3/2008وذلك بتاريخ ) ةزيكيم العسكري(
مخابرات إسرائيلي مساومتهم على العمل مع الشاباك وعندما رفض المعتقلون تم االعتداء عليهم 

 التي التقطت صورها معهم كانت مشاركة في تعذيبهم اإلسرائيليةوقال أن المجندة  .وضربهم بوحشية
حاوالت وحركات ال أخالقية واستفزازية مع المعتقلين، وأن الذي كان يقوم بالتصوير حيث قامت بم

  .خالل حركات المجندة جندي آخر
  21/9/2010الدستور، عمان، 

  
   تُجبر األسرى على خلع مالبسهم تحت تهديد السالحاإلسرائيليةسلطة السجون  .42

سرائيلي أجبروا عشرات األسرى الفلسطينيين،  أكد مركز حقوقي فلسطيني أن جنود االحتالل اإل:رام اهللا
ونقل مركز  .على خلع مالبسهم بالكامل تحت تهديد السالح، بهدف تفتيشهم رغم معارضة األسرى

قبل " مجدو"لمعتقل " شطة"األسرى للدراسات عن أحد األسرى المائة والعشرين، اللذين نقلوا من سجن 
زاز أشبه باالغتصاب تحت قوة السالح والتهديد بالقوة أيام، قوله إن األسرى قد تعرضوا لموقف ابت



  

  

 
 

  

            22 ص                                     1914:         العدد       21/9/2010الثالثاء  :التاريخ

 ،التابعتان لسلطة السجون أجبروا األسرى كل على حدة" ناحشون"و" درور"والقمع، حيث أن فرقتي 
 على خلع مالبسهم بالكامل بحجة القيام ،وباإلرهاب رغم الرفض القاطع من جانب األسرى للموقف

  .، حسب تحذيره"جار صاخب قريب في السجونبتفتيش أمنى، األمر الذي ينذر بانف
وطالب رأفت حمدونة، مدير المركز وعضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، في تصريح وصل 

بتسليط الضوء "نسخة منه، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والتي تعنى بقضايا األسرى، " قدس برس"
  ".، والتي فاقت غوانتانامو وأبو غريبعلى انتهاكات إدارة مصلحة السجون بحق األسرى

  20/9/2010قدس برس، 
  

   ظاهرة األخطاء الطبية في سجون االحتاللاتساع: وزارة شؤون األسرى .43
ذكرت وزارة شؤون األسرى، في تقرير لها، أمس، أن األخطاء الطبية في سجون االحتالل لم : رام اهللا

 الطبي التي اإلهمالالهتمام، أمام منهج سياسة تعد حاالت استثنائية، وإنما أصبحت ظاهرة تستحق ا
 . أسير مريض في سجون االحتالل1500يتعرض لها 

 كان ثمنها اإلسرائيليونوبين التقرير أن الوزارة رصدت أخطاء عديدة وقع فيها األطباء والممرضون 
  .صحة المعتقلين، وتدهور حالتهم بشكل خطير جداً

  21/9/2010 رام اهللا، األيام،
  

  ة حقوقية فلسطينية تدعو لإلضراب الشامل السبت المقبل تضامناً مع األسرىمنظم .44
 دعت منظمة حقوقية فلسطينية إلى رفع وتيرة التضامن مع األسرى وتصعيد الحملة التضامنية :رام اهللا

  .معهم، من خالل تنظيم االعتصامات والمسيرات الواسعة والموحدة واإلضرابات عن الطعام والتجارية
إن هذا يتطلب حشد كل الطاقات واإلمكانيات واستعادة الوحدة من أجل ": "أنصار األسرى" منظمة وقالت

حرية األسرى، وفتح المجال أمام كافة المؤسسات والشخصيات المعنية، تزامنا مع إعالن األسرى 
 نودعت المنظمة، في بيا . سبتمبر الجاري/اإلضراب عن الطعام يوم الخامس والعشرين من أيلول

يوم وطني وإضراب تجاري على مستوى "، إلى تبني مقترح باإلعالن عن "قدس برس"وصل مكتوب 
، تغلق فيه المحال التجارية والمؤسسات ليوم واحد باإلضافة للمسيرات واالعتصامات وذلك "فلسطين

  .تزامنا مع إضراب األسرى، وتعبير عن وحدة الموقف  تجاه معاناة األسرى
  20/9/2010قدس برس، 

  
  25/9/2010في   يضربون عن الطعامغزةقطاع في أهالي األسرى  .45

 أعلن أهالي أسرى قطاع غزة نيتهم مشاركة األسرى في سجون االحتالل في : أسماء صرصور-غزة 
 احتجاجاً على سياسة )الخامس والعشرين من الشهر الجاريوذلك في (اإلضراب عن الطعام ليوم واحد

  . ، منددين باعتداء قوات االحتالل على األسرى في سجن رامونالقمع والتنكيل اإلسرائيلية
  20/9/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   سنة في سجونه17االحتالل يفرج عن أسير أمضى أكثر من : رفح .46

، عن أحد قدامى األسرى الفلسطينيين 20/9 أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم االثنين :غزة
ت مصادر فلسطينية أن سلطات االحتالل أفرجت عن  األسير مجدى عبد الهادي وقال .من قطاع غزة

البورديني في العقد الرابع من عمره، وهو من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد اعتقال دام أكثر 
  . سنة17من 

  20/9/2010قدس برس، 
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  يتهاعبر تزوير مدة صالح" فاسدة" منتجات الفلسطينيينشركات إسرائيلية تبيع  .47
" طواقم حماية المستهلك" أعلنت وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني في محافظة رام اهللا، أن :رام اهللا

، كانت جاهزة للتوزيع  في األسواق الفلسطينية وذلك عبر "فاسدة"التابعة لها، ضبطت منتجات إسرائيلية 
وأوضحت الوزاة في بيان  .البشريقيام الشركات اإلسرائيلية بتزوير تواريخ مدة صالحيتها لالستهالك 

نسخة منه إنه تم ضبط نحو طن من الشوكوالته اإلسرائيلية، غير " قدس برس"صادر عنها، وصل 
إنه تبين خالل : وقالت الوزارة .مطابقة للتعليمات الفنية، وكانت جاهزة للتوزيع في السوق الفلسطينية

قامت بنزع مدة الصالحية المنتهية، ووضع " الونبيرال "فحص الطواقم للكمية إن الشركة اإلسرائيلية 
  .ملصق مكانه بمدة صالحية جديدة لتباع للمستهلك الفلسطيني على أنها سارية المفعول

وأشار مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة االقتصاد الوطني عبد الحميد مزهر إلى أن طواقم الوزارة 
ق ال يحمل مدة صالحية، حيث حولت الكمية  طن دقي2.5في محافظة طولكرم تمكنت من ضبط 

  .المضبوطة ألحد المصانع إلعادة تصنيعها إلى أعالف للحيوانات
  20/9/2010قدس برس، 

  
  وتدفع ديات الضحايا...  نفق800 تملكحماس : حفّارو األنفاق .48

رية مع بينما تتصاعد الحملة المصرية ضد األنفاق الممتدة أسفل الحدود المص:  عماد فواز-القاهرة 
قطاع غزة ، وتزداد فيها عمليات استهداف حفاري تلك األنفاق، يضاعف هؤالء الحفارون نشاطهم، ال 

 للقيام بما يعتبرونه للبحث عن الربح المادي من عائدات التهريب إلى القطاع المحاصر فحسب، بل أيضاً
  . تجاه إخوانهم في غزة" وإنسانياً وشرعياً قومياًواجباً"

 اإلعالمية الشرسة ضد حفاري األنفاق وتصويرهم على أنهم مجرمون ومهربون ورغم الحملة
 هؤالء يجنون آالف الدوالرات من مهنتهم، فإنهم ينظرون إلى مهمتهم بشكل أنانتهازيون، ورغم 

  ."يقومون بعمل بطولي يجب أن يشيد به العرب والمسلمون وأن يدعموه"مختلف، فهم يرون أنهم 
 وليسوا مجرمين، وقالوا  أنفسهم، أبطاالً"مصريين وفلسطينيين"نفاق البدو هكذا يرى حفارو األ

دعم المواطنين العزل المحاصرين في قطاع غزة المحاصر، " إن دورهم الحقيقي هو "الجريدة"لـ
  ."وتوصيل الغذاء والدواء والكساء إلى الفلسطينيين الذين يتعمد الصهاينة قتلهم جوعا وعطشا

يتم اختيار عمال األنفاق سواء من المصريين أو الفلسطينيين "إنه ) حد حفاري األنفاقأ(ويقول أبو رائد 
بناء على القوة البدنية، فعمليات الحفر تحتاج إلى بنيان جسدي قوي لتحمل مشاق الحفر والنقل، ويتقاضى 

بع حماس  مقابل عمله في حفر األنفاق تدفعهم لنا حكومة حماس، ويت دوالر شهريا500ًالعامل مبلغ 
 نفق 200 حوالي  نفق بطول الشريط الحدودي تستخدم جميعها للتهريب كما يوجد أيضا800ًحوالي 

  ."خاصة باألهالي وتدار بصورة تجارية
فهو يزعم أن الحفارين تمكنوا من خرق الجدار الفوالذي الذي تبنيه ) مهندس حفر أنفاق( أبو حسن أما

ية حفر النفق تبدأ باختيار المكان بناء على دراسة وافية عمل"مصر على الحدود مع غزة، ويروي أن 
لجيولوجية التربة باإلضافة إلى الصخور الكبرى والعمق المحدد خاصة بعد عمل الجدار الفوالزي 

  ." مترا تحت األرض25 و 20اإلسرائيلي للحد من حفر األنفاق، وبعدها يتم الحفر بعمق يتراوح بين 
 ألف دوالر 50تكلفة حفر النفق كانت قبل الجدار الفوالذي حوالي "): قحفار أنفا(ويقول أبو خليل 

 ألف دوالر ويتم 75تقريبا، وبعد أن توصلنا إلى حل الختراق الجدار الفوالذي صار النفق يتكلف حوالي 
دفع حوالي نصف الثمن كإيجار ألصحاب المنازل التي يمر النفق تحتها وكذلك المنزالن اللذان سوف 

  ."تهي بهما النفق في مصر وغزة، وباقي المبلغ يدفع للعمال ومستلزمات الحفريبدأ وين
 بمعرفة حكومة حماس 2007أنه منذ بدأ يعمل في حفر األنفاق عام ) حفار أنفاق(سامر  ويوضح أبو

 مصريين وفلسطينيين ضحية النهيار األنفاق أو االختناق أو  شخصا75ًقضى حوالي "وحتى اليوم 
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 ألف دوالر دية ألسرة 50 داخل األنفاق، وفي هذه الحالة تصرف حركة حماس مبلغ اًالصعق كهربائي
  ." للمصاب عالوة على مصاريف عالجه كلها ألفا15ًالمتوفى داخل األنفاق و

  21/9/2010الجريدة، الكويت، 
  

  في لبنان ألف تلميذ فلسطيني 30 لـ قرطاسية: "اليونيسف" .49
 في برج البراجنة، أمس، انتهاء الحفل الرسمي الذي ُأقيم في حرم "يةالبيرة الرسم"انتظر تالمذة مدرسة 

فالتالمذة متلهفون لتلقي هداياهم، في اليوم الدراسي األول، قبل االنخراط في . مدرستهم، بفارغ الصبر
لن ينتظروا رواتب أهاليهم لتأتيهم بالقرطاسية فتكون عبئاً إضافياً على الكاهل، بل سيفوزون . صفوفهم

، أمس، بالتعاون مع وكالة األونروا، ضمن مشروع يتضمن توزيع "اليونيسف"ا كهدية قدمتها منظمة به
  .  الثاني عشرإلىرزم قرطاسية على كل المدارس التابعة لألونروا من الصف األول 

قيمة وبلغت .  ستين تلميذاً، من بين ثالثين ألف تلميذ يتعلمون في مدارس األونروا"البيرة"وتضم مدرسة 
  . على مبادرة شبيهة"اليونيسف"وتلك هي المرة األولى التي تقدم فيها .  ألف دوالر182المشروع 

  21/9/2010السفير، بيروت، 
  

   لتحسين ظروف الالجئين في عمان الفلسطينية والسفارة اإليطاليةالشؤونمذكرة تفاهم بين دائرة  .50
 مذكرة تفاهم لتنفيذ المرحلة الثانية أمسارة االيطالية وقعت دائرة الشؤون الفلسطينية والسف:  بترا–عمان 

  .من مبادرة تحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين في مخيمي السخنة والطالبية
 إلىوتهدف المبادرة الممولة من مديرية التعاون التنموي االيطالي التابعة لوزارة الخارجية االيطالية 

  .ن الفلسطينيين في مخيمي السخنة والطالبيةتحسين الظروف المعيشية لالجئي
 ألف يورو لهذه الغاية وسيتم تنفيذ المبادرة من خالل ثالث 880وتنص المذكرة على تخصيص مبلغ 

  .منظمات ايطالية غير حكومية بالتعاون والتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية
كومة بالده ال يقتصر على المخيمات في  دعم حإنوقال السفير االيطالي في عمان فرانشيسكو فرانسوني 

 يمتد ليشمل الالجئين في المنطقة سواء بشكل ثنائي بالتعاون مع الدول المضيفة أو من وإنمااألردن 
 أن المشروع يتضمن توفير فرص التدريب المهني لألسر األقل حظا بما إلىخالل وكالة األونروا، الفتا 

  .شيةيمكنها من تحسين وتطوير ظروفها المعي
  21/9/2010الدستور، عمان، 

  
  "إسرائيل"يؤيدون المفاوضات المباشرة مع % 56.7: "جامعة النجاح"لـ استطالع .51

بين االستطالع الحادي واألربعون، الذي أجراه مركز استطالعات الرأي  :كتب جميل دراغمة
 الجاري، أن  سبتمبر/ أيلول19 و17والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية، خالل الفترة بين 

نية في المفاوضات المباشرة مع الحكومة يطفلسمن المواطنين يؤيدون مشاركة السلطة ال% 56.7
وتناول االستطالع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية  %.38.4اإلسرائيلية، بينما عارضها 

 تجري حاليا بين الجانبين الفلسطيني الراهنة على الساحة الفلسطينية، خاصة المفاوضات المباشرة التي
واإلسرائيلي وبرعاية أميركية، والنتائج المترتبة على نجاح أو فشل هذه المفاوضات، وأداء كل من 

 1361وبلغ حجم عينة االستطالع  .حكومتي سالم فياض وإسماعيل هنية، إضافة إلى التأييد السياسي
لذين لهم حق االنتخاب، وتم توزيع االستمارة في  سنة فأكثر، وهم ا18شخصاً، ممن بلغت أعمارهم 

 شخص، وتم سحب مفردات العينة بصورة 500 شخصا، وفي قطاع غزة على 861الضفة الغربية على 
  %.1.3، وبلغت نسبة رفض اإلجابة %3عشوائية، حيث بلغ هامش الخطأ للعينة نحو 
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 والحكومة اإلسرائيلية، بينما توقع نجاح المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية% 23.1وتوقع 
بأن يكون المسؤول عن هذا الفشل السلطة، % 10.5فشلها، وإذا ما فشلت المحادثات فقد توقع % 67.9

أن يكون % 20.9أن يكون المسؤول عن فشلها الحكومة اإلسرائيلية، وتوقع % 63.3بينما توقع 
  .المسؤول عن هذا الفشل الواليات المتحدة

 لتمديد وقف البناء في "إسرائيل"أن الواليات المتحدة ستنجح في الضغط على % 26.7واعتقد 
أن الواليات المتحدة % 33.4عكس ذلك، كما اعتقد % 68.7 القدس، بينما اعتقد المستوطنات وشرقي

  .عكس ذلك% 60.5 من أجل إنجاح المحادثات المباشرة، بينما اعتقد "إسرائيل"ستضغط على 
 في ظل استمرار بناء "إسرائيل" العينة قرار السلطة بالتفاوض مع حكومة من أفراد% 81وأيد 

محادثات في حال الإجراء % 81.9القدس، بينما عارض  المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي
  .أيدوا ذلك% 15 القدس، بينما يشرقو في البناء في المستوطنات "إسرائيل"استمرت 
 كاملة كحل نهائي للقضية الفلسطينية، 1967ة على حدود عام على قيام دولة فلسطيني% 52.5ووافق 

 مع مبادلة 1967على قيام دولة فلسطينية على حدود عام % 32.9، ووافق %43.6بينما عارضها 
بأن يكون الحل % 66.4ورأى  %.62.9بعض األراضي كحل نهائي للقضية الفلسطينية، بينما عارضه 

% 19.4أن يكون على مراحل، وأيد % 28.4 حل دائم، بينما رأى النهائي للقضية الفلسطينية على شكل
  %.78، بينما عارضه "إسرائيل"من أفراد العينة بأن تكون القدس عاصمة لدولتين فلسطين و

% 50.3حل السلطة، و% 31.4:  فقد توقع"إسرائيل"وفي حال فشل المحادثات المباشرة بين السلطة و
زيادة وتيرة االستيطان، % 84.5جوع لحالة الفلتان األمني، والر% 52.4اندالع انتفاضة ثالثة، و

  .زيادة وتيرة الصراع بين الفلسطينيين والمستوطنين% 84.3و
نشر قوات سالم % 42.3فيما أيد . قيام اتحاد كونفدرالي بين السلطة الفلسطينية واألردن% 35.3وأيد 

بأن % 32.3ة في الضفة الغربية، واعتقد نشر قوات سالم دولي% 33.3عربية في الضفة الغربية، وأيد 
أنها مجرد % 29.6قوى المعارضة الفلسطينية جادة في معارضتها للمفاوضات المباشرة، بينما اعتقد 

أنه % 47.5أنها نوع من أنواع الضغط على السلطة، فيما اعتقد % 27.9مزايدات على السلطة، واعتقد 
  . مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماسفي المستقبل القريب يمكن التوصل إلى اتفاق

% 15.9أن التوقيع على المصالحة الوطنية سيؤدي إلى تسريع عملية السالم، بينما اعتقد % 38.6واعتقد 
بأن غزة ستبقى منفصلة عن الضفة إلى % 31.8أنه سيؤدي إلى وقف عملية السالم وعرقلتها، واعتقد 

  . سوف يسرع في عملية المصالحة الوطنيةاليطشبأن إتمام صفقة % 34.5األبد، واعتقد 
أن سبب توقف الدعم المالي العربي للسلطة الفلسطينية هو نقص الموارد المالية العربية، % 4.1واعتقد 

بسبب حالة % 27.8بسبب توجيه األموال العربية لدعم قضايا أخرى غير القضية الفلسطينية، و% 8.1و
بسبب اعتقاد الدول العربية بعدم صرف األموال التي تدفعها % 7.9، واالنقسام السائدة بين الفلسطينيين

بسبب اعتقاد الدول العربية بوجود فساد مالي عند الفلسطينيين، % 18.9في المشاريع المناسبة، و
  .بسبب ضغوط خارجية تمنع الدول العربية من تقديم الدعم للفلسطينيين% 31.7و

 التأخر في التعديل الوزاري على حكومة سالم فياض هو عدم من أفراد العينة بأن سبب% 16واعتقد 
بسبب عدم وجود اتفاق بين أعضاء حركة فتح على من % 31.1االتفاق على تشكيلة مناسبة للحكومة، و

بسبب االنتظار لحين % 17.8بسبب ضغوط خارجية، و% 32.8سيشارك في الحكومة الجديدة، و
  .حصول المصالحة الوطنية

ن أفراد العينة بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين األشخاص م% 79.2وأفاد 
سيعطون أصواتهم لمرشح % 40.7الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات الرئاسية المقبلة ذكر 
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من % 79.1وذكر  .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 13.2حركة فتح، في حين أفاد 
سيعطون أصواتهم لمرشح % 42ن أنهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، وأن المستطلعي

وفي حالة إجراء  .أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس% 13.5حركة فتح، في حين أفاد 
توقع فوز % 15.9فوز حركة فتح في هذه االنتخابات، بينما % 47.4انتخابات التشريعي اآلن توقع 

أنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين األشخاص % 82.7وبين  .حركة حماس
إنهم سيعطون أصواتهم % 36.2الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في االنتخابات البلدية والمحلية المقبلة قال 

% 10.4فاد أنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة حماس، بينما أ% 14لقائمة حركة فتح، في حين أفاد 
  .بأنهم سيعطون صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة

بأن حكومة سالم فياض هي األقدر على إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، بينما رأى % 61.3ورأى 
أداء حكومة سالم فياض بأنه جيد، فيما قيم % 68.3وقيم  .بأن حكومة إسماعيل هنية هي األقدر% 22

بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه % 48.6يل هنية بأنه جيد، وأفاد أداء حكومة إسماع% 35.1
  .بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة% 60.2الظروف، بينما أفاد 

  21/9/2010 رام اهللا، األيام،
  

  "شعر المقاومة" الحفاظ على إلى القاسم يدعو سميحالشاعر الفلسطيني  .52
ما استمر " شعر المقاومة" استمرار إلى دعا الشاعر الفلسطيني سميح القاسم :فطة علي صوا-رام اهللا 
 إلى في زمن تكثر فيه الدعوات األخير إنه خندق المقاومة  الفلسطينية قائالًلألراضي اإلسرائيلياالحتالل 

قافة واألدب وقال القاسم خالل ندوة نظمتها الجمعية الفلسطينية للث .االبتعاد عن هذا النوع من الشعر
 نشأ تيار في النقد الصحفي األخيرة األعوامفي " والشعراء الشبان األدباءبمشاركة العشرات من ) نوافذ(

الثقافة هي خندقنا ...  يتناقض مع السياسةاألدب المقاومة وشعر القضية الن ألدبيقول انه لم يعد مبررا 
  ."وال مدفعية ليس لدينا طيران ألنه اآلن يا شباب ويا صبايا األخير

  20/9/2010وكالة رويترز، 
  

   مع أندية أردنية أخرى للعب في غزةمشتركاليرموك يسعى لتشكيل فريق  .53
 لكرة األردني قال جهاد عطية مدير نشاط كرة القدم بنادي اليرموك المنتمي لدوري المحترفين :عمان

 مخاطبة أندية المحترفين األحد  اليرموك قررت في اجتماع لها أمسإدارة"القدم لرويترز يوم االثنين 
 تشكيل فريق كرة قدم للعب مباراة أو أكثر في قطاع عزة مع فرق القطاع ألجللتسمية العبين اثنين 

الخطوة تأتي في سبيل دعم جهود كسر "وأضاف  ."وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المصرية
  ". القطاعألنديةت رياضية ونقل تجهيزا.. الحصار المفروض عن الرياضية الفلسطينية

  20/9/2010وكالة رويترز، 
  

  كي مون ويبحثان المفاوضات المباشرة وحل الدولتين يلتقي عبد اهللا الثاني .54
التقى الملك عبداهللا الثاني أمس األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وبحث معـه               : ـ بترا –نيويورك  

الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي علـى        خصوصا  , عددا من القضايا اإلقليمية والدولية    
الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بأمن وسـالم إلـى جانـب               , أساس حل الدولتين  

 والمرجعيـات   ،في إطار إقليمي يضمن تحقيق السالم الشامل وفق قرارت الـشرعية الدوليـة            , إسرائيل
  .المعتمدة
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ين عام المنظمة الدولية آخر التطورات في المفاوضـات الفلـسطينية اإلسـرائيلية             وأم الملك   واستعرض
وأكدا ضرورة استمرار العمل من أجل إيجاد البيئة الكفيلة لتحقيق تقدم ملموس وسريع في هذه                .المباشرة

م نحو  محذرا من أن بديل النجاح في التقد      , وشدد جاللته خالل اللقاء على أهمية عامل الوقت       . المفاوضات
التـي  , حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين هو المزيد من الصراعات والحروب            

  .سيدفع ثمنها المنطقة والعالم
  21/9/2010، العرب اليوم، عمان

  
   إلى جانب الجهد السياسي الفلسطينية مادياًالسلطةضرورة دعم : جودة .55

صر جودة بنيويورك امس االثنـين فـي االجتمـاع الـذي             شارك وزير الخارجية نا    - بترا   -نيويورك  
استضافه وزير خارجية النرويج جوناس جهر ستورالذي تراس بالده لجنـة التنـسيق الخاصـة ببنـاء                 

وشارك في االجتماع وزيرة الخارجية االميركية هيالري كلينتون ورئـيس           .مؤسسات الدولة الفلسطينية  
  .الوزراء الفلسطيني سالم فياض

دة خالل االجتماع على ضرورة استمرار تقديم كل الدعم المادي للسلطة الوطنيـة الفلـسطينية               وشدد جو 
لتمكينها من المضي قدما ببرنامجها في بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية في الضفة الغربيـة وقطـاع                 

  .غزة
ن المـساران مـن     واكد جودة ضرورة استمرار هذا الجهد بالتوازي مع المسار السياسي لكي يتالقى هذا            

خالل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة خالل عام في اطار تحقيق السالم الـشامل فـي منطقـة الـشرق                   
  .االوسط

  21/9/2010، الرأي، عمان
  

   سيارة40 مشارك و100بـ " 5شريان الحياة " مشاركتها في تعلن  األردنيةالنقابات .56
أنها خاطبت وزارة الخارجية لتسهيل مـشاركة الوفـد   أعلنت النقابات المهنية :  طارق الحميدي  -عمان    

وكشفت النقابات المهنية خالل مؤتمر صحفي أقامته لجنـة شـريان            .5األردني في قافلة شريان الحياة      
الحياة النقابية أمس أن النقابات خاطبت الوزارة من أجل اتخاذ كافة اإلجراءات لتسهيل مهمة أكثر مـن                 

  .وفد األردني المشارك في القافلة سيارة هي ال40 مشارك و 100
وأعلن رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء األسنان الدكتور بركات الجعبري خالل المـؤتمر الـصحفي أن                
النقابات ستواصل دعمها وعملها الدؤوب من أجل كسر الحصار على قطاع غزة من خالل لجنة شريان                

   .ت سابقالحياة األردنية التي شكلتها النقابات المهنية في وق
ومن جانبه قال رئيس لجنة شريان الحياة األردنية المهندس وائل السقا انه جرى تقسيم الـدول العربيـة                  
المشاركة من أجل زيادة التنظيم حيث يترأس األردن قسم المشرق العربي فيما يتـرأس الجزائـر قـسم                  

  .المغرب العربي
رة باإلضافة إلى عـشر سـيارات مـن دول           سيا 40وبين السقا أن الوفد األردني سيضم مئة مشارك و          

  .و عشرين مشاركًا الدول العربية المشاركة)الكويت، البحرين، السعودية ( المشرق العربي
  21/9/2010، الرأي، عمان

  
   الفلسطينية وترجمتها بآليات تعيد كامل األرض الحقوقنحن مع : قاسم .57

ـ      امام وفد الهيئة الوطنية لحمايـة الحقـوق الثابتـة           الشيخ نعيم قاسم،  " حزب اهللا "أكد نائب األمين العام ل
مركزية القضية الفلسطينية كعنوان للتحرر من التبعية لمشاريع أميركا ومن معهـا،            "للشعب الفلسطيني،   

  ". والتحرير لألرض المغتصبة من قبل الكيان اإلسرائيلي
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د ونافذ أبو حسنة، في حـضور       ضم الوفد الناطق الرسمي باسمه بالل الحسن، منير شفيق، أبو محمد ولي           
  . المعاون السياسي للملف الفلسطيني الشيخ عطا اهللا حمود

ال مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية، وإنما إمالءات إسرائيلية الستكمال المخطط الـصهيوني   : وقال قاسم
ـ   " حزب اهللا "ونحن في   . التوسعي، والحل محصور ببقاء شعلة المقاومة متقدة       ة للـشعب   مع الحقوق الثابت

  .الفلسطيني وترجمتها بآليات عملية تعيد كامل التراب الفلسطيني إلى أهله
  21/9/2010، السفير، بيروت

  
  "مشتقاته" و الفلسطينيين في لبنانالرابطة المارونية تقارب ملف الالجئين .58

لى ملـف   تواصل مراكز االبحاث المقربة من البطريركية المارونية والمرتبطة بها العمل ع           :ريتا صفير 
ويبرز في هذا االطار التحرك الذي تقوده الرابطـة         . شامل يعيد الى الواجهة مسألة الالجئين الفلسطينيين      

  . المارونية على اكثر من مستوى
يكشف العاملون على الملفات في الرابطة المارونية عن دراسة اولية سلمت الى القيادات حول اقتراحات               

لحقوق في الفترة الماضية، ويتحدثون عن بـرامج السـتكمالها بملـف            منح الالجئين الفلسطينيين بعض ا    
 -اشمل، كما يقولون، يسعى الى االحاطة بالقضية من جوانبها الـسياسية والديبلوماسـية واالقتـصادية              
. االجتماعية في وقت قريب، على ان يصار الى وضعه في متناول المعنيين ليبنى على الشيء مقتـضاه                

جارية ال تثنيهم عن االشارة الى سلسلة مسلمات وخطوات مواكبة، يفترض التركيـز             اال ان المداوالت ال   
عليها في اثارة القضية، بهدف ابعادها عن مناخ المزايدات واالستثمارات على انواعها، وحرصا علـى               

  .بلوغها النتائج المتوخاة
من زاوية لبنانية   " مشتقاته"في مقدم هذه المسلمات، يأتي طبعا حرص الرابطة على اثارة ملف التوطين و            

من هنا، ترتكز مقاربة الرابطة على عنوان اشمل يقـضي  . عريضة وبعيدا من اي مقاربة طائفية صرف  
، انطالقا من محاذير تغيير الهوية التي قد تنشأ، وبصرف النظـر عـن              "لبنانية صرف "باعتبار القضية   

وتشير في هذا الشأن الى وجود      . ي قد تتأتى عنها    االسالمية الت  -معادلة الديموغرافيا واالعداد المسيحية     
 الف الجىء فلسطيني في مخيم عين الحلوة مثال، مثيرة مجموعة عالمات استفهام حـول تـداعيات                 48

  . تعزيز حقوق هؤالء وصوال الى توطينهم في البيئة حيث يقيمون، وال سيما على تركيبة المنطقة
وعة دراسات جامعية وغير جامعية تبين نـسب الهجـرة          امر آخر تسلط عليه الضوء ويرتكز على مجم       

 فـي   10ومنها، يتدرج تحذير من تداعيات استيعاب ما يقارب         . النازحة، وخصوصا في صفوف الشباب    
  . المئة من مجموع سكان لبنان، وانعكاسات ذلك على مستوى استبدال فئات مهاجرة بأخرى مقيمة

ن على الملف بين اثارة حقوق الالجئين الفلسطينيين واعـالن          وعلى المستوى السياسي العام، يربط القيمو     
وفـي رأيهـم ان     . وجود نفط وغاز في المناطق البحرية اللبنانية والسورية والفلـسطينية واالسـرائيلية           

المجتمع الدولي واسرائيل تمكّنا مقابل السماح باستثمار هذه الثروات من الضغط على الدولة اللبنانية في               
  .ى على طريق توطين الفلسطينيين عبر موضوع الحقوق المدنيةالخطوة االول

والدول العربية حيال القضية، يجددون المطالبـة بعقـد         " االونروا"وإذ يقودهم ذلك الى التذكير بمسؤولية       
وهم يبرزون احـصاءات    . مؤتمر دولي لمعالجتها، عمالً بمنطق مسؤولية المجتمع الدولي في هذا الشأن          

لدول العربية ومساحتها والكثافة السكانية فيها، في محاولة لتسليط الضوء على قـدرتها             وجداول مقارنة ل  
  . على المساهمة في استيعاب القضية

وفي ظل تشديدها على حق العودة، تسعى الرابطة المارونية الى ابراز تمسكها بالعدالـة الدوليـة، ممـا                  
جئين الى ديارهم وفقا للقرارات الدولية الـصادرة        يقتضي، بتعبير العاملين على الملفات، حكماً عودة الال       

  .في هذا الشأن
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، يجري قياس جانب مـن      "شاهد"الى ذلك، واستناداً الى دراسات قامت بها مؤسسات وجمعيات من بينها            
ـ       الف عامل فلسطيني الـى  70انضمام ما يناهز الـ " عامل"التداعيات االقتصادية المترتبة على الملف ب

ومن شأن ذلك، وفقا للرابطة المارونية، ان ينعكس على الفرص المتاحة امام اللبنـانيين              . ةالسوق اللبناني 
  . عموماً من دون اقتصارها على طائفة او فئة محددة

 21/9/2010، النهار، بيروت
  

  يةمصراألراضي  بدخول "جاالوى"لن نسمح لـ: "وزارة الخارجية المصرية" .59
 أن البريطـاني     المصرية ر حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية      اكدالسفي  : محمود النوبي  -القاهرة  

  .  قوائم الممنوعين من دخول البالدىمدرج عل " 5شريان الحياة "جورج جاالوي منسق قافلة
 كمـا اعلـن المتحـدث أن الـسلطات         . ولن يسمح له تحت أي ظرف بأن تطأ قدماه األراضي المصرية          

  .  غزة تحت اسم شريان الحيـاة      ىن أنباء عن توجه قافلة مساعدات إل      المصرية تتابع عن كثب ما تردد م      
 بـأن القواعـد      ,  إن السفارات المصرية أبلغت السلطات المسئولة في الدول التي ستمر بها القافلـة              : وقال

 ويتولي الهالل األحمر المصري      , المصرية المنظمة لدخول المساعدات تقضي بتفريغها في ميناء العريش        
   . لية إدخالها إلي قطاع غزةمسئو

 لألفراد المصاحبين للقوافل    ى وتضع حدا أقص    , وأوضح أن اآللية المصرية ال تسمح بمرور القوافل البرية        
   .  شرط موافاة السلطات المصرية ببياناتهم قبل أسبوعين من انطالقهم من ميناء المغادرة , بمائة فرد

 21/9/2010، األهرام، القاهرة
  

   اإلسرائيلية مفتاح للتفاوض مع بيروت ودمشق- تقدم المفاوضات الفلسطينية :ابن حلي .60
أكد السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام لجامعة الدول العربية أن أي تقـدم               :  أشرف مخيمر  - القاهرة

مفتاحـا   اإلسرائيلية، التي انطلقت برعاية الواليات المتحدة األمريكية يعتبر          -في المفاوضات الفلسطينية    
  .لبدء المفاوضات بين إسرائيل وكل من لبنان وسورية

إن الكـرة   «عن أمله في نجاح هذه المفاوضات وقال         وأعرب السفير أحمد بن حلي في تصريح صحافي       
إن ما نتمناه هو أال يكون هناك إعاقة لهذه المفاوضات ومن ضمن هـذه               "وقال. "اآلن في ملعب إسرائيل   

وأكد أن موضوع االسـتيطان     . "لة االستيطان في األراضي العربية المحتلة     المعوقات استئناف أو مواص   
يعتبر المحك إلنجاح هذه المفاوضات إذا ما أقدمت إسرائيل على تجميد االستيطان وفشلها إذا ما حاولت                

  .استئناف االستيطان
مل المـسارين   إذا ما سارت هذه المفاوضات في طريق سليم يحقق األهداف فال بد أن تتوسع لتـش                "وقال

 اإلسرائيلي حتى تستكمل حلقة المفاوضات وبالتـالي يكـون الحـوار      - اإلسرائيلي واللبناني    -السوري  
شامال حتى يمكن الوصول إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وما عبرت عنه من متطلبات أساسية فـي                 

  .»مبادرة السالم العربية
  21/9/2010، عكاظ، جدة

  
   لفتح ترسانتها للتفتيش"إسرائيل"و مشروع قرار عربي يدع .61

ضغوطا في اجتماع للوكالة الدولية     ممارسة   الدول العربية، مدعومة من إيران، هذا األسبوع،          تقوم :فيينا
للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة، للضغط على إسرائيل، لالنضمام لمعاهدة عالميـة لحظـر األسـلحة          

  .النووية
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سرائيل على وجه الخصوص، في اجتماع الوكالة، قد يحبط جهود حظـر            وحذرت واشنطن من أن ذكر إ     
 -انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط، كما قد يؤثر علـى محادثـات الـسالم اإلسـرائيلية                   

  .الفلسطينية التي بدأت مؤخرا
. ألمن المنطقة ويقول الدبلوماسيون العرب إن ترسانة إسرائيل النووية، المفترض وجودها، تشكل تهديدا            

ويقولون إن مسودة قرار أعدوه للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعون فيه إسرائيل إلى االنضمام لمعاهـدة                
وتدين إسرائيل، التي سيتعين عليها التخلي عن أي أسلحة نوويـة           . حظر االنتشار النووي قد يدعم السالم     

الملزم، باعتبار أنه محاولة ذات دوافع سياسـية        تملكها في حال انضمامها للمعاهدة، القرار العربي غير         
لتحويل االنتباه بعيدا عن إيران وسورية اللتين تقول إنهما تمثالن التهديد الرئيسي لالنتشار النووي فـي                

  .المنطقة
 21/9/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  االعتذار الصهيوني لن ينهي الخالف: الرئيس التركي عبد اهللا غول .62

أعلن الرئيس التركي عبد اهللا غـول أنـه لـن يلتقـي نظيـره               : ركز الفلسطيني لإلعالم   الم -نيويورك  
بـسبب ضـيق   "الصهيوني شمعون بيريز في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة       

، إال انه سيلتقي هناك الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد، بحسب مـا أفـادت وكالـة أنبـاء                   "الوقت
  .ل االثنين األناضو

برنامجي ال يسمح لي    "وردا على سؤال خالل مؤتمر صحفي في نيويورك بشأن لقاء مماثل، أجاب غول              
، وحول ما تريده تركيا من الكيان الصهيوني، أشار الرئيس التركي إلى أن اعتذاراً صـهيونياً لـن         "بذلك

  .ينهي الخالف 
 نسينا كل شيء، وكل شيء انتهى، ولنترك المـوتى          أننا" اسرائيل"من غير الوارد أن يعني اعتذار       "وقال  

  " .الكل يعلم أن تركيا لن تتصرف على هذا النحو. ونهتم باألحياء
أولهما واضح، ويقضي باالعتـذار     : "واعتبر غول أن القانون الدولي يفتح طريقين أمام الكيان الصهيوني         
  ". لكعبر قولها أن ما فعلته كان خطأ، والثاني هو دفع تعويضات عن ذ

  21/9/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

   مصرياعتقال دبابش مرتبط باغتيال جندي :الخارجية المصرية لـ الجريدة .63
نفت مصادر في وزارة الخارجية المصرية أن يكون اعتقال قائد األمن العـام فـي               :  الجريدة - القاهرة

قـاهرة فـي نهايـة األسـبوع        في قطاع غزة محمد خميس دبابش لدى وصوله إلى ال         » حماس«حكومة  
  .الماضي، جاء نتيجة لالشتباه في تورطه في أنشطة تضر باألمن القومي المصري

االعتقال سيكون مؤقتاً لسؤال دبابش عن بعـض تفاصـيل اغتيـال            «إن  » الجريدة«وقالت المصادر لـ    
ية رئاسـة    الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود بين مصر وقطاع غزة، حيث يتولى دبابش مسؤول             

  .»لجنة التحقيق في الحادث من قبل حماس
كان يقـود قـوات األمـن التابعـة      «وقالت الصحيفة الحكومية إن التحقيقات تجرى معه على أساس أنه           
  . »لحكومة حماس التي تعتبر حراسة الحدود مع مصر إحدى مهامها

 21/9/2010، الجريدة، الكويت
 

   دقائق7 بأقل من "إسرائيل"تصل إلى أي مكان في التي ستتسلمها سوريا " ياخونت"صواريخ  .64
 الذي اشترت سوريا كمية منـه  P800 Yakhont صواريخ من طراز 5 بإمكان : ماهر الشيخ- باريس

 مليون دوالر ووافقـت عليهـا موسـكو األسـبوع           300 بكلفة   2007في صفقة عقدتها مع روسيا عام       
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الذي يعنـي   " ياخونت" المعلومات المنشورة عن     الماضي، تدمير حاملة طائرات من أي نوع كانت، وفق        
اإلنتاجيـة العلميـة    " ماشينوسـتروينه "الذي بدأت مؤسـسة     " ياخونت"وصاروخ  . اسمه الياقوت بالعربية  

، بحسب ما   "هو معاد بشكل خاص للقطع البحرية على أنواعها       "تصنيعه منذ بداية ثمانينات القرن الماضي       
 3وليس الصاروخ الذي يزن     . عن إنتاجه بموقعها على االنترنت    تقول المؤسسة الروسية في ملف خاص       

أطنان قادراً فقط على تغيير ارتفاعاته من عال الى منخفض وبالعكس أثناء التحليق، بل باإلمكان إطالقه                
  .من أي منصة ثابتة على البر أو في البحر من سفينة أو غواصة، وكذلك من طائرة مقاتلة

 كيلوغرام ويصعب على الرادارات اكتـشافه       300 الى   200جر يزن من    وهو قادر على حمل رأس متف     
قبل فوات األوان لسرعته التي تفوق سرعة الصوت بمرتين وستة أعشار، ألنه يمـضي الـى الهـدف                  

 دقائق محققاً ضرب    7 كيلومتر يقطعها بأقل من      300 متراً بالثانية الواحدة الى مدى أقصاه        750بسرعة  
 سفنها وطراداتها في عرض البحر إذا ما تم إطالقـه مـن الـساحل الجنـوبي                 أي مكان في اسرائيل أو    

  .لسوريا
 170 سنتيمتراً بجناح عرضـه      70 سنتيمتراً وقطره    90 أمتار و  8الذي يبلغ طوله    " ياخونت"وكتبوا عن   

 آالف  10 ألف متر، يمكن خفضها الـى        15سنتيمتراً، أن ارتفاعه خالل التحليق في المسار الرئيس يبلغ          
 متراً فقط قبل أن ينقض عليه ويتفجر فيه،         15 الى   5حد أدنى، لكنه قادر على االرتفاع فوق الهدف من          ك

 دقائق لتجهيز عملية إطالقه، كما يمكن تخصيصه لضرب أهداف على           4في حين أنه ال يحتاج ألكثر من        
  .البر أيضاً

 من الصواريخ الروسية المضادة للقطع      فهو ألنه الجوهرة األهم في سلسلة كالعقد      " ياقوت"أما لماذا سموه    
البحرية، وهو رد حاسم على أي تسليح بحري متطور قد تحصل عليه إسرائيل فـي الـسنوات العـشر                   

  ."المقبلة
  21/9/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  توحيد الصف الفلسطيني أساس ال غنى عنه للسالم: األسد .65

ألسد أوروبا، وال سيما ألمانيا، علـى لعـب دور          حض الرئيس السوري بشار ا    :  سعاد جروس  - دمشق
» العمل على جميع المستويات لتوحيـد الـصف الفلـسطيني         «أبرز وأكثر فاعلية في المنطقة، داعيا إلى        

وقـال األسـد فـي لقائـه        . »أساسا ال غنى عنه لتحقيق أي تقدم في موضوع السالم         «ورأى أنه يشكل    
ية في البرلمان األلماني صباح أمس إنه من الـضروري          روبريخت بولينتس رئيس لجنة الشؤون الخارج     

  .»تلعب أوروبا على وجه العموم وألمانيا خصوصا دورا أبرز وأكثر فاعلية في المنطقة«أن 
وقال بيان رسمي إن اللقاء حضره كل من المستشارة السياسية واإلعالمية في الرئاسـة بثينـة شـعبان،              

 الشعب سليمان حداد، والسفير األلماني في دمشق، وقد تناول          ورئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس     
، حيث عرض الـرئيس األسـد       »التطورات المتعلقة بعملية السالم والجهود الرامية إلى تحقيقه       «الحديث  

رؤية سورية للسالم وموقفها الداعي إلى سالم عادل وشامل على أساس الشرعية الدولية وعودة الحقوق               «
العمل على جميع المستويات لتوحيد الصف الفلسطيني الذي يـشكل أساسـا ال     « إلى   ، ودعا األسد  »كاملة

، كما جرى بحث العالقات الثنائية بـين البلـدين وسـبل            »غنى عنه لتحقيق أي تقدم في موضوع السالم       
  .تعزيزها، وآخر تطورات األوضاع في الشرق األوسط

ألمانيا واالتحاد األوروبي في المجاالت كافـة،       من جهته دعا بولينتس إلى تعزيز العالقات بين سورية و         
أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به سورية في تأمين االستقرار وتوطيد األمن فـي الـشرق                «مؤكدا  
  .»األوسط

 21/9/2010، الشرق األوسط، لندن
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  اهأهل مليون ريال قطري لدعم المشاريع اإلنسانية في القدس وتعزيز صمود 11ـ بقطر تتبرع  .66
 تبرعت دولة قطر بمبلغ أحد عشر مليون ريال قطري، بتوجيهات من : كتب عبداهللا ربحي وقنا-الدوحة 

 لدعم المشاريع اإلنسانية في مدينة القدس المحتلة وتعزيز صمود قطرالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير 
  .سكانها العرب

أمس،  آل ثاني نائب األمير ولي العهد، الشيخ تميم بن حمدلقائه  خالل ،وقدم وفد فلسطيني من القدس
عن القضايا والمشاكل الصحية والتعليمية ومصادرة األرض وهدم البيوت والمس بالمقدسات  شرحاً

ومصادرة هويات إقامة المواطنين العرب واألوضاع التي يعيشها أهل القدس ضمن سياسات التضييق 
  .على العرب لدفعهم إلى مغادرة المدينة المحتلة

  21/9/2010وطن، الدوحة، ال
 

  فادة من تجارب الجزائريينستالفلسطينيين لإلتدعو ": وحيردب"المناضلة الجزائرية  .67
 الفلسطينيين لإلفادة من تجارب الجزائريين وبخاصة العبـرة         "بوحيرد"دعت المناضلة الجزائرية    : القدس

ت أقل أهمية من دحـر االسـتعمار    بأن السعي من أجل الحرية والعدالة واإلنسان الحر والديمقراطية ليس         
وأن على هذه القيم أن ترافق وترشد النضال من أجل دحر االحتالل، وإال فإن االحتالل لن ينتهي حقيقة                  

 حنـين  48جاءت أقوال بوحيرد خالل لقائها الناشطة الفلسطينية فـي منـاطق ال           ". بل سنستبدل وكالءه  
  .فرنسي زعبي في باريس خالل فعاليات تقليدية لليسار ال

  21/9/2010، الخليج، الشارقة
 

  اتفاق مشترك لتطوير مركز األمير نايف لعالج األورام في غزة .68
بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس              : جدة

في إطار جهـود المملكـة      الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام األمير سلطان بن عبدالعزيز، و          
العربية السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني، وجه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزيـر الداخليـة               
المشرف العام على اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني األمير نايف بن عبدالعزيز بتوقيع مـذكرة               

فلسطيني والمنظمة الدولية لتأسيس وتطوير مراكـز       تفاهم مشتركة بين اللجنة السعودية إلغاثة الشعب ال       
عالج األورام في العالم وخبراء السرطان بال حدود، لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيل مركز األمير نـايف                

  . مليون ريال سعودي34بن عبدالعزيز لتشخيص وعالج األورام في غزة بكلفة إجمالية تجاوزت 
عجل الخطي، والمسح الذري، والغاما، وأجهزة ضبط الجـودة         ويهدف هذا المشروع إلى تأمين أجهزة الم      

ويشمل المشروع تـدريب    . والقياس وتحديد الجرعات، وأجهزة أدوات تثبيت المرضى للعالج اإلشعاعي        
وتطوير قدرات العاملين في المركز وتأمين الحاجات اليومية من أدويـة ومـستلزمات طبيـة وإجـراء                 

  .ينعمليات الصيانة الدورية لمدة عام
  21/9/2010، الحياة، لندن

  
   لتمويل الحكومة الفلسطينيةالعربالدول المانحة تضغط على  .69

 يوم   قالوا نين ونرويجي ين فلسطيني يمسؤول، أن   نيويوركمن  ،  21/9/2010،   وكالة رويترز لألنباء   ذكرت
ل تعزيـز   االثنين ان الدول العربية الغنية ينبغي ان تدعم عملية السالم في الشرق االوسـط مـن خـال                 

  .المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ضيق ذات اليد
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وحذر البنك   .وطالب المسؤولون االمريكيون الدول العربية بتعزيز دعمها االقتصادي للسلطة الفلسطينية         
  مليون دوالر ويمكن ان تبقى معتمـدة       400الدولي من أن السلطة تواجه عجزا ماليا هذا العام يصل الى            

  .على المساعدة الخارجية ما لم يمكنها جذب استثمارات والعثور على طرق مستديمة لتنمية اقتصادها
وقال يوناس جار شتوير وزير خارجية النرويج التي ترأس مجموعة المانحين ان الحاجة للدعم تزايـدت                

 يريـد الـرئيس      والفلسطينيين مؤخرا بدعم امريكـي والتـي       "سرائيلإ"مع انطالق محادثات السالم بين      
  .االمريكي باراك اوباما ان تتوصل التفاق القامة دولة فلسطينية كاملة خالل عام

  .هذه االمكانية موجودة بالفعل الى حد كبير. نريد لهذه الدولة ان تولد قوية"وقال شتوير 
ل مع تلـك    سنعزز جهودنا للتواص  . الوقت ضيق . نتوقع فعال ان تفي الدول العربية والخليجية بتعهداتها       "

  ."الجهات
وقال شتوير ان جهود السلطة الفلسطينية لتحسين الدارة المالية وتعزيز االمن االساسي لها أثر فعلي على                

 باجراء المزيد من التخفيـف للقيـود علـى          "سرائيلإ"االرض وهو ما قال انها حقيقة من شأنها ان تقنع           
  .الحكومة الفلسطينية والتجارة في قطاع غزة وغيره

وذكر ان البنك الدولي وجهات اخرى خلصت الى ان         ." من الواضح ان هذا على جدول اعمالنا      "اف  واض
  .تخفيف القيود سيعزز االقتصاد الفلسطينية الناشيء

رئـيس لجنـة    ، أن    محمد سعيد  نقالً عن مراسلها  واشنطن  ، من   21/9/2010،  خبار، بيروت األ وأضافت
 إلـى رفـع     "إسرائيل"ير خارجية النروج، يوناس ستور، دعا       المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية، وز    

وقال في اجتماع عقدته اللجنة     . القيود التي تفرضها على حركة االنتقال داخل الضفة الغربية بحجة األمن          
في مقر األمم المتحدة أمس بمشاركة رئيس حكومة تسيير األعمال الفلسطينية سالم فياض، إن تقدماً قـد                 

وعـزا  . القتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خالل األشهر القليلة الماضـية          تحقق على صعيد ا   
قوات األمن الفلسطينية تمكنت من الحفـاظ       "وقال إن   . ذلك إلى تحسن الوضع األمني في الضفة الغربية       

على األمن، وهو ما يعزز الدعوة إلى رفع القيود التي تفرضها إسرائيل، ما سيـسهل حركـة األفـراد                   
  ."والتجارة

وقال ستورا إن السلطة الفلسطينية تعاني من عجز مالي في ميزانية العام الحالي يصل الى نصف مليـار             
وحثها على التعجيل في ذلك الن      . دوالر، وطالب الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج، بسد هذا العجز         

  .الوقت يوشك على النفاد
  

   على تمديد تجميد االستيطان"إسرائيل" رباعي الوساطة يحث ":رويترز" .70
 قال مشروع بيان اطلعت عليه رويترز إن مفاوضي ربـاعي الوسـاطة للـسالم               -) رويترز(نيويورك  

 يوم الثالثاء لتمديد تجميدها لالستيطان قائلين ان التجميـد لـه أثـر              "إسرائيل"بالشرق االوسط سيدعون    
  .غضون العام المقبلايجابي بينما يسعى الجانبان للتوصل الى اتفاق سالم في 

وقال البيان الذي من المقرر أن يصدره الرباعي المؤلف من الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي واالمم               
الحظ الرباعي ان وقف االستيطان االسرائيلي الذي بدأ في نوفمبر الماضي ويـستحق             "المتحدة وروسيا   

  ."الثناء كان له أثر ايجابي ويحث على استمراره
بيان الرباعي الذي سيصدر بعد اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة لالمم المتحدة مـن               ويزيد  

الضغط على رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو لمد العمل بتجميد االستيطان لمدة عشرة اشـهر               
  .الذي ينقضي أجله في نهاية سبتمبر أيلول

باعي لمحادثات السالم الحالية وأكد مجددا أمله بالتوصل        وكرر مشروع بيان رباعي الوساطة مساندة الر      
  .في غضون عام الى اتفاق يشهد قيام دولة فلسطينية لها مقومات البقاء جنبا الى جنب اسرائيل
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ودعا اسرائيل الـى    " االعمال االستفزازية والتصريحات الملتهبة   "وحث البيان الجانبين على االمتناع عن       
 على الفسلطينيين في الضفة الغربية وقطاع وهي خطوة يقول البنك الدولي انهـا  المزيد من تخفيف القيود   

  .ستكون مهمة من اجل االنتعاش االقتصادي لدولة فلسطينية في المستقبل
وأدان بيان الرباعي استمرار العنف الذي يتعرض له الجانبان وخاصة الهجوم الذي وقـع فـي الـضفة                  

 من اغسطس اب وادعت حركة المقاومة االسالمية        31ة اسرائيليين في    الغربية المحتلة واودى بحياة اربع    
  .حماس المسؤولية عنه

وكرر البيان الدعوات الموجهة الى الدول العربية لزيادة مساندتها المالية للسلطة الفلسطينية التي تحتـاج               
 استعدادا للتوصل   الى المزيد من المساعدة في سعيها الى االضطالع بالمزيد من خصائص الدولة الكاملة            

  .الى اتفاق سالم محتمل
وتعهد البيان باستمرار الرباعي في القيام بدور في المفاوضات وقال انه يؤيد عقد مؤتمر دولي للسالم في                

  .الشرق االوسط في موسكو في موعد لم يتحدد بعد
21/9/2010، وكالة رويترز لألنباء  

 
 اإلسرائيليين أمام القضاء األلماني" بمجرمي الحر "لمالحقةمظاهرة في برلين تأييداً  .71

تظاهر المئات من المواطنين األلمان والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، في العاصـمة بـرلين،              : برلين
، 2008اإلسرائيليين، على خلفية العدوان على قطاع غزة في شـتاء           " مجرمي الحرب "للمطالبة بمالحقة   

 .الماضي) يوما(في أيار " أسطول الحرية"والهجوم على 
الجاري، فـي مظـاهرة أمـام مقـر         ) سبتمبر(فقد احتشد المئات في برلين يوم التاسع عشر من أيلول           

المفوضية األوروبية، مطالبين ألول مرة في ألمانيا، القضاء األلماني واألوروبي بقبول الدعوى القضائية             
، المحامية مي الخنساء، مـع      "حقوق "التي تقدمت بها رئيسة التحالف الدولي لمكافحة اإلفالت من العقاب         

 .، أمام المحكمة الدستورية الفدرالية في كالسروه)16/9(مجموعة من المحامين األسبان يوم الخميس 
جرائم الحرب واإلبادة الجماعيـة  "وتطالب الدعوى القضائية بمالحقة ومحاكمة االحتالل اإلسرائيلي على        

 فلسطينياً معظمهـم    1450التي أسفرت عن استشهاد     (ب غزة   في حر " واستعمال األسلحة المحرمة دولياً   
في الميـاه   " أسطول الحرية "، وكذلك االعتداء على     )من األطفال والنساء وجرح نحو خمسة آالف آخرين       

 .الدولية وقتل تسعة من المتضامنين العزل
  20/9/2010قدس برس، 

  
   ماليين يورو6هولندا تجدد تمويلها مشروعين زراعيين في قطاع غزة كلفتهما  .72

أعلنت الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية عن إطالق مشروعين زراعيين تمولهما بقيمـة              :حامد جاد 
أحـدهما  ،  ستة ماليين يورو لدعم مزارعي قطاع غزة ممن تضرروا إثر الحرب األخيرة علـى غـزة               

ستمر العمل فيه لمدة عام،     مليون دوالر وي  2ر  6يستهدف تعزيز وتطوير الزراعات التصديرية بقيمة نحو        
 مليون  5ر7فيما يتم تمويل المشروع الثاني الذي يشكل المرحلة الثانية من مشروع اإلنعاش المبكر بقيمة               

  .دوالر
21/9/2010، األيام، رام اهللا  

  
  "العربية"لالجئين بـ" أونروا"بطاقات  .73

في عمان، أمس، إن    ) أونروا(ن  قال مسؤول في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي       : )آي.بي  .يو  (
 61ويأتي هذا اإلجراء بعـد قرابـة        . الوكالة ستبدأ قريباً بإصدار بطاقات تسجيل لالجئين باللغة العربية        

عاماً من تعامل الوكالة باللغة اإلنجليزية فقط في وثائق الالجئين، بحسب المتحدث الرسمي باسم الوكالـة                
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لجديدة ستحتوي على معلومات عن الالجئ باللغتين العربيـة         وأضاف أن البطاقة ا   . في عمان مطر صقر   
واإلنجليزية، ومكان البلد األصلي في فلسطين، باإلضافة إلى رقـم تسلـسلي لالجـئ يـصدره جهـاز                  

عملت أيضاً على كتابة أسماء الالجئـين       " األونروا"الحاسوب، والحالة االجتماعية لالجئ، مشيراً إلى أن        
  .            تروني باللغة العربية لتسهيل عمليات البحث عن اسم الالجئ في برنامج الحوسبة االلك

21/9/2010، الخليج، الشارقة  
  

  اعتقال القاهرة مسؤوال أمنيا في حماس يفتح الملفات العالقة .74
بينما تلتزم حركة حماس رسميا الصمت بشأن اعتقال القاهرة محمد دبابش، أحد أبرز مـسؤولي    : رام اهللا 

  .لحركة، واصلت المواقع المحسوبة على حماس شن هجوم على مصر بطريقة غير مباشرةاألمن في ا
وفجر اعتقال دبابش نهاية األسبوع الماضي خالفات بين مصر وحماس التي هددت في بدايـة اعتقالـه                 

وحتـى  . بتدهور أكبر في العالقة، محذرة من أنها ستلجأ إلى خطوات لم تفسرها من أجل إطالق دبابش               
ـ          األمس   ، وهو قائد جهاز األمن     »الضبع«لم تتمكن حماس من إقناع مصر بإطالق سراح دبابش الملقب ب

» وكتبت صحف إسرائيلية ومصرية وعربية ومواقع تابعـة لفـتح         . العام التابع لحركة حماس في القطاع     
  .وحماس عن اعتقال دبابش، وقد تضاربت المعلومات حول السبب الحقيقي العتقاله

اإلسرائيلي الذي يعرف نفسه على أنه موقع استخباري، إن دبابش اعتقل في محاولة             » بكادي«وقال موقع   
من في حماس أطلق صواريخ الجراد على العقبة وإيالت يوم الثالث مـن             «للوصول إلى معلومات حول     

  .»الماضي؟) آب(أغسطس 
ش يعلم أيضا تفاصـيل     عن مصادر استخباراتية شرق أوسطية أنه ال يوجد شك في أن دباب           » ديبكا«ونقل  

 أغـسطس   30حول خاليا حماس التي تعمل حاليا في الضفة الغربية والتي قتلت أربعة إسرائيليين يـوم                
ال يستبعد أن تكون أجهزة المخابرات المصرية قد عملت في اعتقـال            «وأضافت المصادر أنه    . الماضي

  .» واإلسرائيليةمحمد دبابش طبقا لمعلومات حصلت عليها من االستخبارات األميركية
وفي مصر، قالت مصادر مصرية إن دبابش يخضع إلى التحقيق في قضايا تتعلق بأمن مصر القـومي،                 

) كـانون الثـاني   (من بينها مقتل الجندي المصري أحمد شعبان في مواجهات اندلعت برفح فـي ينـاير                
 التي تعتبر     في قطاع غزة    لةالماضي، حيث كان دبابش يقود قوات األمن التابعة للحكومة الفلسطينية المقا          

 وطالب عدد من رفاق الجنـدي        . حراسة الحدود مع الجانب المصري من الحدود مع غزة إحدى مهامها          
شعبان الذي قتل على يد قناص في رفح خالل بيان لهم السلطات األمنية المصرية بضرورة إعادة فـتح                  

ول إلى أسماء القتلـة الحقيقيـين للجنـدي         ملف مقتل زميلهم واستكمال التحقيق في القضية بهدف الوص        
  .المصري

، بعد أن تأكدت األنباء عن تمكن جهاز        »رفاق أحمد شعبان  «وجاءت هذه المطالبات عبر بيان وقع باسم        
  .األمن المصري من اعتقال دبابش

ماس، وقال رفاق شعبان إن دبابش قد تم تكليفه في حينه برئاسة لجنة التحقيق التي شكلها وزير داخلية ح                 
فتحي حماد، وإن دبابش قد أوصى حينها في التقرير النهائي للجنة التحقيق بأن يتم التكتم علـى أسـماء                   

  .اثنين من مقاتلي حماس اللذين تأكد للجنة التحقيق أنهما شاركا في عملية قنص الجندي المصري
 عمليـة كبيـرة لتهريـب       أما في رام اهللا، فقالت مصادر أمنية فلسطينية إن اعتقاله جاء بعد الكشف عن             

  .أجهزة ال سلكية تقدر بماليين الدوالرات عبر األنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر
وفي السياق تضاربت المعلومات حول دخول دبابش مصر بوثائق مزورة أم صحيحة، وهل كان عائـدا                

مباشرة، أمس،  وردت حماس بصورة غير     . من السعودية أو دمشق، وقالت عائلته إنه غادر ألداء العمرة         
التابع للحركة، الذي نقل بدوره عن مصادر مصرية لم يـسمها           » المركز الفلسطيني لإلعالم  «عن طريق   

قولها إن دبابش لم يعتقل على خلفية لها عالقة باألمن القومي المصري، وإنما على خلفية الحصول على                 
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جلعاد شـاليط، وأيـضا بـسالح       معلومات عسكرية لها عالقة بالجندي اإلسرائيلي المحتجز لدى حماس          
ما يؤكد هذه المعلومات أن التحقيقـات       «وأضاف الموقع التابع لحماس، نقال عن المصادر، أن         . الحركة

التي أجراها ويجريها األمن المصري مع المعتقلين الفلسطينيين، وخصوصا من أبناء حماس، ال عالقـة               
إنما بالتكتيكات العسكرية ومخططـات العمـل       لها ال من قريب وال من بعيد باألمن القومي المصري، و          

العسكري المقاوم وأماكن وجود القادة العسكريين، هذه هي المعلومات المطلوبة من أي معتقل فلسطيني،              
خصوصا من أبناء حماس، وهي معلومات أكدتها ضربات االحتالل لمواقع في غزة تم انتزاع معلومات               

ـ  ووصفت المصادر ا  . »بشأنها من المعتقلين   لمصر الذي يـضاف إلـى      » الصيد الثمين «عتقال دبابش ب
القيادي في كتائب القسام، أيمن نوفل، المعتقل في السجون المصرية منذ ثالثة أعوام، قائلـة إن اعتقالـه                  

وعندما سئل أسـامة    . »بالتنسيق بين أجهزة استخبارات مصرية وفلسطينية وأميركية وإسرائيلية       «جرى  
إن قيـادة   «: سي لحماس، عن قضية دبابش، رفض التعقيب واكتفى بـالقول         حمدان، عضو المكتب السيا   

  .»الحركة تتابع الموضوع
 21/9/201، الشرق األوسط، لندن

 
  هل أجهزة األمن المصرية واإلسرائيلية وجهان لعملة واحدة؟ .75

  مصطفى الصواف
 في النظام المـصري     الزالت حركة المقاومة اإلسالمية حماس والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تتأمل          

خيرا و ترى أن مصر الزالت الشقيقة الكبرى رغم كل الممارسات الخاطئة من قبل النظـام المـصري                  
وأجهزته األمنية مع حركة حماس وحكومة غزة والتي كان آخرها قيام جهاز أمـن الدولـة المـصري                  

بعد أن أدى مناسـك     باعتقال محمد دبابش أحد عناصر حركة حماس خالل عودته من زيارة إلى دمشق              
  . العمرة

الغريب أن األجهزة األمنية المصرية ترتكب حماقات كبيرة ومن ثم تكذب بشكل واضح ومتناقض فـي                
نفس الوقت، فمرة تقول االعتقال بسبب اتهام دبابش بالقيام بتهريب أجهزة اتصاالت متطورة إلى قطـاع                

ي المصري على معبر رفح، ثم الحديث عـن         غزة عبر األنفاق، ثم كان الحديث عن عالقته بمقتل الجند         
أعمال ضد األمن القومي المصري ، وهذه االتهامات متكررة ضد من يتم اعتقالهم من عناصر المقاومة                

  . وخاصة حركة حماس، في محاولة لخداع الرأي العام المصري والعربي
ن منظومـة األجهـزة     الحقيقة أن هذه األجهزة األمنية المصرية باتت تعمل بشكل واضح ومكشوف ضم           

األمنية الصهيونية واألمريكية ومخابرات ما يسمى بالرباعية العربية والتي تشكلت عقب فـوز حركـة               
حماس وكانت تهدف إلى تقويض حكم حماس وإنهاء وجودها السياسي في قطاع غـزة، إضـافة إلـى                  

ي تمس بعض القيادات أو     المشاركة في الحصار الذي تلعب فيه مصر دورا رئيسيا ثم هذه االعتقاالت الت            
  . العناصر العسكرية والتي لها عالقة بكتائب القسام

طبيعة التحقيقات التي تجري مع المعتقلين ممن تم التحقيق معهم في سجون مصر بعد ممارسة كل أشكال                 
 التعذيب غير اإلنسانية كانت تركز على العمل المقاوم، وعناصره ، وأدواته واألسلحة وأنواعها، وأماكن             

تخزينها ، وأماكن التدريب، ومعرفة القيادات وتحركاتهم، ونوع السيارات التي يركبونها، وأمور دقيقـة              
التفاصيل، وهذه المعلومات ال تقتصر على ملفات التحقيق التي تحفظ لدى أجهزة أمن مـصر بـل يـتم                   

وم قـوات االحـتالل     وأمريكا وأطراف عربية، حتى أن جزءاً من األهداف التي تق         ) إسرائيل(تبادلها مع   
  . بضربها تكون التحقيقات المصرية قد جمعت عنها معلومات وسلمت إلى االحتالل اإلسرائيلي

وعلى ما يبدو أن األجهزة األمنية المصرية وتحديداً جهازي المخابرات وأمن الدولة يتبادلون األدوار فيما           
و بآخر لمرور بعض األفراد عبر معبر       بينهم، فبعد أن يتم التنسيق مع جهاز المخابرات وحماس بشكل أ          

رفح للسفر للخارج، فيسمح لهذه الشخصيات بالسفر ومن ثم يتم االتفاق مع جهاز أمن الدولة في المطار                 
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أو المعابر بالقيام بدور االعتقال، وعند مراجعة المسؤولين في المخابرات يكيلون ألواناً مـن المـسبات                
 خالفات كبيرة فيما بينهم وأنهم يحاولون أن يساعدوا في اإلفـراج            واالتهامات إلى أمن الدولة وأن هناك     

  ... عن المعتقلين
ولكن امن الدولة يعترض ويرفض، وهذا أسلوب دوني وال أخالقي تلعبه المخابرات مع أمن الدولة، هذا                
ما حدث مع أيمن نوفل، وحدث مؤخرا مع محمد دبابش حيث كان هناك وعـد مـن قبـل المخـابرات                     

 باإلفراج عنه خالل األيام الماضية وهذا لم يحدث، وأخذ اإلعالم المصري يتحدث عـن صـيد     المصرية
  . ثمين، وكأن معبر رفح ومطار القاهرة تحوال إلى مصائد للمقاومة الفلسطينية

المعلومات المتوفرة لدي تقول كالماً خطيراً، إن المخابرات المصرية تساوم حركة حماس على مجموعة              
م إلقاء القبض عليهم لدى أجهزة األمن في قطاع غزة واإلفراج عنهم وتـسليمهم للجانـب                من العمالء ت  

المصري مقابل إطالق سراح دبابش، وهذا أمر خطير جدا يجب التأكد منه، ولو كـان صـحيحا يجـب                 
  . كشف ذلك وفضح الحكومة المصرية

 الـصراع فقـط علـى الـساحة         المقاومة الفلسطينية الزالت تحافظ على استراتيجيتها القائمة علـى أن         
الفلسطينية، وكذلك تؤكد حرصها على األمن القومي المصري؛ ولكن لو استمرت أجهزة األمن المصرية              
تتعامل بهذه الطريقة وتمارس هذه األعمال المنافية لكل األعراف والمواثيق، هذا يستدعي مـن القـوى                

دية، وأن تغير من طريقة التعامـل مـع         الفلسطينية وخاصة حماس أن تتعامل مع الموقف بشكل أكثر ج         
النظام المصري، ألن هذا النظام ال يفهم لغة اإلخوة والجيرة ومفهوم الشقيقة الكبرى، واللغة التي يفهمها                
هي التعامل بالمثل مهما كانت النتائج، ألن هذا النظام ضعيف، وإال لرفض أن يكون تبعـاً وأداة لتنفيـذ                   

  . ية والمشاركة في مالحقة المقاومة وتشديد الحصاراألوامر اإلسرائيلية واألمريك
  21/9/201، موقع فلسطين أون الين

  
  المواقف العربية في حال اندالع حرب في المنطقة .76

  ياسر الزعاترة
هناك كالم كثير يجري تداوله منذ أسابيع حول احتماالت الحرب في المنطقة ، أكانت ضـد إيـران ، أم                    

والحـق أن ذلـك كلـه ال يتجـاوز          . ، وربما سوريا أيضا   ) لبنان(  وحزب اهللا ) قطاع غزة (ضد حماس   
  .التكهنات ، أكان من زاوية القرار أم توقيته

مراكمة األسلحة واإلخالل بميزان القـوى      (الوضع القائم في قطاع غزة ، وفي لبنان ، ومن ثم في إيران              
بدو مختلفا من زاوية نظر الواليات      ليس مقبوال بأي حال من الطرف اإلسرائيلي ، األمر الذي ي          ) التقليدي

دوائرها العـسكرية علـى وجـه       ( المتحدة مهما بلغ انحيازها للهواجس اإلسرائيلية ، حيث ترى األولى           
أن أي حرب في المنطقة ستكون مكلفة للمصالح األمريكية في العراق وأفغانـستان وسـائر               ) الخصوص

  .سرائيلية على أي من الجبهات المشار إليهاالمنطقة ، وهي تبعا لذلك تتحسب من تبعات مغامرة إ
 واالنتكاسة المشابهة في الحرب علـى       2006في المقابل ، ال يبدو الجيش اإلسرائيلي بعد انتكاسة تموز           

قطاع غزة ، ال يبدو في مزاج حرب جديدة تنطوي على مواجهة أرضية ، لكنه واضح الحسم فيما يتعلق                   
يراني ، من دون أن يحسم الوجهة علـى صـعيد التوقيـت ،              بضرورة التخلص من السالح النووي اإل     

بخاصة في ظل الفيتو ، وأقله االعتراض األمريكي على خطوة من هذا النوع في هذا التوقيت بالـذات ،                   
  .األمر الذي ينطبق بدرجة ما على الموقف من قطاع غزة ولبنان

ون األمر محسوما لجهة االنطـالق أو  كل ذلك يؤكد أن أجواء الحرب قائمة في المنطقة ، من دون أن يك       
الشروع في التنفيذ ، األمر الذي يجعل من السؤال الذي يطرحه هذا المقال مبررا ، ولو من زاوية الرؤية             

والسؤال الذي نعنيه يتعلق بالموقف العربي ، الرسمي منه والشعبي من شن حـرب              . االفتراضية ال أكثر  
  .ورياعلى إيران ، أو حماس أو حزب اهللا أو س
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األرجح أن يواصل االنقسام العربي التقليدي فعله ، األمر الذي لن يختلف كثيرا في حال كانت الحـرب                  
ضد إيران أم ضد قطاع غزة ولبنان ، والنتيجة أن معظم الدول العربية ستسكت على العـدوان ، فيمـا                    

  . إيرانستبادر بعضها إلى مساندته من الناحية العملية ، بخاصة إذا كانت الحرب ضد
وفي العموم ، فإن القناعة بخطر المشروع اإليراني تبدو سائدة على نحو واضح في الكثير من األروقـة                  
الرسمية العربية ، ال سيما أن إيران لم تقدم ما يكفي من األدلة على خطأ هذا التقدير ، تحديدا في الملف                     

البحرين على سبيل   (ذا البلد أو ذاك     العراقي ، فضال عما يصدر بين الحين واآلخر من تصريحات بحق ه           
  ).المثال

من المؤكد أن الموقف من حرب على قطاع غزة ، وإلى حد ما على لبنان ، سيكون مختلفا بعض الشيء                    
، لكن جوهره سيكون واحدا من زاوية نظر محور االعتدال ، سواء تم ذلك عـن قناعـة ، أم بـسبب                      

  .الضغوط
ابتداء سيقف بقوة ضد أي عدوان جديد على قطاع غزة ، وبدرجة            الموقف الشعبي سيكون مختلفا ، فهو       

أقل على لبنان بسبب تشكيك تيارات إسالمية معروفة بحزب اهللا على خلفية مذهبية ، لكنه فـي الحالـة                   
اإليرانية سيكون أكثر انقساما ، ولن تعدم من يمارس الشماتة بحق تلك الدولة ، معتبرا أن اهللا عز وجل                   

بحسب أولئك ال يقل خطرا على األمة من المـشروع          " الصفوي"ن بالظالمين وأن المشروع     يدفع الظالمي 
  .الصهيوني األمريكي، إن لم يكن أخطر بحسب البعض

ورغم شكوكها في السلوك اإليراني ، ستقف       ) اإلسالمية طبعا (لكن األرجح أن الغالبية الساحقة من األمة        
ر عن غضبها بالمستوى المطلوب بسبب التشديد األمني ، وفي          ضد العدوان ، حتى لو لم تتمكن من التعبي        

  .العموم سيتأثر ذلك التفاعل بطبيعة العدوان ومداه الزمني ومستوى همجيته
في ضوء ذلك ، يبدو من األفضل إليران أن تواجه عملية شيطنتها من قبل الغـرب تمهيـدا لـضربها                    

ي تعرف الطريق إلى ذلك مـن دون شـك ، بـدءا             بمواقف تستعيد ثقة العالم اإلسالمي السني بها ، وه        
بترتيب أوراق العراق على نحو مختلف ، وليس انتهاء بوقف أية محاوالت للتبشير المذهبي أنى كانت ،                 

  .فضال عن دعم أية محاوالت للعبث بأمن دول المنطقة
  21/9/2010، الدستور، عمان

  
  الفلسطينيون أمام احتمال فشل المفاوضات .77

  ماجد كيالي
، التـي   »2كمب ديفيد   «تذكّر الجولة التفاوضية الجارية حالياً بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بمفاوضات          

، ففي حينه أجريت تلك الجولة تحت الرعايـة األميركيـة           )2000يوليو  /تموز(جرت قبل عشرة أعوام     
 جـاءت بعـد إلحـاح    المباشرة، وبناء على إلحاح من الرئيس بيل كلينتون، في حين أن الجولة الحاليـة             

  .ومتابعة من الرئيس باراك اوباما
الالجئين والقدس والحدود   (عدا عن ذلك فإن هاتين الجولتين افترضتا التفاوض على قضايا الحل النهائي             

التـي تفتـرض انـسحاب      (، من دون االنتهاء من المرحلة االنتقاليـة         )والمستوطنات والترتيبات األمنية  
ي المحتلة وفتح المعابر من البر والبحر والجو وتمكين الفلسطينيين من التنقل            إسرائيل من غالبية األراض   

، وفي وضع لم يكن فيه أي من الطرفين المعنيين جاهزاً أو            )بين الضفة وغزة واإلفراج عن كل المعتقلين      
  .ناضجاً للقبول بمطالب الطرف اآلخر

أفضل للفلسطينيين من ظـروف التفـاوض       لكن ينبغي لفت االنتباه إلى أن ظروف الجولة السابقة كانت           
مع ذلك يمكن مالحظة معطيات جديدة ومغايرة في الوضع اإلقليمـي، وبالنـسبة الـى مكانـة                 . الحالية

إسرائيل، ربما هي التي حثّت على عملية التسوية، وحفّزت األطراف الدولية واإلقليمية على السير فـي                
دم هذه المعطيات تدارك التعثّر األميركي في العـراق،         ويأتي في مق  ). على رغم تعنت إسرائيل   (اتجاهها  
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والحد من نفوذ إيران في الشرق األوسط، ولجم قوى اإلسالم السياسي المسلحة، ودعم االسـتقرار فـي                 
ولعلنا نذكّر هنا اعتبار    . المنطقة، وكذلك خلق الظروف األنسب لمحاربة اإلرهاب في أفغانستان وباكستان         

رة األميركية أن سياسات إسرائيل باتت تشكل عبئاً على األمن القـومي وعلـى              كثيرين من أركان اإلدا   
  .مصالح الواليات المتحدة في المنطقة

ومعنى ذلك أن مصير هذه المفاوضات مرهون تماماً بمدى الضغط الذي يمكن أن تمارسـه األطـراف                 
ا في حال ترك الفلـسطينيون      أم. الدولية على إسرائيل للمضي في التسوية، وفق معايير الشرعية الدولية         

وحدهم في مواجهة االمالءات اإلسرائيلية المعروفة والمجحفة فهذا يعني أن مـصير هـذه المفاوضـات      
  .، وتالياً فإن ثمة تداعيات خطيرة لهذا الفشل»كمب ديفيد«محكوم بالفشل، كسابقتها في 

 السير بمشروع التـسوية وفـق       وتبين عديد من مؤشرات التفاوض الحالية أن إسرائيل مصرة على عدم          
قبـل ترسـيم    (المرجعيات الدولية، وأنها ما زالت على مطالبها المتعلقة ببحث الترتيبـات األمنيـة أوالً               

، واعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، واعتبار اتفاق التسوية معهم بمثابـة نهايـة لمطـالبهم               )الحدود
  .الوطنية

 أنها بمثابة محاولة من نتانياهو لالنقالب على عمليـة التـسوية            ومن تفحص هذه الشروط يمكن مالحظة     
، ففي شرط االتفاق على الترتيبات األمنية تتوخّى إسرائيل ترسيم الحدود           )1993حتى وفق اتفاق أوسلو     (

ال سيما فـي جـوار القـدس        (بناء على اعتباراتها األمنية، التي تتطلب ضم أجزاء من أراضي الضفة            
وثمة تسريبات تفيـد بـأن      ). في نطاق تبادلي  (ليس وفق اعتبارات االستيطان فحسب      ، و )ومنطقة الغور 

، مـا   )مع ترتيبات معينة  (إسرائيل قد تذهب الى حد قبول بقاء بعض المستوطنات ضمن أراضي السلطة             
هـذه  يعزز االنطباع بأن األنشطة االستيطانية لم تعد بمثابة العقبة الكأداء التي ال يمكن التغلب عليها في                 

المفاوضات، خصوصاً مع تسريب أخبار تتعلق بإمكان تعليق البناء لثالثة أشهر جديدة، أو البناء فقط في                
  .المستوطنات التي يمكن أن تكون ضمن إطار تبادل األراضي

لالجئين الفلسطينيين  » حق العودة «فإن إسرائيل تتوخّى منه شطب      » يهودية الدولة «أما بالنسبة الى شرط     
، اختار كل منهما حق     »القومية«عتبار اليهود والفلسطينيين بمثابة جماعتين متمايزتين من الناحية         إليها، با 

فـي الـضفة    (وانتم هناك   ) في إسرائيل (تقرير المصير في أرضه، أو في إقليمه، على طريقة نحن هنا            
ـ  48الجماعية لفلـسطينيي    / ، كما أن هذا األمر يعني إنهاء المطالب القومية          )وغزة صر مطـالبهم    وح

وهذا ما يفسر إصرار إسرائيل علـى اعتبـار مجـرد إقامـة دويلـة               . بالشؤون الفردية واإلنسانية فقط   
  .للفلسطينيين بمثابة نهاية لمطالبهم الوطنية

وبالقياس الى التجارب التفاوضية السابقة، فإن إسرائيل، في ظل حكومة نتانياهو تعمل فقط على المناورة               
ية الحالية، وتحاول كسب الوقت، لالستمرار فـي الـضغط علـى الفلـسطينيين،              على المعطيات السياس  

  .وتقليص طموحاتهم الوطنية
ومـاذا بعـد؟ أو مـا هـي         : والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه المقارنة بين الجولتين السابقة والحالية          

ية السابقة أدى إلى تـصدع      التداعيات التي قد تنجم عن انهيار هذه الجولة، إذا كان انهيار الجولة التفاوض            
فـي ظـل حكـم      (التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، ودفع إلى المواجهات المسلحة، وقيـام إسـرائيل             

  باالنقضاض على السلطة وتقويض اتفاق أوسلو ومعاودة احتالل الضفة؟) بزعامة شارون» الليكود«
أو العـودة إلـى خيـار المقاومـة         » ثالثةانتفاضة  «طبعاً ال نقصد من هذا الكالم اإليحاء بإمكان اندالع          

المسلحة، فالظروف الحالية تستبعد هكذا خيارات، لكن القصد منه التأكيد أن انهيار المفاوضات الحاليـة               
سيأتي بتداعيات ربما لن تكون آثارها اقل خطورة من سابقتها، بغض النظر عن الشكل الذي يمكـن أن                  

  .تتمظهر به
بأن هذه  ) لدى كل األطراف  (مة إجماع، بين المراقبين والمهتمين والمعنيين       وبقول آخر فمن المعلوم أن ث     
وأنه في حال   . لحل الدولتين » النبضة األخيرة «، أو بمثابة    »غرفة اإلنعاش «المفاوضات تكاد تكون بمثابة     
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يفـتح  تمنّع إسرائيل عن السير في هذا االتجاه، بطريقة معقولة، فإنها بذلك تكون كمن دفن هذا الحل، ما                  
الباب على حلول أخرى، من بينها استمرار األمر الواقع، على شكل وجود كيان فلسطيني محاصر فـي                 

، مع استمرار االحتالل واالستيطان، ونشوء واقع مـن دولـة           »حماس«قطاع غزة، تحت سيطرة حركة      
التمييز العنصري  ، في الضفة، لكن على قاعدة عالقات قائمة على الهيمنة االستعمارية و           »ثنائية القومية «
  ).على أساس ديني(

القصد مما تقدم القول إن انهيار الجولة التفاوضية الحالية ربما يؤدي إلى تعزيـز ضـمور المـشروع                   
، لكـن هـذا     )في الضفة وقطاع غزة   (الوطني الفلسطيني، كما تم تظهيره كمشروع استقالل للفلسطينيين         

، بقدر ما يعني اندراجه، وربما انبثاقه مجدداً، ضمن         الضمور لن يعني اختفاء هذا المشروع أو اضمحالله       
التحوالت التي تحيط بظاهرة إسرائيل، من النواحي السياسية والثقافية والديموغرافية، وهـي تحـوالت              

  .يصعب التكهن بمساراتها، كما أنها ترتبط بالتحوالت الجارية في منطقة الشرق األوسط
  21/9/2010، الحياة، لندن

  
  :كاريكاتير .78
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