
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  "الورقة المصرية"فتح غير مستعدة إلجراء أي تعديل على : األحمد إلى دمشق للقاء حماس
  "سفينة مرمرة" مارست القتل العمد والتعذيب بحق ركاب"إسرائيل" :مجلس حقوق اإلنسان الدولي

   السعودية والجامعة العربية ومنيب المصري يسعون لتطويق الخالفات بين القاهرة وحماس
  قوات االحتالل تستبيح سلوان وتقتحم األقصى

 والفلسطينيين" إسرائيل"ية بين عائق أمام تسو" إسرائيل"المهاجرون الروس لـ: كلينتونبيل 

عباس يؤكد لقادة اليهود
 إنهاءسنعلن : األميركيين
   توصلنا إلى اتفاقإذاالصراع 

 
 4ص... 

 1916 23/9/2010الخميس 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1916:         العدد       23/9/2010الخميس  :التاريخ

    :السلطة
 5   "إسرائيل"ضد " العنف والتحريض"فياض في لقاء مع زعماء يهود أمريكا يرفض .2
 6  القدس والضفةبالمفاوضات والمستوطنون سياسة إسرائيلية الستكمال مخططاتها  :احمد قريع.3
 6  المستوطنين على أيدي في بلدة سلوان بدم بارد  قتل الشاب سرحانفياض تدينحكومة .4
 7  ن ضد أهالي سلوان في القدسرغوثي يدين اعتداءات المستوطنيمصطفى الب.5
 7  حتالل للصحافيين في مدينة القدسنقابة الصحافيين تستنكر استهداف اال.6
 7  تفعيل قرار القمة العربية الخاص باألسرى ضرورة ملّحة: قراقع.7
 8    اليهودي"العرش"لضفة الغربية بمناسبة عيد ل "إسرائيل" بإغالق السلطة تندد.8
 8  ة التحرير تُطالب بمقاضاة المستوطنين لوقف عنفهم ضد الفلسطينيينمنظم.9

    
    :المقاومة

 8  "الورقة المصرية"فتح غير مستعدة إلجراء أي تعديل على : األحمد إلى دمشق للقاء حماس.10
 9  عمر سليمان بالسعودية لقاء األحمد إفرازات لقاء مشعل مع :الزهار.11
 10  المصالحة تسير بخطى جيدة:  يلتقي هنيةمنيب المصري.12
 10  الصهاينة يعّدون فريقا يقوده فياض ليكون نسخة محسنة عن جيش لحد: حمدانأسامة .13
 11   إلى التدخل إلنقاذ المعتقلين الفلسطينيين في مصر جلحماس تطالب بتدخل عربي عا.14
 12  لزيادة جرائمها " إسرائيل"المفاوضات شكلت غطاء لـ: فصائل فلسطينية تدين اعتداءات القدس.15
 13    إيران تعلن تضامنها مع الفصائل الفلسطينية في دمشق.16
 14   اللبنانيةالتجاذباتتحييد المخيمات عن  يؤكد على "تحالف القوى الفلسطينية": لبنان.17
 14  تطالب أبو مازن بمحاسبة األجهزة التي اعتقلت النائب زيدان" الشعبية".18
 14   خططوا الغتيال القاضي الذي أصدر الحكم على سعدات"لشعبيةا"نشطاء من  أربعة تسجن" إسرائيل".19
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 15  باراك يطالب عباس بمواصلة المفاوضات رغم االستيطان.20
 15  فجربوه.. نتنياهو جاد جدا: دان مريدور في توجه ألبو مازن.21
 16   تواصل توزيع االقنعة الواقية من الغازات الكيمائية على مواطنيها خشية الحرب"اسرائيل".22
 16  نتنياهو معني بتجميد المفاوضات وليس االستيطان: الطيبي.23
 16  "أسطول الحرية"تحقيق في الهجوم على لجنة اسرائيلية توشك على االنتهاء من ال.24
 17  "أسطول الحرية" ترفض تقرير مجلس حقوق اإلنسان بشأن "إسرائيل".25
 17  "أسطول الحرية"وفاة عضو في لجنة الفحص اإلسرائيلية لمجزرة .26
 17   النووية"سرائيلإ"يثير أسئلة بشأن غواصات أميرال سابق .27
 18  نقل اريئيل شارون الى مزرعته": يديعوت".28
 18    توقعات استخراج النفط تقرير اقتصادي إسرائيلي يخفض سقف.29
 19  سيهدم البنية الوطنية االسرائيلية وسيطرتنا على غور االردن ابديةسقوط الضفة في ايد معادية: ديان.30
 20  الشرطة اإلسرائيلية تطلق سراح قاتل شاب فلسطيني في القدس.31
 20  "بناء المستوطنات"تصريحات عباس األخيرة تُظهر ليناً تجاه ": جيروزاليم بوست".32
 21  أمريكا تنقُل كميات كبيرة من المعدات العسكرية منذ عدة أشهر إلى قواعدها في النقب: "ديبكا".33



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1916:         العدد       23/9/2010الخميس  :التاريخ

    
    :األرض، الشعب

 21  قوات االحتالل تستبيح سلوان وتقتحم األقصى.34
 22   ويعتقل طالبين يدهم المدرسة اإلبراهيمية في الخليلجيش االحتالل.35
 22  المستوطنون يهاجمون حي الكرامة قرب رام اهللا.36
 23   تجرف مئات الدونمات من أراضي المواطنين المقدسيين"سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية".37
 23  سبتمبر/  اليهودي حتى نهاية أيلول"عيد العرش" تغلق الضفة الغربية بمناسبة "إسرائيل".38
 23   بداية نهايتها"يهودية الدولة" بـ"إسرائيل"مناداة : التفكجي.39
 23  مقابل السماح لهم بزيارة أبنائهم ..تذوراإجبار أهالي األسرى على جمع القا.40
 24  "المنطار" وإغالق "سالم كرم أبو"فتح معبر .41
 24    تمّهد للمؤتمر التأسيسي"الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".42
   

   :اقتصاد
  25  "األقصى"اإلعالن رسمياً عن تصفية بنك .43
  26  بالضفة واجهة للمخابرات اإلسرائيلية" ليفي"محالت ": حماية المستهلك الفلسطيني".44
   

   :ثقافة
  26 ديوان جديد لهارون هاشم رشيد" أناشيد العودة.45
   

   :رياضة
  26 مغادرة وفد فلسطيني للمشاركة في الدورة السابعة لالولمبياد بسورية: غزة.46
   

   : األردن
 26   'التمثيل الفلسطيني'ازدواجية  نشطاء المخيمات منزعجون من ...االردن: تقرير.47
 28  األردنيون يضربون تضامناً مع األسرى.48
   

   :عربي، إسالمي
 28   السعودية والجامعة العربية ومنيب المصري يسعون لتطويق الخالفات بين القاهرة وحماس.49
 28   "إسرائيل"الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لردع .50
 29   بالتخلي عن المطالبة بإزالة األسلحة النووية"إسرائيل"مصر تنفي مزاعم .51
 29  مصر تفرج عن نجل وزير الصحة الفلسطيني بعد اعتقال دام خمسة أشهر.52
  29  لحةصر ترفض تعديل ورقة المصام": الحياة".53
 29  ميناء العريش يفّرغ سفينة مساعدات سورية لغزة.54
 30   المقبل االثنيناسطنبولالمنطلقة من بريطانيا تصل إلى " قافلة غزة": تركيا.55
 30   هذه؟"إسرائيل"أية دولة هي : غول.56
 30  لتمويل مشاريع القدس ماليين ريال ستةصندوق القدس يحصد :  القطري األحمرلهاللا.57
  
   



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1916:         العدد       23/9/2010الخميس  :التاريخ

   :دولي
 31  "سفينة مرمرة"مارست القتل العمد والتعذيب بحق ركاب "إسرائيل" :مجلس حقوق اإلنسان الدولي.58
 31 للمفاوضات" انتهاز الفرصة النادرة"عباس ونتانياهو على ميركل تحض .59
 32 الرباعية الدولية تدعم توحيد الصف الفلسطيني، بناء على التزامات منظمة التحرير.60
 32   والفلسطينيين" إسرائيل"عائق أمام تسوية بين " إسرائيل"المهاجرون الروس لـ: كلينتونبيل .61
 32  إدارة أوباما تشعر بخيبة أمل من رفض نتنياهو الحلول في مسألة المستوطنات": معاريف".62
 33 عريضة تطالب الحكومة بإلغاء زيارة وزير دفاعها إلى تل أبيب: سويسرا.63
 33 مستعدون دائماً الستضافة مؤتمر يدعم الدولة الفلسطينية: إسم الخارجية الفرنسيةالناطق ب.64
 34  ألف دوالر هبة برازيلية إلى نازحي مخيم نهر البارد65.500
    

    :حوارات ومقاالت
 34  ر قاسمعبد الستا... السلطة الفلسطينية وتأييد االستيطان.66
 37  نواف الزرو ... انتفاضة في مواجهة حمالت التهويد والتهجير وتزوير التاريخ..اهالي سلوان .67
 39  جون ِميرشايمر...  لن تستطيع االنتصار"إسرائيل".68
 41 رفعت سيد احمد... !سطينإلنقاذ فل.. هيئة وطنية جديدة.69
    

  42  :كاريكاتير
***  
  

   توصلنا إلى اتفاقإذا الصراع إنهاءسنعلن : عباس يؤكد لقادة اليهود األميركيين .1
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل لقاء مع ممثلي الجالية اليهودية :  مينا العريبي-نيويورك

مع إسرائيل في حال أسفرت المفاوضات الجارية حاليا عن اتفاق » نهاية الصراع«سيعلن األميركية أنه 
وكرر عباس، خالل اللقاء الذي جرى مساء الثالثاء في نيويورك، أنه سيعرض أي اتفاق سالم يتم . سالم

دام التوصل إليه الستفتاء شعبي كي يحظى بموافقة الشعب الفلسطيني، ويسحب بذلك البساط من تحت أق
وقال . الفصائل التي تعارض التسوية مع إسرائيل، ال سيما حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة

أنا أتكلم باسم الشعب الفلسطيني وأمثله، وأي اتفاق يتم التوصل إليه سيتم عرضه لالستفتاء، عندها «
عدها سنعلن الشعب يقول كلمته، وال يكون من حق أي فصيل سواء حماس أو غيرها أن يعترض، وب

  .»نحن نحترم توقيعنا«وأضاف عباس . »نهاية الصراع التاريخي مع إسرائيل نهائيا
مجرمين بحق شعوبنا وأطفالنا وأجيالنا القادمة إذا «كما أكد أن القادة الفلسطينيين واإلسرائيليين سيكونون 

  .»الصراع التاريخيلم نصنع السالم لهم ولألجيال القادمة، ونتوصل إلى اتفاق سالم بيننا ينهي 
 .بفضل الدعم األميركي والدولي لها» لها أمل في النجاح«واعتبر الرئيس الفلسطيني أن المفاوضات 

نريد التوصل إلى اتفاق إطار مع أننا نعرف أنه يوجد أعداء للسالم، وأن هناك صعوبات «وتابع عباس 
كما . »، وأن يعيشوا مستقبال أفضلفي الطريق، لكن من حق أطفال الشعبين أن يعيشوا في أمن وسالم

إننا «تطرق عباس أمام قادة الجالية اليهودية إلى مخاوف إسرائيل األمنية، وسعى إلى طمأنتها مؤكدا 
حساسية األمن بالنسبة «وأشار إلى أنه يعرف . »جادون في صنع السالم وتوفير األمن لنا ولهم
وأكد . »أقول لهم نستطيع أن نوفر ذلك من خالل اتفاقإلسرائيل، وأنها تريد أن تعيش داخل دولة آمنة، و

، ودعاه إلى »شريكا في السالم«الرئيس الفلسطيني أنه يعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
تمديد العمل بتجميد االستيطان اليهودي في الضفة الغربية الذي ينتهي األسبوع القادم إلعطاء فرصة 

نحن «وتابع . »إن العالم يعتبر أن االستيطان غير شرعي لذلك يجب وقفه«س وقال عبا. للمفاوضات
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إن حدود الدولة على . نريد مفاوضات جادة خالل تجميد االستيطان للتوصل إلى اتفاق حول الحدود
 مع موافقتنا على تبادل أراضي بين دولتي فلسطين 1967األراضي الفلسطيني التي احتلت عام 

نحن ال نطلب سوى وقف االستيطان ليعطونا فرصة، وإال «وأضاف . »فاق بينناوإسرائيل يتم باالت
وكرر عباس خالل اللقاء رفضه . »سيكون صعبا جدا استكمال المفاوضات من دون وقف االستيطان

مطلب نتنياهو االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، األمر الذي ينطوي على تنازل ضمني عن حق 
بين إسرائيل ومنظمة (تم االعتراف المتبادل بيننا «وقال بهذا الصدد . ي العودةالالجئين الفلسطينيين ف

، ووقعت إسرائيل ومصر اتفاق سالم ولم تطلب االعتراف بها كدولة 1993عام ) التحرير الفلسطينية
يهودية، ولم تطلب من األردن ذلك أيضا، لماذا تطلب منا مع أنه من حق إسرائيل أن تسمي نفسها ما 

  .» ألن ذلك شأن داخلي إسرائيلي ال يهمنا؟تشاء
سواء أميركا أو .. طرف ثالث على الحدود في الجانب الفلسطيني«وأعرب عباس عن استعداده لقبول 

لوجود جندي إسرائيلي في أراضي الدولة «لكنه جدد رفضه . ، ضمن أي اتفاق سالم مستقبلي»الناتو
ال توجد . ل أميركي أو غيره حتى إن كان يهوديالكني ال أرفض وجود جنرا«وأضاف . »الفلسطينية

مشكلة لدينا في عدد جنود الطرف الثالث أو دينه أو مكان وجوده أو مدة إقامته، وال أضع أي شروط 
وأعلن عباس خالل اللقاء أيضا قبوله . »على ذلك، ونحن لسنا ضد اليهود بل ضد االحتالل اإلسرائيلي

وجود قوة شرطية قوية قادرة على حفظ األمن والنظام في الدولة «و» دولة فلسطينية محدودة التسلح«
إذا أريد لمفاوضات السالم أن تستمر «وشدد عباس مجددا على ضرورة وقف االستيطان . »الفلسطينية
، وذلك لدى اجتماعه بوزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك في نيويورك األربعاء على ما أفاد »وأن تنجح

  .الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينةالمتحدث باسم 
  23/9/2010الشرق األوسط، 

  
  "إسرائيل"ضد " العنف والتحريض"فياض في لقاء مع زعماء يهود أمريكا يرفض  .2

قال رئيس الحكومة الفلسطينية االنتقالية سالم فياض في لقاء مع زعماء يهود أمـريكيين،              : )آي.بي  .يو  (
للمساعدة في اإلسراع   " إسرائيل"ينية تسعى إلى إلغاء التحريض ضد       إنه يرفض العنف وإن السلطة الفلسط     

أن فيـاض شـارك أمـس األول        " مشروع إسرائيل "وذكرت منظمة   . للدولة الفلسطينية   " الحتمي"بالقيام  
بمنهاتن في نيويورك شارك فيه زعماء يهـود        " منزل خاص "الثالثاء في لقاء حواري أجرته المنظمة في        

ياض إنه تجب معالجة العنف بغض النظر عن وضع عملية السالم، مـشيراً إلـى أن                وقال ف . أمريكيون  
والفلسطيني ومن يستخدمون العنف لدعم أجنـدتهم يجـب أن          " اإلسرائيلي"األمن مصلحة حيوية للجانبين     

  .يحاكموا ويعاقبوا 
ئل اإلعـالم   واليهود في الكتب المدرسية ووسـا     " إسرائيل"ورداً على سؤال عن استمرار التحريض ضد        

ال أعتقد أننا فعلنا    "وأضاف  " . بيئة خالية من التحريض   "بالضفة الغربية، قال إن حكومته التزمت بتحقيق        
، مشدداً على أن اسـتخدام أمـاكن        "التحريض مشكلة ونحن نعترف بذلك    . كل شيء ممكن ولكننا نحاول      

  .العبادة لنشر الكراهية مرفوض 
ألراضي التي تخضع لسيطرة السلطة، وقـال إنـه أضـعف مـصداقية             في ا " اإلسرائيلي"وانتقد التوغل   

الحكومة في الوقت الذي تعمل بجد من أجل تحسين حياة الفلسطينيين بينهم الذين يعيشون فـي مخيمـات    
   .2013لالجئين وتقترب من تحقيق االكتفاء الذاتي االقتصادي بحلول 

ماعيون في اللقاء وتواصلت النقاشات بشكل       شركة يهودية وزعماء دينيون واجت     65وشارك ممثلون عن    
  .غير رسمي أثناء عشاء نظمته المنظمة 
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ورفض فياض مناقشة قضايا الوضع النهائي في اللقاء، بينها حق العودة، إالّ انه رفـض طلـب رئـيس                   
ة على الحدود الـشرقية للدولـة الفلـسطيني       " إسرائيليين"بنيامين نتنياهو نشر جنود     " اإلسرائيلي"الوزراء  

   .العتيدة مع األردن، معتبراً أن ذلك يعد انتهاكاً للسيادة
  23/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
  القدس والضفةبالمفاوضات والمستوطنون سياسة إسرائيلية الستكمال مخططاتها  :احمد قريع .3

رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من ) ابو عالء(حذر احمد قريع : القدس
تخدام ورقة المستوطنين المتطرفين والعصابات المأجورة للتعرض لحياة المقدسيين اآلمنين واشاعة اس

االرهاب في القدس المحتلة من اجل النيل من الوجود الفلسطيني، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة 
اف بيهودية دولة االسرائيلية عن التزامها بعملية السالم مع استمرار االستيطان والمطالبة باالعتر

واضاف ابو عالء، ان سقوط الشهيد سامر سرحان في سلوان وجرح عدد آخر من الفلسطينيين . اسرائيل
األبرياء برصاص المستوطنين والمستعربين وبحماية من جيش االحتالل وبقرار اجهزة االمن دليل على 

نين البتزاز الجانب الفلسطيني وفرض النوايا الحقيقية المبيتة لهذه الحكومة التي تستخدم ورقة المستوط
اجواء من ارهاب الدولة المنظم على طاولة المفاوضات المباشرة ولحمل الجانب الفلسطيني على التوقف 
عن مطالبته بوقف االستيطان وجرائم المستوطنين بحق ابناء شعبنا في القدس ونابلس والخليل وباقي 

 الدولي انه ال سيطرة لهذه الحكومة على المستوطنين وبالتالي مدن الضفة الغربية، واالدعاء امام المجتمع
  .ال يمكنها االستجابة للضغط الدولي بدعوتها وقف االستيطان

واتهم أبو عالء الحكومة اإلسرائيلية باستخدام إرهاب المستوطنين والدولة من اجل تهويد القدس وتهجير 
   48 لما جرى العام المقدسيين وحملهم على ترك منازلهم في صورة مشابهة

وقال أبو عالء، ان ما يجري في سلوان ما هو إال إشارة واضحة ال تقبل التأويل من إننا أمام سياسة 
إسرائيلية تستخدم ورقة المفاوضات واالستيطان إلضاعة الوقت وورقة الستكمال مخططاتها في القدس 

ع المجتمع الدولي األمر الذي يعكس عدم وفي الضفة الغربية وكمخرج للحكومة اإلسرائيلية من أزمتها م
صدق نواياها وجديتها في المضي نحو سالم عادل وشامل يعيد األرض واإلنسان وينهي االستيطان 

  .ويوقف حمام الدم وسقوط األبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني
طان والمستوطنين أن دم الشهيد سامر سرحان هو رسالة واضحة لنا وللعالم كله ألنه ال سالم مع االستي

  .في أرضنا الفلسطينية المحتلة
  23/9/2010األيام، رام اهللا، 

  
  المستوطنين على أيدي في بلدة سلوان بدم بارد  قتل الشاب سرحانفياض تدينحكومة  .4

أدانت الحكومة، امس، الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش االحتالل في القدس بقتل الشاب سامر : رام اهللا
لدة سلوان، وإصابة العشرات، مشيرة إلى أن هذا يضاف إلى سلسلة جرائم االحتالل سرحان في ب

  .المتكررة في األرض الفلسطينية وخاصة في القدس
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة غسان الخطيب، إن هذا التصعيد العنيف من قبل قوات االحتالل 

بة كبيرة أمام المفاوضات الجارية حالياً، مشيراً ينسف الجهود الدولية إلحياء عملية السالم، ويشكل عق
  .إلى أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة

وأكد الخطيب أن من يرسل المستوطنين المدججين بالسالح لالستيطان في قلب الحي، من اجل ان يقوموا 
أن تصعيد العنف ضد "معتبراً . ن العزل يعبد الطريق لمثل هذه الجرائمباالستفزاز اليومي للفلسطينيي

الفلسطينيين، لن يرهب صمود شعبنا في وجه ممارسات االحتالل، واإلصرار الفلسطيني لتحقيق الحرية 
  ".واالستقالل
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ولجم المستوطنين والجيش عن "وطالب الخطيب إسرائيل بوقف حصارها العسكري على حي سلوان 
داعياً إلى إخالء المستوطنين ". اعتداءاتهم ضد الحي وسكانه، وغيرها من الجرائم بحق شعبنامواصلة 

  .من بلدة سلوان وكافة األرض الفلسطينية المحتلة
  23/9/2010األيام، رام اهللا، 

  
  ن ضد اهالي سلوان في القدسبرغوثي يدين االعتداءات المستوطنيمصطفى ال .5

مصطفى البرغوثي األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية .ب ددعا النائ : وليد عوض-رام اهللا 
  .إلى التصدي لجرائم المستوطنين وعدوان اإلحتالل على بلدة سلوان بالقدس المحتلة

لألعمال التي أرتكبها المستوطنون بحماية من جيش ' إدانته'وأعرب البرغوثي في بيان صحافي عن 
لتي أدت إلى استشهاد المواطن سامر سرحان برصاص أحد المستوطنين اإلحتالل ضد أهالي سلوان، وا

  .في وادي حلوة وإصابة عدد آخر بجروح
إن ما أقدم عليه المستوطنون هو جريمة بشعة تأتي في إطار الجرائم اليومية التي يرتكبونها ": وقال

  ."لبمساندة قوات اإلحتالل في القدس من خالل مسلسل اإلستيطان والتهويد والقت
 23/9/2010لندن، , القدس العربي

 
  نقابة الصحافيين تستنكر استهداف االحتالل للصحافيين في مدينة القدس .6

استنكرت نقابة الصحافيين، مساء اليوم، استهداف الصحافيين واإلعالميين الفلسطينيين من قبل : رام اهللا
ل الحقيقة وإظهار الصورة البغيضة لمنعهم من نق'قوات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس الشريف 

  .'لالحتالل
وقالت النقابة، في بيان لها، إنها تنظر بعين الخطورة لهذه االعتداءات، محملة سلطات االحتالل كامل 

  .المسؤولية عن حياة الصحافيين
نا إنه في الوقت الذي تتمادى فيه قطعان المستوطنين في االعتداءات العنصرية ضد أبناء شعب': وأضافت

الفلسطيني، والتي طالت الحرية اإلعالمية والصحافية اليوم في مدينة القدس الشريف، أصيب عدد من 
الصحافيين الفلسطينيين إصابات بالغة وتم اعتقال عدد آخر، خالل تأديتهم واجبهم المهني في منطقة 

  ."سلوان المهددة وساحات المسجد االقصى المبارك
 23/9/2010، )وفا(فلسطينية وكالة األنباء والمعلومات ال

    
  تفعيل قرار القمة العربية الخاص باألسرى ضرورة ملّحة: قراقع .7

 دعا وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إلى تفعيل قرار القمة العربية حول :رام اهللا
لرسمي األسرى في سجون االحتالل لضرورته الملحة وحاجته الماسة في إطار التضامن والدعم العربي ا

  .والشعبي
واستعرض قراقع خالل لقائه السفير التونسي لدى فلسطين شكيب الذوادي في مقر السفارة برام اهللا 
معاناة األسرى واإلجراءات الوحشية التي يتعرضون لها، باقتحام السجون وما يرافقها من اعتداءات 

سطيني، ما يعتبر رسالة إسرائيلية سافرة رغم بدء المفاوضات المباشرة بين الجانبين اإلسرائيلي والفل
وطالب قراقع المفاوض الفلسطيني بضرورة وضع  .واضحة وقرار سياسي مدروس بعدم تحقيق الّسالم

وأوضح أن لجان حقوق اإلنسان ومنظّمة أمنستي لديها ما يكفي من  قضية األسرى على سلّم األولويات،
  وطالب  .سانية وكل ما يتعلّق باألسرى والمعتقلينتقارير إلدانة سلطات االحتالل على جرائمها ضد اإلن
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الوزير قراقع جامعة الدول العربية بضرورة تفعيل قرار القمة العربية حول األسرى والمعتقلين في 
  .سجون االحتالل كخطوة عربية لتدويل قضية األسرى

  23/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   اليهودي"العرش"لضفة الغربية بمناسبة عيد ل "إسرائيل " بإغالقالسلطة تندد .8
نددت السلطة الفلسطينية بالنهج االسرائيلي الذي اعتاد اغالق االراضي الفلسطينية  : وليد عوض-رام اهللا

 قوات االحتالل االسرائيلي فجر االربعاء الضفة الغربية ونشرت  وأغلقت.مع حلول االعياد االسرائيلية
حواجز العسكرية في حين منعت المواطنين من الذين يحملون تصاريح مرور من الدخول المزيد من ال

وقرر جيش االحتالل االسرائيلي فرض االغالق  .اليهودي' العرش'لمنطقة القدس بمناسبة حلول اعياد 
  ).العرش(' عيد سوكوت'المحكم على الضفة الغربية حتى نهاية الشهر بمناسبة ما يسمى بـ

رة االعالم الفلسطينية استمرار االحتالل في انتهاج تقليده السنوي باغالق الضفة الغربية واعتبرت وزا
وغزة بدعوى االعياد اليهودية اعتداء صارخا ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وامعانا في التضييق واالهانة 

  .واالذالل عبر الحواجز العسكرية وبوابات جدار الفصل العنصري
ان صحافي، ان احتفال االحتالل بأعياده المتكررة يجب ان ال يتم بأي حال من واكدت الوزارة في بي

االحوال على حساب ابناء الشعب الفلسطيني وحقهم في التنقل والحركة والحياة فوق ارضهم، وهو اجراء 
ا يخالف ابسط القواعد القانونية واالعراف الدولية والشرائع، مشيرا الى ان القوة المحتلة تفرض مزاجه

  .وقوانينها، وتحيي اعيادها الدينية والعبرية على حساب الفلسطينيين
 23/9/2010القدس العربي، لندن، 

 
  منظمة التحرير تُطالب بمقاضاة المستوطنين لوقف عنفهم ضد الفلسطينيين .9

أدت إلى استنكرت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، عملية القتل العمد التي : رام اهللا
  .، على أيدي المستوطنين)22/9(استشهاد  شاب مقدسي وجرح آخرين  فجر اليوم األربعاء 

إن هذا التصعيد يأتي في إطار سلسلة من نشاطات " قدس برس"وقالت الدائرة في بيان مكتوب تلقته 
الحتالل في عدوانية وعلى رأسها تصاعد عنف المستوطنين،  بحق  أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت ا

  . القدس واألراضي الفلسطينية
وحذرت دائرة العالقات الدولية من خطر هذه الممارسات التي تستهدف سلوان بشكل خاص والقدس 
بشكل عام وجميع األراضي الفلسطينية ومواطنيها، مشددة على ضرورة، لجم عنف المستوطنين، 

  .وهجماتهم بحق الفلسطينيين
لي للقيام بتحرك عاجل وتدخل سريع لوقف فوري لألعمال العدوانية ودعت الدائرة المجتمع الدو

للمستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومقاضاة المستوطنين، لوضع حد للسياسة  العدوانية 
  .المنظمة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني األعزل من قبل المستوطنين وجيش االحتالل

  22/9/2010 قدس برس
  

  "الورقة المصرية" غير مستعدة إلجراء أي تعديل على فتح: د إلى دمشق للقاء حماساألحم .10
 قلّل رئيس وفد حركة فتح للمصالحة، عزام األحمد، من التفاؤل إزاء التوصل إلى :)وكاالت( - بيت لحم

ته اتفاق وشيك للمصالحة بين حركتي فتح وحماس ينهي االنقسام الفلسطيني، وبينما يحزم األحمد امتع
للتوجه إلى دمشق اليوم، وعلى جدول أعماله لقاء قادة حماس هناك، جدد رفض حركته القاطع إلجراء 
أي تعديل على الورقة المصرية، كما تطالب حركة حماس، التي ترفض التوقيع على تلك الورقة التي تم 
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اق حول ورقة ، إال بعد أن يتم التوصل إلى اتف2009 أيلول 28التوصل اليها بوساطة مصرية في 
  .تفاهمات تطالب الحركة بالحاقها بالورقة المصرية

وأكد األحمد في حديث للزميل كريم عساكرة، أنه سيلتقي في دمشق بقيادة حركة حماس ليسمع منها ما 
ستطرحه، إال أنه أبدى عدم تفاؤل بحدوث تغيير على موقف حماس، التي اتهمها باتباع أسلوب اإلثارة 

 15لو أنها حريصة لوقّعت على الورقة المصرية في "حين واآلخر للتغطية على موقفها، اإلعالمية بين ال
  ".اكتوبر من العام الماضي /تشرين األول

 فلسطيني حول المالحظات المقدمة على الورقة -وقال إن مصر ال تمانع أن يكون هناك توافق فلسطيني
  .رقة والتفاهمات الفلسطينية مرجعية لتنفيذهالمصرية ومن ثم التوقيع على اتفاق للمصالحة تكون الو

 -واضاف أن عمر سليمان، أبلغ خالد مشعل أن مصر ال تمانع من قبل أن يكون هناك اتفاق فلسطيني
  ".فلسطيني، ومن ثم التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية

اللقاء مع حركة أننا سمعنا هذا الكالم ألول مرة ولذلك سنفحص ذلك على األرض من خالل "وأضاف 
ورد .، مشيرا إلى ان الرئيس محمود عباس كان قد ابلغ جهات فلسطينية انه ال يريد إغضاب مصر"فتح

إن تصريحات أيمن طه غير صحيحة ويبدو أنه غير : "األحمد على تصريحات القيادي في حماس بالقول
  ".ها ليست طرفا في الخالفملم بالحقائق، فمصر لم يكن لديها فيتو على التفاهمات الفلسطينية ألن

 في القاهرة، بمشاركة وفد من 2009) سبتمبر( أيلول 28عندما أعدت الورقة المصرية في "وأضاف أنه 
، "حماس على رأسه خالد مشعل، راعت فيها بعض أراء حماس وعبرنا عن استيائنا ورغم ذلك وقعنا

ركة فتح وأنا ابلغت قيادة حماس بشأن موضوع التفاهمات أبو مازن اول من صرح بموقف ح: "قائال
  ".عشرات المرات انه سيتم مراعاة مالحظات جميع الفصائل بما فيها فتح وليس حماس وحدها

وبشأن األوضاع في الضفة الغربية، واتهامات حماس لحركة فتح، لم ينف األحمد وجود توتر ولكنه نفى 
ة في الضفة من نشاطات، كما أن فتح أن يكون لحركة فتح أي تدخل في ما تقوم به االجهزة األمني

  .، حسب تعبيره"ثقافة االنقسام"وبعض الفصائل تطاردها أجهزة األمن التابعة لحماس في غزة وهذه 
وطالب عزام األحمد وسائل اإلعالم بأن تمتنع عن الحديث بشأن المصالحة مالم يكن هناك شيء جديد 

  .مبتذل" سوق عكاظ"، و"لهاةمهني م"على األرض، وان ال تحول هذه القضية إلى 
ما زلت "ورداً على سؤال عن موقفه من حركة حماس وهو يلتقي قادتها بشكل مستمر، رد األحمد بالقول 

مقتنعا في كل لقاءاتي مع حماس أن الحركة ليس لديها إرادة وقرار النهاء االنقسام والتوقيع على 
 االنقسام، مع العلم أن أكبر خطر يهدد الشعب المصالحة، فشبكة عالقاتها ومصالحها تمنعها من إنهاء
  .الفلسطيني استمرار انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة

 رأى األحمد أن حركة فتح ال تتعامل مع أي وساطة من طرف فلسطيني سواء شخصية أو فصيل، النه و
  ".حركال يوجد حواجز بيننا ونناقش مع حماس مباشرة القضايا، ولكن من حق الجميع أن يت

  23/9/2010الغد، عمان، 
  

   لقاء األحمد إفرازات لقاء مشعل مع عمر سليمان بالسعودية:الزهار .11
 القيادي في حماس محمود الزهار كشف أن ، أنبيت لحم من 23/9/2010معا اإلخبارية، وكالة نشرت 

ية لحركة فتح لقاء سيعقد اليوم الخميس، بين قادة حماس في دمشق، وعزام األحمد عضو اللجنة المركز
  .لبحث ملف المصالحة

 بقيادة حماس في دمشق األحمد لقاء إن أمسهنا ) كونا(وقال الزهار في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
 اللقاء الذي جرى بين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بمدير المخابرات إفرازاتهو 

  .تمبر الجاريالمصرية اللواء عمر سليمان في السعودية بداية سب
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 لتصبح جزءا من األول االتفاق إطار العالقة في اإلشكالياتسيتم خالل اللقاء بحث حل " انه وأضاف
هذا وقالت مصادر فلسطينية ان وفد فتح سيضم كال من عزام األحمد، وصخر بسيسو، واللواء  ".االتفاق

  .نصر يوسف
المتحدث باسم حماس في غزة يمن طه أمن غزة أن  23/9/2010الغد، عمان،  في نفس السياق ذكرت

تعطيال لجهود   في رده على موقف فتح الرافض إلجراء أي تعديل على الورقة المصرية،اعتبر
نحن جاهزون على أن يكون هناك توافق على : "المصالحة، مؤكدا أن المشكلة ستكون لدى فتح، وقال

وبشأن لقاء األحمد في دمشق قيادة  ".تنفيذالورقة المصرية، وورقة التفاهمات الفلسطينية هي مرجعية ال
  .حماس، أكد طه انه سيتناول موضوع المصالحة، معربا عن أمله أن يكون اللقاء ايجابيا

إن المصالحة مستمرة ومقدمة على غيرها رغم الخالفات، ومن غير المقبول ان تستمر حركة : "وقال
 قيادة الحركة وعناصرها بالضفة ومن ثم فتح في إجراءاتها من تنسيق أمني مع االحتالل ومالحقة

  ".الحديث عن المصالحة
 منيب المصري للوساطة بين حركتي فتح وحماس، والموجود األعمالوبشأن الجهود التي يبذلها رجل 

إن المصري يواصل جهوده المستمرة لبلورة موقف وهناك : "في غزة للقاء قيادة األخيرة، قال أيمن طه
  ".يوجد أي جديد في الموضوع سوى االستمرار في جهوده إلنهاء االنقسامبعض األفكار ولكن ال 

  
  المصالحة تسير بخطى جيدة:  يلتقي هنيةمنيب المصري .12

: قال منيب المصري، رئيس وفد المصالحة الوطنية، في مؤتمر صحافي عقده في قطاع غزة  :رام اهللا
نأمل رأب ": ومة المقال إسماعيل هنيةوأكد بعد لقائه رئيس الحك. "إن المصالحة تسير بخطى جيدة"

إنها  ":ولم يتطرق المصري إلى تفاصيل النقاشات التي خاضها مع هنية، لكنه قال. "الصدع عما قريب
وقال إن جهود المصالحة لم تفشل وإنه يجب مواصلة الجهود من  ."خارجة عن بنود الورقة المصرية

ريد إبقاء ملف المصالحة على طاولة البحث وعدم ن": وأوضح. أجل تحقيق المصالحة رغم وجود عثرات
ننا بحاجة إلى إ": وتابع. "ال بديل عن نجاح جهود المصالحة رغم الصعاب"وأضاف المصري، . "تهميشه

جهد جماعي ضاغط من أجل تحقيق المصالحة، فاألغلبية الساحقة من أبناء شعبنا صامتة، ولذلك يجب 
  ."هذه الجهودأن يكون لها الكلمة الفصل في إنجاح 

  23/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   فريقا يقوده فياض ليكون نسخة محسنة عن جيش لحديعّدونالصهاينة : حمدانأسامة  .13
 وممثلها في لبنان أسامة حمدان ما يجري في الضفة  حماس اعتبر عضو القيادة السياسية لحركة:دمشق

تطورات تنبئ عن الوصول إلى حالة استقرار بل "من ممارسات لمليشيا عباس بحق قادة وكوادر الحركة 
  ".على العكس تماما

التطورات األخيرة تعكس حالة إفالس "إن " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال حمدان في حديث خاص لـ
سياسي وأخالقي لدى سلطة عباس التي تأتمر بأمر الحنرال دايتون وتحديداً لدى سالم فياض الذي أعتقد 

  :الحوار نص  )مقتطفات من(، وفيما يلي "حتذي بالعميل انطوان لحد في جنوب لبنانأنه يحاول أن ي
 اغتيال المجاهد القسامي إياد شلباية، وآخرهاالتطورات األخيرة التي شهدتها الضفة الغربية وحول 

 االغتيال أو اإلعدام قال حمدان والحملة المتواصلة من قبل ميليشيا عباس ضد قيادات وأنصار حماس،
 ساعة على إخراجه من سجون أجهزة دايتون 48الميداني الذي نفذ بحق الشهيد شلباية بعد أقل من 

يكشف طبيعة العمل الذي وصلت إليه هذه األجهزة، ليست بالتنسيق فحسب وإنما بالعمل المباشر بإمرة 
بعملية وقحة االحتالل، وبدل أن تجري محاسبة وتوقيف مرتكبي هذه الجريمة تحاول السلطة تغطيتها 
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عبد الرحمن زيدان وبطريقة يؤسفني أن أقول أن االحتالل لم يكن يمارسها من .باعتقال األخ النائب د
  .خالل التهجم على عائلته وبناته

استقالة عباس لن تكون وقال حمدان في حديثه حول تلويح رئيس السلطة محمود عباس باالستقالة إن 
 لألزمة الفلسطينية الداخلية، فهو بطل تعطيل المصالحة، وهو أمراً كارثياً، بل ربما تكون مخرجاً

المسؤول عن االنقسام الفلسطيني بالدرجة األولى، بغض النظر عن كل ما يحاول به البعض الدفاع عنه، 
وهو أيضاً مسؤول عن التفريط الذي حصل على صعيد القضية الفلسطينية منذ أوسلو وحتى اآلن، وكل 

ن من أرض أو حقوق في القدس أو في الضفة الغربية أو حق العودة لالجئين كان ما خسره الفلسطينيو
المسؤول المباشر عنه هو محمود عباس وليس أي شخص آخر وبالتالي غياب محمود عباس عن الساحة 

  .السياسية الفلسطينية ال أظنه سيكون خبراً سلبيا للفلسطينيين، بل ربما يكون خبراً إيجابيا 
  : نص الحوار كامال اضغط الرابطوالطالع على 

-alestinep.www://http
qY0FQqqtb4g3QfjdYWKoZidzZvNIVUcHZ74s1bi2%rUxJEpMO9m46MDI87bcOd2%k7Qq6U=xyz?aspx.default/ar/info.info

d3%njlg1L7jjwAVgnY86SlnnyylzfMzGTZYhhIdzuNG7cV8WHGDeAoQUwZkXlRNr9GHAkFVobNu3 
  22/9/2010، لمركز الفلسطيني لإلعالما

  
  لتدخل إلنقاذ المعتقلين الفلسطينيين في مصر  إلى اعاجلحماس تطالب بتدخل عربي  .14

 الحكومة المصرية إلى مراجعة سياساتها التي  سامي أبو زهريدعا المتحدث باسم حركة حماس: غزة
تجاه الفلسطينيين في غزة، وطالب بتدخل عربي عاجل إلنقاذ حياة " خاطئة وغير مبررة"وصفها بأنها 

  .لته األجهزة األمنية المصرية قبل عدة أيامالقيادي في حماس محمد دبابش الذي اعتق
تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية " قدس برس"واستهجن أبو زهري في تصريحات خاصة لـ

المصرية حسام زكي الذي قال بأن سلطات األمن المصرية تشتبه في القيادي الحمساوي محمد دبابش 
صرية، وأنها احتجزته للتحقيق معه بشأنها، وقال أبو بقيامه بعدد من األنشطة التي تخالف القوانين الم

نحن نستهجن تصريحات حسام زكي ونعتبر أنها تعكس حالة اإلمعان في سياسة اختطاف : "زهري
الفلسطينيين على المعابر المصرية، وادعاءات زكي أن محمد دبابش اعتقل على خلفية مخالفته للقوانين 

بابش مواطن هو فلسطيني وليس مصريا، كما أنه لم يسبق له أن المصرية هو ادعاء غير مقبول، ألن د
دخل األراضي المصرية إال كعضو في لجنة الحوار الفلسطيني، أي أنه لم يمكث في مصر حتى يتجاوز 

  ".القوانين التي يتحدث عنها حسام زكي
أثناء عودته من نحن نعتبر اعتقال دبابش استهتارا بالشعائر التعبدية، حيث اعتقل "وأضاف المتحدث 

رحلة العمرة، كما أن هذا االعتقال يسيء لدور القاهرة في الحوار الفلسطيني بسبب اعتقالها لعضو 
إن اعتقال دبابش يمثل استمرارا بسياسة التصعيد التي تنتهجها . رسمي في لجنة الحوار في القاهرة

  ".حماس"القاهرة ضد 
يأتي في سياق سياسة اختطاف الفلسطينيين وتعذيبهم "نه وأكد أبو زهري أن اعتقال دبابش، الذي قال بأ

لهذا نحن في : "وأضاف". وقتلهم في السجون المصرية خلق نقمة كبيرة في أوساط العرب والفلسطينيين
نؤكد أن على القاهرة أن تراجع سياساتها الخاطئة وغير المبررة تجاه الشعب الفلسطيني، " حماس"

كما ندعو . الفلسطينيين ووقف عمليات التعذيب الوحشي التي يتعرضون لهاواإلفراج عن جميع المعتقلين 
إلى تدخل عربي عاجل من األطراف العربية الوازنة إلنقاذ محمود دبابش وإخوانه المعتقلين في السجون 

وعلى جامعة الدول العربية أن تتحمل مسؤولياتها . المصرية وحماية أرواحهم من الخطر الذي يتهددهم
  ".إلهانة الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خالل هذه االعتقاالت والتعذيب والقتلتجاه ا

ووصف أبو زهري حديث الدقاق عن أن اعتقال القاهرة لدبابش جاء على خلفية عالقته بمقتل الضابط 
يب، حيث كالم الدقاق هو محض افتراء وأكاذ: "، وقال"محض افتراء"المصري وبتجارة السالح، بأنها 

أن األسماء التي سلمتها المخابرات المصرية لحركة حماس بشأن قضية الجندي المصري لم يرد فيها 
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اسم دبابش، مع تأكيدنا أنه ال عالقة ألي مواطن فلسطيني بمقتل الجندي المصري، هذه أكاذيب يتم 
  ".   الترويج لها لتبرير قضية اعتقال مسؤول فلسطيني له عالقة بملف الحوار

  22/9/2010وكالة قدس برس، 
  

  لزيادة جرائمها " إسرائيل"المفاوضات شكلت غطاء لـ:  القدساعتداءاتفصائل فلسطينية تدين  .15
 أن فصائل رضوان أبو جاموس غزةنقال عن مراسله من  23/9/2010فلسطين أون الين، موقع نشر 

 "إسرائيل"لمحادثات المباشرة مع جديدة للسلطة الفلسطينية لسيرها في طريق افلسطينية وجهة انتقادات 
كان آخرها , والتي قالت إنها شكَّلت غطاًء لألخيرة لزيادة حدة جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين

  . استشهاد فلسطينيين ببلدة سلوان وإصابة العشرات في القدس المحتلة
، بأن تلك 22/9/2010ء األربعا, "فلسطين"ورأت تلك الفصائل في بيانات صحفية أرسلت نسخًا عنها لـ

المفاوضات؛ تؤكد صدق ما ذهبت إليه في السابق من أنها توفر مناخًا مواتًيا لتمادي االحتالل في 
  . مخططاته القمعية وحربه المستعرة بحق الشعب الفلسطيني

 اعتبرت حركة حماس أن ما جرى في بلدة سلوان والذي تزامن مع تزايد اعتداءات ،فمن جهتها
يعكس النوايا , وكذلك تهديدات قيادات العدو بالتصعيد ضد قطاع غزة,  على مزارعي الخليلالمستوطنين

  . الخبيثة لحكومة االحتالل في استغالل استمرار المفاوضات بينها وبين السلطة الفلسطينية
وأكدت حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أن االحتالل يستغل المفاوضات كغطاء فعلي 

  . اب الجرائم ومزيد من العنف بحق الشعب الفلسطيني وكذلك استمرار التهويد وتوسيع االستيطانالرتك
إن هذه الشواهد توضح أن حكومة االحتالل تحت ستار وغطاء المفاوضات؛ تدشن مرحلة : "وقال برهوم

  ". جديدة وخطيرة من التصعيد والقتل والتهويد
يؤكد خطورة استمرار الصمت العربي، واستمرار السلطة في , وأشار إلى أن التصعيد األخير في القدس

 . الضفة في التفاوض مع حكومة االحتالل وقمعها للمقاومة الفلسطينية من خالل التعاون األمني الخطير
وطالب برهوم الدول العربية بسحب غطائها الممنوح للمفاوضات بين السلطة واالحتالل، داعًيا السلطة 

 التفاوض مع االحتالل ورفع يدها عن المقاومة الفلسطينية حتى تدافع عن الشعب إلى إنهاء كل أشكال
  . الفلسطيني

وشدد على ضرورة قيام هبة جماهيرية عربية وإسالمية نصرةً ألهلنا في القدس وللشعب الفلسطيني 
  . واستمرار فضح جرائم االحتالل

دليٌل دامغ على أن المفاوضات تُوفِّر مناخًا إن جريمة سلوان؛ : "قالت حركة الجهاد اإلسالمي, من جهتها
  ". مواتًيا لتمادي االحتالل في مخططاته القمعية وحربه المستعرة بحق الشعب الفلسطيني

ولفتت الحركة النظر إلى أن عربدة المستوطنين واعتداءاتهم قد تصاعدت وتيرتها بشكٍل واضح بعد 
ألمني القائم بين أجهزة أمن السلطة والجيش استئناف المفاوضات المباشرة، وفي ظل التنسيق ا

  . اإلسرائيلي
بل وفرت للمستوطنين وجيش االحتالل فرصةً , لم تحم شعبنا"ورأت أن سياسات سلطة رام اهللا 

ودعت إلى موقف وطني موحد مساند , لالنقضاض والسطو على أمالك المواطنين ومزارعهم وبيوتهم
  . لصمود أهلنا المقدسيين

بمشاركة الجنود وغالة , عتبر حزب الشعب الفلسطيني أن االعتداء الذي وقع في القدسا, من جهته
يؤكد خطورة استمرار المفاوضات مع حكومة االحتالل في ظل استمرار العدوان ", المستوطنين

  ". واالستيطان على شعبنا إلى جانب تصاعد مخاطر شن عدوان واسع على قطاع غزة
" المنتهية واليته"قيادة السلطة الفلسطينية ورئيسها , ب السياسي للحزبودعا وليد العوض عضو المكت

محمود عباس إلى وقف المفاوضات المباشرة مع حكومة االحتالل واإلصرار على وقف االستيطان 
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وتحديد مرجعية المفاوضات بقرارات الشرعية الدولية، ورفض أي محاوالت مشبوهة تسعى الستحداث 
  . ن حق شعبنا المعترف بها وفقًا لقرارات الشرعية الدوليةمرجعيات أخرى تنتقص م
أحمد عساف المتحدث باسم  أن  رام اهللامن  23/9/2010العرب، الدوحة، في نفس السياق ذكرت 

إن إعدام الشهيد سامر سرحان بدم بارد على أيدي فرق الموت التابعة لجيش االحتالل قال فتح حركة 
ي محافظة القدس فجر أمس يؤكد سعي حكومة االحتالل إلى تفجير المنطقة ف) سلوان(اإلسرائيلي في بلدة 

ونسف كافة جهود السالم الدولية المبذولة، ويدلل كذلك على المفهوم اإلسرائيلي للسالم القائم على أساس 
  .تكريس االحتالل واالستيطان والسيطرة

 من رام اهللا أن عضو اللجنة 23/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وجاء في 
جريمة اغتيال الشاب سامر اعتبر ، مفوض اإلعالم والثقافة، محمد دحالن، 'فتح'المركزية لحركة 

سرحان، والتصعيد اإلسرائيلي الخطير في القدس، جزء من مخطط حكومة نتنياهو الذي يهدف إلى 
  .السالمإفشال المفاوضات والقضاء على الجهود الدولية إلحياء عملية 

وأضاف دحالن أن هذا التصعيد اإلسرائيلي يهدف من جهة أخرى إلى تكثيف عملية تهويد القدس 
  .وإخراج قضيتها عملياً من المفاوضات من خالل فرض واقع على األرض بقوة االحتالل

وأضاف أن حكومة نتنياهو ليست معنية بإجراء مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني فحسب، بل هي 
ط وتعمل ليل نهار من أجل دفع األمور إلى دوامة العنف والمواجهة بهدف فرض الحل اإلسرائيلي، تخط

، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها 'حل الدولة ذات الحدود المؤقتة، دولة الجدار'
  .القدس الشرقية

 دانت إقدام المستوطنين على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينأن  22/9/2010، 48عربموقع وأورد 
اغتيال المواطن سامر سرحان ابن بلدة سلوان ، مؤكدة أن إرهاب قوات االحتالل بجيشه ومستوطنيه ما 
هو إال الجوهر الحقيقي لسياسات حكومة غالة التطرف واالستيطان برئاسة بنيامين نتنياهو، األمر الذي 

المفاوضات "ا يتم إشغال الرأي العام الدولي بـ يعكس حقيقة ما يجري على األرض الفلسطينية، فيم
التي تحولت وسيلة لترسيخ االنقسام وغطاًء لجرائم االحتالل، كما جاء في بيان لها صدر " المباشرة
  .  اليوم

  
    إيران تعلن تضامنها مع الفصائل الفلسطينية في دمشق .16

امس للسفارة اإليرانية في دمشق قام وفد من الفصائل الفلسطينية في سوريا بزيارة :  د ب أ-دمشق 
وقال أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ". تضامنا مع طهران في وجه الحملة التي تتعرض لها"

أن الزيارة إلبداء تضامن الفصائل مع مواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية في "خالد عبد المجيد 
رض لها ومن بينها، اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود مواجهة الحملة اإلعالمية والسياسية التي تتع

  ".إيران تتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي" قال فيها إن أخيرا، في إشارة إلى تصريحات لعباس " عباس
وفد الفصائل عبر عن دعمه وتضامنه مع إيران وقادتها في مواجهة الهجمة "المجيد أن  وأضاف عبد

جة مواقفها المستقلة، ودعمها للقضية الفلسطينية والقضايا العربية الشرسة التي تتعرض لها نتي
يتحدث رئيس سلطة أوسلو عن تدخل "المجيد من كالم الرئيس عباس قائال  وسخر عبد". واإلسالمية

إيران في الشؤون الفلسطينية الداخلية ، هذا يدعو للسخرية ، نحن نسأله أن يرد هو تدخل اإلسرائيليين 
  ".في أدق تفاصيل القضية الفلسطينية قبل أن يهاجم من يدعم القضية ماديا ومعنوياواألمريكيين 

  23/9/2010الدستور، عمان، 
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   اللبنانيةالتجاذباتتحييد المخيمات عن  يؤكد على "الفلسطينيةتحالف القوى ": لبنان .17
 الفلسطينية ضم ممثلين استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفداً مركزياً من تحالف القوى: صيدا

 جانب إلىلمختلف هذه القوى، عرض األوضاع على الساحتين الفلسطينية واللبنانية وأوضاع المخيمات 
 موضوع المفاوضات إلىكما جرى التطرق . موضوع الحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين في لبنان

   .وإسرائيلبين السلطة الفلسطينية 
زيارتنا : لسياسية في حركة حماس في لبنان علي بركة باسم التحالف، وقالوتحدث مسؤول العالقات ا

ثمنا جهود السيدة بهية الحريري .  التواصل مع القيادات السياسية والدينية في مدينة صيداإطارتأتي في 
. ن لشعبنا الفلسطيني في لبناواإلنسانية آب الماضي، الحقوق المدنية 17 مجلس النواب في إقراربما فيه 

 إقرارووعدت بأن تستكمل جهودها من أجل استكمال . وكان هناك توافق على أن ما حصل غير كاف
  . وخاصة حق العمل في كل مجاالته وكذلك حق التملكواإلنسانيةالحقوق المدنية 

أبلغناها رفضنا المفاوضات التي تجري بين قيادة منظمة التحرير والكيان الصهيوني برعاية : وأضاف
 هذه المفاوضات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وخاصة حق أن، وعبرنا عن قلقنا من أميركية
كذلك توقفنا عند الوضع في لبنان خاصة في ظل احتدام األزمة اللبنانية، وأكدنا للسيدة الحريري . العودة

وكان . فتنة الداخلية الإلى نرفض االنجرار وإنناوقوف الفلسطيني على الحياد في األزمة اللبنانية الداخلية 
ونحن . هناك توافق بيننا وبينها أن المستفيد الوحيد من الفتنة المذهبية في لبنان هو العدو الصهيوني

عبرنا عن حرصنا على السلم األهلي في لبنان وعلى أمن واستقرار لبنان وأكدنا ضرورة التواصل 
. حد من المخيمات لألزمة اللبنانية الداخليةلتحييد المخيمات الفلسطينية أية أزمات داخلية أو انجرار أ

وكذلك كان هناك توافق على ضرورة ان يكون هناك التفاف حول القضية الفلسطينية من جميع اللبنانيين 
  .والفلسطينيين وعلى توحيد الجهود لمواجهة األطماع الصهيونية 

كما .  في المدينةاإلفتاءبه بدار وكان وفد التحالف زار مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان في مكت
محمد " جبهة التحرير الفلسطينية"وتحدث مسؤول ،  في الجنوباإلسالميةزار وفد التحالف قيادة الجماعة 

 رفع الظلم إلىودعا .  والفلسطينياإلسرائيليياسين فأكد رفض التحالف مبدأ المفاوضات بين الجانبين 
  . كامل حقوقهقرارإعن الشعب الفلسطيني في لبنان من خالل 

  23/9/2010المستقبل، بيروت، 
  

   بمحاسبة األجهزة التي اعتقلت النائب زيدانمازنتطالب أبو " الشعبية" .18
في البرلمانية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، " كتلة الشهيد أبو علي مصطفى"قالت : رام اهللا

ال النائب عبد الرحمن زيدان واقتحام إن اعتق) 22/9(األربعاء " قدس برس"تلقته تصريح صحفي 
جريمة خطيرة تمس العالقات الوطنية الفلسطينية، "وتفتيش بيته، من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة 

وأعربت الكتلة شجبها وإدانتها لهذا  ".والنظام السياسي الفلسطيني والشرعيات التي يقوم عليها هذا النظام
بو مازن شخصياً إلى محاسبة من اقترفوا هذه الجريمة النكراء، سواء السلوك بكل قوة، داعية الرئيس أ

  .باتخاذ القرار أو بالسلوك الشائن في تنفيذه
  22/9/2010وكالة قدس برس، 

  
   خططوا الغتيال القاضي الذي أصدر الحكم على سعدات"الشعبية" من نشطاء أربعة تسجن" إسرائيل" .19

 نشطاء في الجبهة الشعبية 4، أمس الثالثاء، على ائيليةاإلسرحكمت محكمة سالم العسكرية : نابلس
الذي أصدر الحكم " ايشر شور "اإلسرائيلي سنوات بتهمة التخطيط الغتيال القاضي 8 -4بالسجن من 

 وال يزال في العزل 2006-12-25 عاما بتاريخ 30على أمين عام الجبهة أحمد سعدات بالسجن لمدة 
أن " معا" والمعتقلين لـاألسرىأكدت ميسر عطياني الناشطة في مجال و .االنفرادي في سجن بئر السبع
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 أصدر حكمه على احمد سعدات، وان إسرائيلي وّجهت تهم التخطيط الغتيال قاض اإلسرائيليةالمحكمة 
 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهم طالب في جامعة النجاح إلىالمعتقلين هم أربعة شبان ينتمون 

  .الوطنية
من قرية بلعا في )  عاما24(فوزي قعورة : ت محكمة سالم عليهم بالسجن على النحو التاليوقد حكم
 سنوات، هنداوي 5من قرية سالم بنابلس بالسجن )  عاما22( سنوات، علي اشتيه 5 بالسجن طولكم

 8من نابلس بالسجن )  عاما23( سنوات، وإياس جوري 4من قرية عورتا بالسجن )  عاما22(قواريق 
  .تسنوا

  23/9/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

   المفاوضات رغم االستيطانبمواصلة عباسباراك يطالب  .20
إيهود باراك الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل " اإلسرائيلي"حض وزير الحرب : )آي.بي .يو (

تمديد " إسرائيل"لقائهما في نيويورك، أمس، على عدم االنسحاب من المفاوضات على خلفية رفض 
  .لتجميد المزعوم لالستيطان ا

يحظر إهدار الفرصة الناشئة "وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الحرب أن باراك قال لعباس إنه 
وأضاف البيان أن اللقاء الذي عقد على هامش افتتاح أعمال الجمعية " . لتحقيق اختراق في المفاوضات
باراك وعباس عبرا عن التزام عميق "لبيان فإن ووفقا ل" . أجواء ودية"العامة لألمم المتحدة جرى في 

وقال البيان إن باراك " . بالحاجة إلى التغلب على كافة العقبات من أجل عدم إهدار هذه الفرصة التاريخية
وعباس اتفقا على مواصلة التنسيق األمني وإحباط محاوالت المقاومة الفلسطينية لتنفيذ هجمات ضد 

  .االحتالل 
  23/9/2010، الخليج، الشارقة

  
  فجربوه.. نتنياهو جاد جدا:  مازنألبودان مريدور في توجه  .21

توجه نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، وزير شؤون االستخبارات، دان مريدور، بنداء إلى : نظير مجلي
، أن ال ينسحب من المفاوضات المباشرة بسبب قضية )أبو مازن(الرئيس الفلسطيني، محمود عباس 

وقال إن المفاوضات تجري حول ما هو أهم من االستيطان، حول إقامة دولة فلسطينية . يطانيالبناء االست
الشرق «وأضاف مريدور، في حوار أجرته معه  .توفر للشعب الفلسطيني االستقرار وتضع حدا لمعاناته

ليمين ، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أحدث تغييرا كبيرا وجوهريا في سياسة معسكر ا»األوسط
وقال إن فشل المفاوضات الجارية . وهو جاد ومخلص في الجهود للتوصل إلى اتفاق سالم. الذي يقوده

فهي مفاوضات من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة «اليوم، سيلحق ضررا ليس فقط بإسرائيل 
ينية وسيتسبب في وفشلها ال يؤخر قيام الدولة الفلسطينية فحسب، بل سيفشل منظمة التحرير الفلسط

فهذه القوى يقودها من دمشق، خالد . خسارة للتيار القومي الفلسطيني لحساب قوى اإلسالم السياسي
  .»مشعل، الذي يخدم األهداف اإليرانية، وهو المستفيد الوحيد من فشل المفاوضات

من مصلحة إسرائيل رفض مريدور، في هذا السياق، األفكار التي تتردد لدى أوساط يمينية إسرائيلية بأن 
. أن تسيطر حماس على الضفة الغربية، فهذا يبقي القدس ومنطقة الغور في وادي األردن بأيدي إسرائيل

كما رفض الفكرة السائدة في العالم . وقال إن مصلحة إسرائيل هي في السالم وليس في تأجيل التسوية
لفلسطينية إلى مواقف رفضية حتى يتهمها العربي والقائلة إن نتنياهو يدير مسيرة هدفها دفع السلطة ا

  . ومريدور هو إحدى الشخصيات المؤثرة اليوم على نتنياهو .األميركيون والعالم بإفشال مفاوضات السالم
  23/9/2010، الشرق األوسط، لندن
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   الواقية من الغازات الكيمائية على مواطنيها خشية الحرباالقنعة تواصل توزيع "اسرائيل" .22
اكدت مصادر اسرائيلية االربعاء بان اسرائيل تواصل توزيع االقنعة الواقية من  : وليد عوض-رام اهللا 

االسرائيلية ' معاريف'وذكرت صحيفة  .الغازات الكيمائية على مواطنيها خشية اندالع حرب في المنطقة
ير الكمامات على موقعها االلكتروني االربعاء، انه يتضح من المعلومات التي ادلى بها رئيس قسم تطو

 مليون اسرائيلي تلقى حتى اآلن كمامات جديدة 1.1العقيد في الجيش االسرائيلي يوسي سجيف، ان نحو 
 الف كمامة 170في اطار الحملة التي تقوم بها اسرائيل استعدادا الي هجوم كيميائي ضدها، اي بمعدل 

 على جميع السكان في مختلف في الشهر، وذلك في اقل من عام منذ ان بدأت عملية توزيع الكمامات
  .انحاء اسرائيل

من هذا العام، مضيفة ) فبراير(الى ان حملة توزيع الكمامات بدأت في شهر شباط ' معاريف'واشارت 
بأن الجبهة الداخلية في اسرائيل عبرت عن رضا تجاه المعطيات الحالية للحملة، حيث انه حسب تقديرات 

آالف من الكمامات في الشهر، وبهذه المعطيات تبين ان مستوى سابقة كان من المتوقع ان توزع عدة 
  .التوزيع تضاعف تقريبا عن التوقعات

 بالمئة من 30واوضحت الصحيفة بانه يجري توزيع الكمامات حاليا بعدة طرق، مشيرة الى ان هناك 
 37، وحصل االسرائيليين حصلوا على الكمامات من خالل تلقيهم لمكالمات تلفونية من مراكز البريد

  .بالمئة من االسرائيليين على الكمامات بشكل مباشر
وفيما تواصل اسرائيل توزيع الكمامات الواقية من الغازات السامة على مواطنيها حفاظا على ارواحهم 

  .خالل اندالع حرب في المنطقة
  22/9/2010، القدس العربي، لندن

  
  تيطان المفاوضات وليس االسبتجميدنتنياهو معني : الطيبي .23

التوصل "أحمد الطيبي " الكنيست" استبعد العضو العربي في البرلمان اإلسرائيلي : نادية سعدالدين-عمان 
بفشل المفاوضات "، معتقداً "إلى تسوية سياسية ذات بعد تاريخي مع الحكومة اليمينية اإلسرائيلية الحالية

  ". اإلسرائيلية الجارية حالياً-الفلسطينية 
إن رئيس " الغد"، في حوار مع "الكنيست"لذي يرأس كتلة القائمة الموحدة والعربية في وقال الطيبي، ا

  ".نتنياهو معني بتجميد المفاوضات وليس االستيطان"الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
التفكير بحل السلطة الوطنية إذا مّر العام، وفق المقترح األميركي، من دون إنجاز يؤدي إلى "ودعا إلى 

  ".االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينيةإنهاء 
خطورة الصيغة التي طرحها نتنياهو مؤخراً للبناء في المستوطنات الكبرى وتجميده في "وحذر من 

الجانب اإلسرائيلي يهدف إلى تمرير شرعنة االستيطان على "، معتبراً أن "التجمعات االستيطانية الصغيرة
  ".طاولة المفاوضات قبل أن تبدأ

معناه منع منظمة التحرير من مجرد طرح قضية الالجئين " كدولة يهودية"قبول إسرائيل " أن وحذر من
تعّرف إسرائيل نفسها كدولة "، الفتاً إلى ضرورة أن "وحق العودة على طاولة المفاوضات قبل أن تبدأ

ئيلي، وال يشكل غير قائم في الداخل اإلسرا" الوطن البديل"ورأى أن طرح  ".لكل قومياتها وليس مواطنيها
  ".جزءاً من الحوار السياسي عند اليمين أو اليسار، ولكنه يضخم أحياناً في األردن

  23/9/2010، الغد، عّمان
  

  "أسطول الحرية"لجنة اسرائيلية توشك على االنتهاء من التحقيق في الهجوم على  .24
انتهاء » اسطول الحرية«ى  أعلنت لجنة التحقيق االسرائيلية في الهجوم عل: رويترز–  أ ف ب-القدس 

يذكر ان الحكومة االسرائيلية شكلت لجنة برئاسة يعقوب تيركل للتحقيق في الهجوم على  .التحقيق تقريباً
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) مايو( أيار 31الذي كان يحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة المحاصر في » اسطول الحرية«
نعم «: ال عن اكتمال التحقيق، أجاب تيركلورداً على سؤ . أتراك على متنها9الماضي وأسفر عن مقتل 

اذا كان ثمة المزيد من الشهود سيدلون بشهاداتهم فهم ذوو . جمعنا حتى اآلن معظم الشهادات. بكل تأكيد
ومن بين من طلبت اللجنة شهادتهم محمود تورال، قبطان السفينة . »اهمية اقل ولم يتبق منهم عدد كبير

وقال تيركل ان اللجنة لم تتسلم رداً من تورال حتى . نشطاء االتراكالتي قتل على متنها ال» مرمرة«
  .اآلن

  23/9/2010، الحياة، لندن
  

  "أسطول الحرية" حقوق اإلنسان بشأن مجلس ترفض تقرير "إسرائيل" .25
وصفت اسرائيل االربعاء تقرير بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة الذي 

خالل عملية صعود البحرية االسرائيلية الى متن " انتهاكات خطيرة لحقوق االنسان"جود خلص الى و
وأعلنت إسرائيل بأنها لن تتعاون من اللجنة التي  ".منحاز"االسطول الذي كان متوجها الى غزة بأنه 

  توقعا من دولةكما كان م"وجاء في بيان لوزارة الخارجية االسرائيلية  .أعدت التقرير ولن تلتزم بقراراتها
 حول حادث االسطول الذي كلن متجها الى - وما زالت تحقق -ديموقراطية اجرت اسرائيل تحقيقا 

  ".غزة
واضاف البيان ان لجنة التحقيق االسرائيلية التي تضم مراقبين اجانب تواصل عملها ووافقت اسرائيل 

التقرير الذي نشر االربعاء "واوضح ان  .ايضا على المشاركة في تحقيق أعلنه االمين العام لالمم المتحدة
واعتبرت اسرائيل أن التحقيقات التي جرت حول حادث األسطول  ".منحاز على غرار الهيئة التي اعدته"

  ".هي غير مجدية وغير منتجة"الذي كان متوجها الى قطاع غزة كافية، وأن اية مبادرة أخرى 
  23/9/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  "أسطول الحرية" اإلسرائيلية لمجزرة الفحصوفاة عضو في لجنة  .26

 توفي الليلة قبل الماضية، عضو لجنة الفحص اإلسرائيلية في مالبسات : برهوم جرايسي- الناصرة
الماضي، وهو ) مايو(مجزرة اسطول الحرية التي ارتكبها جيش االحتالل في اليوم األخير من أيار 

  . عاما93، عن عمر ناهز البروفيسور شبتاي روزين
وكان تعيين روزين من عوامل االستخفاف بجدية حكومة إسرائيل في فحص مالبسات المجزرة، فهو 

، إال أنه حين تم تعيينه تبين 1967وإن كان له ماض حقوقي في وزارة الخارجية اإلسرائيلية حتى العام 
ني من أمراض عدة، وما زاد من هذا األمر، انه شبه مقعد في بيته، ويتحرك بمساعدة مرافق دائم له ويعا

، فيما رئيس اللجنة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل يبلغ 88هو أن العضو الثاني في اللجنة له من العمر 
  . عاما75من العمر 

وقالت مصادر إسرائيلية أمس، إنه ال يبدو أن تقرر الحكومة تعيين عضو بدال من روزين، لتبقى اللجنة 
ال أن مصادر أخرى توقعت أن تنتهز الحكومة اإلسرائيلية موت روزين لتعيين امرأة في من عضوين، إ

اللجنة، إذ أن المحكمة العليا اإلسرائيلية أيدت االلتماس الذي قدم لها، بشأن تعيين امرأة في لجنة الفحص، 
  .إال أن المحكمة اكتفت بتوجيه انتقاد للحكومة، من دون إصدار قرار ملزم

  23/9/2010، انالغد، عّم
  

   النووية"سرائيلإ"أميرال سابق يثير أسئلة بشأن غواصات  .27
 قدمت اشارة غير مقصودة فيما يبدو من التاريخ الرسمي للغواصات االسرائيلية :- رويترز– القدس

 االميرال السابق شاؤول  حيث اشارة.لمحة عن االعماق الغامضة للملف النووي السري السرائيل
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المنشور حديثا الى أن " المراكب االسرائيلية في البعد الرابع" وختام فصل من كتاب تشوريف في مقدمة
القوى الخمس الكبرى الواليات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا أدخلت الى الخدمة غواصات 

  .لديها صواريخ بعيدة المدى ذات رؤوس نووية
الدولة السادسة "لدول بحلول نهاية العقد فستكون وفي وجود خطط لدى الهند بدخول هذه المجموعة من ا

مما يفترض بالضرورة أن غواصات " في العالم التي لديها قدرة ردع استراتيجية انطالقا من البحر
  .اسرائيل تحمل أسلحة تقليدية فقط

ويبدو أن من الصعب توفيق هذا الحديث مع افتراضات المحللين أن غواصات اسرائيل الثالث من نوع 
مما يمكنها من ردع أي " للضربة الثانية"لفين التي تعمل بالديزل هي منصات اطالق صواريخ نووية دو

  .هجوم مدمر على اسرائيل من خالل الرد النووي
وعلى الرغم من أن الناشر قال ان الكتاب خضع لتدقيق الرقابة العسكرية فان تصريحات تشوريف 

 ال تؤكد اسرائيل من خاللها أو تنفي وجود أسلحة نووية من التي" الغموض"تتناقض فيما يبدو مع سياسة 
  .أي نوع لديها

ويساعد تشوريف الذي يشغل حاليا موقع مدير لجنة الطاقة الذرية االسرائيلية في ضبط هذا التكتم 
  .الرسمي المتبع منذ أربعة عقود مما يجعل من المستبعد أن يرتكب مثل هذا االنتهاك لالعراف

  . سالح نووي200 و80مستقلون أن لدى اسرائيل ما بين ويقدر محللون 
  23/9/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
     شارون الى مزرعتهاريئيلنقل ": يديعوت" .28

االربعاء ان رئيس الوزراء االسرائيلي السابق ارييل شارون الذي " يديعوت احرونوت"كرت صحيفة ذ
وقالت .  قريبا الى مزرعته في جنوب اسرائيل، سينقل2006يناير /دخل في غيبوبة في كانون الثاني

الصحيفة ان المعدات الطبية المستخدمة البقاء الجنرال شارون حيا نقلت الى مزرعة سيكومور التي 
وكان شارون يحب قضاء الوقت في . تملكها االسرة قرب قطاع غزة بناء لطلب نجليه عمري وجلعاد

 2006يناير /دماغية في الرابع من كانون الثانيبجلطة )  عاما82(واصيب شارون . هذه المزرعة
واصبح هذا الجنرال السابق احد ابرز القادة السياسيين لليمين القومي . ادخلته في غيبوبة لم يستفق منها

    . 2005قبل ان يثير استياء معسكره عندما امر بتنفيذ انسحاب احادي الجانب من قطاع غزة في 
  22/9/2010، 48موقع عرب

  
    النفط استخراج توقعاتيخفض سقف  إسرائيلياقتصادي تقرير  .29

تبين من تقرير اقتصادي إسرائيلي أن التوقعات التي كانت تشير إلى استخراج ما يقارب مليار ونصف 
 مليون برميل يقتضي 2.3، قد تراجعت إلى "روش هعاين/ "المليار برميل نفط في منطقة راس العين

الذي تقوم به شركة " 5ميجد "ثمرون في مشروع التنقيب عن النفط وأصيب المست.   عاما20استخراجها 
بخيبة أمل كبيرة، حيث أنه خالفا للتوقعات السابقة المتفائلة نشر يوم أمس تقريرا جزئيا " غفعوت عوالم"

يذكر أن عمليات التنقيب عن النفط في منطقة راس العين .  يخفض سقف التوقعات إلى حد كبير جدا
 ونشرت الشركة توقعات تشير إلى أرقام عالية من براميل النفط التي يمكن استخراجها بدأت قبل سنة،

من المكان، األمر الذي دفع عددا كبيرا من المستثمرين، بينهم أفراد كثيرون، إلى االستثمار في المشروع 
ديرات تشير وتعززت األوهام باألرباح، قبل شهر، عندما نشرت الشركة تق. على أمل تحقيق أرباح عالية

وكان من المفترض أن تنشر الشركة .  إلى إمكانية استخراج مليار ونصف المليار من براميل النفط
ومنعت البورصة لألوراق المالية نشر . تقريرا يشير إلى كمية النفط التي يمكن استخراجها وبأي وتيرة

ملة، كما تم إيقاف االتجار بأسهم التقرير الذي قدمته الشركة بادعاء أنه غير واضح وال يتضمن أجوبة كا
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ويتضح من التقرير الذي نشر يوم أمس، الثالثاء، أنه .  في مطلع األسبوع الحالي" غفعوت عوالم"شركة 
 مليون برميل خالل فترة تمتد على 13 مليون برميل فقط، من الممكن أن ترتفع إلى 2.4يمكن استخراج 

وردا على التقرير قالت .   مليون برميل نفط سنويا83تستهلك " إسرائيل"وللمقارنة فإن .  عاما20
الشركة إنها ال تستطيع اآلن تقديم تقرير اقتصادي للموقع، كما ال تستطيع تقدير إمكانيات استخراج النفط 

  . تتهم الشركة بـالنصب واالحتيالوعلم أن مستثمرين قدموا شكاوى للشرطة .  في من الحقل المفترض
  22/9/2010، 48موقع عرب

  
   سيهدم البنية الوطنية االسرائيلية وسيطرتنا على غور االردن ابديةمعاديةسقوط الضفة في ايد : ديان .30

قال الجنرال االحتياط عوزي ديان، رئيس هيئة االمن القومي سابقا في :زهير اندراوس -الناصرة 
مستمر للبنية الوطنية اسرائيل، اّن سقوط الضفة الغربية في ايد معادية سيفضي تبعا لذلك الى هدمٍ 

االسرائيلية، الفتا الى ان هذا السبب دعا مهندسي العقيدة االمنية القومية االسرائيلية بدءا من ييغال الون، 
 67مرورا بـموشيه ديان وحتى اسحق رابين الى معارضة شديدة وحازمة لعودة اسرائيل الى خطوط 

 اسرائيل للخطر بدال من تمهيد الطريق امام الهشة والتي استدعت عمليات هجومية، وتعريض مستقبل
  .السالم، على حد قوله

واشار في دراسة جديدة نشرها على الموقع االلكتروني لما يسمى بمركز اورشليم لالبحات االستراتيجية 
الى ان هؤالء الزعماء االسرائيليين تلمسوا حدودا جديدة تمكن اسرائيل من الدفاع بدون دعم خارجي، 

 اجماع واسع بالمؤسسة االمنية الوطنية التي وصفت هذه الخطوط بالحدود االمنة ودفعت من وهكذا نشأ
  .اجل تحقيقها خالل اّية مفاوضات مستقبلية

 قّدمت الواليات المتحدة الى اسرائيل خطاب ضمانات يعترف بحقّ 2004واشار الى انّه في العام 
ئيس جورج بوش وحظيت بدعم من قبل االغلبية لدى اسرائيل في الحدود االمنة، هذه الوثيقة وقعها الر

وبرأيه فاّن المنطق االمني الذي تتأسس عليه . الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس االمريكي
هجوم تقليدي، االرهاب، : الحاجة الى حدود امنة يستند الى الحاجة للرد على اربعة تهديدات رئيسية

  .واريخ وهجوم غير تقليدياطالق القذائف الصاروخية والص
وبحسب دايان، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فانّه خالفا للقوات المسلحة بالدول العربية 

 ساعة من 48المجاورة، فان الجيش االسرائيلي يتشكل في معظمه من وحدات احتياط تحتاج الى حوالى 
، الحدود الدفاعية تستهدف توفير الظروف اجل انجاز عملية تعبئتها والوصول الى ساحة المعركة

الطبوغرافية المناسبة للقوات النظامية لمواجهة هجوم بري من جانب قوات تتفوق عدديا حتى تتم عملية 
 وتحقيق السالم بين اسرائيل واالردن، 1991تعبئة االحتياط، مشددا على انّه منذ حرب الخليج الثانية 

ب، لكّن تل ابيب ال تستطيع ضمان اتجاه التطورات واالحداث في تالشى هذا الخطر على المدى القري
العراق في المستقبل، وال ينبغي استبعاد تحول العراق الى دولة معادية بل دولة تابعة اليران وتحاول 
نشر النفوذ االيراني في انحاء العالم العربي، مشيرا الى اّن اسرائيل ال تستطيع ان تخطط المنها استنادا 

اعدة الواقع السياسي الحالي فقط، وانّما يجب ان توضع في االعتبار سيناريوهات للتهديد كما انتجها الى ق
  .تاريخ الشرق االوسط

ويعتقد الجنرال دايان انّه اذا ما اطلقت قوات ارهابية قذائف هاون وقذائف صاروخية من منطقة نابلس، 
ستنكشف امام هذه النيران، ولكون الضفة الغربية كما يفعلون االن من غزة، فاّن المؤخرة االسرائيلية 

تسيطر من على مسافة عدة كيلومترات على المدن الرئيسية في اسرائيل، فانّه من الضروري منع دخول 
مدافع الهاون والقذائف الصاروخية وصواريخ مضادة للجو اليها، وعليه، من اجل منع نشر مثل هذه 

ية حيوية وقابلة لالصابة، فاّن على اسرائيل ان تسيطر ارضا على الصواريخ بالقرب من مواقع استراتيج
  .مناطق االطالق المحددة
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كما رأى دايان، الذي كان في الماضي نائبا لقائد هيئة االركان العامة في الجيش، ان لغور االردن اهمية 
راض ان الهجوم من استراتيجية كبيرة، وبالتالي ال ينبغي السرائيل ترك غور االردن انطالقا من االفت

الشرق غير جائز وليس متوقعا، محذرا من اّن الدول المجاورة ستستخدم ترسانة الصواريخ الباليستية 
والصواريخ البعيدة المدى التي بحوزتها من اجل منع وصول التعزيزات الكافية الى الجبهات االسرائيلية 

ر االردن بالنسبة المن اسرائيل تتبدى ايضا من بما فيها غور االردن، واكد على اّن االهمية الحاسمة لنه
وخلص الى القول ان السرائيل الحق الطبيعي والمعترف به دوليا في حدود . التجربة االسرائيلية في غزة

امنة تسمح لها بالدفاع عن نفسها اعتمادا على قواتها، وان السيادة االسرائيلية الكاملة على غور االردن 
تستند الى نهر االردن هو خط الحدود الذي يسمح بتوفير االمن السرائيل، كما انّه بأكمله كمنطقة امنية 

على اسرائيل ان تنتقل من سياسة االمن المعتمدة على االتفاقيات السياسية والضمانات الدبلوماسية الى 
المفاوضات سياسة االتفاقيات القائمة على منح االمن عن طريق القوات االسرائيلية، مشددا على انّه في 

مع السلطة الفلسطينية يجب االصرار على السيادة االسرائيلية على جميع المناطق ذات االهمية االمنية 
والحيوية كجزء من اي اتفاق اقليمي، وعدم البحث عن حلول اقليمية اضافية التي لن يطول عمرها، على 

  .حد قوله
  22/9/2010، القدس العربي، لندن

  
   قاتل شاب فلسطيني في القدسسراحطلق الشرطة اإلسرائيلية ت .31

، عن المستوطن الذي قتل الشاب )22/9(أطلقت الشرطة اإلسرائيلية، مساء اليوم األربعاء : الناصرة
الفلسطيني سامر سرحان في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، في الوقت الذي تزداد فيه األوضاع 

  .توتراً
ت مساء األربعاء عن حارس وزارة االسكان، الذي أطلق النار وقالت اإلذاعة العبرية إن الشرطة أفرج

  .في سلوان وقتل الشاب سامر سرحان في مدينة القدس المحتلة، بكفالة مالية
ونبهت الشرطة اإلسرائيلية من تصاعد حدة المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من 

 الفلسطينيين قاموا بطعن مستوطن وتحطيم سيارتين أحياء مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن
  .للمستوطنين، إضافة إلى مواجهات عنيفة

  22/9/2010قدس برس، 
  

  "بناء المستوطنات" عباس األخيرة تُظهر ليناً تجاه تصريحات": جيروزاليم بوست" .32
عباس أن تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود " جيروزاليم بوست"اعتبرت صحيفة : الناصرة

  ".تبرز نوعاً من اللين في موقفه تجاه  مسألة بناء المستوطنات"األخيرة التي تناقلتها وسائل إعالم، 
، أن رئيس السلطة محمود عباس صرح لوسائل إعالم خالل )22/9(وذكرت الصحيفة، اليوم االربعاء 

ي يعقد في غضون الثالثة لقاء جمعه بقياديين من األمريكيين اليهود، وهو اللقاء الثاني من نوعه الذ
ال يمكنني القول بأنني سأغادر المفاوضات، إال أنه من الصعب علي استئناف "شهوراألخيرة، بأنه من 

المحادثات إذا كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتينياهو يعلن أنه سيواصل نشاطه في الضفة 
  .، طبقاً لما نقلته الصحيفة."الغربية والقدس
حيفة؛ حث عباس اإلسرائيليين على تمديد فرض قيود على بناء المستوطنات لبضعة أشهر، وبحسب الص

  .ريثما تجري األطراف التفاوض حول الحدود النهائية إلسرئيل وفلسطين، وفقاً للصحيفة
يظهر ليناً في موقفه تجاه موضوع بناء المستوطنات، بعد "واعتبرت الصحيفة أن عباس بتصريحاته تلك 

قد هدد في السابق ومراراً بمغادرة المفاوضات إن لم يتم تمديد تجميد بناء المستوطنات، إال أنه أن كان 
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يترك الباب مفتوحاً لمواصلة مفاوضات السالم مع إسرئيل، حتى في حال استئناف بناء "اآلن 
  .، طبقاً لتعبير الصحيفة"المستوطنات بالضفة الغربية

  22/9/2010قدس برس، 
  

   من المعدات العسكرية منذ عدة أشهر إلى قواعدها في النقبكبيرةكا تنقُل كميات أمري: "ديبكا" .33
كشفت مصادر عسكرية صهيونية أن عشرات الشاحنات األمريكية العسكرية الطويلة تقوم : موقع ديبكا

كل ليلة ومنذ عدة أشهر بنقل معدات عسكرية من العراق ِعبر األردن ومن ثم تدخل إلى النقب المحتل، 
ضيفةً أن الشاحنات األمريكية كانت تطفئ أضواءها ليالً عند سيرها على الطرق الداخلية في األردن م

وقالت المصادر إن ما تنقله تلك الشاحنات من . وكانت تضيئها فقط بعد أن تخرج من الحدود األردنية
 فجزء من معدات عسكرية هو مخصص لمخازن القواعد العسكرية األمريكية المتواجدة في النقب،

وأشارت المصادر . الشاحنات دخلت لألراضي الفلسطينية عبر العقبة األردنية وعبر الجسور األردنية
إلى أن الشاحنات التي وصلت من العراق عبر األردن للنقب كانت تحمل على متنها دبابات ومجنزرات 

  . نوع الثقيلوآليات عسكرية وكميات كبيرة من األسلحة والذخيرة وقطع غيار أسلحة من ال
  22/9/2010، 2070التقرير المعلوماتي 

     
  ن وتقتحم األقصىا سلوتستبيحقوات االحتالل  .34

بلدة سلوان في القدس ، أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 23/9/2010الحياة، لندن، نشرت 
امن لمنازل  بدأ باستشهاد فلسطيني برصاص حارس أمسالمحتلة شهدت تصعيداً أمنياً شديداً 

 النار على سامر أطلقن حارسا امنياً للمستوطنين في سلوان أ "الحياة" البلدة لـأهاليوروى  .المستوطنين
 صالة الفجر، أداء منزله بعد إلى عودته أثناء، أطفال عاما وله خمسة 32سرحان الذي يبلغ من العمر 

اسعة مع الشرطة اثر شيوع نبأ استشهاد  البلدة شهدت مواجهات وأن وأضافوا. فقتله وجرح ثالثة آخرين
 خرج عشرات إذ تشييع جثمانه، أثناءسرحان، سقط فيها عدد من الجرحى، كما تجددت االشتباكات 

 تنتقل المواجهات أن الشوارع حيث احرقوا عددا من السيارات وكسروا زجاج باصات، قبل إلىالشبان 
 شبانا رجموا بالحجارة مصلين إن لفترة قصيرة، قائلة ةاإلسرائيلي الذي اقتحمته القوات األقصى باحة إلى

  .يهودا عند حائط المبكى، احتموا بالمسجد
 إن للحادث، فجاءت على لسان الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد الذي قال اإلسرائيلية الرواية أما
 تعرض وهو في أنه بعد  النار من مسدسأطلق) سلوان( حماية اليهود من سكان الحي  مكلفاً امنياًحارساً"

ن سرحان سبق اعتقاله أ وأضاف. " قبل ذلك بحاجزأوقفتالسيارة " أن موضحاً. "سيارته لهجوم بالحجارة
  . الستجوابهأوقف وان الحارس  الشرطة فتحت تحقيقاًأن ، موضحاً"المشاركة في اضطرابات"بتهمة 

لية في معهد أبو كبير، أكدت  مصادر طبية إسرائي، أنالقدس من 22/9/2010قدس برس، وأضافت 
  .وصول جثتين لشهيدين فلسطينيين من حي سلوان، سقطا برصاص أحد حراس المستوطنين

إن المعلومات األولية تشير إلى أن الشهيد من عائلة " قدس برس"وقالت مصادر فلسطينية لمراسل 
  .الساليمة وهو زميل الشهيد سامر سرحان

 االحتالل أفرج عن قاتل الشهيد ، إلى أنفلسطين المحتلةمن  23/9/2010الخليج، الشارقة، وأشارت 
  ".إيداعه كفالة شخصية وتقييد حركته"سرحان بعد بضع ساعات من توقيف مسرحي بعد 

وأكدت مصادر مقدسية جرح ما ال يقل عن عشرة بينهم مصور تلفزيون فلسطين خالل المواجهات التي 
  . أصيبوا في االشتباكاتطة إن ثالثة مستوطنين وشرطياًوقالت الشر .أعقبت إعالن استشهاد سرحان
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وأكد رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، أن هذا التصعيد يأتي ضمن سياسة 
عنصرية تمارسها سلطات االحتالل في القدس التي تغطي وتحمي عربدة المستوطنين واعتداءاتهم على 

  . ألف مقدسي معرضون للتهجير من القدس70وقال إن هناك . مالمقدسيين وممتلكاتهم بهدف طرده
فخري أبو دياب، ، أن  يوسف الشايب،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 23/9/2010الغد، عّمان، وجاء في 

هناك عشرات اإلصابات برصاص االحتالل ": الغد"عضو لجنة الدفاع عن حي البستان في سلوان قال لـ
يين معهم بالحجارة، كما أصيب عشرات األطفال باالختناق جراء استنشاق الغاز بعد اشتباك شبان فلسطين

  .المسيل للدموع الذي أطلقه جنود االحتالل على منازل المواطنين الفلسطينيين هناك
ما حدث جزء من هجمة ": الغد" والديار الفلسطينية لـمن جهته قال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس

آن األوان أن ينتهي االنقسام الفلسطيني وتتوحد .. استيطانية شرسة تشمل كل جوانب حياة المقدسيين
الجهود لحماية القدس قلب األرض الفلسطينية، وقبلتنا األولى، وعاصمة دولتنا المستقلة، والمسؤولية ال 

  .عب الفلسطيني، بل على عاتق األمتين العربية واإلسالمية أيضاًتقع فقط على عاتق الش
وزارة ، أن  كفاح زبون،رام اهللانقالً عن مراسلها في  23/9/2010الشرق األوسط، لندن، وأوردت 

، وقالت إنه حارس يعمل لديها وإنه )الذي قتل سرحان(اإلسكان اإلسرائيلية حاولت الدفاع عن المستوطن
  . عن النفس بعد أن تعرض بالفعل لمحاولة الفتك بهأطلق النار دفاعاً

 اإلسرائيلية إلى إنهاء مهمات الحراسة للمستوطنين في شرق القدس، واتهمتهم "السالم اآلن"ودعت حركة 
  ."ميليشيا خاصة ومسلحة تمارس اإلرهاب وتمس بنسيج الحياة واألمن في المنطقة بدعم حكومي"بتشكيل 

  
   ويعتقل طالبينرسة اإلبراهيمية في الخليل المديدهمجيش االحتالل  .35

 في مديرية تربية وتعليم الخليل، بأن واإلعالمفادت دائرة العالقات العامة أ:  أحمد رمضان-رام اهللا 
 بعد محاصرتها لما يزيد على الساعة، اإلبراهيميةأعداداً كبيرة من قوات االحتالل اقتحمت المدرسة 

 إلقاءتقلت الطالبين أنس جابر وضياء بشر من الصف التاسع، بتهمة وقامت بتفتيش صفوف المدرسة واع
جنود االحتالل سمحوا "، أن  وأضافت.حجارة على سيارة للمستوطنين كانت تمر بالقرب من المدرسة

 جنود أنوأكدت ".  عليه الحجارةألقىألحد المستوطنين بالدخول للمدرسة فيما يبدو للتعرف على من 
  . الهيئة التدريسية ألحد المعلمين بمرافقة الطالبين لمركز الشرطةإصراراالحتالل سمحت بعد 

  23/9/2010، بيروت، المستقبل
  

   حي الكرامة قرب رام اهللايهاجمونالمستوطنون  .36
، "أ و ب" إسكان الكرامة العمالي األربعاءحاصر عشرات المستوطنين صباح  :وليد عوض -رام اهللا 

وقال  . الغربية شمالي غرب رام اهللا، واعتلوا أسطح منازل المواطنينالقائم على أراضي قرية المزرعة
 اقتحم  عند الساعة السابعة صباحاًاإلسكان الفلسطينية واحد المقيمين في "اوف"يوسف القطب مصور وكالة 

وهم يحملون األسلحة والهراوات  ،2 منطقة سكنه الواقع في إسكان الكرامة ص مستوطنا60 حوالي
  .ب البوليسية، واعتلوا أسطح المنازل، وقاموا بتصوير المنطقةومعهم الكال

  . الساعتينحواليوأوضح القطب أن هذه العملية استمرت 
 والتي يوجد فيها معسكر لجيش االحتالل اإلسرائيلي ومن "جبل الدير"وانطلق المستوطنون من مستوطنة 

  . القريبة من المنطقة"عين حرشا"مستوطنة 
  23/9/2010ن، القدس العربي، لند

  
  
  



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1916:         العدد       23/9/2010الخميس  :التاريخ

   تجرف مئات الدونمات من أراضي المواطنين المقدسيين" اإلسرائيليةوالحدائقسلطة الطبيعة " .37
قامت ما تسمى سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية أمس بتجريف مئات :  يوسف الشايب- رام اهللا

وأوضح  .ر بالقدسالدونمات من أراضي المواطنين المقدسيين، ومن دون سابق إنذار، في حي الطو
 متر مربع أنه عندما حاول 700الفلسطيني محمد موسى أبو لبن صاحب أحد األراضي وتبلغ مساحتها 

االستفسار من عمال الهدم عن السبب طالبوه باالتصال مع بلدية االحتالل في القدس، وعندما فعل هو 
دم، وأبلغوه بضرورة االتصال مع  ال يعلمون بعمليات الهأنهموعدد من مالكي األرض اخبره المسؤولون 

  .الشرطة إليقاف الهدم
  23/9/2010الغد، عّمان، 

  
  سبتمبر/ حتى نهاية أيلول اليهودي "عيد العرش" تغلق الضفة الغربية بمناسبة "إسرائيل" .38

 الضفة الغربية ونشرت المزيد األربعاء قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر  أغلقت:وليد عوض -رام اهللا 
جز العسكرية في حين منعت المواطنين من الذين يحملون تصاريح مرور من الدخول لمنطقة من الحوا

 المحكم اإلغالقوقرر جيش االحتالل اإلسرائيلي فرض  . اليهودي"العرش" أعيادالقدس بمناسبة حلول 
  ).العرش ("عيد سوكوت"على الضفة الغربية حتى نهاية الشهر بمناسبة ما يسمى بـ

  23/9/2010لندن، القدس العربي، 
  

   بداية نهايتها"يهودية الدولة" بـ"إسرائيل"مناداة : التفكجي  .39
حذر مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بمدينة القدس المحتلة : الحفيظ  أيمن عبد-عمان 

عاصمة  اإلسرائيليين أنهوا تنفيذ مخطط واضح إلظهار المدينة المقدسة كأنالدكتور خليل التفكجي من 
  .يمثل بداية لنهايتها" يهودية الدولة" بـ"إسرائيل" مناداة أنأبدية للدولة العبرية، معتبرا 

 وأدارته رئيسة جمعية األول أمسجاء ذلك خالل لقاء نظمه نادي الفيحاء الرياضي الثقافي االجتماعي 
 نائلة الوعري للحديث . البحرين الكاتبة والباحثة المتخصصة في شؤون القدس د-نساء من أجل القدس 

 الجدار الذي عزل جزءا من سكان المدينة أنوبين  ".القدس في ظل الوضع الدولي الراهن"حول 
 القدس خارج الخالفات أنالمقدسة، هدفه السياسي رسم حدود القدس بشكل نهائي من منظورهم ، مؤكدا 

سطينية المختلفة في القدس المحتلة وطالب التفكجي بالتوأمة بين المؤسسات الفل .بين حركتي فتح وحماس
  .ومثيالتها لدى الدول العربية

  23/9/2010الدستور، عّمان، 
  

  مقابل السماح لهم بزيارة أبنائهم ..ت  على جمع القاذورااألسرىإجبار أهالي  .40
استنكر النائب عن الحركة اإلسالمية مسعود غنايم في الكنيست اإلسرائيلي، في رسالته لوزير : وكاالت

من الداخلي في حكومة االحتالل، ولمدير مصلحة السجون اإلسرائيلية، قيام السجانين في سجن األ
الذي يتواجد فيه أسرى الداخل الفلسطيني األمنيون، باشتراط السماح ألهالي األسرى بالدخول " جلبوع"

  !!.لزيارة أبنائهم بالقيام بتنظيف وتكنيس الساحات الخارجية للسجن
 األسرى قد توجهوا للنائب غنايم وأكدوا له قيام السجانين في سجن جلبوع، االثنين وكان عدد من ذوي

، بمنع ذوي األسرى من الدخول لزيارة أبنائهم إال بعد أن يقوموا بتنظيف الساحة الخارجية 20/9/2010
شاعرهم هانة لهم ومسا بمإاألمر الذي رفضه أهالي األسرى واعتبروه . للسجن من األوساخ والقاذورات

  . وكرامتهم، ونتيجة إلصرارهم اضطر السجانون إلدخالهم للزيارات دون أن يقوموا بتنظيف الساحة
  22/9/2010، موقع فلسطين أون الين
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  "المنطار" وإغالق "سالم كرم أبو"فتح معبر  .41
ة قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس فتح معبر كرم أبوسالم التجاري مع قطاع غز): قنا( –غزة 

رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة إن الجانب اإلسرائيلي أبلغهم .  قال م،بشكل جزئي
 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع باإلضافة إلى ضخ كميات محدودة من 100أنه سيتم إدخال قرابة 

الم جنوب شرق غاز الطهو والسوالر الصناعي لمحطة توليد الكهرباء في غزة عبر معبر كرم أبوس
وأشار فتوح إلى أن االحتالل سمح الثالثاء  . سيبقى مغلقاًَ)كارني(قطاع غزة، في حين أن معبر المنطار 

 9 شاحنة زراعية و42 شاحنة مساعدات و16 شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم من بينها 129بإدخال 
 محملة باإلسمنت التابع  شاحنة15 مركبة حديثة وقطع غيار وزيت السيارات و20شاحنات محملة بـ

.. ألسطول الحرية لصالح وكالة الغوث باإلضافة إلى ضخ كميات من غاز الطهو والسوالر الصناعي
  . شاحنات محملة بالقمح10 شاحنة عبر معبر المنطار من ضمنها 47كما تم إدخال 

  23/9/2010العرب، الدوحة، 
  

   تمّهد للمؤتمر التأسيسي "طيني الثابتة للشعب الفلسالحقوقالهيئة الوطنية لحماية " .42
الهيئة الوطنية "مؤخراً برز اسم ، أن وسام متى نقالً عن مراسلها 23/9/2010السفير، بيروت، نشرت 

 التي تعقد، اليوم، لقاًء تشاورياً عربياً بشأن فلسطين، بمشاركة "لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
 ومصر واألردن والسودان والمغرب والجزائر ةوسوري شخصية عربية قدمت من فلسطين 300نحو 

والسعودية والكويت اليمن، إلى جانب آخرين من الواليات المتحدة واليونان والنرويج والسويد وبولندا، 
ويبدأ اللقاء التشاوري .  المقبلنوفمبر/ وذلك تمهيداً لعقد مؤتمرها التأسيسي العام في تشرين الثاني

اليوم، بحفل افتتاحي موسع في فندق البريستول في بيروت، من بين المتحدثين فيه العربي أعماله، صباح 
رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص، ورئيس الوزراء األردني األسبق أحمد عبيدات، والمفكر 
المصري فهمي هويدي، والكاتب المغربي عبد الصمد بلكبير، والكاتبة السورية ناديا خوست، والكاتب 

فلسطيني بالل الحسن، على أن يعرض بعد ذلك البرنامجان السياسي والتنظيمي للهيئة، فيما سيعلن عن ال
  .  في مخيم مار الياس"قاعة أطفال الصمود"نتائج اللقاء، خالل مؤتمر صحافي يعقد صباح غد في 

جموعة من الناشطين هذه الهيئة أطلقتها م" أن "السفير"لـويوضح منسق اللقاء التشاوري نافذ أبو حسنة، 
في العمل الوطني الفلسطيني والقومي، وقد نشأت انطالقاً من الشعور بأن الوضع الفلسطيني وصل إلى 
حال من التراجع لسببين، األول، هو إصرار السلطة الفلسطينية على المضي في خيار المفاوضات 

. "النقسام على الساحة الفلسطينيةوالثاني، هو استمرار حالة ا. باستمرار ومن دون أي نوع من الضوابط
شكل من أشكال التحرك الشعبي، وهي تحاول أن تستثمر حضورها "ويشير أبو حسنة إلى أّن الهيئة هي 

، الفتاً إلى "الشعبي، إن في داخل فلسطين أو في الشتات، للدفاع عن الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني
، وهذا األمر يعود إلى أّن تحركاً من هذا القبيل يتطلب بذل مستمرة منذ وقت طويل"أّن النقاشات بشأنها 

ويشدد أبو حسنة على أّن تحركات . "جهود كبيرة، خاصة في ظل التوزع الجغرافي للشعب الفلسطيني
الوضع الفلسطيني متقارب في كل "هذه الهيئة ليست مقتصرة على الفلسطينيين في الشتات، باعتبار أّن 

  . "لكل قضية تتعلق بالشعب الفلسطيني مكانتها الخاصة بالنسبة لنامكان، وبالتالي فإّن 
وفي هذا السياق، ينفي أبو حسنة أن يكون الهدف من هذه المبادرة إيجاد إطار بديل من منظمة التحرير 

. "اإلطارات البديلة ليست مطروحة، وقد جّربت كثيراً من دون أن تحقق نتائج"الفلسطينية، خاصة أّن 
، الفتاً إلى أّن "منظمة التحرير نشأت في ظرف تاريخي محدد من الصعب أن يتكرر"حسنة أّن ويرى أبو 

هذه المبادرة تهدف إلى إعادة بناء المنظمة باعتبار أنها نشأت كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وبالتالي 
ثل مرجعية نحن على قناعة تامة بأّن منظمة التحرير تم"ويضيف . "يجب أن تعود للشعب الفلسطيني"

للشعب الفلسطيني، لكنها، بصيغتها الراهنة، خرجت عن المهام الموكلة إليها، حتى في ما يتعلق باسمها، 



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1916:         العدد       23/9/2010الخميس  :التاريخ

ويوضح أن الهيئة ال تطرح شعار توسيع . "وبالتالي ال بد من إعادة بنائها بما يعيد لها دورها التاريخي
، الفتاً إلى أن "ل هذا المطلب للدخول إليهاحتى ال يظن البعض أننا نسعى من خال"التمثيل داخل المنظمة 
  . "إعادة بناء المنظمة بحيث تمثل كل فئات الشعب الفلسطيني وقطاعاته"ما تتطلع إليه الهيئة هو

كل الفصائل، باستثناء تلك التي "وحول موقف الفصائل الفلسطينية من هذه المبادرة، يوضح أبو حسنة أّن 
اساتها، قابلت هذه المبادرة بالترحاب، وهناك عدد كبير من أعضاء ترى في ما نتبناه تعارضاً مع سي

، مشدداً على أّن الهيئة ترحب بالتعاون "الفصائل يشاركون في الهيئة بصفتهم الشخصية وليس الفصائلية
مع كل الفصائل التي تتشارك معها في األهداف، كما أنها تتقاطع مع كل المبادرات األخرى التي تتطلع 

  . ة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينيإلى حماي
، يشير أبو حسنة إلى أّن هذا "مستقلة"ورداً على سؤال حول تشكيك البعض بوجود قوى فلسطينية 

االنطباع هو جزء من تراث العمل الوطني الفلسطيني، فالفصائل اعتادت على تقديم بعض الموالين لها "
 المستقلين يستخدمون من هذا الفصيل أو ذاك، وهذا ما على أنهم مستقلون، ما أوجد اعتقاداً مفاده أن

يتطلب ثقافة جديدة في العمل الوطني "، الفتاً إلى أّن هذا الواقع "أسهم في إضعاف المستقلين الحقيقيين
  . "الفلسطيني بما يضمن احترام دور المستقلين

الل الحسن يشير إلى أن ب، أن حسام كنفاني نقالً عن مراسلها 23/9/2010األخبار، بيروت، وأضاف 
الهدف من اللقاء التشاوري هو ضرورة إعادة بناء التالحم الفلسطيني العربي حول فلسطين انطالقاً من "

أن الحركة الصهيونية ليست خطراً على فلسطين وحدها، بل هي خطر على العرب أيضاً، وعملية 
  ."ضاًالتحرير ليست مسؤولية فلسطينية فقط، بل هي مسؤولية عربية أي

اللقاء فرصة لنسأل عرب الشارع عن رأيهم في "يقول الحسن إن وهدف ثانٍ لهذا اللقاء ببعده العربي، 
. "نحن نعارضها ونهاجمها، وعندما نوفّر دعماً عربياً لهذا الرأي، تُصبح المعارضة أقوى. المفاوضات

طنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الهيئة الو"أما الهدف الثالث فهو توفير الدعم العربي أيضاً النطالق 
  . المقرر في دمشق في الرابع والخامس والسادس من تشرين الثاني المقبل"الفلسطيني

أملنا في إنشاء تيار شعبي فلسطيني واسع يمثّل ": الهدف األسمى البعيد األمد، يعّبر عنه الحسن بالقول
 الفلسطينية إلى الشارع العربي، وفي ضوء وزن هذا سداً منيعاً أمام التنازل والتفريط، ويعيد زخم القضية

التيار نطرح مسألة إعادة بناء منظمة التحرير، بما يعني ذلك إلغاء ما قامت به السلطة من إلغاء للميثاق 
لكن الغاية األساس من اللقاء التشاوري  ."الوطني الفلسطيني الذي يؤكد حق الشعب بمقاومة االحتالل

  ." العربي–أن تبدأ الهيئة الخطوة األولى باتجاه التالحم الفلسطيني "تبقى، بحسب الحسن، 
  

  "األقصى" بنك تصفيةاإلعالن رسمياً عن  .43
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، مؤخراً، انتهاءها رسمياً من تصفية بنك األقصى اإلسالمي بشكل اختياري 

جراءات المتعلقة بتسديد كل االلتزامات بناًء على قرار الجمعية العامة للمصرف، وبعد استكمال جميع اإل
وأشرفت سلطة . المترتبة على البنك، وقيام لجنة التصفية بتسديد حصص مساهمي الشركة وفق القانون
  . النقد على توزيع ومعالجة جميع حقوق المساهمين والمودعين حسب القانون واألصول

، وأصدر مراقب الشركات 1/4/2010من وقامت سلطة النقد بإلغاء ترخيص البنك المذكور اعتباراً 
وأكدت سلطة النقد أن هذه العملية تأتي  .16/8/2010قراراً بفسخ شركة بنك األقصى اإلسالمي بتاريخ 

في إطار سياسة سلطة النقد الهادفة لتعزيز سالمة ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني، 
  . المجتمع المحلي والدولي بهذا الجهازومعالجة المصارف الضعيفة، بما يخدم تعزيز ثقة

  22/9/2010، موقع فلسطين أون الين
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  بالضفة واجهة للمخابرات اإلسرائيلية" ليفي"محالت ": حماية المستهلك الفلسطيني" .44
، النقاب عن استخدام أجهزة المخابرات اإلسرائيلية "حماية المستهلك الفلسطيني" كشفت جمعية :الخليل

الواسعة االنتشار في أنحاء الضفة الغربية المحتلّة، كواجهة الستقطاب " رامي ليفي"لمحالت المستوطن 
وأوضح رئيس الجمعية في محافظة الخليل، عزمي  .الشّبان الفلسطينيين وإغرائهم للتعامل والتخابر معها

عاملين فيها بكافّة فروعها، ومراقبة ال" ليفي"قامت برصد ومتابعة محالت " حماية المستهلك"الشيوخي أن 
إسقاط "والمواطنين الفلسطينيين المقدمين على التبّضع منها، إلى أن تعّرض أحد مندوبيها لمحاولة 

وإغراء للتعامل مع المخابرات اإلسرائيلية وتقديم معلومات عن الناشطين الفلسطينيين في منطقة سكناه، 
  ".ةمغريات مادّية عديد"، مقابل "ومن ثم االجتماع بمسؤول الشاباك

أوكار ذات مشروع سياسي استيطاني قبل "، أن هذه المحالت هي "حماية المستهلك الفلسطيني"واعتبرت 
  .، حسب وصفه"أن تكون مراكز تسوق اقتصادية

  22/9/2010قدس برس، 
  

   لهارون هاشم رشيدجديدديوان " أناشيد العودة .45
العربية واإلنجليزية، : ري باللغتين، عن دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ديوان شع صدر، حديثاً:عمان

للشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد، من ترجمة وتحرير كرمة سامي، وجاء " أناشيد العودة"بعنوان 
  . صفحة من القطع المتوسط157الديوان في 

  23/9/2010الدستور، عّمان، 
  

  مغادرة وفد فلسطيني للمشاركة في الدورة السابعة لالولمبياد بسورية: غزة .46
، قطاع غزة "الحق في الحياة" وفد من الهالل األحمر الفلسطيني، وجمعية 2/9 غادر يوم األربعاء :غزة

وقالت  .عبر معبر رفح البري، للمشاركة في الدورة اإلقليمية السابعة لالولمبياد التي تعقد في السورية
اً من أصحاب اإلعاقات الذهنية، هيئة المعابر والحدود، في بيان لها، إن الوفد المكون من أحد عشر العب

وأضافت الوفد غادر معبر  .غادروا المعبر مع ثالثة مدربين برئاسة مشرف الوفد مصطفى الشوربجي
رفح للمشاركة في الدورة اإلقليمية السابعة لالولمبياد الخاص لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

  .باق الدراجاتوسيمثل الوفد فلسطين في رفع األثقال والسباحة وس
  22/9/2010قدس برس، 

  
   "التمثيل الفلسطيني"ازدواجية  منزعجون من المخيمات نشطاء ...االردن: تقرير .47

ال تسمح السلطة في االردن بتعبيرات ذات طابع جماهيري عن رسالة اللجـوء   :عمان ـ بسام البدارين 
غالبا وهادئة احيانا لتعليمـات فـك       الفلسطيني في المملكة، وتحافظ في الوقت نفسه على تطبيقات نشطة           

االرتباط، وال تستطيع السباب مفهومة تحقيق حلم االردنيين القديم بقانون انتخاب عصري وعادل ينقـل               
  .البالد الى مستوى االصالح السياسي

داخل مؤسسات القرار الحكومية تعشعش ازدواجية يمكن تلمسها يوميا مـا بـين االحـساس المرتفـع                 
 جميع االردنيين من شتى االصول والمنابت حفاظا على استقرار الواقع ومستقبل البالد،             بمسؤولية تمثيل 

داخل بعض مفاصل الجهاز البيروقراطي التـي تـؤمن بالتـصدي للخلـل             ' الوطنية'وما بين النزعات    
الديمغرافي عبر عدة آليات، لذلك تنشط احيانا تطبيقات فك االرتباط وتطال شخصيات بـارزة سـبق ان                 

دت مناصب وزارية ثم تخبو هذه التطبيقات بسبب تدخالت مؤسسات مرجعية تنظر للمـشهد برمتـه                تقل
  .بشمولية اكبر وتتلقى مذكرات قطاعات مهمة في المجتمع الفلسطيني االردني
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على هذا االساس يمكن تأسيس مفارقة ال يمكن رصدها اال في حالة عمان تتمثل في التغاضي الرسـمي                  
شاطات مجموعات نشطة تطالب بتجذير فك االرتباط واحيانا بسحب الجنسيات مـن            دائما عن دعوات ون   

جميع ابناء الضفة الغربية في عمان، فيما ال يوازي ذلك اطالقا السماح مثال البناء المخيمـات بـالتعبير                  
كما قال احد مـسؤولي االمـن       ' يضر بالمصلحة العليا  'سياسيا وجماهيريا عن هويتهم الفلسطينية، فذلك       

  .'القدس العربي'لـ
وهذه االزدواجية هي المسؤولة عن فوضى وجدل سحب الجنسيات وتطبيقات فك االرتباط، وايضا عـن               
صخب الحديث عن صعوبة التوافق على قانون انتخاب تمثيلي حقيقي، كما يالحظ النشط حزبيـا عمـر                 

 الساحة غارقة بهذه    لطفي وهو يستصعب تحقيق اي منجز حقيقي على مسار االصالح السياسي ما دامت            
  .الحسابات

وهي بكل االحوال ثنائية نظرية في باب التفكير السياسي واجهها حتى ابـرز رمـوز الحكـم واالدارة،                  
لماذا ال يغني اطفـال مخـيم البقعـة وال          : فعندما كان فيصل الفايز رئيسا للوزراء طرح السؤال التالي        

  .ى القانوني؟ينشدون لالردن ولقيادته ما داموا اردنيين بالمعن
الجواب سمعه بعد اشهر خليفته معروف البخيت وفي مخيم البقعة نفسه، حيث وقف احد الوجهاء ليطالب                

الطلب هنا كان مفاجئا للبخيت الذي لم يجد في         . بتعيين بعض ابناء المخيم ضباطا في المؤسسات االمنية       
ا فلسفة ابعاد ابنـاء المخيمـات عـن         مشهد شهير اال نظرية ادارية لها عالقة بصدامات ايلول يفسر فيه          

  .الوظائف االمنية وغيرها
الحقا زار البخيت مع موكبه الرسمي مخيم الوحدات لالجئـين الفلـسطينيين واسـتقبله آالف الالجئـين                 
بالشارع العام مع مئات االطفال وهم يرتدون زي الجيش العربي مع عشرات النساء يزغـردن ويهـتفن                 

وقبله باسم الملك وبعد دقائق تغير شكل النشاط فجلس البخيت في حوار مـع              باسم رئيس وزراء المملكة     
ما حصل اليـوم فـي      : من مكان االجتماع وفوجىء الرجل بالسؤال التالي      ' العامة'نخب المخيم بعد ابعاد     
  .هل تريدوننا؟: السؤال هو.. المخيم يثبت اننا نريدكم

ابة منطقية على هذا السؤال الغريب الذي ال توجـد          عمليا خبرات وفصاحة البخيت لم تسعفه في تقديم اج        
اجابة عليه عمليا حتى داخل كل مؤسسات القرار االردنية، كما يلمح الدكتور ممـدوح العبـادي وهـو                  

  .في الواقع هذا سؤال صعب: يختصر قائال
فلسطينيين جزءا  عمليا ال احد في الحكومة االردنية يجرؤ على القول بأن الدولة االردنية تعتبر الالجئين ال              

وهي كل الحقوق مقابل كل الواجبات، فالخلفية االساسـية لتعطيـل           ' المواطنة'منها وتريدهم على قاعدة     
قانون االنتخاب االصالحي تنحصر في غياب حق التمثيـل الـسياسي عـن االردنيـين الفلـسطينيين                 

  .كمجموعات وقبوله كأفراد
ن يتجرأ على الموافقة على ما يطالب به عزمي حـسان           بالمقابل ال يوجد وفي نفس المؤسسة الحكومية م       

نحن فلسطينيون وجميلكم في رقبتنا اسمحوا لنـا اذا         .. حسنا: النشط السياسي في مخيم حطين وهو يقول      
اريد مظاهرات صاخبة في الشوارع وعناوين تعبر عـن ايقـاع           : ثم يشرح . بالتعبير عن هويتنا الوطنية   

بتشكيلها وصحفا واذاعات ومحطات للمطالبة بحـق العـودة، واخيـرا           المخيم وهيئات شعبية يسمح لنا      
باختصار اسمحوا لنا بالنشاطات المسموحة لالجىء الفلسطيني في لبنـان وسـورية مـع كـل                : يضيف

  .التعهدات الالزمة للحفاظ على االمن االردني ما دام انضمامنا لحافلة التمثيل السياسي امرا صعبا
اسية خاصة اختصر الحفلة على حد تعبير روائي فلسطيني شهير يعيش فـي             ما قاله حسان في جلسة سي     

عمان، فأبناء المخيمات وقادة النخب الفلسطينية في الشارع االردني سئموا من المزاودة عليهم في مسألة               
  فلسطين وحق العودة حتى من قبل بعض االصوات التي تحترف النفاق، بدليل ان اكبر الفتة زرعت في                 
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دي مخيم الحسين عند استقبال رئيس الوزراء نادر الذهبي بحضور ثالثة آالف شـخص كانـت                صالة نا 
  .'االردن وطن يعيش فينا ال نعيش فيه وفلسطين ال نقبل بديال عنها اال الجنة'تقول 

  23/9/2010القدس العربي، لندن،
  

   مع األسرىتضامناًاألردنيون يضربون  .48
لي األسرى األردنيين في سجون االحتالل إضرابا عن الطعام، بعـد           ينفذ أها ": الخليج "-رام اهللا، عمان    

ودعت اللجنـة الوطنيـة   . غد السبت، تضامناً مع إعالن األسرى الفلسطينيين والعرب ذلك في اليوم ذاته     
لألسرى والمفقودين األردنيين الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية والمنتسبين لمؤسسات المجتمع المدني           

  .األردنيين، إلى مشاركة أهالي األسرى اعتصامهم وإضرابهم في مجمع النقابات المهنية في عّمانوعامة 
  23/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
  السعودية والجامعة العربية ومنيب المصري يسعون لتطويق الخالفات بين القاهرة وحماس .49

امعـة العربيـة ورجـل األعمـال        أن جهودا تقوم بها السعودية والج     " المصريون"علمت   :عمر القليوبي 
" حماس"الفلسطيني منيب المصري من أجل تقريب وجهات النظر بين مصر وحركة المقاومة اإلسالمية              

ومنع توتر الموقف بين الطرفين، على خلفية اعتقال محمد دبابش المـسئول العـسكري األول بحركـة                 
  .والتحقيق معه أثناء عودته من السعودية" حماس"

 مطلعة، أن الرياض تبذل جهود لتطويق الخالفات بين الطرفين، السيما بعد تعثر جهودها              وأفادت مصادر 
في إنجاح لقاء اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي               

ـ          " حماس"لـ   سميم خالل األسبوعين الماضين، حيث تسعى لعقد اجتماع رفيع المستوى، للحيلولـة دون ت
  . محمد دبابش في مصر" حماس"األجواء بين الطرفين بعد توقيف المسئول األمني البارز في 

كما تبذل الجامعة العربية بقيادة األمين العام عمرو موسى جهوًدا مماثالً، لمنع تأزم الموقف بين القـاهرة   
  .، وإيجاد آلية لتسوية ملفات الخالفات بين الطرفين"حماس"و

" حمـاس "د يبذلها رجل األعمال الفلسطيني منيب المصري إلعادة العالقات بين القاهرة و           إضافة إلى جهو  
لمسارها الطبيعي وعدم تصعيد التوتر، حيث أجرى اتصاالت مع الطرفين مطالًبا بضبط النفس وتـشكيل               

  .لجنة لبحث كافة ملفات الخالف بينهما
 23/9/2010، المصريون

  
   "إسرائيل"لدولي بالتدخل لردع الجامعة العربية تطالب المجتمع ا .50

أدان السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لدى جامعة الـدول العربيـة لـشؤون          : QNA –القاهرة  
فلسطين واألراضي العربية المحتلة، االنتهاكات اإلسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن            

  .لجرائم المتصاعدة للمستوطنين اليهود في فلسطينالجامعة تتابع بقلق بالغ عمليات العربدة وا
وناشد السفير صبيح، في تصريحات له أمس، المنظمات الدولية واألمم المتحدة والمؤسـسات الحقوقيـة               
بضرورة إعالء صوتها ضد ما يجري من جرائم هؤالء المستوطنين والتدخل لردعها معبرا عن سخطه               

خللها استشهاد مواطن مقدسي وإصابة عدد آخـر مـن المـدنيين            البالغ من جرائم قوات االحتالل التي ت      
الفلسطينيين، وكذلك تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال وعربدة من قبل المستوطنين فـي القـدس والخليـل                

  .ونابلس بالضفة الغربية
  وشدد السفير صبيح على أن القانون الدولي يتعامل مع أراضي الضفة الغربية وقطـاع غـزة كـأراض                  
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ة، الفتا إلى أن مسؤولية توفير األمن للمواطنين الواقعين تحت االحتالل تقع على عـاتق االحـتالل                 محتل
  . نفسه بموجب اتفاقية جنيف الرابعة

 23/9/2010، العرب، الدوحة
 

   بالتخلي عن المطالبة بإزالة األسلحة النووية"إسرائيل"مصر تنفي مزاعم  .51
 مـزاعم   ،مصري في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس        نفي رئيس الوفد ال     : أ . ش .  أ -فيينا  

مندوب إسرائيل بأن مصر لم تعد تهتم بقضية تحويل الشرق األوسط إلي منطقة خاليـة مـن األسـلحة                   
  . النووية
ـ     :  ، وقال السفير إيهاب فوزي       إنه ربما كان المندوب الوحيد الذي له هذا الرأي الخاطئ           : قائال ي  إنـه عل

 وإن جهـود     ,  فإن إسرائيل معروفة بعدم اكتراثها بإخالء المنطقة من األسلحة النوويـة            , العكس من ذلك  
 وأشار إلي أن إسرائيل ترفض       , مصر المستمرة بهذا الشأن خالل السنوات األخيرة موثقة ويعرفها الجميع         

   . إخضاع منشآتها النووية إلشراف هيئة الطاقة الذرية
  23/9/2010، هرةاألهرام، القا

  
   وزير الصحة الفلسطيني بعد اعتقال دام خمسة أشهرنجلمصر تفرج عن  .52

، عن نجل وزير الصحة في الحكومة       )22/9(أفرجت السلطات المصرية، اليوم األربعاء      : )فلسطين(غزة  
  .الفلسطينية في غزة باسم نعيم، بعد اعتقال دام خمسة أشهر

زة عبر معبر رفح الحدودي، حيث كان في استقباله حشد غفيـر          ووصل محمد نعيم مساء األربعاء إلى غ      
  .، الذين رافقوه حتى منزله في حي الزيتون في مدينة غزة"حماس"من األهالي وأنصار حركة 

الجدير بالذكر أن نجل نعيم غادر غزة إلى مصر لمتابعة تعليمه الجامعي في تخصص العلوم الـسياسية،                 
  .الماضي) إبريل(يسان واعتقله األمن المصري في شهر ن

  22/9/2010، قدس برس
 

  مصر ترفض تعديل ورقة المصالحة": الحياة" .53
شدد مصدر مصري موثوق به على ان مصر لن توافق على تعـديل الورقـة المـصرية، وقـال لــ                     

اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس من اجل التوصل الى تفاهمات هي شأنهما، لكن مصر لـن                «: »الحياة«
 فلسطيني يضم القوى الفلسطينية، شرط ان توقـع         - لقاء ثنائي، بل ستدعو الى حوار فلسطيني         تدعو الى 

 فلـسطيني   -حماس على الورقة المصرية كما هي، لكن مصر ال تعارض التوصل الى اتفاق فلسطيني               
  .»في شأن التفاهمات

» الحيـاة «الحمد لـ   في المصالحة، عضو اللجنة المركزية في الحركة عزام ا        » فتح«وقال رئيس حركة    
فتح وحماس شأن فلسطيني ليست له عالقـة        «قبل توجهه اليوم الى دمشق، ان التوصل الى تفاهمات بين           

هنـاك  «بالورقة المصرية، وهو ليس على اإلطالق شرطاً للتوقيع على ورقة المصالحة، الفتاً الـى ان                
  .لجنة ومحكمة االنتخابات، مشيراً الى »نقاطاً تتحفظ عنها حماس، ونحن بحثنا بعض النقاط

  23/9/2010، الحياة، لندن
 

  ميناء العريش يفّرغ سفينة مساعدات سورية لغزة .54
قالت مصادر مالحية مصرية، أمس، إن السلطات بدأت تفريغ سفينة سورية تنقل مساعدات             : )يو بي آي  (

بحـر األبـيض   ورست سفينة المساعدات السورية في ميناء العـريش علـى ال  . إنسانية إلى قطاع غزة  
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 طناً من األدوية    650وتنقل السفينة نحو    . المتوسط الثالثاء لتتولى السلطات المصرية إدخالها إلى القطاع         
  .والمساعدات الطبية والمواد الغذائية ومواد اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية 

لعريش، أول أمـس،     فرداً وصلوا إلى ا    25وأشار المسؤول إلى أن وفدا من المتضامنين السوريين يبلغ          
  .لمتابعة إجراءات تفريغ ونقل شحنة السفينة إلى قطاع غزة بالطريق البري 

وذكر المسؤول أن جزءاً من المساعدات الطبية سيدخل بصحبة الوفد السوري، بينما ستواصل السلطات              
ضي المحتلـة   بين مصر واألرا  " العوجة"المصرية إدخال باقي المساعدات الغذائية إلى القطاع، عبر منفذ          

  .  بدءاً من صباح اليوم 48عام 
 23/9/2010، الخليج، الشارقة

 
   المقبل االثنيناسطنبولالمنطلقة من بريطانيا تصل إلى " قافلة غزة": تركيا .55

 18التي انطلقت مـن بريطانيـا فـي    " قافلة غزة"أعلنت جمعية خيرية تركية، أمس، أن       : )آي.بي  .يو  (
ونقلت وكالة أنباء األناضول عـن بيـان    .  من الشهر الحالي     27ول في   أيلول ستصل إلى اسطنب   /سبتمبر

التي شاركت في تنظيم أسطول الحريـة       " حقوق اإلنسان والحريات واإلغاثة اإلنسانية    "صادر عن جمعية    
أيار الماضي إن القافلة التي تحمل على متنها تجهيزات طبية وأدوية وأغذية يتوقع أن تصل إلى                /في مايو 

  .تشرين األول المقبل /في منتصف أكتوبرقطاع غزة 
يوجد "وأضاف البيان   . النائب البريطاني جورج غالواي     " فيفا فلسطين "ويقود القافلة التي تنظمها مؤسسة      

ناشطون من بريطانيا والواليات المتحدة وإيرلندا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وفرنسا وإيطاليـا واليونـان              
 أيام وتغادرهـا فـي األول مـن         4وستبقى القافلة البحرية في اسطنبول      " . وماليزيا والجزائر واألردن  

  . تشرين األول/أكتوبر
  23/9/2010، الخليج، الشارقة

 
       هذه؟ "إسرائيل"أية دولة هي : غول .56

رفض الرئيس التركي عبد اهللا غول بشكل قاطع ادعاءات اسـرائيل حـول ظـروف               : محمد نور الدين  
إلسرائيلي شمعون بيريز في نيويورك، واتهمها بأنها تقوم بأعمـال ال يمكـن             امتناعه عن لقاء الرئيس ا    

  . فهمها
وقال غول، للصحافيين األتراك المرافقين له في زيارته إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامـة               

ئيل ليس جيدا أن تصل العالقات مع إسـرا       . بصراحة من الصعب فهم ما تفعله إسرائيل      «لألمم المتحدة،   
وأنا احتار أي   . لكننا لسنا السبب في ذلك بل هم      . ونحن أيضا لسنا مسرورين من ذلك     . إلى هذه المرحلة  

هم يطلبون منا أن نلتقي معهم فنجيبهم حسنا مـاذا          . دولة هي هذه؟ من وقت إلى آخر يلعبون هذه اللعبة         
  . »ن أننا نحن الذين طلبناههم طلبوا اللقاء ومن بعدها يشيعو. تريدون، فيشيعون أننا رفضنا اللقاء

 23/9/2010، السفير، بيروت
 

  لتمويل مشاريع القدس ماليين ريال ستةصندوق القدس يحصد :  القطري األحمرلهاللا .57
التقى الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد نائب رئيس مجلس إدارة الهالل األحمر              :الشرق - الدوحة

ي الذي يزور قطر، ومؤكداً أن الدور الذي يقوم بـه الهـالل لـدعم    القطري وأمينه العام بالوفد الفلسطين  
المدينة المقدسة من خالل المشاريع اإلنسانية المختلفة ال يعد غير الواجب اإلنساني، مشيرا إلى أن الهالل                

 بلداً حول العالم إال أن فلسطين تظل محتلـة الـصدارة فـي قائمـة                25األحمر القطري يعمل اآلن في      
  .تهاهتماما
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الذي أطلقه الهالل األحمـر القطـري بهـدف تغييـر سـلوكيات             " صندوق القدس " مشروع   حيث حصد 
وانفعاالت الناس تجاه قضية القدس، والذي يمثل استجابة لقضية القدس والعمل على تقـديم المـساعدات                

يـين  اإلنسانية الممكنة، حيث حظي مشروع الصندوق بتجاوب كبير واستطاع أن يحصد قرابة سـتة مال              
ريال قطري لتمويل عدد من المشاريع الحيوية بالقدس منها على سبيل المثال مشروعا بناء وحدة العالج                

بمليون ونصف المليون   (اليومي وتزويد قسم الطوارئ بأجهزة ومعدات طبية بمستشفى المقاصد الخيرية           
، وغيرها من   )يون ريال نصف المل (، ومشروع تزويد مستشفى الوالدة بالقدس بمعدات طبية بحدود          )ريال

  .المشاريع األخرى
 23/9/2010، الشرق، الدوحة

  
  "سفينة مرمرة"التعذيب بحق ركاب  ومارست القتل العمد "إسرائيل" :مجلس حقوق اإلنسان الدولي .58

قالت لجنة تابعة لمجلس حقوق اإلنسان األممي إن إسرائيل خرقت القانون الـدولي والقـانون الـدولي                 
ا على سفينة مرمرة التركية، التي كانت تحاول الوصول إلى قطـاع غـزة نهايـة                اإلنساني في هجومه  

وتحدثت اللجنة المكونة من ثالثة أشخاص أمس        .أيار الماضي، في تقرير وصفته إسرائيل بالمنحاز      /مايو
" التعـذيب "و" القتل العمـد  "ألنها مارست   " أدلة واضحة تسند فتح مالحقات بحق إسرائيل      "في جنيف عن    

 من  147واستندت اللجنة في تقريرها إلى المادة        .كاب سفينة مرمرة حينما هاجمتها قواتها البحرية      بحق ر 
  .اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين في زمن الحرب

ـ          تَِشي بقدر  "، وقالت إنها    "غير المتناسبة "ووصفت اللجنة القوة التي استعملتها إسرائيل مع ركاب السفينة ب
ألنه فُرض في وقت كان فيه القطاع يعيش        " غير قانوني "، واعتبرت حصار غزة     "مقبول من القسوة    غير  

  .أزمة إنسانية
وفي أول رد فعل لها على ذلك، قالت إسرائيل في بيان لوزارة الخارجية في وقت متـأخر األربعـاء إن                    

  .التقرير متحيز ومن جانب واحد كما هو الحال بالنسبة للجنة التي أصدرته
22/9/2010الجزيرة نت، الدوحة،   

  
   للمفاوضات"انتهاز الفرصة النادرة"ركل تحض عباس ونتانياهو على يم .59

الناطق باسم الحكومة   ، أن    اسكندر الديك  نقالً عن مراسلها  برلين   من   ،  23/9/2010، الحياة، لندن  ذكرت
رة انتهاز الفرصة النادرة    شّددت على ضرو  «األلمانية شتيفان زايبرت صرح أن المستشارة أنجيال مركل         

وأوضـح  . »التي تقدمها المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين للوصول إلى تفاهم مشترك          
زايبرت ان تصريحات مركل جاءت خالل اجتماعها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أول من أمس               

  .بنيامين ناتنياهوفي نيويورك بعد اتصال أجرته مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
علـى مواصـلة هـذه      «إن مركل حضت ناتنياهو وعبـاس       » الحياة«وقال زايبرت رداً على سؤال لـ       

. »هي في مصلحة المنطقة وألمانيا أيضاً     «مشيرة إلى أن متابعتها     » المفاوضات بشجاعة وبصورة خالقة   
ك أهمية المفاوضات ومحاذير    إدرا«وتابع المتحدث أن مركل دعت الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى          

وذكر رداً على   . »المرء ال يعرف إن كانت الفرصة هذه ستعود مرة أخرى         «الفتاً إلى قولها بأن     » فشلها
المستشارة غير متشائمة أو متفائلة، وإنما واقعية، وهذه هي الطريقة الوحيدة لمقاربة مـشاكل              «سؤال أن   

  .»الشرق األوسط
المستـشارة    ، أن  مـازن حـسان    نقالً عن مراسلها  برلين  من  ،  23/9/2010،   األهرام، القاهرة  وأضافت

 ، الرئيس حسني مبارك مساء أمس في برلين        مع  مباحثات قمة مهمة    خالل األلمانية أنجيال ميركل شددت   
علي أهمية الدور الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس مبارك من أجل الحفاظ علي االستقرار في الشرق                 

   .  في إطار الجامعة العربية , ق تقدم في عملية السالم وتحقي , األوسط
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  دعم توحيد الصف الفلسطيني، بناء على التزامات منظمة التحرير تالرباعية الدولية  .60
ألغت الرباعية الدولية أمس بشكل مفاجئ مؤتمرا صحافيا موسـعا كـان مـن              :  راغدة بهنام  - نيويورك

 نيويورك، في اللحظات األخيرة، واكتفت بإصدار بيان الحقا         المفترض أن يعقد في مقر األمم المتحدة في       
  .  إلى تمديد فترة العمل بتجميد االستيطان"إسرائيل"دعت فيه 

وتطرقت الرباعية في بيانها أيضا إلى الوضع في غزة، وقالت إن الوضع الحالي في القطاع لـيس فـي                   
في سياسة إسرائيل تجاه غزة منذ      » غيير المهم بالت«لكنها رحبت   . مصلحة ال اإلسرائيليين وال الفلسطينيين    

الماضي، ودعتها لبذل جهود إضافية للتأكد من أن المساعدات اإلنسانية والبضائع تصل            ) حزيران(يونيو  
  .إلى القطاع

وأشار البيان إلى دعم جهود إعادة توحيد الصف الفلسطيني، بناء علـى التزامـات منظمـة التحريـر                  
استخدام العنف ضد المدنيين اإلسـرائيليين والفلـسطينيين،        » د العبارات الممكنة  بأش«وأدانت  . الفلسطينية

كما جددت دعوتها إطالق سـراح الجنـدي        . في الخليل ) آب( أغسطس   31خصوصا اعتداء حماس في     
  .اإلسرائيلي المختطف جلعاد شاليط

23/9/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

     والفلسطينيين"سرائيلإ" عائق أمام تسوية بين "إسرائيل"ـالمهاجرون الروس ل: كلينتونبيل  .61
أبدى الرئيس األميركي السابق، بيل كلينتون، دراية في ميول شرائح المجتمع اإلسـرائيلي الـسياسية، إذ       

 والفلـسطينيين،  "سرائيلإ" هم عائق أمام التوصل الى تسوية بين    "سرائيلإ"قال إن المهاجرين الروس إلى      
 إذا لم يتم التوصل الى تسوية خالل العقـود          "سرائيلإ"يمغرافي ليس في صالح     وحذر من أن الميزان الد    

ونقـل موقـع صـحيفة      .  الثالثة المقبلة وأن على اإلسرائيليين اإلختيار بين دولة يهودية أو ديمقراطية          
" فورين بوليـسي  "عن كلينتون قوله في لقاء مع صحافيين في نيويورك نشرته مجلة            " يديعوت أحرونوت "

يخشى من أن حقيقة انخراط نسبة عالية من الشباب الروس المهاجرين الى جانب المـستوطنين فـي                 إنه  
الخدمة العسكرية اإلسرائيلي ستصعب على الجيش اإلسرائيلي إخالء مستوطنات مـستقبالً، ألن غالبيـة              

هـذه  "الى أن   وأشار  . المهاجرين الروس كما المستوطنين تعارض تقسيم البالد واقامة الدولة الفلسطينية         
ـ  إ ، وأعتبر ذلك مشكلة حقيقة   وأضاف        " في المئة من اإلسرائيليين يتحدثون الروسية      16سرائيل مختلفة ف

أن المهاجرين الروس هم المجموعة األقل رغبة بالتوصل الى تسوية مع الفلسطينيين، خصوصاً وأنهـم               
  .  على حد تعبيرههاجروا الى بلد يعتبرونها لهم وفيها مستقبلهم فال يجوز تقسيهما،

 كدولة ذات أغلبية يهودية مهدد في العقود الثالثة المقبلة فـي ظـل              "سرائيلإ"ويرى كلينتون أن مستقبل     
معدل الوالدة لدى الفلسطينيي ن وأن الحل هو تقسيم البالد واإلنسحاب من الـضفة الغربيـة وإال فـإن                   

ختيار إن كانوا يريـدون  ا على اإلسرائيليين االوحينه: وقال. الغالبية السكانية ستصبح لصالح الفلسطينيين 
    .دولة يهودية أم ديمقراطية، لكن ال يمكنهم اختيار اإلثنين معاً

23/9/2010، 48موقع عرب  
  

  مل من رفض نتنياهو الحلول في مسألة المستوطناتأشعر بخيبة توباما أدارة إ": معاريف" .62
عبرية، الثالثاء، نقال عن مصادر فـي واشـنطن         ال' معاريف'افادت صحيفة   :  زهير اندراوس  -الناصرة  

قولها ان المسؤولين في ادارة اوباما يشعرون بخيبة امل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب رفضه                
الحلول الوسط في مسألة استئناف البناء في المستوطنات، ذلك بان عدم تمديد التجميـد الـذي سـينتهي                  

 على االرجح، الى نسف المحادثات المباشرة بين اسرائيل والـسلطة           سريانه في االسبوع المقبل سيؤدي،    
الفلسطينية، الفتةً الى اّن هذا ما اعلنه كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية صـراحة منـذ اسـتئناف                  

  .المفاوضات وفي االسابيع التي سبقت ذلك
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اننا نشعر بخيبة امـل     : سرائيليينونقلت الصحيفة عن مسؤولين في االدارة االمريكية قولهم لنظرائهم اال         
ومع اننا نقلنا الى محمود عباس رسالة واضحة دعوناه فيها الى عدم االنسحاب، اال اننا، في                . من نتنياهو 

  .حال توقف المحادثات، سنعتبر نتنياهو مسؤوال عن ذلك
ضات، وفـي   وبحسب الصحيفة، فاّن االمريكيين بدورهم طرحوا محاولة اخيرة للحؤول دون نسف المفاو           

هذا االطار، اجتمعوا بكل من مبعوث نتنياهو للمفاوضات المحامي يتسحاق مولخو، ووزير االمن ايهـود               
باراك، ورئيس الدولة شمعون بيريس، الفتةً الى انّه في اجتماع بيريس عّباس، حاول اقناعه بعدم نـسف                 

التقـديرات المتـشائمة، اضـافت      وعلى الرغم من    . المحادثات والتوصل الى اتفاق بشأن استئناف البناء      
ال يـزال   . لم نفقد االمل بعـد    : قالواالمصادر نفسها، فان مسؤولين كبارا ممن يشاركون في المفاوضات          

هناك فرصة للتوصل في اللحظة االخيرة الى اتفاق مع نتنياهو بشأن مسألة استمرار تجميد البنـاء فـي                  
  .الضفة الغربية

23/9/2010، القدس العربي، لندن  
  

   بإلغاء زيارة وزير دفاعها إلى تل أبيبالحكومةعريضة تطالب : سويسرا .63
أصدرت مجموعة من المنظّمات األهلية السويسرية، عريضة احتجاج على إعالن وزير           ): سويسرا(برن  

الدفاع السويسري، أولي ماورر، اعتزامه التوّجه إلى تل أبيب للقاء نظيره اإلسـرائيلي، ايهـود بـاراك                 
  .سمية يجريها الشهر القادم إلى الدولة العبريةضمن زيارة ر

وتوّجهت المنظّمات الحقوقية إلى الحكومة السويسرية بطلب إلغاء زيارة ماورر، المقّرر بدؤها في الثامن              
تمثّل دعماً أحادي الجانب لالحتالل العـسكري اإلسـرائيلي،         "المقبل، ذلك أنها    ) أكتوبر(من تشرين أول    

ارض تماماً مع التزام سويسرا بإقرار سالم دائم قائم على أساس القانون الدولي في              إضافةً إلى كونها تتع   
  .، وفق تقديرها"منطقة الشرق األوسط

، فقـد طالبـت     )22/9(نسخة عنها يوم األربعاء     " قدس برس "وبحسب ما جاء في العريضة، التي تلقّت        
تعاون العسكري مع تل أبيـب وكافّـة   جميع أشكال ال" تعليق"المنظمات المجلس االتحادي السويسري بـ     

، وتنفيذ توصـيات    "فوراً"دول الشرق األوسط، إلى جانب العمل على رفع الحصار المفروض على غزة             
بشأن االنتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلي أثناء عدوانه           " غولدستون"تقرير  

  .األخير على القطاع
رة احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي، داعيةً إلى عقد مؤتمر مـشترك            وشّددت العريضة على ضرو   

الرابعة، لغايات اتخاذ تدابير لحماية الـسكّان المـدنيين فـي           " جنيف"لكافّة الجهات الموقّعة على اتفاقية      
  .2009لعام ) نوفمبر(األراضي الفلسطينية المحتلّة، بناءاً على التكليف األممي الصادر في تشرين ثاني 

22/9/2010قدس برس،   
  

  يدعم الدولة الفلسطينية مؤتمر  دائماً الستضافةمستعدون :الناطق بإسم الخارجية الفرنسية .64
اعرب الناطق المساعد بإسم الخارجية الفرنسية رومين نادال امس عـن اسـتعداد             :  مراد مراد  -باريس  

الممولون للدولـة الفلـسطينية والـشعب       بالده الدائم إلستضافة مؤتمر دولي جديد يجتمع فيه المانحون و         
  .الفلسطيني

لقد قال الرئيس ساركوزي    "وذكّر نادال بآخر تصريحات الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بهذا الصدد           
بشكل واضح وخصوصا في مؤتمر السفراء ان فرنسا مستعدة إلستضافة مؤتمر جديد للجهات المانحـة               

  ".اكل الدولة الفلسطينية المستقبليةمن اجل تمويل استكمال بناء اقتصاد وهي
شدد الرئيس ساركوزي ايضا على ضرورة ان يدعم المجتمع الدولي بأسره           : "وتابع الديبلوماسي الفرنسي  

فمـؤتمر المـانحين اضـافة الـى        . عملية استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين      
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دليال ملموسا على االرادة القوية للمجتمع الدولي لتحقيـق الحـل           المساعدات المالية التي يقدمها فإنه يقدم       
  ".القائم على اساس الدولتين

23/9/2010، المستقبل، بيروت  
  

   ألف دوالر هبة برازيلية إلى نازحي مخيم نهر البارد500 .65
 ،نان، في لب  'االونروا'أعلنت سفارة البرازيل في لبنان خالل مؤتمر صحافي عقد في مبنى وكالة             : بيروت

  .عن تقديم خمسمائة ألف دوالر أميركي هبة من البرازيل إلى نازحي مخيم نهر البارد
هذه المساهمة التـي قـدمتها     'إن  : وقال السفير البرازيلي باولو روبرتو دي فانتورا في المؤتمر الصحفي         

ل ايضا على أنها    ، وتد 1949البرازيل إلغاثة نهر البارد، تدل على مساعدة البرازيل لالونروا منذ العام            
، واصفا الظروف المعيـشية فـي       'االلتزام بمساعدة الدولة اللبنانية   'وأكد  . 'شريكة معها منذ خمسين عاما    

  .'الصعبة جدا'مخيم نهر البارد بـ
23/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  السلطة الفلسطينية وتأييد االستيطان .66

  عبد الستار قاسم
ع إحدى المحطات التلفزيونية عندما قلت له في إحدى المقابالت إن السلطة الفلـسطينية تؤيـد                فوجئ مذي 

االستيطان، وإن ما أسمعه في اإلعالم ال يعنيني بقدر ما يعنيني ما أراه على األرض، وكان واضـحا أن               
  .ترتيب أسئلته قد أصيب بإرباك، واضطر إلى أن يبحث معي في هذا الرأي

وقع أن يستسلم المذيع لرأيي ألن وسائل اإلعالم تضج باألخبار عن المفاوضـات، وعـن      لم يكن من المت   
االستيطان كنشاط صهيوني يعرقل االستمرار في التفاوض، وربما رأى في هذا الـرأي اتهامـا غيـر                 

  .موزون، أو دربا من دروب تشويه صورة السلطة الفلسطينية
  :ما زلت عند هذا الرأي، وفيما يلي حججي

تشويه الحقائق في الساحة العربية، إذ ليس من الذكاء أن يأخـذ المـرء األخبـار عـن الـساحة                     -أوال
الفلسطينية بجد ويعتبرها صحيحة ألن الكثير منها ليس دقيقا ويهتم فقط بإيراد الخبر دون الرجوع إلـى                 

  .الخلفيات أو الجدل المنطقي الذي يحكمه
 ناجما عن حدث، ويقعون في مطبات الخبر اليومي الذي ال           وأغلب الناس يتأثرون بالخبر حتى لو لم يكن       

  .يستند إلى تحليل أو جدل علمي
ألقى زعيم عربي ذات مرة خطابا في مؤتمر القمة العربي، دعـا فيـه إلـى تجـاوز                  .. وهنا أقدم أمثلة  

  .الخالفات العربية والمصالحة لكي يدخل العرب في عهد جديد
كثر من شهر، وأوسعت وسائل إعالم أخرى في تحليـل الخطـاب   تحدثت وسائل اإلعالم عن الخطاب أل   

واإلشادة به وبحكمة القائد العظيم، لكنها جميعها لم تتحدث عن أن هذا القائد ال يملك إرادة سياسية حرة،                  
وال غرابة بعد ذلك أن المصالحات لـم        . وليس بمقدوره أن يقوم بالمصالحات الفعلية بدون موافقة أميركا        

  .ت المشادات بين األنظمة العربيةتتم، واستمر
 التي تحدث عنها اإلعالم بإسهاب، وتحـدث عنهـا          2000ومثال آخر يتعلق بمفاوضات كامب ديفد عام        

الفلسطينيون المؤيدون للسلطة باستفاضة على اعتبارها مثال لصمود القيادة الفلسطينية وتمسكها بالثوابت            
  .الفلسطينية

واحدة حول تلك المفاوضات، وال حول ما تم طرحه على عرفات، أو مـا              لم تقدم أي وسيلة إعالم وثيقة       
كلها كانت أحاديث إعالمية غير مستندة إلى معلومات موثقة، وتبين فيما بعد أنه لـم               .. تم رفضه من قبله   
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تجر مفاوضات على مدى نحو أسبوعين، وأن األطراف لم تجلس معا ألكثر من ساعة من الـزمن فـي                   
  .جلسة غير تفاوضية

ومثال ثالث يتعلق بذلك القائد الفلسطيني الذي كان خارجا من خمارة في بيروت وصرح بـأن منظمـة                  
اشتعل اإلعالم وقتها بردود الفعل بينما كـان        .. التحرير الفلسطينية ستدمر المصالح األميركية في الخليج      
  .القائد مخمورا، ولم تكن أصال لديه القدرة على التدمير

لعربية ليست ساحة ديمقراطية، والبحث العلمي ال يتمتع بحرية فـي الوصـول إلـى               المعنى أن الساحة ا   
المعلومات، والعربي يتعرض لكثير من التضليل والكذب من قادته ومن وسائل اإلعالم، وعلى المرء أن               

  .يطور قدرات كبيرة من أجل تحصين نفسه من غسيل الدماغ والتشويهات التي يتعرض لها
يني وال القيادات الفلسطينية مستثناة من هذه الظاهرة، وأكبر دليل على ذلك أن مختلف              ال اإلعالم الفلسط  

الشعارات التي تم رفعها من قبل القيادات عبر حقب متعددة من تاريخ القضية الفلسطينية قد تهاوت، وأن                 
  .كل الزمجرة والتظاهر بالرجولة التي رافقتها لم تكن سوى فقاعات تالشت

  . واالستيطان لم يتوقف1994 في ظل االستيطان، فالسلطة الفلسطينية تفاوض منذ عام  التفاوض-ثانيا
لقد ارتفعت أصوات فلسطينية وعربية وإسالمية ومن الغرب أيضا تقول إن االستيطان يأكل األرض وال               

 تتوقف  يترك مجاال إلقامة دولة فلسطينية، وإن التفاوض يفقد معناه ومضمونه، لكن السلطة الفلسطينية لم             
والذي يستمر فـي    . عن التفاوض، واكتفت بتصريحات مفادها أن االستيطان يؤثر سلبا على المفاوضات          

  .التفاوض تحت حراب االستيطان ال يستطيع تبرئة نفسه من تهمة تأييد االستيطان
ـ                 أن لم تختلف السلطة الفلسطينية في موقفها عبر سنوات طويلة عن الموقف األميركي الذي طالما ردد ب

االستيطان يشكل عقبة في طريق السالم، ولم يتطور إلى إجراء عملي يـرغم إسـرائيل علـى وقـف                   
  .االستيطان استمر في ظل مختلف الحكومات الصهيونية، واستمرت المفاوضات. االستيطان

ميـد   أوباما وّرط الجانب الفلسطيني، إذ لم تعلن السلطة الفلسطينية أنها لن تفاوض إال إذا تـم تج                 -ثالثا
االستيطان تماما، إال بعدما أعلن الرئيس األميركي أوباما معارضته لالستيطان في خطابه الشهير بجامعة              
القاهرة، وكأن السلطة أرادت أن تلحق بركب أوباما الذي ظنت أنه سيكون قادرا على وقف االسـتيطان،              

ف دون الموقف األميركي من     أي أن المسألة كانت عبارة عن انتهاز فرصة حتى ال تبدو السلطة في موق             
  .االستيطان

وقد كان رأيي منذ البدء أن أوباما لن يصمد عند أقواله، وأن السلطة الفلسطينية ستعود إلى المفاوضـات                  
  .دون أن يتوقف االستيطان

 استمرار االستيطان المجمد، فاالستيطان الصهيوني في القدس ومجمل الضفة الغربية لم يتوقـف              -رابعا
فقد استمر بناء الوحدات السكنية الجديدة في مختلف    .  إعالن رئيس وزراء إسرائيل عن تجميده      إطالقا بعد 

مناطق الضفة الغربية، وكان النشاط االستيطاني ظاهرا للناس عموما خاصة أمام الذين يمـرون قـرب                
  .المستوطنات الصهيونية

ويبـدو أن  . لمفاوضات المباشـرة ورغم ذلك، عادت السلطة إلى المفاوضات غير المباشرة ومن ثم إلى ا    
مسألة ربط المفاوضات بتجميد االستيطان عبارة عن دجل سياسي وتضليل ألن التنـسيق األمنـي بـين                 

  .السلطة الفلسطينية وإسرائيل لم يتوقف
 أهم نقطة في كل االتفاقيات مع إسرائيل وفي التطبيقات العملية علـى األرض، هـي التنـسيق                  -خامسا

 بموجبه الجانب الفلسطيني بمالحقة اإلرهاب واإلرهابيين، ويلتزم بمتطلبـات األمـن            األمني الذي يلتزم  
  .اإلسرائيلي

التنسيق األمني هو المقياس الحقيقي لمدى التزام السلطة بالمطالب اإلسرائيلية، وهو الـذي يـرتبط بـه                 
 ألي اتفـاق مـع أي       وجودها وتدفق األموال إليها، وهذا هو مربط الفرس بالنسبة إلسرائيل عند توقيعها           

  .جهة عربية، وهي ليست مستعدة للتوقيع ما لم يلتزم الجانب العربي بالوقوف حارسا على بواباتها
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إسرائيل ال تهتم بالمفاوضات التي تتعلق بحقوق عربية، وهي تصل غايتها فقط عنـدما يلتـزم الجانـب                  
ولهذا ال ترى   . أو تسول لهم أنفسهم بها    العربي بأمنها وبمالحقة المواطنين العرب الذين يريدون المقاومة         

إسرائيل في المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة مع الجانب الفلسطيني إال وسيلة السـتهالك الوقـت                
  .وإيهام الفلسطينيين بأنها يمكن أن تقدم لهم شيئا في يوم ما

لتنسيق األمنـي، وال جديـة      وعليه فإن جدية الجانب الفلسطيني تجاه االستيطان ال تتجلى إال إذا أوقف ا            
وقف المفاوضات مع استمرار التنسيق     . هناك أو فائدة من وقف المفاوضات مع استمرار التنسيق األمني         

األمني عبارة عن تضليل للشعب الفلسطيني، وإيهام لكل العرب والمسلمين بأن السلطة الفلسطينية ضـد               
  .االستيطان

األمنية الفلسطينية تعتقـل الفلـسطينيين بـسبب عالقـتهم          ال قيمة لوقف المفاوضات ما دامت األجهزة        
بالمقاومة أو بسبب نواياهم، وكل الحديث ضد االستيطان في مثل هذا الوضع ال يمكن أن يكون مقنعـا،                  
خاصة عندما يشاهد المرء أن األجهزة األمنية الفلسطينية تعمل ضد ما مـن شـأنه أن يقـض مـضجع           

  .المستوطنين
 والسلطة الفلسطينية تدور في حلقة واحدة هي مفاوضـات          1994الخبز، فمنذ عام     األمن مقابل    -سادسا

  .جوهرية حول أمن إسرائيل مقابل مفاوضات حول حقوق معيشية للشعب الفلسطيني
صحيح أنه تم التطرق أحيانا للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، لكن ذلك كـان هامـشيا، وبقـي                  

واتب الموظفين، أو رفع حواجز أو إفراج عن معتقلين، أو فتح المجـال             جوهر المفاوضات يدور حول ر    
  .أمام العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل

حتى الحقوق الوطنية الثابتة المتمثلة فقط في ثابتين هما حق العودة وحق تقرير المصير، لم تحظ بجديـة                  
ومن المعروف أن إقامة دولة ليست      . ولةمن قبل السلطة الفلسطينية التي ركزت في األساس على إقامة د          

  .من الحقوق الثابتة على اعتبار أنها خيار فلسطيني خاص يتمخض عنه حق تقرير المصير
 إلى تحرير الشعب الفلسطيني من استعباد الدول المانحة المالي          1994لم تسع السلطة الفلسطينية منذ عام       
 معلقين بذيل الدول المانحة التي تأتمر       -لحكوميينوخاصة الموظفين ا  -للشعب الفلسطيني، وأبقت الشعب     
ومن يتعلق بذيل أموال عدوه ال يمكن أن يكون مناهضا لـسياسات            . في النهاية بأوامر أميركا وإسرائيل    
  .هذا العدو وعلى رأسها االستيطان

 السلطة الفلسطينية تقول إنها ضد االستيطان وهي تملك خيارات للتفاوض، وتشرح بـأن خيارهـا هـو                
  .الذهاب إلى مجلس األمن لفك األزمة

خيار ال شك أنه ساذج إذا كان حسن النية ألن أميركا تشكل محورا أساسيا في المجلس وهي تملك حـق                    
  .النقض، أي أن الهروب من أميركا إلى مجلس األمن عبارة عن ارتماء في الحضن األميركي

 عنه رئيس السلطة الفلسطينية وكبير مفاوضيه،       الخيارات الحقيقية ال تدور ضمن الخيار الوحيد الذي عبر        
الخيار الذي يدور ضمن الدائرة ليس خيارا، وإنما هو عبارة عن التفاف للعودة             . وإنما يكون من خارجه   

  .إلى ذات الدائرة
وعلى أي حال، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيفاوض إن فشلت المفاوضات، وسيفاوض إن               

  .ض إن فِشل فشَل الفشَل، وكبير مفاوضيه كتب أن الحياة مفاوضاتفشل الفشل، وسيفاو
لم يحصل في التاريخ اإلنساني أن أصبحت المفاوضات منهج حياة بدل أن تكون أداة أو آليـة إال لـدى                    

  .فالسفة السياسة الفلسطينيين
طان أن يستمر، فإن    المعنى أن فلسفة التفاوض الفلسطينية ال تحيد عن استمرار التفاوض، وإذا كان لالستي            

  .الفشل ال يعني وقف التفاوض



  

  

 
 

  

            37 ص                                     1916:         العدد       23/9/2010الخميس  :التاريخ

وقد ظهرت بعض األنظمة العربية على الشاشة كثيرا في مسألة العودة إلى المفاوضات غيـر المباشـرة                 
والمباشرة، والسبب أن األميركيين والفلسطينيين واإلسرائيليين كانوا بحاجة إلى عملية إخراج للفلسطينيين            

  .وقف التفاوضمن توريط أنفسهم بإعالن 
لم يكن من المناسب أن يبلع المسؤولون الفلسطينيون كالمهم بدون زفة من نوع ما تجعلهم يظهرون على                 

  .أنهم متعاونون مع اآلخرين وليسوا متصلبين، وكانت األنظمة العربية هي أداة توفير غطاء العودة
 في العادة يـتم اسـتخدامه لتمريـر         البعد العربي ليس بعدا للرهان من أجل مستقبل األمة العربية، وهو          

رزنامات أو برامج خارجية، ذلك أن أغلب األنظمة العربية منصبة من قبل الغير وال تملك إرادة سياسية                 
  .حرة، وال تستطيع أن تقرر لنفسها بنفسها

ى ستقف المفاوضات ولكن إل   .. السلطة الفلسطينية تهدد بوقف المفاوضات إذا عاد نتنياهو إلى االستيطان         
  .حين، وستعود ما دام الوضع الفلسطيني على ما هو عليه من ضعف وخنوع وتسليم

. وإذا لم تتم العودة إلى المفاوضات بسرعة فإن التنسيق األمني سيـستمر وسيـستمر معـه االسـتيطان                 
  .ينيةإسرائيل ال تريد أكثر مما عليه األمور اآلن، وإذا كان هناك ما يشغلها، فبالتأكيد ليس السلطة الفلسط

وقف التنسيق األمني وتغييـر     : من ال يريد أن يفاوض، عليه أن يقوم بخطوات عملية إلثبات مواقفه مثل            
التحالفات واستبدال جهات التمويل وتغيير األوضاع الداخلية بمـا فيهـا الـوزارة وإدارات المؤسـسات                

  . التحريروإطالق يد المقاومة والعودة باألمور إلى وحدة وطنية فلسطينية على قاعدة
أما الحديث ضد االستيطان ضمن معطيات الهزيمة والخنوع فال طائل منه وال جدوى، وال يعني إال شيئا                 

  .واحد هو أن السلطة الفلسطينية تؤيد االستيطان عمليا وترفضه إعالميا
  22/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  جير وتزوير التاريخ انتفاضة في مواجهة حمالت التهويد والته..اهالي سلوان  .67

  نواف الزرو
لم تأت عملية المواجهة والمطاردة التي تمت في سلوان المقدسية امس والتي اسفرت عن استشهاد الشاب                
سامر سرحان واصابة خمسة آخرين على يد قوات المستعربين والمستوطنين ، هكذا عفوية وبال تبييـت                

لسل مفتوح من المواجهات والصدامات الساخنة منذ       مسبق من قبل االحتالل ، بل انها تأتي في سياق مس          
سنوات عديدة ، بل انها ال تتوقف عمليا ، وذلك على ارضية ما تقوم به دولة االحتالل في المنطقة مـن                     

  .حمالت هدم واستيالء وتهويد
ـ                  ة ويتركز التصعيد االخطر لالحتالل باتجاه حي البستان في سلوان ، اذ تعتبر البلـدة المقدسـية المنطق

يسير في الطريق التاريخي الذي     "االكثر تركيزا من قبل االحتالل في قصة الحفريات حول الهيكل ، فمن             
على اليمين تطل قبـة المـسجد       .. يلتف حول أسوار البلدة القديمة بالقدس ، ويلتف باتجاه عقارب الساعة          

لتي تتجه أنظـار المـسلمين     األقصى على الطريق الواصل بين باب األسباط وباب المغاربة ، هذه القبة ا            
إليها لقدسيتها ، وتتجه إليها أيضا أنظار اليهود لزعمهم بوجود الهيكل تحتها ، ويرى المسافر على يسار                 

باللغة العبرية ، أي مدينة داود ، وإذا تبع الالفتـة           " عير دافيد "الطريق إشارة صغيرة برتقالية تشير إلى       
  ".البرتقالية فسيجد نفسه حقيقة في سلوان

وخالل السنوات الماضية تمكنت الجمعيات االستيطانية من السيطرة على منازل عديدة في مناطق متفرقة              
وحولتهما إلى بؤر استيطانية محاطة بحماية أمنية مـشددة ،          " عين الحلوة "و" عين اللوزة "من سلوان مثل    

ات القليلة الماضـية  كما سيطرت هذه الجماعات على مساحة مهمة من الحي ، وكانت شرعت خالل سنو      
  .وهي التسمية العبرانية لحي سلوان" مدينة داود"في تهيئة المنطقة إلعادة بناء ما تطلق عليه 

ـ       وهي تسمية أطلقها المفاوضون اإلسرائيليون فـي       " الحوض المقدس "وتعد هذه المنطقة قلب ما يعرف ب
وكانـت  . ظهم بالسيطرة عليهـا    وأصروا في حينه على احتفا     2000مفاوضات كامب ديفيد األخيرة عام      
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مخططات استيطانية عدة أعلنت في السابق لربط سلوان بالقدس القديمة ، خاصة منطقة حائط البـراق ،                 
المقام على أنقاض حـارة     " الحي اليهودي "، و " البراق"منها شق نفق أسفل سور القدس يفضي إلى ساحة          

  .تجوالهم وتنقلهم بين سلوان والقدس القديمةالشرف ، بغرض توفير األمن والحماية للمستوطنين خالل 
، وهذا ما أكده عضو لجنة      " إلدعاء اليهود بوجود آثار للهيكل المزعوم     " سلوان بالنسبة لهم  "وتكمن أهمية   

الدفاع عن أراضي سلوان ومدير مركز البستان للتنمية وحقوق اإلنسان ، فخري أبو دياب ، الذي قـال                  
 بؤرة تشمل منازل وساحات وعمارات شقق ، تتركز فـي           55ي سلوان يبلغ    إن عدد البؤر االستيطانية ف    "
 كانـت فـي وادي   - قبل ثالثة آالف عام -ألنهم يعتقدون بأن نشأة الدولة العبرية اليهودية   " وادي حلوة "

أن طرق االستيالء على العقارات العربية تكون بعدة أساليب ، كتزوير الوثائق            "وأوضح أبو دياب    ". حلوة
  ".رائها من أصحابها ذوي الضمائر الميتة ، أو تحويلها لليهود باعتبارها أمالك غائبينأو ش

أن "باتجاه أسوار المسجد األقصى ، فأكد أبو ديـاب          " سلوان"أما بخصوص األنفاق التي يتم حفرها أسفل        
البراق هناك خمسة أنفاق تم حفرها منذ سنوات ، منها ما يصل إلى سور األقصى وآخر يصل إلى حائط                   

  ". ، ومنها ما يصل إلى منطقة سلوان الجنوبية ، وما زالت الحفريات جارية على قدم وساق
ان االحتالل يستهدف خالل عمليات الهدم الذي       "وقال مركز صامد للتثقيف المجتمعي في القدس المحتلة         

ان ما يجري فـي    "  له ، واضاف في بيان   "  عاما وأكثر  200ينوي القيام بها منازال يعود تاريخها إلى قبل         
واعتبـر  ". حي البستان ، يأتي في إطار التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وتاريخه الطويل في المدينـة              

أن مخطط إزالة حي البستان في بلدة سلوان هو األكثر خطورة بكل المقاييس و المعايير سـواء                 " المركز
قدس يشكل عام وعلى المـسجد األقـصى        من حيث االستهداف أو األهداف وتداعيات ذلك على مدينة ال         

المبارك على وجه الخصوص ، حيث يقع حي البستان إلى الجنوب من المسجد األقصى ، األمـر الـذي          
  ". يعني تعريه المسجد األقصى من هذه الجهة بالكامل

بيـوت  : "فقد جاء في تقرير يصف ما يجري هنـاك        .؟،...اما لماذا هذا الهجوم االستراتيجي على سلوان      
خرير المياه المتدفق يداعب المكان قبل      .. بقايا أشجار تفوح من أغصانها رائحة التين والرمان       .. اريخيةت

مالمح من الجمال الرباني ظل يعيشها      .. أن يختفي في جذور األشجار التي تزين البساتين وحدائق البيوت         
المفتـاح ألنفـاق    " والذي يعـد     لمئات السنين أهالي حي البستان في قرية سلوان بمدينة القدس المحتلة ،           

األقصى التاريخية ، لكن نشوة أهالي الحي بذلك الجمال بدأت تتبدد ، وحل القلق والتوتر محلها بعـد أن                   
قررت بلدية االحتالل بالقدس هدم الحي وطرد ساكنيه ، ووزعت بالغات على السكان المقـدر عـددهم                 

عـدم  "يدا لهدمها وإقامة حديقة عامة مكانها بحجة         مواطن ، تطالبهم فيها بترك منازلهم تمه       1500بنحو  
  ".1920 و 1860للمنازل التي يعود تاريخ معظمها للفترة بين عامي " وجود تراخيص بناء

: وعن حقيقة ما يجري هناك في حي البستان في سلوان المقدسية جاء في تقرير لمؤسسة القدس الدوليـة                 
محو الهوّية العربية واإلسـالمّية لمدينـة       : ي القدس هي  ان هناك اربعة اهداف وراء مخطط االحتالل ف       "

ترحيل عدد كبير من المقدسـّيين إلـى        . القدس واستبدالها بهوّية يهودّية من الناحيتين التاريخّية والدينّية       
عـزل المـسجد    . مناطق أبعد عن المسجد األقصى والبلدة القديمة أو حتى ترحيلهم خارج مدينة القـدس             

 العربية الفلسطينية في مدينة القدس ، مما يحرم المسجد من أحد أهّم خطوط دفاعه ،                األقصى عن األحياء  
تحقيق تواصل جغرافّي بين البؤر االستيطانّية فـي        . ويسّهل على المحتّل االعتداء عليه كيف ومتى أراد       

ة الفرنـسّية   البلدة القديمة ومحيطها وبين المستوطنات الموجودة على أطراف مدينة القدس كمستوطنة التلّ           
، مـضيفة   "  االستيطانّية في الشرق ، ومستوطنة تل بيوت الشرقّية في الجنـوب           E1في الشمال ، وكتلة     

تحت االقصى المبارك ، وانشاء مدينة اثرية مزعومـة         " الحوض المقدس "ان االحتالل يسعى الى تهويد    :"
  ".اورشليم المقدسة"مطابقة للوصف التوراتي ل

قالت المؤسسة ، لهذا المشروع أهدافّ متعّددة على مختلف الصعد          " ض المقدس الحو"وعن مشروع تهويد    
بالفعل شوطاً كبيراً في    " اسرائيل" ، وحتى اليوم قطعت      - اعاله   -الثقافّية والسياسّية والديمغرافّية والدينّية     
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األقـصى  إنهاء عدد كبير من المزارات األثرّية تحـت المـسجد           : مشروعه هذا ومن أبرز ما تحقّق منه      
مدينة "إنهاء القسم األكبر من     . وضاحية سلوان جنوب المسجد ، وفتحها أمام الزّوار من اليهود والسائحين          

األثرّية الموجودة اليوم فوق األرض في حّي وادي الحلوة في ضاحية سـلوان وافتتاحهـا أمـام                 " داوود
بيـة الفلـسطينّية المحيطـة بالمـسجد        إقامة بؤر استيطانّية في األحياء العر     . الزوار من اليهود والسواح   

عـزل  . األقصى ، خصوصاً في الحّي اإلسالمّي في البلدة القديمة وفي ضاحية سلوان وحّي الشيخ جّراح              
األحياء الفلسطينّية المحيطة بالبلدة القديمة والمسجد األقصى عن بقّية القدس من خالل الجدار الفاصـل ،                

  ".لدواع أمنّية"ن استخدام عدد كبير من الطرق والشوارع الرئيسة والحواجز ، ومنع سكّان هذه األحياء م
الحقيقة الساطعة اذن ، ان هناك اجندات احتاللية ايديولوجية وسياسية تهويدية تقف وراء كل ما يجـري                 

والحقيقة الكبيرة ان اهالي سلوان ومعهم اهل القدس في كل مكان هم            .. على امتداد مساحة منطقة سلوان    
ي مواجهة حمالت احتاللية متصلة شرسة تستهدف تهويد المنطقة وتهجير اهلها وتزوير تاريخها             عمليا ف 

  .وهم بذلك ال يتوقفون عن سياسات التطهير العرقي في المنطقة.. وتراثها ليصبح تاريخيا يهوديا
لفة اوضح  تحتاج سلوان كما تحتاج المدينة المقدسة الى حسابات ومواقف واولويات فلسطينية وعربية مخت            

  ،....واشد حزما وتأييدا من قبل الجامعة والقمم والدول العربية
  23/9/2010، الدستور، عّمان

  
   لن تستطيع االنتصار"إسرائيل" .68

  جون ِميرشايمر
                حكومة نتنياهو ملتزمة بتركيز انتباه المجتمع الدولي على وقف البرنامج النووي اإليراني، هنـاك كـالم

إسرائيل قد تشن قريبا حربا ثالثة كبيرة على لبنان بهدف إنزال هزيمـة حاسـمة               كثير هذه األيام عن أن      
لكن يرجح أال يحدث ذلك، أساسا ألن إسرائيل لن تستطيع الفوز في هذه الحرب بأي طريقة                . بحزب اهللا 
  . فلنتأمل الخيارات العسكرية األساسية أمام الجيش اإلسرائيلي. ذات معنى

و جنوب لبنان بأعداد كبيرة من القوات البّرية، وَأن يسعى إلى هزيمة حـزب              بمقدور هذا الجيش أن يغز    
لكّن إسرائيل ستَخسر ألّن مقاتلي الحزب سيَذُوبون في المناطق اآلهلة بالسكّان وفـي             . اللّه هزيمةً منكرةً  

 ـ  1982(هذا ما حدث أثناء حرب لبنـان األولـى   . القرى، ومن هناك سيشنّون حرب عصابات ضّدها
. التي انتهت بعدما سلّمت إسرائيل بأنّها لم تستطع هزيمةَ حزب اللّه، وسحبت قواتها من لبنـان               ) 2000

؛ )2006(وليس مستغربا أّن إسرائيُل لم تشّن هجوًما برًيا ضخًما على جنوب لبنان أثناء حربها الثانيـة                 
            مع حزب اللّه على األرض، ألنه كان ي وأنّه قـد        فلقد خاف جيشُها أن يشتبك رف أنّه لن يستطيع الفوزع

ينتهي على األرجح عالقًا في مستنقع من األوحال شبيه بذاك الذي عِلقَ فيه ثمانيةَ عـشر عاًمـا أثنـاء                    
  ). 2000 ـ 1982(الحرب األولى 

م، حاولت إسرائيل أن تعتمد على سالح الجّو، بدالً من القّوات البرّية، لهزيمة حـزب               2006وفي صيف   
فسعى جيشُها إلى نزع سالح الحزب بقصف مقاتليه وقواعده من الجّو، وعاقب الحكومـةَ اللبنانّيـةَ                . هاللّ

وكان يفترض بالخطوة األخيرة أن تُقنع الحكومةَ اللبنانّيةَ بمعاقبة         . والشعب اللبنانّي بالقصف الجوي أيضا    
ستفشل من جديد إن اعتمدتها إسـرائيُل       غير أّن هذه اإلستراتيجية المزدوجة فشلتْ، و      . حزب اللّه بنفسها  
  . في حربٍ مقبلة

بداية، يصعب كثيرا العثور على مقاتلي حزب اللّه، وتدميرهم بالقوة الجوية، ألن هؤالء يتألّفون إلى حـّد                
، يقاتلون في مجموعات صغيرة، ونادًرا ما يخرجون إلـى مـساحاتguerilla            كبير من قوات عصابية     

إّن مطاردة حزب اللّه ليست كمطاردة فرقة مدّرعة سيكون أسهَل          . ور عليهم وتدميرهم  مكشوفة تُسهل العث  
غير أنّه ال شّك على اإلطالق في قدرة الجيش اإلسرائيلّي على تـدمير عـدد               . كثيًرا إيجادها واستهدافُها  

 تدميرها كلّها،   لكنه لن يكون واثقًا بقدرته على     . 2006كبيرٍ من صواريخ الحزب، كما سبق أن فعل عام          



  

  

 
 

  

            40 ص                                     1916:         العدد       23/9/2010الخميس  :التاريخ

بعد ذلك ستمأل إيران وسوريا ما      . وسيستطيع حزب اللّه إطالقَ عدد كبير منها على إسرائيل أثناء الحرب          
بل قد تصير فـي     . نقَص من ترسانة الحزب، األمر الذي سيعيد إسرائيَل إلى ما كانت عليه قبل الحرب             

 وهو ما يبدو أنّه حدث خـالل األعـوام األربعـة            وضع أسوأ إذا تلقّى حزب اللّه صواريخَ أشّد تطّوًرا،        
  . األخيرة

وأمامنا وفرةٌ من البراهين التاريخّية ـ  . ثم إّن قصفَ بيروت وأهداف مدنّية أخرى عمٌل أحمق هو اآلخر
 ـ تبِين بجالء أن قصف المراكز السكّانّية والبنيِة التحتّية والمقـاّر الحكومّيـة    2006بما فيها حرب عام 

داللبنانّي وحكومتَه إلى الدفاع عن حزب اللّه وإلى اعتبار إسرائيل المجرم الشريرسي فع الشعب .  
ولكن إن حصلتْ معجزةٌ وأّدى القصفُ غرضه، فإّن زعماء لبنان ال يملكون من العضالت السياسّية مـا                 

إسـرائيل البرّيـة، وال قوتُهـا       باختصار، ال قّواتُ    . يجبر حزب اللّه على تغيير تصّرفاته حيال إسرائيل       
  . الجوّية، وسيلةٌ مفيدةٌ لمحو خطر حزب اللّه، بل ال للتقليل منه كثيراً

كثير من اإلسرائيلّيين قلقون من أّن أعداًدا كبيرة من الناس في العالم اليوم يعتبرون إسرائيل دولةً منبوذة                 
فكثير من اإلسرائيلّيين قلقون من     .  على لبنان  هناك سببان إضافّيان لعدم ترجيح شّن إسرائيل حرًبا جديدةً        

  . أّن أعداًدا كبيرة من الناس في العالم اليوم يعتبرون إسرائيل دولة منبوذة
إّن إسـرائيل وإيـران     ) 2010(وقد قال المستطلَعون في استطالع للرأي العام العالمّي جرى هذا العـام             

وهذا الوضع جاء   ! ل إّن كوريا الشمالّية حازت مرتبةً أفضل      وباكستان تمتلك أكبر تأثير سلبّي في العالم؛ ب       
، والهجـوم  2009 ـ  2008، ومجزرِة غـّزة  2006إلى حّد كبير نتيجةً لحرب إسرائيل على لبنان عام 

، لذا  67، والوحشّية المتواصلة ضّد الفلسطينيين في األراضي المحتلّة عام          2010على سفينة مرمرة عام     
  . وّيةً وغير مجدية على لبنان ستزيد من تدمير سمعة إسرائيل الملطّخةفإّن حرًبا جديدةً دم

ويتّصل بهذا كلّه سبب آخر، وهو أّن حكومة نتنياهو ملتزمةٌ التزاًما عميقًا بدفع المجتمـع الـدولّي إلـى                   
قد تركيز انتباهه على وقف البرنامج النووّي اإليراني، لذا فإّن بدء حرب أخرى على لبنان، وهي حرب                 

تَشْمل ضرب أهداف في سوريا، يمكن أن تحرف االنتباه عن إيران، وتجعَل من الصعب على الواليـات                 
  . المتحدة أن تحافظ على جبهة موحدة ضد هذا البلد

ومع ذلك، فإنه ال يمكن أبدا استبعاد احتمال أن تفتعل إسرائيل قتاال مع حزب اهللا، وإن كان ذلك بـال أي                     
إسرائيل، في نهاية المطاف، تدمن استخدام القوة الوحشية ضد العرب، مع أن معـدل              معنى إستراتيجي، ف  

  . نجاحها في السنوات األخيرة منخفض إلى حد يرثى له
والحقيقة أن كل محاولة فاشلة تولد ضغطًا لشن حرب جديدة؛ ذلك أن الهزيمة تدفع بإسرائيل إلى االعتقاد                 

  . ها أن تُستعادأن سمعتها الردعّية قد ُأضعفت، وأن علي
قد يأمل المرء في أن يوقفَ الرئيس أوباما إسرائيل إن هي بدأت، بحماقة، اإلعداد لشّن حرب ثالثة على                  
                  لبنان، غير أّن ذلك لن يحصل ألّن اللوبي اإلسرائيلّي سيجعل من شبه المستحيل على أوباما أن يواجـه

إلى النهاية، مثلما ضغَطَ على الرئيس جورج دبليـو  إسرائيل، بل سيجبر اللوبي أوباما على دعم إسرائيل      
  . 2006بوش لدعم إسرائيل دعًما تاًما أثناء حرب لبنان عام 

ولمن يظنون أن أوباما يمكن أن يكون مختلفًا عن بوش، فليتذكّروا أن أوباما التزم الصمت أثناء مجزرة                 
قّدم تعميًما دقيقًا ومتأنًّيا ألفعال إسرائيل فـي        غّزة، ثم سمح إلدارته بأن تستخفَّ بتقرير غولدستون الذي          
  . تلك األزمة الدامية، ذلك أن أوباما ليس ندا للوبي اإلسرائيلي

األمل األساس للحيلولة دون حرب كبيرة جديدة على لبنان هو أن يدرك نتنياهو وضباطه أن مثـل هـذه                   
رتين في لبنان، ولّما كان ينبغـي أن  ولّما كانت إسرائيل قد خسرتْ م . الحرب ليست في مصلحة إسرائيل    

يتّضح اليوم أن ال معادلة سرية لكسب حرب ثالثة ضّد حزب اللّه، فمن المأمون أن نَفترض أّن إسرائيل                  
  !غير أن أحدا ال يدري على وجه التعيين. من جديد" تطلق النار على قدمها"لن 

  22/9/2010، مجلة العصر
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  ! إلنقاذ فلسطين.. هيئة وطنية جديدة .69
  رفعت سيد احمد

ألن هذا الشعب الفلسطيني العظيم هو الشعب ـ المعلم، الذي ال ينكسر أبدا، وألن قضيته هـي قـضية    
األمة المركزية مهما وقع من أحداث وتحوالت، فإن الترحيب القومي واجب لهذا الحـدث الهـام الـذي                  

ين، الذي ترعاه وتنظمـه     من بيروت، عبر التشاوري العربي بشأن فلسط      ) 23/9/2010(ينطلق الخميس   
، وهذا اللقاء ستشارك فيه شخصيات عربيـة،        »الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني      «

الداعية والراعية له، ويمثالن مرحلة جديدة، فـي مـسيرة العمـل            ) الهيئة(وفلسطينية هامة، مثله، مثل     
 الحقوق الثابتة، وبخاصة حق العودة وحق تقريـر         الشعبي العربي الجاد لدعم النضال الفلسطيني ولتأكيد      

المصير، في مرحلة قلقة وخطرة من مراحل الصراع، مرحلة تحول فيه فريق من الفلسطينيين والعـرب                
إلى حراس ألمن اإلسرائيليين، وحماة لمستوطناتهم من تلقاء أنفسهم، أو برعاية أميركية، كما هي الحـال        

فاوضات العبثية، لبيع ما تبقى من القضية الفلسطينية برعايـة بـاراك            مع الجولة الجديدة من جوالت الم     
أوباما ومشاركة الملك عبد اهللا الثاني والرئيس حسني مبارك، مع دعم من خادم الحرمين الشريفين، عبر                

  . مبادرته المسماة بمبادرة السالم العربية
ن منهم عزمي بـشارة، منيـر شـفيق،         وسط هذه األجواء الخانقة أتت مبادرة نفر من خيرة أبناء فلسطي          

شفيق (واألنبا عطا اهللا حنا، محمد العبد اهللا، عبد الباري عطوان، ماجد الزير، بسام الشكعة، بالل الحسن                 
والصديق المناضل أحمد الدبش، ولفيف من الرمـوز والقيـادات   ) الحوت ـ أنيس صايغ ـ رحمهما اهللا  

إنشاء هذه الهيئة الوطنية الفلسطينية، التـي       ) 24/2/2010(ي  الفلسطينية، ليطرحوا مع بداية هذا العام ف      
ينطلق مؤتمرها التشاوري العربي األول غدا من بيروت العروبة، بحضور شخـصيات عربيـة بـارزة     

يأتي هذا المؤتمر ليمثل بارقة أمل جديدة وسـط ظـالم           . وباستقاللية كاملة بعيداً عن التنظيمات والدول     
 التأسيسية فإن الهيئة الوطنية منظمة شعبية مستقلة تجمع ناشطين وناشـطات            ووفقا للورقة . عربي حالك 

ومثقفين ومثقفات وشخصيات من جميع التيارات الفكرية الملتزمة بالقـضية الوطنيـة، وهـي منفتحـة                
لعضوية الفلسطينيين المنتسبين إلى الفصائل والشخصيات المستقلة، باإلضافة إلى العرب الذين يعتبـرون             

سطين قضيتهم، وهي تمثل حاليا المنظمة الوحدوية الوحيدة التي يجتمع فيها على الثوابت نفسها،              قضية فل 
وقد أطلقت الهيئة في ظل المخـاطر       . وغيرهما» حماس«و» فتح«مستقلون وأعضاء ومؤيدون لحركتي     

ات أوسلو، وعن   المحدقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة والناجمة عن استمرار نهج التسوية منذ اتفاق           
ومن هنا، حرصت الهيئة في أوراقها ووثائقها التأسيسية على         . اعتبار فلسطين قضية الفلسطينيين وحدهم    

التأكيد الدائم على الحقوق الوطنية الثابتة، ومنها حق العودة وحق تقرير المصير، مستهدفة تعميمها على               
  . جيل الشباب، مع دعم كامل وبكل السبل لنهج المقاومة

ن الهيئة بهذا التوصــيف، وبتلك األسمــاء المناضلة المشــاركة في انطـــالقها، تمثـل فـي               إ
تقديرنا، بداية جديدة للنهوض من النكبة الثانية، نكبة الفتــنة الفلسطينية الداخلية، والمؤامرة العربية ـ  

ء وغير أمنـاء ال مـع   الغربية الخارجية، والتي تديرها أميركا ـ أوباما، عبر وسطاء عرب غير شرفا 
  . عروبتهم وال مع دينهم ومقدساتهم التي يزعمون أنهم خدامها

قبل األعداء، فإنها بذلك تكـون      ) األصدقاء(إن هذه المبادرة، إن قدر لها االستمرار والصبر على مكاره           
» شعبيةال«و» الجهاد«و» حماس«و» فتح«أداة للجمع، والتوجه خلف خيار المقاومة الذي ال يزال شرفاء           

وفي المقابل، المطلوب عربياً الدعم الكامـل بالمـال         . وباقي الفصائل الفلسطينية يعضون عليه بالنواجذ     
وفي اللقاء التشاوري العربي هذا، الذي يسبق المـؤتمر العـام           ). الهيئة الوطنية (والسياسة واإلعالم لهذه    

لمقبل في دمشق، نتمنـى أن يـتم إنجـاز          نوفمبر ا / األول للهيئة الوطنية والذي سيعقد في تشرين الثاني       
  . برنامج عمل لإلنقاذ، وللمواجهة



  

  

 
 

  

            42 ص                                     1916:         العدد       23/9/2010الخميس  :التاريخ

المؤامرة على فلسطين كبيرة، وأية قوة أو تيار أو اتجاه بعينه غير قادر على التصدي لها منفـرداً، وإذا                   
 لنختلف على توقيت أو نوع السالح المستخدم في       . كان ال بد أن نختلف، فلنختلف بعد التحرير وليس قبله         

  . مقاتلة العدو الصهيوني، وليس على شرعية استخدامه من عدمه
لقد فشل مشروع التسوية، ولم يبق غير القـوة سبيال السترداد فلسطين، فحولها، وحدها، لنلتـق ولـيس                 

. بالمفاوضات البائسة، لقيادات، فقدت بالفعل، إحساسها بالقضية، قبل أن تفقد رجولتها في الـدفاع عنهـا               
  .دعا إلنارة هذه الشمعة، وسط ليل المهزومينتحية إلى من 

 23/9/2010، السفير، بيروت
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