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   بأقسى عقوبة وينتقد دعوة أوباما إلقامة دولة يهودية"إسرائيل"هنية يتوعد عمالء  .1
" العمالء"توعد رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية المتعاونين مع االحتالل : حامد جاد-غزة 

لن نرحم العابثين بمقدرات شعبنا الفلسطيني الذين رضوا ألنفسهم "م مشددا بقوله بإنزال أقسى عقوبة بحقه
  ".التخابر وأن يكونوا أدوات رخيصة لالحتالل

وحذر هنية في خطبة صالة الجمعة أمس بعض األجهزة اإلعالمية والمؤسساتية من دون أن يسميها من 
القيادية والمواطنين بما يخص توجيه ترويج اإلشاعات وخلق األكاذيب ضد أسماء بعض الشخصيات 

إلى ذلك انتقد هنية خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما الذي دعا فيه . تهمة التخابر لهم مع االحتالل
إلقامة دولة يهودية، مشيرا إلى أن من شأن تلك الدعوة إسقاط حق العودة لالجئين الفلسطينيين معتبرا أن 

لة تاريخية لليهود في إسرائيل يعد تزويرا للتاريخ ولألرض التاريخية حديث اوباما عن وجوب إقامة دو
  .للفلسطينيين وللعرب

إن تكرار حديث أوباما عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية بلغة فضفاضة ال يعني شيئا بالمعني "وقال 
ن يتحدث عن السياسي للشعب الفلسطيني فأوباما أعرب عن أمنياته بإقامة دولة فلسطينية مستقلة دون أ

". طبيعة وحدود وعاصمة هذه الدولة رغم أنه من يرعى المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل
واعتبر أن اإلدارة األميركية ربما تقصد في وعودها للفلسطينيين إقامة دولة لهم أن تكون دولة ممزقة 

ة هي العليا عليها بالسيطرة على وبال سيادة أو استقالل حقيقي ومنزوعة السالح وتبقي اليد الصهيوني
  .المياه والعاصمة

إن الشعب اليهودي ال تواجد تاريخيا له على األرض الفلسطينية وأن الحديث عن يهودية الدولة "وقال 
  ". وهو أمر مرفوض بشدة48يعني إسقاط حق العودة وتهديد مستقبل الفلسطينيين داخل أراضي عام 

لهذا المفهوم السياسي لإلدارة األميركية بتناول الدولة الفلسطينية لذلك نحن نعرب عن رفضنا "وأضاف 
تناوال غير محدد مقابل تحديد لدولة إسرائيلية يهودية على األرض الفلسطينية وتحت هوية الدولة 

  ".اليهودية
طة وأكد هنية أن استمرار العدوان على القدس المحتلة يمثل انعكاسا لنهج المفاوضات التي تخوضها السل

الفلسطينية مع اإلسرائيليين مطالبا الدول العربية واإلسالمية االلتفاف حول موقف الدول المطالبة برفع 
الحصار عن غزة الى ومواجهة الجرائم اإلسرائيلية في القدس المحتلة، والعمل على تحويل توصيات 

 قادة االحتالل إلى العدالة لترجمتها إلى خطوات عملية لتقديم" ونتائج لجنة التحقيق في أسطول الحرية
ودعا الشعب الفلسطيني إلى التضامن مع إضراب األسرى في سجون االحتالل، من خالل تنظيم . الدولية

  .االعتصامات والمسيرات والتحركات الجماعية وتكثيف الفعاليات التضامنية معهم
حقيقها يجب أن تستند إلى إن المصالحة الفلسطينية الواجب ت"وتطرق هنية إلى ملف المصالحة بقوله 

تأمين الشراكة الوطنية وتأمين المرجعيات القيادية للشعب الفلسطيني داعيا إلى تعزيز أوسع تفاهم 
  .فلسطيني داخلي يؤمن عناصر القوة للشعب الفلسطيني القائمة ضمن أطر منظمة التحرير الفلسطينية

  25/9/2010، نالغد، عما
  

   إبقاء عالقتنا راسخة قوية معكم بما يخدم مصالح األمةعلىنحرص : هنية للعاهل السعودي .2
أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، على حرص حكومته على إبقاء العالقة : غزة

  ". بما يخدم مصالح األمة"راسخة مع المملكة العربية السعودية راسخة، 
ودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود هنأه جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها هنية إلى العاهل السع

  .فيها حكومة وشعباً، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثمانين للمملكة
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لما بذلوه من تعزيز روابط األخوة والعطاء والتالحم لألمة "وأشاد هنية بالمملكة ومؤسسها وقادتها 
األثر الكبير في النهوض "داً أنه كان لذلك ، مؤك"العربية واإلسالمية، من خالل جهدكم في المناحي كافة
  ".بالموقف العربي واإلسالمي ودفع مسيرة التنمية والبناء

كما وجه هنية رسالة تهنئة لكل من األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد في المملكة 
 واألمير سلمان بن عبد واألمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

  .العزيز أمير منطقة الرياض واألمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة، هنأهم بالعيد ذاته
  24/9/2010، قدس برس

  
  فياض يدعو الجاليات الفلسطينية للمساهمة في بناء الدولة .3

أبنـاء الجاليـة     عقد رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، لقاء موسعاً ضم المئات مـن              :وفا–واشنطن  
الفلسطينية من مختلف الواليات األمريكية، ووضعهم في صورة آخر التطورات السياسية، واألوضاع في             

والعقبات التي تضعها إسرائيل والمهام الماثلة أمام شعبنا وسلطته الوطنية من           . األرض الفلسطينية المحتلة  
  . المستقلةأجل ضمان اإلسراع في إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين

ونظم هذا اللقاء المفتوح مؤسسة أمريكا الجديدة والتي تضم أعداداً واسعة من أبناء الجالية الفلسطينية في 
قدم خالله رئيس الوزراء شرحاً حول انجازات السلطة الوطنية على مدار و. الواليات المتحدة األمريكية

، كما أجاب على األسئلة من الحضور 'قامة الدولةإنهاء االحتالل وإ: فلسطين'العام األول من خطة عملها 
  .والمشاهدين

' وثيقة موعد مع الحرية'وتركز حديث رئيس الوزراء على اإلجراءات وأولويات العمل التي تضمنتها 
التي تستهدف مواصلة وتكثيف الجهد الستكمال بناء المؤسسات، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، والفصل 

يز األمن واألمان، وفرض سيادة القانون في ظل تحقيق العدل واإلنصاف، وترسيخ بين السلطات، وتعز
قيم الحرية، والعدالة، والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية، والفصل بين السلطات، 

من وأشار فياض إلى أن ما تم تحقيقه في العام األول . والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق اإلنسان
الخطة، وتعاظم االلتفاف الشعبي حولها، يدعو إلى الثقة بالنجاح في إنجاز وثيقة األولويات التي تضمنتها 

، ودعا الجاليات الفلسطينية في الواليات المتحدة وباقي دول العالم للمشاركة في 'موعد مع الحرية'وثيقة 
  .عاصمتها القدس الشريفتعزيز صمود شعبنا والمساهمة في بناء دولة فلسطين المستقلة و

  24/9/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
 

   القانونية للمتهمين بالعمالة وعرض ملفاتهم أمام القضاءاإلجراءاتبحر يدعو إلى استكمال  .4
أشاد الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بالجهود التي تبذلها : غزة
ارة الداخلية وأجهزتها األمنية في قطاع غزة، في مجال محاربة العمالء المجرمين، داعياً إلى وز

استكمال اإلجراءات القانونية للمتهمين وعرض ملفاتهم، عقب االنتهاء من التحقيق معهم، على القضاء 
  ".حتى يأخذ القانون مجراه"

إن الجهد الحثيث والعطاء الواسع،  ":نسخة منه" قدس برس"وقال بحر في بيان صحفي مكتوب وصل 
الذي بذلته وزارة الداخلية وأجهزتها األمنية في إطار الحملة الوطنية لمكافحة التخابر مع العدو 
الصهيوني، يستحق كل دعم وإشادة وتقدير إثر اإلنجازات الواضحة التي تحققت، وتمكنت من خاللها 

 والتخابر مع العدو التي أضعفت جبهتنا الداخلية الوزارة من الكشف عن الكثير من شبكات العمالة
  ".ونشرت الفساد واإلفساد في األرض

إلى التعاون مع األجهزة األمنية ومؤسسات وزارة الداخلية، "ودعا بحر كافة أبناء الشعب الفلسطيني 
جهزة يد األ"، مؤكداً أن "بهدف تشديد الخناق على العمالء، والعمل على استئصال شأفتهم من القطاع
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األمنية باتت نافذة وقوية وقادرة على تحدي واكتشاف االختراقات األمنية اإلسرائيلية، مما حرم االحتالل 
من الكثير من الفرص والثغرات في إطار استهداف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وشرفائه وفصائله 

  ".المقاومة
 ملفات العمالء أمام المحاكم والقضاء، إن إتمام اإلجراءات القانونية واإلسراع في عرض: "وأضاف بحر

كي ينالوا جزاءهم العادل، من شأنه أن يشكل رادعاً قوياً لهذه الحفنة المجرمة المارقة عن ديننا وقيمنا 
وأخالقياتنا، وعامل حسم هام في مواجهة هذه الظاهرة، التي أخذت في التناقص واالنحسار بفعل العيون 

  .، على حد تعبيره"يادات وعناصر األجهزة األمنية ورجاالتها األبرارلق الساهرة والجهود المباركة 
  24/9/2010، قدس برس

  
  ورقة المصريةالالتفاهم واالتفاق على الكثير من نقاط الخالف حول : دمشقلقاء فتح وحماس في  .5

 المستوى من حركتي ين رفيعي وفد أن وكاالتنقال عن  24/9/2010فلسطين أون الين، موقع نشر 
  . ، اجتماعاً في دمشق لبحث ملف المصالحة الفلسطينية24/9/2010مساء الجمعة عقدا , "فتح"و" ماسح"

, "حماس"عزام األحمد عضو اللجنة المركزية وممثل الحركة في الحوار مع " فتح"ورأس وفد حركة 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي " حماس"في حين رأس وفد , وضم سمير الرفاعي وصخر بسيسو

  . للحركة وضم موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نصر
  ". حماس"وعقد االجتماع في مكتب مشعل في العاصمة السورية حيث مقر حركة المقاومة اإلسالمية 

إن االجتماع سيخصص :" قال في وقت سابق اليوم الجمعة" حماس"وكان مصدر مسؤول في حركة 
  ".  المتعثرلمتابعة البحث في ملف المصالحة الفلسطينية

صدر عن االجتماع الذي ضم وفد حركة فتح  أنه قد  24/9/2010، المركز الفلسطيني لإلعالموذكر 
االتفاق على مسار " وقيادة حركة اماس في دمشق إعالن مشترك حول ما تم بحثه، حيث أكد الطرفان 

  ".وخطوات التحرك نحو المصالحة
في ضوء اللقاء الذي تم في مكة  "-ني على نسخة عنه  الذي حصل المركز الفلسطي-وجاء في اإلعالن 

المكرمة بين الوزير عمر سليمان واألخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أواخر 
شهر رمضان، واالتصاالت التي أجراها السيد الوزير عمر سليمان مع األخ الرئيس أبو مازن، عقد 

  ". في دمشق اجتماع بين وفدي حركة فتح وحماس2010 )سبتمبر( أيلول 24مساء اليوم الجمعة 
جرى اللقاء في أجواء أخوية وودية ورغبة صادقة من الطرفين إلنهاء االنقسام، حيث  "اإلعالنوبحسب 

  ".تم االتفاق على مسار وخطوات التحرك نحو المصالحة
ي أعدتها مصر في تم استعراض نقاط الخالف التي وردت في ورقة المصالحة الت: "وأضاف الطرفان

ضوء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل والحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس، حيث تم االتفاق 
والتفاهم على الكثير من تلك النقاط، كما تم االتفاق على عقد لقاء قريب للتفاهم على بقية النقاط 

  ".الفصائل والقوى الفلسطينيةوالوصول إلى صيغة نهائية لهذه التفاهمات الفلسطينية مع كافة 
يتم التوجه إلى القاهرة للتوقيع على ورقة المصالحة، واعتبار هذه  "-اإلعالنوبعد ذلك كما جاء في 

  " .التفاهمات ملزمة وجزءاً ال يتجزأ من عملية تنفيذ ورقة المصالحة وإنهاء حالة االنقسام
انه في » الحياة« لـ  قالت»حماس «من من دمشق أن مصادر 25/9/2010الحياة، لندن، وجاء في 

حصل » تفاهم«ويأتي اللقاء في ضوء . حال االتفاق على آليات مبادئ الحوار، تعقد جلسة تفصيلية اليوم
بين مشعل ومدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان خالل ادائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة 

  .الماضي) سبتمبر(مطلع ايلول 
قد  نقال عن مراسلها من دمشق كامل صقر أن وفد فتح 25/9/2010 العربي، لندن، القدسوذكرت 

أجرى محادثات مع رئيس حركة الجهاد اإلسالمي رمضان عبد اهللا شلح سبقت مباحثات فتح مع قيادة 
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في ذات الدوافع المتعلقة بتحقيق تفاهمات فلسطينية إلنهاء ' القدس العربي'حماس واندرجت حسبما علمت 
  .ة االنقسام الداخلي المستمرة منذ أعوامحال

' القدس العربي'وشكك خالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الفلسطيني في أفق هذه المباحثات وقال لـ
انه ال يرى شخصياً أفقاً جديداً جاداً للمصالحة الفلسطينية ال سيما وأن تجديد اللقاءات بين حماس وفتح 

ير حول المفاوضات المباشرة حسب تعبيره، معتبراً أن هدف السلطة يأتي في ظل خالف سياسي كب
الفلسطينية في ذلك هو تغطية مسار المفاوضات وتهدئة الوضع الداخلي الفلسطيني لتمرير تلك 

  .المفاوضات
  

   بغزة سراح محمد دبابش مسؤول جهاز األمن العاممصر أطلقت: أبو زهري .6
منية المصرية يوم أمس سراح محمد دبابش مسؤول جهاز أطلقت السلطات األ' : أشرف الهور-غزة 

األمن العام التابع للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس بعد أيام من اعتقاله في مطار القاهرة خالل 
عودته من رحلة العمرة، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول رفيع في حماس ان عالقة حركته بمصر قائمة 

  .'خوفاالحترام وليس ال'على 
نسخة منه ' القدس العربي'وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس في تصريح صحافي تلقت 

أفرجت عن األخ القيادي في حركة حماس محمد دبابش بعد نحو أسبوعين من 'ان السلطات المصرية 
  .'االعتقال واالستجواب

خالً إلنهاء ملف المعتقلين الفلسطينيين مد'وعبر أبو زهري عن أمل حماس في ان تكون عملية اإلفراج 
  .'في السجون المصرية، وأن تمثل خطوة على طريق تصويب العالقة بين القاهرة وحركة حماس

  .ووصل دبابش إلى قطاع غزة من معبر رفح البري الفاصل بين جنوب القطاع ومصر ظهر يوم الجمعة
ام خالل عودته من رحلة العمرة إلى قطاع ، قبل أكثر عشرة أي'أبو رضوان'واعتقل دبابش المكنى بـ

  .غزة عبر مطار القاهرة الدولي، الذي كان قد غادر منه إلى السعودية قبل أيام
إن اإلفراج عن دبابش جاء بعد انتهاء 'المحلية عن مصادر أمنية مصرية قولها ' معا'ونقلت وكالة 

  .'مصريالتحقيق معه وثبوت عدم تورطه بأي نشاط يمس األمن القومي ال
  25/9/2010القدس العربي، لندن، 

       
   مع مصر مبنية على االحترام وليس على الخوف حماسعالقة : أسامة حمدان .7

أكد أسامة حمدان، عضو المكتب السياسي ومسؤول العالقات الدولية في حركة المقاومة : بيروت
معالجة "دعا القاهرة إلى ، حرص الحركة على توطيد العالقة مع جمهورية مصر، و"حماس"اإلسالمية 

  ".حكيمة للتصرفات األخيرة تجاه حماس
وأكد حمدان في تصريحات صحفية له، أن قيادة الحركة تتابع التطورات مع مصر، ال سيما االعتقاالت 

أعتقد أن االعتقاالت والتصرفات األخيرة : "التي طالت مؤخراً مسؤوالً في لجنة الحوار الوطني، وقال
حكيمة، وقيادة الحركة تطالب مصر ليس فقط باإلفراج عن المعتقلين إنما تصويب تحتاج لمعالجة 

  ".عالقتها مع الحركة
باحترام خيار الشعب الفلسطيني للحركة، لتكون ممثلة عنه ومدافعة عن "وطالب حمدان القيادة المصرية 

  ".دعي البعض، مبيناً أن موقف الحركة مع مصر مبني على االحترام وليس الخوف كما ي"حقوقه
على تحقيق المصالحة في أسرع وقت ممكن، " حماس"وحول المصالحة؛ شدد حمدان على حرص حركة 

  .موضحا أن الفيتو األمريكي يقف عائقا أمام اتمام المصالحة
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وفيما يتعلق بزيارة عزام األحمد اليوم لدمشق وااللتقاء برئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، 
لتحقيق المصالحة، فإنها ستتحقق " فتح" أنه في حال توفر النية الصادقة عند وفد حركة أشار حمدان إلى

  .ولكن إذا بقي الفيتو األمريكي مسيطرا عليهم فلن تكون المصالحة قريبة، على حد تعبيره
  24/9/2010قدس برس، 

  
   عدوان بقوةألي لن تخيفنا وسنتصدى االحتاللتهديدات : ةابو عبيد .8

عبيدة الناطق باسم كتائب القسام اليوم الجمعة، ان أي عدوان أو حرب تشن ضد قطاع  قال أبو :غزة
  .غزة سيتم التصدي لها بكل قوة

في غزة تعقيبا على تصريحات قائد كتيبة غزة التابعة لقيادة " معا"وأضاف أبو عبيدة في حديث لمراسل 
جولة القتال القادمة التي قد تندلع في غزة المنطقة الجنوبية اإلسرائيلية العقيد ايل ايزنبورغ الذي وصف 

بالعنيفة والدموية والقاسية والمعقدة هي تمهيد من االحتالل للرأي العام العالمي بشكل العدوان كأن الذي 
  .جرى بالعدوان الماضي لم يكن دمويا

لم تربك ولكن هذه التصريحات لم تخيف و, وأكد أبو عبيدة ان يأتي هذا كله في إطار الحرب النفسية
  .المقاومة وسنتصدى ألي عدوان مهما بلغ حجمه

وأشار إلى ان كل المؤشرات سواء على األرض والميدان المؤشرات السياسية تشير إلى نوايا االحتالل 
ويعلن االحتالل بين الفينة واألخرى هذه , توجيه ضربة لغزة أو البدء بشن عدوان سواء موسع أو جزئي

وكذلك ما يجري على األرض من تدريبات واستبدال ,  أو تسريبات إعالميةالنوايا على شكل تصريحات
للقادة ولاللوية العسكرية اإلسرائيلية واالنتشار الموسع على الحدود مع غزة يدل على ان الذي يحضر 

  .للحرب االحتالل وليس المقاومة
ل الناطق باسم القسام وعن تصريحات االحتالل وجود مواد فسفورية بالصواريخ التي تطلق من غزة قا

  ".ان هذه محاولة لتضخيم قدرات المقاومة وتبرير العدوان وهي حملة مكشوفة ونحن كذبناها في حينها"
  25/9/2010وكالة معا اإلخبارية، 

  
  نستثمر كل فرصة سانحة من اجل تحقيق المصالحة: إسماعيل رضوان .9

باسم حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان، قال الناطق الرسمي " روسيا اليوم"في مقابلة خاصة بقناة 
إن المصالحة خيار استراتيجي للحركة وإن التفاهمات التي يتم التوصل اليها مع حركة فتح ستشكل 

نحن في حماس نستثمر كل فرصة سانحة من اجل تحقيق المصالحة "واضاف  .مرجعا للمصالحة الوطنية
شعب الفلسطيني ووقف المسار الخاطئ في الوطنية، ومن اجل وقف العدوان المتواصل على ال

وتابع ان أي ايجابية من طرف الجانب  ".المفاوضات العبثية مع االحتالل الجل حفظ الثوابت الوطنية
وقال ان لقاء دمشق انما يأتي ثمرة للقاء رئيس المكتب السياسي  .المصري انما تدفع باتجاه المصالحة

  .ر عمر سليمان في مكةلحماس مع مدير المخابرات المصري الوزي
وذكر رضوان انه ليست هناك أي تقدم على الصعيد الداخلي الفلسطيني وليست هناك مقترحات او رؤى 

  .جديدة لتحقيق موضوع المصالحة على الصعيد الداخلي
  25/9/2010روسيا اليوم، 

  
  نتنياهو جاد في السالم وحماس العقبة:  أبو زايدة"ثوري فتح"عضو  .10

بأنها عقبة في " حماس"سفيان أبو زايدة حركة " فتح"ف عضو المجلس الثوري لحركة وص: )يو بي آي(
بنيامين نتنياهو جاد بشأن التوصل إلى اتفاق سالم " اإلسرائيلي"طريق السالم، ورأى أن رئيس الوزراء 

الصادرة من " جويش كرونيكل"وقال أبو زايدة في مقابلة مع صحيفة . على أساس حل إقامة دولتين 



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1918:         العدد       25/9/2010السبت  :التاريخ

نحن مستعدون للسالم ونعرف أن هناك الكثير من الصعوبات على الجانبين وأن هناك "ندن، أمس، ل
متطرفين يحاولون تعطيل عملية تحقيق المصالحة بين الطرفين، لكني أعتقد أن معظم الفلسطينيين 

  " .، كما أتمنى، يدعمون المفاوضات الرامية إلى تحقيق اتفاق سالم"اإلسرائيليين"وغالبية 
يشعر أن نتنياهو جاد بشأن التوصل إلى اتفاق سالم، وأن حديثه عن حل إقامة "وأضاف أبو زايدة أنه 

  " .دولتين حقيقي
إن موقف حماس يمثل مشكلة غير أنها ليست المشكلة الرئيسية، وهي منظمة إسالمية متطرفة ال "وقال 

" . ض بل بين اإلسالم واليهوديةتؤمن بالمفاوضات إطالقاً، وتعتبر الصراع الحقيقي ليس على األر
ليست لدي أي مشكلة مع اليهودية، ولكن لدي مشكلة مع االحتالل، وأرى أن من مصلحة "وأضاف 

  " . التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين بأسرع ما يمكن" إسرائيل"
  25/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
  قيادات وكوادر فتح في القدسيعتقل  االحتالل .11

حملة االعتقاالت اإلسرائيلية بحق قيادات 'أحمد عساف إن ' فتح'قال المتحدث باسم حركة  :وليد عوض
وكوادر حركة فتح في مدينة القدس لن تحقق هدفها ولن تثنينا عن االستمرار في قيادة معركة التصدي 

  .'لجرائم جيش االحتالل وإرهاب مستوطنيه
ان قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال : وأضاف في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة

العشرات من أبناء حركة فتح واالستمرار بسياسة االحتالل التي تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في 
المدينة المقدسة من خالل سحب الهويات واالستيالء على األراضي، وهدم المنازل وفرض الحصار 

  .حقق السالمالشامل لن يجلب األمن إلسرائيل ولن ي
 حملة اعتقاالت في صفوف اهالي القدس الليلة قبل الماضية اسفرت عن  قد شنتقوات االحتاللوكانت 
 مواطنا بينهم نشطاء من حركة فتح بينهم عضو لجنة قيادة إقليم القدس في حركة فتح مأمون 16اعتقال 

  .العباسي، وأمين سر منطقة سلوان التنظيمية عدنان غيث
  25/9/2010، لندن، القدس العربي

  
   بالحياد في أزمة لبناننلتزم:  في لبنان"فتح"أمين سر  .12

في لبنان اللواء فتحي أبو العردات أن األوضاع في عين الحلوة أكبر المخيمات ” فتح“أكد أمين سر حركة 
ستعمل على تعزيز هذا الهدوء بما يخدم ” فتح“الفلسطينية في لبنان هادئة وستستمر، مشيرا إلى أن 

ألننا في النهاية نحن شعب واحد لنا قضية واحدة وعدو واحد هو إسرائيل وكل ”مصلحة لبنان وفلسطين،
  .”الجهود يجب أن تصب في خدمة هذا الهدف

أن الموقف الفلسطيني واضح وثابت في الوقوف على الحياد اإليجابي في األزمة الداخلية اللبنانية، “واكد 
لشؤون اللبنانية لنا عدو واحد هو إسرائيل، وبالتالي كل الجهود يجب ولنا موقف سياسي، لن نتدخل في ا

ان تنصب في هذا االتجاه وأي خالفات او تناقضات أو تباينات هي ثانوية، ألن الصراع األساسي هو مع 
  .”العدو اإلسرائيلي ونأمل أن تتوحد كل الجهود في هذا االتجاه

في لبنان سرايا صيدا الحكومية والتقى كال ” فتح” ركةووصف ابو العردات بعد زيارة وفد من قيادة ح
من محافظ الجنوب نقوال ابو ضاهر، وقائد منطقة الجنوب االقليمية لقوى االمن الداخلي العميد منذر 
االيوبي، اللقاء الذي جمع رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام االحمد ورئيس المكتب السياسي في حركة 

  .”اإليجابي“بـ” حماس“
  25/9/2010تحاد، أبو ظبي، اال
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  تنتقد تصريحات أوباما حول وطن يهودي في فلسطين" الديمقراطية" .13
انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات الرئيس األمريكي باراك أوباما وقالت ": أ ف ب

افت الجبهة وأض" . وطن قومي تاريخي يهودي في فلسطين"إنه أخطأ في قراءة التاريخ عندما تكلم عن 
ان المشروع الصهيوني مشروع استعماري استيطاني ترافق مع المشاريع االستعمارية األوروبية 

وأوضحت أن قراءة التاريخ بطريقة أوباما تستدعي عودة شعب الواليات . واألمريكية واستند إليها 
  . بالدها المتحدة، واستراليا إلى أوروبا وتمكين شعوب هذه البلدان األصلية من استعادة

  25/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ليوم نصرة لألسرىاحماس تستنفر الشعب الفلسطيني  .14
دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني وكافة القوى والفصائل، لجعل اليوم يوم : وائل بنات - غزة

وحذرت حماس، االحتالل من . غضب ونصرة وتضامن مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي
ر في سياساته النازية، مؤكدة أن تلك السياسة لن تزيدها إال تمسكا بشروطها إلنفاذ صفقة تبادل االستمرا

  .األسرى، وبأن الجندي اإلسرائيلي األسير جلعاد شاليت لن يرى النور إال إذا رآه األسرى
رسة كما دعت الحركة المنظمات اإلنسانية والحقوقية كافة وخاصة الصليب األحمر الدولي، إلى مما

دورهم في كشف انتهاكات وممارسات االحتالل ضد األسرى، وإلى العمل والضغط من أجل إطالق 
  .سراحهم، مطالبة وسائل اإلعالم باالهتمام بقضيتهم وإبراز معاناتهم وانتهاكات العدو المتواصلة بحقهم

ة وإقليمية من أجل وقالت حماس إنه في الوقت الذي يقف فيه العالم متباكيا، وتتحرك فيه عواصم دولي
اإلفراج عن الجندي شاليط، يقف هذا العالم نفسه صامتا على الجرائم التي يرتكبها النازيون الصهاينة 
بحق آالف األسرى من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يقبعون في غياهب السجون اإلسرائيلية منذ 

  .عشرات السنين، ويحرمون من أبسط حقوقهم اإلنسانية
" عوفر" أن الجرائم اإلسرائيلية األخيرة بحق األسرى ابتداء من االعتداء عليهم في سجن وشددت على

جنوب فلسطين المحتلة األحد " ريمون"ومهاجمتهم بالكالب البوليسية، ومرورا باالعتداء عليهم في سجن 
ا المحتل الماضي، حين قامت وحدات عسكرية باالعتداء عليهم والتنكيل بهم، لهي دليل على همجية هذ

وتجاوزه لكافة القوانين واألعراف الدولية، كما هي دليل على عبثية المفاوضات، وخطيئة التنسيق األمني 
  .مع االحتالل

  25/9/2010الوطن أون الين، السعودية، 
  

   االحتالل بشن حرب على غزة تعكس نواياه الحقيقيةتهديدات": جبهة النضال" .15
لسطيني إن التهديدات التي يطلقها قادة و جنراالت االحتالل قالت جبهة النضال الشعبي الف: غزة

تعكس الطبيعة العدوانية والنوايا الحقيقية للحكومة "اإلسرائيلي بشن حرب جديدة على قطاع غزة؛ 
اإلسرائيلية، وتعتبر ضوء أخضر لجنود االحتالل للمضي في ارتكاب جرائم القتل ونهب األرض 

  ". ألبناء الشعب الفلسطينيواالستيطان والتهجير واإلبعاد
نسخة " قدس برس"وقال أنور جمعة، الناطق اإلعالمي للجبهة في قطاع غزة، في تصريح مكتوب وصل 

إن تصريحات ما يسمى قائد كتيبة غزة في جيش االحتالل، والتي نشرتها الصحافة اإلسرائيلية : "منه
 في قطاع غزة؛ تظهر بجالء النوايا اليوم والتي هدد فيها بشن حرب قاسية على الشعب الفلسطيني

العدوانية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وتثبت من جديد أن االحتالل اإلسرائيلي هو العقبة الحقيقية 
  ".في طريق تحقيق األمن واالستقرار و السالم في المنطقة

حيده عن التمسك بحقوقه جرائم االحتالل اإلسرائيلي لن ترهب الشعب الفلسطيني، ولن ت"وأكد جمعة أن 
الوطنية، ولن تلفح كل أشكال العدوان والضغوط التي يمارسها االحتالل عسكرياً وسياسياً واقتصادياً ضد 
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الفلسطينيين في النيل من صمود الشعب الفلسطيني، وإصراره على استرداد كامل حقوقه الوطنية 
  ".المشروعة

  
  24/9/2010قدس برس، 

  
     اإلستيطان ويطالب بالضغط على عباسجميدتنتنياهو يتمسك برفضه  .16

نقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية اليوم عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، : )ا ف ب (-ـرب 48عــ
بنيامين نتنياهو، إصراره على استئناف اإلستيطان فور انتهاء فترة التجميد المؤقت مطلع األسبوع المقبل، 

وقالت .   الفلسطيني محمود عباس بعدم االنسحاب من المفاوضاتمطالباً زعماء غربيون بإقناع الرئيس
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إن نتنياهو عقد اجتماعاً لبحث اإلستيطان وشدد فيه على ضرورة استئناف 

 أيلول 26وقال إن قرار حكومته بتجميد االستيطان لمدة عشرة شهور، تنتهي في .   المفاوضات
نية تجاه الفلسطينيين الذين وافقوا على الشروع بمفاوضات مباشرة فقط قبل الجاري، كانت بادرة حسن 
إذا أراد الفلسطينيون سالماً فإنهم سيبقون معنا في المحادثات «وأضاف أنه .  شهر من نهاية مدة التجميد

واحتج على اشتراط الفلسطينيين تجميد االستيطان . »من أجل التوصل إلى اتفاق إطار خالل عام
 عاماً مع حكومات إسرائيل في الوقت 17أجروا مفاوضات على مدار «لة المفاوضات، قائالً إنهم لمواص

الذي كان يتم فيه البناء في المستوطنات، بما في ذلك محادثات أجريت خالل العام األخير لحكومة 
 من أال ينسحب الفلسطينيون«وعبر نتنياهو عن أمله .  »أولمرت) رئيس الوزراء السابق ايهود(

  . »المحادثات وأال يديروا ظهرهم إلى السالم
  24/9/2010، 48موقع عرب

  
    "اسطول الحرية" حملة اعالمية مضادة لتقرير حقوق اإلنسان حول تطلقالخارجية اإلسرائيلية  .17

للخارجية " غرفة قيادة"أصدر وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم تعليماته لتشكيل 
ة في نيويوك للرد على نتائج التقرير الذي اصدره مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة اإلسرائيلي

حول العدوان اإلسرائيلي قافلة الحرية، كما طالب السفارات اإلسرائيلية بإطالق حملة إعالمية لمواجهة 
نيويورك، داني وتولى نائب وزير الخارجية اإلسرائيلي المتواجد في .  التقرير الذي أدان اسرائيل

بالتعاون مع سفير اسرائيل لدى األمم المتحدة، ميرون رؤوفين، " غرفة القيادة"أيالون، مهمة تشكيل 
والقنصل اإلسرائيلي في نيويورك، عيدو أهاروني، بهدف تنسيق الخطوات السياسية واإلعالمية لمواجهة 

وتسعى .    نتائجه في ما يخص اسرائيلفي" الشديد"التقرير الذي وصفته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بـ
الخارجية اإلسرائيلية إلصدار رد مشتركة لكافة المنظمات اليهودية تستنكر فيه التقرير، كما تم ارشاد 

ووصف .  مندوبي اسرائيل في شمال أميركا كيفية الرد والتعامل مع وسائل اإلعالم ودبلوماسيين اجانب
وله الى آخره، وقال إن اسرائيل لم تتعاون مع اللجنة التي شكلها ايالون التقرير بأنه كذبة بشعة من ا

واضاف .   مجلس حقوق االنسان لتقصي احداث قافلة السفن الن نتائج التحقيق كانت معروفة سلفًا
    . ايالون ان هذا التقرير يجعل من مجلس حقوق االنسان جهة غير ذات صلة

 24/9/2010، 48موقع عرب
  

   بشأن تجميد االستيطانتسويةل مستعدة "إسرائيل" .18
تحدثت اسرائيل امس الجمعة عن امكانية التوصل الى تسوية قبل انتهاء العمل : )ا ف ب (-القدس 

  .بقرار تجميد النشاط االستيطاني الذي يهدد مفاوضات السالم التي استؤنفت قبل ثالثة اسابيع
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ئي للبناء االستيطاني في الضفة الغربية، وقبل ايام قليلة من انتهاء قرار صدر قبل عشرة اشهر بوقف جز
مع الواليات المتحدة » تسوية متفق عليها«قالت الحكومة االسرائيلية انها على استعداد للتوصل الى 

  .والفلسطينيين بشان تمديد قرار تجميد االستيطان في الضفة الغربية
ى استعداد للتوصل الى تسوية اسرائيل عل«وقال مسؤول اسرائيلي كبير امس طالبا عدم كشف اسمه ان 

ال يمكن ان يكون «لكنه اكد انه . »متفق عليها بين االطراف كافة بشان تمديد قرار تجميد االستيطان
  .»هناك توقف تام للبناء االستيطاني

يبذل جهودا مكثفة للتوصل الى تسوية مماثلة «واضاف ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو 
  .» ايلول26مفعول قرار التجميد في قبل انتهاء 

  .»الواليات المتحدة تشارك بشكل كبير في هذا البحث عن تسوية«وقال المصدر ان 
) كبير المفاوضين االسرائيليين(في هذا السياق طلب رئيس الوزراء من اسحق مولخو «واوضح انه 

  .صل الى اتفاقحيث هو موجود حاليا من اجل التو» تمديد اقامته في الواليات المتحدة
في االيام الماضية هذا الموضوع وال سيما مع وزيرة الخارجية «من جهة اخرى قال ان نتانياهو بحث 

هيالري كلينتون ونائب الرئيس جو بايدن والمستشارة االلمانية انغيال ميركل ورئيس ) االميركية(
  .»الوزراء اليوناني جورج باباندريو
ئيل التي كانت تصر من قبل على ان تجميد االستيطان لن يمدد على ويشكل ذلك تغييرا في موقف اسرا

  .الرغم من تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باالنسحاب من مفاوضات السالم
  25/9/2010، الرأي، عّمان

  
  ضرب العمق االسرائيلي بالصواريخ دموية عنيفة مع حماس وتتوقع لمواجهة تستعد "اسرائيل" .19

توقع مسؤول عسكري اسرائيلي كبير ان تكون المواجهة القادمة مع حركة : دراوسزهير ان -الناصرة 
حماس في القطاع اكثر دموية من المواجهة التي سبقت، واكثر عنفا من الطرفين، الفتا الى اّن الجيش 
ق االسرائيلي يتمتع بالقدرات الكافية لتوجيه ضربة ساحقة لحركة المقاومة االسالمية، وهذه الضربات وف

  .الجنرال قانونية للغاية
وقال قائد لواء غزة في جيش االحتالل االسرائيلي، الجنرال ايال ايزنبرغ، اّن الضربة القادمة ستشمل 
في ما تشمل المس بقيادات من الصف االول في حماس، مشددا على اّن الجيش ينبغي اال يخشى من قتل 

رة يالحظ الجيش االسرائيلي اّن حركات المقاومة في قادة حماس، وكشف النقاب عن انّه في االونة االخي
قطاع غزة زادت من محاوالتها للمس بالجنود وفي مقدمة ذلك محاوالت الختطاف جنود، وزعم ايضا 
اّن الجيش االسرائيلي تمكن في الفترة االخيرة من اكتشاف عدد من االنفاق التي تّم حفرها لتكون انفاق 

  .ختطافالهرب بعد تنفيذ عملية اال
خالل حديث صحافي ادلى به الجمعة لموقع صحيفة (وبالنسبة للمستقبل القريب، قال الجنرال االسرائيلي 

اّن جيش االحتالل يجب ان يواصل المحافظة على الحيطة والحذر، ) على االنترنت) يديعوت احرونوت(
ن الصعب، بحسب اقواله، التنبؤ وان يكون على اهبة االستعداد تحسبا الندالع المواجهة القادمة، التي م

  .متى وكيف ستندلع
وبحسب الموقع االسرائيلي فاّن الجنرال ايزنبرغ عرض نظرية مغايرة ومفاجئة للغاية، وهي اّن نصب 
شبكة الدفاع من الصواريخ، والمسماة في اسرائيل بالقبة الحديدية، يعني باّن الدولة العبرية باتت على 

ن قبل االعداء، وبرأيه فانّه يتحتم على اسرائيل عدم الوصول الى وضع من استعداد لتلقي الصواريخ م
هذا القبيل، بل االنطالق من السياسة الحالية الى السياسة الهجومية لمنع الصواريخ من الوصول الهداف 

  .في العمق االسرائيلي
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االسرائيلية وبين السلطة وقال ايضا ان هذه الفترة بالذات، اي اطالق المفاوضات المباشرة بين الحكومة 
الفلسطينية في رام اهللا المحتلة، هي فترة حساسة للغاية، مشددا على انّه من غير المستبعد بتاتًا ان ينتهي 
الهدوء ويبدأ العنف بشكل دراماتيكي، زاعما انّه كلما حصل التقدم في ما يسمى بالعملية السلمية، فان 

فقدت مركزها، وهذا االمر من شأنه ان يؤثر على تصرفات حركة حماس ستشعر اكثر فاكثر بانّها 
  .الحركة

وتابع قائال ان ازدياد العمليات التي سماها باالرهابية منوط بتقدم العملية السلمية، فكلما حصل تقدم 
ستزداد بالمقابل العمليات االرهابية ضد اسرائيل، واشار الى ان حركة حماس هي حركة ال تعترف 

مكن تصنيفها بانّها من محبي الشعب اليهودي، على حد تعبيره، وبالتالي فانّه يتحتم على باسرائيل وال ي
  .الدولة العبرية اال تتنازل قيد انملة في الشأن االمني بكل ما يتعلق بعالقتها مع حماس

 انصحهم بعدم تجربة قدراتنا العسكرية، الننّا لن نتورع عن: ووجه تهديدا مباشرا لحركة حماس قائال
استعمال كافة االسلحة الموجودة بحوزتنا، وعلى الجبهة الجنوبية، بحسبه، ال توجد ضرورات تحد من 

  .نشاط اسرائيل العسكري، كما هو الوضع على جبهات اخرى
وبحسبه فاّن سيناريو المواجهة القادمة مع حماس هو سيناريو اكثر تعقيدا واكثر دموية، وسيتم خالل 

 لم تستعمل من ذي قبل، الفتا الى اّن حركة حماس ستزيد من قوة توجيه المواجهة استعمال اسلحة
الضربات عن طريق القذائف والصواريخ للمس بالعمق االسرائيلي، مشيرا الى اّن التقديرات 
االستخباراتية في تل ابيب تؤكد على اّن صواريخ حماس ستُوقع العديد من االصابات، ولكنّه استدرك 

  .ى استعداد لذلكقائال اّن الجيش عل
وزعم اّن اهداف العدوان على غزة والتي وضعها الجيش االسرائيلي قد تحققت اآلن، اال انّه اشار الى 

  .اّن الهدوء هو نسبي للغاية، ومن شانه ان يتحول وبسرعة الى مواجهة عنيفة
 فقط وهو حركة وفي معرض رّده على سؤال رد قائال انّه بالنسبة للجيش االسرائيلي يوجد عنوان واحد

حماس، وال يعني الجيش من يطلق الصواريخ، الّن حماس هي المسؤولة االولى واالخيرة عن كل عملية 
  .تنفذ من قطاع غزة ضد اسرائيل او جيشها، على حد قوله

وفي معرض رده على سؤال حول قوة حركة حماس العسكرية قال ايزنبرغ انّه مما ال شك فيه انّه منذ 
 تمكنت حركة حماس من استعادة قوتها، ال بل 2009ة الرصاص المسبوك في اوائل العام ان انتهت عملي

اكثر من ذلك فانّها قّوت ترسانتها العسكرية، كما اّن عناصرها يتلقون التدريب من ايران ومن حزب اهللا، 
د بتاتًا ان وعليه في حال اندالع المواجهة القادمة مع الحركة، اضاف الجنرال، فانّه من غير المستبع

تتعرض منطقة مركز الدولة العبرية لصواريخ حماس، ولكن بالمقابل شدد على اّن جهود حماس 
للوصول الى مركز الدولة العبرية، الى غوش دان، ال تنفك، ولكن اسرائيل لن تستطيع العيش مع تهديد 

  .من هذا القبيل
 حربا في الجبهة الجنوبية ضّد حماس، وذهب الجنرال ايزنبرغ الى القول اّن اسرائيل ما زالت تخوض

  .2010مشيرا الى انّه من ناحيته يمكن تسمية هذه الحرب بحرب استقالل اسرائيل للعام 
وفي ما يتعلق باالنتقادات التي تُسمع في ارجاء العالم ضّد الجيش االسرائيلي بسبب العمليات العسكرية 

 من االنتقادات يجب اال تثني الجنود عن تنفيذ المهام في قطاع غزة قال الجنرال ايزنبرغ اّن هذه الموجة
الملقاة على عاتقهم، وعلى كل مسؤول او جهة اوروبية او غيرها، ان تقوم بفحص الجيوش االخرى قبل 
ان توجه االنتقادات للجيش االسرائيلي، ولكن بالمقابل قال انه منذ انتهاء عملية الرصاص المسبوك خرج 

 ولفترة زمنية قصيرة للغاية، زاعما انّه بعد انهاء خدمته سيقوم برحلة الى من اسرائيل مرة واحدة
  .اوروبا ومؤكدا انّه ال يخشى من ان يعتقل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضّد الفلسطينيين

  24/9/2010، القدس العربي، لندن
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   بالعنصرية ضد اليهود والرضوخ البتزاز أبو مازنأوباماالمستوطنون يتهمون  .20
خرج قادة المستوطنين بحملة تحريض حادة ضد الرئيس األميركي باراك :  نظير مجلي- يبتل أب

أبو ) الرئيس الفلسطيني محمود عباس(رضوخا لعملية االبتزاز التي يقودها «أوباما، معتبرين اقتراحه 
وقال جرشون ميسيكا، رئيس المستوطنات القائمة في  .ووصفه أحدهم بالعنصري ضد اليهود. »مازن

من خالل جهله، يعتقد بكل جد أن . أوباما إنسان عنصري ضد اليهود وسياسي وقح«منطقة نابلس، إن 
إسرائيل هي دولة دكتاتورية أخرى في الشرق األوسط، يستطيع فيها القادة إبرام صفقات ضد إرادة 

طاني خطوة ولكن الشعب في إسرائيل قال كلمته بشكل صريح عندما اعتبر تجميد البناء االستي. الشعب
خاطئة قام بها واهمون بأن السلطة الفلسطينية تنشد السالم حقا، ولكنهم اكتشفوا خطأهم ويحاولون 

ال توجد قوة «وأكد ميسيكا وديان أن الجرافات ستعود إلى العمل في مشاريع االستيطان و. »التراجع عنه
  .»في األرض قادرة على منعنا من ذلك

  25/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

     ألف وحدة سكنية جديدة بعد انتهاء فترة التجميد عشرثالثة ": السالم اآلن"حركة  .21
تقرير عن استعداد المستوطنين لبناء ما  اإلسرائيلية» السالم اآلن«حركة كشفت :  كفاح زبون- رام اهللا
 42ي  وحدة سكنية ف2066 ألف وحدة سكنية جديدة بعد انتهاء فترة التجميد، من بينها 13يقارب 

  .مستوطنة تمت المصادقة عليها وال تحتاج إلى تراخيص جديدة
 ألف وحدة سكنية أخرى فقد خصصت لها أراض من قبل الوكالة اليهودية، ويمكن 11أما مخططات بناء 

  .نظريا البدء في بنائها دون موافقات حكومية أخرى
ة يمكن بدء البناء فيها فورا،  مستوطن42 وحدة سكنية في 2066إن هناك » السالم اآلن«وقالت حركة 

: وتابعت. وصدرت كل األذون الالزمة لبنائها، وما أن توضع األساسات، فستكون هذه المباني حصينة
 ألف وحدة سكنية أقرت الحكومة بناءها، ويدور الحديث عن وحدات 11يوجد أيضا ما ال يقل عن «

ت صالحياتها إلقرار البناء في فترة التجميد، سكنية علقت مصادقتها في لجان التخطيط والبناء، التي نزع
) رؤساء المستوطنين(وسيكون بوسع المستوطنين التقدم بطلبات لرخص بناء إلى السلطات المحلية 

  .»والحصول على الترخيص دون حاجة إلى إقرار من وزير الدفاع
 الهادئ لالستيطان، إذا قررت الحكومة التجميد«: ، يريف اوفينهايمر»السالم اآلن«وقال مدير عام 

 ألفا يتحدث عنها وزراء 20 ألف وحدة سكنية من أصل 13فسيكون بوسع المستوطنين بناء نحو 
  .»الحكومة اإلسرائيلية

  25/9/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   االسرائيلي يحدث انقالبا في سالح الغواصاتالبحريةسالح ": هآرتس" .22
ا تناول الغواصات الموجودة لدى إسرائيل، مشيرة إلى ما ، اليوم الجمعة، تقرير"هآرتس"نشرت صحيفة 

خالل السنوات العشر القادمة، تبدأ بداية بامتالك غواصتين جديدتين من طراز " االنقالب"أسمته بـ
 10 طواقم إلى 3المتطورة خالل السنتين القادمتين، وزيادة القوى البشرية العاملة فيها من " دولفين"

وكتبت الصحيفة أنه .  ، ما يعني إمكانية تنفيذ عدد أكبر من المهمات بعيدة المدى2018طواقم حتى العام 
على إرساليات السالح من إيران إلى " الحرب السرية"في السنوات األخيرة، وخاصة مع رفع وتيرة 

ونقلت الصحيفة .  حزب اهللا وحماس، فإن سالح البحرية يأخذ مكان سالح الجو كذراع حقيقية للجيش
قولها إن الفعاليات العمالنية للغواصات تتمثل في جمع المعلومات االستخبارية " صادر أجنبيةم"عن 

ووسائل إلطالق صواريخ موجهة " طوربيدو"والحرب البحرية التقليدية، وأن ثالث منها مزودة بصواريخ 
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عتبر على قبل عدة شهور في قناة السويس ا" دولفين"وأضافت أن إبحار غواصة .  تحمل رؤوسا نووية
أن طبيعة " هآرتس"وتابعت .  أنه في إطار االستعدادات لنشر غواصات إسرائيلية في الخليج العربي

عمل الغواصات تتسم بالسرية، ونقلت عن أحد أفراد الطواقم العاملة فيها قوله إن هناك مهمات كثيرة ال 
ل إلى نقطة معينة، وأنه في يعرفون ماذا يفترض أن ينفذوا بالضبط، حيث تصدر لهم األوامر بالوصو
وتشير الصحيفة إلى أن .  معظم الحاالت ال يدرك الضباط ماذا يفعلون بالضبط إال بعد انتهاء المهمة

قسما كبيرا من عمل الغواصات يتركز في مجال جمع المعلومات، ونقلت عن أحد أفراد الطواقم قوله إنه 
لوجية للرادارات والكاميرات، إال أنه باإلمكان رغم عدم حصولهم على تفاصيل بشأن القدرات التكنو"

كما جاء أنه يتم مؤخرا إعداد جنود وضباط ".  القول إنه يمكن النظر إلى األشخاص في داخل البيوت
 سوف 2012وفي العام . الرابعة، التي ستصل من ألمانيا في السنة القادمة" دولفين"لتشكيل طاقم غواصة 

وبلغة األرقام فإن . سالح البحرية على إعداد طاقمين لكل غواصةتصل الغواصة الخامسة، ويعمل 
وأشارت أيضا إلى أنه .  الحديث عن مضاعفة القوى البشرية العاملة في مجال الغواصات ثالث مرات

    .  ضابط وجندي فقط2000 عاما من عمر هذه الوحدة فقد عمل فيها 51خالل 
  24/9/2010، 48موقع عرب

  
  "أسطول الحرية" مناقشة تقرير جيلبتأ تطالب "إسرائيل" .23

سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة في جنيف أمس، أن » أهارون الشنو ياعار« كشف :QNA –جنيف 
إسرائيل تبذل جهودا دبلوماسية إلقناع المنظمة الدولية بتأجيل مناقشة تقرير مجلس حقوق اإلنسان الدولي 

إن إسرائيل تطالب بانتظار نتائج : ار في حديث إذاعيوقال ياع. الذي صدر مؤخرا والذي أدان إسرائيل
، التي شكلتها للتحقيق في أحداث الهجوم على أسطول الحرية، ويتهم تقرير مجلس »تيركل«تقرير لجنة 

حقوق اإلنسان الدولي، الذي شارك في إعداده ثالثة خبراء دوليون في حقوق اإلنسان، إسرائيل بانتهاك 
 مايو 31ون الدولي في اعتدائها على أسطول الحرية في المياه الدولية في حقوق اإلنسان وخرق القان

  .بالعمل الوحشي» مرمرة«ووصف الغارة العسكرية على سفن األسطول السيما السفينة القائدة . الماضي
  24/9/2010، العرب، الدوحة

  
  اإلسرائيلية" راكب السماء"الكشف عن وحدة ": يديعوت" .24

هلة األولى التعرف على ماهية الحقائب الكبيرة والثقيلة المعلقة على ظهر أربعة قد يصعب للو: وكاالت
جنود إسرائيليين، والتي قد يبلغ وزنها عشرات الكيلوغرامات، ولكن بدقيقة واحدة يكشف السر ويظهر 

  . اإلسرائيلية" راكب السماء"للعيان، أنهم عناصر في وحدة 
رية، فإن عناصر هذه الوحدة يحملون الحديد على ظهورهم وفي العب" يديعوت أحرونوت"ووفقاً لصحيفة 

قلب حقائبهم التي تثقل كاهلهم طائرات صغيرة بدون طيار، والتي تنطلق صوب عباب السماء، بعد شدها 
والتي سميت " راكب السماء"ويسعى جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى توسيع وحدة . على المطاط الصلب
اإلسرائيلية التي تجوب السماء " العيون"لصغيرة بدون طيار، وذلك بهدف رفع عدد احتذاء باسم الطائرة ا

  . وترقب قوى المقاومة وتحضر األرض وترصد المواقع وتهيؤها للقصف أو االجتياح
ويستطيع قائد الوحدة تلقي الصور والمعلومات الدقيقة من خالل هذه الطائرة خالل الحرب أو العمليات 

م، األمر الذي يتيح له اتخاذ القرارات وإعطاء األوامر للجنود، مما قد يسهم في حماية وفي الوقت المالئ
  . جنود االحتالل وحياتهم، بحسب الصحيفة

إن الطائرة تزود الجنود بصور واقعية حول : "ويقول التقرير الذي انفردت بنشره الصحيفة العبرية
، إلى جانب إعطائهم )األعداء(ذين وصفوا بـالمناطق المقرر رصدها، وبأماكن تواجد المقاومين ال

  ". صورة واضحة للمنطقة في أعقاب تنفيذ العملية
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وفي أعقاب نجاح هذه الوحدة خالل الحرب على غزة قبل عام ونصف، قررت قيادة جيش االحتالل 
افية اإلسرائيلي توسيع الوحدات المعنية في األمر وزيادة االعتماد عليها، إلى جانب تشكيل وحدات إض

  . تعمل خالل الحرب على تزويد الجيش بصور حية للمواقع والمقاومين
 كيلومتر فقط في السماء، وتبدو للعين على شكل 15وتستطيع الطائرة المذكورة اإلقالع على علو 

 كيلوغرامات فقط، وتستطيع البقاء في السماء ترقب المواقع وتساند 6عصفور كبير، ويصل وزنها إلى 
  . اعتينالجيش لمدة س

ومن مزايا هذه الطائرة، بحسب التقرير، هو تزويد قوات الجيش بصور واضحة في الوقت المناسب، 
والتنقل بسرعة والطيران تحت الغيوم، وتعزيز ثقة الجنود من خالل عملها كدليل لهم ورصد المقاومين 

  . وأماكن تواجدهم
إن وحدته تسعى إلى ضم عدد آخر من "": راكب السماء"من وحدة " طال غورسمون"ويقول الضباط أن 

الجنود، ولكن عملية الشرح والتدريب على استعمال الطائرة ليست سهلة للغاية وهي بحاجة إلى وقت 
  ". وجهد

  24/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   ميالثالثة عشر اإلسرائيلي على بعد الفلسطينيالسالم : "االندبندنت" .25
 ميال؟ تحاول صحيفة االتدبندنت اإلجابة على هذا 13األوسط على بعد هل التوصل الى سالم في الشرق 

السؤال في تقرير أعدته كاترينا ستيوارت التي قامت بزيارة إلى مستوطنة أرييل في الضفة الغربية 
  .المحتلة

أما مغزى الثالثة عشر ميال فهو اإلشارة الى بعد مستوطنة ارييل في الضفة الغربية عن الخط األخضر 
  .1967ذي كان يفصل إسرائيل عن الضفة الغربية قبل اندالع حرب عام ال

وما عالقة مستوطنة أرييل باتفاقية السالم؟ أرييل هي إحدى المستوطنات الكبرى التي يقال أنها تحظر 
  .باجتماع قومي

 أن ؟ هو، كما تفسره الصحيفة، إجماع المجتمع اإلسرائيلي على ضرورة" وماذا يعني اإلجماع القومي"
تضم المجموعات االستيطانية الكبري، كمستوطنة أرييل، إلى إسرائيل في إطار أي تسوية سياسية 

  .محتملة
وهذا، إذا حصل، سيقسم الضفة الغربية الى قسمين، شمالي وجنوبي، حسب ما حاول خليل تفكجي، 

  .الفلسطيني المختص في إعداد الخرائط، شرحه لكاترينا ستيوارت
وطنة أرييل وغيرها من المستوطنات اليهودية الكبرى في الضفة الغربية بإجماع ولكن هل تحظى مست

  قومي فعال؟
تشير كاتبة التقرير الى مقاطعة ممثلين إسرائيليين لعروض مسرحية كانت ستقام في مستوطنة أرييل 

  .مؤخرا، وكذلك مقاطعة أكاديميين إسرائيليين للجامعة المقامة في المستوطنة
ل هي رمز ألحد العوائق المهمة في سبيل التوصل الى اتفاقية سلمية بين الفلسطينيين ومستوطنة أريي

 ألف شخص سهال، وقد 80واإلسرائيليين، فلن يكون إخالء حتى المستوطنات الصغيرة التي يقيمفيها 
تؤدي محاولة إجالئهم بالقوة الى اندالع حرب أهلية ستقسم إسرائيل إلى معسكرين، كما يرى بعض 

  .حللينالم
  25/9/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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   إسرائيليين من دخول أراضيهاألردنتل أبيب تؤكد منع  .26
أكدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية نبأ قيام السلطات األردنية بمنع دخول عدد من اإلسرائيليين، : القدس

  .د المظلة اليهودي، على أنهم سّياحالذين حاولوا العبور إلى األراضي األردنية لقضاء عطلة عي
، إن السلطات األردنية )24/9(وقالت الوزارة، في تصريح نُشر في وسائل اإلعالم العبرية اليوم الجمعة 

وذلك بعد أن "لم تسمح إلسرائيليين توجهوا إلى األردن خالل األيام القليلة الماضية من دخول أراضيها، 
، مشيرة إلى أن الموظفين األردنيين طلبوا "حدود ودفعوا رسوم العبوراجتازوا الجانب اإلسرائيلي من ال

  .من اإلسرائيليين إبراز تصديقات ووثائق مختلفة، مثل حجز غرف فندقية
القانون األردني يلزم كل مجموعة مؤلفة من ستة "وأفادت مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن 

توضع تحت تصرف السياح في " وأكدت أن هذه المعلومات .سياح باستئجار خدمات مرشد سياحي محلي
  ".الجانب اإلسرائيلي من الحدود

إن السلطات األردنية أوضحت أن أي تغييرات لم تطرأ على القوانين "وقال ناطق بلسان وزارة الخارجية 
  .، داعية اإلسرائيليين إلى االلتزام بالتعليمات والقوانين األردنية"أو األنظمة المرعية

من جانبها عربت مصادر إسرائيلية عن اعتقادها بأن األردنيين ظنوا أن إسرائيليين جاؤوا إلى األردن 
في نطاق مجموعة سياحية، وقد تفرقوا، وقالوا إنهم يتنزهون بمفردهم، بهدف تجنب استئجار مرشد، 

  .وعليه فقد تمت مطالبتهم بإبراز تصديق يدل على حجز فندقي، على حد تعبيرها
  24/9/2010برس، قدس 

  
  "األقصى في خطر" في مهرجان  يجددون البيعة للقدس واألقصىالفلسطينيينعشرات آالف : أم الفحم .27

، 8عشرات اآلالف من فلسطينيي األراضي المحتلة عام أن  25/9/2010، موقع فلسطين أون اليننشر 
، خالل مشاركتهم في 24/9/2010 بيعتهم للقدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك، الجمعة واجدد

وشارك في المهرجان . مهرجان األقصى في خطر الخامس عشر، والذي أقيم في مدينة أم الفحم المحتلة
 48وفد عن مدينة القدس برئاسة الشيخ عكرمة صبري، ووفد عن لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي 

  .  أفريقيا، والجوالن السوري المحتليتزعمه رئيس اللجنة محمد زيدان، إلى جانب وفد رفيع من جنوب
وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية والوحدات الخاصة في مدينة أم الفحم بشكل مكثف، 

  . وجابت المروحيات سماء المدينة، بالتزامن مع بدء فعاليات المهرجان الحاشد
الح، في رسالة بعثها إلى وأكد رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل الشيخ األسير رائد ص

المهرجان من داخل سجنه، أن هذا العام يحمل في طياته مخاطر مصيرية على القدس الشريف والمسجد 
وأوضح صالح أن هذه المخاطر قد . األقصى المبارك، مبيناً أن هذه المخاطر في نظره ال حدود لها
يكل على حساب األقصى المبارك، أو تحاول أن تنال من منبر المسجد األقصى، أو تحاول فرض بناء ه

  ". تحاول فرض تقسيم قاهر على المسجد بين المسلمين واليهود
 للتواجد اليومي في المسجد األقصى من أجل نصرته وتشكيل درع بشري 48ودعا مواطني الـ 

. ةلحمايته، إلى جانب نصرة أهل القدس ودعم اقتصادهم وتعزيز صمودهم في بيوتهم ومؤسساتهم المختلف
وأشار إلى أن دعم المقدسيين يعني دعم المسجد األقصى المبارك ودعم إسالمية وعروبة وفلسطينية 

وأرسل تحية للحاضرين من كافة المدن من ". وحاضر ومستقبل القدس بكل أرضها وبيوتها ومقدساتها
قدس الشريف والجوالن الجليل والمثلث والمدن الساحلية حيفا وعكا ويافا واللد والرملة والنقب الصامد وال

  . المحتل
ها نحن ندفع ضريبة الدفاع عن : "وجدد تأكيده أنه على العهد مع القدس المحتلة والمسجد األقصى، وقال

القدس والمسجد األقصى المبارك كما يدفعها كل أسير فلسطيني، من أجل أثمن قضية نملكها اليوم 
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 :وأضاف".  قضية القدس والمسجد األقصى المباركوتملكها األمة اإلسالمية والعالم العربي إال وهي
  ". بالروح بالدم نفديك يا أقصى: سنبقى نردد في سجننا كما كنا نردد خارج السجن"

من جانبه؛ أكد رئيس بلدية أم الفحم توجه الشيخ خالد حمدان على ضرورة وأهمية رسالة المهرجان، 
ووجه حمدان تحيته وتحية . سجد األقصىالتي هي عبارة عن رسالة تحد وبقاء، وحفاظ على الم

  .الجماهير إلى الشيخ رائد
بدوره؛ أكد محمد زيدان، على االستمرار في نهج الشيخ رائد صالح رغم غيابه في الدفاع عن القدس 

وأوضح أن الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل مستعد لبذل كل ما يملك من . واألقصى والنقب المحتل
صرة للقضية الفلسطينية العادلة، خاصة في ظل الذكرى العاشرة لهبة القدس واألقصى األموال والدماء ن

  . شاباً من الداخل الفلسطيني على يد قوات االحتالل13التي راح ضحيتها 
 وفق مبدأ مبادلة السكان "إسرائيل"ودعا السلطة الفلسطينية في الضفة إلى عدم قبول المفاوضات مع 

  .عن الحق في القدس واألقصى المبارك، خشية وقوع نكبة فلسطينية ثانيةواألرض، وعد االستغناء 
 الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة ، أنأم الفحم من 24/9/2010قدس برس، وأضافت 
، "أن المفاوضات، هي عبارة عن تضييع للوقت ليس إالً"في مهرجان األقصى، ي كلمته ف أكد اإلسالمية،

مستمرة منذ عشرات السنوات، وهذا " والمسيحية اإلسالميةات على المقدسات اءمشيراً إلى أن االعتد
  ". الجانب الفلسطيني يجب أن يتوقف فوراً عن المفاوضاتأنيعني 

  
  "الميثاق الوطني"وإعادة االعتبار لـ...إجماع على إدانة المفاوضات: هأعمال يختتم "اللقاء التشاوري" .28

، أمس، أعماله باإلعالن عن خالصة األفكار التي أثيرت "ن فلسطيناللقاء التشاوري العربي بشأ"اختتم 
خالل جلسات العمل التي خصصت لمناقشة الوثائق السياسية والتنظيمية التي ستعرض على المؤتمر 

 نوفمبر/  في تشرين الثاني"الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني"التأسيسي لـ
 في مخيم مار الياس في بيروت، "بيت أطفال الصمود"مر صحافي عقده في قاعة وخالل مؤت. المقبل

 كان محطة لتبادل اآلراء بين ما يقارب "اللقاء التشاوري"أشار المتحدث باسم الهيئة بالل الحسن إلى أّن 
ث بلداً عربياً، وعدد من الدول األوروبية، واصفاً الجلسات الحوارية الثال 13 شخصية قدمت من 300

وأوضح الحسن أّن هذه الجلسات دارت حول . "نقاش صريح وجريء"في هذا اللقاء بأنها تمّيزت بـ
محورين أساسيين، خصص األول لمناقشة مبادئ الهيئة وأهدافها، والثاني لمناقشة نهج التفاوض بشكل 

  .  الفلسطينيةعام، ال سيما في ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة الجارية حالياً بين إسرائيل والسلطة
هيئة وطنية فلسطينية تدافع عن ثوابت القضية الفلسطينية ردا "وأعاد الحسن التذكير بأّن الهيئة قامت كـ
، مشيراً إلى أنها مبشرة بنهج مقاومة االحتالل الصهيوني "عن نهج التفاوض الذي ثبت فشله وعجزه

 للشعب الفلسطيني، وداعية إلى إعادة  وما بعده، باعتباره حقا مشروعا1948ألرض فلسطين منذ العام 
ومؤكدة أن المدخل األساسي والوحيد إلعادة بناء منظمة التحرير هو ... بناء منظمة التحرير الفلسطينية

  ."إعادة االعتبار للميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم إلغاؤه على يد نهج أوسلو
سي آخر من ثوابت القضية الفلسطينية، يتمثل ثابت أسا"وأضاف الحسن أنه تم التأكيد خالل اللقاء على 

 العربي، الذي تفرضه طبيعة الحركة الصهيونية -في ضرورة وأهمية التالحم النضالي الفلسطيني 
كحركة تمثل خطرا أساسيا على األمة العربية كلها، وحقيقة أن الصراع مع إسرائيل هو في جوهره 

  . "ف األولصراع عربي، يمثل الفلسطينيون فيه مقاتلي الص
هناك "وحول موضوع المفاوضات، أشار الحسن إلى أّن النقاشات التي شهدها المؤتمر أظهرت أن 

إجماعا عربيا تعبر عنه كل القوى والنخب المشاركة، يدين هذه المفاوضات ويرفضها، أوال كمنهج عمل، 
  . "يةوثانيا كوقائع محددة تبرز حالة التراجع المتواصل عن ثوابت فلسطينية أساس
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 إّن المحطة "السفير"من جهته، قال منسق اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري الزميل نافذ أبو حسنة لـ
الثانية للهيئة ستكون مع عقد مؤتمرها التأسيسي في دمشق في تشرين الثاني المقبل، الفتاً إلى أّن اللقاء 

  . ةشهد نقاشات حيوية مهمة سيكون لها تأثير في صياغة وثائق الهيئ
 -وكانت مداخالت المشاركين في اللقاء التشاوري قد عكست تأكيداً عربياً على االلتحام النضالي العربي 

الفلسطيني، حتى أن كثراً رأوا في تحرير فلسطين مقدمة لتحرير األرض العربية من كافة أشكال 
، والمنسقة العامة "كفاية"وفي هذا اإلطار، قالت الناشطة المصرية في حركة . االحتالل، والعكس صحيح

 في "كفاية" إن البيان األول لـ"السفير"للجبهة العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية، كريمة الحفناوي لـ
أتى مدركا للربط بين القضية الوطنية والقومية بقضايا الديموقراطية، وكان البيان الذي "، 2004العام 

 لتحرير "، يعتبر أنه ال بد من تغيير األنظمة االستبداديةميركيةاأليدعو إلى مقاومة العولمة الصهيونية 
  ."عشان نحرر القدس، الزم نحرر مصر"فلسطين، مؤكدة 

  25/9/2010السفير، بيروت، 
  

  "األقصى"يفرض قيوداً مشددة على وصول المصلين إلى و عسكرية ثكنةحول القدس إلى ياالحتالل  .29
الحتالل عناصرها من جنود وأفراد شرطة ووحدات خاصة وضعت قوات ا: القدس المحتلة، رام اهللا

ترتدي الزي المدني، في حالة تأهب قصوى في القدس التي حّولها االحتالل إلى ما يشبه السجن، في 
وقت تصاعدت جرائم االحتالل ومستوطنيه بحق المقدسيين، التي قادت إلى ما يشبه انتفاضة شعبية ال 

  . استشهد فيه الشاب سامر سرحان، أول أمسسيما في حي سلوان المقدسي الذي
وحشد االحتالل قوات إضافية في المدينة والقرى المحيطة بها، وأحكمت قبضتها على البوابات الرئيسية 
للبلدة القديمة لمنع الفلسطينيين من التوجه إلى المسجد األقصى، األمر الذي أدى إلى حرمان آالف الشبان 

 عاماً من أداء صالة الجمعة في األقصى، فلجأوا للصالة في 50 والرجال ممن تقل أعمارهم عن
وعمد جنود االحتالل على الحواجز المحيطة بالمدينة إلى البطش بالفلسطينيين  .الشوارع والساحات

وإيقافهم واحتجاز العديد منهم لساعات قبل إجبارهم على العودة، حيث أشارت مصادر االحتالل إلى أن 
.  من أفراد االحتالل تولوا السيطرة على المراكز الحيوية داخل المدينة ومحيطها آالف عنصر3قرابة 

وكثفت من إجراءاتها القمعية بحق المقدسيين في سلوان والعيسوية ومخيم شعفاط ورأس العامود وجبل 
  .المكبر وباب حطة، في حين شنت حملة اعتقاالت

قت الحق إلى قرية العيسوية أدت إلى إصابة وكانت مواجهات ساخنة شهدتها بلدة سلوان امتدت في و
  . فلسطينياً بجروح وكسور35أكثر من 

وحذّر أمين عام الهيئة اإلسالمية والمسيحية للدفاع عن المقدسات، حسن خاطر من االستهانة بتصاعد 
 موجة العنصرية في أوساط المستوطنين، مؤكداً أنه في الوقت الذي يراد صرف األنظار باتجاه ما يسمى

وقال إن خطر . اإلسالمي نجد المجتمع الدولي يتساهل إزاء تفاقم العنصرية الصهيونية" التطرف"
المستوطنين في القدس يتزايد يوماً بعد يوم وأن ممارساتهم العدوانية باتت تحول حياة المقدسيين إلى 

لشتائم واإلهانات ، مشيراً إلى تعرض رجال الدين المسيحي للبصق وا"جحيم فوق الجحيم الذي يعيشونه
وإلقاء األوساخ والبيض عليهم وهم في طريقهم إلى الكنيسة، وكذلك الحال مع الشيوخ والعلماء المسلمين 
والمارة الفلسطينيين، إضافة إلى تصاعد عمليات االعتداء المباشر بالضرب وإطالق النار والقتل بدم 

 يختلف كثيراً عما يجري في القدس على يد ما يجري في الوقت نفسه في منطقة نابلس ال"وتابع . بارد
الجماعات نفسها حيث تقوم عصابات من المستوطنين المسلحين بالسكن في الكهوف الجبلية الواقعة في 
  محيط نابلس الرتكاب الجرائم، إضافة إلى قطعان من المستوطنين يقطعون الطرق ويعتدون على 
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ون وإحراق مئات أشجار الزيتون والعنب والتين سيارات الفلسطينيين، إضافة سرقة محصول الزيت
  .وسرقة األغنام من الرعاة في المنطقة 

  25/9/2010الخليج، الشارقة، 
  

  ودعماً للقدس" الجدار" خالل قمع تظاهرات ضد العشراتإصابة : الضفة الغربية .30
ل اعتداء قوات  خالاألجانبأصيب، أمس، عشرات المواطنين والمتضامنين  ":وفا"، "األيام"كتب مندوبو 

  . على تظاهرات سلمية ضد بناء الجدار في قرى المعصرة وبلعين والنبي صالحاإلسرائيلياالحتالل 
 مواطنين ومتضامنين أجانب خالل اعتداء 10ففي قرية المعصرة بمحافظة بيت لحم، أصيب، أمس، 

لعين ونعلين، غرب رام وفي قريتي ب . على تظاهرة سلمية ضد بناء الجداراإلسرائيليقوات االحتالل 
اهللا، أصيب، أمس، أربعة مواطنين بجروح بينهم صحافيان، إلى جانب العشرات بحاالت االختناق، إثر 

كما أصيب،  .قمع قوات االحتالل مسيرتين سلميتين، مناهضتين لجدار الفصل العنصري واالستيطان
رائيلي، جراء اعتداء قوات أمس، العشرات بحاالت اختناق وبالضرب المبرح، واعتقل متضامن إس

االحتالل على المشاركين في المسيرة األسبوعية، التي انطلقت في قرية النبي صالح شمال غربي رام 
  .اهللا، بعد صالة الجمعة، دعماً للقدس

  25/9/2010 رام اهللا، األيام،
  

   قبالة شواطئ غزةاإلسرائيليةاستشهاد صياد برصاص البحرية  .31
استشهد صياد فلسطيني أمس، جراء إطالق قوات االحتالل النار عليه ): آي.بي.يو(،  رائد الفي-غزة 

وأوضح منسق اإلعالم في الخدمات الطبية في غزة أدهم أبو سلمية . قبالة شاطئ بحر شمال قطاع غزة
استشهد على الفور جراء إصابته بعيار ناري من زوارق )  عاما20ً(أن الصياد محمد منصور بكر 

  . في عرض البحراالحتالل وهو 
  25/9/2010الخليج، الشارقة، 

  
  وفاة رضيع مقدسي إثر استنشاقه غازاً مسيالً للدموع أطلقه جنود إسرائيليون .32

أبو "، الرضيع محمد محمود أبو سارة 24/9/2010استشهد، مساء الجمعة :  محمد القيق–القدس المحتلة 
 كما اندلعت ،ر تعرضه للغاز السام المسيل للدموعفي بلدة العيسوية بالقدس المحتلة إث)  عام1.5" (سنينة

وقال مدير مركز إعالم القدس . مواجهات عنيفة في البلدة وسط تعزيزات القوات على المداخل الرئيسة
إن الرضيع كان قد تعرض لحالة اختناق شديدة بالغاز السام الذي " ":فلسطين أون الين"محمد صادق لـ

، موضحاً "ية خالل المواجهات العنيفة التي شهدتها البلدة أمس الخميسأطلقه عناصر الشرطة اإلسرائيل
  . أنه تم نقل الرضيع إلى المستشفى لتلقي العالج لكنه استشهد متأثراً به مساء الجمعة

  24/9/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  والدواء...  اليوم إضراباً مفتوحاً عن الطعاميبدأون آالف أسير فلسطيني عشرة .33
  عن الطعام رفضاً مفتوحاًيبدأ اليوم قرابة عشرة آالف أسير فلسطيني وعربي إضراباً:  عواضةنبيه

للممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد والمواثيق اإلنسانية الدولية، والتي كان آخرها الهجوم البربري 
  . في النقب األسبوع الماضي"ريمون"الذي تعرض األسرى في سجن 

كافة سجون االحتالل، وستنطلق شرارته األولى من سجن النقب، وسجن مجدو، وسيشمل اإلضراب 
وسجن عوفر، باإلضافة إلى سجني نفحة وعسقالن، على أن يشمل خالل اليومين المقبلين سائر األسرى 
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في سجون هداريم، وبئر السبع، وشطة، والدامون، فيما قرر أسرى سجن مستشفى الرملة مساندة 
  . الن عن إضراب عن الطعام والدواءإخوانهم، عبر اإلع

  25/9/2010السفير، بيروت، 
  

  الفلسطينيون بمصر يعتصمون بمقر الجامعة. .. االحتاللسجونتضامنا مع األسرى في  .34
أعربت الجالية الفلسطينية والجمعيات األهلية الشعبية الفلسطينية بمصر عن إدانتها : أحمد ربيع - القاهرة

ارسات القمعية لسلطات االحتالل ضد المعتقلين الفلسطينيين والعرب في الشديدة لإلجراءات والمم
واعتصم أفراد من الجالية بمقر مندوبية فلسطين بالجامعة العربية والمركز اإلعالمي والثقافي  .سجونه

الفلسطيني بحضور عدد من رموزها وقادة وأعضاء التنظيمات الشعبية الفلسطينية، وكوادر حركة فتح 
  .ن أجل التضامن مع األسريفي مصر،م

  25/9/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   الجئاً فلسطينيا25ًوتعتقل " مجمع البلديات"القوات العراقية تقتحم ": فلسطينيي العراق"رابطة  .35
، "المغاوير"إقدام قوات وزارة الداخلية العراقية، التي تُعرف باسم " فلسطينيي العراق" أكّدت رابطة :بغداد

  .عتقال العديد من الالجئين الفلسطينيين المقيمين في أحد أكبر التجّمعات الفلسطينية في البالدأمس على ا
العراقية داهمت " مغاوير الداخلية"نسخة عنه، بأن قوات " قدس برس"وأفادت الرابطة، في بيان وصل 

 الجئاً، بينهم مساء الجمعة مجّمع البلديات الفلسطيني بوسط العاصمة، واعتقلت قرابة خمسة وعشرين
  .، بعد أن قامت باالعتداء عليهم بالضرب واإلهانة، بحسب البيان"دون إبداء أي أسباب"كبار في السّن 

ولفتت الرابطة، االنتباه إلى انفجار كان قد استهدف المنطقة المحيطة بالمجّمع قبيل مداهمة القوات 
اإلفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، فيما العراقية له بلحظات، مؤكّدة إقدام السلطات العراقية على 

  .تحتجز بعضهم
الالجئين الفلسطينيين في العراق، وتوفير " إنقاذ"وفي السياق ذاته، دعا البيان إلى التحّرك العاجل لـ

، مشيراً إلى أنهم يتعّرضون "ال عالقة لهم بالحياة السياسية في العراق"الحماية القانونية لهم، ذلك أن 
  .ديد من حمالت المداهمات والقصف واالعتقاالت والقتل، وفق قولهللع

  25/9/2010قدس برس، 
  

  "دالة الدولية في مقاضاة إسرائيلالئحة اتهام حلم الع" :كتاب جديد .36
عبد . صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت كتاب جديد لألكاديمي والباحث العراقي د

، وجاء في تعريف ""إسرائيل"ئحة اتهام حلم العدالة الدولية في مقاضاة ال"الحسين شعبان وهو بعنوان 
جلب : إن موضوع هذا الكتاب هو الحلم الكبير الذي حمله المؤلف على مدى نحو ربع قرن، وهو"الناشر 

 على أسس ،المعتدين اإلسرائيليين إلى منّصة العدالة الدولية، ومن أجل التكييف القانوني لهذا الحلم
، خالل مراحل "إسرائيل" يمضي الكتاب ليناقش عبر فصوله األربعة، الئحة اتهامات موثقة ضد ،علمية

  " .متعددة، وفي مجاالت شتى
 -المحاكمة : األول:  صفحة من القطع الكبير وهو مّوزع إلى أربعة فصول هي136يتألف الكتاب من 

لجرائم اإلسرائيليين، والثالث اآلليات القانونية الحلم واليوتوبيا، والثاني القانون الدولي ومقاضاة مرتكبي ا
  .، إضافة إلى قائمة المراجع "الشرعية الدولية" القانون الدولي و-، والرابع"إسرائيل"المتاحة لمقاضاة 

  25/9/2010الخليج، الشارقة، 
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  يؤدي إلى حروب إقليمية في الفترة القادمةالسالم س الفشل في تحقيق: عبد اهللا الثاني .37
قال الملك عبداهللا الثاني إن الفشل في تحقيق السالم الفلـسطيني اإلسـرائيلي سيـضع               :  بترا –يورك  نيو

المنطقة على حافة الهاوية، وسيؤدي في الفترة القادمة إلـى حـروب إقليميـة سـيدفع ثمنهـا العـرب                    
  .واإلسرائيليون والواليات المتحدة، التي ستتورط في هذه الحروب

الواسع االنتشار، الذي يقدمه اإلعالمي األميركي جون       " ذي ديلي شو  " مع برنامج    ، في مقابلة  الملكوحذر  
ستيوارت، وبث صباح امس، من أن إضاعة الفرصة المتاحة لحل الصراع الفلسطيني اإلسـرائيلي مـن                
خالل المفاوضات ستؤدي إلى تقوية المتطرفين، الذين يستغلون اإلحباط المشروع جراء الفشل في حـل               

  .لخدمة أهدافهم غير المشروعة، وإلضعاف قوى االعتدال في المنطقةالصراع 
 أن صوت االعتدال بدأ يضعف بشكل فعلـي ألن النـاس يقولـون انهـم منحـوا                   ملك األردن  وأضاف

وزاد  .المفاوضات الفرصة لسنوات ولكن ذلك لم يحقق نتائج، وبالتالي فإن العنف هو الـسبيل الوحيـد               
  ".قط المنطقة في الهاوية، وإما أن يتحقق السالمنحن على مفترق، إما أن تس"

هنالك فرصة إلحداث التغيير في المنطقة، وإذا أضعنا هذه الفرصة، فإننـا سـنحكم               "عبد اهللا الثاني  وقال  
  ".على شعوبنا في العيش في ظل صراعات لعقد أو عقدين آخرين

وجـود اإلرادة، وااللتـزام      في المقابلة أن طريق حل الصراع واضح، والمطلوب هـو            الملكوأوضح  
للوصول إلى الهدف النهائي في حل الصراع على أساس حل الدولتين، وفي سياق إقليمي يحقق الـسالم                 

و دولة عربية ومسلمة تدعم مبادرة الـسالم        57الشامل، ما سيؤدي إلى قيام عالقات طبيعية بين إسرائيل          
  .العربية

 في الثالثين من الشهر الحالي، وهو موعـد انتهـاء           وأشار إلى أن الفشل في حل موضوع المستوطنات،       
قرار إسرائيل تجميد االستيطان في الضفة الغربية، سيؤدي إلى وقف المفاوضات، وفقدان األمل بالسالم              

  .وبالتالي جر المنطقة إلى المزيد من الحروب والعنف
 فيها سوريا ولبنان، ملتزمـة      ، في رد على سؤال، على أن جميع الدول العربية، بما          عبد اهللا الثاني  وشدد  

  .بتحقيق السالم وفق مبادرة السالم العربية
واعتبر حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين مدخال لتحقيـق الـسالم الـشامل،                
وأفضل وسيلة لتحييد قوى التطرف، ألن ذلك سيحرمها من قدرتها علـى توظيـف الـصراع لخدمـة                  

  .أجنداتها
إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لجميع العرب والمسلمين، وأن حلهـا             ردن  ملك األ ولفت  

في السياق اإلقليمي الشامل سيمكن المنطقة من التركيز على التحديات التنمويـة واالقتـصادية، وعلـى                
  .نطقةرأسها توفير فرص العمل وبناء المستقبل لجيل الشباب، الذي يشكل عدده األكبر في تاريخ الم

وفي رد على سؤال حول دور إيران في المنطقة، أشار إلى تداخل القضايا في المنطقة، مؤكدا أن حـل                   
  .الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سينزع فتيل الكثير من األزمات اإلقليمية

ن ، في رده على سؤال، ان أهمية القدس ألتباع الديانات السماوية الثالث سبب أل             عبد اهللا الثاني  وأضاف  
تكون القدس مدينة للسالم وليس للصراع، الفتا إلى ضرورة معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، والتي               

  .تشمل القدس والالجئين، في المفاوضات وفق المرجعيات المعتمدة
  25/9/2010الدستور، عمان، 

  
   على دخول السياح االسرائيليينجديدةردن يفرض شروطا األ .38

ت مصادر اسرائيلية الجمعة أن السلطات االردنية فرضت شـروطا جديـدة   اكد: رام اهللا ـ وليد عوض 
على السياح االسرائيليين، االمر الذي حد من عدد الذين دخلوا لالراضي االردنية لقضاء عطلة االعيـاد                

  .اليهودية هناك
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لة االعياد في   واوضحت االذاعة االسرائيلية أن العديد من السياح االسرائيليين الذين ارادوا قضاء ايام عط            
  .االردن اضطروا الى العودة ادراجهم بسبب شروط جديدة وضعتها السلطات االردنية على دخولهم

وحسب االذاعة االسرائيلية فان السلطات االردنية باتت تلزم السياح االسرائيليين بالدخول في مجموعات             
واشـارت المـصادر    . لمحليـين  اشخاص على االقل وباستئجار خدمات االدالء السياحيين ا        5مكونة من   

االسرائيلية الى انه تم ابالغ وزارة الخارجية االسرائيلية بالشروط االردنية الجديدة اال ان الـوزارة لـم                 
  .تعقب حتى اآلن على ذلك

وقالت سلطة المعابر االسرائيلية مع االردن انها ال تنوي في الوقت الراهن اعادة رسوم العبور التي تمت                 
  .سياح االسرائيليين وهم في طريقهم الى االردنجبايتها من ال

  25/9/2010القدس العربي، لندن، 
  

   لحقوق اإلنسان خطيرة "إسرائيل" انتهاكات ":سطول الحريةأ" في "تقصي الحقائق الدولية" .39
 كشف رئيس لجنة شريان الحياة األردنية المهندس وائل السقا ان لجنة التحقيق             :  طارق الحميدي  -عمان  
ة المشكلة للنظر في حادثة اسطول الحرية قد انتهت من وضـع تقريرهـا والـذي شـكل ادانـة                    الدولي

  .للممارسات االسرائيلية
وبين السقا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول اسطول الحرية جاء مطابقا لشهادات المـشاركين                

االسرائيليين على مـتن اسـطول      في االسطول وأدان كافة أشكال العنف واالرهاب التي قام بها الجنود            
  .الحرية

  25/9/2010، الرأي، عّمان
  

   رفض توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنانعلىيؤكد سليمان ميشال  .40
ميشال سليمان التأكيد على التزام لبنـان القـرار         اللبنانية  جدد رئيس الجمهورية    : داود رمال  -نيويورك  

ل مندرجاته، مشدداً على حقه في مياهه وثروته من الـنفط            وسعيه الرغام اسرائيل على تنفيذ كام      1701
والغاز الطبيعي التي سيسعى الستخراجها ضمن حدود المنطقة االقتصادية العائدة له، وعلـى انـه لـن                 
يتوانى، ضمن االطر المناسبة، عن المطالبة بإلزام اسرائيل بالتعويض عن مجمل الخسائر التي الحقتهـا               

تكررة عليه، واحتفاظه بحق استرجاع أو تحرير ما تبقّى له من أراضٍ محتلة فـي  به جراء اعتداءاتها الم   
  . جميع الطرق المتاحة والمشروعة

واذ رحب سليمان بايجاد تسوية لقضية الشرق االوسط ضمن مهل محددة، فانه اعاد التشديد على استحالة                
لصراع، وعلى جميع المسارات، وما لم      التوصل الى حل فعلي دائم ما لم يكن عادالً وشامالً لكافة اوجه ا            

يتوفر العزم الكافي لدى المجتمع الدولي لالنتقال من مرحلة االعالن عن المبادئ االرشادية الى مرحلـة                
العمل على توفير عناصر الضغط المناسبة للتنفيذ وتغليب عناصر الحل المستند الى قـرارات الـشرعية                

 العربية للسالم في جميع مندرجاتها، وال سيما ما يتعلـق منهـا   الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة    
  . بضمان عدم توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التي ال تسمح اوضاعها بذلك

وذكر بموقف لبنان الرافض للتوطين، مشدداً في المقابل على ان قضية الالجئين الفلسطينيين ال يمكن ان                
فاوض اسرائيلي فلسطيني منفرد وبصورة منعزلة عن لبنـان وعـن الـدول المـضيفة               تحل من خالل ت   

  . والمعنية
مواقف سليمان جاءت في الكلمة التي ألقاها، أمس، امام الجمعية العامة لالمم المتحدة في دورتها الخامسة                

   .والستين
   25/9/2010، السفير، بيروت
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 "المباشرة المفاوضات" استمرار يبحثاننياهو مبارك ونت .41
طلب الرئيس حسني مبارك من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ضرورة تمديد قـرار وقـف                

وكان مبارك تلقى   . بناء المستوطنات في األراضي المحتلة لضمان عدم تعثر مفاوضات السالم المباشرة          
والدوليـة لـضمان اسـتمرار    أمس اتصاالً هاتفياً من رئيس الوزراء اإلسرائيلي تناول الجهود المصرية      

 . األحدمفاوضات السالم مع اقتراب موعد انتهاء مهلة تجميد بناء المستوطنات في األراضي المحتلة غداً
 25/9/2010، األهرام، القاهرة

 
   إللمانيا وإيطاليا هدفها دفع السالممبارك زيارة  : أبو الغيط .42

الخارجية ان زيارة الرئيس مبارك الي كـل مـن          أكد أحمد ابو الغيط وزير        : روما محمد أمين المصري   
 .المانيا وايطاليا ومشاوراته مع كل من المستشارة االلمانية ميركل ورئيس الوزراء االيطالي برلوسكوني            

   .  وعدم اضاعة الفرصة بإهدار الوقت , تركزت علي دفع عجلة السالم وتأمين مسار تفاوضي ايجابي
 مغادرته روما في طريقه الي نيويورك لحضور اجتماعات الجمعيـة           وقال ابو الغيط في تصريحات قبيل     

 سـيكون لهـا      ,  إن مشاورات الرئيس مبارك في برلين وروما ومن قبل في باريس            . العامة لالمم المتحدة  
 اذا ما    :  واضاف قائال   . تأثير إيجابي بال شك في الجهود الساعية الي تأمين استمرار المفاوضات المباشرة           

 وردا علي سؤال حـول موقـف         .  فعليها ان تدفع ثمن السالم وهو انهاء اإلحتالل         ,  اسرائيل سالما  ارادت
مصر من إستئناف إسرائيل للنشاط اإلستيطاني بعد إنتهاء مهلة تجميد االستيطان فـي الـضفة الغربيـة                 

طان او اي شرعية له      قال أبو الغيط أن مصر ال تعترف باإلستي         , والقدس الشرقية والتي تنتهي بعد االحد     
 ان مصر ستدعم اي قرار تتخـذه         ,  وأكد وزير الخارجية    . ولذلك النتحدث وال نقبل بإستمرار اإلستيطان     

 اذا ما اثبتت االيام القادمة ان الجانب االسرائيلي الينوي التفاوض بالمصداقية             , السلطة الوطنية الفلسطينية  
   . ستمرار في السيطرةالالزمة او انه يتفاوض بثقل الغزو اي باإل

 قال ابو الغيط ان لجنة المتابعة العربيـة تـدرس            .. وحول وجود آلية عربية لوقف اإلستيطان االسرائيلي      
 واشار وزير    . وتتشاور وايضا تساعد الفلسطينيين علي الظهور الدولي مثلما يحدث االن في االمم المتحدة            

عربية االخير واستماعها الي رؤية الرئيس الفلسطيني محمود        الخارجية الي اهمية اجتماع لجنة المتابعة ال      
   . عباس ابو مازن
 ولكن اقول انه علي اسرائيل اال تـضع          ,  انه ال يمكن التنبؤ في الوقت الراهن بأي شئ          : و قال ابو الغيط   

علـي   وشـدد    .. اي عراقيل تعقد هذه المفاوضات اذا ماصدقت في نواياها في االستمرار في المفاوضات            
مطلب مصر من اسرائيل بالمصداقية وان تسعي الي تسوية تحقق حل الدولتين الـي جـوار بعـضهما                  

  البعض
 25/9/2010، األهرام، القاهرة

 
   عن الخريطة"إسرائيل" محوب  يجدد تهديدهنجاد .43

 جدد الرئيس اإليراني محمود أحمدي نجاد التمـسك بتهديـده           -خاص بالموقع   :  نزار عبود  -نيويورك  
، وأن بعـض اليهـود قـد        »محوها عن الخريطـة   « إسرائيل عن الخريطة، قائالً إنه يعني بكالمه         بمحو

يقررون العودة من حيث أتوا، ورفض عملية التسوية الجارية، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني وحده فـي                
  .تقرير مصيره على ترابه

كومة بنيـامين نتنيـاهو، أو   ورفض أحمدي نجاد فكرة المفاوضات المباشرة بين سلطة محمود عباس وح      
عقد مؤتمر للسالم في الشرق األوسط، متوقعاً فشل كل المبادرات ألن القضية الفلـسطينية ال تحـل إال                  

  .بحسب رأي ورغبة الشعب الفلسطيني الذي من حقه تقرير مصيره بنفسه، وال وصاية ألحد عليه
 25/9/2010، االخبار، بيروت
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  "إسرائيل"بالضغط على  أوروبا يطالبالمؤتمر اإلسالمي  .44
مـن أجـل    " إسـرائيل "طالبت ترويكا منظمة المؤتمر االسالمي االتحاد األوروبي بالضغط على          : )وام(

التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة في الشرق االوسط، وعقد األمين العام للمنظمة أكمل الـدين إحـسان                 
م المتحدة عدداً من اللقاءات مع رؤسـاء        أوغلو على هامش الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة لألم        

جاء ذلك خالل اجتماع ترويكا ونائب وزير خارجيـة سـوريا مـع              .ومسؤولين من مختلف دول العالم      
  .االتحاد األوروبي في نيويورك 

  25/9/2010، الخليج، الشارقة
  

  ضمانات غير معلنة لعباس وإبطاء قانوني للبناء:  لحل عقدة االستيطانأمريكيةصيغة  .45
مع اقتراب موعـد    ، أنه    جويس كرم  نقالً عن مراسلتها  واشنطن  ، من   25/9/2010،  الحياة، لندن ذكرت  

انتهاء فترة تجميد االستيطان نهاية الشهر الجاري، وبعد تأكيد الرئيس باراك أوبامـا ضـرورة تمديـد                 
. لهذه العقدة التجميد، تتسارع الجهود من اجل التوصل الى صيغة ترضي جميع االطراف وتشكل مخرجاً              

وآخر صيغة يتم تداولها في العاصمة األميركية اآلن هي اقتـراح بإعطـاء الـرئيس محمـود عبـاس                   
، وذلـك   »اعالن رسمي «بعدم توسيع االستيطان خالل األشهر الثالثة المقبلة، لكن من دون           » ضمانات«

  . نتانياهولألخذ بعين االعتبار الحسابات الداخلية لرئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين 
منخرطـة باسـتمرار مـع      «أن واشـنطن    » الحياة«وإذ أكد مسؤول في وزارة الخارجية األميركية لـ         

، عكست أجواء االدارة االميركية تحركاً مكثفاً بهـدف التوصـل الـى             »الجانبين االسرائيلي والفلسطيني  
 أن الـصيغة األخيـرة      وأكدت مصادر متطابقة على تواصل مع األطراف المعنية،       . مخرج لعقدة التجميد  

. المطروحة اآلن هي ان يقدم الجانب األميركي ضمانات لعباس بعدم قيام اسرائيل بتوسيع المـستوطنات              
وفي المقابل، تقوم الحكومة االسرائيلية بتعديل قانوني يستدعي تقديم طلب رسمي للحكومة في أي خطوة               

بإبطاء عملية البناء وارجـاء الموافقـة عليهـا         لتوسيع البناء االستيطاني، على ان تقوم الحكومة بدورها         
وأكدت المصادر أن هكذا صيغة مـن       . بانتظار ما سيخرج عن المفاوضات المباشرة في المرحلة المقبلة        

شأنها أن ترضي جميع األطراف، بإعطائها ضمانات لعباس، وعدم احراج نتانياهو أمام حكومته، وتوفير              
  . المفاوضات في هذه المرحلة المبكرةمخرج للجانب األميركي بتفادي انهيار

مـصادر  ، أن    نظير مجلي   نقالً عن مراسلها   تل أبيب ، من   25/9/2010،  الشرق األوسط، لندن   وأضافت
تحديد عدد الوحدات السكنية    « إلى فكرة    تسياسية مطلعة في إسرائيل كشفت أن اإلدارة األميركية توصل        

  .»التي سيسمح ببنائها واإلبطاء في وتيرة بنائها
ولكن هذه المصادر لم تقل شيئا عن الرد الفلسطيني، ولكن أوساطا من القيادات اليهودية األميركية التـي                 
التقت الرئيس الفلسطيني في نيويورك، هذا األسبوع، قالت إنه لمح إلى إمكانية التجاوب مع األميـركيين                

الية الفلسطينية في الواليـات     مع أن أوساطا من الج    . وعدم تفجير المفاوضات بسبب موضوع االستيطان     
المتحدة، قالت إنها سمعت من أبو مازن تصريحات شديدة اللهجة في رفـض أيـة صـيغة السـتئناف                   

  .االستيطان
  

  "سرائيلإ"وكالة الطاقة الذرية ترفض تحركا عربيا يستهدف  .46
 الذريـة يـوم   رفضت الدول االعضاء في الوكالة الدولية للطاقـة       :  سيلفيا ويستول  ، فريدريك دال  -فيينا  

 لالنضمام لمعاهدة حظر االنتشار النووي فيمـا        "سرائيلإ"الجمعة بفارق صغير قرارا يتبناه العرب يدعو        
  .يمثل انتصارا دبلوماسيا للواليات المتحدة
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وحثت الواليات المتحدة الدول االعضاء على التصويت ضد القرار وهو قرار غير ملزم قائلة انـه قـد                  
ا لحظر مثل هذه االسلحة في الشرق االوسط كما انه يبعث برسالة سـلبية الـى                يعطل جهودا أوسع نطاق   

  .عملية السالم الفلسطينية االسرائيلية التي استؤنفت مؤخرا
الفائز هو فرصـة  .. الفائز هنا هو عملية السالم"وقال جلين ديفيز المبعوث االمريكي لدى الوكالة الدولية   

  . " الدمار الشامل في الشرق االوسطالتحرك قدما بمنطقة خالية من اسلحة
 هي البلد الوحيد بالشرق االوسط الذي يمتلك ترسانة نووية كما أنها            "سرائيلإ"ويعتقد على نطاق واسع أن      

  .البلد الوحيد في المنطقة الملتهبة خارج معاهدة حظر االنتشار النووي
 دولة في اجتماع الجمعية     23عليه   دولة وامتنعت عن التصويت      51 دولة القرار الذي رفضته      46وأيدت  

  . دولة151العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تضم 
وقال مارك هيبز الخبير النووي بمعهد كارنيجي للسالم الدولي ان نتيجة تصويت الجمعية العامة للوكالة               

  ".لم تدع شيئا للصدفة"الدولية منح اسرائيل بعض االرتياح وأظهر أن واشنطن 
  ."العرب لن يرتدعوا بعد هزيمتهم اليوم"ه أضاف لكن

وكان مسؤولون أمريكيون حذروا من أن الموافقة على القرار ستقـضي علـى أي فرصـة لحـضور                  
 تجاه جعل الشرق أوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار          2012 مؤتمرا اقترحته مصر يعقد في       "سرائيلإ"

  .الشامل
25/9/2010، وكالة رويترز لألنباء  

  
   ال يكون هناك استيطان وال قرار ببناء منازل خالل فترة المفاوضاتنأمل أن : شنيركو .47

لمـاذا لـم   » العالم لن يفهم«علن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اول من امس في نيويورك ان       أ
: »فـرانس بـرس   « الى تمديد مذكرة تجميد االستيطان في الضفة الغربية، وقال لوكالـة             "سرائيلإ"تعمد  

سنرى مساء االحد، لكن يبدو لي اآلن انه من الضروري ان نقول للقادة االسرائيليين ان العالم لن يفهم                  «
، في اشارة الى عباس الذي      »لماذا لم تؤخذ هذه المبادرة تجاه الذين مدوا اليد وهم افضل المؤيدين للسالم            

  .التقاه مساء االربعاء على هامش الجمعية العامة لالمم المتحدة
انه امر صعب   «: ورداً على سؤال لمعرفة ما اذا كان متفائالً بمفاوضات السالم المباشرة، اجاب كوشنير            

لن يكون هنـاك ابـداً      «: وأضاف. »بالنسبة الى آفاق السالم ولدعاة السالم الذين نحن منهم منذ سنوات          
. »لسالم هو محمود عباس   محاورون افضل وبالتالي فإن بنيامين نتانياهو قال بنفسه ان شريكه من اجل ا            

تمديد المذكرة، اي ان ال يكون هناك اسـتيطان         « على   "سرائيلإ"في ان توافق    » اذاً نحن نأمل  «: وأوضح
يجب «: ، مضيفاً »لن نفهم اذا لم يتم هذا الشيء      «: وتابع. »وال قرار ببناء منازل خالل فترة المفاوضات      

  .»يظهر، وامل في ذلك، مساء االحدان يتوصل عباس ونتانياهو الى مخرج، وهذا المخرج س
25/9/2010، الحياة، لندن  

  
   حماس نبذ العنف للمشاركة في المفاوضاتعلى: وزير خارجية أيرلندا .48

شدد وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن على أنه من الممكن إحراز تقدم في عملية السالم               : مينا العريبي 
وأضـاف  . والثقة موجودتين بين الفلسطينيين واإلسرائيليين    في الشرق األوسط إذا كانت اإلرادة السياسية        

أن إشراك حماس في عملية السالم يعتمد على نبذها للعنف          » الشرق األوسط «مارتن في حوار خاص مع      
لكنه شرح أن تجربة بالده في معالجة األزمة في أيرلندا الشمالية علمته أن من الممكن أن يـشارك                  . أوال

للنزاع فـي   » ال يوجد حل عسكري   «سياسية للتوصل إلى حل نهائي، مؤكدا أنه        المسلحون في محادثات    
الوزير األيرلندي على هامش اجتماعات الجمعية العامة فـي         » الشرق األوسط «والتقت  . الشرق األوسط 
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نيويورك، فور لقائه أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، حيث تبادال وجهات النظر حول األوضـاع    
  .ألوسط وخاصة األراضي الفلسطينيةفي الشرق ا

25/9/2010الشرق األوسط، لندن،   
  

   بيوت مدمرة في غزةبناء تعتزم "األونروا" .49
أمس أنهـا سـتطرح     » األونروا« أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين التابعة لألمم المتحدة          :)وام(غزة  

لي على قطاع غـزة أواخـر عـام         قريبا عطاءات لبناء عدد من البيوت المدمرة جراء العدوان االسرائي         
  . مليون دوالر أميركي50 وأوائل العام الماضي، ضمن المنحة الليبية بمبلغ 2008

من الجانب اإلسـرائيلي إلدخـال   » بوادر إيجابية«وأشارت الوكالة في بيان أصدرته في غزة إلى وجود      
حتالل اإلسرائيلي طلبات إلدخـال     وقالت إنها قدمت لسلطات اال    . مواد البناء الالزمة لذلك بمساعدة ليبية     

  .تلك المواد إلى القطاع
25/9/2010، االتحاد، أبو ظبي  

  
   الفرنسي بسبب دعوتهم إلى مقاطعة المنتجات اإلسرائيليةالقضاءمثول ثالثة ناشطين أمام  .50

 يمثل ثالثة ناشطين مؤيدين للفلسطينيين قريباً امام القـضاء فـي بربينيـان              : أ ف ب   -) فرنسا(تولوز  
وأفاد مـصدر   . بسبب دعوتهم الى مقاطعة المنتجات االسرائيلية امام احد المتاجر الكبرى         ) جنوب فرنسا (

الذي يضم نحو ثالثـين جمعيـة،       »  سالم وعدل في فلسطين    66تجمع  «قضائي ان االعضاء الثالثة في      
مييز والكراهيـة  التحريض على الت«بتهمة ) اكتوبر( تشرين االول   11سيمثلون امام المحكمة الجنائية في      

او على العنف ضد شخص بسبب اصله او انتمائه او عدم انتمائه الى مجموعة اتنية، امة، عرق او دين                   
  .»معين

25/9/2010، الحياة، لندن  
  

  الدولة الفلسطينية عند أوباما .51
  ياسر الزعاترة

ـ                 دة للملـف   خصص الرئيس األمريكي أوباما أكثر من ربع خطابه أمام الجمعيـة العامـة لألمـم المتح
الفلسطيني ، ولذلك داللة واضحة على األزمة التي يعانيها الرجل مع اللوبي الصهيوني الذي يريد منـه                 
تقديم المزيد من األدلة على حرصه على الدولة العبرية وأمنها ومستقبلها ، وذلك بعد فاصل من التـوتر                  

سه بتكرار تلك التجربة ، ليس فقط من        أدى إلى تشكيك البعض بنواياه حيالها ، واألرجح أنه لن يسمح لنف           
أجل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر تشرين ثاني ـ نوفمبر القادم ، بل إدراكا منه لضعفه  
وقدرة اليهود على إثارة المتاعب له وإلدارته طوال واليته ، فضال عن حرمانه من والية ثانية إذا كـان                   

  .يحلم بها من األصل
أوباما للفلسطينيين بعض المقبالت ممثلة في مطالبة نتنياهو بتمديد تجميد االستيطان فـي  في الخطاب قدم   
، إلى جانب الوعد التقليدي لسائر الرؤساء األمـريكيين منـذ           ) ال تجميد أصال في القدس    (الضفة الغربية   

لمـستقلة كاملـة    عقود ممثال في الدولة الفلسطينية ، لكنها هنا ، وربما في محطات سابقة ليست الدولة ا               
لم تذكر تلك القـرارات فـي       (السيادة على حدود الرابع من حزيران كما تنص قرارات الشرعية الدولية            

يجـب أن   "، وقد ورد ذكر الدولة في عبارة تقول         ) الخطاب ألن التفاوض هو المرجعية وليس شيئا آخر       
اليهودية يتطلب قيام دولـة فلـسطينية       يفهم الذين بيننا ممن هم أصدقاء إسرائيل أن األمن الحقيقي للدولة            

  ".مستقلة ، دولة تسمح للشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة وتحقق له الفرص
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هنا ال ذكر لماهية تلك الدولة وحدودها ومساحتها وعاصمتها ، ألن كل ذلك منوط بالتفاوض كما أسلفنا ،                  
ن في الضفة الغربيـة ، رغـم أنـه          وإذا كان الرئيس األمريكي يرجو من نتنياهو تمديد تجميد االستيطا         

   ، فكيف ستكون تلك الدولة وعلى أية أرض؟،67استيطان على األراضي المحتلة عام 
في مقابل هذا الوعد الغامض ، على الطرف الفلسطيني بحسب أوباما أن يحقق األمن للدولة العبريـة ،                  

كثيرين من الموجودين في هذه القاعـة  إن ال"وال يتوقف األمر على الفلسطينيين ، فقد قال أوباما بالحرف         
. ، ولكن يجب أن تدعم األفعال هذه التعهـدات اآلن         ) يقصد العرب (يحسبون أنفسهم أصدقاء للفلسطينيين     

وينبغي على أولئك الذين وقعوا على المبادرة العربية للسالم اغتنام هذه الفرصة لجعلها حقيقة واقعة مـن   
ونتذكر أن بعض العـرب     ". يع الذي وعدت به المبادرة إسرائيل     خالل اتخاذ خطوات ملموسة نحو التطب     

مقال الرئيس المصري الذي نشر في نيويورك تايمز عشية اللقـاء الـذي أطلـق               (يدعمون هذا التوجه    
  ). المفاوضات المباشرة أكد على ذلك

عرب بدعمها  الالفت هو استخدام الرئيس األمريكي لمصطلح الحكم الذاتي في وصف السلطة ، ومطالبة ال             
على أولئك الذين يجاهرون بدفاعهم عن الحكم الذاتي الفلسطيني مساعدة السلطة           "إلنشاء الدولة حيث قال     

  ".الفلسطينية سياسيا وماليا ، ألنهم بذلك يساعدون الفلسطينيين على بناء مؤسسات دولتهم
رائيلية صرفة ، وتطبيقا    ومع أن ذلك كله ، أعني دعم السلطة من أجل بناء المؤسسات يشكل مصلحة إس              

إسـرائيل  "، إال أن أوباما قدم لإلسرائيليين هدية أخرى ، حيث قال            ) السالم االقتصادي (لبرنامج نتنياهو   
وينبغي أن يكون واضحا للجميع أن الجهـود        . دولة ذات سيادة ، وهي الوطن التاريخي للشعب اليهودي        
وكـان  ".  ال تتزعزع من جانب الواليات المتحدةالرامية للنيل من شرعية إسرائيل سوف تواجه معارضة       

إن فلسطين التاريخيـة هـي الـوطن        "أوباما في رسالته لنتنياهو بمناسبة ما يسمى عيد االستقالل قد قال            
  ".التاريخي للشعب اليهودي

كان الفتا بالطبع أن هذا اإلصرار على ما يعرف بيهودية الدولة العبرية قد وجد اسـتجابة مـن طـرف                
إذا أراد الشعب اإلسرائيلي أن يسمي نفسه بما        " الفلسطيني الذي قال لزعماء اللوبي الصهيوني إنه         الرئيس

ونتذكر في رحلته الماضية    ". أمن إسرائيل هو أمننا   "، من دون أن ينسى القول إن        " يشاء فهو حر في ذلك    
، وذلـك ال    " محتلـة لن ينفي حق الشعب اليهودي على أرض فلسطين ال        "كيف قال للصهاينة أنفسهم إنه      

  . في أماكنهم للخطر48يعني فقط إسقاط حق العودة ، وإنما تعريض وجود فلسطينيي 
هل ثمة غموض في هذا البرنامج الذي يتحرك على األرض برعاية دايتون وبلير وفياض ، ويراد اليوم                 

النزاع ، أو صـفقة  دعمه بمواقف عربية تؤدي إلى دولة فلسطينية بشروط نتنياهو مع صفقة نهائية تنهي       
من نوع آخر تبقي تلك الدولة في حالة نزاع حدودي مع جارتها لعدم إمكانية التوصل إلى حـل لملـف                    

، إلى جانب شيطنة الطرف     " البروباغندا"القدس والالجئين؟ ليس ثمة غموض ، لكن تسويقه يحتاج بعض           
ء ، األمر الذي لن يحدث بإذن اهللا        ، وبالطبع حتى ييأس الناس ويقبلوا أي شي       ) حماس(الفلسطيني اآلخر   

  .، ألن شعب فلسطين سيعرف كيف ينقلب على هذه اللعبة ورموزها ويستعيد وعيه وبوصلته
  25/9/2010، الدستور، عّمان

  
  ونتنياهـو رابح وإن خسـر .. عّبـاس خاسـر وإن ربـح .52

  حسين آغا ـ روبرت مالي
ئيلّيين يتشاركون طاولة المفاوضـات، إالّ أّن هـّوة         صحيح أّن الفلسطينّيين واالسرا   : ترجمة أسيل الحاج  

شاسعة تفصل بينهم وتتخطّى مواقفهم الّسياسّية، إذ اّن االنقسام الحاّد بين الفريقين يتمحور حول مـسائل                
  . كثيرة ومتشابكة، األمر الّذي قد يؤّدي إلى تقويض المحادثات

لة قوّية ومستقّرة، قادرة على الوفـاء بالتزاماتهـا،         يمثّل رئيس الوزراء االسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، دو      
فاألراضي الفلسطينّية مقّسمة ما بين الّضفّة الغربّية وقطاع غّزة، ما يمنـع تحقيـق              . بخالف الفلسطينّيين 
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. سلطة مركزّية قوّية، على الّرغم من مظاهر الّدولة والمؤّسسات الّتي يجري بناؤها في الّضفّة الغربّيـة               
مساعدة الخارجّية، عبثًا سيحاول الشّعب الفلسطينّي التّوّصل إلى اتّفـاق الـّسالم المحتمـل،    وفي غياب ال 

        ا أّن إسرائيل تسيطر على اإلمكانات الماّدّية كافّةً، بينما ال يملـك الفلـسطينّيون سـوى وعـودخصوص
  . وتصريحات غير ملموسة

ّداخلّي، ال بل تحظى مواقفه كلّها بتأييد كبيـر         يخوض بنيامين نتنياهو المفاوضات في مناخ من التّوافق ال        
في صفوف الّرأي العاّم االسرائيلّي، انطالقًا من تبنّيه حّل الّدولتين، وإصراره على نيل اعتـراف مـن                 
الفلسطينّيين بيهودّية الّدولة، مرورا برفضه تجميد النّشاط االستيطانّي نهائيا في الّضفّة الغربّية بما فيهـا               

  . صوالً إلى اعتراضه على وضع شروط مسبقة من أجل التّفاوضالقدس، وو
ال اليمين الّذي ينحدر منه نتنياهو، وال اليسار الّذي يحمل تطلّعاته نحو الّسالم، يعترضان على التّفـويض   

لذا، يباشر بالمفاوضات الّتي نادى بهـا       . الشّعبّي الّذي يخّوله إجراء المفاوضات باسم الشّعب االسرائيليّ       
وال األشهر العشرين األخيرة، وفق شروطه الخاّصة، في حين يشارك فيها رئيس الّسلطة الفلـسطينّية،               ط

  . محمود عّباس، على مضض، من دون تحقيق أّي من الشّروط الّتي لطالما طالب بها
إّن الّسلطة الفلسطيينّية اليوم أضعف من أّي وقت مضى؛ فقد عارضت جميـع الفـصائل والتّنظيمـات                 

لذلك، قوبل قرار عّباس    . ، غير أّن تأييدها جاء فاترا     »فتح«ياسّية الفلسطينّية المحادثات باستثناء حركة      الّس
بالقدوم إلى واشنطن بالّريبة حتّى من جانب مؤّيديه، في الوقت الّذي حظي نتنياهو بالذّهاب إلى طاولـة                 

  . التّفاوض بتأييد كامل، شمل معارضيه جميعهم
رقاء الفلسطينّيين حول القضايا الجوهرّية معروفة، وال شيء يكاد يمّيز ما بين مواقفهم             إّن وجهات نظر الف   

أّما في المقابل، فال يمكن أحدا أن يّدعي تضلّعه من المواقف االسـرائيلّية، إذ              . الّسياسّية األّولّية والنّهائّية  
صارما، على أن يشرع في تعديلـه       من المرّجح أن يعتمد نتنياهو في الشّوط األّول من المحادثات موقفًا            

  . »المتصلّبة«تدريجيا، كي يظهر كأنّه األكثر مرونة في مواجهة المواقف الفلسطينّية 
لذا، سيغادر الفلسطينّيون المفاوضات وشعور باإلحباط يثقل كاهلهم، فتخّيم أجواء االحتدام بين الفـريقين،            

دمها بعرض فلسطينّي نهائّي من جهـة، وأصـوات         وتنحرف المبادرة األميركّية عن مسارها، بعد تصا      
  . إسرائيلّية تنادي بضرورة المضّي قدما في المفاوضات، من جهة أخرى

منذ التّسعينّيات وطوال الفترة الماضية، كّرس الجانب الفلسطينّي ساعات طويلة لدراسة مسألة مفاوضات             
 إلى هذه الملفّات سوى وزيـر الـّدفاع، إيهـود           الوضع النّهائّي، أّما من الجانب االسرائيلّي، فلم يتطّرق       

وإّن المحترف غالبا مـا يتفـّوق       . باراك، الّذي لم يعرف بعد الّدور الّذي سيلعبه في المفاوضات الّراهنة          
  . على المبتدئ، فقد يكون اطّالع الفلسطينّيين على هذا الملفّ بالذّات يكسبهم أفضلّية

من هذا االطّالع غاليا، ويصبحون أسرى نهجهم المستهلك والمعروف، في          إالّ أّن الفلسطينّيين قد يدفعون ث     
وهكذا، للمّرة األلف، قد يضطّر الفلسطينّيون إلعـادة        . حين يتولّى االسرائيلّيون مهّمة طرح أفكار جديدة      

  . سياق عملّية الّسالم من الّصفر
 على الواليات المتّحدة األميركّية بـشكل       تجدر اإلشارة إلى أّن عزل إسرائيل المتزايد عالميا، واعتمادها        

كبير، لم يؤثّرا في قدرتها على اتّخاذ قرارات مستقلّة، فيما تتداعى قدرة الّسلطة الفلسطينّية علـى تـولّي                  
والّدليل على ذلك أّن معظم القرارات الّتي اتّخذتها الّسلطة الفلسطينّية مؤخّرا           . زمام أمورها يوما بعد يوم    

مع مطالب المجتمع الّدولّي، وخالفت رغباتها، ال بل ناقضت تطلّعات الشّعب الفلـسطينّي             جاءت منسجمة   
وعليه، ترى القيادة الفلسطينّية نفسها اليوم، في موقف الخاضع لمطالب المجتمع الـّدولّي، وغيـر               . تماما

  . القادر على التّعويل على دعمه
رب خانوهم، وأّن واشنطن خـدعتهم، وإسـرائيل تلهـو          ويشعر قادة الّسلطة الفلسطينّية بأّن حلفاءهم الع      

وبالتّـالي، سيـضطّر    . بتحّدي إدارة أوباما من دون أن تعّرض عالقتها الوثيقة بالواليات المتّحدة للخطر           
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الفلسطينّيون إلى األخذ بعين االعتبار، وجهات نظر الّدول العربّية واالسالمّية، بينما تـستكمل إسـرائيل               
  . الّرجوع إلى فريق ثالثالمفاوضات من دون 

ما الّذي سيحدث في حال فشلت المفاوضات؟ في الواقع، إّن الوضع           : والّسؤال الّذي يطرح نفسه هو اآلتي     
فقد اعتـاد االسـرائيلّيون العـيش مـن دون          . الّراهن، حتّى إذا استمّر، لن يعّرض إسرائيل لخطر داهمٍ        

هدهم في ضمان األمن؛ باختـصار، اعتـاد االسـرائيلّيون    اعتراف الفلسطينّيين بيهودّية الّدولة، وبذلوا ج    
أّما الخطر الّديموغرافّي الّذي يشار إليه من أجل دفـع          . العيش من دون االتّفاق الّذي يسعون إلى تحقيقه       

إسرائيل إلى تقديم التّنازالت، والمتمثّل في تخّوف الشّارع االسرائيلّي من أن يفوق العرب اليهود عـددا                
ل القريب، وأن يرغموا بالتّالي إسرائيل على االختيار ما بين أن تكون دولة ديموقراطّيـة أو                في المستقب 

دولة يهودّية، فهو خطر مبالغ به، ألّن إسرائيل، بانسحابها من غّزة، تخلّصت مـن أكثـر مـن مليـون                    
  . فلسطينّي في القطاع

ي الّضفّة الغربّية، متفاديـةً احتمـال       إّن إسرائيل قادرة في المستقبل على االنسحاب من مناطق محّددة ف          
وعليه ال يشعر الجانب االسرائيلّي بضرورة استعجال المفاوضات ألّن في متناولهم بدائل            . الغالبّية العربّية 

  . مناسبة، بخالف الفلسطينّيين الّذين يفتقرون إلى الخيارات، فتراهم في أمّس الحاجة إلى بلوغ اتّفاق ما
وهـذا  . ادر محمود عّباس طاولة المحادثات إلى مجتمع تتقاذفه انقسامات حـاّدة          في مطلق األحوال، سيغ   

يعني أنّه إن حدث أن توّصل إلى اتّفاق مع الجانب االسرائيلّي، فسيلومه الكثيرون لمساومته على حقـوق                 
ـ . الشّعب الفلسطينّي؛ وإن فشلت المفاوضات، فسيتّهمه معظم الشّعب بتعّرضه للخداع مـّرةً أخـرى              ا أّم

نتنياهو، فإذا نجح في بلوغ اتّفاق الّسالم، فسيتوج قائدا تاريخيا، ويحظى بتأييد الّسواد األعظم من الشّعب                
  . االسرائيلّي؛ وحتّى اليسار االسرائيلّي سيجد نفسه مضطرا إلى تحّيته

ـ               صومه علـى   وفي حال أجهضت المحادثات، سيقّدر مؤّيدو نتنياهو ثباته في مواقفه، في حين سيلقي خ
إذاً، بغّض النّظر عن نتائج المفاوضات، سـيبلى عّبـاس          . عاتق الفلسطينّيين مسؤولّية فشل المفاوضات    

  . فهذه الهّوة الشّاسعة بين الفريقين، لم يسبق أن شهد العالم مثيلتها. بالخسارة، فيما سينعم نتنياهو بالّربح
  »لوموند«

  25/9/2010، السفير، بيروت
  

   حرباً على غزة؟ "لإسرائي"هل ستشن  .53
  صالح النعامي 
تزداد حدة تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين المهددة بشن عمل عسكري كبير في قطاع غزة رداً علـى             
تواصل إطالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، والتي كان آخرها التصريحات التـي               

ت البرية في الجيش اإلسرائيلي الذي تحدث عن حرب         أدلى بها الجنرال سامي تورجمان قائد أذرع القوا       
مؤكدة ضد حماس وحزب اهللا وقدم بعض التفاصيل حول التدريبات التي تقوم بها القـوات اإلسـرائيلية                 
استعداداً لهذه الحرب، عالوة على التهديدات التي يطلقها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي              

  . فع ثمناً كبيراً لقاء تواصل إطالق الصواريخيؤكد فيها أن حماس ستد
هل إسرائيل جادة حقاً في تهديداتها بشن عمل عسكري ضـد قطـاع             : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    

  غزة؟ 
ويمكن القول أن صناع القرار في تل أبيب جادون حقاً في هذه التهديدات، وإن كان العمل العسكري الذي                  

فعلى . يكون مختلفاً عن الحرب األخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع         يخططون للقيام به في القطاع س     
الرغم من األضرار الهائلة التي أصابت إسرائيل في أعقاب الحرب األخيرة على القطاع والتي أدت إلى                
تدهور مكانة إسرائيل الدولية بشكل غير مسبوق، فإن مصممي السياسيات في تل أبيب يرون أنه يتوجب                

  : سكري كبير على القطاع لألسباب التاليةشن عمل ع
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بخالف حكومة إيهود أولمرت فإن حكومة بنيامين نتنياهو أقل حماساً للقضاء علـى حكـم حركـة                 : أوالً
حماس في قطاع غزة، على اعتبار أنها غير معنية بتسوية سياسية يمكن أن تعيد الوحدة السياسية للضفة                 

تبقى ملتزمة بإضعاف حكم حركة حماس وتقليم أظافر الحركـة          الغربية وقطاع غزة، لكن هذه الحكومة       
وأضعافها إلى أبعد حد وإيجاد بيئة أمنية في القطاع تجعل الحركة مشغولة بذاتها وتمنع جناحها العسكري                
من تطوير قدراته الذاتية، سيما في ظل التقديرات االستخبارية التي تؤكد أن حمـاس تواصـل تطـوير                  

تحديداً في مجال الصواريخ، ورغبتها في التزود بقدرات عسكرية تكـسر التـوازن             قدراتها العسكرية، و  
االستراتيجي الذي يميل لصالح إسرائيل بشكل كاسح، مثل التـزود بـصواريخ مـضادة للطـائرات أو                 

وهنا يتوجب اإلشارة إلى أن حكومة      . بصواريخ ذات قدرة على حمل رؤوس كبيرة وتصل حتى تل أبيب          
 نحو العمل على إنهاء حكم حماس في حال قبلت سلطة رام اهللا بفكرة الدولة في حـدود                  نتنياهو قد تتجه  

مؤقتة والتي تمكن عباس من اإلعالن عن دولة في مناطق محددة في الضفة وفي قطاع غزة، وهو مـا                   
  . يستدعي العمل بقوة نحو إنهاء حكم حماس في غزة بشكل كامل

لي المختطف جلعاد شليت مفتوحاً مصدر قلق كبير لدى نتنيـاهو           يشكل بقاء ملف الجندي اإلسرائي    : ثانياً
. وحكومته، سيما وإن نتنياهو ال يبدي استعداداً للتوافق مع المطالب التي قدمتها الفصائل اآلسرة للجنـدي           

وقد زادت األمور تعقيداً بعدما اضطرت الحكومة اإلسرائيلية للتخفيف من مظاهر الحصار المفروضـة              
 أعقاب أحداث أسطول الحرية، حيث أن عائلة شليت ومعها قطاع واسع من الرأي العام               على القطاع في  

والصحافة اإلسرائيلية تقول أنه لم يعد في يد إسرائيل روافع لمواصلة الضغط على حركة حماس إلبـداء            
عمـل  مرونة في كل ما يتعلق ملف شليت، وهذا ما يشجع نتنياهو على عدم التسليم باألمر والتفكير بشن                  

عسكري كبير، إذا لم يؤد إلى اإلفراج عن شليت، فإنه على األقل يشكل دليالً أمام الرأي العام اإلسرائيلي                  
وعائلة شليت على أن حكومته بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، وقد يهدف العمل العـسكري بـشكل                  

  . ركةخاص إلى أسر عدد من قادة الحركة للمساومة على شليت ولتقليص مطالب الح
في حال كانت إسرائيل قد قررت التحرك ضد المنشآت النووية اإليرانية فـإن ضـرب القـدرات                 : ثالثاً

العسكرية لحركة حماس وحزب اهللا يبقى متطلباً سابقاً لهذا التحرك، على اعتبار إن إسرائيل تفترض أن                
  . إيران ستوظف كالً من حماس وحزب اهللا في الرد على الهجوم اإلسرائيلي

من الواضح أن تواصل إطالق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على إسرائيل عامل ضـاغط               : ابعاًر
على نتنياهو لشن عمل عسكري كبير على القطاع، سيما وأن نتنياهو ال يمكنه أن يسمح بأن يكون أقـل                   

ار التـي   إصراراً على وقف إطالق الصواريخ من سلفه أولمرت، وإذا أضفنا إلى ذلك عمليات إطالق الن              
قامت بها حماس في الضفة الغربية ومزاعم إسرائيل بأن التعليمات لتنفيذ هذه العمليات صدرت من غزة                
ودمشق تحديداً، فإن هذا يشكل عامالً مغرياً لضرب حماس في قطاع غزة، سيما وإنه ال توجد في الضفة                  

ائيل تواصل اعتقال نشطاء حركة     الغربية قائمة أهداف يمكن أن تلجأ إسرائيل لضربها، مع العلم إن إسر           
  . حماس بدون انقطاع

هناك إحساس لدى صناع القرار عززته نتائج الحرب األخيرة على القطاع بأن مواجهة حركـة               : خامساً
حماس في قطاع غزة هو أسهل التحديات العسكرية التي يمكن أن تواجه إسرائيل مقارنة بمواجهات مـع                 

  . حزب اهللا أو سوريا أو إيران
ن إن كانت هناك العديد من األسباب التي تدعو إسرائيل لشن عمل عسكري كبير ضد حماس في غزة،                 لك

  . ما شكل هذا العمل وحجمه وآلياته؟: فإن السؤال الذي يطرح نفسه
من الواضح أن أي عمل عسكري ستقوم به إسرائيل في قطاع غـزة سـيكون متـأثراً بـالعبر التـي                     

نجـاح  " ألخيرة على القطاع والي باتت توصف في إسـرائيل بأنهـا            استخلصتها إسرائيل من الحرب ا    
فمن المتوقع أن تحرص القـوات اإلسـرائيلية علـى تجنـب المـس              ". تكتيكي انتهى بفشل استراتيجي     

بالمدنيين، حتى ال تتعرض مكانتها الدولية لمزيد من التآكل، في نفس الوقت فإن تل أبيب ستحرص على                 
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ات المباشرة مع السلطة من أجل توفير مظلة دولية تسوغ شن عمل عـسكري              استثمار استئناف المفاوض  
  . كبير

ويفترض أن تركز إسرائيل على ضرب األهداف العسكرية المحضة وللمستويات القيادية في الحركـة،               
وضمن ذلك القيام بعمليات اختطاف على نطاق واسع من أجل استخدام المختطفين في المساومة في ملف                

غير المستبعد أن يقوم الجيش اإلسرائيلي باستهداف التجهيزات واالستعدادات التي تقوم بهـا            شليت، ومن   
حماس لمواجهة العدوان اإلسرائيلي، وتحديداً ما تقول إسرائيل بأنه شبكة من األنفاق تقوم حماس بحفرها               

راتيجية، كتلك التـي    بقصد التسلل الى العمق اإلسرائيلي، الى جانب تنفيذ عمليات إغتيال ذات طبيعة است            
  . تؤدي إلى خلط األوراق بشكل كبير

ال يعني ما تقدم أن العمل العسكري اإلسرائيلي ضد القطاع أصبح وشيكاً، بل أن توقيت هذا العمل يرتبط                  
بعدد من التطورات، منها تواصل اطالق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، سيما في حال أسفرت                

عن وقوع قتلى في صفوف المستوطنين، والبيئة السياسية ومدى تمكـن تـل             عمليات إطالق الصواريخ    
  . أبيب من توفير شرعية دولية لمثل هذه الخطوة

  هل الفلسطينيون بمعنيون بالحرب؟ 
هل األطراف الفلسطينية في قطـاع غـزة        : وهناك سؤال تطرحه الكثير من الدوائر اإلسرائيلية الرسمية       

جد إجابة إسرائيلية واحدة على هذا السؤال، لكن ما تجمع عليه كل هيئات             ال يو . معنية بشن هذه الحرب؟   
التقييم اإلستراتيجي اإلسرائيلية أن سلوك األطراف الفلسطينية في قطاع غزة يمنح تل أبيب المـسوغات               
لشن هذه الحرب، وينظر بشكل خاص إلى عمليات إطالق القذائف الصاروخية من قطاع غـزة باتجـاه                 

مـن  . لصهيونية على أنه مسوغ كاف لشن الحرب عندما تقرر الحكومة اإلسرائيلية ذلـك            المستوطنات ا 
الواضح أن الصهاينة يستغلون إطالق القذائف الصاروخية من أجل حـشد الـدعم الـداخلي و الـدولي                  
واإلقليمي لشن العمل العسكري الكبير على القطاع، ويمكن هنا رصد العديد من التحركات اإلسـرائيلية               

  : هذا الصعيدعلى 
" إجراء اتصاالت مع الحكومات األوروبية وأعضاء اللجنة الرباعية لوضعها في صورة ما تعتبره              : أوالً

التي يتعرض لها المستوطنون الصهاينة من تواصل إطالق الصواريخ على القطاع، والتشديد            " المخاطر  
رائيل ال تحتاج إلى بذل أي جهد مـن         بالطبع فإن إس  . عن مستوطنيها " الدفاع  " إسرائيل في   " حق  " على  

أجل حشد دعم القوى العربية اإلقليمية لضرب قطاع غزة، فهذه القوى تبدو أكثر تحمساً ألي عمل ضـد                  
  . حماس
التحرك لدى المنظمات الدولية، وتحديداً األمم المتحدة ومجلس األمن لتجريم الفلسطينيين وتحديـداً             : ثانياً

ا المسؤولية عن التدهور األمني، وقد برز بشكل واضح تقـديم ممثـل             حركة حماس وحكومتها وتحميله   
إسرائيل في مجلس األمن شكوى ضد حركة حماس بعد إطالق قذائف، زعمت إسرائل أنها تحمل فسفور                

وسواء كانت هذه القذائف تحمل الفسفور أم أن األمر ال يعدو كونه            . مزعوم على المستوطنات الصهيونية   
ئيليين يريدون استباق األحداث قبل أي عمل عسكري قادم على القطاع ليقولوا للمجتمع             فبركة، فإن اإلسرا  

إنه إذا كان الفلسطينيون يطلقون الفسفور فإنه يحق لهم استخدام كل الوسائل مـن أجـل وقـف                  : الدولي
  . عمليات إطالق القذائف الصاروخية

ون الصواريخ لدى المقاومة وتحديداً حركـة       تواتر التصريحات اإلسرائيلية التي تدعي تعاظم مخز      : ثالثاً
حماس، سيما الزعم بأنه بات لدى الحركة صواريخ قادرة على إصابة مدن المركز في قلـب إسـرائيل                  

ومن الواضح أن تكـرار هـذه       . والتي تضم التجمعات االقتصادية والعسكرية الحساسة للكيان الصهيوني       
ومة اإلسرائيلية شن عدوان كبير على القطاع، ألن مـن          المزاعم تحديداً يدلل بشكل خاص على نية الحك       

  يردد هذه المزاعم سيكون ملزماً 
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أمام الرأي العام اإلسرائيلية بالتحرك ضد حركة حماس من أجل القضاء على مواطن التهديد المتمثلة في                
  . هذه الصواريخ

  استخالص العبر من تقرير جولدستون 
النطالق لشن عمل عسكري ما ضد القطاع لن تحـاول اسـتخالص          من الخطأ االعتقاد إن إسرائيل قبل ا      

العبر من تقرير جولدستون، حيث أن صناع القرار الصهاينة يدركون حجم الضرر الهائل التي تسبب به                
هذا التقرير وخصوصاً تهاوي مكانة إسرائيل الدولية وتعاظم الدعوات لنزع الشرعية عنها وما أسفر عنه               

ا مع الكثير من الدول في العالم، وبالتالي فإنه منذ انتهاء الحـرب األخيـرة تـم                 ذلك من تدهور عالقاته   
  تشكيل أطقم قانونية لتقديم توصيات بشأن ما يتوجب على الجيش اإلسرائيلي تجنبه خالل الحرب القادمة 

لجـيش  من هنا يفترض أن اإلسرائيليين سيتجنبون ما أمكن العودة آلليات العمل التي قادت إلى ارتكاب ا               
جرائم حرب ضد االنسانية، من هنا يفترض أن الصهاينة         " جولدستون  " اإلسرائيلي األفعال التي اعتبرها     

سيربطون بين طابع عملياتهم العسكرية وبين األهداف السياسية التي يسعون لتحقيقها مـن خـالل هـذا                 
  . الهجوم

  حماس هي العنوان 
هاينة حول أهداف الحرب، حيـث أن رئـيس          اختلف صناع القرار الص    2009-2008في حرب حرب    

الوزراء السابق إيهود أولمرت كان يرى وجوب تواصل الحرب حتى القضاء على حكم حركة حماس في                
القطاع بشكل نهائي، وقد عبر عن ذلك صراحة بعد انتهاء الحرب، في حين أن وزير حربه إيهود براك                  

تعادة عامل الردع في مواجهتها، وليس إسـقاط      كان يرغب في تسديد ضربة قوية جداً لحركة حماس واس         
  . حكمها

وقد أدى التضارب بين األهداف وعدم الوضوح إلى االختالف الكبير بين الطرفين بشأن توقيـت إنهـاء                 
الحرب إلى إطالة أمدها، حيث ظل أولمرت يرفض إنهائها حتى تحقيق أهدافه، في حـين كـان بـراك                   

  . متحمساً إلنهائها في وقت أبكر بكثير
  : فرملة العدوان

على الرغم من أننا أشرنا بالتفصيل الى األسباب التي تدفع إسرائيل لشن عمل عسكري ضد القطاع، إال                 
أن إسرائيل ال يمكن أن تشن أي عدوان دون أن تتوفر بيئة مواتية له، والسؤال الذي يجـب أن يطـرح                     

ير البيئة المواتية لـشن العـدوان عبـر         هل األطراف الفلسطينية في قطاع غزة تسهم في توف        : فلسطينياً
  . مواصلة إطالق القذائف على المستوطنات الصهيونية؟

اسرائيل ترى في حركة حماس وحكومتها المسؤولة الوحيدة عما يجري في قطاع غزة، وهذا ايضاً مـا                 
. لقطاعنجحت تل أبيب في جعل المجتمع الدولي يتشربه بعد اتمام خطة فك االرتباط وتفكيك مستوطنات ا               

من هنا فإن جميع الفرقاء في الساحة الفلسطينية يجب أن يجروا إعادة تقيـيم شـاملة لوسـائل وأدوات                   
القاعدة الذهبية التـي يتوجـب أن       .المقاومة في هذه المرحلة، واختيار البدائل التي تخدم مستقبل المقاومة         

، فإن كان من حق حركـات       "حكيماً  ال يكفي أن تكون محقاً يجب أن تكون         : " يحتكم إليها الجميع، تقول   
المقاومة العمل ضد االحتالل، فإنه من الحكمة أال تؤدي مخرجات عمليات المقاومة إلى تسويغ ضـربها                
من قبل العدو الذي يستغل فائض القوة لديه وميل موازين القوى لصالحه بشكل جارف ليس فقط لتحقيق                 

  . الخطورةمنجزات عسكرية ميدانية، بل باألخص سياسية بالغة
  25/9/2010، مركز الشرق العربي للدراسات
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  ماذا يفكرون في المخابرات .54
  عوفر شيلح

 المخابرات يوفال ديسكن واليته، بعد سـت        –" الشاباك" أيار القادم ينهي رئيس جهاز االمن العام         15في  
 وحتى نهاية أيلول    2000اذا ما نظرنا الى السنوات العشر االخيرة، منذ نهاية ايلول           . سنوات في منصبه  

 من مـسيرة    – الفلسطيني دائرة كبرى ومضرجة بالدماء       –، كزمن أجرى فيه النزاع االسرائيلي       2010
اوسلو التي انهارت عبر حرب االرهاب الشديدة، احتالل الضفة من جديد وبعد ذلـك، بـبطء وبحـذر،                  

 –ا لوجه بوساطة امريكية     الوصول الى وضع عاد فيه زعماء اسرائيل والسلطة مرة اخرى للجلوس وجه           
نحو ثماني من هذه السنوات العشر كان في الجبهة، المقاتل االكثر تجربة            . فان ديسكن قام بالقوس االكبر    

  . في هذه الحرب
كان نائب رئيس الجهاز حين اندلعت حرب االرهاب وكان يعتبر مسؤوال عن خلـق االدوات الحربيـة                 

 بعد مهلة انتظار في منـصب فـي الموسـاد عـاد ليتـرأس               ).التصفية(الرئيسة في منظومة االحباط     
تحويل الجهاز الى المؤسسة االمنية التي تعتبـر أنجـع          : المخابرات، وأكمل عملية بدأها في عهد أسالفه      

  . االجهزة في اداء مهامها، ورئيسه يحظى بالمكانة الخاصة في الغرف التي تتخذ فيها القرارات
 فهو سيوصي بواحد من ثالثة نوابه، ويـرى فـيهم جمـيعهم           –لخليفته  المخابرات التي سيتركها ديسكن     

 تعتبر ايضا   –مرشحين مناسبين وسيعارض بشدة انزال جنرال خائب االمل او شخص آخر من الخارج              
، بهـدوء وبخبـرة     )وبشفافية اكبر بكثير حيال المالية والكنيست من الموساد       (الجهاز الذي يدار بنجاعة     

ساد، فالجهاز ال يتمترس خلف اسوار الصمت التي تقـتحم بـين الحـين واالخـر                خالفا للمو : اعالمية
وبالنسبة للجيش فانه يتمتع بشروط أولية محسنة لجهاز صغير ومهني، يفتح نفـسه             . بتسريبات من القمة  

  . فقط في االماكن المريحة له، ويستغل هذه الظروف بحكمة
مهام منصبه كانت رفع مكانة جهاز المخابرات فـي         احدى المهمات التي قررها ديسكن لنفسه حين تسلم         

" امـان "وهو لم يتأثر، باقل تقدير، باالداء البحث لشعبة االستخبارات العـسكرية            . مركز البحث والتقدير  
. بالنسبة الندالع االنتفاضة الثانية مثلما لم يتأثر باداء رئيسها عاموس يدلين في حـرب لبنـان الثانيـة                 

فكار التي كانت تطرح بين الحين واالخر في محيط رئيس الوزراء، ليس لديـسكن              وبالمناسبة، خالفا لال  
ومثـل  . أي نية للتنافس مع يدلين على منصب رئيس الموساد القادم، بل ان المنصب لم يعـرض عليـه              

له نفـسه   . اسالفه، يشعر باالحباط من سيطرة رجال الجيش في المداوالت االمنية مع القيادات السياسية            
ا أسلفنا، مكانة اعتبارية شخصية كبيرة؛ ولكن الجهاز كهيئة ال يوجد بعد، عشية اعتزالـه فـي                 توجد كم 

التاريخ القريب يظهر بانه من المجدي  . المكان الذي يعتقد ديسكن بانه جدير به كبؤرة للمعلومات والتقدير         
ا أدق فـي تحليـل   غير مرة عرفوا هناك كيف يكونو   : جدا االنصات لما يفكرون به في جهاز المخابرات       

  . الوضع القائم وتقدير االحداث التي توشك على الوقوع
جهاز المخابرات هو من المؤيدين االساسيين لتعزيز قوة االجهزة الفلسطينية، والتي يظهر تأثيرها علـى               

وفي جهاز المخـابرات    . ، الذي بحد ذاته كان مبادرة من الجهاز       "اتفاق المطلوبين "االرض بقوة أكبر منذ     
نون على تصميم أجهزة االمن في السلطة والطريقة التي يمتثلون فيها المرة ابو مازن وسالم فيـاض،                 يث

الوقود التي حركت هذا التصميم منذ انقالب حماس في غزة قبل ثالث سنوات آخذ في               : ولكنهم يحذرون 
الوضـع،  . البو مازنبقدر كبير لن يكون متعلقا بتقدم المفاوضات السياسية، وبالمستقبل الشخصي          . النفاد

اذا ما دخلت المسيرة في غضون سـنة فـي طريـق مـسدود،        : كما يقولون في جهاز المخابرات، هش     
  . وبالتأكيد اذا ما قرر ابو مازن االستقالة من منصبه، فان الواقع من شنه ان يكون مغايرا تماما

ستقبل السلطة اذا ما كف ابو      على مستوى أكثر عمومية، ال يزالون في المخابرات ال يرون ماذا سيكون م            
مازن عن البقاء في منصبه وهو الذي يتقلص مجال المناورة لديه ومحبط هو نفسه من حقيقة أنه أصـبح      

فيـاض ال  . ابو ماهر ابو غنيم، الذي يرشحه ابو مازن خليفة له، ال يحتل مكانة الزعيم          . شخصا بال بديل  
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خطوات بناء الدولة لفياض    . ق قاعدة سياسية خاصة به    يزال يعتبر تكنوقراط فائق، ولكنه ال ينجح في خل        
تتقدم، الواقع على االرض جيد للفلسطينيين ويقدر في اسرائيل، ولكن الوضع كله قابل لالرتـداد، ربمـا                 

  . ليس دفعة واحدة، ولكن في سياق سريع
ذي سيقوله ديـسكن    اذا تذكرنا بان الدور االساس للجهاز كان وال يزال هو االحباط، فيمكن التخمين ما ال              

عملية احباط مـساعي    . قبل كل شيء، سيحذر من خطوات انتقالية في المسيرة        : في نقاط القرار المختلفة   
حماس الصدار العمليات، كما سيقول للقيادات السياسية، ستكون صعبة على نحو خاص اذا مـا كانـت                 

بالمقابل، فانه  .  وبعد ذلك ستكون أزمة    انسحابات اسرائيلية أو تغييرات في الترتيبات االمنية قبل التسوية،        
 بفرض غير معقول بان مثل هذا االتفاق سيكون قبل          –كفيل بان يؤيد قرارات جسورة في االتفاق النهائي         

  . نهاية واليته
وبين هذا وذاك، وهذا حقا ليس اكثر من تقدير، يحتمل ايضا أن يميل الى الجانـب المتـصلب بالنـسبة                    

. مساعي االرهاب موجهة اليوم أساسا من داخل السجون في اسـرائيل          .  شليت لصفقة محتملة على جلعاد   
البنى التحتية المحطمة للذراع العسكري في يهودا والسامرة لن تسمح بالعودة الى ايام االشتعال في بداية                

فتحريـر الـسجناء   . ولكن في ظل غياب االتفاق ستتقلص شرعية احباط العمليات لـدى الـسلطة   . العقد
ين، اولئك الذين لم يقر ديسكن اسماءهم حين ارسل الى القاهرة مع عوفر ديكل فـي نهايـة عهـد                    الثقيل

اولمرت، من شأنه أن يزيد الضغط وان يطلق الى الحرية، حتى وان لم يكن الـى المنـاطق، خـريجين      
  .ممتازين من جامعة االرهاب في السجون في اسرائيل

* * *  
ال تقل اهميـة عنهـا      . ع مجرد جبهة واحدة يدرسها جهاز المخابرات      الضفة بتقلباتها المحتملة هي بالطب    

التطورات في سيناء، حيث قرر ديسكن بان على الجهاز أن يدخل في خط التماس الناشيء فـي اسـرة                   
 معقد اليوم في مستوى شوش الحدود السابقة بين         – وهذا ليس جديدا     –العالم االستخباري   . االستخبارات

 ان تكون كل عملية تقريبا متداخلة والقدرات ستستدان دون حساب من أمان الـى               اليوم واجب . االجهزة
سيناء ال توجد في مرتبة عالية في سلم اولويات أي مـن االجهـزة،              . الموساد والى الشاباك ومنها ايضا    

 الشاباك، الذي توجد حماس عنده فـي      . وبالمقابل بدأت حماس تتعاطى معها بانها الساحة الخلفية لنشاطها        
  . بؤرة االستهداف الرئيسة، قررت االنتباه الى ذلك

تطور مشوق على نحو خاص هو خروج خاليا حماس من القطاع الى سيناء لغرض اطالق النار علـى                  
المصريون الذين يركزون حاليا على المسائل الداخلية، يعملـون      . ايالت، مرتين في النصف سنة االخيرة     
.  الصحراء يقيمون مع حماس عالقات ماليـة بـل وايديولوجيـة           موضعيا ولكن ليس بنيويا، والبدو في     

مـن  . عناصر االنتاج، التدريب والتنفيذ تنتقل االن من القطاع الى سيناء، في شبكة االنفـاق المزدهـرة               
زاوية احباط العمليات، المصريون يمكنهم وينبغي لهم أن يعملوا أكثر؛ من زاوية المصلحة االسـرائيلية               

عالقات، فان احدا في القدس لن يصر على هذا في المستوى الذي يريـدون أن يـروه                 في الحفاظ على ال   
  .على االرض

* * *  
بعد اكثر من اربع سنوات، الشاباك لم       . وفي قطاع غزة توجد الوصمة االساس في هالة انجازات ديسكن         

 اذا كان هـذا     .يجلب بعد المعلومات من اجل تحرير جلعاد شليت، باستثناء الموافقة على مطالب حماس            
هو الوضع الذي سيكون في ايار، فان ديسكن سيذهب الى بيته متوجا باكليل من الثناء على امور قلة فقط                   

  .يعرفون تفاصيلها ويحمل المسؤولية عن فشل جماهيري آخر، ربما نعرف الحقا تفاصيله
  "معاريف"

  24/9/2010، وكالة سما اإلخبارية
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