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   جاهزة لمواجهة عسكرية في حال فشل المفاوضات"إسرائيل": كنازيأش .1

 رئيس األركان، أشكنازي إنه ال يتوقع انفجار انتفاضة ثالثة في حال فشل قال:  نظير مجلي- تل أبيب
المفاوضات هذه المرة، مثلما كان حصل في أعقاب فشل المحادثات بين الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر 

الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إيهود باراك، ولكنه يتوقع أن تكون هناك هبة جماهيرية عرفات، ورئيس 
: ووجه تهديدات مباشرة، إذ قال. ومع ذلك فقد حرص على القول إن قواته جاهزة. محدودة وتخبو سريعا

تفظ ولكن الجيش اإلسرائيلي يح. إن هناك جهات تعمل بايحاء من إيران وتحاول عرقلة عملية التفاوض«
وقال إن من أجل األمن ال . »وفقا للضرورة) الضفة الغربية(بحرية العمل في مناطق يهودا والسامرة 

» ب«أو منطقة ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة إداريا وأمنيا(» أ«يهمه إن كانت تلك مناطق 
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مد على القدرات األمنية ألجهزة ، ألنها ببساطة ال تعت)الخاضعة إداريا للسطة الفلسطينية وأمنيا إلسرائيل(
  .األمن في السلطة الفلسطينية إنما ستجتاحها قواته وفقا للضرورة

 عملية اقتحام في الضفة 848وكشف أشكنازي أن قواته بادرت في الشهرين األخيرين وحدهما إلى 
ملية تفجير  ع20 فلسطينيا ومنعت بذلك نحو 447 اقتحاما في كل يوم، واعتقلت 30الغربية، أي بمعدل 

وقال إنه يتوقع أن تتصاعد هذه المحاوالت في األيام واألسابيع المقبلة، في . دامية ضد أهداف إسرائيلية
ففي حال االتفاق على االستمرار في التجميد، هناك . ضوء نتائج الخالف حول تجميد البناء االستيطاني

ن بالمثل، وإذا لم يستمر التجميد وعاد خطر اعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين وهؤالء سيردو
  .المستوطنون يبنون البيوت، فإن الفلسطينيين سينفجرون

لن نسمح بأن يعود الوضع في قطاع غزة إلى ما كان «: وانتقل إلى تهديد حماس في قطاع غزة قائال
ال وق. »)2009 - 2008الحرب العدوانية على قطاع غزة في (عليه قبل عملية الرصاص المصبوب 

  .»إن حركة حماس ستتحمل نتائج أي عملية إطالق نار باتجاه إسرائيل«
وكان أشكنازي يتكلم أمام لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، أمس، فتطرق إلى صفقة الصواريخ الروسية 
ة المضادة للسفن مع سورية، وقال إن قواته تتابع هذه الصفقة منذ بداياتها والقيادة السياسية اإلسرائيلي

واعتبر األمر مقلقا، ألنه يخل في التوازن العسكري في المنطقة ويفتح الباب . فشلت في إلغائها أو إيقافها
  .أمام خطر وصول هذه الصواريخ إلى أيدي حزب اهللا اللبناني

  22/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  العالم متفهم لموقفنا بضرورة وقف االستيطان : عباس .2
" متفهم لموقفنا بضرورة وقـف االسـتيطان      "علن الرئيس عباس امس ان العالم        ا - وكاالت   –نيويورك  

االسرائيلي الذي يشكل العقبة االساسية امام نجاح المفاوضـات المباشـرة بـين الطـرفين االسـرائيلي                 
  .والفلسطيني

ان "ك  وقال للصحافيين عقب لقائه المستشارة االلمانية انغيال ميركل في مقر االمم المتحدة فـي نيويـور               
  ".العالم متفهم لموقفنا بضرورة وقف االستيطان وان الموقف العالمي مقتنع ان االستيطان غير شرعي

ان اهتمامنا مركز ومنصب خالل لقائنا      "واضاف الرئيس على هامش اعمال الجمعية العامة لالمم المتحدة          
رار المفاوضات وفـق وقـف      زعماء العالم هنا في نيويورك على ايضاح موقفنا من عملية السالم واستم           

  ".االستيطان في االراضي الفلسطينية
وعقد الرئيس عباس، امس، بمقر إقامته في نيويورك، سلسلة من االجتماعات مـع كـل مـن رئـيس                   

ومع نائب رئـيس الـوزراء      . الدومينكان ليونيل فرناندز، ومع الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس       
  . فانيكرالبلجيكي، وزير الخارجية، ستيفن

وقال الرئيس انه تم ابالغ الحكومة االسرائيلية بالموقف الفلسطيني تجاه المفاوضات فـي حـال اسـتمر                 
وقال في بداية اجتماعه مع الرئيس االسرائيلي شمعون بيريس في مقر اقامة الرئيس عبـاس               . االستيطان

ا على سؤال حول رد فعل السلطة       وذلك رد " موقفنا ابلغناه للحكومة االسرائيلية وهي تعرفه     "في نيويورك   
ولم يدل عباس بمزيد من التفاصيل عن جوهر الموقف          .الفلسطينية تجاه المفاوضات اذا استمر االستيطان     

  .الذي ابلغه السرائيل
  22/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  طنية جريمة ومساس بالقيم الوه ويعّد"زيدان" السلطة للنائب اعتقاليستنكر " التشريعي" .3

الدكتور عزيز دويك، رئيس المجلس ، أن الضفة الغربية   من 22/9/2010، موقع فلسطين اآلن  ذكر
التشريعي الفلسطيني، أكد أن ما جرى على يد أجهزة فتح في الضفة الغربية ضد النائب عبد الرحمن 
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بق مع محمود جرى في لقاء سا"، مشدداً أنه "عمل مستهجن ومستقبح ومدان بأشد العبارات"زيدان، 
  ". عباس االتفاق على أن يحترم القانون األساسي

وقال دويك، خالل مؤتمر صحفي عقده بصحبة النائب زيدان بعيد اإلفراج عنه من سجون عباس 
يوم أليم وحزين في تاريخ شعبنا الذي اعتدي فيه على أحد النواب، النائب والوزير السابق عبد : "بالضفة

م منزله وتحطيم محتوياته، واالعتداء على نائب يتمتع بحصانة مؤكدة وفق المادة الرحمن زيدان، واقتحا
  ".  البند الثاني، الذي ال يجيز ألي من األجهزة األمنية تفتيش النائب أو ممتلكاته53

وحمل رئيس المجلس التشريعي أجهزة فتح والمستوى السياسي والعسكري في السلطة مسؤولية ما 
اليوم ما بعده، فهذا االعتداء ال يعتبر على عضو واحد، إنما على كل المجلس لهذا : "جرى، وأضاف

التشريعي، واعتداء على شرعية الشعب الفلسطيني الذي اختار نوابه بإرادة حرة نزيهة شهد العالم كله 
  ". بنزاهتها

ن مرور عام بالرغم م: "وأبدى دويك اعتذاره للنواب والصحفيين لمنعهم من دخول مقر التشريعي، وقال
  ". ونصف العام على خروجي من سجون االحتالل، لم أتمكن من دخول مقر التشريعي

لقد تغولت السلطة في رام اهللا على نواب المجلس التشريعي وتوجت االعتداء على الشرعية : "وأضاف
 وشدد على أن ما جرى عمل غير مسؤول صدر من فئة". بهذا العدوان الذي حصل على النائب زيدان

  .باغية خارجة عن الدستور والشرعية الفلسطينية
المجلس  أن أحمد المصرينقالً عن مراسله غزة  من 21/9/2010موقع فلسطين أون الين،  وأضاف

، اعتقال األجهزة األمنية التابعة 2010-9-21التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة استنكر الثالثاء 
ائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغير واإلصالح عبد للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للن

الرحمن زيدان، معتبراً الخطوة بالطريق لتي تواصل فيه األجهزة األمنية محاولتها الستئصال القيم 
  . وضرب المعاني الوطنية في المجتمع

عة للسلطة إن إقدام األجهزة األمنية التاب: "أحمد بحر.وقال النائب األول في المجلس التشريعي د
الفلسطينية في الضفة الغربية على خطف النائب عبد الرحمن زيدان واالعتداء عليه وعلى أهل بيته يعبر 

  ". عن تخبط واضح وغياب الرؤية الوطنية التي تحكم النظام الفلسطيني
النائب عن واعتقلت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة فجر الثالثاء 

كتلة التغيير واإلصالح عبد الرحمن زيدان بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، وقد أخلته بعد عدة 
  . ساعات من االعتقال

من جديد تكشف سلطة رام اهللا عن عمق انحطاطها الوطني والسياسي واألخالقي، ومدى : "وأضاف بحر
 في إطار حملتها المنهجية المتواصلة لضرب انسالخها عن قيم وأعراف وتقاليد شعبنا الفلسطيني،

، مشيراً إلى أن "المقاومة واستئصال القيم وضرب كل معاني الوطنية بين صفوف الشعب الفلسطيني
يعتبر جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخالقية وانتهاكاً فاضحاً للحصانة "المساس بالنواب و عوائلهم 

   ".البرلمانية التي يتمتع بها النواب
إن جريمة االعتداء على النائب زيدان إنما تأتي في إطار الحملة السياسية واألمنية المتواصلة : "وتابع

التي تمارسها سلطة المقاطعة ضد النواب وعائالتهم، والتي لم تتوقف في يوم من األيام، إلخماد صوت 
، مستنكراً مواصلة األجهزة "ةالنواب النابض الذي يفيض عمال وبذال وعطاء لخدمة شعبنا وقضيته الوطني

  . األمنية لمنع النواب من مزاولة أعمالهم وواجباتهم البرلمانية
وحمل األجهزة األمنية المسؤولية الكاملة عن اعتقال زيدان، وعن حياة نواب المجلس التشريعي، وما 

قواه وشرائحه يترتب على ذلك من ردود أفعال شعبية أو فصائلية، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني و
  . االجتماعية إلى دعم النواب في وجه محاوالت االستهداف التي يتعرضون لها
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نشد على يد النائب زيدان " وأكد بحر تضامنه مع النائب زيدان وكافة نواب المجلس التشريعي قائالً 
دفاع عنها والنواب الذين أثبتوا عمق انتمائهم لوطنهم ومدى تالحمهم مع قضية شعبهم واستعدادهم لل

  ". والتضحية في سبيلها
ودعا بحر الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والبرلمانات العربية واإلسالمية لعقد جلسة عاجلة 
تهدف لبحث ممارسات السلطة واألجهزة األمنية فيها بحق نواب المجلس التشريعي وعائالتهم، مؤكداً 

لجم حال االنحطاط والتدهور الذي تمارسه السلطة على "على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة بهدف 
  ". أرض الضفة الغربية

النائب زيدان وقال أن  محمد يونس نقالً عن مراسلهارام اهللا  من 22/9/2010لندن،  الحياة،وأوردت 
  الثلثاء وأجروا فيه تفتيشاً-ان حوالى مئة رجل أمن إقتحموا منزله بعد منتصف ليل االثنين " الحياة"لـ

دقيقاً استمر زهاء ساعة، تعرضوا له وألسرته خاللها باساءات لفظية، وصادروا منه جهازي حاسوب 
وثالثة اجهزة هاتف نقال، قبل ان يقتادوه مقيد اليدين من قريته دير استيا الى مركز أمني في مدينة 

  .طولكرم المجاورة
االهانة "المركز االمني في اشارة الى واضاف ان احد ضباط االمن اقتاده من قميصه وادخله عنوة الى 

في المركز، وحذوره من مغبة " شدة وبسخرية"وقال ان ثالثة ضباط أمن تعاملوا معه بـ". وعدم االحترام
وقال إنهم وجهوا له تحذيرات على تصريحاته االخيرة التي اعتبر فيها . مواصلة انتقاداته الحادة للسلطة

. رم الجمعة الماضي ثمرة للتنسيق االمني بين السلطة واسرائيلاغتيال احد اعضاء الحركة في طولك
  .هي التي تجري تنسيقاً أمنياً مع اسرائيل" حماس"وتابع ان ضباط االمن قالوا له ان 

  
   زيدان النائب اختطافأمر لجنة تحقيق ومحاسبة من اصدر بتشكيل يطالب عباس خريشة  .4

ـ     اكد حسن خريشة النائب     : وليد عوض  -رام اهللا    القـدس  'الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ل
الثالثاء بان قوات االمن الفلسطينية اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة قبـل الماضـية منـزل                 ' العربي

النائب عن محافظة طولكرم المهندس عبد الرحمن زيدان واقتادته بالقوة الى مقر المجمع االمني حيـث                
  .زة االمنية التي وجهت له تحذيرات شديدة اللهجةاحتجز في مكتب قيادة االجه

ـ    اللي صار انهم رجال االمن ذهبوا الى بيته وفتحوا الباب بالقوة           ' 'القدس العربي 'واضاف خريشة قائال ل
واخذوه معهم واحتجزوه عند رؤساء االجهزة االمنية حيث اجتمعوا معه في مقـرهم واطلقـوا سـراحه                 

  .، مشيرا الى انه تم تهديده من قبل قادة االجهزة االمنية'تصف الليلالساعة الثانية والنصف بعد من
اختطاف نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تشكيل        'وشدد خريشة على ان هذه اول مرة يتم فيها          

  .'1996اول مجلس تشريعي عام 
تشكيل لجنة تحقيق   واوضح خريشة بانه وجه رسالة خطية للرئيس الفلسطيني محمود عباس يطالبه فيها ب            

ومحاسبة من اصدر امر اختطاف زيدان والذين نفذوا القرار كون ذلك الرجل يتمتع بحـصانة برلمانيـة                 
  .كونه نائبا في المجلس التشريعي

هذا ترد امني خطير ومساس غير مسبوق بالقيم الديمقراطية والحصانة البرلمانية التـي نـص               'واضاف  
  .'عليها القانون الفلسطيني

اختطاف وتوجيـه رسـائل غيـر       'خريشة النائب المستقل في التشريعي بان ما جرى لزيدان هو           وشدد  
  .'مفهومة تؤدي لتصعيد وتشنج في الساحة الفلسطينية

واوضحت مصادر فلسطينية بان اختطاف زيدان المحسوب على حركة حماس وتهديده جـاءا ردا علـى       
طؤ مع قوات االحتالل التي اغتالـت الجمعـة احـد           تصريحات صحافية اتهم فيها االجهزة االمنية بالتوا      

ومن جهتها نفت السلطة الفلسطينية ان تكون االجهزة االمنية قـد اعتقلـت              .نشطاء حماس في طولكرم   
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النائب في حركة حماس عبد الرحمن زيدان، مؤكدة انه لم تصدر بحق زيدان اي مذكرة اعتقـال، جـاء                   
  .باعتقالهذلك ردا على اتهامات حماس الجهزة االمن 

واكد العميد طالل دويكات محافظ طولكرم، رئيس اللجنة االمنية في المحافظة ان زيدان موجود في بيته                
وبين اهله، ولم تقم االجهزة االمنية باعتقاله، موضحا ان ما جرى هو قيام اجهزة االمن بمداهمـة احـد                   

  .لالمنازل السباب امنية وتصادف وجود النائب زيدان داخل هذا المنز
  22/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
   العشرة المقبلةاأليام المباشرة سيتحدد خالل المفاوضاتمصير : ابو ردينة" .5

 اعلن المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان مصير المفاوضات المباشـرة بـين               : وكاالت –نيويورك  
ان هناك جهودا دولية كبيـرة جـدا        "قال  و. الفلسطينيين واالسرائيليين سيتحدد خالل االيام العشرة المقبلة      

ان "واضـاف    ".تبذل لتجاوز العقبات في طريق استمرار المفاوضات المباشرة وخاصة عقبة االستيطان          
ال يوجد حتى االن    "مشيرا الى انه    " االيام العشرة القادمة ستكون حاسمة وسيتحدد فيها مصير المفاوضات        

  ".اي اختراق وتقدم في هذا المجال
ان الموقـف الفلـسطيني ال      "بو ردينة الموجود في نيويورك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس           وجدد ا 

يزال ملتزما بعملية السالم دون استمرار االستيطان الذي يجب وقفه او استمرار تجميده مـن اجـل ان                  
  ".تستمر المفاوضات

س منتخب للسلطة الفلـسطينية     قائد قوي للشعب الفلسطيني ألنه رئي     "واضاف ابو ردينة ان الرئيس عباس       
ورئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية ولديه شرعية تاريخية ويستطيع وقادر على صـنع الـسالم لـشعبه                

  ".ولشعوب المنطقة رغم بعض االعتراضات الداخلية الفلسطينية بسبب ديموقراطية الساحة الفلسطينية
دل الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني والذي       قادر ويستطيع صنع السالم العا    "وتابع ابو ردينة ان عباس      

  ".ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية
  22/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  منيب المصري جهود  وعباس أفشل.. المصالحةعلىهناك فيتو مصري : دويك .6

لدكتور عزيز دويك الحكومة المصرية واألمريكية عدم تحقيق حمل رئيس المجلس التشريعي ا: غزة
  .المصالحة الفلسطينية، مؤكداًَ وجود فيتو مصري أمريكي عليها

ان رئيس السلطة :" دويك في مقابلة عبر الهاتف مع مراسل فلسطين اليوم اإلخبارية. وأوضح د
طيني منيب المصري في مهدها أفشل جهود رجل األعمال الفلس" أبو مازن"الفلسطينية محمود عباس 

  .عندما أبلغه حرفياً بأن تذليل العقبات أمام المصالحة يعني توقيع حركة حماس على الورقة المصرية
وفي سياق آخر أوضح رئيس المجلس التشريعي أن النهج اإلقصائي الذي تتبعه السلطة ضد الوجود 

كداً أن هذا النهج يائس وكلما زادت هذه اإلسالمي في الضفة الغربية متبع وقائم منذ زمن بعيد، مؤ
  .الهجمة كلما زادت شعبية حركة حماس وأبناء اإلسالم في محافظات الضفة الغربية وتجذرت

دويك في تلويح رئيس السلطة محمود عباس بتقديم استقالته في حال فشل . من جهة أخرى شكك د
ف أصحاب نهجه، وتصريح أبو مازن المفاوضات، موضحاً أن مشروع المفاوضات فاشل أصالً باعترا

  .فشل لمشروع التسوية% 99نفسه الذي تنبأ بنسبة 
وعن االعتقاالت التي تجري من قبل أجهزة أمن الضفة ضد عناصر حركة حماس وفصائل المقاومة، 
 أوضح دويك أن العدد يفوق يوماً بعد يوم وال يوجد أرقام محددة نظراً لالعتقاالت واالفراجات المتقاربة،

وأكد أن المعتقلين يتعرضون لتعذيب شديد في .  شخصاً عقب عملية الخليل البطولية550لكن العدد يفوق 
  .أروقة التحقيقات
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وعن وضع النظام العربي من القضية الفلسطينية، قال رئيس المجلس التشريعية إن النظام العربي 
لعالمين ونحن اليرضينا ما ال الرسمي فاشل وهو في مرحلة االحتضار وموقفه ال يرضي اهللا رب ا

  .مؤكداً أن النظام العربي نفظ من قضية فلسطين. يرضي اهللا
  21/9/2010وكالة فلسطين اإلخبارية، 

  
  "موعد مع الحرية" النجاح في تنفيذ وثيقة علىفياض يؤكد إصرار السلطة  .7

نية على النجاح أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض على إصرار السلطة الوط: ب.ف.ا-نيويورك 
في تنفيذ وثيقة موعد مع الحرية، وبما يضمن انجاز اإلجراءات وأولويات عمل السلطة الوطنية التي 
تتضمنها، والهادفة إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية خالل العام الثاني واألخير 

، وأشار إلى أن ما تم تحقيقه في "قامة الدولةفلسطين إنهاء االحتالل وإ"من خطة العامين للسلطة الوطنية 
العام األول من الخطة، بفضل التفاف شعبنا حولها، ومن خالل العمل المتفاني لموظفي القطاع العام، 
ودعم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إنما يدعو إلى الثقة بانجاز ما تبقى من الخطة وفق 

  .عد مع الحريةاألولويات التي تضمنتها وثيقة مو
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء، أمام اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة 

في نيويورك، وكذلك في تصريحات صحفية متعددة مع " مؤتمر المانحين) "AHLC(للسلطة الوطنية 
ية واألمنية الفلسطينية من حيث أشار فياض إلى ما حققته المؤسسات المدن. وسائل اإلعالم المختلفة

منذ اجتماع اللجنة في مدريد في "انجازات، والتي تضمنها التقرير المقدم من السلطة الوطنية، وقال 
نيسان الماضي، واصلت المؤسسات المدنية واألمنية الفلسطينية العمل الجاد لتحسين أداء مؤسساتنا 

ذا االنجاز من خالل العمل المتفاني لموظفي وتحقق ه. الحكومية، لضمان إيصال الخدمات للمواطنين
  ". القطاع العام، وذلك بدعم من القطاع الخاص الفلسطيني والمجتمع المدني

  22/9/201الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   فياض يغادر مؤتمر الدول المانحة غاضباً:"يديعوت" .8
، أن رئيس 2010-9-21اء اإلسرائيلي مساء الثالث" يديعوت أحرونوت"ذكر موقع صحيفة : وكاالت

سالم فياض، انسحب من مؤتمر الدول المانحة والذي عقد على هامش الجمعية . حكومة رام اهللا، د
العمومية في نيويورك، غاضباً وذلك بعد رفض نائب وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي داني أيالون 

  . في البيان الختامي لالجتماع) إقامة دولتين(مصطلح 
وأضاف بعد أن غادر سالم . وليس فقط إقامة دولتين) دولتين لشعبين(يجب أن يكتب : "لونوقال ايا

  ". ماذا يريد الفلسطينيون دولة فلسطينية واحدة أو دولة ثنائية القومية؟: "فياض قاعة االجتماع
: د قائالًتسهيالت لسكان الضفة الغربية، ولكن أيالون ر) إسرائيل(و طالب فياض خالل االجتماع أن تقدم 

لن نراهن على امن إسرائيل، كل شيء مرتبط بأمن إسرائيل وعلى الدول المانحة أال تعطي أموالها "
 ". للسلطة الفلسطينية للتحريض ضد إسرائيل ولمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية
  21/9/2010، فلسطين أون الينموقع 

  
  ائم االحتالل بحرب غزة األمم المتحدة لتقريرها عن جرتجاهلالحكومة في غزة تدين  .9

دانت الحكومة الفلسطينية تجاهل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون :  عبد اهللا التركماني-غزة 
للتقرير الذي سلمته لجان التحقيق في قطاع غزة، حول جرائم االحتالل أثناء الحرب األخيرة على 

إن هذا اإلجراء : "أسوة بالتقرير اإلسرائيلي، قائلةًالقطاع، والذي طلبته لجنة التحقيق الدولية، وعدم نشره 
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يعني انحياز األمم المتحدة وبان كي مون شخصياً لصالح االحتالل على حساب الضحايا الذين سقطوا في 
  ". الحرب األخيرة على قطاع غزة

سة دولة ، خالل االجتماع األسبوعي للحكومة الحكومة الفلسطينية، برئا2010-9-21جاء ذلك، الثالثاء 
رئيس الوزراء إسماعيل هنية، حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد السياسي واإلداري 
واألمني والميداني والمالي وخاصة التطورات السياسية في ملف المفاوضات، واالعتقال السياسي في 

  . الضفة، والتصعيد اإلسرائيلي ضد الضفة والقطاع
صادر عن االجتماع، الدول األعضاء في األمم المتحدة إلى التدخل إلزالة ودعت الحكومة في بيانها ال

هذا الغبن بشعبنا الفلسطيني ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها األمانة العامة لألمم المتحدة لصالح "
االحتالل على حساب الشعب المحتل وعلى حساب الضحايا وتمكين صوت الضحايا من الوصول إلى 

  ". نشر التقرير أسوة بالتقارير األخرىالعالم و
كما دعت الحكومة األمم المتحدة إلى وقف التجاهل المتعمد لما نص عليه تقرير غولدستون من خطوات 

عن أي تمادي لالحتالل في جرائمه "لمعاقبة قادة االحتالل، محملةً األمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية 
  ". يازضد شعبنا مستندا إلى هذا االنح

  21/9/2010، فلسطين أون الينموقع 
  

  المباشرة بدون مرجعية لن تنجح المفاوضات: منيب المصري .10
رجح رئيس وفد المستقلين الفلسطينيين ورجل األعمال منيب المصري، عدم نجاح :  أدهم الشريف-غزة 

  . جعيةدون تحديد أي مر) إسرائيل(المفاوضات المباشرة الجارية بين السلطة الفلسطينية و
، مؤكدا أن األولوية "ال أعتقد أن المفاوضات ستنجح": "فلسطين"وقال المصري في تصريح لصحيفة 

  . إلتمام المصالحة الفلسطينية من خالل التوقيع على الورقة المصرية
، مشدداً على أنه ال "التوصل إلى سالم) إسرائيل(تصريحات القادة اإلسرائيليين تؤكد عدم نية "وأضاف 

  .  يقدر أو يجرؤ على التنازل عن الثوابت التي تمثل جوهر القضية الفلسطينيةأحد
وأكد على رفض وفد المستقلين الذي يترأسه المصري للمفاوضات المباشرة الجارية في الوقت الراهن 

  . دون أي مرجعية تُلزِم الطرف اإلسرائيلي بإزالة المستوطنات من الضفة والقدس أو تجميد البناء فيها
  21/9/2010، فلسطين أون الينموقع 

  
   فشل المفاوضات يؤدي إلى نتائج كارثية على أمن المنطقة:مسؤولون فلسطينيون .11

 أفاد مسؤولون فلسطينيون، أن فشل المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية الحالية، :  فهيم الحامد-جدة
وقالوا . سالم وأمن الشرق األوسطسيؤدي إلى العودة إلى المربع صفر، وسيكون له نتائج كارثية على 

إن تصلب الموقف اإلسرائيلي حيال االستيطان، يمثل تهديدا حقيقيا " عكاظ"في تصريحات لـ 
للمفاوضات، مؤكدين أن السلطة حريصة على استمرارية المفاوضات على أسس ومبادئ الشرعية 

  .الدولية
المفاوضات سيعطي الفرصة ألعداء السالم وقال الدكتور نبيل شعث القيادي في حركة فتح، إن انهيار 

وتابع قائال إن تل أبيب تتحمل مسؤولية فشل . وسيساهم في إيجاد حالة من توتر شديد في المنطقة
  .المفاوضات في حالة استمرار موقفها إزاء االستيطان

رار من جهته، أوضح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن استم
  ، "حكما إسرائيليا على المفاوضات المباشرة بالفشل"االستيطان في أراضي الضفة الغربية والقدس يعد 
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االستيطان عدو السالم، واليمكن أن يكون هناك سالم عادل وشامل مادام هناك مشاريع "مشددا على أن 
  .إسرائيلية استيطانية

  22/9/2010عكاظ، جدة، 
      

  لرازق يحذر من تفجر األوضاع بالضفةبد اعالنائب : رام اهللا .12
أكد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية عمر عبد الرازق، أن رسالة مليشيا رئيس : رام اهللا

السلطة المنتهية واليته محمود عباس بمحاولة إخماد صوت النواب لن تصل، مؤكدا على أن النواب في 
  .اء دورهم بتمثيل الشعب والدفاع عن حقوقهالضفة الغربية المحتلة لن يتوقفوا عن أد

عقد بوجود كافة نواب كتلة التغيير واإلصالح ) 9-21(جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد اليوم الثالثاء 
  بالضفة المحتلة تنديداً باعتقال النائب عبد الرحمن زيدان واالعتداء

 رسالتهم ولن نكف عن تمثيل هذا الشعب لن تصل: "ووجه النائب الفلسطيني كالمه للمليشيا وقادتها قائال
  ".ولن نكف عن الدفاع عن حقوق اإلنسان بل سننشط أكثر فأكثر، ولن توقفنا هذه االعتداءات

مستوى االحتقان والتوتر الذي تعيشه الضفة الغربية والمعتقالت التابعة للسلطة سواء من "وحذر من أن 
قد يؤدي إلى ما ال تحمد عقباه ونحن غير مسئولين شباب حماس أو أنصارهم وهذه األعمال الهوجاء، 

  ".عن ذلك
حماس باقية لن تنهيها هذه األعمال، وهي موجودة إلى : "وشدد النائب عن كتلة التغيير واإلصالح قائالً

نحن موجودين في الضفة ونحكم بالقانون : "، وأضاف"قيام الساعة بمشيئة اهللا وهي المنتصرة بإذن اهللا
  ".م ال يحترمون قانوناً، والنهج العام في غزة هو احترام حقوق اإلنسانالذي صاغوه وه

 حيث حاسبوا الجميع، فأغلقوا الجمعيات 2007ال يجب أن نحاسب على ما حدث في عام : "ومضى يقول
  ".واعتقلوا اآلالف قتلوا في السجون نحن ال نقبل بالظلم نحن ال ننتهك القوانين

 في الضفة ال يحتمل وهذه رسالة يجب أن تفهما األجهزة األمنية، إذا حصل الوضع: "واختتم حديثه قائالً
  ".شيء ما أنتم تتحملون المسؤولية

  21/9/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  لقاء للتنسيق األمني يجمع فلسطينيين واسرائيليين برعاية أميركية: نابلس .13
اء جمع مسؤولين أمنيين اسرائيليين وفلسطينيين ذكرت مصادر اعالمية فلسطينية واسرائيلية اليوم أن لق

محاوالت حركة حماس اشعال "بحضور ضباط اميركيين في شمال الضفة الغربية للتنسيق ومواجهة 
فقد شارك عن الجانب " يديعوت أحرونوت"وحسب موقع .  في ظل المفاوضات المباشرة" الضفة

 أن اللقاء عقد في مقر األمن الوقائي في مدينة وأضاف الموقع. الفلسطيني مسؤول األمن الوقائي وضباط
بعمليات في الضفة إلفشال " حماس"نابلس تحت تعتيم اعالمي، وأنه يعقد في ظل المخاوف من قيام 

لألنباء صحة المعلومات فيما نفى ضباط " معا"وأكدت مصادر فلسطينية لوكالة .  المفاوضات المباشرة
ادر فلسطينية مطلعة أن االجتماع عقد بحضور عدد من كبار وذكرت مص. في نابلس علمهم بالموضوع

المسؤولين االسرائيليين، ووزير فلسطيني اضافة الى عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية 
ورفضت المصادر تأكيد أو ".  للبحث في قضايا جوهرية"ومسؤولين من الواليات المتحدة االمريكية 

 االسرائيلية المباشرة، وباللجنة المختصة -اع له عالقة بالمفاوضات الفلسطينيةنفي، فيما اذا كان االجتم
بالجوانب األمنية بين الجانبين أو لبلورة تصور حول شكل االتفاق األمني، مؤكدة أن االجتماع سيناقش 

    .عددا من القضايا الهامة بين الجانبين
 21/9/2010، 48موقع عرب 

  



  

  

 
 

  

            12 ص                                     1915:         العدد       22/9/2010األربعاء  :التاريخ

  طة تحبذ نشر قوات دولية في المناطق الحدودية للدولة الفلسطينية السل:في موسكوسفير فلسطين  .14
أعلن الدكتور فائد مصطفى، سفير فلسطين لدى روسيا، اليوم الثالثاء فـي مـؤتمر              . نوفوستي -موسكو

أن الفلسطينيين يرفضون بشكل قطعي أي وجود عسكري إسـرائيلي          " نوفوستي"صحفي عقده في وكالة     
تفاقية للسالم مع إسرائيل، مشيرا إلى عدم معارضة الجانب الفلسطيني نشر قوة            على أراضيهم بعد توقيع ا    
  .دولية في المنطقة الحدودية

وشدد السفير الفلسطيني على أن تصريح رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في نيويورك حـول               
علـى تحقيـق نجـاح      ضرورة استمرار الوجود اإلسرائيلي العسكري في الضفة الغربيـة ال يـساعد             

  .المفاوضات
فلسطين ال تعارض نشر قوة دولية لحفظ األمن        : وأضاف ان الموقف الفلسطيني واضح من هذا التصريح       

  .في المناطق الحدودية غير أنها ترفض رفضا قطعيا وجودا إسرائيليا عسكريا على أراضيها
  21/9/2010، نوفوستيوكالة 

 
   المباشرة حول المفاوضاتعباسة يعلن دعم موقف تجمع الشخصيات المستقل: ياسر الوادية .15

دعم التجمع " ياسر الوادية. " أعلن رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة د: حسن دوحان-غزة 
من المفاوضات مع الجانب االسرائيلي طالما بقي ملتزماً بالثوابت " محمود عباس"لموقف الرئيس 

لن يخضع للضغوط واالبتزاز االسرائيلي أو " محمود عباس" الرئيس الفلسطينية، مؤكداً قناعة التجمع بان
  .الدولي وسيبقى على عهده متمسكاً بحقوق شعبه وثوابته

أن وقف االستيطان يعتبر من القضايا المركزية " الحياة الجديدة"في حديث خاص بـ " الوادية. "واعتبر د
 نجاح تلك المفاوضات التي انطلقت من بداية لضمان نجاح المفاوضات ولكنه ليس العقبة الوحيدة أمام

  .الشهر الجاري
على ضرورة أن تحتل المصالحة الفلسطينية األولوية عن المفاوضات، ولدى صناع " الوادية. "وشدد د

القرار في المنطقة وفي فلسطين، مشيراً الى أن مصر وافقت أن تؤخذ مالحظات القوى والفصائل خالل 
  .. المصريةوضع أليات تنفيذ الورقة

جهود المصالحة تمر بحالة جمود، وعلى الجميع أن يعي انه دون انهاء االنقسام لن " الوادية. "وقال د
تنجح المفاوضات المباشرة أو مفاوضات صفقة التبادل التي تقودها حماس، مؤكداً أن االنقسام أساء 

  .للعالقات الداخلية الفلسطينية وللقضية الفلسطينية بشكل عام
  22/9/2010اة الجديدة، رام اهللا، الحي

  
   يكشف طبيعة العالقة مع غزةه اعتقال: دبابشعن الفوريحماس تطالب القاهرة باإلفراج  .16

 أن حركة حماس محمد األيوبي غزةنقال عن مراسله من  21/9/2010فلسطين أون الين، موقع نشر 
بش، وأحد أعضاء وفد الحوار اعتقال أجهزة األمن المصرية المسؤول في الحركة محمد دبااعتبرت 

، داعيةً الحكومة المصرية "إساءة للعالقات الفلسطينية المصرية"الذي شارك في جوالت حوار القاهرة 
  . إلى اإلفراج الفوري عنه، وكافة المعتقلين في سجونها من أبناء الحركة

: " 21/9/2010الثاء وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم خالل مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة، الث
 / سبتمبر13فوجئنا في حركة حماس باعتقال األمن المصري محمد دبابش أثناء مروره بالقاهرة في 

  ".  عائداً من رحلة العمرة التي قام بها في شهر رمضان المبارك2010أيلول 
قيق وأفاد برهوم أن مصادر صحفية مصرية مقربة من الحكومة المصرية أكدت أن دبابش يخضع لتح

أمني، نافياً كافة المعلومات التي أشيعت عن دبابش بشأن خطره على األمن المصري، والتي تهدف 
  ". لتثبيت االعتقال وتعريضه لمزيد من الضغوط والتعذيب"
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هو أحد أعضاء لجان الحوار التي شاركت في حوارات القاهرة، وهو معروف " دبابش"وذكر برهوم أن 
، وقد سافر إلى رحلة العمرة بعلم وموافقة الطرف المصري، واعتقاله يعني لدى السلطات المصرية جيداً

عدم اكتراث الحكومة المصرية بكونه شخصية اعتبارية وعدم احترام شخصيات لها مواقع رسمية كانت 
  ". حتى وقت قريب ضيفاً رسمياً على الدولة المصرية

سفره، حيث عاد عبر الطرق الرسمية ليتم اعتقاله تمنع من " دبابش"وبين أنه لم توجه له أية اتهامات إلى 
من مطار القاهرة، منوهاً إلى أنه كان في طريقه عائداً من السعودية من رحلة العمرة إلى غزة، ولم يقم 

  . في القاهرة
أجرت حماس اتصاالت مكثفة ويومية مع الجانب المصري " دبابش"وأشار إلى أنه فور العلم باعتقال 

ذا االعتقال، فوعد الجانب المصري الممثل في جهاز المخابرات المصرية باإلفراج عنه لمعرفة حقيقة ه
، ثم مدد ذلك إلى األحد ثم وعد بأنه سيفرج عنه يوم االثنين 2010سبتمبر  / أيلول18يوم السبت 

  . الماضي، ولكن لم يتم اإلفراج عنه
، "تقال، وتصويرها على أنها ضربة لحماسقامت وسائل اإلعالم المصرية بالتباهي بعملية االع: "وأضاف

وتربط ذلك باإلدعاء بضبط كميات من األموال واألجهزة التي زعموا أنه حاول تهريبها إلى قطاع غزة، 
  ". وهو ما ننفيه بشكل قطعي
بالتصعيد الخطير ألجهزة األمن المصرية، مؤكدا فشل االتصاالت مع " دبابش"ووصف برهوم اعتقال 

  . لجة القضية بهدوء واستمرار االعتقال غير المبرر من الجانب المصريالمصريين لمعا
تمثل استخفافاً بحركة عظيمة وشعب عظيم وتكشف عن طبيعة العالقة "وأوضح برهوم أن هذه السياسة 

هل هذا هو دور الحكومة المصرية تجاه غزة والتي تعاطف معها كل : "، متسائالً"مع غزة المحاصرة
 هو حق الجار على أخيه، وهل هذا هو دعم الحكومة المصرية لغزة المحاصرة وشعبها العالم، وهل هذا

  !". الذي يتعرض للحرب والعدوان؟
إنه من غير المقبول وال يليق بمصر أن يتم السماح لشخصية اعتبارية بدخول مصر بطريقة : "وقال

قاهرة ثم يتم اعتقاله دون أي مخالفة، قانونية في رحلة تعبدية وأن يعود من الديار المقدسة مباشرة إلى ال
  ". وهو تصرف غير مقبول ويتضمن خديعة وكأن معبر رفح قد أصبح مصيدة للشخصيات االعتبارية

الرجوع إلى منطق الحكمة واإلفراج الفوري عن "ودعا الناطق باسم حماس الحكومة المصرية إلى 
القوقا وغيرهم من أبناء شعبنا الذين يتعرضون المعتقلين في سجونها من أبناء ومنهم أيمن نوفل ومعتصم 

  ". لسوء العذاب
كما طالب كافة المؤسسات الحقوقية اإلنسانية في مصر وخارجها لوقفة جادة إزاء ما يحدث من اعتقاالت 
وتعذيب طالت عدداً من أبناء الشعب الفلسطيني في مصر، حيث كان منها حالة الشهيد يوسف أبو زهري 

  . التعذيب، مطالباً هذه المؤسسات بالعمل على اإلفراج عنهمالذي استشهد تحت
إن مصر  نقال عن مراسلها محمد يوسف أن برهوم قال 22/9/2010المصريون، القاهرة، وجاء في 

وضعت قوائم سوداء تمنع بموجبها سفر العديد من قادة وعناصر الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، 
  . خصية اعتبارية من الحركة أخيراوإن األمر ازداد حدة باعتقال ش

 صالح . أن داشرف الهور غزةنقال عن مراسلها من  22/9/2010القدس العربي، لندن، وأوردت 
 الصواريخ إطالق عالقة لدبابش، بعمليات أي وجود "القدس العربي"لـ نفى البردويل القيادي في حماس

 المصرية الرسمية التي ذكرت ان عالماإلواتهم البردويل وسائل  . سيناءأراضي من إسرائيلعلى 
 يجرى التجهيز لها وأخرى، إسرائيل صواريخ سابقة على إطالق عمليات إلىالتحقيق مع دبابش تطرق 

  ." على ضرب قطاع غزة، ولتبرير اعتقال دبابشإسرائيلتحريض " إلىتهدف 
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اق تحسبا لتسلل وكانت مصادر أمنية مصرية قد كشفت عن تنظيم حمالت أمنية على مناطق األنف
محمد لعناصر فلسطينية إلى األراضي المصرية في سيناء لالنتقام من اعتقال السلطات المصرية 

  .دبابيش
قدس "في تصريحات خاصة لـأكد البردويل ن  أمن غزة 21/9/2010قدس برس، وأضافت وكالة 

: ة والقانونية، وقالأن اعتقال السلطات المصرية لدبابش عمل يتنافى وكل المعايير األخالقي" برس
واضح أن اعتقال المخابرات المصرية اعتبرت اعتقال دبابش انجازا لها، لكنه في الحقيقة عمل ينافي "

كل القيم واألعراف، إذ ال يمكن أن يتم استغالل الجغرافيا لممارسة أسوأ أنواع الدكتاتورية علينا، وتصبح 
لقد أعطت السلطات .  القبض على عنصر من حماسالحدود مصيدة لشبابنا ويتم التفاخر بأنهم ألقوا

   .المصرية محمد دبابش األمان وتركته يسافر آلداء العمرة وعندما عاد اعتقلته
على صعيد آخر نفى البردويل وجود أي رسائل جديدة من حماس إلى اإلدارة األمريكية من أجل فتح 

 اإلعالم مؤخرا بشأن هذا الموضوع متصل قنوات حوار سياسي بين الطرفين، وأكد أن ما تداولته وسائل
ال توجد رسائل جديدة بيننا : "بزيارة الرئيس األمريكي السابق جيمي كارتر إلى غزة العام الماضي، وقال

وبين اإلدارة األمريكية، وكل ما في األمر أن تقريرا للحكومة عن عملها في السنوات الماضية أشار إلى 
: يس األمريكي السابق جيمي كارتر أثناء زيارته إلى غزة، حيث قالجوابها عن سؤال وجهه لها الرئ

ماذا تريدون من الرئيس باراك أوباما، فقلنا له بأننا نريد منه أن يرفع يده عن المصالحة الفلسطينية وأن 
  ".يكون معتدال في تعامله مع القضية الفلسطينية وأن ال ينحاز لالحتالل اإلسرائيلي

: إلى أن عدم وجود رسائل جديدة ألمريكا ال يعني أنها تقفل باب الحوار معها، وقاللكن البردويل أشار 
نحن نرغب في الحوار مع الجميع باستثناء العدو الصهيوني الذي نعتبر الحوار السياسي معه مساومة ال "

وار ال وبالمناسبة نحن ال ننافس عباس في الح. نقبل بها، وحوارنا الوحيد معهم أن يرحلوا عن أرضنا
  ".مع أمريكا وال مع العدو

  
   غزة الستئناف جهود بحث تحقيق المصالحةصلي "مستقلةالشخصيات وفد ال" .17

وصل إلى قطاع غزة أمس وفد من الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة رجل : كفاح زبون - رام اهللا
  .االنقسام الداخلياألعمال منيب المصري الستئناف جهود بحث تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء 

 المحلية، في طريقه إلى غزة قادما من الضفة "صوت القدس"وقال المصري في تصريحات إلذاعة 
الغربية، إنه سيعقد سلسلة لقاءات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة حركة حماس، 

لمصالحة الوطنية وشدد المصري على ضرورة اعتبار تحقيق ا. لبحث جهود دفع تحقيق المصالحة
 فلسطينية خاصة في دعم المفاوض الفلسطيني خالل مباحثاته مع إسرائيل برعاية أميركية "أولوية"

  .للتوصل التفاق سالم
ونفى المصري وجود عالقة بين استئناف جهوده في غزة واللقاء الذي عقد مؤخرا بين مدير المخابرات 

لكنه أعرب عن . ركة حماس خالد مشعل في السعوديةالمصرية عمر سليمان ورئيس المكتب السياسي لح
ترحيبه وتشجيعه لعقد مثل هذه اللقاءات والضغط على جميع األطراف من أجل تحقيق المصالحة 

  .الفلسطينية
  22/9/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  "عملية الخليل" حول "مفبرك"على خلفية خبر " األهرام " جريدةتهاجم" القسام" .18

سام الجناح العسكري لحركة حماس ما نشرته صحيفة األهرام المصرية االثنين نفت كتائب الق
وقالت  . ، حول عملية الخليل التي نفذها مقاومو القسام وأدت إلى مقتل أربعة مستوطنين20/9/2010

لقد طالعتنا صحيفة األهرام : "2010-9-21الكتائب في بيان لها نشر على موقعها االلكتروني الثالثاء 
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م 2010-09-20رية وكعادتها بخبر مفبرك، نشرته في عددها الصادر يوم أمس االثنين الموافق المص
يتعلق بعملية الخليل البطولية التي نفذها مجاهدو القسام في شهر أغسطس الماضي، وحاولت من خالله 

ل الصهيوني، الربط بين هذه العملية وما يسمى بمفاوضات التسوية الجارية بين فريق رام اهللا واالحتال
وادعت الصحيفة بأن الخبر جاء طبقاً العترافات منفذي العملية، نقالً عن مصادر أمنية فلسطينية في 

   ."الضفة الغربية المحتلة
وأن المقاومة تأتي في سياق "وأكدت الكتائب أن منفذي العملية لم يعتقلوا من قبل أجهزة أمن السلطة، 

 تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا، وليست مبنية على ردات أفعال معركتنا المتواصلة مع االحتالل حتى
  ". هنا أو هناك

إن هذا األسلوب الرخيص الذي تستخدمه صحيفة األهرام هو ذات األسلوب اإلعالمي : "وقالت الكتائب
الصهيوني، الذي يهدف إلى إطالق بالونات إعالمية من أجل الحصول على معلومات استخبارية، كما 

 إثارة النعرات وتصوير حماس كما لو كانت حركة مفككة يتجاذبها تيار في الداخل أو آخر في يهدف إلى
  ". الخارج
إن الخبر يحمل في طياته سياسة ممنهجة لهذه الصحيفة في التحامل والتهجم على المقاومة : "وأضافت

رأة حامل واألخرى أم الفلسطينية، والتباكي على الصهاينة وقتالهم عبر ذكر أن إحدى القتيالت هي ام
ألربعة أطفال، في حين ال نرى هذا التباكي الزائد عن الحد، حين ترتكب المجازر الوحشية بحق أبناء 

  ". شعبنا من أطفال وشيوخ ونساء
تأتي من أجل الضغط " واعتبرت أن محاولة الزج باسم سوريا الشقيقة واللعب على وتر حماس الخارج

 دنيئاً ال أخالقياً بعيداً كل البعد عن الوطنية والقومية العربية على حد ما على سوريا، وهذا يعد أسلوباً
  . جاء في موقع الكتائب

  21/9/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

  حماس تملك صواريخ مضادة للسفن: وسائل إعالم إسرائيلية .19
س نجحت مؤخرا في نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن مصادر عربية وفلسطينية، إن حركة حما: يافا

وأوضحت أن  . ، الدقيقة اإلصابة روسية الصنعC5Kتهريب مئات الصواريخ المضادة للسفن من نوع 
هذه الصواريخ تستخدمها المنظمات العراقية إلصابة أهداف أرضية وضد الطائرات ، إال أن حركة 

 ، وأن جزء من هذه نجحت في تحويل استخدامها لتصيب أهداف بحرية على مدى ثالثة كيلومتر حماس
  .الصواريخ نقلت إلى قوات حماس المتواجدة قرب شواطئ القطاع

  22/9/2010الدستور، عمان، 
  

   قذيفة صاروخية على النقب الغربيسقوط: "مصادر إسرائيلية" .20
، في منطقة النقب )20/9(ذكرت مصادر إسرائيلية أن قذيفة صاروخية سقطت، مساء االثنين : غزة

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة إن القذيفة التي أطلقت من  .1948اضي المحتلة عام الغربي داخل األر
وأضافت أن القذيفة انفجرت في  .بالنقب الغربي" المجلس اإلقليمي إشكول"قطاع غزة سقطت في منطقة 

  .أرض خالء ولم يوقع ذلك إصابات أو أضرار، حسب قولها
  21/9/2010قدس برس، 

  
  تتهمها باستثمار أموال في أوكرانيا" االتجاه المعاكس "برنامج في حماس تنفي إفادات .21

نفت حركة حماس ما ورد في برنامج االتجاه المعاكس الذي بثته قناة الجزيرة  :هدى سالمة - دمشق
الفضائية الثالثاء الماضي والذي تضمن اتهام أحد المشاركين في البرنامج للحركة بالعمل على استثمار 
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إننا في حركة حماس نؤكد أن ما " ونقل بيان عن مصدر مسؤول في الحركة قوله . كرانياأموال في أو
ورد في برنامج االتجاه المعاكس خالل كالم المشارك في الحلقة نبيل شرف الدين، من زعم أن الحركة 

مختلقة ، إنما هي أكاذيب ومزاعم ..أعطت الدكتور مصطفى اللداوي مبالغ مالية الستثمارها في أوكرانيا
  ".تماماً، ورواية مفبركة وال أساس لها من الصحة، أريد بها تشويه الحركة واإلساءة لها

  22/9/2010الشرق، الدوحة، 
  

  قيادة حماس بالضفة شريكة بانقالب غزة وتسعى إلى االنقالب بالضفة: فتح .22
م والثقافة امس ان  قال احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح في بيان صدر عن مفوضية االعال:رام اهللا

 الى هذا الحال من االنقسام والتشرذم وكذلك اصرارها على استمرار االنقسام أوصلتناافعال حماس 
بالرغم من التنازل الكبير الذي قدمته حركة فتح عندما وقعت على وثيقة المصالحة الفلسطينية وكل هذا 

  لوطني الفلسطينييؤكد ان حماس ماضية في مشروعها الخاص البعيد عن المشروع ا
 ومخططاتها وقبل أن تتباكى على القانون الذي أفعالها حماس وحدها تتحمل تبعات أن عساف وأكد

اغتالته مع أطفال بعلوشه وأبو المجد غريب وسميح المدهون والمئات غيرهم عليها أن تعود إلى الصف 
  .الوطني وتنهي انقالبها فورا

ا في الضفة ان يدينوا االنقالب ويعلنوا رفضهم له او محاولة  على قيادات حماس ونوابهإنوقال عساف 
 فتنه جديدة وانقالب إلىتكراره وان يوقفوا التحريض والتخوين والتكفير والتهديد الذي يهدف لجر الضفة 

  .آخر
وتساءل عساف ماذا فعلت قيادة حماس ونوابها في الضفة من اجل انهاء االنقالب؟ وما هو دورها في 

 في االنقسام الذي يشق وحدة الشعب الفلسطيني وكفاحة وتريد ان متورطة انها أمالوطنية؟ المصالحة 
 لها من اجل استكمال مخططاتها أوكار البرلمانية وتستغل المكاتب والبيوت لتكون بالحصانةتتستر 
ى  في الضفة وخصوصا ان زمالءهم نواب حماس في غزة هم من قادوا ونفذوا االنقالب علاالنقالبية
  . هناكالشرعيةالسلطة 

  22/9/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   عن التحريض ضد شعبنا وحقوقه المشروعةيومااالحتالل لم يتوقف : فتح .23
أكدت حركة فتح، أن االحتالل اإلسرائيلي، ومؤسساته، لم يتوقف يوما عن التحريض ضد : رام اهللا

ة، لكنه لم ينجح خالل عشرات السنين في طمس الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية المشروع
  .الحقوق والتطلعات السياسية لشعبنا

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عضو المجلس الثوري فهمي الزعارير، تعقيبا 
على األنباء المتداولة حول تحضيرات لحكومة االحتالل لحملة إعالمية تستهدف السيد الرئيس محمود 

  . وموقفه من المفاوضاتعباس
وقال الزعارير، في بيان له، إن حكومة االحتالل لم تستثن وسيلة واحدة للضغط على موقف القيادة 
الفلسطينية لتحقيق مكاسب جوهرية في العملية التفاوضية خارج طاولة المفاوضات، بدءا باإلعالم 

ى، لكن ذلك لم يثن القيادة الفلسطينية ومرورا بالحصار والتخريب والتدمير، الذي أعقب انتفاضة األقص
إن محاوالت تسعير األجواء، تارة عبر حاخامت اليهود المشاركة في ائتالف ': وأضاف .عن موقفها

وقال الزعارير إن حركة فتح تحذر  .'نتنياهو، وأخرى عبر كتابها ومفكريها، لن تسعف حكومة االحتالل
قد يحدد قادة االحتالل بدايته، لكن أحدا ال 'ضيفا من أي مخطط ضد السيد الرئيس محمود عباس، م

  .'يستطيع التنبؤ بنهايته
  21/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  زرع كاميرات على شوارع الضفة عقبة جديدة في طريق السالم: دلياني" ثوري فتح"عضو  .24
، أن مخطط االحتالل لزرع كاميرات  اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني:القدس

مراقبة في شوارع الضفة إضافة إلى مئات الكاميرات المشابهة الموجودة حالياً في شوارع البلدة القديمة 
  .في القدس المحتلة، جزء من النشاط االستيطاني االستعماري

ية على وأضاف في تصريح صحفي أن هذا المخطط يهدف إلى إحكام سيطرة االحتالل غير الشرع
األرض المحتلة، إضافة إلى كونه تعد فاضح على الحريات العامة للمواطن الفلسطيني وعلى جزء حيوي 

  .من الضفة ممثالً بالشوارع التي تربط المدن الفلسطينية بالمناطق المحيطة بها
دعي فيه وشدد دلياني على أن هذا المشروع االستيطاني المتجدد تحت ذرائع أمنية واهية يأتي في وقت ت

دولة االحتالل التزامها بتجميد االستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً الى أن وضع هذه 
األجهزة ذات التكلفة العالية سيكون عقبة في طريق السالم كونها داعمة لالستيطان االستعماري على 

  .67األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  21/9/2010، )وفا(ينية وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

  
    " من حديديد"نتنياهو يهدد حماس بـ .25

اطلق رئيس الوزراء اإلسرائيلي ووزير أمنه سلسلة تصريحات تهديدية إليران وحركتي حماس والجهاد 
سترد "اإلسالمي، فقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم خالل جولة له في الجنوب إن اسرائيل 

وأضاف أن من . اي اطالق قذائف صاروخية على البلدات اإلسرائيلية الجنوبيةعلى " بيد من حديد
اإلفضل لحركتي حماس والجهاد االسالمي وغيرهما عدم اختبار عزم اسرائيل على الرد على مثل هذه "

  االعتداءات 
  21/9/2010، 48موقع عرب

  
   مع غزة بنهايات دمويةالتضامنأشكنازي يهدد أساطيل  .26

وجه رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي غابي أشكنازي امس، تهديدا : م جرايسي برهو- الناصرة
واضحا ألساطيل اإلغاثة التي منها ما بات في طريقه إلى قطاع غزة، قائال، إنه في حال اعترضوا على 

  .تحركات الجيش لصدهم، فإنه سيقع مصابون، كما كان في اسطول الحرية
له، عرضه على اللجنة البرلمانية اإلسرائيلية للشؤون األمنية وقال أشكنازي في تقرير دوري 

القادم، وهو عبارة عن أربعة أساطيل تستعد للتوجه إلى قطاع " التحدي"والخارجية، إن جيشه يستعد لـ 
غزة، ومنها ما بات في طريقه إلى القطاع، ولكن األسطول الذي يسبب قلقا أكبر لجيش االحتالل، هو 

طلق في بريطانيا يوم السبت الماضي، الذي سيضم عشرات السفن من أوروبا وحتى األسطول الذي ان
  .من الواليات المتحدة األميركية

وتابع أشكنازي قائال، تجري تحركات سياسية على مستوى وزارة الخارجية اإلسرائيلية من أجل لجم 
تكرر مشاهد أسطول الحرية، األساطيل حتى قبل ان تنطلق من الموانئ، فهذا أفضل إلسرائيل، وكي ال ت

إنه تحد للجيش اإلسرائيلي وإسرائيل، فإذا تم استخدام القوة على متن السفن الكبرى، فنحن ال "وأضاف، 
  .نلغي فرضية أن يكون مصابين

  22/9/2010، الغد، عّمان
  

  ب القادمةتعزيز كبير للتدريبات العسكرية تمهيدا للحر:  اإلسرائيليةالبرية قائد القوات .27
كشف قائد القوات البرية في الجيش اإلسرائيلي، الجنرال سامي تورجمان، :  زهير أندراوس-ناصرة ال

  .النقاب عن تعزيز وتوسيع كبيرين للتدريبات العسكرية تمهيدا للحرب القادمة
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وقال تورجمان، في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية باللغة العبرية إن قواته واثقة من أن حربا 
قادمة ستشتعل في المنطقة، وأن القوات البرية سيكون لها دور أساسي فيها، ألنها ستشتمل على حرب 

 هذه الحرب ستكون بمثابة 'شوارع داخل المدن وداخل األنفاق، وفي معرض رده على سؤال أوضح أن
را، ولكن أعداءنا ال تحد كبير لجيشنا، فنحن معروفون بقدراتنا القتالية وأسلحتنا المتطورة، برا وجوا وبح

يعرفون ما هي كفاءاتنا في القتال المباشر، وحان لهم أن يعرفوا حتى يكفوا عن إيهام أنفسهم بأنهم 
  .، على حد قوله'قادرون على هزيمتنا

وكشف الجنرال اإلسرائيلي النقاب أيضا عن أن الحكومة اإلسرائيلية سمحت لقواته بأن تجند قوات 
ن أجل ضمها إلي هذه التدريبات وأن هذه القوات تجري تدريبات مكثفة على حرب االحتياط التابعة لها م

المدن، وحصلت على معدات جديدة وأجهزة متطورة لهذه الحرب وسمح لها بأن تتم التدريبات بالذخيرة 
  .الحية

أن قد كتبت قبل عدة أيام، نقال عن مصادر في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية، ' هآرتس'وكانت صحيفة 
الجيش اإلسرائيلي يتدرب لمواجهة حزب اهللا في لبنان وحماس في قطاع غزة، من خالل معرفته بأن 
هذه القوات حفرت وتحفر شبكة واسعة جدا من األنفاق تحت األرض، وأن حزب اهللا تمكن خالل 

س فقط من ناحية السنوات األربع األخيرة أي منذ حرب لبنان الثانية، من تطوير آلياته وقدراته الحربية لي
مضاعفة عدد ونوعية الصواريخ بل من ناحية أجهزة االتصال اإللكترونية، وزادت المصادر ذاتها قائلة 
إن حزب اهللا يدرب قواته لتصبح مثل جيش نظامي، وضاعف طول األنفاق تحت األرض عشرات 

  .2006المرات مما كان عليه الحال قبل الحرب األخيرة سنة 
  21/9/2010، ندنالقدس العربي، ل

  
   آالف وحدة سكنية استيطانية قبل نهاية العام الحاليثالث ببناءتوقعات ": يديعوت" .28

حول االستيطان في الضفة الغربية بعد انتهاء فترة التجميد " يديعوت أحرونوت"في تقرير نشرته صحيفة 
سك المجلس الوزاري الجزئي المؤقتة في نهاية الشهر الجاري، جاء أن المستوطنين يتوقعون أن يتم

  .بقراره بالعودة إلى البناء الحر في كافة أنحاء الضفة الغربية
. ويشير التقرير إلى أنه بسبب التجميد فإنه من المتوقع أن يبدأ بناء مئات الوحدات السكنية فور انتهائه

بشكل فوري  وحدة سكنية 2000وتؤكد قيادة المستوطنين أن الحديث الذي دار مؤخرا عن السماح ببناء 
  .هو صحيح، إال أن العملية ستستغرق وقتا

وبحسبه فإن كثيرين ممن لديهم تراخيص بناء، وخاصة المستوطنين من األجيال الشابة، سوف يبدأون 
تحرث البلدوزرات الضفة الغربية في السابع والعشرين "ويضيف أنه من غير المتوقع أن . البناء مباشرة
 الوحدات السكنية، إال أنه من المتوقع أن يبدأ بناء مئات الوحدات في سبتمبر لبناء آالف/ من أيلول

  ".األشهر التالية
هي في المستوطنات )  وحدة2000(من الوحدات السكنية المخططة للبناء % 20وبحسب التقرير فإن 

  .المنعزلة والصغيرة، في حين أن معظمها يتركز في الكتل االستيطانية الكبيرة
، داني ديان، إن معظم البناء سيتركز في المدن الكبيرة، وذلك )ييشاع(س االستيطاني ويقول رئيس المجل

 وحدات سكنية في 7ويضيف أنه من الواضح أن إقامة . بمودب مشاريع كبيرة تنتظر المصادقة عليها
 للمستوطنين في المكان، إال أن الكتلة الضخمة من الوحدات السكنية" احتفاال"مستوطنة صغيرة يعتبر 

موديعين "و" بيتار عيليت"و" كريات أربع"و" بيت إيل"و" أفرات"و" أرئيل"تنتظر المصادقة عليها في 
  ".عيليت

وفي . ويضيف أن األمر منوط بالحكومة وبما تصادق عليه، وبالتعهدات التي قدمتها للواليات المتحدة
ربية فإن عدد الوحدات التي حال منح السلطات المحلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغ
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 آالف وحدة سكنية 3سيتم المصادقة على بنائها سوف يرتفع بشكل ملموس، حيث يتوقع أن يرتفع إلى 
  .قبل نهاية العام الحالي

  22/9/2010، 48موقع عرب
  

   في نيويورك بسبب وضعه شروطاً غير مقبولةولغبيريز يعلن رفضه لقاء  .29
سرائيلي شمعون بيريز أنه رفض اقتراحاً للقاء الرئيس التركي عبد  أعلن الرئيس اإل: أ ف ب-نيويورك 

وتأتي تصريحات بيريز بعدما أعلن .  ألن األخير وضع شروطاً ال يمكن إلسرائيل أن تقبل بهاولاهللا غ
بسبب «غل انه لن يلتقي نظيره اإلسرائيلي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة 

كان هناك «: وقال بيريز. ، إال انه سيلتقي هناك الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد»تضيق الوق
ولكني تلقيت في ما بعد شروطاً جعلت إجراء اللقاء مستحيالً . وافقت. اقتراح للقاء بيني وبين الرئيس غل

  .»بالنسبة لي
قة على شروط مسبقة غير مقبولة ليس في نيتنا مفاقمة الوضع، ولكن ال يمكننا كذلك المواف«: وقال بيريز

  .»على االطالق
  22/9/2010، الحياة، لندن

  
   فشل المفاوضات المباشرة سيسدد ضربة قاصمة لحل الدولتين اّنسكرتير باراك يحذّر من  .30

قال الجنرال في االحتياط، مايك هرتسوغ، في دراسة جديدة اعدها ان : زهير اندراوس-الناصرة 
م االسرائيلية الفلسطينية المباشرة بعد خمسة عشر شهرا من تحضيرات مستمرة، انطالق مفاوضات السال

هي المحاولة الثالثة خالل عقد من الزمن لحل القضايا الجوهرية المعلقة المتصلة بحل الدولتين، مشيرا 
الى ان المخاطر كبيرة، وحدوث فشل ثالث في غضون عشر سنوات سيكون كارثة بالنسبة لجميع 

المشاركة، النه سيسدد ضربة قاصمة لمفهوم حل الدولتين وسيشعل غضب المتطرفين في االطراف 
  .جميع انحاء المنطقة وخاصة ايران واتباعها الذين يرفضون السالم ويعتنقون الفكر الجهادي

ولسوء الحظ، اضاف الجنرال هرتسوغ، الذي كان حتى قبل فترة قصيرة السكرتير العسكري لوزير 
يلي، ايهود باراك، ان معظم الشهور الخمسة عشر الماضية امضيت لجلب كال الطرفين الى االمن االسرائ

  .طاولة المفاوضات، وقد حان الوقت االن للتركيز على ما سيكون مطلوبا لتحقيق النجاح
  21/9/2010، القدس العربي، لندن

  
    كلفني إعداد مشروع قانون االستفتاء العامنتنياهو: نائب عن حزب ليكود .31

اوفير اكونيس أن نتانياهو كلّفه إعداد مشروع » ليكود« أعلن النائب من حزب : أسعد تلحمي-الناصرة 
لطرحه للتصويت في الكنيست في دورته الشتوية المقبلة يقضي بأن يتم طرح » االستفتاء العام«قانون 

كونيس إن الغرض من االستفتاء وقال ا. أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين الستفتاء عام لنيل الثقة
  .»إنما نظراً لحساسية الموضوع في نظر اإلسرائيليين«ليس عرقلة االتفاق أو تقدم المفاوضات 

ورأى نواب من المعارضة أن نتانياهو يكبل يديه من خالل إخضاع أي اتفاق يتم التوصل إليه الستفتاء 
إسرائيلية لن يحظى بدعم اإلسرائيليين » تتنازال«عام، فيما أشار مراقبون إلى أن أي اتفاق يشمل 

  .المتجهين منذ سنوات نحو مواقف متشددة من الفلسطينيين
  22/9/2010، الحياة، لندن
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   ليسوا جديين وال يريدون سالماً حقيقياًوالعربالفلسطينيون : يشاي .32
لتجميد في  وزير الداخلية إيلي يشاي، بتصريحات حادة ضد قرار اأعلن:  نظير مجلي- تل أبيب
 شهور 10قرأنا الخريطة بشكل صحيح منذ ) اليهود الشرقيين المتدينين(نحن في حزب شاس «.: األصل

وها هم . ولم يسمعونا. فاعترضنا على التجميد وقلنا إن الفلسطينيين لن يقتنعوا به وسيطالبونا بالمزيد
تبروه مسرحية، يطالبوننا اليوم بأن الفلسطينيون والعرب عموما، الذين رفضوا قرار التجميد في حينه واع

  . »وال يريدون سالما حقيقيا. وهذا يدل على أنهم ليسوا جديين. نستمر فيه
  22/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
     مسؤولية إيرانواشنطنباراك يحمل  .33

تين، قال وزير األمن اإلسرائيلي، ايهود باراك، اليوم إن إيران قد تطور قدراتها النووية في غضون سن
مكرراً أن كافة الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة في حال لم تنجح العقوبات المفروضة عليها في 

األميركية إن التاريخ سيحكم على " فوكس نيوز"وقال باراك في مقابلة مع شبكة .  تحقيق الغرض منها
. دراتها النووية للمراقبةسياسة اإلدارة األميركية الحالية تجاه إيران، ما إذا كانت إيران ستُخضع ق

وأضاف أن إيران قد تحصل على قدرات نووية في غضون عام ونصف إلى عامين، مشيرا إلى أن 
وبشأن .  استمرارها في بناء منشآت تحت األرض من شأنه أن يجعل توجيه ضربة أكثر تعقيدا

ري كلينتون بضرورة أن المفاوضات المباشرة مع السلطة، طالب باراك وزيرة الخارجية األميركية هيال
    . يحفظ أي اتفاق سالم مع الفلسطينيين على مصالح إسرائيل األمنية

  21/9/2010، 48موقع عرب
    

   آيزنكوت في منصبهبقاءأشكنازي يعلن  .34
أعلن رئيس األركان اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، أن قائد المنطقة الشمالية، غادي آيزنكوت سيبقى في 

وقال . قداً في الوقت نفسه قرار تعيين خلف له قبل ستة أشهر من انتهاء واليتهمنصبه لعام إضافي، منت
أشكنازي أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أمس إنه اتُّفق مع آيزنكوت على البقاء في منصبه 

آمل أن يبقى أكثر من هذه الفترة، ويشغل مناصب إضافية داخل «: ليسهم فيه بخبرته وقدراته، وأضاف
وكان آيزنكوت قد رفض عرض وزير الدفاع، إيهود باراك، تعيينه نائباً لرئيس األركان أو . »لجيشا

رئيساً لشعبة االستخبارات العسكرية، وأعلن أنه يفضل البقاء في قيادة المنطقة الشمالية بسبب الوضع 
  .األمني المعقد حيال سوريا ولبنان

وقال إنه . راك تعيين خلف له قبل ستة أشهر من انتهاء واليتهوانتقد أشكنازي للمرة األولى علناً قرار با
كان يجب التصرف كما جرت عليه العادة في الماضي، أي تعيين رئيس األركان الجديد قبل ثالثة أشهر 
من انتهاء والية رئيس األركان الذي يشغل المنصب، مشيراً إلى أن فترة ثالثة أشهر كافية ليتسلم رئيس 

وفي إشارة إلى أنه يعتزم البقاء في منصبه حتى نهاية واليته، قال أشكنازي إن .  مهماتهاألركان الجديد
  .عملية التبديل بينه وبين غالنت ستجري في شباط المقبل

وتطرق أشكنازي إلى نصب منظومة االعتراض الصاروخة، القبة الفوالذية، مشيراً إلى أن البطاريات 
. »توضع بالضرورة في جنوب البالد«ة في تشرين الثاني المقبل لن األولى المتوقع أن تدخل حيز الخدم

» القبة الفوالذية«وكانت تقارير صحافية إسرائيلية قد أشارت إلى أن البطاريات العمالنية األولى من 
  .ستنشر في إحدى قواعد سالح الجو اإلسرائيلي

  22/9/2010، األخبار، بيروت
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   توصيته بشن الحرب على لبنان نادما علىليسحالوتس أكد أنه دان  .35
أفاد رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق دان حالوتس أنه قرر دخول المعترك السياسي : )وكاالت(

وترشيح نفسه للكنيست في االنتخابات العامة اإلسرائيلية المقبلة، وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
لبنان الثانية وأنه يؤيد التوصل إلى سالم مع  إنه ليس نادما على توصيته شن حرب ،معاريف أمس

  .الفلسطينيين وسورية
وكرر حالوتس االعتراف بأخطاء ارتكبها خالل الحرب وقال إنه دفع ثمنها من خالل استقالته من رئاسة 

  .أركان الجيش بعد تحقيقات عسكرية أظهرت إخفاقاته
 خالل الحرب كان قرارا صائبا وأنه لو تم لكن حالوتس شدد على أن عدم تنفيذ اجتياح بري واسع للبنان

  .تنفيذ اجتياح كهذا لربما كان الجيش اإلسرائيلي ال يزال يحتل جزءا من لبنان حتى اآلن
كانت هناك أخطاء خالل إدارة الحرب وكانت هناك أمور تم استعراضها على أنها أخطاء، «وقال إنه 

بنان ما كانت ستحقق نتائج أفضل وما كانت ستقصر وما زلت أعتقد أن القول إن عملية برية واسعة في ل
وفيما . »الحرب هو قول صحيح، ولو دخلنا إلى لبنان في عملية واسعة ربما كنا ما زلنا هناك حتى اآلن

أريد التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وفي نهاية المطاف يجب أن تكون هنا «يتعلق بالسالم، أوضح 
ية واتفاقيات أمنية ونزع سالح واتفاق حول القدس واألماكن المقدسة دولتان للشعبين وتسوية إقليم

  ."»والالجئين وباإلمكان الوصول إلى هذا
  22/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   على غزة وحاول الهروب منهاالحربباراك قاد : أولمرت .36

اته النقاب أن  كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق أيهود أولمرت في كتاب مذكر:سمر خالد –القدس
وزير الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك هو من قاد الحرب على غزة وشجعها، لكنه حاول جاهداً التوصل 

  .إلى قرار بوقف إطالق النار وإنهاء الحرب هروبا من المقاومة
وأشار أولمرت إلى أن باراك أخفى عنه معلومات هامة ودقيقة حول الحرب، وحاول استغالل الوقت 

لحرب، وتزويد الحكومة بمعلومات خاطئة حول سقوط عدد قليل من المدنيين واقتراب العثور وتوسيع ا
  .على الجندي األسير جلعاد شاليط، وإنهاء حكم حماس

وفي الوقت -وتحدث أولمرت في كتاب مذكراته عن مساع حثيثة قادها باراك خالل الحرب على غزة 
توصل إلى تهدئة إليقاف إطالق النار ووقف الجحيم  لل-التي كان يتعرض فيه القطاع للقصف الشديد

  .الذي وقعت به قواته
العبرية ، يؤكد أولمرت في مذكراته التي أثارت ردود فعل غاضبة وواسعة » هآرتس«وبحسب صحيفة 

أن باراك توجه دون علمه ومن ورائه إلى وزراء خارجية أجانب، في محاولة للتوصل إلى تهدئة ووقف 
  .ة أثناء الحربإطالق نار في غز

  22/9/2010، الرأي، عّمان
  

  برئاسة ليفني" كاديما" االندماج في يؤيدون" العمل"قياديون في  .37
في الفترة األخيرة عن استيائهم من رئيس " اإلسرائيلي"يعبر قياديون في حزب العمل : )آي.بي .يو (

ودعم " كاديما"في حزب الحزب ايهود باراك ويشددون على أنه فشل في مهمته وأنه يجب االندماج 
  .رئيسته تسيبي ليفني بالوصول إلى الحكم في االنتخابات المقبلة 

متان فيلنائي قوله إن على " الكنيست"، أمس، عن نائب وزير الحرب وعضو "اإلسرائيلية"ونقلت اإلذاعة 
بنسبة مرشح من وأن تكون تركيبتها " كاديما"الحزب خوض االنتخابات العامة المقبلة في قائمة واحدة مع 

  " .كاديما"مقابل اثنين من " العمل"
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يعارضون باراك، بأن " العمل"من " كنيست"وقالت اإلذاعة إن أقوال فيلنائي تنضم إلى أقوال أعضاء 
وينبغي دعمها في االنتخابات المقبلة للوصول إلى رئاسة " اليسار"ليفني هي زعيمة معسكر ما يسمى 

  .الحكومة 
  22/9/2010، الخليج، الشارقة

  
  راك السياسيافشل المفاوضات سيقضي على مستقبل ب: 'وفا'لـ "حزب العمل"مصدر في  .38

إنه في حالة فشل 'اليوم، ' وفا'قال مصدر رفيع المستوى في حزب العمل اإلسرائيلي لـ : تل أبيب
الئتالف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فإن الحزب سيرغم أيهود براك على االنسحاب من ا

  .'الحكومي واالستقالة من رئاسة الحزب وإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الحزب
لقد 'وأكد المصدر، أن األغلبية الساحقة من قادة الحزب على قناعة أن براك فشل في إدارة الحزب 

أوصل براك الحزب إلى الحضيض وحسب استطالعات الرأي في حالة إجراء انتخابات للكنيست فإن 
قال المصدر '  مقعدا كما هو اليوم، والسبب براك13لعمل سيحصل على ست مقاعد فقط وليس حزب ا

  .الذي طلب عدم ذكر اسمه
وأضاف، أن براك الذي يزور الواليات المتحدة يحاول جاهدا إقناع اإلدارة األمريكية بوجوب مواصلة 

قال المصدر، ' سه وينقذ نتنياهومن خالل المفاوضات سينقذ براك نف'محادثات السالم مع الفلسطينيين 
  .مؤكدا أن عملية السالم هي المنقذ الوحيد لمستقبل أيهود براك السياسي

إنه في حالة فشل االنتخابات سيتم تحديد موعدا إلجراء انتخابات لرئاسة ' وفا'وكشف المصدر لـ 
  .الحزب

  21/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  رة مفخخة أمام أحد المقاهي شمال تل أبيبانفجار سيا .39
ذكرت إذاعة االحتالل الصهيونية قبل قليل انفجار سيارة مفخخة أمام أحد المقاهي في هرتسليا : هرتسليا
  .مما أدى الشتعال النيران فيها ولم يبلغ عن وقوع إصابات" تل أبيب"شمال 

ورجحت شرطة االحتالل أن يكون الحادث على خلفية صراعات بين عصابات المافيا اإلسرائيلية ولكن 
  .ال زالت الشرطة تحقق في خلفية الحادث

 عاما يعمل 20ونقلت اإلذاعة عن مصادر في شرطة االحتالل أن المستهدف إسرائيلي يبلغ من العمر 
  .في احد العصابات

  21/9/2010، السبيل، عّمان
  

  ضد أعضاء وفد التواصل الذين زاروا لبنان وسوريا  لوائح اتهامتحضرالنيابة العامة اإلسرائيلية  .40
أبلغت النيابة العامة اإلسرائيلية أعضاء وفد لجنة التواصل الدرزية، عن نيتها تقديم لوائح اتهام : حيفا

  .ء زيارتهم لدولة عدوالماضي، بادعا) يوليو(بحق اعضاء من اللجنة زاروا لبنان وسوريا في تموز 
إن هذا القرار اإلسرائيلي كان متوقّعا، فنحن كنّا متيقنين أن : "وقال رئيس اللجنة الشيخ عوني خنيفس

المؤسسة اإلسرائيلية لن تمر مرور الكرام على تحدينا إياها وكسرنا إلرادتها بإعادة فتح طريق مشروع 
كر أن المحامي سعود غانم المستشار القضائي للجنة ويذ ".التواصل ال بل توسيعه ليشمل كذلك لبنان
  .التواصل تولّى مباشرة عالج هذه اإلخطارات

  22/9/2010، المستقبل، بيروت
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   في وكالة الطاقة الذرية" المعاييرازدواجية" تتهم مصر بـ"إسرائيل" .41
واجية المعايير، شنت إسرائيل هجوما شديدا ضد مصر، متهمة إياها بازد:  بثينة عبد الرحمن- فيينا

مؤكدة أن مصر ال تمتثل شخصيا للمعايير التي تنادي بتطبيقها، مضيفة أن مصر أصبحت تتعامل بمبدأ 
  .»زيد يرث وعمر ال يرث«

جاء ذلك في بيان تاله باسم الحكومة اإلسرائيلية شاؤول شوريد، مدير هيئة الطاقة الذرية اإلسرائيلية، 
 المنعقدة هذا األسبوع 54وكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـصباح أمس، أمام المؤتمر العام لل

  .بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا
في سياق موازٍ، أكد المندوب اإلسرائيلي حق بالده السيادي في أن توقع أو ال توقع اتفاقات الضمان 

ة للطاقة الذرية يمنحها حقا في التدخل النووي، منكرا أن يكون لهذا الشأن بالذات عالقة بالوكالة الدولي
فيه، لكونه شأنا ال يدخل ضمن صالحياتها، مسترسال في ذكر مواقف تؤكد ضبط إسرائيل لنفسها نوويا، 
مثمنا المناسبات التي استضافتها وتلك التي شاركت فيها لمكافحة اإلرهاب النووي عالميا وكيف أنها 

  .ا وما تقدمه من بحوث لمختلف استخدامات الطاقة الذرية سلمياتسعى لتطوير الوكالة الدولية ومقدراته
  22/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   يسمح بمتابعة توسع االستيطان في الضفّة "آي فون" أجهزة برنامج على": هآرتس" .42

أن يتابعوا » آي فون«االسرائيلية أمس، أنه أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة » هآرتس«ذكرت صحيفة 
الذي أصدرته » وقائع على األرض«نشطة االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، عبر برنامج توسع األ
  . »أميركيون من أجل السالم اآلن«مجموعة 

هذا البرنامج الجديد يظهر الواقع الذي تخلقه المستوطنات في «وتقول مديرة المجموعة، ديبرا ديلي إن 
رنامج على شكل منازل زرقاء صغيرة، وبعد النقر على رمز  وتبدو المستوطنات في الب،الضفة الغربية

مستوطنة ما يمكن االطالع على مجموعة معلومات متعلقة بها، مثل عام بنائها وعدد سكانها ومساحة 
  . األرض الفلسطينية التي تحتلها، ورسم بياني يظهر نموها الديموغرافي

لعسكرية االسرائيلية في الضفة، كما الخط أن يراقبوا أيضا الحواجز ا» آي فون«ويمكن لمستخدمي 
  . األخضر، حدود القدس المحتلة، والمناطق الموضوعة تحت اجراءات أمنية مختلفة

، تزويد البرنامج بمعلومات جديدة بشكل دائم، في نية »أميركيون من أجل السالم اآلن«وتعتزم مجموعة 
والبرنامج صادر حاليا . »ضفة الغربيةنظرة مباشرة إلى ما يجري على األرض في ال«تحويله إلى 

  . باالنكليزية فيما يعمل على نسخة جديدة بالعبرية
  22/9/2010، السفير، بيروت

  
   الفرنسي للمفاوضات مع سورية الوسيط تستقبل ببرود "إسرائيل" .43

كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية  أمس، عن أن رئيس المخابرات الفرنسية األسبق، جان كلود  :تل أبيب
سير، زار إسرائيل يوم االثنين الماضي كمبعوث للرئيس نيكوال ساركوزي، بهدف تحريك ملف كو

ولكن أيا من القادة السياسيين لم يستقبله، واقتصر استقباله على . المفاوضات مع سورية ومن ثم لبنان
م وزارة المسؤول عن الشؤون األمنية والسياسية في وزارة الدفاع، اللواء عاموس غلعاد، ومدير عا

الخارجية، يوسي غال، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون األمن القومي، عوزي اراد، وغيرهم من كبار 
  .وقالت اإلذاعة إن الموفد الفرنسي زار دمشق مؤخرا لجس نبض القيادة السورية. الموظفين المسؤولين

  22/9/2010، الشرق األوسط، لندن
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  نباء عن شهيد ثان في القدس وأ بمواجهاتاستشهاد فلسطيني .44

وأصيب آخران صباح   )  عاماً 28" (سامر سرحان "استشهد الشاب المقدسي    :  محمد القيق  –القدس المحتلة   
فيمـا  .  برصاص حراس المستوطنين اإلسرائيليين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة       2010-9-22األربعاء  

ولم يتنسى التأكد من صحة النبـأ       . اتتتحدث وسائل إعالم إسرائيلية عن ارتقاء شهيد ثانٍ خالل المواجه         
ـ        . من مصدر طبي محلي    إن ": "فلسطين أون اليـن   "وقال مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام ل

مجموعة من المستوطنين وحراسهم قاموا باقتحام حي واد حلوة وباشروا بـإطالق الرصـاص صـوب                
حيث أصيب اثنان أحـدهما الـشاب       , جرمنازل الفلسطينيين في القدس بعد خروج األهالي من صالة الف         

مـضيفا بـأن معلومـات      , بجروح خطيرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى       )  عاما 28(سامر سرحان   
إلـى زقـاق    " سرحان"فيما أكد شهود عيان أن حراس المستوطنين اقتادوا الشاب          ". تتحدث عن استشهاده  

  . البلدة، ومن ثم أعدمته بدم بارد
ـ     من جهته قال محمد ص     إن فلـسطينيا استـشهد     ": "فلسطين أون اليـن   "ادق مدير مركز إعالم القدس ل

كما أن هناك تواجـد مكثـف       , وأصيب آخران بجراح أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة ومن ثم اعتقلوا         
وتـوفير الحمايـة    , لقوات االحتالل في البلدة وسط فرض ما يعرف بحرس الحدود طوقا علـى الحـي              

  ". للمستوطنين
ات االحتالل دخول سيارات اإلسعاف إلى بلدة سلوان لنقل المصابين إلى المستشفيات، خاصة             ومنعت قو 

وجاءت عملية المنع في الوقت الذي تتواصـل فيـه          . بعد ارتفاع عدد اإلصابات في صفوف المواطنين      
قـوات  المواجهات العنيفة بين المواطنين من سكان بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى، وكافة أحيائها و             

  . االحتالل وجماعات المستوطنين
  22/9/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   جديدة لتهويد القدس القديمة وسلوان والشيخ جراحإسرائيليةمخططات  .45

 قال تقرير لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية :كامل إبراهيم – القدس المحتلة
 السياحة اإلسرائيلي بتخصيص مبلغ خمسة ماليين شيكل لما  أن قرار وزيرأمسواالقتصادية صدر 

أسماه مواقع سياحية إسرائيلية في البلدة القديمة وبلدة سلوان وحي الشيخ جراح في المدينة يمثل نقلة 
  .نوعية جديدة في مخططات التهويد اإلسرائيلية لمدينة القدس، وتغيير طابعها العربي واإلسالمي

سرائيلي أعلن أمس األول عن قرار وزارته تخصيص مبلغ مليوني شيكل لدعم وكان وزير السياحة اإل
إضافة إلى مبلغ مليون ونصف  مشاريع استيطانية يهودية في بلدة سلوان أو ما أطلق عليه مدينة داود،

المليون شيكل للبؤر االستيطانية وما يسمى مغارة الصديق شمعون في حي الشيخ جراح، ومثل هذا 
  . خصص لمشاريع استيطانية يهودية داخل البلدة القديمة من القدسالمبلغ أيضاً

ونوه التقرير إلى أن معظم هذه المشاريع تتم تحت مسمى تطوير البنية التحتية لبلدة سلوان، في حين أن 
 بؤرة استيطانية في البلدة في إطار 40الوقائع على األرض تشير إلى أن ما يجرى هو تعزيز وجود نحو 

ل يرمي إلى تهويد بلدة سلوان وجعلها يهودية خالصةـ تزامنا مع ما يجري من حفر لألنفاق مخطط شام
  .في محيط المسجد األقصى وأسفله

  22/9/2010الرأي، عّمان، 
  

  مشاريع تهويد في القدس ببليون دوالر لمنع تقسيمها: التفكجي .46
 الشرق في القدس المحتلة خليل قال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت:  نادية سعد الدين-عمان 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنفذ حالياً مشاريع بقيمة تزيد عن بليون دوالر في القدس "التفكجي إن 
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أثناء تواجده أمس في عمان إن " الغد"وأضاف إلى  ".المحتلة بقصد تهويدها وأسرلتها ومنع تقسيمها مجدداً
ى اللحظة إلى عدم تقسيم القدس المحتلة مرة أخرى من  حت2000سلطات االحتالل تسعى منذ العام "

خالل البؤر والكتل االستيطانية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مستقبلية خصص لها مبالغ طائلة تفوق بليونا 
االحتالل يهدف إلى تهويد المدينة المقدسة وعبرنتها وأسرلتها "وحذر من أن  ".ونصف البليون دوالر

  ". وموحدة إلسرائيلعاصمة أبدية"حتى تكون 
 ألف 200 ألف عربي مقابل 175عدد المقدسيين اليوم في المدينة المقدسة ال يتجاوز "ولفت إلى أن 

فقط مقابل % 12يهودي داخل القدس المحتلة، بينما تهدف سلطات االحتالل إلى تخفيض عددهم إلى 
االستيطان لم "وأكد على أن  ".لليهود، ضمن سياسة تهويد الحجر والبشر في المدينة المقدسة% 88

 بحيث ارتفع عدد المستعمرين في الضفة الغربية، باستثناء ...يتوقف لحظة طيلة فترة ما يسمى بالتجميد
عدد "ولفت إلى أن  ". داخلها ألف مستعمر، وما يزال االستيطان مستمرا320ًالقدس المحتلة، إلى 

سلطات االحتالل استكملت "وأشار إلى أن  ".عمر ألف مست200 في القدس المحتلة بلغ زهاء نالمستوطني
 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، باستثناء المدينة المقدسة، بينما استكملت بناء 3000بناء 

  ". وحدة استيطانية في القدس المحتلة خالل فترة التجميد2700
  22/9/2010الغد، عّمان، 

  
   األقصىة وخطيرة بمحاذاة الحائط الجنوبي للمسجداالحتالل بدأ سلسلة حفريات جديد :بكيرات .47

أكد مدير قسم الوثائق والمخطوطات في المسجد األقصى المبارك ناجح بكيرات أن ): قنا( –القدس 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بدأت سلسلة حفريات جديدة وخطيرة خالل اليومين السابقين أسفل القصور 

إن الحفريات : وقال بكيرات في تصريح له أمس .ائط الجنوبي للمسجداألموية ودار اإلمارة بمحاذاة الح
" حلقة خطيرة" دونما أسفل القصور األموية ودار اإلمارة، مشيراً إلى أنها 12الجديدة تمتد على مساحة 

وأضاف أن هذا  .في سياق االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األقصى تستدعي وقفة جادة من أحرار العالم
جديد يعد امتدادا لسياسة إسرائيلية ممتدة منذ عشرات السنين من أجل تقويض أساسات المسجد االنتهاك ال

  .وجعله معلقا في الهواء في انتظار أية هزة أرضية إلسقاطه بشكل كامل وبناء الهيكل المزعوم
  22/9/2010العرب، الدوحة، 

  
   رام اهللا وبيت لحم فيومداهماتشن حملة اعتقاالت ي في القدس واالحتالل يهدم منزالً .48

نفذت مجموعات من المستوطنين سلسلة هجمات السلب والنهب واالعتداءات على : القدس المحتلة
المواطنين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية فيما هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي أمس 

بلدة القديمة من القدس المحتلة، منزل ومزرعة لتربية األغنام والخيول، في حي الطور إلى الشرق من ال
 متفرقة من أنحاء هدم جديد في أمر 48بحجة البناء غير المرخص ووزعت البلدية والداخلية اإلسرائيلية 

  .القدس المحتلة شرقي
وفي شمال الضفة الغربية اشتبك المزارعون الغاضبون في محيط قرية بورين، جنوب مدينة نابلس، 

 بورين، والذين أراضيالمقامه بالقوة على " براخاه"نين من مستوطنة صباح أمس مع عشرات المستوط
 ونسائهم لسرقة ثمار الزيتون من حقول القرية القريبة من المستوطنة وذلك تحت أطفالهمعمدوا مع 

  .وتراشق عشرات الفلسطينيين والمستوطنين بالحجارة ..حماية قوات كبيرة من الجيش وحرس الحدود
  . مواطنين من محافظة رام اهللا والبيرة9، أمسالحتالل اإلسرائيلي فجر اعتقلت قوات اكما 

هذا وصادرت قوات االحتالل، أمس عددا من ماكنات نشر الحجر والجرافات والكمبريسات والمولدات 
  .الكهربائية الخاصة باستخراج الحجر، في منطقة خلة حجة شرق بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
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  22/9/2010الدستور، عّمان، 
  عمليات الهدم في النقب العربي السلطات اإلسرائيلية تجدد .49

عمدت جرافات وزارة الداخلية اإلسرائيلية، معززة بقوات من الشرطة وحرس الحدود : النقب
وأفاد شهود بأن أفراد الشرطة  . هدم عدد من البيوت في قرية عوجان في النقبإلىاإلسرائيلي، أمس 

ي من البيت بالقوة وسمحت للجرافات بهدمه، وقامت الشرطة باعتقال أحد اخرجوا أفراد عائلة الربيد
  .الشبان في أعقاب اعتراضه على عملية الهدم

  22/9/2010، بيروت، المستقبل
  

  الهجمة على األسرى قرار سياسي إسرائيلي: قراقع .50
ة الوحشية  قال وزير شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن الهجم:القدس المحتلة

الشاملة التي نفذتها وحدات قمع خاصة في أغلب السجون جاءت بقرار سياسي من وزير األمن 
وأوضح .  المساس بكرامة وحقوق األسرى وإنسانيتهمإلىاإلسرائيلي تحت حجج أمنية غير منطقية أدت 

 هداريم  أسيرا بجراح، وكذلك في سجن60قراقع أن الهجمة تركزت على سجن عوفر الذي أصيب به 
والسبع والرامون حيث أجبر األسرى وبالقوة على التعري والبقاء في أقسام معزولة ساعات طويلة دون 

 فرض عقوبات بالزنازين إلى تدمير محتويات األسرى الشخصية والعبث بها إضافة إلىطعام إضافة 
الستنفار والتحشيد والحرمان من الزيارات وفرض الغرامات المالية على األسرى في وسط أجواء من ا

  .وأدان قراقع ما يجري في السجون محمال حكومة إسرائيل المسؤولية عن ذلك .واإلرهاب
  22/9/2010الدستور، عّمان، 

  
   يستنكر اإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية بحق المعتقلين ويطالب بالتحرك"الميزان" .51

ة اإلسرائيلية بحق المعتقلين، وطالب  استنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان اإلجراءات التعسفي:غزه
المجتمع الدولي بالتحرك وبالضغط على دولة االحتالل وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون 

وقال المركز في بيان صادر عنه، اليوم، إن إدارة السجون بدأت باستخدام سياسة هدم جدران  .الدولي
والحمامات وإخضاع المعتقلين للتفتيش العاري غرف المعتقلين وتقليع بالط أرضيات الغرف 

واالستفزازي بعد نقل المعتقلين إلى أقسام أخرى وفرض عقوبات بالعزل االنفرادي والغرامات المالية 
 محاولة من أيوالحرمان من الزيارات العائلية، وذلك تحت حراسة الوحدات الخاصة التي تقمع 

  .يةالمعتقلين للتصدي لهذه اإلجراءات التعسف
  21/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  1948 سنة ألف مند 800عدد األسرى الفلسطينيين بلغ : تقرير .52

 كشف تقرير خاص صادر عن وزارة اإلعالم، اليوم، بمناسبة انطالق فعاليات التضامن مع :رام اهللا
تشنها إدارة السجون اإلسرائيلية ضدهم، إن  على الحملة التي األسرى في السجون اإلسرائيلية، احتجاجاً

من أبناء % 25 ألف أسير، أي ما نسبته 800 حتى اآلن بلغ 1948عدد األسرى الفلسطينيين مند العام 
، وسنوات االنتفاضة الثانية التي 1987وأوضح أن سنوات االنتفاضة األولى التي انطلقت العام  .شعبنا

ل التاريخية التي تعرض فيها شعبنا لعمليات اعتقال عشوائية ، من أصعب المراح2000انطلقت العام 
طالت اآلالف من أبنائه وبناته، إذ قدر عدد حاالت االعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات 

 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت 30-10والمخيمات الفلسطينية بين 
  .تفاضتيناندالع االن
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 ألف 21 ألف حالة اعتقال، أي بمعدل 420 وحتى بدء االنتفاضة األولى قرابة 1967سجلت منذ العام 
، أي قرابة  ألف حالة اعتقال سنويا30ً، ثم ارتفع معدلها خالل سنوات االنتفاضة إلى حالة اعتقال سنوياً

 7000فإنه يسجل ما يقارب الـ  آالف حالة اعتقال، ومنذ اندالع انتفاضة األقصى وحتى تاريخه 210
  .حالة اعتقال سنوياً

، بلغ عدد األسرى في السجون والمعتقالت 2010وأوضحت اإلحصائية أنه حتى منتصف شهر أيلول 
 وأسيرة  أسيرا788ً سجناً ومعتقالً، من بينهم 25 أسير وأسيرة موزعين على 8500اإلسرائيلية ما يقارب

 عاماً، 20 أسير وأسيرة محكومين بالسجن أكثر من 577ياة، ومحكومين ومحكومات بالسجن مدى الح
  . عاما20ً-10 أسير وأسيرة محكومين بالسجن بين 1100وأكثر من 

  :وبين التقرير أن توزيع األسرى في السجون يأتي على النحو التالي
  . أسيرا316ًبحسب إحصائية نادي األسير،  يبلغ عدد األسرى القدامى :األسرى القدامى

 36 عدد األسيرات يبلغ امرأة وشابة فلسطينية، و15.000دخل السجون اإلسرائيلية أكثر من  :سيراتاأل
  .أسيرة

اعتقل مئات األطفال في االنتفاضة األولى لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة  ):األشبال(األسرى األطفال 
 مع اتفاقيات حقوق الطفل، سنة، ومورس بحقهم شتى صنوف التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض

 طفال، من 418 منهم حتى اليوم  طفل، ما زال محتجزا7000ًوفي االنتفاضة الثانية اعتقل ما ال يقل عن 
  . عاما16ً طفالً لم تتجاوز أعمارهم 23بينهم 

  . أسيرات3 رهن االعتقال اإلداري بينهم  أسيرا306ًال زال في سجون االحتالل  :األسرى اإلداريين
ال يمكن حصر أعداد األسرى المرضى داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، لكن من  :رى المرضىاألس

 1200خالل متابعات نادي األسير الفلسطيني ووزارة شؤون األسرى والمحررين، ويقدر عددهم ب 
  . أسير  يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة30أسير وأسيرة، منهم 
في زنازين وأقسام العزل في السجون اإلسرائيلية عدد من األسرى المعزولين، يقبع  :األسرى المعزولون

  .وهؤالء األسرى موزعين على السجون اإلسرائيلية
  . وأسيرة أسيرا236ًيبلغ عدد األسرى المقدسيين  :أسرى القدس

  21/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  "السلطة"ب زيدان ومحاصرة مكتب النواب برام اهللا من قبل  النائاعتقالمؤسسة حقوقية تدين  .53
 أدان مركز التجمع للحق الفلسطيني إقدام أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة :رام اهللا

في " التغيير واإلصالح"المحتلة، على اعتقال النائب عبد الرحمن زيدان، وكذلك حصار مكتب نواب كتلة 
  .ال عدد من المرافقين والموظفين في المكتبرام اهللا واعتق

  21/9/2010قدس برس، 
  

   لحمايته"سرائيلإ"ـ يستنجد بإلسرائيليين عقاراتسمسار عقارات فلسطيني باع ": جيروزاليم" .54
 في عددها الصادر يوم الثالثاء انه بعد يوم من اإلسرائيلية" جيروزالم بوست" ذكرت صحيفة :أبيبتل 

، طلب احد ابرز إلسرائيليين أرضا هو عقاب كل فلسطيني يبيع اإلعدام أنينية تأكيد السلطة الفلسط
سرائيليين، من إ إلىالسماسرة الفلسطينيين الذين قاموا بتسهيل نقل ملكية الممتلكات العقارية الفلسطينية 

  . يتعرض لالغتيالأن مساعدته للمحافظة على حياته بدعوى انه يخشى اإلسرائيليةالسلطات 
 السلطة الفلسطينية والكثير من أنجه هذا السمسار الذي امتنع عن الكشف عن هويته، رغم كما و

، نداء استغاثة اإلسرائيليةالفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس يعرفون شخصيته، حسب قول الصحيفة 
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وقال انه  .ه الجنسية ايرفين موسكوفيتش مساعدته في محنتاألميركيلمكاتب الشراء وللمليونير اليهودي 
.  على حياتيأخشى حقا إنني"وقال  ".نظرة جادة "األخيرة تهديدات السلطة الفلسطينية إلىيجب النظر 

 الماضية، ولدى 30 اليهود خالل السنوات الـإلى والمساكن األراضيفلقد قمت ببيع مجموعة من 
  ".بأعماليالسلطة الفلسطينية علم 

  21/9/2010القدس، القدس، 
  

  "2أسطول الحرية "مع تنطلق  سفينة مساعدات إيطالية :فلسطينية في إيطالياالجالية ال .55
أعلنت الجالية الفلسطينية في إيطاليا، أمس، عن انطالق سفينة مساعدات إيطالية إلى قطاع : )آي.بي.يو(

ونقلت وكالة أنباء . تشرين الثاني المقبل لكسر الحصار عن القطاع /غزة بحلول منتصف شهر نوفمبر
سيكون أكبر من حيث التضامن الفعال " 2أسطول الحرية "اإليطالية عن بيان صادر عن الجالية أن " يآك"

مع الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار على سكان غزة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ مجموع السفن 
يمناً بصاحب االسم، ، ت"ستيفانو شياريني"سفينة، بما في ذلك واحدة على األقل إيطالية ستحمل اسم 20

  .اإلعالمي والسياسي اإليطالي الراحل الذي كان معروفاً بصداقته للشعب الفلسطيني
  22/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
  الخدمات الطبية في غزة مازالت هشة: أطباء بال حدود .56

  في قطاع غزة أن استمرار الحصار اإلسرائيلي"أطباء بال حدود" أكدت منظمة :سمر خالد – غزة
المفروض على القطاع منذ عدة سنوات أثر بشكل سلبي على القطاع الصحي وتقديم الخدمات الطبية 

وقال رئيس بعثة أطباء بال حدود في األراضي الفلسطينية جون لوك خالل مؤتمر  .للمرضى والجرحى
السماح رغم مرور عام ونصف على العدوان اإلسرائيلي األخير وفتح نقاط العبور و": صحفي عقد بغزة

بدخول المساعدات التي أرسلتها مختلف المنظمات الدولية غير الحكومية إال أن أوضاع الخدمات 
  ."الصحية ال زالت هشة داخل القطاع

من خالل عملنا في القطاع وجدنا صعوبة  ":واستعرض لوك تداعيات الحصار على القطاع الصحي، قائلًا
المراكز الصحية، وكذلك خروج المرضى الذين يحتاجون بالغة في وصول المواد الطبية للمستشفيات و

 حالة مرضية طلبت الحصول على موافقة للخروج من 1200وأوضح أن هناك  ."للعالج في الخارج
لدينا ": وتابع .منهم منعوا من الخروج رغم حاجتهم للعالج% 25غزة لتلقي العالج في الخارج إال أن 

ر منذ عدة أشهر السماح لها بالخروج من القطاع للحصول على  حالة مرضية ال زالت تنتظ50أكثر من 
فهناك "وأشار لوك إلى أن بعض مخازن المعدات واألدوية تعاني من ندرة مزمنة،  ."أطراف صناعية

 صنف من األدوية غير متوفرة في الصيدلية المركزية لوزارة الصحة، ناهيك عن مدى تأثير 100نحو 
  ."ى المستشفيات ومراكز الرعاية األولية بسبب نقص الوقودانقطاع التيار الكهربائي عل

  22/9/2010الرأي، عّمان، 
  

  معدل وفيات األطفال الرضع في فلسطين من أقل النسب بالمنطقة: الصحة .57
 على ما ذكر في  جواد البيطار مدير مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة تعقيباً. قال د:رام اهللا

فيات األطفال، والوضع الصحي في الخليل، أن الوزارة ومن خالل مركز وسائل اإلعالم بخصوص و
  .المعلومات الصحية تقوم وبشكل دوري بتفاهم وتعاون وثيق مع الجهاز المركزي لإلحصاء

فيدل على )  بلغ أكثر من المعدالت العالمية(أما اإلدعاء بأن معدل وفيات األطفال في فلسطين : وقال
 لكل 45.5عالمية لوفيات األطفال، فمتوسط المعدل العالمي لوفيات الرضع يبلغ جهل مطبق بالمعدالت ال
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 في األلف، وفي 157 في األلف، وفي أفغانستان إلى 184، فيما يصل المعدل في دولة أنغوال إلى 1000
 في األلف، وفي المغرب وتركيا 47 في األلف، وفي العراق 57.8 في األلف، وفي اليمن 68.8باكستان 

 في األلف، بينما بلغ 27.5 في األلف، وفي سوريا 29.5 في األلف لكل منها، وفي مصر 38ران وإي
  .1000 لكل 25.3معدل وفيات الرضع في فلسطين 

، بينما تصل في %97أما نسبة األطفال المطعمين في فلسطين فهي من أعلى النسب في العالم وتبلغ 
  %.100قطاع غزة إلى 

  21/9/2010، )وفا(ت الفلسطينية وكالة األنباء والمعلوما
  

  سليمان تحت المسجد األقصى بوجود هيكل "إسرائيل" مزاعمعالم أردنى يفند علمياً  .58
 فند البروفيسور األردنى أحمد مالعبة الباحث الدولى فـى التـراث الطبيعـى مـزاعم      : أ . ش . عمان ـ أ 

، ومملكة النحاس    قصى بالقدس الشريف  إسرائيل بوجود هيكل الملك سليمان عليه السالم تحت المسجد األ         
   .   فى وادى عربة جنوب األردن " فينان " العبرانية فى بلدة 
 الشواهد التاريخية والطبيعية الموثقة باألدلة العلمية، ودعا العـالم المتخـصص فـي              ىوذلك باالستناد إل  

ـ          بحسب ما أطلـق      ' قيصر الصحراء  ' هندسة الجيولوجيا والمعادن والبيئة في الجامعة الهاشمية والملقب ب
  , عليه الباحثون األلمان ـ في حوار إلي البحث الدقيق عن موقع هيكل سليمان بعيدا عن أرض فلـسطين  

 بحـر ملـيء باألسـماك واألحيـاء     ىعل '  القوارير '  أن قصر بلقيس ملكة سبأ شيد من الزجاجىمشيرا إل 
 الذي لم يطرأ تغيير كبير علي شـدة ملوحتـه وانعـدام              ومن المحال أن يكون هو البحر الميت        , البحرية

   .  ألف عام 11 إمكانية وجود حياة في مياهه منذ
  22/9/2010، األهرام، القاهرة

 
  الجامعة العربية تحذر من حفريات إسرائيلية جديدة وخطيرة أسفل األقصى .59

 اإلسرائيلية الخطيرة في     جددت جامعة الدول العربية تحذيرها من استمرار االنتهاكات        :QNA –القدس  
في الجامعة بأن إسرائيل تواصل تصعيد حربهـا        " قطاع فلسطين "وأفاد تقرير صادر عن      .القدس المحتلة 

على االقتصاد الفلسطيني ومؤسسات القدس، وأنه تخلل هذه السياسة مصادرة مـساحات ضـخمة مـن                
لغربيـة وإلحاقـه باالقتـصاد      األراضي الخصبة والزراعية، وفك ارتباط القدس مع اقتـصاد الـضفة ا           

  .اإلسرائيلي، إلجبار المقدسيين على الرحيل الطوعي
وأوضح أن إسرائيل سنت قوانين تتحدث عن حرية العبادة، القصد منها تمكين اليهود من دخول المسجد                
األقصى وباحاته لغرض إقامة طقوس توراتية، وأن ذلك يترافق مع عمليات حفر كبيرة وخطيرة أسـفل                

 هذا االنتهاك الجديد يعـد امتـدادا         وإن . األقصى لغرض إقامة الكنس، وفتح المزارات اليهودية       المسجد
لسياسة إسرائيلية ممتدة منذ عشرات السنين من أجل تقويض أساسات المسجد وجعله معلقا في الهواء في                

  .انتظار أية هزة أرضية إلسقاطه بشكل كامل وبناء الهيكل المزعوم
 فصول عديدة من معاناة المقدسيين نتيجة إقامة جدار الضم والتوسـع العنـصري،              وتطرق التقرير إلى  

وسحب الهويات، وهدم المنازل، والسيطرة على الممتلكات العربية، وفرض الضرائب الباهظـة، وقلـة              
  .الخدمات، وعدم منح تراخيص البناء، وتغيير الوضع الديمغرافي في المدينة، وغيرها

  22/9/2010، العرب، الدوحة
  

  الجامعة العربية ترفض تصريحات ليبرمان العنصرية .60
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أفيغدور ليبرمان بشأن وضع    " اإلسرائيلي"دانت جامعة الدول العربية تصريحات وزير الخارجية        : القاهرة
واتهم األمين  . ، ووصفها بالعنصرية    "تبادل السكان " على طاولة المفاوضات ودعواته ل     48فلسطينيي ال   

ة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في            العام المساعد لجامع  
من أجل تخريب المفاوضات، وقـال      " يهودية الدولة "بطرح فكرة   " إسرائيل"تصريحات للصحافيين أمس،    

وقفة جـادة   "ودعا صبيح إلى    " . ليبرمان معروف عنه هذه المواقف العنصرية قبل أن يدخل الوزارة         "إن  
  " . اإلدارة األمريكية ومن اللجنة الرباعية إزاء كل التصريحات العنصريةمن

  22/9/2010، الخليج، الشارقة
 

  من حماس" أعمال استفزازية"ال نية إلغالق معبر رفح إال في حال حدوث : مصدر أمني مصري .61
) أ.ب.د( صرح مصدر أمني مصري رفيع المستوى لوكالة األنباء األلمانيـة            :)د ب أ  ( -  مصر – رفح

مساء أمس الثالثاء بأنه ال نية لدى مصر إلغالق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الوقت الراهن ،                   
  ".أعمال استفزازية"إال أنه لم يستبعد اإلقدام على مثل تلك الخطوة في حال قيام حماس بـ

جاهين وذلـك   وأضاف المصدر أن السلطات المصرية تواصل فتح معبر رفح ألجل غير مسمى وفى االت             
  . أيام متصلة ، وإنه لم يغلق سوى ثالثة أيام فقط أثناء عيد الفطر110بشكل يومي منذ أكثر من 

ونفى المصدر األمني أن تكون هناك نية لدى مصر إلغالق المعبر بعد ما أثير عن أزمة مع الحكومـة                   
  .المقالة في غزة عقب اعتقال مصر أحد كوادرها

  22/9/2010, )االراضي المحتلة(القدس 
 

  انتشار مصري على الحدود وإجراءات ضد األنفاق مع غزة : مصادر فلسطينية .62
كشفت تقارير فلسطينية اليوم الثالثاء أن األجهزة األمنية المصرية عمدت اخيرا إلى تـشديد إجراءاتهـا                

  . األمنية على الشريط الحدودي مع قطاع غزة وفرضت إجراءات صارمة على عمل أنفاق التهريب
نقلت مصادر عن عمال فلسطينيين في أنفاق للتهريب أن جنوداً ومركبات عسكرية مصفحة شـوهدت                و

تنتشر على طول الحدود في حين واصل جنود مصريون اعتالء أسطح بنايات مرتفعة تقع في الجانـب                 
  . المصري من الحدود

مصرية في سيناء لالنتقـام      تحسبا لتسلل عناصر فلسطينية إلى األراضي ال       وتأتي هذه االجراءات األمنية   
من اعتقال السلطات المصرية ألحد كوادر الحكومة المقالة في غزة والمسؤول عن الشؤون االستخباراتية              

  . محمد دبابيش لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من دمشق" حماس"في 
 22/9/2010، المصريون، القاهرة

 
  فلسطين إلىه  نائب دخول"إسرائيل "منع يستنكر " العربالصحافيينإتحاد " .63

استنكرت األمانة العامة التحاد الصحافيين العرب رفض سلطات االحتالل         :  محيي الدين سعيد   -القاهرة  
دخول يونس مجاهد نائب رئيس االتحاد الدولي للصحافيين ونقيب الصحافيين بالمغرب إلى            " اإلسرائيلي"

لدولي الذي يزور األراضـي الفلـسطينية حاليـا         األراضي الفلسطينية المحتلة وذلك ضمن وفد االتحاد ا       
لإلطالع على أوضاع الصحافيين وتنظيم سلسلة من اللقاءات والدورات التدريبية بالتعـاون مـع نقابـة                

واعتبر االتحاد في بيان له، أمس، أن هذا اإلجراء يهدف إلى منع مجاهد مـن               . الصحافيين الفلسطينيين   
  . فقط للصحافيين الفلسطينيين ولكن للشعب الفلسطيني كله اإلطالع على األوضاع المتردية ليس

 22/9/2010، الخليج، الشارقة
 

   دعوى وقف الجدار الفوالذي فينظر المحكمة مصرية تؤجل .64
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قررت محكمة القضاء اإلداري في مجلس الدولة المصري، تأجيل نظر دعوى وقف بناء الجدار              : القاهرة
تشرين الثاني المقبل، لحين ورود تقرير مفوضي الدولة        /نوفمبر 2الفوالذي بين مصر وغزة، إلى جلسة       

.  
 دعاوى قضائية ضد الحكومة المـصرية       3وكان عدد من النشطاء والسياسيين ونواب البرلمان قد أقاموا          

للمطالبة بإلغاء قرارها بناء الجدار، مشيرين إلى خطورته على الشعب الفلسطيني، ومؤكدين مخالفة إقامة              
عد القانون الدولي واتفاقيات جنيف والقواعد المنظمـة للعالقـات الدوليـة وقـت الحـروب                الجدار لقوا 

طبيعة الحكـم فـي منـاطق       والنزاعات المسلحة، كما تضمن حماية المدنيين في حالة الحرب وتوضح           
  .النزاع

 22/9/2010، الخليج، الشارقة
 

  أبداً" إسرائيل" لن تعترف بـ :نجاد .65
أن بالده لـن    ،  )الثالثاء( أكد الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد، أمس         :وكاالت -طهران، نيويورك   

ليست دولة حقيقية بـل هـي كيـان         " إسرائيل"إن  "تعترف أبداً بالكيان الصهيوني بصورة رسمية، وقال        
وأشار إلى أن بالده كانت تتوقع حدوث تغييرات أساسـية فـي سياسـة              . مصطنع ونحن ال نعترف بها    

على هذا البلد حال دون ذلك، وأكد أن إيران         " إسرائيل" بمجيء أوباما لكن وبسبب هيمنة       الواليات المتحدة 
تعتبر تقديم الدعم لفلسطين واجباً شرعياً، وأوضح أن الضغوط التي يوجهها الغرب ضد إيران نابعة من                

  .رفض إيران للكيان الصهيوني 
  22/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   لقطع صالتها بتركيا"إسرائيل"و حزب العماّل الكردستاني يدع .66

دعا قيادي كبير في حزب العمال الكردستاني إسرائيل إلى قطـع عالقاتهـا بتركيـا وقـال إن        : وكاالت
وقال مراد كاراييالن نائـب قائـد حـزب         .  التعاون العسكري اإلسرائيلي التركي أكثر ما يضر التنظيم       

 القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي مـن معقلـه فـي      العمال المعتقل عبد اهللا أوجالن في لقاء نادر مع        
  ".  نطلب أن تتوقف إسرائيل عن مساعدة هؤالء الذين يحاولون قمع نضالنا من أجل الحرية"شمال العراق 

" العالقاتُ العسكرية بين إسرائيل وتركيا    "واعتبر كاراييالن أن المشكل األكبر الذي يواجهه حزب العمال          
ـ    وهي عالقات قا   األكثر تطورا التي تـستعملها تركيـا ضـد         ) العسكرية(التقنية  "ل إنها تضر بالتنظيم ف

    ".   مقاتلينا والمدنيين األكراد تأتي من إسرائيل
  22/9/2010، 48موقع عرب

 
  "إسرائيل"أطفال السودان في سجون  .67

  , ا أي ذنـب أو جريمـة     ولم يرتكبـو    , السلطات اإلسرائيلية أطفال لم يخالفوا القانون     تضع  : عادل شهبون 
  .ويصنفون كالجئين جاءوا من السودان واريتريا فإن وضعتهم في سجون عتاة المجرمين

 وعلـي مـدي الـسنوات        , وجزء من األطفال يصل إسرائيل مع والديه لكن الغالبية منهم يأتون بمفردهم           
ـ     100  طفل من هؤالء بمعدل     500 الخمس الماضية دخل إسرائيل    د مـنهم اليـوم فـي     طفل كل عام يوج

 عاما يتم ارسالهم لالقامة مع بعض األسر اإلسرائيلية عـن            12  واألطفال أقل من    ,  طفال  90 السجون نحو 
   . طريق وزارة الرفاه

 وألقت مسئولية رعـايتهم علـي عـاتق إدارة           , ذلك حتي يتم البت في أمرهم     سيبقون في تلك السجون     و
  90  وبسبب البيروقراطية فإن هناك أكثر مـن        , بها مثل هذه األمور   السجون بدال من وزارة الرفاه المنوط       

 عاما موجودون في سجن جفعون في الوقت الـذي           17  و  13 طفال سودانيا واريتريا تتراوح أعمارهم بين     
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   تجد هؤالء األطفال وقد تمددوا علي أسرة من          6  وفي عنبر رقم    , تتوافر فيه أماكن إقامة في بيوت الضيافة      
  
 الجدران مليئة بكتابات ورسومات      , رين داخل الزنزانات كل منهم شارد الذهن ال يدري ما هو مصيره           دو

   . للسجناء الذين كانوا هناك قبلهم
 22/9/2010، األهرام، القاهرة

  
   هذا األسبوعالمفاوضات المباشرة في المشاركةوباما ال ينوي أ :البيت األبيض .68

اعلن البيت األبيض ان الرئيس باراك اوباما ال ينوي المشاركة          : ز أ ف ب، رويتر    -واشنطن، نيويورك   
  .في مفاوضات سالم مع اإلسرائيليين والفلسطينيين هذا األسبوع على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة

ونظراً الى وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز بهذه المناسبة فـي               
، اثيرت مسألة مشاركة اوباما في لقاء معهما قبل اسبوع من انتهاء تجميد االستيطان في الضفة                نيويورك
  .الغربية

  .»ليس من المقرر عقد اي اجتماع«ولكن حسب بن رودس، مساعد مستشار أوباما لشؤون األمن القومي 
22/9/2010، الحياة، لندن  

  
  االنفجار المفاوضات على حافة : السفير األميركي في تل أبيب .69

عبر السفير األمريكي لدى الكيان جيمس كانينغهام عن تخوف اإلدارة األمريكية            : نظير مجلي  - تل أبيب 
وذكـرت  . من تفجر المفاوضات بسبب الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات حول االسـتيطان            

فراء االتحاد األوروبي في    ، أمس، أن كانينغهام قال أمورا بهذا المعنى خالل لقاء مع س           "هآرتس"صحيفة  
  . ، أول أمس "تل أبيب"

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن كانينغهام شدد على أن اإلدارة األمريكيـة تمـارس                
سـنقدم اقتراحـا    "وقال  . ضغوطا على الجانبين من أجل التوصل إلى حل متفق عليه لمسألة االستيطان             

ان ذلك وهذا لم يحدث حتى اآلن، ونحن قلقون ألنه لم يتبق وقت طويـل               توفيقيا فقط في حال طلب الجانب     
وتبـين  " إسـرائيل "وذكر أن خبراء قانون أمريكيين أجروا تدقيقا جذريا بالتعاون مع           " . للتوصل إلى حل  

أيلول الحالي عند منتصف الليل، وشدد      / سبتمبر 25لالستيطان تنتهي في    ) المزعوم(منه أن فترة التجميد     
وقال . ه في حال لم يتم التوصل إلى حل لهذه المسألة فإنه لن يكون باإلمكان التقدم في المفاوضات                على أن 

السفير األمريكي أبدى قلقا حقيقيا من أن االتصاالت لن تصمد بعد نهاية األسبوع             "دبلوماسي أوروبي إن    
وإنمـا  " متشائما جـدا     من جهة أخرى قال دبلوماسي أوروبي آخر إن السفير األمريكي لم يكن           ". الحالي

  " .ببساطة وصف صورة الوضع
  22/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   إلى تمديد تجميد االستيطان"إسرائيل"ن ايدعو بان كي مون واالتحاد األوروبي .70

دعا األمين العام لألمم المتحدة، خالل لقائه الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز           :  راغدة درغام  -نيويورك  
 األمم المتحدة في نيويورك مساء اإلثنين، اسرائيل الى تمديد مذكرة تجميد االستيطان في              على هامش قمة  

الضفة الغربية، كما طالبت ممثلة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين اشتون، بعد لقـاء مـع         
  .»اتتمديد المذكرة حول المستوطن«وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، اسرائيل بـ 

  22/9/2010الحياة، لندن، 
  

   بتمديد تجميد االستيطان االسرائيليةالرباعية تطالب الحكومة  . 71
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دعت اللجنة الرباعية للسالم في الشرق االوسط التي تضم الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي واالمـم               
  .الى تمديد تجميد االستيطان في الضفة الغربية المتحدة وروسيا
اللجنة الرباعية تـشير الـى ان       "صدرته اللجنة في نيويورك الثالثاء عقب اجتماعها ان         وجاء في بيان ا   

نوفمبر الماضـي تركـت اثـرا       /المذكرة االسرائيلية المهمة حول االستيطاني الصادرة في تشرين الثاني        
  ".ايجابيا وهي تدعو بشدة الى تمديدها

طرف خصوصا النشاط االستيطاني ال يمكن ان       تذكر بان االعمال االحادية من كل       "واضافت اللجنة انها    
  ".تستبق نتائج المفاوضات ولن تعترف بها االسرة الدولية

في الشرق االوسط اال اذا تضمن اتفاقات بـين         " عادال ودائما وتاما  "واكدت ان السالم ال يمكن ان يكون        
  ".اسرائيل وسوريا من جهة وبين اسرائيل ولبنان من جهة اخرى

  22/9/2010، )بي بي سي(لبريطانية هيئة اإلذاعة ا
  

   فقط في القضية الفلسطينيةممولينال نريد أن نكون : كوشنير .72
كرر وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير التعبير عن انزعاج فرنسا لعدم           :  مينا العريبي  - نيويورك

. نيين واإلسـرائيليين  دعوة الواليات المتحدة لها للمشاركة في إطالق المفاوضات المباشرة بين الفلـسطي           
وردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول عدم دعوة فرنسا للمشاركة في إطالق المفاوضات المباشـرة،                

يجب أن ال نكون فقط ممولين وإعطاء األموال فقط فيما          «: وأضاف. »نعم، لن نكن سعداء   «: قال كوشنير 
كان مؤسفا ولكن األمر    «باشرة  ، موضحا أن عدم مشاركة فرنسا في المفاوضات الم        »يخص هذه القضية  

  .»المهم هو النجاح، آمل أن تكون خطوة إلى األمام
ونفى كوشنير أن يكون قرار عدم إشراك فرنسا في المفاوضات المباشرة بناء علـى طلـب إسـرائيلي                  

اإلسرائيليون ال يبتعدون عن الرباعية، بـل علـى         «: وقال. باستبعاد أطراف أوروبية والرباعية الدولية    
  .»)ممثل الرباعية توني بلير كان مدعوا وحضر العشاء قبل المفاوضات(كس، الع

  22/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   لم تتعاون وتحقيق حماس غير جاد"إسرائيل": جولدستونمتابعة تقرير هيئة  .73
دة فـي  أعلنت هيئة من ثالثة خبراء عينتهم األمم المتحدة لتطبيق التوصيات الوار    :  ماجد الجميل  - جنيف

لم تتعاون  "تقرير المحقق الدولي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون حول الحرب على غزة أن إسرائيل              
لكـن الهيئـة    ". مع الهيئة، ولم تجر تحقيقاً مالئماً حول االتهامات الموجهة ضدها بارتكاب جرائم حرب            

  ". على اتهامات ضدهاأنها لم تبذل مجهوداً جاداً لإلجابة"وجهت اللوم أيضاً لحركة حماس بـ 
إن غياب تعاون إسرائيل أعاق مهمة الهيئة فـي تقـدير           "وقالت الهيئة في تقرير وزعته في جنيف أمس         

  ".خطورة جرائم الحرب واالنتهاكات المرتكبة خالل عملياتها العسكرية في قطاع غزة
  ".عاالًإن السلطة الفلسطينية قدمت تعاوناً ف"وعن الجانب الفلسطيني، قال الخبراء 

 4إنَّ إسـرائيل وجـدت      "في صدقية التحقيق الذي أجرته إسرائيل وحدها، وقالت         " ضمناً"وشككت الهيئة   
وقالت إن عدم التعاون اإلسرائيلي مع      ". حوادث فقط ترقى لمستوى الجريمة من بينها سرقة بطاقة ائتمان         

لتحقيق، وما إذا كان قد جـرى بطريقـة         جعل من المستحيل أمامنا تقييم الطريقة التي جرى فيها ا         "الهيئة  
ال يمكن اعتبـار    : "وعن التحقيق اإلسرائيلي نفسه قال التقرير في فقرة أخرى        ". مستقلة، ونزيهة، وشفافة  

  ".التحقيق اإلسرائيلي كامالً، وهو ال يرقى إلى المعايير الدولية
22/9/2010، )السعودية(الوطن اون الين،  

  
  ن الصواريخ الروسية لدمشقم"  أمريكي–إسرائيلي "قلق  .74
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إيهـود  " اإلسـرائيلي "أكد وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس في واشنطن لوزير الحرب           : )وكاالت(
وقـال  . قلقها حيال بيع موسكو صواريخ عابرة إلى سوريا         " إسرائيل"باراك أن الواليات المتحدة تشاطر      

أوضح وزيـر   "قبل الماضية، بين غيتس وباراك      المتحدث باسم الوزارة جيف موريل خالل اللقاء، الليلة         
وأضاف أن  . المنطقة  " زعزعة"قلقها حيال نشر أسلحة من شأنها       " إسرائيل"الدفاع األمريكي أننا نشاطر     

 15غيتس تطرق أيضاً إلى المسألة مع نظيره الروسي اناتولي سيرديوكوف خالل زيارته لواشنطن فـي                
سيا لها الحق ببيع أسلحة إلى دول أخرى ولكن نأمـل أن تأخـذ              رو"وأوضح أن   . أيلول الجاري   /سبتمبر

  " .باالعتبار األبعاد االستراتيجية لكل صفقة
  22/9/2010، الخليج، الشارقة

  
   مليون يورو إلعادة بناء غزة22: االتحاد األوروبي " .75

لـسلطة   مليون يورو لصالح برنـامج ا      22أعلن االتحاد األوروبي عن رصد مبلغ       :  ردينة فارس  - غزة
ويعتبر هذا البرنامج المبادرة األولى مـن       . الوطنية الفلسطينية إلعادة بناء القطاع الخاص في قطاع غزة        

نوعها على نطاق واسع لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة، بعد الحرب األخيرة على غزة فـي نهايـة                   
قطاع الخاص في غـزة بعـد       وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية أنشأت برنامج إعادة بناء ال        . 2008عام  

اإلسرائيلية من أجل توفير دعم مالي إلى مؤسسات القطاع الخاص التـي            » الرصاص المسكوب «عملية  
ويستهدف البرنامج المشاريع التي تحتاج أن تعيد أصـولها         . دمرت وتضررت أعمالها خالل تلك العملية     

اآلالت واألثـاث المكتبـي والمعـدات،       والمواد الممولة تتضمن    . المدمرة والتي تعتبر ضرورية لإلنتاج    
الهدف النهائي يكمن فـي إعـادة إحيـاء         . باإلضافة إلى مواد البناء والمواد الضرورية لمواقع المشاريع       

وأفاد ممثل االتحاد األوروبي كريستيان     . النشاط االقتصادي في قطاع غزة وتوفير معيشة مستدامة لسكانه        
ل كامل بالدور المركزي الذي يحتاج القطاع الخاص أن يلعبه في           االتحاد األوروبي يقر بشك   «بيرغر، أن   

ومن خالل دعم برنامج إعادة بناء القطاع الخـاص         . مجال إعادة إحياء النشاط االقتصادي في قطاع غزة       
في غزة، نريد أن نساعد مشاريع غزة في استئناف نشاطاتها كخطوة أولى نحو بناء اقتصاد مستدام بقيادة                 

  ."»القطاع الخاص
  22/9/2010، عكاظ، جدة

  
   مليار دوالر123دول خليجية تطلب أسلحة أمريكية بقيمة : فاينانشال تايمز .76

أفادت تقارير صحفية في بريطانيا بأن أربع دول خليجية تعتزم تعزيز تسليح جيوشها .): أ.ب.د( –لندن 
 فاينانشال تايمز البريطانية وذكر تقرير صحيفة. لمعادلة كفة التفوق العسكري اإليراني في منطقة الخليج

الصادرة أمس أن المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت طلبت من 
  . مليار دوالر123الواليات المتحدة تزويدها بأسلحة خالل األعوام األربعة المقبلة بقيمة 

ي شركة بوينج األمريكية لصناعة الطائرات وأضافت الصحيفة أن أكبر المستفيدين من هذه الصفقات ه
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية طلبت وحدها أسلحة بقيمة . وشركة لوكهيد مارتن لصناعة األسلحة

 مقاتلة 70 مع تسليح 15 - مقاتلة جديدة من طراز إف 85 مليار دوالر، وتشمل الصفقة شراء 68
  . مليار دوالر35.6حة األمريكية أخرى، فيما بلغت قيمة طلبات اإلمارت من األسل

 مليار دوالر، فيما اكتفت الكويت 12.3في المقابل بلغت قيمة طلبات سلطنة عمان من األسلحة األمريكية 
  . مليار دوالر7.1بطلب أسلحة بقيمة 

  22/9/2010الدستور، عّمان، 
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  المفاوضات المباشرة وقضية الالجئين الفلسطينيين .77
  علي بدوان

يات األولية التي بدأت تتسرب تباعاً من العاصمة األميركية واشنطن الى أن قضية الالجئـين        تشير المعط 
وزاد من  . الفلسطينيين تمر اليوم بمنعطف خطير، على ضوء موقف الواليات المتحدة من قضية عودتهم            

يهودية « على   ذلك، الموقف اإلسرائيلي ذاته، حين أكد نتانياهو في خطابه في افتتاح المفاوضات المباشرة            
  .وتجسيده على ارض الواقع، داعياً الطرف الفلسطيني الرسمي الى اسقاط حق العودة» إسرائيل

أفكار قديمة ولكن بحلـة  «وبحسب بعض المصادر، فإن الطرف األميركي ينشط وراء الكواليس، لترتيب    
ل قضيتهم الـى مـسألة      قائمة على الرفض المطلق لحق الالجئين الفلسطينيين في العودة، وتحوي         » جديدة

  .إنسانية ال أكثر وال أقل
وفي هذا الصدد، فإن غالبية المشاريع واألفكار التي طرحت في شأن مختلف العناصر المتعلقة بالقـضية                

التـي  » إكس آن بروفـانس   «الفلسطينية، وخصوصاً منها قضايا وعناصر الحل الدائم، كانت منها وثيقة           
، واقترح واضـعوها مـن      2007) نوفمبر( تشرين الثاني    24ة في   اإلسرائيلي» هآرتس«نشرتها صحيفة   

بعض الديبلوماسيين األميركيين حالً لقضية عودة الالجئين الفلسطينيين، يتمثل في إسقاط هذا الحق مقابل              
ومن بين مـا    .  بليون دوالر  85 و 55وبحسب الوثيقة فإن تكلفة حل مسألة العودة تتراوح بين          . التعويض

. ، توطين نسبة من الالجئين في األماكن التي يقيمون فيها حالياً، مع تلقيهم تعويضات مالية              تقترحه الوثيقة 
وقد أشير الى شيء من هذا على هامش كواليس أعمال الجلسات األولى من مفاوضات واشنطن المباشرة                

  .الجاري) سبتمبر( أيلول 2التي انطلقت في 
فلسطينية إزاء السيناريوات التي تهدف إلـى تغييـب حـق    ومن الواضح أن القلق يسود الحالة الوطنية ال  

عودة الالجئين الفلسطينيين من خالل توطينهم في البالد التي هجروا إليها، فهي محاوالت تجـري فـي                 
 عـام   194سياق تقزيم القضية الفلسطينية وااللتفاف على العنوان األساس وعلى القرار األممي الـرقم              

  .ين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم والقاضي بعودة الالجئ1949
وكانت بعض المصادر الديبلوماسية الغربية قد كشفت قبل فترة قصيرة عن وجود اتصاالت أميركية مع               
بعض األطراف اإلقليمية للبحث في سبل توطين الالجئين، علماً ان المشاريع الرامية إلـى إلغـاء حـق                  

الموقفين الفلسطيني والعربي، برفض كل االقتراحات التـي        العودة لم تتوقف، لكنها كانت دوماً تصطدم ب       
  .تمس حق العودة، وتنتقص من قوة قرارات الشرعية الدولية

وقد استبقت حكومة نتانياهو مفاوضات واشنطن األخيرة بتسريبات صحافية أطلقها بعض أركانها ومنهم             
ر من المسائل التي تم حسمها مـع        إن هناك الكثي  «: أفيشاي برافرمان الذي قال   » شؤون األقليات «وزير  

المفاوض الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام عودة الجئين تحـت مـسمى                  
  .»حاالت إنسانية

في هذا السياق، يدرك المتتبع لمسار المفاوضات بين الطرف الفلسطيني الرسمي والدولـة العبريـة، أن                
  . جداً، حتى لو قيل إن معظم التفاصيل الخالفية قد ذُلِّلتالتوصل الى اتفاق ما زال مبكراً

فالمسألة هنا ليست لها عالقة بما يجري داخل أروقة المفاوضات فقط، بل بالشارع الفلسطيني، صـاحب                
فكما انفجرت انتفاضة األقصى كنتيجة للتراكمات السلبية التـي         . الكلمة األولى واألخيرة في شأن مستقبله     

، وكرد مباشر على نتائج مفاوضات كمب       1991سات العملية السياسية التي جرت منذ العام        أوجدتها انتكا 
 فإن الشعب الفلسطيني لن يصمت أمام مشاريع وخطـوات تجـري            2000) يوليو(ديفيد الثانية في تموز     

خفية لوأد حقوقه الوطنية، ومنها حق العودة لالجئين، على رغم حالـة اإلنهـاك والتعـب والظـروف                  
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تصادية الخانقة التي يئن ويتوجع تحتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقـدس وعمـوم تجمعـات                 االق
  .الشتات وخصوصاً في لبنان، وعلى رغم حالة االنقسام السائدة في صفوفه

ان االنطالقة غير المباشرة للمفاوضات واستمرار عمليات تهويد وابتالع األرض الفلسطينية، واالنحيـاز             
ل الطرف األميركي لمصلحة اسرائيل، وتفرد واشنطن برعاية المفاوضات، سيقتلع حتـى            األعمى من قب  

حل الدولتين، بالنظر إلى طبيعة القوى اإلسرائيلية وسطوة مجموعات المستوطنين، الذين باتت أعـدادهم              
ق في الضفة الغربية والقدس الشرقية تفوق نصف مليون مستوطن، فضالً عن بنية تحتية هائلة من الطر               

  .االلتفافية، عدا عن المستوطنات نفسها
وبالنتيجة المنطقية، تعمل اسرائيل في سياق المفاوضات مع الطرف الفلسطيني الرسمي على إعادة إنتاج              

جديد في فلسطين، حيث يجري تطويق الفلسطينيين في سجن كبيـر، مـستوردة بـذلك               » أبارتايد«نظام  
ا النظام العنصري في جنوب إفريقيا، عندما حكمت مجموعات         تجربة المعازل والبانتوستانات التي أوجده    

من البيض األوروبيين ال يتجاوز تعدادهم األربعة ماليين كامل أراضي جنوب إفريقيا ووضعت عشرين              
  .مليوناً من شعبها األصيل في المعازل

  22/9/2010، الحياة، لندن
  

  تالشي مشروع حل الدولتين .78
  يوسف رزقة. د

روع حل الدولتين احتل مكاناً مرموقاً في سياسة بوش االبن وخطاباته فـي الـواليتين   من المعلوم أن مش 
فقد انصرف بوش من البيت األبيض بعد أن        , غير أنه ال شيء من ذلك تحقق في الميدان        , األولى والثانية 

من فرص حل الدولتين إلى أدنى درجة ممكنة ألن أغلبية اليمـين اإلسـرائيلي ال تـؤ               ) إسرائيل(قلّصت  
  . بالمشروع وترى أن قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة هو خطر مستقبلي على الوجود اإلسرائيلي

ولكنها , لم تذهب القيادة اإلسرائيلية إلى مواجهة مباشرة مع اإلدارة األميركية بسبب مشروع حل الدولتين             
يلية لمفهوم حل الدولتين وهو     سارت باتجاهها ألخذها معها في طريق طويل وممتد ينتهي بالرؤية اإلسرائ          

  . مفهوم غير مقبول فلسطينياً وعربياً وال يفضي على اتفاق تسوية
وفي ظل إدارة باراك أوباما اتجهت إدارته إلى تكثيف الضغط على الجانب الفلسطيني للعودة إلـى                , اليوم

فـي العمليـة    ) الهوس(بلغ درجة   , مقصوداً) زخماً إعالمياً (واتجهت إلى منح العودة     , مفاوضات مباشرة 
لقد قلنا في مقاالت سابقة إن عملية التفاوض المباشر مقصودة لغيرها ال            , التفاوضية نفسها دون جوهرها   

وتهدف إلى  , فهي تهدف إلى إصالح الوضع أمام الديمقراطيين في أميركا في االنتخابات النصفية           , لذاتها
في مقابل ضغط مصري على الطرف الفلسطيني       , تعزيز التعاون األميركي المصري في مسألة التوريث      

  . للتفاوض
مروان المعشّر نائب رئيس الدراسات في      . للسالم الدولي بواشنطن كتبه د    ) كارينغي(في تقرير لمؤسسة    

المؤسسة وهو وزير خارجية أردني سابق شارك بفاعليـة فـي اتفاقيـة وادي عربـة رأي أن عمليـة                    
ونبه التقرير إلـى نقـاط      , ح لن تفضي إلى نجاح وإلى اتفاق تسوية       المفاوضات الحالية في التقدير الراج    

  : رئيسية مهمة منها
وتمـسك  , بسبب تآكل الضفة الغربية بالمستوطنات    ,  بدء العدد التنازلي لتالشي مشروع حل الدولتين       -1

لفلـسطينية  بحيث باتت فكرة الدولة ا    , وتشددها في مسألة القدس والالجئين    , الحكومة اإلسرائيلية باألغوار  
  . وإن أحطناها باأللفاظ الجميلة, القابلة للحياة في موضع شك حقيقي

وحتـى إسـرائيلي    ,  بدء العدد التنازلي لتالشي فرصة تحقيق نجاح اتفاق ثنائي فلسطيني إسـرائيلي            -2
من الفلـسطينيين   ) إسرائيل(ألسباب موضوعية تتعلق بحجم التنازالت المؤلمة التي تطلبها         , سوري أيضاً 

  . وهو أمر ال يقوى عباس على قبوله دون غطاء عربي له, ومن السوريين
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يمنح عباس  ) إقليمي( وبسبب ما تقدم في النقطتين السابقتين يرى التقرير أنه البد من البحث عن حل                -3
ويحتـاج الحـل    , من أجل توقيع اتفاقيـة تـسوية      ) إسرائيل(غطاء عربياً للتنازالت المؤلمة التي تطلبها       

  . ليمي إلى دور نشط أميركي يأخذ بالحسبان المبادرة العربية ومشروع بيل كلينتوناإلق
وغياب الحوافز الجدية لحل إقليمـي      , وتالشي فرص حل الدولتين   , إن الحديث عن تالشي فرص التسوية     

وان , في ظل الضعف والهزال العربي يكفي لتنبيه المفاوض الفلسطيني إلى خطأ المسار الذي يسير فيـه               
, ضاعة الوقت دون مراجعة حقيقية لملف التفاوض هو في صالح خدمة االحتالل وزيـادة االسـتيطان               إ

واألصل أن تبادر السلطة بتقييم ما يحيط بها وتتوقف عن صم أذنيها عـن رأي المعارضـين لمـسارها         
  . المعطوب الفاسد

  21/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   التداعيات المحتملة للتوتر في لبنان .79
  نهلة الشهال

كأن الدنيا ستنقلب غداً، كأنها ستنفتح على حرب أهلية لن تبقي ولن تذر، كما هي كل الحروب األهليـة                   
انظروا كيف أن جيالً سينمائياً لبنانياً بعد جيل، بينما الشباب مـنهم            : بويالتها التي تبقى غائرة في النفوس     

الثقافة تنتمي إلى ـ أو تعبر  . م الروائية والوثائقية عنهالم يعرفوا الحرب األهلية، ما زالوا ينتجون أفالمه
عن، أو تنبش في ـ الوعي العميق، ذاك المستبطن والمختبئ في تضاعيف دفينة، بينما قـد يبـدو أننـا     

بل قد يحن البعض، ممن عاش الحرب أو ممن أتى بعـدها            . نسينا، وأن الحياة استعادت بسرعة سطوتها     
فـال حـرب    (التي تتشكل عصابياً،    » الجماعة«ء الذي تمثله، إلى دفء حضن       وسمع عنها، إلى االستثنا   
، ألن كل شيء مـستباح، وألن       »كنا نعيش أحسن  «، بل إلى ادعاء كاذب بأننا       )أهلية من دون هذا الشرط    

  ... االقتصادات الموازية كانت تشتغل مباشرة
وليس مزيج اإلحباط العميـق     . ستوياتفال أبشع من الحرب الجاهلية، على كل الم       . وكلها ترهات بالطبع  

اللذان يطغيان علـى الحالـة النفـسية        !) حتى عند قيادة السيارة   (واالنفالت االحتفالي الهستيري المستمر     
يقال هي لم تتوقف تمامـاً  . العامة في لبنان إال واحداً من األعراض المرضية الناتجة من الحرب األخيرة 

ولكن امتدادات ظالل الحروب األهلية     . كما يشتهي » الزغل«طرف  ثم يفسر كل    . ألنها أقفلت على زغل   
أينما كان، ورغم أحسن النوايا وأكثر اإلجراءات وضوحاً، غالباً ما تكون طويلة، كما تعانـد ترسـباتها                 

  فكيف في مكان لم يعرف ال الرغبة في تصفيتها وال التدابير الضرورية لذلك؟ . اإلزالة
فرغم ما يبدو من استمرارية للطبقة السياسية،       . ية اللبنانية قد لحق بها تبديل     هذا مع أن قوى الحرب األهل     

كوجود أحفاد الجميل،   (، إذ يحل األبناء محل آبائهم الذين حلوا محل آبائهم،           »جينية«هي في أحيان كثيرة     
تغييـرات  ، فقد وقعـت     )في المجلسين النيابي والوزاري، وفي واجهة الحياة العامة       ... وفرنجية وجنبالط 

كثيرة في تلك الطبقة، في بنية توازناتها الذاتية والبينية، كما في شخوصها، تجعل من تلك االسـتمرارية                 
، ولكنها  »المودرن«الحضاريين  ) عن حق (مجرد ملمح من المالمح التي تكاد تكون فولكلورية، وقد تغيظ           

جتماعية، تغير التمثيل، حيث ال يمكـن       اال/ففي كل الفئات الطائفية   . بعيدة عن أن تكون ذات داللة حاسمة      
تجاهل ظاهرة الجنرال عون مثال لدى الموارنة، كتعبير على األرجح عن رغبة قطاع كبير منهم بتمثيل                

، بل على عقد مواثيق معهـا تُجـدد         )كما يظنون (موحد وفعال وقادر على التواصل مع الفئات األخرى         
وإن كان  . 1943الصفقة التي جعلت قيام لبنان ممكناً عام        /ةبشكل من األشكال الميثاق الوطني، أو التسوي      

رغم التعقيد األكبر من ذلك     (حزب اهللا وقبله حركة أمل، قد عرفا اقتالعاً جذرياً للطبقة القديمة في فئتهما              
، التي زالت فعلياً من الوجود حتى بالسوية الفولكلورية، فإنه ال يمكن تجاهل معنى              )الذي يمثله حزب اهللا   

التوحد الكبير نسبياً تحت راية شخص طارئ على السياسة ولكنه ذو إمكانات متعددة، كرفيق الحريري،               
وتلك ليست مجرد تغييرات شـكلية      . بيوتات التمثيل السني  ) عداء أو تجاهالً أو استيعاباً    (الذي أطاح فعلياً    
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هي تعيـين األقـدر علـى القيـام         ، بما   »الحاجتية«بالوجوه، بل هي تمتلك معانيها العميقة، الطبقية كما         
  . بالمهمة

ولكن أي مهمة؟ إذ يبدو من ذلك كله، أن النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية يجدد نفسه ليس                  
قد يفخر اللبنانيون بأن نظامهم ذاك، المذموم لديهم إجماال، ولدى كل تقييم فكري على كل حال، قـد                  . إال

ولكن ! »ديموقراطية المكونات «: للتطبيق، وأعطاه األميركان تسمية جذابة    بات يصدَّر إلى أماكن أخرى      
ولكن، أليس ذلك   . ما يمكن قوله في هذه العجالة، أنه نظام يدير أزمته المتجددة بال توقف            . دعونا من ذلك  

تعريف الحرب األهلية، المشتعلة أو الباردة؟ رغم صحة اإلشارة، فما يجب اإلضافة عليها هو أن أسـس                 
. قد اختفت، ولم يبق إال دورانه على ذاتـه        » ضرورياً«التسوية التي جعلته في وقت من األوقات        /لصفقةا

وال غنـى   (فقد ارتبطت تلك األسس بدور كان يؤديه لبنان في المنطقة، كوسيط خدماتي متعدد الميـادين                
نغلق على نفـسه، أو  ، بين عالم غربي ـ وأوروبا تحديداً ـ وعالم عربي بصدد التكوين، م  )عنه حينذاك
  . لم يعد العالم كذلك، ولم يعد لبنان ذاك الوسيط، ولم يجد بعد لنفسه دوراً. متغير بعنف

؟ تلك هي بالواقع الخاصية اللبنانية التي ينبغي تعريفها ودرسـها وتعيـين             »دور«ولكن ما حاجة بلد إلى      
ليد عناصر عقد اجتماعي متجـدد وال       وهذا مرتبط بتو  . التغييرات الطارئة عليها وتحديد إمكان تجاوزها     

غنى عنه، وهي مسألة لم يدر حولها نقاش فعلي، بل رقعت دوماً ترقيعاً، حتى من قبل مناهضي النظـام                   
  . نفسه ونقاده األكثر راديكالية

حسناً، هل التوتر الشديد القائم في لبنان، واالستقطاب الطائفي الحاد، والحوادث التي ال تنفك عن الوقوع،                
ستؤدي، بحكم شدتها والتراكم، إلـى      ) ، فهم كثر  »بعض«ورغم أنهم   (لنفخ بالنار الذي يمارسه البعض      وا

وهذا ضـروري إجمـاالً وبهـذا       . انفجار حرب أهلية في البلد؟ ما زال ينقص المعادلة الشرط الخارجي          
ويعـزز  . هليةوهو حاسم في لبنان، على مدى تاريخ حروبه األ        . المقدار أو ذاك في كل الحروب األهلية      

من اشتراط ضوئه األخضر وجود حزب اهللا، بما هو ظاهرة تتجاوز مجرد الصراع الـداخلي، لتحمـل                 
ربما ينبغي توجيه الشكر لحزب اهللا على وجوده، فلوال ذلك لكـان            . على األقل ... دالالت وتبعات إقليمية  

تغييره، وتفاهتها إجماالً، وضـيق     /هإدقاع النظام القائم كما انتهى، وعجز الطبقة السياسية كلها عن تجديد          
لبنان بكل المعاني، كل ذلك معاً كان بإمكانه أن يولع ناراً ال يكترث أحد مـن قـوى المنطقـة والعـالم                      

  . بإطفائها، أو يسعون ويفشلون، فيتركونها تلتهم األخضر واليابس
 إجماالً ـ هو مضبوط رغم  جعجعة فارغة إذاً؟ ليس تماماً، بل إبقاء سطح الصفيح ساخناً بمقدار مضبوط

الشرط ... مواجهات هنا وهناك، وسعار لفظي مريع أو بواسطتهما ـ بحيث يتمكن من استقبال » ميني«
  . واللبنانيون يسنون أسنانهم باالنتظار. الخارجي للتفجير حين يحين وقته

  !يا للجنون العبثي! يا لألسف
  22/9/2010، السفير، بيروت

  
  خيارات عباس محدودة .80

  زة اسماعيل أبو شنبحم
شـمعون  ) إسرائيل(التي وقعت في واشنطن بين وزير خارجية        " أوسلو"في اتفاقية   ) إسرائيل(لقد تمكنت   

" و" اسحاق رابـين  " بيريز ومحمود عباس أمين سر منظمة التحرير آنذاك، بحضور الرئيسين الراحلين            
تنتزع مـن المنظمـة اعترافـاً بالكيـان         ، أن   " بل كلينتون "، والرئيس األمريكي األسبق     " ياسر عرفات 

اإلسرائيلي كدولة قائمة على معظم أراضي فلسطين التاريخية ، مقابل إعطاء المنظمة حكماً ذاتياً عـرف             
، وليس خافياً على أحد أن السالم حـسب         " األرض مقابل السالم  "، تحت شعار    " السلطة الفلسطينية "باسم  

  ".ومواطنيها) إسرائيل(أمن دولة "احدة ، هي معادلة المفهوم اإلسرائيلي يمكن في معادلة و
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م ، وأجل كل القضايا المرحليـة التـي كـان           1993وقع عرفات على االتفاق في واشنطن، في سبتمبر         
باإلمكان حلها قبل التوقيع ، وهي قضايا كانت ستعطي القوة والترحيب لدى الـشارع الفلـسطيني ، ألي                  

زيز مكانة ياسر عرفات في األراضي الفلسطينية ، مـن أبـرز هـذه              اتفاق سيتم توقيعه ، فضالً عن تع      
  .القضايا قضية األسرى

اسـتطاعت أن تـشعل هـاجس       ) إسرائيل(ولعل السبب في تسرع قيادة المنظمة بالموافقة والتوقيع ، أن           
 الخوف لدى المنظمة وحركة فتح ، من زيادة نفوذ حركة حماس التي كانت تنشط بفعالية كبيرة جداً فـي                  

  ...بشكل واضح وملموس ) إسرائيل(األرض المحتلة ، وكان نشاطها العسكري يؤذي 
أضف إلى ذلك حالة الضعف والتهميش التي مرت بها المنظمة في الخارج بعد أحداث أيلـول األسـود                  

 1982، وطرد المنظمة من األردن ، وثم تبعها بعد ذلك فشل جديد بعد خروجها من بيروت عام                  1970
، كل هذه العوامل إلى جانب الخوف من خـسارة          ) إسرائيل(ها عن حدود الجبهة المباشرة مع       م ، وإبعاد  

اعترافاً فلسطينياً رسمياً بوجودها ، وتعهـداً  ) إسرائيل(الرصيد المتبقي في الضفة الغربية وغزة ، أكسب         
مما أدى بعد ذلك    ، وتطبيق نظرية األرض مقابل األمن ، وليس السالم ،           " اإلرهاب"من السلطة بمحاربة    

إلى إنهاء مسيرة عرفات السياسية ، بعد أن رفع يده عن االلتزامات األمنيـة بعـد انتفاضـة األقـصى                    
  .م2000

رحل عرفات بعد أن تم تهميشه وهو على رأس السلطة من قبل اإلدارة األمريكية في عهد بوش االبن ،                   
  . م2003وفرض عليه تعديالت جعلت من أبي مازن رئيساً للوزراء عام 

 عاماً على اتفاق أوسلو المشؤوم ، فإن العجلة تدور من جديـد نحـو اعتـراف                 17اليوم ، وبعد مرور     
الراعي الحـصري لعمليـة     –اإلدارة األمريكية   . بيهودية الدولة التي اعترفت بها المنظمة كدولة جوار         

  .يتشل مؤخرا  سلّمت بأنه يجب االعتراف بدولة يهودية ديمقراطية ، حسب كالم م-التسوية
من الصعب على محمود عباس وهو مهندس أوسلو أن يتهرب من هذا االعتراف ، وهـو ال يملـك أي                    
أدوات تساعده على الرفض ، إن عباس يعيش اآلن ظروفاً مشابهة للظروف التي عاشها الراحل عرفات                

وحركة فتح ، فـالظرف     عند توقيع اتفاق أسلوا وعاشها عباس نفسه ،ألنه كان الرجل الثاني في المنظمة              
  . اليوم يضع عباس في الزاوية الضيقة جدا، ويجعله أمام خيارات محدودة ال مناص من أحدها

على صعيد الوضع الداخلي ، يواجه عباس العديد من اإلشكاليات من خالل انتهاء واليته القانونيـة فـي                  
يذهب للجامعة العربية الكتـساب     م والتشكيك المستمر في رئاسته للسلطة ، مما اضطره ألن           2009يناير  

غطاء شرعي ، والتمديد له لحين إجراء انتخابات قادمة ،وهذا يدلل على مدى قلق عباس في هذه الفتـرة     
  . ، وحاجته إلى مساندة خارجية الستمراره في قيادة السلطة بالرغم من أنه رئيس منظمة التحرير

سبة لعباس ، وتعيق مسيرة المفاوضات برمتها ،        سيطرة حماس على قطاع غزة عقبة حقيقية وكبيرة بالن        
فكيف سيفاوض عباس على أرض ال يملك القرار السياسي وال األمني عليها ، بـل إن قـوة حمـاس ال                  

 4تنحصر في قطاع غزة ، فعملية الخليل التي جاءت قبل حفلة بداية المفاوضات ، وأسفرت عـن قتـل                    
  ...مستوطنين على يد عناصر حماس 

 واضحة لعباس، مفادها أن نموذج الضفة الهادئة أمنياً قد يتبدد بتنفيذ عملية واحـدة داخـل                 كانت رسالة 
ولتقلب الطاولة فوق الجميع ، ولقد ثبت في الماضي أن هذه العمليات تستطيع تغيير المعادلـة                ) إسرائيل(

  ...السياسية على األرض ، بل تستطيع تغيير الخارطة السياسية داخل الكيان اإلسرائيلي 
م بقيادة حزب العمل لفترة جديدة في       1996وقد يكون من المجدي أن نتذكر أن فشل شمعون بيريس عام            

الحكومة واستمرار عملية السالم ، هي مجموعة عمليات قامت بها حركة حماس انتقاماً لمقتـل قائـدها                 
  . يحيى عياش

رائيلياً ، شخصية تمكنـت مـن       سالم فياض رئيس الوزراء المعين من قبل عباس والمدعوم غربياً وإس          
السيطرة على مقاليد الحكم في الضفة الغربية ، وأصبحت عنواناً أساسياً للسلطة، حيث غدا فياض رمزاً                
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، بالنسبة للدول المانحة ، في الفترة األخيرة لم يتورع فياض عن الترويج لنفسه على               " للشفافية واالعتدال "
  .  القادمة ، التي فشل في بنائها كل من عرفات وخلفه عباسأساس أنه رجل المؤسسات ، و رجل الدولة

في الفترة األخيرة تزايدت الضغوط الداخلية في حركة فتح على عباس من أجل تحجـيم دور فيـاض ،                   
، أو تعيين نائب قوي له      "غير الشرعية "سواء بتغييره وتعيين شخصية فتحاوية بدالً منه لرئاسة الحكومة          

سحب وزارة المالية من سلطانه ، و كل هذه األماني والطموحات بالفشل بـاءت              من داخل الحركة ، أو      
  " . السالم االقتصادي"حتى هذه اللحظة، واستمر فياض في العمل بنظرية األمن مقابل االقتصاد 

 فال يستطيع عباس أن يعول عليهـا ، فبعـد سـحب             - التي خذلت عرفات سابقاً      -أما الساحة العربية    
 م، واستنكاف الدول المساندة له عن مساعدته إعالمياً         2009قرير جولدستون في أكتوبر     التصويت على ت  

  .. ، واعتباره المسئول األول واألخير عن سحب التقرير
بات عباس مقتنعاً بأن محيطه العربي من السهل جداً أن يتخلى عنه في الوقت الذي يكون هو في أمـس                    

تماعات وزراء الخارجيـة العـرب فـي القـاهرة ، قبـل بـدء       الحاجة إليه ، ولقد تكرر المشهد في اج       
  . المفاوضات المباشرة حيث لم يعطوا قراراً واضحاً بالخصوص

أمام خيار االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية ، واإليمان بنظريـة          " عباس"هذه العوامل مجتمعة تجعل     
 أمـام  -بال أوراق ضـغط –يه الصمود  األمن مقابل االقتصاد التي يطبقها فياض، وتجعل من الصعب عل         

الماسة إلى االعتـراف    ) إسرائيل(هذه الضغوط واإلشكاالت ، والوقوف ضد الرغبة األمريكية ، وحاجة           
بيهوديتها من أجل تنفيذ مشاريعها في ترحيل فلسطينيي الداخل ، الذين تعتبرهم خطراً علـى ديمغرافيـة                 

  .خالل المرحلة القادمة) إسرائيل(
  20/9/2010، ن أون الينموقع فلسطي

  
  ال اتفاق من دون حماس .81

  نوعم بدين
  

منذ الرابع من شهر ايلول الحالي ُأطلق تسعة عشر صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة على منـاطق                  
بالنسبة إلى سكان سديروت والنقب الغربي، يتعلق األمر بفترة مكثفة جدا منذ انتهاء عمليـة  . في إسرائيل 

  .2009ي كانون الثاني ف" الرصاص المصهور"
تُظهر المعطيات أن عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل منـذ نهايـة القتـال فـي غـزة فـي                     

  .في جنوب دولة إسرائيل" الهدوء" صاروخا، هكذا بدت فترة 24 وصل إلى حوالي 18/1/2009
قة القائمة بين هذه    األول ، ما هي العال    : مواصلة الهجمات الصاروخية من غزة تطرح سؤالين مركزيين       

الهجمات وبين محادثات السالم التي بدأت في الفترة األخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؟؛ الثـاني،               
  أي تأثير يوجد لمحادثات السالم ولنتائجها على حكم حماس في غزة؟

دثـات هـو    تسيطر حماس اليوم سيطرة كاملة على قطاع غزة، وإطالق صواريخ القسام مع بداية المحا             
، 2006تذكر حماس إسرائيل والعالم، كل مرة من جديد، أنها فازت في انتخابات العام              . برهان على ذلك  

انتخابات جرت على جميع أراضي السلطة الفلسطينية وكانت تحت إشراف الواليات المتحـدة واالتحـاد               
  .األوروبي

 إسماعيل هنية معارضـة حمـاس       منذ بدء المحادثات بين إسرائيل والسلطة، كرر رئيس حكومة حماس         
". ال يوجد شخص مخول إلجراء مفاوضات باسم الشعب الفلـسطيني      "القاطعة للمحادثات، وحسب كالمه،     

  .وذكر انه في االنتخابات األخيرة فازت حماس، وبذلك فترة حكم محمود عباس انتهت
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يف يمكن التوصل إلـى     ، ك : وعليه، فإن مليون إسرائيلي يعيشون بمدى صواريخ حماس يسألون أنفسهم         
اتفاق ما إذا كانت حماس وإطالق الصواريخ من غزة ليسا جزءاً من محادثات الـسالم ؟، هـل يمكـن                    

  الوصول إلى وضع غريب يتحقق فيه اتفاق سالم بينما يستمر إطالق الصواريخ ؟
سـكان  . رىالحدود، الالجئون، القدس، األمن وأمور أخ     : ثمة في صلب المحادثات اليوم مواضيع أساسية      

سديروت والنقب الغربي يسالون أنفسهم، كيف يمكن التحدث عن األمن في الوقت الـذي تـرفض فيـه                  
حكومة حماس المحادثات؟، وكيف يتماشى ذلك مع حل الدولتين الذي اتفقت عليه جميع األطراف؟، ربما               

  .من األجدر االنتقال إلى حل ثالثة دول
 إدارة مفاوضات مع سلطة حماس في غزة، وإمكانية ذلك ليـست  :كما يبدو األمر، بقي إلسرائيل خيارين  

واالحتمال الثاني هو عملية عسكرية إضـافية       . واقعية على اعتبار أن حماس ترفض االعتراف بإسرائيل       
  .في غزة يكون هدفها إسقاط حماس مرة واحدة والى األبد

ة، سكان الجنوب لن ينالوا الهدوء في       يبدو اليوم، انه حتى إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق سالم مع السلط           
ريتشارد غولدستون يصل إلى المنطقة عـاجال أم آجـال          " صديقنا"هناك فرصة كبيرة أن نرى      . القريب

  .للتحقيق بأحداث حرب غزة الثانية
  "موقع أخبار إسرائيل"

  22/9/2010، المستقبل، بيروت
  

  "التنفيذية"مرة أخرى حول انسحاب الجبهة الشعبية من  .82
  ي المصري هان

بعض االهتمام بين مؤيد    " انسحاب الجبهة الشعبية من التنفيذية ال يحل المشكلة       "لقد أثارت المقالة السابقة     
الصديق والزميل زكريا محمد أيد ما ذهبت إليه المقالة وكتب أن تحفظات هاني على فكـرة                . و معارض 

سلم هو أن يقوم عضو الجبهة الشعبية فـي         االنسحاب من اللجنة التنفيذية سليمة، وافترض أن التكتيك األ        
اللجنة التنفيذية مع األعضاء اآلخرين الذين يتفقون معه في الموقف بالبقاء في اللجنة التنفيذية، ثـم فـتح                  
الحرب على مداها ضد من يريد أن يطوع اللجنة وأن يجعلها أداة للسلطة، أو ضد مـن يلتـف عليهـا                     

  . اويذهب للتفاوض المباشر دون قرار منه
إن ذهاب السلطة للمفاوضات من دون الحصول على قرار من اللجنة التنفيذية يؤكد وجود جزء ال بـأس                 

يجب أن يكون تكتيك الجبهة قائما على مواجهة مستمرة،         . به من أعضائها ال يوافق على السياسة المتبعة       
تهـا وبرنامجهـا و     وبال توقف، ترفع راية منظمة التحرير، وتشكك بالعضويات التي تخـرج عـن ثواب             

  .قراراتها
نحن اللجنة التنفيذية؛ ألننا نحن من يحافظ على الثوابت، ويحب شن حرب بال هوادة ضـد                : يجب القول 

بعض الشخصيات في اللجنة التنفيذية، وهي قلة، والتي تحولت إلى جسر للسياسات األمريكية، بل ولعلها               
ب فضحها وإزاحتها من مواقعها المؤثرة فـي        فهذه الشخصيات يج  . خرجت من المشروع الوطني بكامله    

  .اللجنة التنفيذية
أنا مع هاني المصري في قوله إن فتح مهمشة وممنوعة من التعبير عـن مواقفهـا                : كما أضاف زكريا  

  .الفعلية، وقد جرت العادة على أن يتم تهميشها عن طريق األعضاء المذكورين في اللجنة التنفيذية
  .اللجنة التنفيذيةالمواجهة داخل اجتماعات 

المواجهة لحظة الخروج منها، وذلك عند اتخاذ قرارات سيئة، وكما يجب عند لحظة معينة العمل علـى                 
فضح كل من يساهم في اتخاذ تلك القرارات، إذا كان ذلك ممكنا، والعمل أيضا على عدم إكمال النصاب،                  

  .في حالة وجود نية الستصدار قرارات سيئة، فهذا هو الطريق
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ضر االجتماعات إذا اقتضى األمر، ثم نخرج بمؤتمر صحافي فورا، ونعلم الناس بما حصل، ونفضح               نح
من يمرر السياسة األمريكية ضد مصلحة الشعب، وكما يجب أن يكون بعد كل اجتماع مؤتمر صـحافي                 

حـصل  نعلم فيه الناس بمجريات األمور، بحيث ال نترك للشخصيات االستسالمية مجاال بأن تخبرنا بما               
  .في االجتماع كما يتم بالعادة

  .نحن منظمة التحرير، نحن اللجنة التنفيذية الحقيقية: يجب أن يكون شعارنا
نحن نثمن حرص الجبهة الشعبية ونثمن مواقفها، لكن ال بد من السعي للتوصل إلى تكتيـك أسـلم فـي                    

  .مواجهة من فشلوا وفشل مشروعهم، وهو يصرون على جرجرتنا في طريق مغلق
  :وكان للبعض وجهات نظر اخرى، فقد كتب الزميل أمجد عرار في مقاله

شيء مجد هذا الجدل العلمي الحقيقي والبعيد عن الترف والتضاد، ربما ال يكون انسحاب الجبهة الشعبية                "
  ".مفيدا، لكن بقاءها أيضا ال يفيد وأنا اتحدث عن التنفيذية وليس عن المنظمة

هنـاك  : ه المرحلة أكبر من أن تفعله الجبهة وحدها، إن نقطة البداية من هنا            أعتقد أن األمر المهم في هذ     
معسكر للتسوية بكل بؤسها، ويجب أن يكون مقابله معسكرا واضحا ضد التـسوية ولـيس منتـديات أو                  
بقاالت سياسية، أظن بأن الجبهة الشعبية مؤهلة لقيادة المعسكر الرافض، وهي دائما كانت كذلك، فإذا بقي                

ف هذا المعسكر متناثرين تحت دافع إما أن نقود أو نبقى فرادى، فسيقاد الجميع بقوة دفع أقوى منهم                  أطرا
  .من والة ومنفذين" اإلسرائيلي"نحو أي هاوية يريدها لنا المشروع األمريكي 

كما يجب على المثقفين والكتاب أن يدفعوا باتجاه تأسيس هذا المعسكر وتفعيله شـعبيا وإال سـنبقى فـي     
  .ياق الفعل الميداني ورد الفعل الكالميس

إن ما كتبه زكريا وأمجد على تنوعه واختالفه يغني الحوار، فال يملك أحد كلمة الفصل خـصوصا فـي                   
  .موضوع بالغ األهمية و شديد التعقيد

إن ما دفعني لتقديم النصيحة للرفاق بالجبهة الشعبية، إضافة لما كتبته في المقـال الـسابق، وذلـك ألن                   
  . لمنظمة لم تستسلم بعد، وهي تسير في طريق مصيره إذا صارت به إلى نهايته، فإنه يوصلنا لالستسالما

إن السير في هذا الطريق بحد ذاته خطير جدا ومرفوض تماما، ولكن هنـاك فـرق بـين الـسير فيـه                      
. تجاه واحـد  والوصول إلى نهايته؛ لذلك الحظنا بأن طريق التسوية والمفاوضات ليس مستقيما وال في ا             

: فقد صارت المنظمة منذ مؤتمر مدريد في هذا الطريق، ومرت بمحطات عديدة منها محطات سيئة مثل               
اتفاق أوسلو وملحقاته، وخارطة الطريق، ومؤتمر أنابوليس، وصوال إلـى قمـة واشـنطن واسـتئناف                

  . المفاوضات وفقا للشروط األمريكية واإلسرائيلية
ياسر عرفات العرض اإلسرائيلي في قمة كامب ديفيد، واالستعداد لدفع          رفض  : ومنها محطات مجيدة مثل   

الثمن وتفجير االنتفاضة الثانية التي حاول فيها أبو عمار وفتح والمنظمـة والـشعب الفلـسطيني عبـر                  
  .المقاومة واالنتفاضة تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه بالمفاوضات

فلسطينية والثمن الغالي الذي دفعه الشعب الفلسطيني،       إن فشل االنتفاضة والمقاومة في تحقيق األهداف ال       
ال يقارن على اإلطالق بالفشل الذريع الذي حصده طريق المفاوضات، مع أن هذه المرحلة اعترف العالم                
كله بما في ذلك الواليات المتحدة وإسرائيل بأهمية قيام دولة فلسطينية، إن الثمن األكبر الذي دفعه الشعب                 

 سير قيادته في طريق المفاوضات وما أدى إليه من ضياع وتنازالت وفصل القضايا عن               الفلسطيني جراء 
بعضها البعض، وفصل األرض عن الشعب والقضية، وتقسيم الشعب والوطن، وتحويل القضية إلى نزاع              

  .على األرض والحدود، وقضية إنسانية، وقضية تمديد مسرحية التجميد الجزئي والمؤقت لالستيطان
ري لرأي أمجد، فال يمكن رفض التسوية من حيث المبدأ، بل يمكن ويجب رفض التسوية الجائرة                مع تقدي 

الجاري فرضها على الفلسطينيين ضمن شروط تلبي أهداف ومصالح وإمالءات إسرائيل وتنتقص بشكل             
  .جوهري من الحقوق الفلسطينية
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على فرض ما تريده عليهم، ويقطـع       إن رفض التسوية بالكامل يعزل الفلسطينيون ويجعل إسرائيل قادرة          
الشرعية الدولية، والدعم وتجنيد الرأي العام الدولي، ويقفز        : الطريق على جمع أسلحة وأوراق هامة مثل      

فالسياسة هي فن أفـضل الممكنـات، وال يمكـن         . عن ضرورة التعامل مع األمر الواقع من أجل تغييره        
  !!تحقيق األهداف مرة واحدة وفي وقت واحد

 21/9/2010، )امين(االنترنت لالعالم العربي شبكة 
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