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  دولة فلسطين المستقلة.. نسعى إلى عضو جديد في األمم المتحدة: أوباما .1

عهده بالسعي وراء اتفاق نهائي للسالم في       جدد الرئيس األميركي باراك أوباما ت     :  مينا العريبي  - نيويورك
الشرق األوسط، أمس، مخصصا الجزء األكبر من خطابه أمام الجمعية العامة لألمـم المتحـدة لـدعوة                 

وفي تصريح من شأنه محاولة     . المجتمع الدولي لدعم المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين       
ضات رغم المصاعب الحالية وعدم التزام إسـرائيل بوقـف النـشاط            إقناع الفلسطينيين بالبقاء في المفاو    

عندما نعود هنا العام المقبل، يمكن أن يكون لنا اتفاق يؤدي إلى عضو جديد              «االستيطاني، قال أوباما إنه     
  .» دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش بسالم مع إسرائيل-في األمم المتحدة 

ـ         «مباشرة بأنها   ووصف أوباما جهود إطالق المفاوضات ال       12طريق ملتو سـرناه خـالل األشـهر الـ
وأقر أوباما بوجود الكثير من المتشائمين حول       . »الماضية، مع القليل من االرتفاعات والكثير من الوديان       

، »المشككون يقولون إن اإلسرائيليين والفلسطينيين ال يثقون ببعض ومنقسمون داخليا         «: هذه العملية، قائال  
إنني أسمع أصوات المشككين ولكن أطلب منكم أن تفكـروا          «: وأضاف. ة تحقيق السالم  مما يعني صعوب  

في البديل، إذا لم نتوصل إلى اتفاق فالفلسطينيون لن يعرفوا فخـرا وكرامـة تـأتي مـع دولـة لهـم،                      
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واإلسرائيليون لن يعرفوا األمان والطمأنينة التي تأتي مع دول جـوار ذات سـيادة ومـستقرة ملتزمـة                  
إراقة المزيد من الدم، هذه األرض المقدسة ستبقى        «وأضاف أن عدم التوصل إلى حل سيعني        . »يشبالتعا

  .»إنني أرفض أن أقبل هذا المستقبل«ولكن أوباما أعلن . »رمزا لخالفاتنا بدال من إنسانيتنا المشتركة
هـذه  «: م، مضيفا وفي رسالة شديدة اللهجة، قال إن على الجميع أن يتحمل مسؤولية اختيار مسار السال             

ـ      . »المسؤولية تبدأ مع األطراف الذين عليهم أن يجيبوا لنداء التاريخ          شـجاعة  «وبينما أشـاد أوبامـا بـ
، أي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، فإنه قال إن              »القائدين

الختبـارات قـضية النـشاط االسـتيطاني        وأولى هـذه ا   . »مليئة باالختبارات «المهام أمامهما صعبة و   
اإلسرائيلي، حيث أكد أوباما مطالبة واشنطن بمواصلة تجميد النشاط االستيطاني، ولكنه في الوقت نفـسه               

وتضغط اإلدارة األميركيـة علـى      . »نحن أيضا نؤمن بأنه يجب مواصلة المحادثات حتى النهاية        «: قال
 في حال واصـلت إسـرائيل رفـضها بتمديـد تجميـد             الرئيس الفلسطيني بعدم التخلي عن المحادثات     

حان الوقت أن يساعد كل طرف اآلخر لتخطي هذه العرقلة، واآلن هو الوقت             «: وقال أوباما . االستيطان
  .»لبناء الثقة وتزويد الوقت إلحداث تقدم ملموس

ديـه مـسؤولية    السالم يجب أن يحققه اإلسرائيليون والفلسطينيون ولكن كل منا ل         «وشدد أوباما على أن     
أصدقاء إسرائيل أن يفهموا أن أمنا حقيقيا لدولـة يهوديـة يتطلـب فلـسطين               «واعتبر أن على    . »أيضا
أصدقاء الفلسطينيين عليهم فهم أن حقوق الشعب الفلسطيني ستكسب فقـط مـن خـالل               «، وأن   »مستقلة

  .»الوسائل السلمية، بما في ذلك مصالحة حقيقية مع إسرائيل آمنة
الـذين  «: وقـال . ى مطلب سابق، طالب أوباما الدول العربية مجددا بالتواصل مع إسرائيل          وفي عودة إل  

وقعوا على مبادرة السالم العربية يجب أن ينتهزوا هذه الفرصة لجعلها حقيقة من خالل اتخاذ خطـوات                 
 نفـسه  يعـد «وفي الوقت نفسه، اعتبر أوباما أن على من . »ملموسة تجاه التطبيع الذي توعد إسرائيل به 

دعـم الـسلطة الفلـسطينية سياسـيا        «، من بينهـا     »صديقا لفلسطين أن يدعم تعهدات الصداقة باألفعال      
فلسطين مستقلة يجـب أن يتوقـف عـن         «واعتبر أن من يريد     . لبناء المؤسسات الفلسطينية  » واقتصاديا

 أوبامـا عـن     ودافع. »وجود إسرائيل يجب أال يكون موضوع نقاش      «، معتبرا أن    »السعي لهدم إسرائيل  
، في استجابة لطلب إسـرائيلي بـدعم        »دولة ذات سيادة والوطن التاريخي لليهود     «إسرائيل التي قال إنها     

  .»دولة يهودية«واشنطن العتبار إسرائيل 
جهود تهديد أو قتل اإلسرائيليين لـن تـساعد         «وفي انتقاد للجماعات المسلحة الفلسطينية، قال أوباما إن         

وبينما لم يذكر أوبامـا حمـاس أو        . »بح اإلسرائيليين األبرياء ليس مقاومة بل ظلم      الشعب الفلسطيني، وذ  
شجاعة رجل مثل الرئيس عباس، الذي يدافع عن شعبه أمام العـالم            «: جماعات مسلحة تحديدا، فإنه قال    

  .»في ظروف صعبة جدا، أكبر بكثير من الذين يطلقون الصواريخ على النساء واألطفال
 24/9/2010، ندنالشرق األوسط، ل

  
   نفذوا اغتياالت لقيادات المقاومة"إسرائيل"ـتكشف عن اعتقالها شبكات عمالء ل في غزة الداخلية .2

كشفت وزارة الداخلية واألمن الوطني في قطاع غزة، عن عدد من شبكات العمالء             :  أدهم الشريف  -غزة
 والتي تسببت بقتـل العديـد مـن         التي ضبطت في غزة بتهمة التخابر مع السلطات األمنية اإلسرائيلية،         

  . قيادات المقاومة الفلسطينية
، أن قوات   2010-9-23وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين في مؤتمر صحفي، الخميس            

االحتالل تجهز معلومات لبنك أهداف تحضيراً لعدوان جديد عل قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك يتم مـن                  
السيارات والمنازل لقادة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه تـم          خالل تحديد المؤسسات و   

  . اعتقال عمالء استطاعوا اختراق الفصائل وذلك من خالل انضمامهم لصفوف المقاومة
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وأوضح أن العمالء كان لهم دور واضح في الحرب اإلسرائيلية على غـزة وذلـك علـى الـصعيدين                   
را إلى أنه ورغم عدم صحة هذه المعلومات التي كانوا يبعثوا بها لالحتالل إال              المعلوماتي والميداني، مشي  

  . أن األخير قد اعتمد عليها واستهدف أصحابها ومنها بيوت المدنيين
وعرضت الداخلية عدداً من األجهزة اإللكترونية التي يستخدمها العمالء فـي عمليـة بـث واسـتقبال                 

  . ائيليةالمعلومات من ضباط المخابرات اإلسر
وأجمل الغصين في المؤتمر الذي شارك فيه الناطق باسم جهاز األمن الداخلي أبو عبد اهللا الفي، األعمال                 
التي قام بها هؤالء العمالء وكشفتها التحقيقات، من بينها رصد ومتابعة أماكن ومواقع المقاومة وبيـوت                

ن التدريب الخاصة بالمقاومة بهدف قتلهم،      القيادات الفلسطينية من أجل استهدافها، وزرع عبوات في أماك        
  . وانفجر بعض من هذه العبوات وأودت بحياة وإصابة الكثيرين،

وأشار إلى أن العمالء استفادوا من حالة االنقسام في تجميع معلومات أمنية قام بها عناصر تتبع لحركـة                  
ى اختـراق فـصائل المقاومـة    فتح عن قيادات في الحكومة والفصائل الفلسطينية وتحركاتها، والعمل عل 
  . لتحقيق العديد من المهام المخابراتية تجاه عناصر ومواقع هذه الفصائل

  محور جمع المعلومات 
واستعرض الغصين الجرائم التي تم كشفها وسمحت الجهات األمنية المختصة بعرضها بعضها في إطار              

األمر الذي يدعم مـا     "ا لمخابرات االحتالل    القيام بجمع المعلومات األمنية وإرساله    : ثالثة محاور، األول  
مقدما أمثلة لـبعض هـذه      , "سمي ببنك األهداف والذي اعتمد عليه جيش االحتالل في الحرب على غزة           

  . المعلومات وما ترتب عليها من جرائم اغتيال لقادة في المقاومة وقصف منازل وسيارات وأماكن عامة
تلك المعلومات وما ترتب عليها من جرائم، مشيراً إلى أنـه تـم             وقدم الناطق باسم الداخلية أمثلة لبعض       

ضبط العميل الذي قام بتحديد منزل القائد في سرايا القدس ماجد الحرازين، بعـد طلـب منـه ضـابط                    
مخابرات االحتالل الذهاب إلى منزل الحرزاين لمعرفة رقم سيارته المتوقفة أمام منزل الحرازين الـذي               

   .17/12/2007اغتيل في 
، منوهاً إلى   8/6/2009وأوضح أنه تم ضبط عميل أدلى معلومات خطيرة عن منفذي عملية الخيول في              

  . أنه أدلى بمعلومات مفصلة عن مكان تحركهم ما أدى إلى استهدافهم من قبل الجيش اإلسرائيلي
 علبـة   ، اتصل ضابط مخابرات إسرائيلي بأحد العمالء وسأله عن إبراهيم أبـو           15/4/2008وفي تاريخ   

قائد كتائب المقاومة الوطنية، وذلك في ساعات العصر وطلب منه االتصال عليه ومعرفة مكانـه وأبلـغ                 
  . ضابط المخابرات بمكانه وبعد ساعات اغتيل أبو علبة

وبين أن جرى تحديد منزل القائد القسامي الشهيد عيسى البطران الذي قصف في حرب غزة ممـا أدى                  
  . م31/7/2010ه األربعة، فيما اغتيل البطران في إلي استشهاد زوجته وأطفال

وجاء في المؤتمر أن أحد العمالء قام بمتابعة واإلبالغ عن منزل زكريا أبو عيشة القيادي فـي كتائـب                   
م، خـالل   5/1/2009القسام، مما أدى إلى استهداف منزله واستشهاد ستة من أفراد عائلته وذلك بتاريخ              

  . الحرب األخيرة
  ا الطبيب السق

وكشف أن من بين العمالء الذين كان لهم دور خالل الحرب الدكتور جمعة السقا وهو احد كوادر حركة                  
ومسؤول سابق في وزارة الصحة الفلسطينية، وتمكن من الهرب إلى رام اهللا، مـشيرا إلـى أنـه                  " فتح"

  . رى سابقاصاحب ملف امني لدى األجهزة األمنية وقد اعتقل طرف جهاز األمن الداخلي بتهمة أخ
وأكد الناطق باسم الداخلية أن السقا متهم بالعمالة مع وجود دالئل تؤكد هذه التهمة وسيتم متابعة إجراءات                 

  . محاكمته غيابيا
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انه وأثناء انتظار إنهاء اإلجراءات القانونية الالزمة العتقاله وعندما صدر قرار باعتقاله            : "وقال الغصين 
 وبالتنسيق مع مخابرات العدو من أجل الهرب ونجح بـالهرب إلـى رام              قام بالتواصل مع سلطة رام اهللا     

  . ،"اهللا
  مهام تنفيذية للعمالء 

وتحدث الغصين في المحور الثاني عن جرائم تنفيذية ارتكبها العمالء بتوجيهات مباشرة من المخـابرات               
ليهم مهمات وضع عبـوات     اإلسرائيلية، مشيراً إلى أن أكثر من عميل أكد بأن ضباط المخابرات أوكلوا إ            

وأبلغوهم بأن هذا القرار تم اتخاذه مـن قبـل          , ناسفة داخل المقرات األمنية والمقرات التي تتبع للمقاومة       
منوها انه تم اعتقال البعض     , وقد تم فعال تنفيذ هذه األوامر     , )إسرائيل(أعلى مستوى للقيادات األمنية في      

  . وهو في مرحلة اإلعداد لوضع هذه العبوات
وأكد الغصين انه تم تزويد العمالء بأجهزة تقنية لتنفيذ مهام رصد وتصوير وتحديد ألهداف تم استهدافها،                
ومنها أجهزة تقنية للتتبع والتصوير وبث الصور الملتقطة مباشرة، وأجهزة مموهة تقوم بالتقاط الموجات              

  . الالسلكية وتحديد موقعها االحتالل
  اختراق الفصائل 

حور الثالث للجرائم التي كلف بها العمالء كانت محاوالت اختـراق لفـصائل المقاومـة،             وأوضح أن الم  
أنه في غياب للعديد من أدوات التخابر مع العدو في قطاع غزة والذي بات يمثل نموذجاً لمجتمع                 : " قائال

 اسـتطاعوا   وقد تم اعتقال بعض العمالء الذين     .. المقاومة، فقد سعى االحتالل الختراق فصائل المقاومة      
اختراق بعض هذه الفصائل وذلك من خالل انضمامهم لصفوف المقاومة والعمل على نيـل ثقـة قيـادة                  

  ". المقاومة
وشكر جميع فصائل المقاومة التي تجاوبت مع األجهزة األمنية ومدت يد العون في تـوفير المعلومـات                 

  . فصائلالالزمة لعملية التحقيق، كاشفا على وجود تنسيق مباشر مع هذه ال
وتم خالل المؤتمر عرض اعتراف ألحد العمالء كان مغطى الوجه وكذلك عـرض أجهـزة تقنيـة تـم          
ضبطها بحوزة العمالء أرسلت إليهم من قبل المخابرات اإلسرائيلية وهي حديثة وغير موجودة في قطاع               

  . غزة، وكذلك ألغام صغيرة مضادة لألفراد استخدمت في رفح جنوب قطاع غزة
   اإلشاعات تحذير من

نود اإلشارة إلى ما تم تداولـه       " وحذر الغصين من المعلومات التي تتداولها وسائل اإلعالم المحلية، قائالً         
في اآلونة األخيرة من إشاعات مغرضة تناولت أعراض العديد من الرموز والقيادات الوطنية والقطاعات              

  ". رة هذه اإلشاعاتالخدماتية وتلقفتها بعض العناصر الساذجة التي لم تعي خطو
كل ما نشر من إشاعات هي غير صحيحة بالمطلق، وتحديداً ما تم التركيز عليه في القطـاع                 :" وأضاف

                 الصحي فليس لدينا في األجهزة األمنية أي طبيب أو موظف في الخدمات الصحية معتقالً سوى موظـف
. عترافات هذا الموظف غير دقيقـة     واحد وهو اآلن قيد التحقيق، وما روج في الشارع عن تفاصيل من ا            

ونؤكد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم االنسياق وراء ما يروج من               
  ". إشاعات كاذبة يقف خلفها االحتالل وبعض الجهات المغرضة

برات ما يتم الترويج له من إشاعات في الشارع الفلسطيني قام بها طرفان أساسيان همـا مخـا                "وأوضح  
العدو التي عمدت إلى ترويج اإلشاعات إلرباك الساحة الوطنية والطرف الثاني هي مواقع لحركة فـتح                
يريدون خلط الحابل بالنابل وذلك في محاولة لتشويه االنجاز الذي حققته األجهزة األمنية الوطنية التـي                

  ". تاللتعمل من اجل الوطن وال تقوم مثلهم بالتنسيق والتعاون األمني مع االح
وأكد أن وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية ستبقى العين الـساهرة لحمايـة أمـن الـوطن والمـواطنين                  
الفلسطينيين وستقضي بالقانون على كل الظواهر والنتوءات السلبية التي قد تظهـر، مـشددا أنهـم لـن                  
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غدر خارجية أو داخليـة،     يسمحوا ألحد بأخذ القانون باليد، وسيحافظوا على الوطن وأبنائه من أي سهام             
  .مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العمالء والخونة ال يمثلون إال أنفسهم وال يسيئون لعائالتهم وال لتنظيماتهم

  23/9/2010، فلسطين أون الينموقع 
  

   ستتوقف إذا استؤنف االستيطان اإلسرائيلي"إسرائيل"مفاوضات السالم مع : عباس .3
رئيس محمود عباس امام العشرات من قادة الجالية الفلسطينية في الواليات  ألقى ال: موفد معا-نيويورك 

المتحدة كلمة في مقر السفارة المصرية بنيويورك وضع خاللها ابناء الجالية في صورة التطورات 
 اننا لن نستمر في المفاوضات ما وإسرائيل ألمريكانحن قلنا عباس قال  و.الراهنة سياسيا وامنيا ومحليا

جمد االستيطان على ارضنا ، وهذا شرطنا وقلناه ونقوله في كل اجتماع ثنائي او جماعي وانا اقول لم يت
اذا ارادوا مفاوضات فليستمر تجميد االستيطان واال ستتوقف المفاوضات ونحن ( امامكم كلمة واحدة 

  ) .اسفون على اضاعة هذه الفرصة 
ولمرت واالستيطان مستمر فلماذا االن ال تفاوضون يقول لنا االسرائيليون انكم فاوضتم ا: ثم اوضح 

  .واقول لهم ، هذا صحيح في السابق واننا كنا نطالب دائما وقف االستيطان لكن االن بلغ السيل الزبى 
 وال مانع من تبادل اراضي بالمثل والقيمة في بعض 67نحن نفاوض ونريد دولة فلسطين على حدود 

 على تواجد قوات دولية من النيتو او اليونيفيل بشرط ان ال يكون على االحيان اما امنيا فنحن موافقون
وحول القدس فالقدس الشرقية لنا والغربية .ارضنا اسرائيلي واحد مدنيا كان او عسكريا وايا كانت ديانته 

لهم وال مانع من فتح المدينة امام كل االديان ولكن يجب ان يكون واضحا هذه عاصمتنا وتلك عاصمتكم 
.  

 موقفه من الورقة المصرية وان السلطة موافقة عليها عباسوحول الضفة الغربية وقطاع غزة اعاد 
اننا شكلنا حكومة وحدة مع حماس فحاصرنا العالم ولم نكترث ، "العادة اللحمة واعاد للذاكرة كيف 

حماس ويقولون ان عباس عليه ضغوط امريكية وانا وقعت الورقة المصرية وشكلت حكومة وحدة مع 
من % 58 مليون دوالر شهريا لشعبنا في قطاع غزة اي ما يعادل 121واقوم حتى بعد االنقالب بتحويل 

من مياه الشرب في غزة ملوثة وان الحياة % 96ميزانية السلطة لكن حماس ال تكترث وال تفهم ان 
  .االقتصادية تدمرت وانهم جعلوا الشعب يعيش على بضائع مهربة من االنفاق 

 في حال توقيع حماس على الورقة المصرية ، وعد بتشكيل حكومة وحدة وطنية فورا يكون عباسووعد 
 مليون دوالر العادة تاهيل غزة وثانيا الذهاب فورا الى 600 مليار و4من مهامها اوال استجالب 

 االنتخابات انتخابات رئاسية وبرلمانية ، وقال انا واليتي انتهت وهم واليتهم انتهت اذن هيا تفضلوا الى
  .الديموقراطية اذا كنتم صادقين 

ال ادعي ان هناك نمو كامل لكن االوضاع اختلفت والحياة تتحسن وهناك : وعن الضفة الغربية قال
. مسارح ومطاعم ومقاهي تفتح حتى الفجر نتيجة الشعور باالمن واالمان وال ينقصنا سوى االستقالل 

  .ستقالل فمؤسسات الدولة جاهزة للحظة اعالن اال
انا " انا قلت حين رشحت نفسي لالنتخابات واقول واكرر قولي : وحول الموقف السياسي قال ابو مازن 

   .ضد االنتفاضة المسلحة انا ضد القتال انا ضد العنف
اذا فشلت المفاوضات ماذا ستفعل يا ابا مازن ؟ قال الرئيس ان الموضوع : واخيرا وردا على سؤال 

شخصية بل ان هناك قيادة لمنظمة التحرير ومجلس وطني وقيادة حركة فتح وقيادة ليس مجرد ردة فعل 
  .الفصائل وهي تقرر ماذا ستفعل 

  24/7/210، وكالة معاً اإلخبارية
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   يرحب بتأكيد أوباما على حل الدولتين وتجميد االستيطانعباس .4
ميركي باراك أوباما في خطابة  رحب الرئيس محمود عباس، اليوم، بما قاله الرئيس األ:وفا –نيويورك 

أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، وتأكيده على حل الدولتين، وبما يتعلق بتجميد 
وأكد  .االستيطان، وأمله الكبير بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتكون عضواً كامالً في األمم المتحدة

امة لألمم المتحدة، استعداده التام للوصول إلى حل عادل الرئيس عباس الذي حضر اجتماع الجمعية الع
  .ودائم والتعاون مع الجهود األميركية في سبيل إنجاح العملية السلمية

سيواصل السعي والعمل 'وكان الرئيس أوباما أكد في خطابة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة أنه 
  .'ينيين والعالم العربيللتوصل إلى سالم عادل ودائم بين إسرائيل والفلسط

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

  اً تضامنياًوفدهنية يشيد بدور سوريا في نصرة فلسطين خالل استقباله  .5
إن سوريا تستحق أن تكون : "قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية:  عبد اهللا التركماني-غزة 

األمة لمواقفها المشرفة والقوية، السيما وأن المشروعين الصهيوني واألمريكي أمينةً على حقوق وثوابت 
  ". باتا في مأزق بسبب قوة اإليمان والعزيمة الفلسطينية والعربية التي أتت آالت الحرب والسالح

جاء ذلك خالل استقبال رئيس الوزراء وفد التضامن السوري الذي وصل قطاع غزة، مساء الخميس 
 في مقر ديوان مجلس الوزراء، والذي يرأسه عضو مجلس الشعب السوري ونقيب ،23-9-2010

المعلمين السيد زياد محسن، ويضم عدداً من الشخصيات النقابية والوطنية السورية التي تمثل معظم 
  . الشعب السوري

ورحب هنية بالوفد الضيف الذي أثبت من خالل إصراره على دخول أرض فلسطين على أن األمة 
عربية وخاصة الجمهورية العربية السورية تضع قضية فلسطين نصب أعينها، واصفاً اللقاء ال
التاريخي كونه يجمع بين الشعبيين الفلسطيني والسوري الشقيقين على أرض غزة الجزء البسيط "بـ

  .  على حد تعبيره-"المحرر من فلسطين رغم الحصار والعقبات
سوري يجتمعان في خندق سياسة الممانعة ومقاومة المشاريع وأكد هنية أن الشعبين الفلسطيني وال

اإلسرائيلية واألمريكية في المنطقة، مشدداً على أن الفلسطينيين ال يزالون متمسكين بالمقاومة والحفاظ 
  . على ثوابته وحقوقه رغم الحصار والعدوان والظلم

قوق األمة وفي مقدمتها القدس، السيما ملتزماً بحماية ثوابت وح"وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني سيبقى 
، مشيراً إلى أن األمة العربية واإلسالمية هي "عندما نجد التأييد والدعم من أبناء أمتنا كما تفعل سوريا

  . البعد اإلستراتيجي للشعب الفلسطيني والتي تعد سوريا من أبرز األركان في هذا البعد
سوريا تحديات ومخاطر وهي ترفع راية الممانعة وتدعم ليس غريباً أن تواجه : "وأكمل هنية بالقول

المقاومة، حتى وصل الحال بأن تراهن أمريكا ومن يدور في فلكها أن الموقف السوري سيتراجع تحت 
وطأة االحتالل األمريكي للعراق، لكنها بقيت ثابتة وتجاوزت المنعطف، لتتحول األزمة ألمريكا نفسها 

  ". هنيئاً لسوريا صمودهافي العراق وأفغانستان، لذا 
وأوضح هنية أن الشعب الفلسطيني يطالب بتحرير الجوالن السوري، كما يطالب بتحرير فلسطين وما 

، ومعرباً في الوقت ذاته عن "البد وأن تعود األرض ألصحابها"تبقى من الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أنه 
كون أن السالم العادل يكمن في إعادة الحقوق كاملة  "تأييده لكل المواقف السورية الداعية لعدم التفريط،
  ". دون نقصان وال سالم على حساب الثوابت والحقوق

  23/9/2010،فلسطين أون الينموقع 
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  ستؤسسون دولتكم وتحاربون اإلرهاب ..نحن نثق بكم:  للسلطةدايتون للحرس الرئاسي .6
ده الحرس الرئاسي الفلسطيني حتى تتسنى له تعهد الجنرال األمريكي دايتون بأن تدعم بال: رام اهللا 

وكشف دايتون النقاب عن . السيطرة تماما على كل األرض ومداخلها ومخارجها في الضفة الغربية
برنامج تدريبي مكثف ومتسارع خالل األسابيع المقبلة لتدريب وتأهيل قوات الرئاسة والحرس 

ان هذا التدريب سيجري بتعاون الحكومة األردنية الفلسطينيين بإمرة الرئيس محمود عباس، مشيرا الى 
  .وفي معسكرات خاصة باألردن

ونقلت مصادر فلسطينية عن دايتون قوله، خالل تخريج دفعة من المتدربين في منطقة الموقر األردنية 
مؤخرا، ان برنامج التأهيل سيؤدي لتدريب خمس كتائب مشيرا الى إن أربع كتائب حرس عسكرية 

  .قى التدريب المناسب لكي تعود وتقوم بواجبها في الضفة الغربيةوأمنية ستتل
انكم .. انني اثق بكم: قال دايتون' القدس العربي'وفي خطبته حسب متدربين فلسطينيين تحدثوا لـ

وزاد . مخلصون للسلطة وانتم ايها الحرس الوطني ستبنون دولة تمثل شعبكم وستحاربون االرهاب
التدريب ان االهداف المرسومة لكم تدمير البنية التحتية لإلرهابيين وتجريدها الدرس االول في : دايتون

  .من السالح ومالحقة المتشددين
 24/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
   االحتالل اآلنإنهاء أن تبدأ في "إسرائيل"يجب على : فياض .7

خفيف القيود التي  قال رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الخميس إن على إسرائيل ت:واشنطن
تفرضها على الضفة الغربية وغزة فورا كبادرة حسن نوايا تدل على أن محادثات السالم يمكن أن تثمر 

  .عن اتفاق خالل عام
الفكرية األمريكية في واشنطن، إن جزءا مما يجب أن ) نيو أمريكا فاونديشن(وقال فياض في مؤسسة 

 . نفسه، البدء في اعطاء مؤشرات على انه بدأ ينتهييحدث وبسرعة هو، ان لم يكن انهاء االحتالل
واضاف إن الفلسطينيين يريدون مؤشرات أو أحداث تشير إلى أن االحتالل في طريقه إلى االنتهاء، وأن 

  .ونحن ال نرى ذلك. ينظر اليه على انه بدأ يتراجع
ل ما اذا كانت إسرائيل وأشار فياض إلى أن حكومته ملتزمة بعملية السالم رغم العنف والتساؤالت حو

اال انه قال إن إسرائيل لم تتخذ سوى . ستمدد تجميدها لبناء المستوطنات والذي ينتهي االسبوع المقبل
  .خطوات قليلة تشير إلى انها تعتقد بان السالم ممكن تحقيقه خالل عام

  . وقد بدأ ينحسراذا كان ذلك سيحصل، فمن المنطقي اذن أن نتوقع أن نبدأ في رؤية االحتالل: واضاف
ورأى فياض أن على إسرائيل تفكيك نظام الرقابة المتقلب المؤلف من العديد من حواجز التفتيش في 
الضفة الغربية والسماح لنا نحن الفلسطينيين بالبدء في ان يكون لنا تواجد امني رسمي في مراكز السكان 

  .حركوقال إن ذلك سيوحي لشعبنا بان األمور بدأت تت .الفلسطينية
كما رد فياض على دعوات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للفلسطينيين باالعتراف باسرائيل 

فقد فعلنا ما هو .. نحن نعترف بوجود إسرائيل، وفي الواقع فاننا فعلنا أكثر من ذلك: وقال).دولة يهودية(
  .العيش بسالم وأمنأكثر من االعتراف بوجود باسرائيل، فقد اعترفنا بحق إسرائيل في 

هذه المسألة لم تثر مطلقا في محادثات : وتساءل فياض لماذا يصر نتنياهو على ذلك االعتراف، وقال
  .السالم سواء بين إسرائيل واألردن أو إسرائيل ومصر قبل ذلك

  24/9/2010القدس العربي، لندن، 
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   التشريعيقضية األسرى في سلم أولويات الحكومة الفلسطينية والمجلس: بحر .8
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن . أكد د: رضوان أبو جاموس -غزة 

قضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، تقع على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية 
  . سبل واإلمكاناتوالمجلس التشريعي، مجدداً العهد على العمل الجاد على تحريرهم بشتى ال

بحر خالل الوقفة التضامنية التي نظمتها حركة األحرار الفلسطينية وجمعية واعد المتخصصة . وقال د
، في ساحة الجندي المجهول بغزة مع 2010-9-23في شئون األسرى والمحررين، مساء الخميس 

م وبصبركم نستقوي أنتم تاج رؤوسنا يا من ترسمون لنا طريق النصر والتحرير بصمودك: "األسرى
  ". ونعاهدكم على االستمرار في طريقنا نحو تحريركم

بحر استئناف سلطة فتح في رام اهللا، المفاوضات المباشرة مع دولة االحتالل، معتبراً أن هذه . وانتقد د
أعطت الضوء األخضر للعدو الرتكاب المزيد من جرائمه بحق األسرى في السجون "المفاوضات 

  ". الضفة الغربيةوأهالي القدس و
إن المفاوض الفلسطيني تآمر على األسرى وقضيتهم على مدار عشرين عاماً من المفاوضات : "وأضاف

، مطالباً في الوقت ذاته، الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والبرلمانات "العبثية مع االحتالل
  .  على حد قوله-"الصف واإلجماع الوطنيلخروجهم عن "العربية بعدم استقبال المفاوضين الفلسطينيين 

  23/9/2010،فلسطين أون الينموقع 
  

  "إسرائيل"وزارة الداخلية في غزة تصدر حكماً باإلعدام على مدان بالتخابر مع  .9
، أن محكمة عسكرية في غزة حكمت 2010-9-23أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الخميس 

  . أدين بالتخابر مع السلطات األمنية اإلسرائيليةباإلعدام رميا بالرصاص على فلسطيني 
المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت " وقالت الداخلية في خبر نشر على موقعها اإللكتروني إن 

سبتمبر حكما على المتهم عمر حميدان كوارع من سكان مدينة خان يونس باإلعدام / أيلول22األربعاء 
  ". رميا بالرصاص

حكمة أدانت المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وهي التخابر مع جهات معادية وأصدرت حكما الم"وأكد أن 
  ". وجهاهيا وباإلجماع على المتهم باإلعدام رميا بالرصاص

  23/9/2010،فلسطين أون الينموقع 
  

  الرويضي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم االحتالل بالقدس .10
 مسؤول وحدة القدس في ديوان الرئاسة احمد الرويضي، إن الشهادات التي جمعها قال :حسام عز الدين

من ذوي الشهيد سامر سرحان الذي قتل، أول من أمس، على أيدي حراس المستوطنين في القدس، تؤكد 
  .ان عملية القتل كانت مخططة ومدبرة بشكل مسبق

هيدين سامر سرحان وحازم ابو وقال الرويضي، في مؤتمر صحافي، عقده امس، مع أقرباء الش
الشهيد سرحان اعتقل اكثر من مرة، ومن "الضبعات الذي قتل قبل اقل من شهر في القدس المحتلة 

  ."الواضح وطبقاً لشهادات العائلة، فإن الشهيد كان تلقى تهديداً بالقتل من قبل مستوطنين
 الشرطة اإلسرائيلية والمستوطنون الجريمة مبيتة ومحضر لها بشكل مسبق، والرسالة التي تود"وأضاف 

  ."إرسالها تتمثل في إرهاب سكان حي سلوان بالقتل بعدما عجزوا عن هدم منازلهم
من جهته، قال احمد الرويضي، إن حادثي استشهاد حازم وسامر ليسا االولين، هناك حادثة استشهاد زياد 

  .الجوالني، وفي جميع الحاالت كان يتم اطالق سراح القاتلين
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شار الرويضي الى ان عمليات القتل هذه واالعتقاالت التي تمارس بحق المقدسيين، انما تتم بقرار وا
هذه عملية منظمة "واضاف  .اسرائيلي رسمي، وتهدف الى ترهيب المواطنين ودفعهم للرحيل القسري

  ."تستدعي تشكيل لجنة تحقيق دولية لما تقوم به اسرائيل من جرائم
ام مستعربين بانتحال صفة صحافيين واقتحام المسيرات واعتقال شبان من بين واشار الرويضي الى قي

المتظاهرين، داعياً االتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين الى العمل للكشف عما تقوم به سلطات 
  .االحتالل من تشويه لصورة الصحافيين

 24/9/2010األيام، رام اهللا، 
  

  مستشار عباس ال يعتبر أوسلو نكبة: "مؤتمر بيروت"فلسطينية في  تستطلع آراء قيادات "السفير" .11
تعددت مواقف الفلسطينيين، قادة وأفراداً، من المؤتمر التشاوري الذي تعقـده الهيئـة الوطنيـة               : رام اهللا 

، أو مـن    »أال يخون أحـداً   «الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتة في بيروت، فهناك من رحب به شرط             
القضية الفلسطينية، أو من يعتقد انه حلقة نقاش يجب أن ترتقي لتكون أعلى من              » إلثارة«رصة  اعتبره ف 
  . »رياضة فكرية«مجرد 

ـ          إن قيـادة الـسلطة     » الـسفير «وقال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، نمر حماد ل
إذا لـم تكـن مجـرد       «سطينية و الفلسطينية تحترم أي وجهة نظر، إذا كانت تصب في خدمة القضية الفل           

عبـارة  «، مشيراً إلى أن اجتماع بيروت       »موقف عبثي أو نظري أو موقف ال يحترم اجتهادات اآلخرين         
عن مجموعة تلتقي لمناقشة أمر عام بإمكانها أن تقول خالله ما تشاء، لكن المصالح الفلسطينية تتطلـب                 

  . »أكثر من الرياضة الفكرية
أوالً الحديث عن أن اتفاق أوسلو يشكل نكبة        «كار التي تطرحها الهيئة، قال حماد       ورداً على المبادئ واألف   

ثانية، غير دقيق إطالقاً، فأوسلو انجاز تاريخي كبير ومهم في تاريخ الشعب الفلسطيني، ويجـب علـى                 
المؤتمرين أن يستذكروا كيف كان وضع الفلسطينيين قبل أوسلو، وكيف كانت غالبية في العالم تـرفض                

 ألف فلسطيني إلـى     300ويجب أن يتذكروا انه بموجب أوسلو عاد        . جلوس مع ممثلي منظمة التحرير    ال
الوطن، ويجب أن يفهموا أن إسرائيل اليوم ترفض اتفاقية أوسلو، وتعتبر أنها جلبت دماراً إلسرائيل ألنها                

  . »ألغت وإلى األبد فكرة إسرائيل الكبرى
لكن المقاومة تأخـذ أشـكاالً متعـددة،    « يمكن ألحد أن ينكره وواعتبر حماد أن المقاومة حق مشروع ال 

تضمن انتصار صاحب الحق، ال تقديس شكل من أشكال المقاومة، كالمقاومة المسلحة، فمقاطعة بـضائع               
المستوطنات مقاومة، وكسب متضامنين أجانب مقاومة، وكسب قوى يسارية إسرائيلية مقاومـة، وتعلـيم            

  . »المقاومة هي وسيلة هدفها النصر وليس الموت أو الشهادة. عمل لهم مقاومةفلسطينيين وتوفير فرص ال
نعم المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد ونحن مع أية أفكار تقـول  «وعما جاء حول المنظمة قال حماد    

أما الحديث عن إعادة بناء المنظمة، فموقـف عبثـي وخطيـر            . إن المطلوب هو توسيع المشاركة فيها     
  . »ا هو قائم دون معرفة كيفية بناء البديلوتفكيك م

من جانبه، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، وهو األمـين العـام لجبهـة       
ـ . التحرير الفلسطينية، بالمؤتمر   يجب أن يكون داعما للموقف الفلسطيني الحـالي        «إنه  » السفير«وقال ل

 أن ينطلق مؤتمر بيروت من قاعدة التخوين أو التشكيك، بـل أن             ال يجوز «، كما   »الذي يتمسك بالثوابت  
يتبنى ما تقره منظمة التحرير وتتمسك به غالبية فصائل العمل الوطني من ثوابـت يجمـع عليهـا كـل             
الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس عباس، من دعوات إلنهاء االحتالل، ووقف االستيطان، وحق العـودة،              

  . »قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسوإطالق سراح األسرى، وإ
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أننا، وغالبية فصائل العمل الوطني، نعارض المفاوضات الجارية حاليا، لكننا ال           «وسرد أبو يوسف كيف     
وبفضل ضغوطنا وتمسك الرئيس بما نطـرح، هـدد األخيـر باالنـسحاب مـن      . نشكك في وطنية أحد   

  . »قف نجمع عليه وال رجعة عنهالمفاوضات ما لم يتم وقف االستيطان، فهذا مو
  24/9/2010السفير، بيروت، 

  
   يلتقي مشعل اليوم في دمشق لمتابعة ملف المصالحةاألحمد برئاسة فتحوفد : الرشق .12

حركة حماس  أن غربية الجبار أبو عمان عبدنقال عن مراسلها في  24/9/2010عكاظ، جدة، نشرت 
ألحمد سيلتقي رئيس المكتب السياسي للحركة خالد أكدت أمس أن وفدا من حركة فتح برئاسة عزام ا

  .مشعل اليوم في دمشق لمتابعة البحث في ملف المصالحة الفلسطينية المتعثر
لقاء سيعقد اليوم بين مشعل ووفد من حركة فتح "وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق إن 

  ."سطينية المتعثر حتى اآلنلمتابعة البحث في ملف المصالحة الفل» برئاسة عزام األحمد
 في ورقة "إنجاز التفاهمات الفلسطينية والتفسير المشترك للنقاط المختلف عليها"وأكد الرشق ضرورة 

ورأى . "بحيث تصبح هذه التفاهمات والورقة المصرية مرجعية لعملية المصالحة«المصالحة المصرية 
أوضح الرشق أن اللقاء بين مشعل واألحمد، و. "مخرجا كريما ومقبوال لجميع األطراف«أن ذلك يشكل 

الذي وصل أمس إلى دمشق، كان ثمرة جهد بذله مشعل خالل لقاء مع رئيس جهاز المخابرات المصرية 
  .الوزير عمر سليمان في مكة أثناء تادية مناسك العمرة أواخر شهر رمضان

ت النظر حول عدد من القضايا إيجابيا وتطابقت فيه وجها"ووصف الرشق لقاء مشعل بسليمان بأنه كان 
مشعل أوضح أن حماس تتجاوب مع جهود "وأضاف أن  ."والملفات منها ملف المصالحة الفلسطينية

المصالحة المبذولة في الفترات األخيرة، وحث سليمان على عقد لقاء بين حماس وفتح في أي مكان في 
  ."دمشق أو غزة أو أي مكان آخر

  قال إنالمتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن 23/9/2010وكالة قدس برس، وذكرت 
الذي يضم عزام األحمد وصخر بسيسو واللواء نصر " فتح"استقبال قيادة حماس في دمشق لوفد حركة "

يوسف، يأتي تعبيرا على حرص الحركة على تحقيق المصالحة الوطنية، إال أنه ليس من الواضح أن 
تدير " فتح"العكس من ذلك فإن الممارسة على الميدان تؤكد أن حركة أي جديد، بل على " فتح"لدى حركة 

الظهر للمصالحة باتجاه تعزيز العالقة مع االحتالل،وهذا واضح من خالل مسلسل االعتقال ألبناء 
الحركة في الضفة، ومالحقة النواب ومؤسسات الحركة، وأيضا إجراء المفاوضات مع االحتالل على 

  ".ات وقوى شعبنا الفلسطيني لهاالرغم من رفض كل قطاع
  

  األولوية اآلن للمفاوضات وليس للمصالحةبأن  والسلطة مصر أبلغت أمريكا: علي بركة .13
مصر أبدت أخيرا ايجابية تجاه طرحها "قالت حركة حماس إن : )ا ف ب( - نادية سعد الدين –عمان 

 أخرى تشمل التفاهمات الفلسطينية حول التوقيع في القاهرة على الورقة المصرية، دون فتحها، مع ورقة
رئيس المكتب السياسي "وأوضح المسؤول السياسي للحركة في لبنان علي بركة أن  ".لتحقيق المصالحة

لحركة حماس خالد مشعل التقى مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان في مكة 
  ".ضان المبارك شهر رمأواخرالمكرمة أثناء تأدية مناسك العمرة في 

االيجابية والمرونة سادتا اللقاء الذي عقد بعد انقطاع امتد منذ أيلول "من بيروت إن " الغد"وأضاف إلى 
، حيث تم بحث موضوع المصالحة والملف الفلسطيني، فيما طرح مشعل وضع 2009) سبتمبر(

وقال ". يع على الورقة المصريةتفاهمات فلسطينية حول النقاط الخالفية ومن ثم الذهاب إلى القاهرة للتوق
مشعل أبلغ اللواء سليمان بما سبق وطرحته حماس أمام مصر والوسطاء العرب من أن حماس تريد "إن 

ثالثة مسائل من أية مصالحة وهي الشراكة في القرارين السياسي واألمني المتعلق بالسلطة الفلسطينية، 
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اكة في تشكيل اللجنة االنتخابية العليا التي ستشرف أي عند تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى الشر
  ".على اجراء االنتخابات

نريد تفاهماً بين حركتي حماس وفتح وبعد ذلك يطرح على الفصائل، تمهيداً لتوقيعه بعد "وتابع قائالً 
 مصر على عدم فتحها، فلتكن هناك ورقة أخرى تشمل إصرارالتوافق عليه مع الورقة المصرية في ظل 

  ".تفاهمات الفلسطينية ويتم توقيعها إلى جانب الورقة المصريةال
مصر ال تعارض الحوار بين "، الفتاً إلى أن "مشعل سمع كالماً طيباً من اللواء سليمان"وأشار إلى أن 

  ".حماس وفتح وال تمنع إجراء تفاهمات فلسطينية ولكن ال بد من اتخاذ خطوات تنفيذية
 جهاز األمن العام في غزة محمد دبابش من قبل األجهزة األمنية ظروف اعتقال قائد"وأضاف إن 

المصرية في نهاية األسبوع الماضي أثناء عودته من أداء مناسك العمرة أساء للعالقة بين مصر وحماس 
  ".وأرسل رسالة سلبية من القاهرة

ن نرحب بزيارة ال توجد معطيات حتى اآلن لحوار قريب بين حماس وفتح في القاهرة، ولك"وقال إنه 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إلى دمشق للقاء قادة حماس، مثلما نرحب بالحوار مع 

  ".فتح
ضرورة عقد لقاء بين قيادتي الحركتين لبحث التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية قبل الذهاب إلى "ولفت إلى 

حماس تريد مصالحة ثابتة وليست ظرفية سرعان "وأكد على أن  ".القاهرة للتوقيع على الورقة المصرية
حرص الحركة على تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام لمواجهة المخططات الصهيونية "، مؤكداً "ما تقشل

  ".في التهويد واالستيطان والعدوان
 اإلسرائيلية –واستبعد وجود صلة بين حراك المصالحة الحالي وانطالق المفاوضات الفلسطينية 

تيار التفاوض فاشل ولن يجلب حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تقام الدولة الفلسطينية "شرة، معتبراً أن المبا
على األراضي المحتلة ولن يتحقق حق العودة وإنما هي عملية خداع أمريكي إسرائيلي وإلعطاء الكيان 

  ".اإلسرائيلي مزيداً من الوقت
السلطة الفلسطينية قبل شهر رمضان المبارك من خالل اإلدارة األمريكية أبلغت مصر و"وأشار إلى أن 

مبعوثها إلى الشرق األوسط جورج ميشتيل بأن األولوية اآلن للمفاوضات وليس للمصالحة، ولكن السلطة 
  ".تدرك أهمية تحقيق الوحدة الوطنية

  24/9/2010الغد، عمان، 
  

   األحمد مع مشعل جاء بطلب مصري واضحلقاء: أيمن طه .14
 في القاهرة إن االجتماع "الحياة"قال القيادي في حركة حماس أيمن طه لـ: هيم حميدي ابرا-دمشق 

، كاشفاً أن اللقاء الذي جمع "جاء بطلب مصري واضح"المرتقب لوفد فتح مع قيادة حماس في سورية 
وأشار إلى أن مشعل أبلغ . اللواء سليمان ومشعل في السعودية تناول ضرورة تحريك ملف المصالحة

مان بأن الرئيس محمود عباس جمد االتصاالت مع حماس ولم يرسل الوفد الذي كان مفترضاً أن سلي
سليمان وعد مشعل بأنه سيتحدث "يرسله إلى غزة خشية أن تغضب مثل هذه الخطوة مصر، مضيفاً أن 

مع عباس في أول لقاء يجمعهما من أجل إرسال وفد من فتح لالجتماع مع قيادة حماس، وأكد له أن 
 فلسطينية من خالل اجتماعات ثنائية -مصر ال تعارض على اإلطالق التوصل إلى تفاهمات فلسطينية 

، الفتاً إلى أن هذه االجتماعات يجب أن تعقد بعيداً من مصر، ألن مصر تريد عقد حوار »بين الحركتين
م وليس قاصراً فلسطيني شامل يضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية ألن المصالحة شأن فلسطيني عا

  .على فتح و حماس
ولفت إلى أن المسؤولين المصريين هم الذين أبلغوا قيادات الحركة باالجتماع الثنائي في دمشق بين 

 التفاهمات وإضافةونفى طه ما تردد عن أن سليمان وافق على تعديل الورقة المصرية . قيادتي الحركتين
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مصر ال تزال ترى أن الورقة المصرية «: حقاً للتوقيع، وقال الفلسطينية عليها، وتضمينها مل–الفلسطينية 
الجديد في " تفاهمات فلسطينية ليس جديداً لكن إلى، معتبراً أن ترحيب سليمان بالتوصل "يجب أال تمس

األمر موافقته على أن تكون ورقة التفاهمات مرجعية للمصالحة عند التطبيق على األرض إلى جانب 
  ."الورقة المصرية

  24/9/2010ياة، لندن، الح
  

   العمل السياسيأطيافالوفد الذي سيلتقي حماس بدمشق يمثل : محيسن" فتحمركزية "عضو  .15
 من اإلعالمجمال محيسن ما تناقلته وسائل . نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د:  معا–بيت لحم 

اس خالد مشعل، يمثل حركة  الوفد القادم لدمشق والذي قد يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حمأن
  . العمل السياسي الفلسطينيأطياففتح، مشيرا انه يمثل 

 الوفد الذي سيتوجه الى دمشق سيضم أن اإلذاعية" معا" شبكة أخبار محيسن خالل حديثه لنشرة وأوضح
 رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، وعضو قيادة األحمدقياديين فتحاويين هما عزام 

 نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة، وعضو من إلى باإلضافةحركة ضخر بسيسو، ال
 لتحرير فلسطين الديمقراطية للجبهةاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد يتمثل في عضو المكتب السياسي 

ثلي الفصائل  لقاء قد يجمع ممأن محيسن  وأكد.تيسير خالد، ولذلك لحضور اجتماع البرلمان العربي
 حمدان أسامه والقيادي في حماس األحمدالفلسطينية بمشعل بناء على ترتيبات كانت قد تمت بين عزام 

 المصالحة وتجاوز العقبات التي تعيق إتمام للبنان األسبوع الماضي، للبحث في سبل األحمدخالل زيارة 
  .إنجاحها

  23/9/2010وكالة معا اإلخبارية، 
  

   التحرك المفاجئ للمصالحة في ظل المفاوضاتربنستغ: جبهة النضال" .16
 أوضح متحدث باسم جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أنه تجري هذه :  أ ف ب-  بارعة ياغي- دمشق

األيام سلسلة من التحركات الفلسطينية والعربية من أجل بذل جهود جديدة لتحقيق المصالحة الفلسطينية 
وادعاء الحرص من قبل بعض األطراف التي تهدف من وراء ذلك وإننا نستغرب هذا التحرك المفاجئ "

لتغطية مسار المفاوضات الجارية بين فريق السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني، في الوقت الذي أغلقت 
  ".كل األبواب خالل المرحلة السابقة أمام المبادرات والجهود المخلصة لتحقيق المصالحة الوطنية

  24/9/2010عودية، الوطن أون الين، الس
  

   المصريينالمسئولينللقاهرة للقاء متجها  يغادر غزة المصريمنيب ": القدس العربي" .17
التقى االقتصادي الفلسطيني منيب المصري مع اسماعيل هنية رئيس الحكومة  : أشرف الهور-غزة 

ليسار الفلسطيني المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة، إضافة إلى ممثلين عن حركة فتح، وفصائل ا
 الجميع أبدوا إن "القدس العربي"وقال المصري لـ  .وهي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب

دعمهم إلنهاء االنقسام، مؤكداً أن الوضع الفلسطيني الحالي في أمس الحاجة لهذه المصالحة، مشيراً الى 
وذكر المصري . دثات التقدم المرجو منها، وعبر عن أمله بأن تشهد هذه المحا'محادثات جدية'وجود 

 غزة، وربما السفر إلى سورية للقاء إلىالذي غادر اليوم الجمعة إلى مصر انه سيعاود مرة أخرى القدوم 
  .قادة حماس للحديث في ملف المصالحة

 المصري سيلتقي مسؤولين من جهاز المخابرات العامة المصرية لمناقشة أن "القدس العربي"وعلمت 
  . المصالحة، وإلطالعهم على جهوده التي قام بها في جولته األخيرة بغزةملف

  24/9/2010القدس العربي، لندن، 
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  "أسطول الحرية"حماس ترحب بتقرير مجلس حقوق اإلنسان حول  .18

 عن ا صادرابيانت أن وكاال وبرهوم جرايسينقال عن مراسلها  24/9/2010الغد، عمان، نشرت 
رحب بما جاء في تقرير بعثة  "الحركة أن  ذكر عزت الرشق، حماسكةعضو المكتب السياسي لحر

 المتحدة بخصوص المجزرة التي نفذتها القوات األمم في اإلنسانالتحقيق التابعة لمجلس حقوق 
بالجهود التي " الرشق في البيان  وأشاد". الحريةأسطولالصهيونية بحق المتضامنين الدوليين على متن 

بحق ... وقية االممية لتوثيق وقائع المجزرة المروعة التي ارتكبها الجنود الصهاينة بذلتها اللجنة الحق
تحرك دولي باتجاه ترجمة توصيات اللجنة الحقوقية وتقديم قادة الكيان  "إلىودعا  ".متضامنين دوليين

 التي نفذها عدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الجرائم"معتبرا ان " الصهيوني للمحاكم الدولية
االحتالل الصهيوني على مر السنين كانت له بمثابة ضوء اخضر لمواصلة ارتكاب المجازر البشعة 

  ".بشقيها االستعماري والعنصري
 نقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور أن 24/9/2010القدس العربي، لندن، في السياق نفسه ذكرت 

قرير الجديد يضع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الت" : قالبرهوم الناطق باسم حركة حماسفوزي 
أمام اختبار جديد إما هم مع تطبيق العدالة الدولية ومحاكمة قيادات االحتالل كمجرمي حرب واتخاذ 

خطوات ' التقرير يتطلب أن إلىوأشار  ."قرارات رادعة بحقهم أو مستمرون في سياسة الكيل بمكيالين
، وأكد على ضرورة اتخاذ "مجرمي حرب"ات االحتالل اإلسرائيلي كـلمحاكمة قياد' سريعة وعملية

  .ضد الحكومة اإلسرائيلية للجم عدوانها' قرارات حازمة ورادعة'
  

  يد من حديد  في غزة إلى ضرب العمالء بالداخلية تدعو "القسام" .19
 المزيد من ، الذراع العسكري لحركة حماس، وزارة الداخلية في قطاع غزة، إلى"كتائب القسام"دعت 

المالحقة والمحاسبة للعمالء، وضربهم بيد من حديد وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم ليكونوا عبرة 
الدور "نسخة عنه، " فلسطين أون الين"في تصريح مكتوب لها، تلقى " القسام"وأشادت كتائب  . لغيرهم

مالحقة للعمالء والمتعاونين مع والجهود العظيمة التي تبذلها وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية، من 
عملها الدؤوب من أجل القضاء على هذه الظاهرة واستئصالها من "، مثمنة "االحتالل في قطاع غزة

  ". جذورها
كان لها دور كبير في كشف وإحباط المخططات اإلسرائيلية الرامية لجمع "وأكدت الكتائب أن الحملة 

ودعت كتائب القسام  ". أي عدوان محتمل على قطاع غزةالمعلومات، وبناء بنك أهداف تمهيداً لشن 
القوى والفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني إلى االلتفاف حول الحكومة الفلسطينية في غزة، 
وتقديم كل الدعم لها ولألجهزة األمنية من أجل االستمرار في القيام بهذا الواجب الديني والوطني 

  .واألخالقي
  23/9/2010أون الين، موقع فلسطين 

  
   غزة حول العمالءداخليةفتح تهاجم مؤتمر  .20

، أن السلطة الوطنية، منذ بداياتها، وقفت بقوة وحزم أمام الخميس أكدت حركة فتح، مساء :رام اهللا
ظاهرة العمالء وتم معالجتها وفق الطرق القانونية وحسب األصول القضائية، بما يكرس العدالة، وأنها ما 

وأضافت، في بيان صحافي صادر عن مفوضية الثقافة اإلعالم  . بهذه المهمة الوطنيةزالت تقوم
بالحركة، أن ما حصل في مؤتمر حماس الصحافي يمثل صورة قذرة من اإلسفاف واالستخفاف بعقول 
الناس، ويعكس حقيقة الفهم األمني القاصر وغياب المسؤولية الوطنية الذي قادها مرات عديدة إلى تنفيذ 

  .كام تعسفية خارج إطار القانون والعدالة بقتل وإعدام مواطنين بدم باردأح
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وأردفت الحركة، في بيانها، أن من تطاول وألصق تهمة العمالة والخيانة بحركة وطنية بحجم حركة فتح، 
ومن قام بقتل الناس اآلمنين واستباحة دمائهم وتقطيع أوصالهم وانتهاك حرماتهم ونفذ انقالبه الدموي 

لى النظام والقانون والشرعية الوطنية، من السهل عليه أن يوجه التهم الجزافية لهذا المواطن أو ذاك ع
  .دون سند قانوني أو قضائي

حماس التي تدعي المقاومة وال تمارسها، عليها أوالً أن تنظف "وتابعت حركة فتح، في بيانها، أن 
مة ويعرفون أدق األسرار وال داعي لإليحاء بأن صفوفها من العمالء الذين يرتعون في مفاصلها المتقد

بيوت ومكاتب المسؤولين في حماس ومراكز مليشياتها سرية، فهم يمارسون حياتهم اليومية في ظل تفاهم 
   ."أمني عن طريق طرف ثالث مع إسرائيل ثمنه تهدئة غير مدفوعة الثمن

ب الفلسطيني عن العمالء بين صفوفها نتحدى حماس وقيادتها أن تملك الجرأة واإلعالن للشع": وقالت
وفقط الذين تم إدانتهم في تحقيقاتها الداخلية وتم التستر عليهم أو تم تصفيتهم تحت مسمى مهمات 

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

  
   دعمه لجهود عباس في المفاوضات يؤكد "المجلس الثوري لفتح" .21

وقوفها " وأكدت سر المجلس الثوري لفتح على تأييدها للرئيس عباس، أمانة أكدت: يد عوض ول-رام اهللا 
بصالبة في دعم الموقف الفلسطيني في المفاوضات والجهود التي يبذلها في اتصاالته الدولية باالمم 

ت وحذرت من محاوال ."المتحدة، لتثبيت الحقوق الفلسطينية وحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني
خلخلة الجبهة الداخلية الفلسطينية، التي تتزامن مع محاوالت موازية تقوم بها حركة حماس "االحتالل 

  ."االنقالبية لتخريب الوضع الداخلي
 وسياسية تحريضية ضد السلطة إعالميةشن حملة " لـإسرائيلي المجلس من مخطط أمانةوحذرت 

 حملة تنسجم تماما مع أنها  وأكدت."اسي للرئيس الموقف السيإلضعافالوطنية على الساحة الدولية 
اخذ الحيطة والحذر من هذه المخططات " إلىالحملة التي تشنها حركة حماس، ودعا الثوري نشطاء فتح 

 الموقف التفاوضي وإضعافالمتشابكة، التي تلتقي عند هدف واحد وهو تخريب الوضع الداخلي 
  ".الفلسطيني

  24/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "  الوطنية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الثابتةلهيئةا"حماس ترحب بمؤتمر  .22
المؤتمر التشاوري الذي تعقده الهيئة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن رحبت حركة حماس ب: رام اهللا

 إن حركته "السفير" المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، لـ وقالالحقوق الثابتة في بيروت، 
. أي طرح يتمسك بالثوابت الفلسطينية وببرنامج المقاومة وبتوحيد النهج واإلستراتيجية الفلسطينيةترحب ب

مؤتمر بيروت يوجه رسالة جديدة للعالم بأن القضية الفلسطينية ما زالت لها عمقها العربي، "وأضاف 
ى أن شعبنا ليس حيث يعقد المؤتمر على أرض مجاورة لفلسطين، ولدعم الفلسطينيين، وهذا يدلّل عل

طالما انه يتبنى برنامج تحرير .. أننا نقبل بكل تحرك شعبي أو رسمي أو مؤسساتي"، الفتاً إلى "وحده
فلسطين ويدعم المقاومة، ويرسخ الثوابت، وال يشكل استفراداً من أحد بمؤسسة هنا أو هناك وإنما يمثل 

  . "نهجاً يجمع عليه كل فلسطيني
  24/9/2010السفير، بيروت، 
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   األسرى تضامناً "الديمقراطية"اعتصام لـ: لبنان .23
، اعتصاماً في مخيم البداوي، " لتحرير فلسطينالديمقراطيةالجبهة "نفذت قيادة منطقة الشمال في : البداوي

، بمشاركة "األونروا"ونظم االعتصام أمام مكتب مدير . تضامناً مع األسرى الفلسطينيين ومع أبناء القدس
  . حزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وحشد من أبناء المخيمممثلين عن األ

  24/9/2010السفير، بيروت، 
  

  نتنياهو يأسف ألقوال بيل كلينتون عن المهاجرين الروس .24
بنيامين نتنياهو عن أسفه من تصريح الرئيس األمريكي " اإلسرائيلي"عبر رئيس الوزراء ): آي.بي .يو (

سيصعب عليه مواجهة مستوطنين " اإلسرائيلي"كلينتون أن وجود مهاجرين روس في الجيش األسبق بيل 
بصفته صديقا : االلكتروني عن نتنياهو قوله" يديعوت أحرونوت"ونقل موقع . وقت الضرورة 

أسهموا بشكل كبير في تقدم وتطور وتحصين ) الروس(يعرف كلينتون بالتأكيد أن القادمين " إسرائيل"ل
، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان ويمثل المهاجرين "إسرائيل بيتنا"واعتبر حزب " . اإلسرائيلي"الجيش 

فيما عدا كونها تدخالً في الشؤون الداخلية والتعميم الفظ الذي قام به، فإنها تدل "الروس، أقوال كلينتون 
  . على أنه ال يعرف اإلسهام الكبير للهجرة من روسيا 

  24/9/2010الخليج، الشارقة، 
  48 لتجنيد فلسطينيي دعوتهاشكنازي يكرر  .25

 في إطار الخدمة المدنية 48كرر رئيس أركان الجيش جابي أشكنازي دعوته إلى تجنيد فلسطينيي : حيفا
، مؤكدا في سياق تقرير قدمه للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست ، بأنه مطلوب من العرب التجند 

ماذا يمنع شاب عربي : لك مسألة أمنية واجتماعية،وتساءل أشكنازي بالجلسةواعتبر ذ" خدمة المدنية"للـ
" الخدمة المدنية"ورأى ايمن عودة رئيس لجنة مناهضة ".  وداي عارة-عيرون "للتجند في شرطة 

المنبثقة عن لجنة المتابعة بأن الطبيعي في أي مكان في العالم أن ال يتحدث رئيس أركان الجيش عن 
في اللجان المدنية " الشؤون المدنية"، وأن تُناقش "الشؤون المدنية"وليس عن " األمن"أمور الجيش و

للكنيست وليس في لجنة األمن، ولكن ما يحدث هنا يكشف للمرة األلف إصرار أساطين العسكرة 
والعبء المشترك في " العبء المشترك"وعلى توزيع " أمن"بالـ" الخدمة المدنية"اإلسرائيلية على ربط 

وأكد عودة أنه . سرائيل هو عبء إثني وعسكري احتاللي واقتصادي ظالم ومعاد في كل نواحيه للعربإ
أصبح واضحا بما ال شك فيه ، حتى لمن " الخدمة المدنية"اليوم ، وبعد اقتراحات القانون المختلفة حول 

ر كاف بحد ذاته لرفض هذه التبس عليهم األمر ، ارتباط هذه الخدمة بمفهوم األمن اإلسرائيلي ، وهذا أم
  .الخدمة جملة وتفصيال

  24/9/2010الدستور، عمان، 
  

     يخططون للبدء بالبناء اإلثنين القادم المستوطنون": هآرتس" .26
صباح اليوم، الجمعة، أن المستوطنين ينوون تجديد البناء االستيطاني في الضفة " هآرتس"كتبت صحيفة 

وتشير التقديرات إلى أن هناك تراخيص لبناء .    مدة التجميد الجزئيةالغربية اإلثنين القادم فور انتهاء
وأضافت الصحيفة أن مقاولي البناء .   وحدة سكنية، بحيث يمكن البدء ببنائها فورا2000-2200

ال يستغرق " خفيفة"سيباشرون البناء اإلثنين القادم، مشيرة إلى أن من بينهم مقاولون لبناء وحدات سكنية 
ومن المتوقع أنه .  كثر من شهرين وتعتبر غير مكلفة نسبيا، ويمكن العيش فيها لسنوات طويلةبناؤها أ

  وبحسب المستوطنين فإنه قبل أن يقرر رئيس . فور انتهاء مدة التجميد أن يتم بناء مئات البيوت بسرعة
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ة بكافة شبكات البنى الحكومة اإلسرائيلية ماذا سيفعل سيكون قد تم بناء مئات الوحدات السكنية المرتبط
    . التحتية

  24/9/2010، 48موقع عرب
  

  لسوريا" ياخونت" صفقة بشأنتهدد روسيا " إسرائيل" .27
، أمس، بإعادة النظر في جميع صفقات السالح مع موسكو إذا لم تتراجع "إسرائيل"هددت ): آي.بي .يو (

سيكون "البريطاني " شونالفاليت انترنا"وقال مصدر عسكري لموقع . عن صفقات التسلح مع سوريا 
  " .لم تظهر روسيا التفهم المطلوب لطلباتنا. علينا إعادة النظر في جميع الصفقات المقترحة مع روسيا 

  24/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   ال ترتدع باإلدانة بل بالعقاب والمحاسبةوغيرها" إسرائيل: "الزعبي .28
يست حنين زعبي، من كتلة التجمع الوطني دعت عضوة الكن:  وكاالت– برهوم جرايسي -عواصم 

إن "الديمقراطي، التي كانت على متن سفينة مرمرة، إلى محاكمة المجرمين، وقالت في بيان لها، 
إن إسرائيل تعتمد على . المطلوب اآلن هو العمل من أجل العدالة، التي لن تتطلب محاكمة المجرمين

كي نعتمد كشف حقائق كل الممارسات اإلسرائيلية دوليا، وقد التعتيم والتشويه والتضليل، وقد آن األوان ل
قالت اللجنة ما قلناه عشرات المرات، فالهجوم على السفينة غير قانوني وممارسات الجنود اإلسرائيليين 

ولو وقف خلف كل شهيد فلسطيني لجنة تحقيق دولية النشغلت األمم المتحدة . داخل السفينة هو إجرامي
تكدست اإلدانات، لكن هذا يزيد إصرارنا أن المطلوب هو ليس إدانة إسرائيل فقط بل بكل هيئاتها، ول

  ".محاكمة المسؤولين، فإسرائيل وغيرها ال ترتدع باإلدانة بل بالعقاب والمحاسبة
  24/9/2010الغد، عمان، 

  
  سان بالتعامل مع حماس بعد تعقيبها على اعالن مجلس حقوق االنالزعبييتهم " إسرائيل بيتنا" .29

، الذي يتراسه افيغدور ليبرمان، ان مطالبة النائبة )اسرائيل بيتنا(قال حزب :  زهير اندراوس-الناصرة 
زعبي بتقديم جنود الجيش االسرائيلي الى المحاكمة يثبت مرة اخرى ان زعبي تمثل حركة حماس، 

. س في الكنيستوعليه فان مكانها الطبيعي يجب ان يكون في المجلس التشريعي في قطاع غزة ولي
ان الجنود االسرائيليين تعرضوا لهجوم على متن سفينة مرمرة، وان حياتهم ' اسرائيل بيتنا'وزعم بيان 

  .كانت في خطر حقيقي
  23/9/2010القدس العربي، لندن، 

  
   حقل الغاز االسرائيلي تمارتطورشركة نوبل انرجي  .30

تقوم بتطوير مشروع تمار للغاز الطبيعي قالت نوبل انرجي يوم الخميس انها س:  رويترز–نيويورك 
  . تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي8.4قبالة ساحل اسرائيل لالستفادة من حقل تقدر احتياطياته بنحو 

وقالت الشركة ان التكلفة الرأسمالية االجمالية لتطوير الموقع ستبلغ نحو ثالثة مليارات دوالر وان 
  .والر مليار د1.1حصتها ستبلغ حوالي 

 200ويتضمن التطوير المبدئي لحقل تمار خمس ابار تحت الماء تبلغ الطاقة االنتاجية لكل منها ما بين 
  . مليون قدم مكعبة يوميا250مليون و

 15.625 بالمئة وديليك دريلنج 28.75 بالمئة من الموقع واسرامكو نيجيف 36وتمتلك نوبل انرجي 
  .ضا بينما تمتلك دور للتنقيب عن الغاز االربعة في المئة المتبقية بالمئة أي15.625بالمئة وافنير اويل 

  24/9/2010وكالة رويترز لألنباء، 
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   امير مخول ويوسف شمس في سجن الجلبوعاالسيرينالنائب نفاع يزور  .31
قام النائب سعيد نفاع هذا األسبوع بزيارة األسير أمير مخول وإبن الجوالن يوسف شمس، في : لندن

 ملتقيا إياهما في جلسة طويلة، تبادلوت فيها وجهات النظر في القضايا المختلفة وقد بدا سجن الجلبوع
  .مخول وشمس في معنويات عالية ومتابعا للقضايا العامة

وحول سير محاكمته يقول مخول انه مطمئن والجلسات األولى تبشّر بخير وهو على ثقة من أنها ستنتهي 
 تصب في مالحقة القيادات السياسية للعرب في الداخل، مثمنّا بما يرغب خصوصا وانها من األساس
  .عاليا حمالت التضامن معه محليا وعالميا

وطرح مخول أمام نفاع بعض القضايا التي تخص حياة األسرى والتي بحاجة إلى تضافر جهود وبالذات 
راءات اإلدارية التعسفية لدى أعضاء الكنيست، لمتابعة حلها خصوصا في كل ما يتعلّق بالعديد من اإلج

لمصلحة السجون والتي استطاع محاموه إثبات بطالن بعضها وعدم قانونيتها مؤخرا في موضوع اللقاء 
  .المفتوح ما بين المحامي والمتهم

  23/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

      فيها مقابل المقاومة الفلسطينية واللبنانية مبالغ " إسرائيل"قوة ردع : دراسة إسرائيلية .32
قللت دراسة إستراتيجية إسرائيلية من قوة ردع إسرائيل اليوم مقابل المقاومة :  وديع عواودة-حيفا 

  .الفلسطينية واللبنانية، ورأت أنها مبالغ فيها مقترحة وسائل بديلة لتعزيزها
إسرائيل هل تردع " الدراسة الصادرة عن معهد دراسات األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بعنوان 

 كانت السنة الوحيدة التي لم تتعرض خاللها إسرائيل في العقد األخير 2009تشير إلى أن " اإلرهاب؟
  .واحدة" انتحارية"لعملية فلسطينية 

مشكلتها " القوسية االتجاه" وفي الناحية المنهجية توضح الدراسة أن إسرائيل رغم اعتبارها الصواريخ 
على قياس عدد العمليات التي تسميها االنتحارية الناجحة ومحاوالت تعتمد باألساس , الحارقة مؤخرا

  .تنفيذها كمقياس للنشاط الفلسطيني المقاوم
إلطالق صواريخ يعكس ردعا تكتيكيا، بمعنى أن " االنتحارية" وتعتبر أن االنتقال التكتيكي من العمليات 

  .الت نجاحهاالفلسطينيين يعتمدون هذه الوسيلة ال غيرها بغية تحسين احتما
 في المقابل ال تتوافق الدراسة مع رؤية مسؤولين عسكريين وسياسيين أبرزهم رئيس االستخبارات 
العسكرية الجنرال عاموس يدلين الذي يرى أن الردع  اإلسرائيلي يشكل تفسيرا رئيسيا النعدام العمليات 

  .يرةالناجحة وتراجع نشاط حماس وحزب اهللا في اآلونة األخ" االنتحارية"
   أربعة أسباب

 في تفسير الهدوء الراهن، وتعتبرها أكثر منطقية -عدا الردع-وتشير الدراسة إلى أربعة أسباب أخرى 
  :وهي

  . تمأسس حماس وحزب اهللا كحكومة في غزة وحزب مشارك بالسلطة في لبنان-1
  . استغالل حركة المقاومة فترة الهدوء للتسلح-2
  .لبنان ولدى الفلسطينيين قد صرف أنظارها عن الصراع مع إسرائيل تأثير السياسة الداخلية في -3
  ".اإلرهابي" الحاجة إلى الشرعية الدولية التي يضر بها النشاط -4

  الوقاية
كما تشير الدراسة إلى دور عمليات اإلعاقة والوقاية اإلسرائيلية كبناء الجدار وتكثيف نشاط االحتالل في 

  .الفلسطينية بهذا المضمارالضفة الغربية وتعاون السلطة 
إذ ترى أن المعطيات ,  وتطرح الدراسة تساؤال عن إمكانية قياس الردع خاصة إذا تعلق بأحداث لم تقع

  .المتوفرة غير مفصلة بما يكفي الستنتاجات دقيقة عن العالقة السببية بين كمية العمليات وجدوى الردع
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 أن -ر تراجع النشاط الفلسطيني المقاوم ببناء الجدارالذي يفس- وبحسب الدراسة تظهر معطيات الشاباك 
 محاولة تنفيذ 36 أحبطت إسرائيل 2009المنظمات الفلسطينية تواصل الضغط على الزناد، ففي عام 

، وهذا يفيد برأي الباحث بأن تقديرات إسرائيل حول قوة 2008 محاولة عام 36عملية استشهادية مقابل 
  .ردعها مبالغ بها

اسة إلى أن الردع يعتمد على خلق تهديد بالرد يستمد من تجارب سابقة ومن عقوبات اقتصادية وتنبه الدر
  .وضغوط سياسية أيضا

   القوة المفرطة
وبنفس الوقت تحذر الدراسة من عدم جدوى الردع إذا تردت أحوال الطرف اآلخر، وتشير إلى صعوبة 

  .ردع منظمات ال تملك ما تخسره
 ال يقود بالضرورة إلى ردع ثابت -كما في حربي لبنان وغزة-القوة المفرطة  وتلفت إلى أن استخدام 

الرصاص "حيث تعرضت إسرائيل للضرر نتيجة اإلدانات الدولية القاسية بعد عملية , وذي مصداقية
  ".المصبوب

 كما تتحدث عن أهمية المحفزات وتحسين حال الفلسطينيين على غرار ما تشهده الضفة الغربية اليوم، 
  .من أجل خفض شهية المقاومة على التحرك والحد من قدرتها على تجنيد الناشطين

ما عدا - وتتوقع الدراسة أن تؤدي هذه المحفزات في المقابل إلى المساس بسياسات إسرائيل ضد حماس 
  . كالضغوط االقتصادية والدبلوماسية عليها-"إرهابية"منع عمليات 

 الفلسطينية على إسرائيل تنفيذ تهديدات الردع جراء ضغوط  كما يمكن أن يصعب تحسين األحوال
  .دبلوماسية خارجية عليها من قبل الدول المانحة خشية ضياع أموالها جراء استهدافها عسكريا

  ".لإلرهاب" وتشير إلى أن المحفزات المذكورة تستبطن مخاطر تفسيرها على أنها خنوع 
 تقديم المحفزات للفلسطينيين وتهديدات الردع، وترى أن  وتخلص الدراسة إلى ترجيح فكرة المزج بين

  .تحقيق هذه الغاية يمثل تحديا حقيقيا أمام صناع القرار في إسرائيل
أيار /في مايو" الحرية" وتختتم بالقول إن قرار إسرائيل تخفيف الحصار على غزة بعد حادثة أسطول 

وهل أدى تخفيف الحصار على غزة فعال ,  من شأنه أن يشكل معيارا أو قضية للدراسة والفحص2010
  إلى ردع إسرائيلي أقوى؟

  23/9/2010موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
  

   ويواصل حصار سلواناألقصى على دخول إجراءاتاالحتالل يفرض  .33
قررت السلطات اإلسرائيلية فرض منع دخول المسجد األقصى المبارك :  جمال جمال-القدس المحتلة 

 عاماً كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حمالت دهم واسعة النطاق في 50عن  أعمارهمللذين تقل 
 شعفاط وبيت حنينا والعيساوية وبلدة سلوان جنوب المسجد األقصى -العديد من أحياء القدس المحتلة 

د وجاءت الحملة عقب المواجهات التي اندلعت بع. المبارك، واعتقلت خاللها العديد من الفتيان والشبان
  .استشهاد سامر سرحان برصاص قوة مستعربة من جيش االحتالل

 خطيب المسجد األقصى -وندد سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية 
 الفلسطينيين إلى الرباط وعدم الرضوخ ألوامر االحتالل حتى تظل  بالقرار اإلسرائيلي، داعياً-المبارك 

  .ابها وأهلها الشرعيين القدس وفلسطين ألصح
، استفزازاتها وتحرشاتها بالفلسطينيين في بلدة "عيد المظلة"ـوواصلت الجماعات اليهودية، التي تحتفل ب

وال زالت بلدة سلوان تخضع لحصار عسكري مشدد في الوقت الذي تجوب البلدة دوريات  .سلوان
  .ة للتدقيق ببطاقات المواطنينعسكرية وشرطية، باإلضافة إلى نصب متاريس وحواجز عسكري
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وأعلنت سلطات االحتالل بأنها ستتخذ إجراءاتْ مشددة في مدينة القدس، كما ستلجأ إلى تحديد أعمار 
المصلين اليوم الجمعة في المسجد األقصى المبارك، وستمنع الشبان من الدخول إليه خشية االنتظام 

  .األقصى وتخترق شوارع البلدة القديمةبتظاهرات ومسيرات تنطلق بعد الصالة من باحات 
 الوضع في أن" الدستور" عدنان الحسيني محافظ مدينة القدس المحتلة في حديث لـأشارمن جانبه، 

 والعرب بان نللفلسطينيين هذه الممارسات رسالة واضحة أورأى الحسيني ، القدس متوتر ومشحون
وتوقع  .رف وليست حكومة سالم وامن واستقراراإلسرائيليين ال يريدون السالم وهذه حكومة حرب وتط

 االستيطان إن من الشهر الجاري باستئناف االستيطان وقال 26 تندلع مواجهة كبيرة بعد أنالحسيني 
  .والتهويد في القدس خاصة لم يتوقف

  24/9/2010الدستور، عمان، 
  

  تجدد المواجهات لليوم الثاني على التوالي: القدس .34
 مقدسياً بالرصاص المعدني، والعشرات بحاالت اختناق، مساء 15أصيب : مد القيق مح– القدس المحتلة

  . ، خالل مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة سلوان بين مقدسيين وجنود االحتالل23/9/2010الخميس 
كما أصيب جندياً إسرائيلياً خالل هذه المواجهات، التي امتدت في وقت الحق لتصل إلى منطقتي رأس 

  .  والعيسوية في القدس المحتلةالعامود
 وقعت مواجهات متفرقة في بلدة العيسوية بين الشبان المقدسيين وعناصر الشرطة التي حاولت كما

  . إغالق المدخل الرئيسي للبلدة في إطار تشديدات أمنية لمنع امتداد المواجهات إلى أرجاء القدس المحتلة
  24/9/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  تعرقل تحقيقاً حول اعتداء جسدي وجنسي على طفل فلسطيني" إسرائيل" .35

تعيق التحقيق في شكوى تقدم بها طفل فلسطيني " إسرائيل"قالت منظمات حقوقية، أمس، إن : )ب.ف.أ(
يقول إنه تعرض للضرب على يد جنود إسرائيليين واالعتداء الجسدي والجنسي من قبل )  عاما14ً(

  .عتصيون جنوب الضفة الغربيةمحقق إسرائيلي في مركز شرطة 
اللجنة العامة لمناهضة "و" الحركة العالمية للدفاع عن األطفال"وجاء ذلك االتهام في رسالة بعثت بها 

  .إلى الجيش والشرطة والمدعي العام اإلسرائيلي" التعذيب في فلسطين المحتلة
د االحتالل بالحجارة، واتهم  على االعتراف بالقيام برشق جنوإلجبارهانه تم ضربه ) أ(وقال الصبي

 الحديدية التي كان موثقا بها األصفادالمحقق اإلسرائيلي بتثبيت ملقط على أعضائه التناسلية وآخر على 
  .وهدده بتعذيبه بالكهرباء

في حال إدانة المحقق فانه معرض للسجن لمدة "وأكدت بانا شوغري بدران المديرة القانونية للحركة أنه 
  ".  سبع سنوات

  24/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

   آالف فلسطيني أسير لدى االحتالل حتى أيلول الجاريسبعة: تقرير .36
أكد تقرير إحصائي فلسطيني، أن عدد األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل : رام اهللا

اً ومركز  سجن22الجاري موزعين على   سبتمبر/ آالف أسير وأسيرة حتى مطلع أيلول7اإلسرائيلي، بلغ 
 يقضون حكما بالسجن مدى الحياة و يعيشون ظروفاً قاسية، بحسب  أسيرا792ًتوقيف وتحقيق، بينهم 

وقال  التقرير  الصادر عن دائرة اإلعالم في وزارة شؤون األسرى والمحررين في السلطة  .التقرير
 أسير من القدس، 203و من قطاع غزة،  أسيرا698ً من الضفة الغربية، و أسيرا5110ًالفلسطينية، إن 
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 أن عدد األسرى 23/9الخميس " قدس برس"وأضاف التقرير، الذي تلقته  .48 من فلسطيني الـ 204و
 معتقالً من إجمالي األسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة، بينهم 4847المحكومين يبلغ 

 منهم موقوفين 806مرات عديدة، و أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو ل792
  . معتقال دون محاكمة أو توجيه اتهام لهم199 اإلداريينوبانتظار المحاكمة، و فيما يبلغ عدد المعتقلين 

  23/9/2010قدس برس، 
  

  في سجون االحتالل" عمداء األسرى" أسيراً على قائمة 122 .37
 في بيان، أمس، عن ارتفاع قائمة عمداء أعلنت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى": الخليج "-غزة 

 أسيراً، بعد انضمام أربعة أسرى جدد أتموا اليوم 122األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي إلى 
  ".عامهم العشرين في السجون

  24/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  زة على غاإلسرائيلي مليون دوالر ألصحاب البيوت المدمرة بسبب العدوان 50:األونروا  .38
 ذكر الناطق باسم وكالة األونروا في غزة عدنان أبو حسنة أنه سيتم الشروع قريباً:  سمر خالد-غزة 

وأوضح  . مليون دوالر ألصحاب البيوت المدمرة خالل العدوان األخير على قطاع غزة50بتوزيع مبلغ 
مرحلة أولى، يتبعها  منزالً، ك1250ـ أبو حسنة في تصريحات صحفية أن المبلغ سيوزع لبناء أساسات ل
وأشار إلى أن المبلغ مقدم من ليبيا،  .مراحل أخرى إلكمال بناء المنازل حسب توفر الدعم الالزم لذلك

  .والتي خصصتها خالل القمة العربية الماضية، وسيبدأ توزيعه خالل األسابيع القليلة القادمة
  24/9/2010الرأي، عمان، 

  
  اإلسرائيلية" ليفي"جر مظاهرة فلسطينية ضد متا: رام اهللا .39

، "اللجان الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان"تظاهر عشرات المواطنين الفلسطينيين، بدعوة من : رام اهللا
اإلسرائيلية في محافظة رام اهللا، في إطار الجهود " ليفي"، أمام أحد فروع محالت 23/9يوم الخميس 

ت، وفي ظل اتهام جمعية حماية المستهلك الفلسطينية الرامية إلى تعزيز حملة مقاطعة بضائع المستوطنا
  .بأن هذه المتاجر تعتبر واجهة لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي

  23/9/2010قدس برس، 
  

  اعتقال مدير مركز شبابي وتحذيره من مغبة االختالط بين الجنسين: غزة .40
 أمس مدير مكتب مركز ي غزةفاحتجز جهاز األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة : غزة

وأجرى ضباط .  الشبابي في قطاع غزة مهيب شعت نحو ثالث ساعات في مجمع أنصار األمني"شارك"
وقال شعت  .من الجهاز تحقيقات مع شعت تناولت نشاطات المؤسسة، خصوصاً االختالط بين الجنسين

 مجمع أنصار إلىركز واقتادوه  مقر المإلى إن ثالثة من عناصر األمني الداخلي وصلوا "الحياة"لـ
الضباط حذروه من مغبة مواصلة تنفيذ أنشطة مختلطة بين «األمني قبل ظهر أمس، مضيفاً أن 

  . المركزإغالق، ملمحين الى أنه في حال استمرت الحال على ما هي عليه، سيتم »الجنسين
  25/9/2010الحياة، لندن، 

  
   غالبية الفلسطينيين تؤيد المفاوضات وترفض العمل العسكري في هذه المرحلة":استطالع" .41
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من % 54.3، أن "jmcc " أظهر استطالع للرأي أجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال:رام اهللا
الفلسطينيين، يعتقدون أن االستجابة الفلسطينية الستئناف مفاوضات السالم تخدم المصلحة الفلسطينية، 

إن االستجابة لطلب اللجنة الرباعية استئناف المفاوضات كانت بسبب % 58.8 ذاته قالت وفي الوقت
إن االستجابة كانت ناجمة عن االعتقاد بإمكانية نجاح هذه % 34.2الضغوطات الخارجية، فيما قال 

 في الضفة 2010 سبتمبر/  أيلول15 و11وبين االستطالع الذي أجري في  الفترة بين  .المفاوضات
تعتقد أنه لن يحصل تغير % 55.7 شخص، أن أكثرية من 1200ربية وقطاع غزة، وشمل عينة من الغ

  .قالوا عكس ذلك% 38.3كبير على الوضع القائم نتيجة المفاوضات مقابل 
 من العام أبريل/ في نيسان% 14.8ويظهر االستطالع أن نسبة الثقة بالرئيس محمود عباس ارتفعت من 

  . الجاريسبتمبر/ يلولفي أ% 19الحالي، إلى 
، إلى 2010 أبريل/ في نيسان% 36.2وبالنسبة للتنظيمات السياسية فقد تحسنت نسبة الثقة بفتح من 

، والجبهة الشعبية %13.2 الحالي، وحلت حماس في المرتبة الثانية بنسبة ثقة سبتمبر/ في أيلول% 40.7
  .طلعين إنهم ال يثقون بأحدمن المست% 30.8في حين قال % 2.9في المركز الثالث بنسبة 

وأوضح االستطالع أن نسبة الذين يرون تحسنا في األداء األمريكي الدبلوماسي تجاه قضايا الشرق 
  . الجاريسبتمبر/ في أيلول% 13.9 إلى 2010 أبريل/ في نيسان% 10.1األوسط ارتفعت من 

نيين من أجل الوصول ألهدافهم أن المفاوضات هي اإلستراتيجية األكثر فعالية للفلسطي% 52.9واعتقد 
قالوا إن المقاومة الالعنيفة هي % 15.7قالوا إن المقاومة العنيفة هي األفضل، و% 25.7الوطنية، مقابل 

 مستوطنين قرب 4إن العملية العسكرية األخيرة التي أدت إلى مقتل % 52الرد األفضل، في حين قال 
  .يعتقدون أنها تخدم المصلحة% 25.6بل الخليل، تضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية مقا

ويشير االستطالع إلى أن نسبة الرضى عن الطريقة التي يدير الرئيس بها عمله في رئاسة السلطة 
  .             الحاليسبتمبر/ في أيلول% 53.9 الماضي إلى أبريل/ في نيسان% 48.6الفلسطينية ارتفعت من 

 في صفوف من يرون أن األمن واألمان قد تحسن في عهد وبخصوص أداء الحكومة فإن هناك ارتفاعاً
خالل شهر % 50.7 من العام الحالي إلى أبريل/ في نيسان% 43.7الحكومة برئاسة سالم فياض من

 في صفوف من يرون أن األمن  الجاري، وفي الوقت ذاته يظهر أن هناك انخفاضاًسبتمبر/ أيلول
 أبريل/ في نيسان% 32.4 هنية من إسماعيل برئاسة واألمان تحسن في ظل الحكومة في قطاع غزة

  . الحاليسبتمبر/ في أيلول% 30.2الماضي إلى 
من المستطلعين أن مستوى حرية التعبير والتجمع وغيرها بالضفة قد تحسن، مقابل % 38.9واعتبر 

مع من المستطلعين إن مستوى حريات التعبير والتج% 17.5قالوا إنه تراجع، في حين قال % 23.2
  .قالوا إنه تدهور% 40.8وغيرها في قطاع غزة تحسن، مقابل 

% 68.5وفيما يتعلق بالمسؤولية عن أزمة المياه المتفاقمة في المناطق الفلسطينية، فقد حملت أكثرية من 
  .للمجالس المحلية% 14.1للسلطة الوطنية، و% 14.9، مقابل "إسرائيل"ـالمسؤولية ل

مسؤولية % 31، حملت أكثرية يوليو/  تموز17لبلدية التي كانت مقررة في وبالنسبة إللغاء االنتخابات ا
  .للحكومات األجنبية% 30.7لفتح، و% 23.1تأجيلها في اللحظة األخيرة إلى السلطة الفلسطينية، و

من % 62.5وفيما يتعلق بالجدل الذي ثار حول تزايد بعض مظاهر التزمت في المجتمع، فقد قال 
قالوا إنهم يفعلون، وعند سؤال الذين أجابوا % 36.7 يصافحون الجنس اآلخر، مقابل المستطلعين إنهم ال

منهم إن ذلك يعود ألسباب دينية، % 85.9بأنهم ال يصافحون الجنس اآلخر عن السبب؛ قالت أكثرية 
  .أحالوا ذلك ألسباب اجتماعية كالعادات والتقاليد% 13.9مقابل 

  23/9/2010، )وفا(ية وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
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وتباينـات حـول    .."الثوابـت " على   إجماع ":الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني      " .42

  األدوات
اللقاء " شكل العنوان الجامع لكل ما طرح باألمس في "البعد العربي للقضية الفلسطينية": وسام متى

، والذي هدفت من "ماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينيالهيئة الوطنية لح" الذي عقدته "التشاوري العربي
خالله إلى االسترشاد بآراء أوسع شريحة من المثقفين والناشطين العرب على اختالف انتماءاتهم 

  . األيديولوجية والفكرية
من  بدا بدوره قاسماً مشتركاً بين المشاركين، وإن كان كثر قد اشتكوا "الدفاع عن الثوابت الفلسطينية"

 إلى شعارات فضفاضة يتم تردادها منذ أكثر من ستة عقود، حتى باتت تثير التشكيك "الثوابت"تحول هذه 
لكثرة المؤتمرات واللقاءات والمبادرات، التي لم تؤت ثمارها حتى اآلن، وهو ما يتبدى في عجزها عن 

ة فاشلة، ومقاومة عسكرية تغيير المسار االنحداري للعمل الوطني الفلسطيني، في ظل خيارات تفاوضي
  . قاصرة، وانقسام فصائلي على سلطة وهمية تحت االحتالل

، الذي يأتي في سياق االستعداد لعقد المؤتمر التأسيسي للهيئة، بدا أشبه بعملية "اللقاء التشاوري العربي"
ر جديد للعمل عصف ذهني طُرح فيها الكثير من األفكار والتطلعات والهواجس التي قد يثيرها تشكيل إطا

الوطني الفلسطيني، يجمع المبادرون إليه على أنه ليس فصيالً جديداً وال هيئة بديلة عن منظمة التحرير 
الممثل الشرعي "الفلسطينية، وإن كان معظم المشاركين قد شكك في شرعية المنظمة التي يفترض أنها 

  . "للشعب الفلسطيني
وأهدافه، إذ تحدثت خاللها شخصيات معنية بالقضية الفلسطينية الجلسة االفتتاحية اختزلت طبيعة اللقاء 

من فلسطين ولبنان وسوريا ولبنان واألردن والجزائر والمغرب، طرحت رؤى بدت متقاربة في ما يتعلق 
بالوضع الفلسطيني الراهن وتكامل الدور العربي في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، على عكس جلسات 

لها تناقضات حادة في مواقف الشخصيات الفلسطينية والعربية المشاركة، كل النقاش التي برزت خال
  . بحسب موقعه السياسي وانتمائه األيديولوجي

، بهذه العبارة استهل رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص كلمته، التي "فلسطين هي محور الثوابت"
تاريخ القضية الفلسطينية ينذر بأن " الحص من أن وحذّر. تالها بالنيابة عنه الوزير األسبق عصام نعمان

، ال "الكلمة الفصل في نهاية المطاف لن تكون إال لتوازن القوى الدولية وموقع الكيان الصهيوني منه
  . "التباينات والنزاعات العربية القائمة"سيما في ظل 

 الكبيرة التي حققتها المقاومة علي فياض فشدد على ضرورة االستفادة من االنجازاتاللبناني أما النائب 
 حيث تسعى الواليات المتحدة إلى "أننا نعيش عقد األزمات الكبيرة"في لبنان وفلسطين، لكنه حذر من 

  . تفجير التناقضات الطائفية في المنطقة بما يهدد انجازات المقاومة
تمر في مرحلة القدس "من جهته، حذر مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر من أن 

المشروع الصهيوني وصل إلى مرحلة متقدمة من أسرلة المدينة وطرد سكانها "، مشيراً إلى أن "خطيرة
  . "وخلق وقائع على األرض لزيادة الوجود االستيطاني

أما االنقسام الفلسطيني فشكل محوراً أساسياً لكلمة األمين العام السابق لجبهة التحرير الجزائرية عبد 
 المهري الذي دعا إلى االستفادة من تجربة الثورة الجزائرية التي استندت إلى استراتيجة مفادها الحميد
 التحرير يجب أن يجمع الجزائريين من دون استثناء، بغض النظر عن اختالفاتهم السياسية "أن

 وحال دون الدرع الذي حمى وحدة النضال،"، مشيراً إلى أن هذه االستراتيجية شكلت "واأليديولوجية
  . "االنزالقات الخطيرة في معركة التحرير

، فانطلق من مقاربة تاريخية تناول خاللها محطات "مؤتمر األحزاب العربية"أما عبد العزيز السيد، من 
عديدة أظهرت خاللها األنظمة العربية الرسمية تآمرها على القضية الفلسطينية، فيما شدد رئيس الوزراء 
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، مستغرباً "يرفضون فكرة الوطن البديل جملة وتفصيال" األردنيين أند عبيدات على األردني األسبق أحم
  .  في ظل العدوان اإلسرائيلي المتواصل"االنقسام المريع في الصف الفلسطيني"استمرار 

، مشدداً "يخاطب الجيل الفلسطيني الجديد"من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة بالل الحسن إن هذا اإلطار 
ى أن الهدف الذي قامت من أجله الهيئة هو مواجهة مهمات سياسية ونضالية مباشرة، لكنه أشار إلى عل

 لها، ال سيما في ما يتعلق بمواجهة المشروع الصهيوني بما يمثله من خطر على الشعوب "أعمق"أبعاد 
  . العربية

ذي دعا إلى استعادة البعد عزمي بشارة ال. جلسات النقاش السياسي للقاء، استهلها المفكر العربي د
وشدد على أن المقصود . العربي للقضية الفلسطينية لتقديم نموذج بديل عما تقدمه األنظمة الرسمية

، بما يتعدى الشعارات الفضفاضة "الثوابت غير القابلة للتصرف"بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني هو 
 في القضية الفلسطينية كانت النموذج الذي قدمته اتفاقية واعتبر بشارة أن الخطيئة األولى. القابلة للسخرية

، بما فرضته من مقاربة خطيرة للصراع، وهي تكريس مقولة أن "إسرائيل"كامب ديفيد بين مصر و
ووصف بشارة . قضية فلسطين هي للفلسطينيين، وأن على كل دولة أن تستعيد أراضيها المحتلة بنفسها

رب الهوية العربية بالعمق، خاصة أن القضية الفلسطينية كانت محور هذا التوجه بأنه مدمر ألنه يض
  . الهوية العربية أقله منذ الحرب العالمية األولى

أما الخطيئة الثانية، فكانت بحسب بشارة القبول بسلطة فلسطينية تحت االحتالل، مشيراً إلى أن هذا 
ورأى بشارة أن كل . ق بعد الغزو في العرا"مجلس الحكم المؤقت"السلوك شكل نموذجاً لتشكيل 

مفاوضات تجري تعني تراجعاً وتآكالً للقضية الفلسطينية، وهو أمر ينطبق على المفاوضات المباشرة 
وأشار بشارة إلى أن . حالياً، وخاصة أن المفاوضين الفلسطينيين قد ذهبوا إليها من دون أي مرجعيات

 أعقبالواليات المتحدة وإسرائيل، بعد الخالف الذي المفاوضات الحالية تأتي لتصحيح العالقات بين 
  .  في هذه العملية"كومبارس"انتخاب بنيامين نتنياهو، أما العرب فلم يكونوا سوى 

النقاشات التي تلت تقديم الورقة عكست تباينات كبيرة في مواقف المشاركين، سواء في ما يتعلق بأبعاد 
البعض على طابعه اإلسالمي، أو في األدوات التي يجب ، خاصة في ظل تركيز "إسرائيل"الصراع مع 

استخدامها، حيث رأى البعض أن الخيار العسكري هو األداة الوحيدة للتحرير، إلى جانب الكثير من 
  . األفكار التي طرحت على المستوى التنظيمي، وإن كان الجميع قد اجتمع على العناوين الكبرى للقاء

 فإن ما طرح من أفكار يكتسب أهمية كبيرة في إطار "السفير"ـوبحسب ما أشار بالل الحسن ل
المشاورات التي تجريها الهيئة قبل مؤتمرها التأسيسي، موضحاً أن هذه التباينات ال تمثل تناقضات داخل 

  . الهيئة، وإنما تعبر عن آراء قيمة يمكن البناء عليها
د اللقاء يكتسب أهمية خاصة في ظل األوضاع  إلى أن عق"السفير"من جهته، أشار حاتم عبد القادر لـ

الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما يجري اليوم في فلسطين يتطلب إقامة إطار 
وأوضح أن . كهذا بهدف تنسيق الجهود الفلسطينية والعربية لمواجهة العدوان اإلسرائيلي المتواصل

نقاش ال تمنع من التوصل إلى تعاون بين كل القوى، خاصة أن المطروح التباينات التي شهدتها جلسات ال
  . هو إطار للعمل الوطني الفلسطيني على أساس التفاهم على الثوابت

. "ال خصوصية ألي وطن عربي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية"وقال األسير المحرر سمير القنطار إن 
له لترجمة الحفاظ على الثوابت بالبندقية، فهي، بحسب وشدد على أن على الملتقى أن يضع آليات عم

 عدم االكتفاء إلى، فيما دعا الباحث االستراتيجي أنيس النقاش "تجربتي، وحدها القادرة على إعادة الحقوق
بمسألة تثبيت الثوابت، وإنما إعادة الوهج إليها من خالل حركة شعبية واسعة، يكون الشباب جزءاً أساسياً 

رح تشكيل منسقية شبابية عربية رمزها سمير القنطار، على أن تعمل تحت مظلة األمانة العامة واقت. فيها
  . للهيئة
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 "السفير"، في حديث لـ"كفاية"بدوره، شدد الكاتب المصري أحمد بهاء شعبان، وهو أحد مؤسسي حركة 
ب العربية أن تسهم من على أهمية تأسيس هيئة مدافعة عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، يمكن للشعو

ويؤكد شعبان أن الشارع . خاللها في النضال إلى جانب الفلسطينيين ضد السياسة العدوانية إلسرائيل
العربي، والمصري خصوصاً، مهيأ لهذه األهداف النضالية، خاصة بعدما تمكن من إسقاط اتفاقية كامب 

 في حال لم يتمكن الفلسطينيون من الخروج ديفيد، لكنه أشار إلى أن هذا الزخم الشعبي عرضة للتراجع
  . من نفق االنقسام المظلم

  24/9/2010السفير، بيروت، 
  

  "اللقاء التشاوري" شخصية فلسطينية تنتقد 32 .43
اللقاء التشاوري "دعت مجموعة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية في بيان، أمس، إلى عدم حضور 

الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة " بيروت بدعوة من  الذي يعقد في"العربي األول بشأن فلسطين
 .، معتبرة أن في وثائق اللقاء تجاهالً لحقيقة القضية الفلسطينية"للشعب الفلسطيني

وأشارت المجموعة الموقعة على البيان، إلى أن الوثيقة التأسيسية للقاء التشاوري، تتحدث في بندها 
، بغض النظر عن أحوالهم )عرباً وغير عرب(بين الشعوب واألفراد السادس، عن إمكانية تحقيق السالم 

في هذا دعوة لقبول االحتالل والتعايش معه، بدالً "واعتبرت المجموعة أن . الطائفية وانتماءاتهم الدينية
عانت منها القضية الفلسطينية " التي "استخدام العبارات الغامضة"، منتقدة "من التركيز على هدف التحرير

 ."ل العقود الماضيةخال
لكن قضية فلسطين "وانتقدت المجموعة الحديث عن التحرر من العنصرية الصهيونية، إذ اعتبرته صائباً 

، " بل في االحتالل الذي يجب أن يتم الحديث عنه وإزالته من دون مواربةإسرائيلليست في عنصرية 
ث جاء التأكيد على ضرورة التمسك بالميثاق كما أشارت إلى البند الخامس من وثيقة اللقاء التشاوري، حي

المنظمة "الوطني الفلسطيني الذي قامت على أساسه منظمة التحرير الفلسطينية، واعتبرت المجموعة أن 
قامت على الميثاق القومي ال الوطني، والميثاق القومي ال يتحدث عن التعايش وال عن حل الدولـة 

على أن فلسطين وطن عربي، ويتحدث عن تقرير المصير بعد ) ينص... (الواحدة أو حل الدولتين بل
  . "التحرير، وعن أن الوحدة العربيـة وتحرير فلسـطين هدفان متكامالن

تركت األبواب مشرعة للدخول في المفاوضات والتعايش "وفيما اعتبر البيان أن وثائق اللقاء التشاوري 
تضم أنصاراً لحركتي فتح وحماس، وكأنها محايدة في "ء ، أشار إلى أن الهيئة الداعية للقا"مع المتفاوضين

، متسائال "الخالف بين التنظيمين، وتتجاهل بأن المسؤولين عن نكبة أوسلو هم قيادة فتح االستسالمية
أليس للهيئة رأي في تحديد المسؤولية التي تقع على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي أوصلت "

تم التركيز ... بدالً من الحديث عن تعريب المقاومة بكل أشكالها«، ومعتبراً انه »القضية لما وصلت إليه
  . "على ما يستنتج أنه دعم عربي لكيان فلسطيني

ومن الموقعين على البيان، ناجي علوش، بهجت أبو غريبة، بسام أبو غزالة، فتحي أبو عرجة، حمدي 
  .  شخصية وطنية فلسطينية أخرى27و، مطر

  24/9/2010وت، السفير، بير
  

  تقرير يحذر من استمرار منع تصدير منتجات غزة .44
حذر تقرير فلسطيني نشر أمس، من تداعيات استمرار االحتالل في منع تصدير منتجات : ).أ.ب.د(

" بال تريد"ونبه مشروع متابعة أداء المعابر، الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني . قطاع غزة إلى الخارج
إغالق معابر غزة أمام تصدير " إسرائيل" الدولي، في تقرير دوري له إلى أن مواصلة بتمويل من البنك

وذكر أن هذا الوضع . منتجات القطاع من شأنه أن يبقي على محدودية العملية اإلنتاجية في القطاع
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مصانع سيبقي العملية اإلنتاجية في القطاع معتمدة على السوق المحلية، ما يعني أن العدد المحدود من ال
  .العاملة في القطاع ال يزال يعمل

  24/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  وصول قافلة المساعدات الطبية السورية إلى قطاع غزة .45
، قافلة المساعدات السورية الطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح 23/9وصلت ظهر يوم الخميس : غزة

في بيان لها، أن الوفد السوري المرافق للقافلة وقالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية بغزة،  .الحدودي
 فردا ويحمل مساعدات طبية دخلوا عبر معبر رفح، في حين أن باقي مساعدات 26والذي يتكون من 

وكانت السفينة السورية انطلقت من ميناء طرطوس منذ  .التجاري" العوجة"القافلة ستدخل عبر معبر 
 طناً من المساعدات 40 طناً من المساعدات اإلنسانية بينها 650يومين، وتحمل على متنها ما يقرب من 

  .الطبية مقدمة كمعونة من الشعب السوري إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
  23/9/2010قدس برس، 

  
  الجميع سيدفع الثمن إن فشلت جهود تحقيق السالم: الدولتينملك األردن يدعو إلى حل  .46

 الثاني أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق الـسالم               أكد الملك عبداهللا   : بترا –نيويورك  
الدائم في الشرق األوسط، مشددا جاللته على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلـة للحيـاة وذات                 
  .السيادة، والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، يمهد الطريق للوصول إلى السالم اإلقليمي الشامل

وحذر جاللته في كلمة ألقاها امس الخميس ، خالل ترؤسه الوفد األردني المشارك في اجتماعات الدورة                
 للجمعية العامة لألمم المتحدة في مدينة نيويورك، من أن الجميع سيدفع الثمن إن فـشلت جهـود           65الـ  

 إلى المزيد من الحروب،     تحقيق السالم، ومن أن البديل هو المزيد من المعاناة واإلحباطات، التي ستؤدي           
  .وتداعيات ذلك على األمن واالستقرار في الشرق األوسط وخارجه

   24/9/2010الدستور، عمان، 
  

  ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة األسلحة النووية: األردنية هيئة الطاقة الذرية .47
كـد ضـرورة انـضمام       قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ان االردن يؤ           : بترا –فيينا  

  .اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية واخضاع كافة منشاتها النووية لضمانات الوكالة
 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان من شان          54واضاف خالل في كلمة االردن في الـدورة        

النتشار ويمهد النشاء منطقـة خاليـة مـن         انضمام اسرائيل للمعاهدة ان يحقق عالمية معاهدة الحد من ا         
  .االسلحة النووية في الشرق االوسط، ما يسهم في احالل السلم واالمن الدوليين

  24/9/2010الرأي، عمان، 
  

   والمسجد االقصى بتمويل اردنيالصخرةمشروع ضخم النارة قبة  .48
 مشروعا ضخما النـارة     اعلن مدير اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب الخميس ان        :  ، ا ف ب    -القدس  

وقال الـشيخ عـزام      .قبة الصخرة والمسجد االقصى والحرم الشريف برعاية اردنية يجري تنفيذه حاليا          
تبرع لتمويل خمسة مـشاريع للحـرم       "ان العاهل االردني عبد اهللا الثاني       " فرانس برس "الخطيب لوكالة   

ـ            ".شكل خـاص والحـرم الـشريف     الشريف، من بينهم مشروعا ضخما النارة قبة الصخرة واالقصى ب
 3،5( مليون دينـار     2،5تقدمنا بدراسة لخمسة مشاريع تخص الحرم الشريف بلغت ميزانيتها          : "واضاف

  )"مليون دوالر
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هذه المشاريع تشمل انارة وفرش المسجد االقصى وقبة الصخرة وسيارة للنظافـة ومولـدات              "وتابع ان   
  ".حف االسالمي بمادة الرصاصكهربائية وتصفيح مسجد النساء والمكتبة والمت

  
  
  

وضع اربعين كشافا عند الزوايا المختلفة لقبة الـصخرة بقـوة           "وتابع الخطيب ان مشروع االنارة يشمل       
 كشافا النارة االقصى والحرم الشريف وتمديد الـشبكات الكهربائيـة واعـادة             170 واط ووضع    1400
  "." دينار اردني الف400كلفة المشروع ستبلغ نحو "واوضح ان ". تاهيلها

  24/9/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
  

   سيجر تهجيراً جديداً وحروباً "إسرائيل"مشروع يهودية : الفاتيكان  إلى باباة رسالفيعون  .49
النيابي اللبناني ميشال عون البابا بينديكتوس السادس عشر        » التغيير واإلصالح «دعا رئيس تكتل    : بيروت

تفريغ األرض من سـكانها     «، محذراً من    »وقف تهويد القدس واحالل السالم    الضغط على اسرائيل ل   «إلى  
  .»األصليين، وجعل مهد السيد المسيح من دون مسيحيين

 تـشرين األول    10وقال عون في رسالة إلى البابا والسينودس من أجل المشرق الذي تنطلق اعماله في               
ال يوجـد   «: ها في مؤتمر صحافي عقده أمس     المقبل، وإلى المشرقيين مسيحيين ومسلمين، تال     ) اوكتوبر(

سبب واحد وحيد لنزوع المسيحيين إلى الهجرة، ومسؤولية النزيف البشري في المـشرق ال تقـع علـى             
الخوف من التطرف الديني فقط، بل إن الوضع االقتصادي المتـردي والـسياسي المتقلـب والحـروب                 

لسطين والتطهير العرقي ضد سكانها العرب مـن        المتتالية واستعمار المنطقة وتأسيس إسرائيل وتقسيم ف      
مسلمين ومسيحيين، واستكمال الضغوط عليهم لتهجير ما تبقى منهم، ورفض حق عودتهم إلى بالدهـم،               
شكلت أسباباً أكثر من وجيهة للهجرة، وهنا يندرج مخطط توطين الفلسطينيين في البلدان التـي هجـروا                 

  .»عهإليها، وهو ما نرفضه ونسعى الى عدم وقو
الكالم والعمل على يهودية دولة إسرائيل، هو إلغاء صريح لرسالتين سماويتين يؤمن بهما أكثر              «وأكد أن   

 مليون إنسان، ما يشكل طعنـة       12 باليين إنسان دفعة واحدة، وتكريس أحادية دينية يؤمن بها نحو            3من  
  .»للحضارة واإلنسانية وتأسيساً لحروب مقبلة

سيحيون المشرقيون السعي الى وقف هجرة األقوام التاريخيـة مـن آشـوريين             كذلك ينتظر الم  «: وتابع
وكلدان وسريان، كما ينظرون إلى الكرسي الرسولي كمساعد على ترسيخ حضورهم في بالدهم، ووقف              
تهجيرهم أو هجرتهم منها، خصوصاً في فلسطين والعراق ولبنان في ظل سياسـات تـديرها حكومـات                 

  .»صول إلى هذه النتيجةغربية ودولة إسرائيل للو
  24/9/2010الحياة، لندن، 

  
  بالعمل على الحد من االنتشار النووىها  لتشكيكها فى التزام"الوقاحة" بـ"إسرائيل"مصر تتهم  .50

شنت مصر هجوماً حاداً على إسـرائيل، خـالل اجتماعـات الجمعيـة             : هشام عمر عبدالحليم ووكاالت   
ة الذرية، أمس األول، مطالبة بضرورة إخضاع المنشآت النوويـة          العمومية العادية للوكالة الدولية للطاق    

ـ        لتشكيكها فى التزام مصر بالعمل على الحد       » الوقاحة«اإلسرائيلية للتفتيش من قبل الوكالة، متهما إياها ب
  .من االنتشار النووى

 دولـة إن    151وقال على عمر سرى، مندوب مصر بالوكالة الدولية، أمام الجمعية العمومية، التى تضم              
وهى كلمة باللغة اليديـشية تـستخدم أيـضا فـى           » المعنى التام لكلمة شوتسباه   «مندوب إسرائيل وضح    

بخالف إسرائيل التى عرف عنها أنهـا ال        «اإلنجليزية بمعنى الجرأة أو الوقاحة، مضيفا باللغة اإلنجليزية         
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ن األسلحة النووية فإن جهود     تقدم أكثر من الكالم من أجل تحقيق هدف الوصول إلى شرق أوسط خال م             
باإلضافة إلى محاوالت إسرائيل الواهية للتـشكيك       «: وقال سرى » .موثقة بصورة جيدة  .. مصر الدؤوبة 

فى التزام مصر الثابت بنزع األسلحة النووية والحد من االنتشار النـووى فـإن الهـدف الوحيـد مـن                    
  . »المؤسسة المعنى التام لكلمة وقاحةالتصريحات التى أدلى بها ممثل إسرائيل هو أن يظهر لهذه 

  24/9/2010، المصري اليوم، القاهرة
  "أسطول الحرية" اإلنسان حول حقوقتركيا ترحب بتقرير  .51

بتقرير مجلس حقوق اإلنـسان     " حماس"رحبت أنقرة وحركة    ": وكاالت "- غزة   -  القدس المحتلة  - أنقرة
" منحاز"التقرير واصفة إياه بأنه     " إسرائيل"ورفضت  ،  "أسطول الحرية "التابع لألمم المتحدة بشأن مجزرة      

.  
تجـاوزت حقوقهـا   " إسرائيل"ورحب وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو بحياد التحقيق، مؤكداً أن  

وقال أوغلو للصحافيين في نيويورك على هامش الجمعية العامة         . أيار  /عندما هاجمت األسطول في مايو    
إنـه  "وأضاف   " .إننا نقدر ذلك  . حيادي تماماً ويستند إلى أدلة متينة       " المجلس   للمنظمة الدولية إن تقرير   

  " .يستجيب لتوقعاتنا
" إسـرائيل "ضـد  " أدلة واضحة تسمح بدعم إجراء مالحقـات "وأكد التقرير الذي نشر األربعاء أن هناك  

  .لجرائم تضمنت القتل العمد والتعذيب في أعقاب الهجوم على األسطول 
  24/9/2010، لشارقةالخليج، ا

 
  "أسطول الحرية" مجزرة علىباالعتذار" إسرائيل"غول يجدد مطالبة  .52

إلى االعتذار من بـالده عـن       " إسرائيل"جدد الرئيس التركي عبداهللا غول، أمس، دعوة        : )آي.بي  .يو  (
من " لييناإلسرائي"مجزرة أسطول الحرية، وأكد أنه ال يمكن تحقيق تقدم في المفاوضات بين الفلسطينيين و             

  .دون إنهاء المأساة اإلنسانية في غزة
على " اإلسرائيلية"وقال غول في خطاب أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، ان الهجوم الذي نفذته القوات               

تركيـا تتوقـع اعتـذاراً رسـمياً        "، أضاف   "عمل غير مقبول يعد انتهاكاً للقانون الدولي      "األسطول، هو   
، وقال انه يعلق أهمية كبيرة على عمل لجنة التحقيـق           "جوعة للضحايا وللجرحى  وتعويضاً للعائالت المف  

، وأعرب عـن    "اإلسرائيلي"الدولية ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان حول الهجوم            
  .رضا تركيا عن التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق أول أمس 

، وأعـرب   "شرق األوسط هو المفتاح لمستقبل سلمي ومستقر للعالم       السالم في ال  "وأكد الرئيس التركي ان     
  .     عن األسف لكون غياب السالم كان له تداعيات خطيرة وعكسية على بقية العالم 

 24/9/2010، الخليج، الشارقة
 

   دوراً أوروبياً إلنجاح المفاوضاتيريدانبرلسكوني ومبارك  .53
رئيس الوزراء اإليطالي سـيلفيو برلـسكوني   مبارك و محمد حسني    الرئيس المصري  طلب: )ب.ف  .ا  (

كما الفلسطينية،  -" اإلسرائيلية"تدابير لقيام الظروف المناسبة لمتابعة المفاوضات       " إسرائيل"ضرورة اتخاذ   
كي تمدد قرار تجميد بناء المستوطنات في الضفة        " إسرائيل" دول االتحاد األوروبي الضغط على       علانه  

وأبدى مبارك اعتقاد مصر بأن     . ى ضرورة توحيد الجهود لضمان نجاح المفاوضات        الغربية ، مشدداً عل   
على دول االتحاد األوروبي أن تضطلع بدور مهم، مع أعضاء اللجنة الرباعية والمجتمع الدولي برمتـه،                

  . في مجال دعم المفاوضات 
 24/9/2010، الخليج، الشارقة

 



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1917:         العدد       24/9/2010الجمعة  :التاريخ

  ركة حماس  المسؤول األمني في حعنتوقع اإلفراج : مصر .54
محمد خميس دبابش   » حماس« كشف مصدر مصري رفيع امس أن المسؤول األمني في حركة            :القاهرة  

وكاد أن يتـسبب احتجـاز دبـابش        . سيتم إطالقه خالل ساعات وتسليمه إلى الجانب الفلسطيني في رفح         
 يمـس   ألن الحركة ترى أن دبابش ليس ضالعاً في أي شـيء          » حماس«بأزمة جديدة بين مصر وحركة      

في جلسات الحوار التي عقدت في القاهرة العام        » حماس«األمن المصري، خصوصاً أنه شارك في وفد        
  .الماضي

، »احتجاز دبابش كان احترازياً الستكشاف أمور قد تكون غامـضة         «وقالت مصادر مصرية موثوقة إن      
  .نافية ما تردد من أنه على علم بقتلة الجندي المصري على الحدود

  24/9/2010،  اإلخباريةوكالة سما
 

  غزةعن   الظالمحصاراليطالب برفع  ورفض ربط اإلرهاب باإلسالميأمير قطر  .55
دعا أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المجتمع الدولي إلى الـضغط علـى إسـرائيل لرفـع                     

لكبير أن يـتم    المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة، كما شدد على أنه من الخطأ ا            " الظالم"الحصار  
  .ربط اإلرهاب باإلسالم

وأضاف الشيخ حمد في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك أن الحرب علـى اإلرهـاب                 
  .وال شروط قانونية أو أخالقية تضبطها, أدخلت العالم في حرب ال حدود وال نهاية وال منطق لها

كما أن األوضاع ما زالت     , تنتظر الحل العادل منذ عقود    وقال الشيخ حمد إن القضية الفلسطينية ما زالت         
  .غير مستقرة بالعراق والصومال وأفغانستان

وأضاف أن الجميع يدرك أن الدول العربية لن تقبل بالسالم الذي تريد إسرائيل فرضـه خـارج نطـاق                   
  .شعب الفلسطينيمشددا على أن السالم الدائم هو السالم العادل الذي يضمن حقوق ال, الشرعية الدولية

 24/9/2010، العرب، الدوحة
     

  67يدعو إلى قيام دولة فلسطينية ضمن حدود  والعاهل المغربي يلتقي عباس في نيويورك .56
، رئـيس   )أبـو مـازن   (أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مباحثات مع محمود عباس            :الرباط

بل الماضية، على هامش مشاركته في قمـة األلفيـة          السلطة الفلسطينية، بمقر إقامته في نيويورك الليلة ق       
وخالل اللقاء أطلع الرئيس الفلسطيني الملك محمد السادس رئـيس لجنـة القـدس علـى                . الثالثة للتنمية 

  .تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
ي، يشكل فرصة تاريخية حاسمة يتعين       العاهل المغربي إن إعادة إطالق المسار التفاوضي الفلسطين        وقال

على جميع األطراف استثمارها على الوجه األمثل للخروج من حالة اليأس والتعثر والجمود، وذلك عبر               
إيجاد تسوية عادلة ودائمة لهذه القضية المشروعة في نطاق قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، والرؤيـة                

جنب في سلم وأمن، وكذا على المقومات الواقعية لمبادرة السالم          المشتركة لقيام دولتين تعيشان جنبا إلى       
  .العربية

وشدد الملك محمد السادس على ضرورة توفير ظروف تفاوضية مواتية، في مناخ من الثقـة المتبادلـة                 
وعلى أسس ومرجعيات واضحة وجدول زمني محكم يشمل جميع قضايا الحل النهائي، خاصة ما يتعلق               

 تنعم بسيادة كاملة ومتصلة األوصـال       1967) حزيران( يونيو   4فلسطينية ضمن حدود    بقيام دولة وطنية    
  .جغرافيا وقابلة للعيش وعاصمتها القدس الشرقية

 24/9/2010، الشرق األوسط، لندن
 

   االنضمام إلى المعاهدات النووية"إسرائيل"السودان يطالب بإلزام  .57
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ية بإلزام إسرائيل االنضمام الفوري لمعاهدة عدم االنتشار        طالب السودان الوكالة الدولية للطاقة الذر     : وام
النووي وإخضاع جميع منشآتها الذرية إلى إشراف الوكالة لتجنيب الشرق األوسط المخـاطر، معتبـراً               

وأبدى عيسى بشرى وزير العلوم والتكنولوجيا      . رفض تل أبيب للمعاهدة، تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي       
ه أمس، المؤتمر العام للوكالة الذرية في فيينا عن بالغ قلقه إزاء البرامج النوويـة               السوداني لدى مخاطبت  

اإلسرائيلية التي تأتي خارج إشراف الوكالة الذرية، مؤكداً أن إصرار إسرائيل على عدم االنضمام لتلـك                
  .المعاهدة ورفضها المبادرات الدولية يشكل تحدياً واضحاً لإلرادة الدولية

 24/9/2010،  ظبياالتحاد، أبو
 

  معاهدة حظر االنتشار النوويعلى توقيع ال" إسرائيل"على: وكالة الذريةلل الدول العربية .58
التي تعتبر الدولة النووية الوحيدة في      -وتريد الدول العربية أن تتبنى الوكالة الذرية قرارا يدعو إسرائيل           

 وصادقت  1970دخلت حيز التطبيق عام      إلى توقيع معاهدة حظر االنتشار النووي التي         -الشرق األوسط 
  . دولة189عليها 

من عواقب تبني مثل هذا القرار في هذا العام         " القلق"لكن الواليات المتحدة وحلفاءها الغربيين أعربوا عن        
على خلفية استئناف محادثات السالم في الشرق األوسط أخيرا، ويؤكدون أن ذلك قد يهدد عقد المـؤتمر                 

  .ل منطقة شرق أوسط منزوعة السالح حو2012المقرر في 
  24/9/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  األمن المصري يفجر نفقين على حدود غزة .59

قالت مصادر أمنية فلسطينية إن األمن المصري فجر، أمس، نفقين أرضيين على الحدود بين              : )أ.ب  .د  (
قين المتاخمين لحي السالم جنـوب      وذكرت المصادر أن التفجير أدى إلى تدمير النف        .قطاع غزة ومصر    

  .شرقي مدينة رفح أقصى جنوب القطاع 
ولم تصدر تقارير حول وقوع ضحايا أو إصابات في صفوف عمال النفقين المذكورين ألنهما كانا خاليين                

  . لحظة وقوع التفجير بحسب ما ذكر عاملون في األنفاق هناك 
 24/9/2010، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل" الدول العربية توضيح خطوات التطبيع الممكنة مع على: البيت األبيض .60

قال نائب مستشار األمن القومي لالتصاالت االستراتيجية، بين رودز، أمس إن البيت األبيض             : نيويورك
مثل تحديد كيف يمكـن للعـرب أن        «يريد تحركات من الدول العربية تدعم عملية المفاوضات المباشرة          

عدم الـسماح لتـصرفات     «وأضاف رودز في مؤتمر صحافي أنه من الضروري         . »يطبعوا مع إسرائيل  
  .، واعتبر أن على الدول العربية أيضا أن تدعم السلطة الفلسطينية»مثل التشكيك بشرعية إسرائيل

وأكد رودز أن قرار أوباما جعل السالم في الشرق األوسط محور خطابه أمام األمم المتحدة يأتي ضـمن                  
، وأراد  »العالم بلعب دور لدعم اإلسرائيليين والفلسطينيين، فنحن في محـور مهـم           «اع  سعي أوباما إلقن  

: وأضـاف . الرئيس أن يقدم رسالة مسؤولية مشتركة إلعطاء الطرفين الدعم والفسحة للتوصل إلى اتفاق            
ـ          .. نحن نرى إمكانية تقدم رائع في المفاوضات      « ة الرئيس يريد أن ينتهز هذه الفرصة إلعادة رفـع أهمي

المجتمع الدولي ال يمكنه الوقوف إلى الجانـب، يجـب دعـم الـسلطة              «وقال رودز إن    . »هذه القضية 
نريد أن نقول إن هذه ليست فقط ثنائية للواليات المتحدة مع الطرفين بـل              .. الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا  

ـ               . »للمجتمع الدولي كله   سطينيين وشدد رودز على أن تـسليط الـضوء علـى المفاوضـات بـين الفل
وبينمـا كـرر رودز الموقـف       . »ليس داللة على هشاشة المحادثات بل حجم اإلمكانيـة        «واإلسرائيليين  

يجـب أال   «األميركي الذي يطالب إسرائيل بتمديد موعد تجميد االستيطان اإلسرائيلي، فإنه أضاف أنـه              
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قضايا أو أمر يعرقـل     ستكون هناك دائما    «: وأضاف. »يتوقف الفلسطينيون عن المشاركة في المحادثات     
  .»المحادثات، ويجب أن يتساعد الطرفان في العمل على هذه القضية

وردا على سؤال حول إمكانية أن يقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبقاء على المفاوضـات رغـم                 
 الطرفان يتحدثان مع بعضهم ويجب أن يبنيـا الثقـة         «: مواصلة إسرائيل النشاط االستيطاني، قال رودز     

  . »بينهما
 24/9/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  قناعها بتجميد االستيطان إل"سرائيلإ"تعهدت لمبارك بالتدخل لدى : برلسكوني .61

عن رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني يوم الخمـيس         " آكي" نقلت وكالة األنباء اإليطالية      :وكاالت
المصري حسني مبارك الذي يقوم بزيارة الى       يلول في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس         أ / سبتمبر 23

تعهدت للرئيس المصري بالتدخل لدى إسرائيل إلقناعها بتمديد تجميد         " اوربا شملت المانيا وايطاليا، قوله      
  ". االستيطان

تعهدت بالسعي للتدخل لدى اصدقائي االسرائيليين وزمالئي في االتحاد االوروبـي           : "واضاف برلسكوني 
 26يس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمديد وقف االستيطان الذي ينتهي أجله في             لمحاولة اقناع رئ  

  ". من هذا الشهر، والذي ينبغي تمديده لمدة ثالثة أشهر أخرى
24/9/2010، روسيا اليومموقع   

  
  سنبذل ما بوسعنا لكي تتوصل المفاوضات إلى نتائج ناجحة: كي مون .62

وفـي  .  أعمالها السنوية أمس في نيويورك      لألمم المتحدة  لجمعية العامة ا افتتحت:  راغدة بهنام  - نيويورك
نرى تحركا مشجعا نحو السالم، ومن خالل       «:  األمين العام لألمم المتحدة    قال ،مناقشات اليوم األول أمس   

أنا «: وأضاف. »عملنا مع الرباعية الدولية، سنبذل ما بوسعنا لكي تتوصل المفاوضات إلى نتائج ناجحة            
  .»عو الطرفين إلى تجنب أي تصرف قد يوقف عملية السالمأد

24/9/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

  أمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق لتأسيس دولة فلسطينن: الخارجية البرازيلية .63
 افتتـاح  قال وزير الخارجية البرازيلي سيلزو أموريم، الذي ألقى كلمة بالده في          :  راغدة بهنام  - نيويورك
أبدى دعمه لعملية السالم بـين       و  إن البرازيل تسعى للترويج للسالم في العالم       ، أمس مم المتحدة أعمال األ 

الفلسطينيين واإلسرائيليين، وقال إنه يأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق لتأسيس دولة فلسطين، ولكنه أضاف               
. »صل إلى سالم عادل ودائم    شكل الحوار الذي سيحدد النتائج، ما يهم هو استعداد األفرقاء للتو          «أنه ليس   

ودعا إسرائيل إلى تمديد العمل بتجميد االستيطان، ورفع الحصار عن غـزة، ووقـف االعتـداء علـى                  
 ماليين شخص من أصول عربية، ومجموعة كبيـرة مـن           10البرازيل التي لديها    «: وأضاف. المدنيين

  .»عملية السالماليهود، يعيشون جنبا إلى جنب في انسجام، لن تترد في المشاركة في 
24/9/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
  لجنة دولية تدعو إلى محاكمة منتهكي حقوق اإلنسان خالل محرقة غزة .64

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين، أمس، األمم المتحدة إلى العمل على محاكمة المسؤولين عن             : )ب.ف  .أ  (
 بعـد فـشل     2008على قطاع غزة العام ،    " االسرائيلي"ارتكاب انتهاكات لحقوق االنسان خالل العدوان       

  .في إجراء تحقيقات مالئمة " اسرائيل"
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" االسـرائيلي "واعتبرت لجنة الخبراء المكلفة تقييم التحقيقات التي طلبها تقرير غولدستون حول العدوان             
" جرائم حـرب  "لمعاقبة من يثبت ضلوعه في      " اسرائيل"على غزة ان االجراءات القضائية التي قامت بها         

وايلدر تـايلر   ) ومقرها في جنيف  (وقال االمين العام للجنة      .غير كافية " الرصاص المصبوب "في عملية   
تحث مجلس األمن على اتخاذ تدابير ملموسة لتحديد مسؤوليات المرتكبين وضـمان            "في بيان ان اللجنة     

مطروحة امامه لكـسر   لهذه الغاية على مجلس االمن دراسة االحتماالت ال       "، اضاف   "إحقاق الحق للضحايا  
حلقة اإلفالت من العقاب التي تسيطر على هذا النزاع، بما في ذلك إحالة الوضع في غزة إلى المحكمـة                   

  " .الجنائية الدولية
24/9/2010، الخليج، الشارقة  

  
   انتصاراًيعد "أسطول الحرية" تقرير لجنة مجلس حقوق اإلنسان حول ":الحملة األوروبية" .65

، ومقرهـا   "الحملة األوروبية لرفـع الحـصار عـن غـزة         "عبرت   :وكاالت - محمد جمال  - عواصم
بروكسيل، عن تقديرها لنتائج تقرير لجنة مجلس حقوق اإلنسان، التابعة لألمم المتحـدة، فيمـا يتعلـق                  

في الحادي والثالثين من مايو الماضي، على يـد االحـتالل           " أسطول الحرية "بالعدوان الذي تعرض له     
  . اإلسرائيلي

إن ما خلـص    :  وقالت الحملة، وهي إحدى الجهات المؤسسة الئتالف أسطول الحرية، في بيان مكتوب           
يعد انتصاراً، وإن كان جزئيـاً، لـدماء شـهداء          "إليه تقرير اللجنة حول العدوان على أسطول الحرية،         

  . ، على حد تعبيرها"ولقضية إنهاء حصار غزة العادلة" أسطول الحرية"
جـزم بعـدم قانونيـة    " األوروبية أن التقرير، الذي قالت إنها حصلت على نسخة منه،     وأوضحت الحملة 

، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن       " من ميثاق األمم المتحدة    51اعتراض سفن أسطول الحرية، وتحديداً المادة       
الحصار على غزة غير قانوني، وادعاءات االحتالل اإلسرائيلي بفرضه علـى غـزة بحجـة إطـالق                 "

وشددت الحملة على ضـرورة     ". ايخ، هو أمر ال يبرر فرض الحصار تحت أي حال من األحوال           الصور
إتباع صدور تقرير لجنة مجلس حقوق اإلنسان األممي، بقرارات ملزمة لالحتالل اإلسرائيلي من أجـل               

  . منعه من تكرار فعلته
24/9/2010، الشرق، الدوحة  

  
   باالعتراف بدور أوروبا في الشرق األوسطكوشنير وموراتينوس طالبا اإلدارة األميركية .66

 طلب وزيرا الخارجية الفرنسي برنار كوشنير واإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس           : أ ف ب   -نيويورك  
أول من أمس من الواليات المتحدة ومن األطراف في الشرق األوسـط االعتـراف بالتكامـل والـدور                  

  . ثالثين سنة في الشرق األوسطاألساسي ألوروبا في جهود السالم التي تبذل منذ
كـان  «أن االتحاد األوروبي    : التابع لجامعة نيويورك  » كيمل سنتر «وبعد أن أكد كوشنير خالل نقاش في        

لعدم دعوته الى المفاوضات المباشرة برعاية الواليات المتحدة، استبعد كوشنير مع ذلك            » ساخطاً نوعاً ما  
وذكر بأن  . مع واشنطن » نتكلم كل يوم  «: المفاوضات، وقال عن  » استبعدوا«فكرة ان يكون األوروبيون     

  .الى الفلسطينيين إال أوروبا» ال أحد يقدم المال بقدر كبير«
مـن اجـل تنظـيم الـشرطة        «عندما يتم التوصل الى اتفاق سالم       » من سيدعون «وتساءل موراتينوس   
  . نحو أوروبا، معرباً عن اقتناعه بأن األطراف سيتجهون عندها»والترتيبات األمنية

24/9/2010،  الحياة، لندن  
  

  أقوال نائب وزير الخارجية اإلسرائيلية كذب وتضليل: الخارجية النرويجية .67
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بادرت الناطقة بلسان وزارة الخارجية النرويجية، رانهيلد إيمرسـالند، أمـس،           :  نظير مجلي  - تل أبيب 
زير الخارجية، دانـي أيلـون، كـذب    لالتصال مع الصحافة اإلسرائيلية وإبالغها بأن تصريحات نائب و  

وتضليل وتزوير للحقائق فيما يتعلق بمؤتمر الدول المانحة الذي اختتم أعماله فـي نيويـورك، الثالثـاء                 
  .الماضي

وجاء ذلك في أعقاب البيان الذي كان أيلون قد أصدره، أول من أمس، وادعى فيه أن المؤتمر فشل، وأن                   
على بيان مشترك، ألن رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فيـاض،          جلسته األخيرة انفضت من دون اتفاق       

وطلـب أن   » تسوية سلمية دائمة على أساس مبدأ دولتين لـشعبين        «رفض الموافقة على استخدام صيغة      
وقصد أيلون بتصريحه هذا، القول إن فياض       ). شعبين(من دون إشارة إلى كلمة      » دولتين«تستخدم كلمة   

 ونهض وغادر االجتماع، ألنه ال يريد أن تكون إسرائيل دولـة الـشعب              ،)شعبين(تهرب من ذكر كلمة     
ولهذا، ادعى أيلون، أنه لم يصدر بيان مشترك ولم يعقد مؤتمر صحافي في ختام اجتماع الدول                . اليهودي
  .المانحة

لقد انتهى المؤتمر بشكل منظم ووفقا لألجندة التي وضعت له مـسبقا تمامـا، ومـن دون أي                  «وأضافت  
والبيان المشترك نص على الدعوة لتأييد التسوية الدائمة علـى أسـاس            . وصدر عنه بيان مشترك   . تغيير

، ألننا اعتمدنا النص التقليدي المتبع منذ سنوات طويلـة،          )دولتين للشعبين (ولم تذكر كلمة    . مبدأ الدولتين 
  .»وليس بدافع موقف سياسي جديد

ا ادعى أيلون في تزويره الحقائق، فإن مندوبي إسرائيل         وأشارت الناطقة النرويجية إلى أنه وعلى عكس م       
هم الذين لم يوافقوا على التلخيص الذي قدمه رئيس مؤتمر الدول المانحة بشأن حل الدولتين، وليس سالم                 

وأكـدت أن   . وأكدت أن النص الذي ذكره الرئيس كان قد اتفق عليه مسبقا مع جميع األطـراف              . فياض
بيا للغاية ألداء السلطة الفلسطينية وحكومتها وأشاد بالنجاحات الكبيـرة التـي            المؤتمر أعطى تقييما إيجا   

ووافقـت علـى    . حققتها في شتى المجاالت، وخصوصا بناء مؤسسات الدولة العتيدة والنمو االقتصادي          
  .االستمرار في دعمها لها ولمشاريعها الحيوية الكثيرة

24/9/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

  ريان في المفاوضات المباشرة فرصة نادرة لتحقيق تقدم في عملية السالمألمانيا ومصر ت .68
 صدر بيان مشترك بعد لقاء الرئيس المصري حسني مبارك بالمستشارة االلمانية انجيال ميركل              :وكاالت

ألمانيا ومصر تريان في المفاوضات المباشرة بـين الفلـسطينيين واالسـرائيليين            "يوم االربعاء ذكر ان     
درة لتحقيق تقدم في عملية السالم وتشجعان الطرفين على اسـتخدام هـذه الفرصـة بـشجاعة                 فرصة نا 
  ".وإبداع

واضاف البيان ان مبارك وميركل يتابعان باهتمام كبير تقدم هذه المفاوضات، خـصوصا مـع اقتـراب                 
  .موعد نهاية مفعول قرار تجميد االستيطان

24/9/2010، روسيا اليومموقع   
  

   على انتهاكات االحتـالل في رام اهللا يطّلعليوفد تضامني إيطا .69
 شخـصية   34زار مقر المجلس التشريعي في رام اهللا، أمس، وفد تضامني ايطالي، مكون من              : رام اهللا 

االيطالية، برئاسة البروفيسور دانيال جارون، حيث استقبله ممثلون عـن          " كونفرونتي مغازين "من مجلة   
  .هيئة الكتل والقوائم البرلمانية

واستعرض النائب برنارد سابيال آخر تطورات القضية الفلسطينية، مؤكداً أن االحتالل يسعى لقضم اكبر              
قدر من األرض الفلسطينية لتوسيع المستوطنات، مؤكداً أن القدس تتعرض لحملـة تهويـد واسـتيطان،                

  .وتطهير عرقي ضد المواطنين فيها
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اية واطالع تام باألوضاع الفلسطينية، ويتابعونها يومياً       من جانبهم، أكد أعضاء الوفد ايطالي أنهم على در        
عبر وسائل األعالم، واطلعوا عليها أكثر خالل زيارتهم الحالية للعديد مـن المواقـع فـي األراضـي                  

  .الفلسطينية
وشددوا على أن القضية الفلسطينية ليست إنسانية فحسب بل هي قضية سياسية وأن الحل يكمن في تلبية                 

شروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحاور الدولية، وعلى رأسها الحق فـي دولـة كاملـة                المطالب الم 
السيادة وضمن حدود آمنة ووقف االستيطان والقدس عاصمة للدولة العتيدة، ورفع الحصار الظالم عـن               

  .غزة
24/9/2010، األيام، رام اهللا  

  
   تريليون دوالر1.37 إلى 2010 أميركي رفعوا ثروتهم في 400 .70

 باستعادة جزء من الخسائر التي ألحقتها أزمة 2010نجح كبار أثرياء أميركا في :  محمد خالد-يويورك ن
العامين الماضيين بثرواتهم، لكن اللجنة االقتصادية المشتركة في الكونغرس أشارت باالتهام إلى هؤالء 

 لثالثينات القرن العشرين "د العظيمالكسا"األثرياء، باعتبارهم أحد األسباب األكثر احتماالً في انفجار ليس 
 الذي انتهى منتصف العام الماضي بعدما عانى االقتصاد "لركود العظيما"فحسب بل ما وصفته بـ

  .األميركي من أكبر انكماش في فترة ما بعد الحرب
.  تريليون دوالر1.37 إلى %8 "400الئحة فوربس لكبار أثرياء أميركا الـ "وارتفع حجم ثروات 

ت المجلة المالية االقتصادية األربعاء الماضي، أن المكاسب التي حققها كبار أثرياء أميركا في والحظ
بلغت ثمانية أضعاف ما حققه ) أغسطس الماضيين/يناير وحتى نهاية آب/ كانون الثاني(ثمانية شهور 

اء االقتصاد األميركي إال أن التباين الحاد الذي ميز أد . في الفترة ذاتها"500ستاندرد أند بورز "مؤشر 
في فترة االنتعاش، ال سيما تباطؤ وتيرة النمو اعتباراً من بداية الفصل الثاني بقسوة على كبار األثرياء، 

 حين 2008 بليون دوالر عما كانت في 200إذ ان ثروتهم ما زالت حتى بعد المكاسب الجديدة أقل بنحو 
أصبح أكثر ثراء بينما فشل )  بليونيرا217ً(و نصفهم  تريليون دوالر، ويعود ذلك إلى أن نح1.57بلغت 

  .ثلثهم في تحقيق أية مكاسب أو تعرضت أوضاعهم للتدهور
وخلت الئحة فوربس من مفاجآت فاحتفظ بيل غيتس بمرتبة القمة وللعام السابع عشر على التوالي على 

 لمصلحة عمالق صناعة  مارس الماضي/رغم خسارته المرتبة األولى في الالئحة العالمية في آذار
 باليين 4وارتفعت ثروة غيتس . االتصاالت البليونير المكسيكي اللبناني األصل كارلوس سليم الحلو

 5وعزز رفيقه في درب األعمال الخيرية وقمة الالئحة وارن بافيت ثروته بنحو .  بليونا54ًدوالر إلى 
  . بليونا45ًباليين لتصل إلى 

 إدواردو "فيس بوك" بليونيراً أبرزهم شريكا مارك زوكربيرغ في 16بس وانضم إلى عضوية الئحة فور
 23فنتيجة لتقديرات محافظة، قدرت قيمة السوق للموقع االجتماعي بنحو . سافرين و داستن موسكوفيز

 7بليون دوالر حصل الشريكان على بطاقة العضوية ورفع زوكربيرغ ثروته ثالثة أضعاف لتقترب من 
 بليونيراً عضوياتهم من ضمنهم وليم فورد الذي استفاد من انتعاش أسهم 18استعاد و. باليين دوالر

  . بعد خمسة أعوام متتالية من البقاء في القاع"فورد موتورز"
  24/9/2010الحياة، لندن، 

  
  !حنجلة؟.. أول الرقص .71

  عريب الرنتاوي
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في واشنطن ، بأن االنسحاب     " يباكإ"في األنباء ، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ قادة يهودا من             
من المفاوضات المباشرة عند استئناف المفاوضات ليس السيناريو الوحيد المطروح على جدول أعماله ،              
هناك سيناريوهات أخرى من بينها البقاء حول مائدة المفاوضات ، صحيح أن التفاوض سيكون غاية في                

، بيد أن االنـسحاب     ) بفرض أنها متوقفة  (االستيطانية  الصعوبة في حال استأنفت حكومة نتنياهو أعمالها        
ليس خيار الرئيس األوحد ، في تلميح أقرب للتصريح ، هو األول من نوعه منذ أن صعد الرئيس للمرة                   

  .الثالثة إلى قمة الشجرة خالل أقل من عام
شاء ، دولة يهودية ،     وفي األنباء أيضاً ، أن الرئيس أبلغ إيباك بأن من حق إسرائيل أن تسمي نفسها ما ت                

 صهيونية ، هذا ليس من شأن الفلـسطينيين ، هـذا شـأن داخلـي إسـرائيلي ،                   -إمبراطورية يهودية   
. الفلسطينيون سيعترفون بحق إسرائيل في الوجود ، وبعد ذلك ينتهي دورهم ، وينقطع اهتمامهم بالمسألة              

ة له ، ربما يكـون أوضـح األمـر          والحق أن عباس في هذه النقطة بالذات ، كرر مواقف سابقة معروف           
  .بصورة غير مسبوقة ، بيد أنه لم يأت بجديد

مالحظاتنا على تصريحات الرئيس لقادة اللوبي اليهودي األمريكي والتي يبدو أن الرجل أدلى بهـا فـي                 
، تنقسم إلى شطرين ، األول حـول جديـد المواقـف            " التفاعل اإليجابي والبناء والصريح   "مناخات من   

  .حول قديمهاوالثاني 
في جديد المواقف ، يبدو أن القيادة الفلسطينية قد ضاقت ذرعاً بموقفها هي بالذات ، فأخذت فـي تهيئـة                    

 - وهي الخبيرة في الصعود إلى أعالي األشجار والهبوط عنها القهقرى            -يبدو أنها   . التربة للتراجع عنها  
وعند االنتقـال   " محادثات التقريب "ل زمن   وقررت الهبوط هرولةً كما حص    " األعالي"قد سئمت البقاء في     

من قبل كان التراجع يتم بخطوة واحدة ، اليوم يبدو أنه سـيتم بخطـوتين ،                ". المفاوضات المباشرة "إلى  
  .األولى تلميحاً والثانية تصريحاً ، لكأننا أمام أول الرقص ، وأول الرقص حنجلة كما يقال

، " ممثله الـشرعي الوحيـد    "امل رئيس الشعب الفلسطيني و    أما في قديم المواقف ، فإنني أعجب كيف يتع        
أليس جديراً بالرئيس   ". يهودية الدولة "مع  " الحيادية"المؤتمن على حقوقه في مختلف أماكن تواجده ، بهذه          

وأن يسميها باسمها العنصري الكريه ، وأن يقود حملة تأليب دوليـة ،             " يهودية الدولة "عباس أن يرفض    
 وحقوقية ، ضد هذه المقاربة العنصرية الدينية المتطرفة ، ال أن يتعامـل مـع األمـر                  أخالقية وإنسانية 

يهوديـة  "يجب أن يقـال أن  . تنتهي مهمته بمجرد تجديد االعتراف بحق إسرائيل في الوجود   " مراقب"كـ
هي افتئات على حق الالجئين الفلسطينيين ، وأن االعتراف بحق إسرائيل في الوجـود مـشروط                " الدولة

اعترافها بحق الشعب الالجئ في العودة والتعويض ، وأن مستقبل أبناء الشعب الفلـسطيني الـصامدين                ب
فوق ترابهم الوطني خلف الخط األخضر ، هو أمر يخص الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والرئاسـة         

سلطة " رئيس   ، لكن يبدو أن الرئيس بحاجة لمن يذكره بأنه رئيس الممثل الشرعي الوحيد أيضاً ، وليس               
  .فحسب" الحكم الذاتي المحدود

في جديد المواقف الرئاسية الفلسطينية ، يبدو التوقيت أمراً مؤسفاً للغاية ، فهي جاءت في ذروة االهتمام                 
الدولي بقضية االستيطان وتزامنت مع بيان الرباعية الدولية الذي دعا إسرائيل الستمرار التجميد ، وبدل               

طيني إلى تصعيد الموقف الدولي وتوجيهه ضـد سياسـات التهويـد والزحـف              أن يذهب الموقف الفلس   
ـ      هذه األجواء وتبدد الغيوم الملبدة من فـوق سـماء تـل            " تُنفّس"االستيطاني ، تأتي تصريحات الرئيس ل

  .أبيب
صحيح أن المجتمع الدولي بما في ذلك الرباعية ، لم يصل في مواقفه حد جعل تجميد االستيطان شـرطاً                   

ق المفاوضات واالستمرار فيها ، لكن الصحيح كذلك أن هذا الموقف ال يبتعد سوى خطوة واحـدة                 النطال
عن بلوغ هذه العالقة الشرطية بين التفاوض واالستيطان ، ولكم كان حرياً بالقيادة الفلسطينية أن تكـون                 

خلفها وبعيداً عنهـا    سابقة بخطوة واحدة على األقل للخط الذي بلغته الرباعية الدولية ، بدل أن تصطف               
  .ومن دار في فلكها" إيباك"بخطوة أو خطوتين ، كما تشير لذلك تصريحات عباس لـ
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 القيادة الفلسطينية   - إو إرهاصات تراجع     -يبقى أن نشير في ختام هذه المقالة إلى أننا لم نُصدم بتراجع             
 قلنـاه   - من أسـف     -عنا ذلك   عن تهديداتها باالنسحاب من المفاوضات إن استؤنف االستيطان ، فقد توق          

أما من ناصح للرئيس بـالكف      : ، وتساءلنا غير مرة   " سوابق عدة "وكتبناه في هذه الزاوية ، تأسيساً على        
أما من نصيحة يـضعها أحـدهم علـى         ...عن تسلق األشجار التي ال يستطيع البقاء فوق قممها العالية ؟          

 جيداً ال بحقه شخصيا وال بحق الشعب الـذي          مكتب الرئيس بأن وضع الشروط والتراجع عنه ليس أمراً        
كم مرة يحتمل المرء هذا الهبوط غير المنظم عن قمـم األشـجار             ... يمثل والقضية التي ينطق باسمها؟    

  .والشروط المسبقة والتهديدات القاطعة؟،
  24/9/2010، الدستور، عمان

  
   "لديَّ حلم"خطاب الالجئ الفلسطيني مارتن لوثر كينغ  .72

  ياسر علي
النص مأخوذ كله من خطاب مارتن لوثر، تم التصرف بمتغيرات الزمـان والمكـان وفـوارق اللجـوء            

.. والعبودية، وأثبتناه بدون مقدمات للتأكيد على أن الظلم واحد مهما تغير الزمان أو المكان أو الظـروف                
  . وخطاب الحرية واحد من فجر الخليقة حتى الثورات المعاصرة

  : ، قال الالجئ الفلسطيني في لبنان مارتن لوثر كينغ1963ير في العام معيداً خطابه الشه.. 
 أعلن الدستور الفلسطيني عن معاملة خاصة للبناني العامل         1922قبل أقل من مئة عام، وتحديداً في العام         

ن كان ذلك القرار أمالً لعالقات حسنة بين الشعبين الجارين، م         . في فلسطين، ورأى أن يعامل كالفلسطيني     
لكن ما حصل اآلن من معاملة معاكسة جدير بـأن ينبـه            .. 1948دون أن يتوقع أحدهما النكبة في العام        

  . الدول العربية التي تعامل مواطني هذه الدولة بالمثل، إذا ما حدثت ـ ال سمح اهللا ـ نكبة لها
لفلسطيني ال يزاُل معاقـاً     وبعد أقل من مئة عام، يجب علينا أن نواجه الحقيقة المأسوية وهي أن الالجئ ا              

بعـد مئـة    . بقيود العزِل في مخيمات، ممنوعاً من التملك، وبأغالِل العنصرية بمنعه من العمل الشريف            
عامٍ، ال يزاُل الفلسطيني الالجئ الذي ظن أنه بين أهله وإخوته يعيشُ على جزيرة فقرٍ وحيدة في وسـط                   

  . محيط فسيحٍ من الرخاء االقتصادي
ئة عامٍ، ال يزاُل الفلسطيني يذبل في زوايا المخيمات وزواريبها، ويجد نفـسه منفيـاً إلـى بـالد                   بعد م 

  . لهذا، جئنا إلى هنا اليوم كي نصور لكم وضعاً مروعاً. االغتراب
؛ فعندما أنشأوا الجمهورية صاغوا لها أجمل الكـالم         )شيكاً(لقد أتينا إلى وسط العاصمة بيروت لنصرف        

كـان ذلـك    . تور وإعالن االستقالل، وكانوا يوقّعون على صك ظنناه سيعطي كل ذي حق حقَّه            عن الدس 
الصك وعداً بأن للجميع ضماناً بحقوق ال تضيع، وحرية، وسعيٍ حثيث وتوفير حياة كريمة مـن أجـل                  

  . تحقيق العودة والتحرير
لك الصـك كلما تعــلّق األمر بالالجئين      من الواضح للعيان أن اإلدارة اللبــنانية اليوم خالفت بنود ذ         

كُتب ) شيكاً. (زائفاً) شيكاً(فبدالً من الوفاء بأحكام ذلــك االلتزام، أعــطت الالجئين         . الفلســطينيين
  . »ال يوجد رصيد كاف«: عليه بعد محاولة صرفه

وال كافية في الخزائن    نرفض أن نصدق بأن ال أم     . لكننا نرفض أن نصدق بأن مصرف العـدل قد أفلس        
الذي سيمنحنا، نزوالً عنـد طلبنـا،       ) الشيك(لذا، فقد قدمنا لنصرف هذا      . الضخمة للفرص في هذه البالد    

  . ثروةَ الحقوق المدنية واالجتماعية، وأمن العدالة
إن األمر قد يصبح مهلكاً إن تغافلت الدولةُ عن إلحاح هـذا الوقـت، أو اسـتخفّت بعزيمـة الالجئـين                     

  . وإصرارهم على حقوقهم وعلى رأسها حق العودة، وان هذا االجتماع ليس النهاية، بل البداية
إن روح النضاِل الجديدة والرائعة، التي تشبع بها مجتمع الالجئـين، يـساعدهم علـى إدراك مواقـف                  

 يؤيـدوننا،   األطــراف وتوازنات الكتل السياسية، األمر الذي يوضح أن العديد من إخواننا اللبنـانيين            
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ويدّل على هذا وجودهــم اليوم بـيننا، ألنهم أدركــوا أن قدرهــم مقيـد بقـدرنا، وأن القـضية                 
  . الفلسطينية هي رابطٌ ال يقبل االنفصام، ونحن ال يمكننا أن نمضي وحدنا

ننـا أن   فـال يمك  . وبينما نحن نمضي قُدماً، يجب علينا أن نأخذ على أنفسنا عهداً بأن نواصل المـسيرة              
لن نرضى مـا بقـي الالجـئ        . »متى ترضون؟ «: هنالك أناس يسألون أنصار الحقوق المدنية     . نتراجع

.. لن نرضى أبداً ما دامت أجسادنا مثقلة بالنكبة       . ضحيةً لرعبٍ ال يوصف من وحشية القوانين العنصرية       
ولن نرضـى أن نعـيش      . لكلن نرضى ما دامت هناك قوانين تحرم على الفلسطيني التنقل والعمل والتم           

وإن حصولنا على الحقوق والكرامة وسيلة تساعدنا على النضال من أجـل العـودة إلـى            .. بدون كرامة 
  .. ولن نكّل ولن نمّل حتى نحقق العودة المنشودة. بالدنا

مخيمات صـيدا المحاصـرة   (، وعودوا إلى    )مخيمات صور الممنوعة من إدخال مواد البناء      (عودوا إلى   
ـّرة المهجر أهلها      (عودوا إلى   ). ـاعات االمنية باإلشـ عودوا إلى  ). مخيمات شمال لبنان الذبيحة المدمـ

). مخيمات بيروت في أحزمة البؤس    (عودوا إلى   ). مخيم بعلبك الخالي من معظم سكــانه المهاجرين      (
في مواسم الزراعة   التجمعات الصغيرة الضيقة في الشريط الساحلي التي ال يعمل أهلها إال            (وعودوا إلى   

  . دعونا ال نتخبط في وادي اليأس. ، واعلموا أنه بطريقة ما سوف يتغير هذا الوضع)والقطاف
. إخواني، أقول لكم اليوم انه رغم الصعوبات واإلحباطات التي نمر بها، إال أنني ما زلتُ أحتفظُ بحلمـي                 

  . إنه حلم متأصٌل بعمق في الحلم الفلسطيني
 ه في يومٍ من األيام سوف ينهض ضمير الدول العربية، وتُحيي المعنى الحقيقي لبقــائها              بأن.. لدي حلم

  . »إننا نلتزم بهذه الحقائق لتكون بينةً بأن الجميع خُلقوا متساوين«: والتزامها فتقول
 حلم فلـسطين (بأنه في يومٍ من األيام وعلى تالل        .. لدي (        الخـضراء، ســـوف يجلـــس أبنـاء
يزرعـون األرض معـاً     . ين الســابقين، وأبناء أصحابهم اللبنانيين معاً الى مائدة األخــوة        الالجئــ

  .. ويحصدونها معاً، ويتسامرون في الليالي المؤنسة معاً
 حلم صحراء قائظة بفعل حـرارة الظلـم          )مخيمات لبنان (بأنه في يومٍ من األيام، حتى       .. لدي التي تُعد ،

وسينال أهلنا الالجئـون فيهـا حقـوقهم المدنيـة          .  إلى واحة للحرية والعدالة    واالضطهاد، سوف تتحولُ  
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، حقوقاً تقويهم وتساعدهم على مد جسور العـودة والتحريـر إلـى               

  . فلسطين التي ال يمكن أن ينسوها مهما طال الزمن
ا في دولة فلسطينية مستقلة، يتـذكرون أن إخـوانهم          لدي حلم بأن أطفالي األربعة سوف يعيشون يوماً م        

اللبنانيين أنصفوهم حين كانوا الجئين، ورفضوا عنصرية فئة قليلة منهم، ولم يحكموا على الالجئين على               
  . لدي اليوم حلم. أساس لون بشرتهم أو لهجتهم أو ديانتهم، وإنما لشخوصهم وأفعالهم

يومٍ من األيام سوف تُرفع كلُّ األودية، وتُخفض كلُّ الجبـال والـتالل،             لدي حلم بأنه في     . لدي حلم اليوم  
وتُسوى األراضي غير المستوية، وتُقوم الطرق المعوجة، ويظهر مجد الرب حيث يراه كل البشر معـاً                 

 (...)  
يـة  عندما نقرع جرس الحرية، وعندما نقرعه من كل المخيمات وكل محيطاتها، بل كل األراضي اللبنان              

سنستطيع أن نعجل قدوم ذلك اليوم المنتظر الذي يكون فيه الجميع سواسية، يشبكون أيـاديهم ويتغنّـون                 
  : بكلمات األنشودة
طلعنا/ طلعنا على الحرية/ طلعنا على الريح/ طلعنا على الضو ..  

  .. تحررنا
  24/9/2010، السفير، بيروت

  
  من يرث فتح؟: السؤال الفلسطيني ـ العربي .73

  يم األمينابراه
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فاالنقسام قائم كما هو في صف القيادات       . في أفق النقاش الفلسطيني غير الرسمي، ال تبدو األفكار معقدة         
لكن المبادرات التي تقـوم بـين الوقـت         . الرسمية المتولية لمهمات تنفيذية في التفاوض أو في المقاومة        

 بجهود وأنشطة وأعمال وأقوال مـن       واآلخر، تكشف عن النقص الحاد لدى مجموعات كبيرة إزاء القيام         
شأنها أن تعكس حجم الرغبة لدى هؤالء في تقديم ما يفترضون أنه واجب لدعم قضية ستظل تشغل بـال     

  .العرب إلى أن تعود فلسطين ألهلها
لكن الجمهور تعود كثيراً من األنشطة والمؤتمرات والمبادرات التي تهدف إلى تـأطير الجهـد، وإلـى                 

كيز الجهد بغية الوصول إلى نتائج عملية، والوصول إلى وضعية تحول الجهد من فكرة              تنظيمه، وإلى تر  
ورأي إلى واقعة تفرض نفسها حقيقة على الالعبين السياسيين، وهو بالضبط الجزء المفقود فـي معظـم                 

  .المبادرات
ا يلفت إلى أنه فـي      في حالة المبادرة التي تنعقد في بيروت بمشاركة عربية لحماية الثوابت الفلسطينية، م            

ظل االنقسام السياسي، سواء بين الفلسطينيين أنفسهم أو بين العرب، بشأن أي طريق يجـب أن نـسلكها                  
حيـث تـذهب أقليـة      . الستعادة الحقوق، فإن ثمة قوى قادرة على األرض تبادر إلى ترجمة اقتناعاتهـا            

تنازالت وتراجعات، فيمـا تقـوم      مدعومة من الواليات المتحدة وإسرائيل نحو مفاوضات ال تثمر سوى           
أقلية أخرى، لكنها ذات وزن شعبي أكبر، بإدارة مقاومة مسلحة فرضت نتائج حقيقية ونوعية في لبنـان                 

وهي مقاومات متصل بعضها ببعض ربطاً بالترابط غير القابـل          . وفلسطين والعراق، كما في أفغانستان    
 الفئتين، أقلية ثالثة، تملك موقفاً يتراوح بـين حالـة           وبين. للفكاك بين االحتاللين األميركي واإلسرائيلي    

انتظارية ال تبدي معارضة لمفاوضات، وإن كانت آمالها قد خابت مراراً، وبين حالة رافضة للتنازل عن                
  .ثوابت القضية باسم الحاجة إلى أي حل

 الحالـة التـي     في هذه الحالة، تظهر إلى السطح الحالة التي يعكس لقاء بيروت إحدى صورها، أي تلك              
تعتقد أنه يجب عليها الصراخ ورفع الصوت رفضاً لمبدأ التنازالت وآليتها ونتائجهـا، وتعكـس كـذلك                 
الحاجة إلى إطار منخرط في حركة المقاومة بكل وجوهها، من دون الحاجة إلـى انـضواء فكـري أو                   

  . الحركي الجديدعقائدي داخل البيئة األكثر فاعلية في المقاومة، أي التيار اإلسالمي بوجهه
بناء على ذلك، فإن المعنى األولي الجتماع بيروت، هو اإلشارة إلى أن في مختلف مـستويات الـشارع                  
الفسطيني والعربي، من يحتاج إلى إطار أو لقاء يتيح التعبير عن هذه المواقف، ومن يبـدي االسـتعداد                  

إذ إن الحقيقة القائمـة بوجـود منـاخ         وهنا يفترض أن يقوم النقاش الالحق،       . للذهاب إلى أبعد من ذلك    
وفاعلية على مستويات عدة يتيح االنخراط بفاعلية أكبر ضمن حركة المقاومة، ال تكفي لنقل النشاط نفسه                

بل هناك حاجة إلى التوقف عند أمور ومالحظات ال يمكن تجاهلهـا كـي ال نقـع                 . إلى المستوى األفعل  
  :الحظاتأخيراً في فخ اإلنشاد عن بعد، ومن هذه الم

إن أي إطار ال يمكنه جذب تيار شبابي فاعل، ال يمكنه أن يعيش ويتحول إلى حركة فعالة، ولو أن                   : أوالً
  .الوجوه واألسماء المشاركة تملك من الحيثية ما يعطي صدقية قوية وكبيرة لما هو قائم حتى اآلن

اعلياتها لكن عنصر الـشباب هـو   لقاء بيروت تعزيز لمنطق المقاومة ومفتاح لتوسيع إطار المشاركين بف       
  الشريان الذي يبقيها حية

إن جذب الشباب إلى حركة أو نشاط من هذا النوع، ال يقوم على المناداة فقـط، أو علـى إتاحـة                     : ثانياً
الفرصة لمالقاتهم عبر خطب وبيانات ووثائق؛ ألن التجربة علمت أن هذه أرضية قوية وضرورية، لكنها               

وفة على مبادرة عملية تفرض على المنخرطين التفكير بآليات عمل تتـيح نقـل           ال تعيش إن لم تكن معط     
  .التجربة من مرحلة التنظير والتشخيص إلى مرحلة الفعل المباشر

صـحيح أن   . إن أي مبادرة يجب أن تترافق مع نشاط من نوع مختلف تماماً على مستوى المتابعة              : ثالثاً
 حاجته، لكن اقتصار األمر على هذا النوع من اللقاءات يجعلـه            مؤتمراً كالمنعقد في بيروت، له أثره وله      



  

  

 
 

  

            41 ص                                     1917:         العدد       24/9/2010الجمعة  :التاريخ

وهذا االستنتاج مرتبط بتجارب    . يموت يوماً بعد يوم، ويحوله من عنصر تحفيز إلى عنصر إحباط وشلل           
  .تخوضها القوى القومية

ى الهويـة   إن القدرة على جذب عناصر متنوعة فكرياً وعقائدياً وطائفياً ومناطقياً، أو على مـستو             : رابعاً
الوطنية، تعني أن هناك قدرة على جعل الحركة الجديدة في صلب العمل الوطني والقومي لكـل القـوى                  
التي أتت منها هذه الشخصيات أو هذه الفاعليات، باعتبار أن مهمة تحرير فلسطين ليست مهمة ثانوية أو                 

األفق الفعلـي لنجـاح مبـادرة       وبالتالي، فإن   . فرعية، أو تقع في مرتبة متدنية على مستوى األولويات        
بيروت، يفرض أو سيفرض ـــــ ولو تدريجاً ـــــ على هؤالء الناس، إما تحويل أطرهم إلى               
  .جزء من عمل اإلطار األعم، أو الخروج من هذه األطر الضيقة نحو تثبيت اإلطار األعم كمركز للنشاط

في األفضل في مواجهة العدو، بل من باب        أخيراً، ليس من باب النكد، وال من باب إحباط من لديه رغبة             
عدم الذهاب بعيداً في التوقعات أو ما هو مأمول من هذا التجمع، فإن اللطف بأهل فلسطين يفتـرض أن                   
نتوقع مزيداً من المواقف، لكننا لسنا في وارد توقع مبادرات ذات بعد تفعيلي يقود إلى الرد على السؤال                  

  من يرث حركة فتح؟: ية الفلسطينية وإلى الجهات العربية المعنيةاألبرز الموجه إلى الحركة الوطن
  24/9/2010، األخبار، بيروت

  
  ليبرمانهم وبيتنا فلسطين.. هم ونحن .74

  ماجد عزام
وليبرمان، تضمن  " نتن ياهو " خبرا بعنوان مؤامرة سرية بين       - آب 24-نشر موقع قضايا عبرية الثالثاء      

مية للثاني في حالة اتخاذ األول قراراً بتمديد الكبح أو التقليص المؤقت            اإلشارة إلى استقالة وهمية أو إعال     
في تفاصيل الخبـر    .  سبتمبر الحالي   / لالستيطان في الضفة الغربية، والمفترض أن ينتهي أواخر أيلول        

الذي نشره الموقع االلكتروني اإلسرائيلي قيل إن ثمة ضغوطاً أو محاوالت أمريكيـة لتمديـد التقلـيص                 
قت لالستيطان حرصا على عدم تفجير أو وأد المفاوضات المباشرة في مهـدها، وأن ثمـة أفكـارا                  المؤ

تطرح في هذا الخصوص منها مثال ما طرحه نائب رئيس الوزراء دان مريدور عن البناء فـي الكتـل                   
ـ    -االستيطانية الكبرى التي يقال إنها ستضم إلى إسرائيل في كل األحوال           يم غوش عتصيون ومعاليه ادوم

 مع استمرار التجميد الجزئي في بقية المستوطنات خاصة النائية والمعزولـة، ومـع              -وربما أرئيل أيضا  
دان شـبيرو ودينـيس     -الوقت يجري العمل على تحديث تلك األفكار والخطط بتدخل من البيت األبيض             

 31ثالثـاء   ال" يديعوت احرونوت " ومنذ اآلن بات ثمة تسليم سلطوي فلسطيني رسمي كما نشرت            -روس
المهم في هذه األجواء أن نتن ياهو وليبرمان        .  أغسطس باستحالة وقف البناء االستيطاني بشكل عام      / آب

فكرا في نسج مؤامرة بينهما ليبرمان يهدد باالستقالة في حالة عدم إنهاء التجميد، وبالتالي فرط االئتالف                
 وعرض تأييد نتن ياهو من الخارج فقط        االنضمام للحكومة " كاديما"الحكومي الحالي و مع رفض حزب       

فيما يخص عملية التسوية فإن خروج ليبرمان سيخلق سيرورة تؤدى في النهاية إلى انهيـار االئـتالف                 
والذهاب إلى انتخابات مبكرة لن تأتي بنتائج أو خريطة مغايرة ولكنها ستؤدى حتما إلى عرقلة الخطوات                

نـشر  .   ن بعدما بات مصلحة أمنية وقومية للواليات المتحـدة          األمريكية الهادفة إلى تحقيق حل الدولتي     
موقع قضايا عبرية لتفاصيل المؤامرة ربما أدى إلى وأدها وإجهاضها في مهدها غير أنه يعطى فكرة عن                 

فرغم التباين والخالفات الـسياسية والشخـصية العميقـة إال أن المـصلحة             . طريقة التفكير اإلسرائيلي  
ة العليا هي المعيار واألساس في إدارة الشأن السياسي والحزبي العام، وهو عائد طبعا              اإلسرائيلية الحيوي 

 والمؤسسات الراسخة وسواسية الجميع أمام القـانون        - حتى لو كان لليهود فقط     -إلى النظام الديمقراطي  
البحتـة  للصدفة  .  من إيهود أولمرت إلى افيغدور ليبرمان مرورا طبعا بغابى أشكنازى وموشيه كتساف             

جاء خبر قضايا عبرية قبل يوم واحد فقط من االقتحام الهمجي والفظ ألفراد من األجهزة األمنية بلبـاس                  
مدني لمؤتمر دعت إليه فصائل اليسار وشخصيات مستقلة للتعبير عـن رفـض قـرار الـذهاب إلـى                   
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فلسطينية الهـشة  المفاوضات المباشرة دون ضمانات وتحت سقف الشروط التي حددتها بقايا المؤسسات ال     
 وربما هتفوا أيضا أن ال      -بالروح والدم –األشاوس أنشدوا الهتاف التقليدي والبائس      . والمهمشة والمهشمة 

صوت يعلو فوق صوت المعركة أو التفاوض، ومنعوا حتى عقد مؤتمر صحفي للمنظمـين مـن أجـل                  
 من المأزق الراهن التـصرف      التعبير عن موقفهم وآرائهم وتصوراتهم للواقع الفلسطيني وكيفية الخروج        

كمـا قـال    -الهمجي غير فردي، وهو يعبر في الحقيقة عن حقيقة السلطة األقل فسادا ولكن األكثر قمعا                
 وعن الذهنية التي ال تحتمل في الجوهر الرأي اآلخر وترفض تقبله حتى لو كان               -تقرير لمركز كارنيغى  

جة طبعا عن ثقافة االستبداد واالسـتئثار وخـواء         يصب في األخير في المصلحة الوطنية العليا، وهي نات        
قصر النظر والتزمت حـاال دون االنتبـاه إلـى أن           .  وضعف المؤسسات ورفض االحتكام إلى القانون       

المؤتمر كان يخدم في الحقيقة المفاوض الفلسطيني، ويساعده في مواجهة الضغوط األمريكية والعربيـة،              
ينياً ال يمكن تجاوزه، وأن ثمة أمورا ال يمكن القبـول بهـا كونهـا    ويكرس فكرة أن ثمة رأيا عاماً فلسط   

. هذا في الضفة  .  تتعارض مع المصلحة الفلسطينية العليا كما مع المزاج السياسي في الشارع الفلسطيني             
ولألسف فإن األمر لم يكن مختلفا في قطاع غزة حيث اعتقلت السلطة هناك مجموعة من حزب التحرير                 

ورغم أن الموقف يتالءم مع سياسة السلطة المحلية إال أنه يتعـارض            . نات ضد المفاوضات  لتوزيعها بيا 
مع غطرستها ونظرتها األمنية والحزبية الضيقة، في نفس الوقت تقريبا كانت األجهزة األمنية تقتحم مكتبا               

ل غيـر   للجهاد في خان يونس، وتعتقل من فيه بذريعة تحرير مخطوف تم احتجازه والتحقيق معه بـشك               
الجهاد بدورها نفت الرواية وقالت أن األمر يوحى بالتضييق على المقاومة، ويؤثر على العمل              .  مشروع

وسواء صحت هذه الرواية أو تلك فإننا أمام تنازع فئوي وحزبي ضيق ال             .  السياسي والوطني بشكل عام   
ي، خاصة مع القرار البائس     يتالءم مع المصلحة الوطنية كما مع التحديات التي تعصف بالمشروع الوطن          

وشبه االنتحاري بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة و الهدنة المجانية السائدة في قطاع غـزة ومحيطـه                
رغم الحصار و الوضع اإلنساني الكارثي والمأساوي وتحطيم وتدمير إسرائيل لنسيج الحيـاة الغزاويـة               

ليبرمان من جهـة،    –مؤامرة نتن ياهو    .  الجتماعية  بأبعادها المختلفة التعليمية والصحية واالقتصادية وا     
واعتقاالت وتصرفات السلطتين في رام اهللا وغزة من جهة أخرى تعبران في الحقيقة عن الواقع الحـالي                 

كمـا تبـدى فـي    -في فلسطين، وعن أسباب وخلفيات العجز عن االستفادة من التردي اإلسرائيلي داخليا 
وخارجيا كما يتبدى في اشتداد العزلة والمقاطعة الدولية ضد الدولـة            -مسألة تعيين رئيس جديد لألركان    

ولكي نفعل ذلك البد أن نكون أحسن حاال غير أن هذا األمر غير متوفر لألسف كما تأكد بما ال                   . العبرية
يقطع أي مجال للشك عبر المعطيات والوقائع سالفة الذكر التي تفـضح الواقـع الـسياسي الفلـسطيني                  

    . أي خداع أو تجميل وتزييف وتضبطه دون 
  23/9/2010، 48موقع عرب

  
  إساءات جنسية للفتيان الفلسطينيين.. الجنود اإلسرائيليون  .75

  ستيفن ليندمان
" نـت نيـوز  -واي"، نشر الموقع اإلسرائيلي  )سبتمبر(في العاشر من أيلول     : ترجمة عالء الدين أبو زينة    

: وجاء تحت العنـوان   ".  يسيء لألطفال الفلسطينيين جنسياً    جيش الدفاع اإلسرائيلي  : "عنواناً عريضاً يقول  
تتحدث عن تهم بارتكاب إساءات جنـسية     ) سي إن إن  (في محطة   ) سبتمبر- أيلول 9يوم  (ظهرت تقارير   "

الـرد علـى الـتهم      "وقد رفض مسؤولو الجيش     ". ضد فتيان فلسطينيين اعتقلهم جيش الدفاع اإلسرائيلي      
: ، كما قال متحدث باسم الجيش، والذي أضـاف        "جد تفاصيل حول الموضوع   باإلساءة الجنسية ألنها ال تو    

  ".ال يمكننا أن نتعامل مع مزاعم عامة حول الموضوع في غياب وجود شكوى محددة"
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فتى فلسطينياً لم يجر التعريف به، وهو يدعي بأن قـوات جـيش الـدفاع               ) "سي إن إن  (وعرض تقرير   
، وأن عشرات الضباط الحاضرين وقفوا وهم يضحكون بينما         "اإلسرائيلي حاولت إدخال شيء في شرجه     

  .كان ذلك يجري
 باعتبارها مصدرها، وهـي     DCIإلى اللجنة الدولية للدفاع عن األطفال       ) سي إن إن  (كما أشارت شبكة    

 عامـاً،   30منظمة مستقلة غير حكومية تعمل على تعزيز وحماية حقوق األوالد على مستوى العالم منذ               
  .يوم الذكرى العاشرة إلبرام معاهدة األمم المتحدة حول حقوق األوالدوالتي تأسست 
 حالـة مـن     14، طالبت اللجنة مفوض األمم المتحدة لشؤون التعذيب بالتحقيق في           )مايو(وفي شهر أيار    

وارتكبها الجنود والمحققون ورجال الـشرطة      -االعتداء الجنسي أو التهديد باالعتداء، والتي كشفت عنها         
وكانت أعمار الفتيان الـذي    . 2010) إبريل(، وحتى نيسان    2009) يناير(يليون بين كانون الثاني     اإلسرائ

 عاماً، والذين اعتقلوا بسبب جنح؛ مثل رمي الحجارة من دون           16 و 13تعرضوا لإلساءات الجنسية بين     
  .إيذاء أحد

لقصر الفلسطينيين، والتي   فلسطين جرس اإلنذار بسبب إفادات موثقة من ا       -وقد علقت لجنة حقوق الفتيان    
وفي العـام   . تكشف عن حوادث اعتداء جنسي أو التهديد بهذا االعتداء من أجل الحصول على اعترافات             

  : شكوى من اإلساءات تتحدث عما يلي100 وحده، راجعت اللجنة 2009
  .من الفتيان قالوا إن أيديهم كانت موثقة خالل التحقيق % 97 -
  .كانت معصوبة أو ألبسوا أكياساً على رؤوسهم لحجم الرؤيةقالوا إن أعينهم  % 92 -
  .قالوا إنهم اعترفوا باإلجبار % 81 -
  .قالوا إنهم تعرضوا للّكم والركل % 69 -
  .قالوا إنهم قد اعتقلوا في الفترة بين منتصف الليل والساعة الرابعة صباحاً % 65 -
  .قالوا إنهم تعرضوا لإلساءة اللفظية والشتم % 50 -
  .تعرضوا للترهيب والترغيب % 49 -
  .أجبروا على توقيع اعترافات مكتوبة بالعبرية التي ال يفهمونها % 32 -
  .تحدثوا عن إساءة بوضعهم في أوضاع مؤلمة % 26 -
  .وضعوا في الحبس االنفرادي % 14 -
  .تعرضوا للتهديد باالعتداء الجنسي % 12 -
  .تعرضوا فعالً لالعتداء الجنسي % 4 -
 عاماً باغتصابهم   13تضمنت الشهادات اإلمساك بالفتيان من الخصية حتى يعترفوا، وتهديد آخرين بعمر            و

  ".برمي الحجارة على المستوطنات وسياراتهم في الضفة الغربية"حتى يعترفوا 
، كانت وزارة شؤون المعتقلين والمسجونين السابقين الفلسطينية        2008) إبريل(وفي تقريرها لشهر نيسان     

، لدى بداية االنتفاضـة     2000) سبتمبر( فتى فلسطيني قد اعتقلوا منذ أيلول        7.000قد قالت إن أكثر من      
 سنوات، والذين يعاملون بقسوة مثل البالغين، في        10 منهم معتقلين، بعضهم بعمر      360وما يزال   . الثانية

  .انتهاك للقانون الدولي الذي يتطلب معاملة خاصة لألطفال
 في االعتقال مـن دون تهمـة        15 في انتظار المحاكمة، و    200، و 145 تم الحكم على     ومن بين هؤالء،  

 من الشباب الصغار المعتقلين بلغوا      500وقال التقرير أيضاً إن حوالي      . وبتهم سخيفة مثل إلقاء الحجارة    
  منهم مرضى ولم يتلقوا العالج، وقد تعرضوا كلهـم تقريبـاً           75وكان حوالي   .  عاماً في السجن   18سن  

للتعذيب واإلساءة إليهم بالضرب، ووضع رؤوسهم في األكياس، والتقييد المؤلم لليدين، والحرمـان مـن               
  ).أي التعليق من اليدين بالقيود" (الشبح"النوم عدة أيام في وضح 
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وتضمن التعذيب ربط أيديهم وأرجلهم إلى مقعد صغير، وأحياناً خلف أنبوب مثبت في الجـدار، بحيـث                 
مام بشكل مؤلم، بينما تكمم رؤوسهم بأكياس قذرة، ويعرضون لموسـيقى صـاخبة مـن               يميلون إلى األ  

  .مكبرات الصوت لوقت طويل وبشكل مستمر
وتضمن التقرير أكثر عن معاملة هؤالء األطفال خالل االعتقال تحت االحتالل، واألدلة الواضحة عـن               

بشكل صارخ، وهـو مـا تخـتص بـه          الوحشية التي ترعاها الدولة، وعلى نحو ينتهك القانون الدولي          
  .إسرائيل

 فرع فلسطين عن فتى في الخامسة عشرة من عمره وهو يروي تجربتـه،              -ونقلت لجنة األطفال العالمية   
  :، وفي الثانية صباحاً من بيته2009) سبتمبر(بعد أن تم توقيفه في أيلول 

ربية وأمسك بيدي وأمرنـي  بينما كنت جالساً على األرض قرب الشاحنة، اقترب مني شخص يتحدث الع      "
 متـراً،   20وقد أمسك بي بعنف شديد وسحبني، وأجبرني على المسير معـه حـوالي              . أن أقف وأرافقه  

ثم صفعني بقـوة    . واستطعت أن أرى من تحت العصابة على عيني أننا وقفنا خلف عربة جيب عسكرية             
مـا كنـت أرمـي الحجـارة        ثم سألني إذا    . مرتين وأمسك خصيتي بقوة كبيرة وشرع بالضغط عليهما       

  ".والمولوتوف، فقلت إنني لم أكن أفعل
ثم بدأ بضربي على كل أنحاء جسمي وأمـسك         ’ ....كاذب يا ابن ال   ‘: وشرع بالصراخ علي وهو يقول    "

وقد شعرت بألم كبير وبقيت     . ‘لن أفلتهما حتى تعترف   ’: مرة أخرى بخصيتي وشرع بالضغط بقوة، وقال      
  .من أجل وقف األلم" ر سوى االعترافثم لم يكن أمامي خيا. أصرخ

 فتى، معظمهم بسبب رمي الحجارة، ثم يجري التحقيق معهم من دون            700في كال عام، يتم اعتقال حول       
وقد وقع أكثر مـن     . وجود محام أو أحد أفراد العائلة، ثم يجري توجيه التهم إليهم وإصدار األحكام عليهم             

وبعد المحاكمة في محكمة    . ا مكتوب بالعبرية التي ال يفهمونها     منهم على اعترافات باإلجبار، ثلثه     % 80
 التي تنص علـى     76عسكرية، وليس مدنية، يتم حبس معظمهم في انتهاك التفاقية جنيف الرابعة، المادة             

وهي واحدة من القوانين الكثيرة التي تنتهكها إسرائيل، حيث يعامل الصغار مثـل             . معاملة خاصة لألوالد  
  .البالغين
دما تواجه باألدلة القوية، تنكر إسرائيل التهمة، قائلة إنها تحترم وتراعي القانون الدولي، بينما تقـوم                وعن

  .في الواقع بانتهاكه بشكل مستمر
أميرة هاس قصة إساءة معاملة األطفال تحت عنوان        " هآرتس"كشفت كاتبة صحيفة    ) مايو( أيار   10ويوم  

وء معاملة من جيش الدفاع اإلسرائيلي، ومعتقالت الـشرطة          قاصر فلسطيني أبلغوا عن س     100أكثر من   "
 قاصراً فلسطينياً من أنهم تعرضوا للضرب، وأبلغ أربعـة قـصر            69اشتكى  : "، وقالت "2009في العام   

وأضـافت أن   ".  إنهم قد هددوا بالتعرض لالعتداء الجنسي      12بأنهم قد تعرضوا العتداءات جنسية، وقال       
وباإلضافة إلى ذلـك،    .  وإساءة المعاملة في االعتقال، قبل وخالل التحقيق       معظمهم قد تعرضوا للتخويف   

فإنهم لم يكونوا يحصلون على الطعام أو الماء لعدة ساعات، وكانوا يجبرون على تسمية أسماء آخـرين                 
  .حتى يتخلصوا من سوء المعاملة

ن الكثيـرين مـن اآلبـاء ال        وقال مستشار اللجنة الدولية للدفاع عن األطفال في فلسطين، خالد قزمر، إ           
  ".ثقة بالنظام الذي يسيء معاملتهم"يشتكون للسلطات، ألنهم ليست لديهم 

مزاعم بالمخالفة المستمرة لإلجراءات الخاصة باعتقـال       "وكالعادة، نفى المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي       
تتطلب عمليات اعتقال المشتبه بهم     اعتقالهم ينفذ وفقاً للقانون الدولي؛ و     ) قائالً إن (القصر والتحقيق معهم،    

ويتم جلب القصر أمام قـاض خـالل فتـرة          ...  عاماً في الضفة الغربية موافقة محام عسكري       16تحت  
  ".قصيرة نسبياً
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وفي حقيقة األمر، غالبـاً مـا يـتم         . وقد كذب المتحدث العسكري فيما يتعلق بالمثول السريع أمام قاض         
أو شهور قبل عرضهم على المحكمة أو القبول بصفقة التماس، ويبقى           احتجاز األطفال والبالغين ألسابيع     

  . سنوات10 إلى 9النظام القضائي اإلسرائيلي فاسداً ألي طرف عدا اليهود، حتى األطفال في عمر 
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