
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   المفاوضاتأثناء  فيالستيطاناوقف "بـويطالب " عسكرة االنتفاضة" إلىرفض العودة يعباس 
  الشعبية تعلق عضويتها بمنظمة التحريرالجبهة ": الغد"جريدة 
  قرار تمديد تجميد االستيطان يجب أن يأتي مع حلول اليوم: كوشنير
  العرب يرفضون مواصلة المفاوضات مع االستيطان: موسى

  فرص نجاح المفاوضات ما زالت ضئيلة: أبو الغيط
 ادل األرض حرام شرعاًتب: عكرمة صبري

: عباس في خطابه لألمم المتحدة
 محكومة  وتوجهاتها"إسرائيل"فكر 
  عقلية التوسع والهيمنةب
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    :السلطة
 ٤  تساؤالت عن األمل وان بدا محفوفا بالمخاطر:  في نيويورك"تمثال الحرية"عباس أمام .٢
 ٥  المطلوب أميركياً البحث مع إسرائيل وقف االستيطان إذا أرادت األخيرة السالم: أبو لبدة.٣
 ٥  وقعت الورقة المصرية رغم معارضة واشنطن: عباس.٤
 ٥  نواب القدس المهددون باإلبعاد يعلنون اإلضراب عن الطعام تضامناً مع األسرى.٥
 ٦   المؤتمر الصحافي لوزارة الداخلية رغمعمالءحول الاإلشاعات تعصف بالشارع الغزاوي .٦
 ٦   عنهمصندوق الرئيس عباس لدعم الطالب الفلسطيني في لبنان خطوة لرفع المعاناة :نمر حماد.٧

    
    :المقاومة

 ٧ الشعبية تعلق عضويتها بمنظمة التحريرالجبهة ": الغد"جريدة .٨
 ٧  استئناف االستيطان يدّمر عملية السالم برمتها": فتح".٩
 ٧  تجاوزنا معظم نقاط الخالف مع حماس: األحمدعزام .١٠
 ٨  تقدم في الحوار الحمساوي الفتحاوي: حيسنجمال م.١١
 ٨  اللقاء بين فتح وحماس بدمشق هو مقدمة لفتح ملف الصالحة من جديد: البردويل.١٢
 ٨  استشهاد مقاوم من كتائب عز الدين القسام في غزة متأثراً بجروحه.١٣
 ٩   بتحرير األسرىإالليط لن يرى النور اش: على بركة.١٤
 ٩  ما قالته حماس في مؤتمر حول العمالء كذب للتغطية على عمالئها: فتح والسلفيون.١٥
  ٩  

    :الكيان اإلسرائيلي
 ٩  وديختر ينفية أولمرت يتهم باراك بإفشال خطة إلسقاط حماس في غز.١٦
١٠   إليجاد صيغة حول االستيطان تمنع انفجار المفاوضات٥٩قيقة الـمحادثات محمومة حتى الد.١٧
١٠  قرار تجميد االستيطان المعلن ينتهي اليوم وسط توعد المستوطنين بالتوسع.١٨
١١  مشروعات االستيطان في المستقبل ستكون محدودة": إسرائيل".١٩
١١  تحّيز بين الوسط العربي واليهودي في العمال.٢٠
١١  هبوط في عدد طالبي العمل.٢١
    

    :األرض، الشعب
١٢  تبادل األرض حرام شرعاً: عكرمة صبري.٢٢
١٢  اإلبراهيمي أمام المصلين المسلمين وتفتحه بالكامل لليهوداالحتالل يغلق المسجد .٢٣
١٢  يستأنفون البناء االستيطانيومستوطنون يستولون على عشرات الدونمات ال: الغربيةالضفة .٢٤
١٣  عشرات اإلصابات بمواجهات في أحياء القدس.٢٥
١٣   وإحراق بضائع ضمن حملة فلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات متظاهرا١١ًإصابة .٢٦
١٣  الضفة والقطاع عن الطعام وأهاليهم يعتصمون في األسرى يعلنون إضراباً.٢٧
١٤  مخيم اليرموك بدمشقوقفة تضامنية مع إضراب األسرى في .٢٨
١٤  تظاهرة في الخليل للمطالبة بوقف المفاوضات.٢٩
١٥  كهرباء غزة توقف أحد مولداتها لنفاد الوقود.٣٠
١٥  إنقاذهاإلسعاف من رضيع يفقد الحياة جراء منع االحتالل لسيارات : مركز القدس.٣١
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١٥   فلسطينيينسبعةاالحتالل قتل منذ بدء التفاوض المباشر مع السلطة ": قدس برس"إحصائية لـ.٣٢
١٥   في لبنانيونيسف للطالّب الفلسطينيينالقرطاسية من األونروا و.٣٣
   

   : األردن
١٦  "إسرائيل"اعتصام وإضراب ألهالي األسرى األردنيين في .٣٤
١٦ مصر تعتقل أردنَيين بسب انتمائهما لحماس: جبهة العمل اإلسالمي.٣٥
   

   : لبنان
١٦  "يلإسرائ"تضامناً مع المعتقلين في في بيروت إعتصام .٣٦
   

   :عربي، إسالمي
١٧  العرب يرفضون مواصلة المفاوضات مع االستيطان: موسى.٣٧
١٧  فرص نجاح المفاوضات ما زالت ضئيلة: أبو الغيط.٣٨
١٧  سالميية القدس بالنسبة للعالم اإل يؤكد مركزية قض"اإلسالميةمجلس وزراء خارجية الدول ".٣٩
١٨  لسنا وحدنا من يطلب رفع الحصار عن غزة: غول.٤٠
١٨  رغم توتر العالقات  صديقتان"إسرائيل"تركيا و: ولغ.٤١
١٨   في ملف المصالحة الفلسطينيةمصر المنسق والوسيط الرئيسي: الجامعة العربية.٤٢
١٩   مصر ترفض وساطات دول وشخصيات عالمية للسماح لجورج جالوي بدخولها.٤٣
   

   :دولي
١٩  ضغط أمريكي لإلبقاء على المفاوضات المباشرة.٤٤
٢٠  يد االستيطان يجب أن يأتي مع حلول اليومقرار تمديد تجم: كوشنير.٤٥
٢٠  تجميد االستيطان" إسرائيل"وعلى .. ندعم األطراف المعتدلة في المنطقة: وزير الخارجية األلماني.٤٦
٢٠  وروبيةعن الكرة األ" إسرائيل"رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم يهدد بإبعاد .٤٧
    

    :حوارات ومقاالت
٢٠   المفاوضاتأثناء  فيالستيطاناوقف "بـويطالب " عسكرة االنتفاضة" إلىرفض العودة يعباس .٤٨
٢٧  ياسر الزعاترة"... التشريعي" إذ يشمل نوابها في "الضفة"استهداف حماس .٤٩
٢٨  إبراهيم البحراوي. د... سيناريوهات المفاوضات المباشرة.٥٠
٢٩  محمد السعيد ادريس... صفقات التسليح ومؤشرات السالم.٥١
٣١  جيفري وايت... وحلفائه" حزب اهللا" ضد "إسرائيل" -إذا حانت ساعة الحرب .٥٢
    

 ٣٥  :كاريكاتير
*** 
  

  عقلية التوسع والهيمنة محكومة ب وتوجهاتها"إسرائيل"فكر : عباس في خطابه لألمم المتحدة .١
 الرئيس الفلسطيني، أن نيويورك راغدة درغام عن مراسلتها في ٢٦/٩/٢٠١٠ الحياة، لندن، نشرت

عقلية التوسع والهيمنة التي "معية العامة لالمم المتحدة مساء امس  انتقد في كلمته امام الجمحمود عباس
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أدى الى إضاعة الفرص والتوصل لحلول "ن ذلك أ، معتبراً "ال زالت تحكم فكر إسرائيل وتوجهاتها
مدينة القدس الشرقية العريقة، عاصمة دولة فلسطين المستقلة، تتعرض من "ن أولفت الى . "جذرية شاملة

لعمليات تزويرٍ للحقائق، وتدمير للمعالم بوتيرة متسارعة بهدف طمس معالمها الحضارية جانب إسرائيل 
رفع الحصار عن قطاع "، كما طالب بـمطالباً بوضع حد لذلك كله. "واستباق مفاوضات الوضع النهائي

إطالق " لىإ  أيضاً في هذا السياق،، ودعا"غزة فوراً وبشكل كامل ووضع حد لمأساة شعبنا ومعاناته فيه
على رغم الظُلم التاريخي الذي لحق بشعبنا، إال أن "ولفت الى انه  ."آالف األسرى في سجون إسرائيل

رغبته في تحقيق السالم العادل الذي يضمن له إنجاز حقوقه الوطنية في الحرية واالستقالل لم ولن 
رارات الشرعية الدولية، الى التوصل إلى اتفاق سالم خالل عام، والتزامه ق"وجدد سعيه . "تتراجع

المجتمع الدولي إلزام إسرائيل "ومبادرة السالم العربية، وخريطة الطريق، ورؤية حل الدولتين، مناشداً 
بوقف كل األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك جدار الضم والعزل العنصري، 

هذه المطالب ال "ن أواعتبر . " التي تُعطل حياة شعبناوإنهاء سياسة الحصار واإلغالقات، وإزالة الحواجز
تشكل شروطاً مسبقة بل تنفيذ اللتزامات وتعهدات سابقة، الفتاً الى ان التزام إسرائيل بتحقيقها يوفر 

  ."المناخ الضروري إلنجاح المفاوضات
ين السالم ب" إسرائيل "على ضرورة أن تختارعباس تشديد ، ٢٦/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، وأضافت 

إسرائيل فوق القانون وتضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية، "الفتاً إلى أن . واستمرار االستيطان
  ."وتمارس القمع والتدمير واالعتقال والقتل وهدم البيوت والحصار والتوسع االستيطاني

أن ، إلى هنامبعن مراسلتها في نيويورك راغدة  نقال ٢٦/٩/٢٠١٠الشرق االوسط، لندن، وأشارت 
 تمديد العمل بتجميد "إسرائيل"عباس لم يهدد في كلمته باالنسحاب من المفاوضات في حال لم تعلن 

من و ."كية في سبيل إنجاح العملية السياسيةيالتام للتعاون مع الجهود األمر"مؤكداً االستعداد . االستيطان
 بتنفيذ القرارات الدولية، وقال إن "إسرائيل"انتقد عباس عدم قدرة المجتمع الدولي على إلزام جهة أخرى 

إن ذلك يعزز وجهة النظر السائدة بأن ": وأضاف .ذلك يؤثر على مصداقية الجمعية العامة ومجلس األمن
هناك كيال بمكيالين، وأن إسرائيل دولة فوق القانون، تمارس القمع واالعتقال والتدمير وهدم البيوت 

شدد عباس  وفي سياق آخر، ."دون رادع.. إقامة جدار العزل العنصريوالحصار والتوسع االستيطاني و
شعبنا يحرص على استعادة وحدته الوطنية، ": على حرصه على إعادة الوحدة إلى الفلسطينيين، وقال

، "ونحن نقوم بكل جهد الستعادة الوحدة بالحوار عبر الجهود الخيرة من األصدقاء، وخصوصا مصر
في و. "إلنهاء حالة االنقسام التي نتجت عن االنقالب على الشرعية الفلسطينيةلن نألو جهدا ": وأضاف

رحب بجهود لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان، للتحقيق سياق آخر، 
  ".أسطول الحرية"في االعتداء على 

القيادة الفلسطينية تقوم بتحمل "د أن  أك، أن عباس)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وذكرت
مسؤولياتها في بناء المؤسسات الوطنية لدولتنا المستقلة، وفي بناء االقتصاد الوطني وفي توفير األمن 

  ."واألمان لمواطنينا في ظل سلطة ترتكز على القانون والمحاسبة والشفافية والعدالة
  
  ن بدا محفوفا بالمخاطرإن األمل وتساؤالت ع:  في نيويورك"تمثال الحرية"عباس أمام  .٢

حين وقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام تمثال الحرية الشهير، بدا : حسين األمير -واشنطن 
ن كان ذلك محفوفا بكثير من المخاطر ليس أقلها الموروث القاسي إوكأنه مأسور بكثير من االمل حتى و

وفي  .بمواجهة االحتالل اإلسرائيلي وتنكر المجتمع الدوليقامة دولتهم المستقلة إلمسيرة الفلسطينيين في 
نأمل أن نبني تمثاال للحرية في دولة فلسطين " وقال "حرية شعبنا قريبة جدا"ن إاشارة متفائلة قال عباس 

كي الذي عانى من االحتالل يعرف تماما معنى المعاناة والحرية يالشعب األمر"مشيرا الى أن ". قريبا
واذا كانت قراءة عباس تعكس كثير  ".حرية الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقاللهونأمل دعمهم ل
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قامة الدولة الفلسطينية إ اوباما القرار خطة سالم توصل الى باراكثقة بالجهود التي تبذلها ادارة الرئيس 
أن تهدي الواليات كي نأمل يكما أهدت فرنسا تمثال الحرية للشعب األمر"فانه زاد على ذلك التفاؤل بقوله 

لكن عباس الموجود في نيويورك لحضور االجتماعات  ".المتحدة وشعبها للشعب الفلسطيني تمثاال للحرية
ن االمر ليس ورديا كما في جمال تمثال الحرية ورشاقة أالسنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة، يعرف 

، صورة متباينة المالمح فهي "مثال الحريةت"من هنا يشكل وقوف الرئيس الفلسطيني عند . حاملة مشعله
ليس اقلها تشاؤما ان " وقائع"الحرية، اال انها تتضمن ايضا " احالم"حين تبدو باعثة على االمل لجهة 

 وقف االستيطان في مباحثات ال يبعد مكان عقدها غير مسافة قصيرة عن تمثال الحرية "سرائيلإ"ترفض 
  .المثير آلمال الرئيس عباس

  ٢٦/٩/٢٠١٠عّمان، الغد، 
  

  كياً البحث مع إسرائيل وقف االستيطان إذا أرادت األخيرة السالميالمطلوب أمر: أبو لبدة .٣
  وزير االقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية في رام اهللا حسن أبو لبدةأكد : نادية سعد الدين–عمان 

، ولكن الجانب الفلسطيني )ني واإلسرائيليالفلسطي (كية حالية للتوفيق بين الجانبينيهناك جهوداً أمر"أن 
يرفض الحلول الوسط إذا مست جوهر موقفه بعدم استمرار المفاوضات في ظل االستيطان، وقد أبلغه 

المطلوب "معتبراً أن  ".للجانب اإلسرائيلي وألطراف اللجنة الرباعية وللواليات المتحدة خطياً وشفهياً
تيطان إذا أرادت األخيرة السالم، حيث دفع الجانب الفلسطيني كياً البحث مع إسرائيل وقف االسيأمر

الجانب "وأوضح بأن  ".فاتورته مقدماً وقدم تنازالت مؤلمة وعلى واشنطن أن تأخذ ذلك باالعتبار
الفلسطيني لم يعد قادراً على تحمل استمرار التسويف في مواجهة المواقف اإلسرائيلية التي تؤثر سلباً 

  ".مية، ولم يعد مقبوالً فلسطينياً وعربياً مفاوضات بإمالءات إسرائيليةعلى العملية السل
  ٢٦/٩/٢٠١٠الغد، عّمان، 

  
  وقعت الورقة المصرية رغم معارضة واشنطن: عباس .٤

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمة له خالل لقائه مع أبناء الجالية الفلسطينية  أقر: وكاالت
على ورقة المصالحة " فتح" توقيع حركة اإلدارة األمريكيةبمعارضة ، ريكيةفي الواليات المتحدة األم

 . الفتاً إلى أن حركة فتح وقعت عليها رغم ذلك.إلنهاء االنقسام الفلسطيني" حماس"الفلسطينية مع حركة 
لشكلنا حكومة وحدة وطنية، تقوم بعملين، وهي "لو أن حماس وقعت على ورقة المصالحة؛ : وتابع قائالً

حصولها على المبلغ المالي المقر في مؤتمر شرم الشيخ، وألجرينا انتخابات تشريعية ورئاسية حتى 
 هذه أنذهب إلى غزة، وي فكرة أن لديه تكان ولفت في هذا السياق إلى أنه ".ينتهي هذا الوضع القائم

  .الفكرة زالت قائمة
  ٢٥/٩/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 

  
  بعاد يعلنون اإلضراب عن الطعام تضامناً مع األسرىنواب القدس المهددون باإل .٥

أعلن النائبان المقدسيان، محمد طوطح وأحمد عطون، ووزير القدس :  ماهر ابراهيم والوكاالت- غزة
األسبق خالد أبو عرفة الذين يعتصمون بخيمة بمقر الصليب األحمر الدولي بحي الشيخ جراح وسط 

 يتهددهم خطر اإلبعاد، إضرابهم عن الطعام امس، تضامناً مع  يوما، والذين٨٦القدس المحتلة منذ 
  .األسرى في سجون االحتالل

  ٢٦/٩/٢٠١٠البيان، دبي، 
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   رغم المؤتمر الصحافي لوزارة الداخليةعمالءحول الاإلشاعات تعصف بالشارع الغزاوي  .٦
حكومة المقالة في غزة  لم يضع المؤتمر الصحافي الذي عقدته أخيرا وزارة داخلية ال: حامد جاد- غزة

حدا لالشاعات التي خيمت على الشارع الغزي خالل األسابيع الماضية في أعقاب األنباء التي ترددت 
حول اعتقال شبكة عمالء من بينهم العديد من الشخصيات البارزة في غزة، خصوصا ان المتحدث باسم 

ولعل  . الفلسطينية واذرعها العسكريةداخلية المقالة لم يخف حقيقة وجود اختراقات في صفوف الفصائل
مقتل احد المحسوبين على الذراع العسكرية لحركة حماس في ظروف غامضة قبل بضعة أسابيع في 
مدينة غزة فتح الباب واسعا أمام االشاعات التي ترددت حول اختراقات أمنية خطيرة في صفوف 

اهر النونو نفى إمكانية اختراق عمالء حركة، فعلى الرغم من أن الناطق باسم الحكومة المقالة طال
االحتالل لصفوف حركة حماس إال انه لم ينف وجود العمالء في مجتمع غزة ضمن معركة أمنية 

على خلفية قضايا اعتقلوا أوضح النونو أن هناك عددا ممن تم اعتقالهم أخيرا قد و .مفتوحة مع االحتالل
 تضخيم قضية شبكة العمالء يندرج ضمن محاولة خلط واعتبر أن . ضمن شبكة العمالءوهم ليسوامدنية 

األوراق التي يقف وراءها، بحسبه، أشخاص محسوبون على حركة فتح، وكذلك عمالء ما يزالون طلقاء 
 وعلى الرغم من أن هناك .يسعون لضرب االنجازات التي حققتها حكومته المقالة عبر نشر االشاعات

 إال أن النونو لم ،خابر مع االحتالل ممن تم اعتقالهم يقدر بثالثينأن عدد المتهمين بالتب معلومات تفيد
وحول طبيعة التغير الذي طرأ على حديث الشارع الغزي في أعقاب ما  .ينف أو يؤكد دقة العدد المذكور

كشفته داخلية الحكومة المقالة عن شبكة العمالء رأى العديد من مواطني غزة أن هذا المؤتمر أفضى 
في ذات الوقت لم يرتق المؤتمر إلى مرحلة وقف التكهنات حول مدى ، ولكن  الشكوكلتخفيف حدة

االختراق الذي أحدثه العمالء في صفوف حركة حماس وذراعها العسكرية وسائر األذرع العسكرية 
وتوقع آخرون أن تسيطر في االيام القريبة المقبلة حالة من الهوس االمني على  .التابعة لفصائل المقاومة

حيث . الشارع الغزي اثر طبيعة االجهزة التي كشف المؤتمر المذكور عن استخدامها من قبل العمالء
توقع احد المواطنين ان تمنع شرطة الحكومة المقالة السائقين من وضع صناديق المنديل الصحية 

دم صندوقا على مقربة من الزجاج األمامي داخل المركبات بعد أن تم الكشف عن عميل استخ" الكلينكس"
فيما توقع اخر ان تخضع اجهزة الهواتف الخلوية للمراقبة او . مشابها مزود بكاميرا وخاصية بث مباشر

القيادي في حركة حماس في السياق ذاته، يشار إلى أن و.من الحكومة المقالةأللتنصت من قبل اجهزة 
أن مواجهة ملف المتعاونين مع وممثلها في لبنان أسامة حمدان كان اعتبر اخيرا في تصريحات صحافية 

  .االحتالل وصلت إلى ذروتها بعد جهد استمر لسنوات
  ٢٦/٩/٢٠١٠الغد، عّمان، 

  
   عنهمصندوق الرئيس عباس لدعم الطالب الفلسطيني في لبنان خطوة لرفع المعاناة :نمر حماد .٧

لطلبة دعا رئيس مجلس ادارة صندوق الرئيس محمود عباس لدعم ا: منتصر حمدان –رام اهللا 
الفلسطينيين في لبنان، نمر حماد، المؤسسات االقتصادية واالهلية ورجال االعمال الفلسطينيين في الوطن 

 شعبال طالب وطالبة من ابناء ١٥٠٠وخارجه، الى اهمية المبادرة واالسراع في التبرع لدعم تعليم 
ا امتحانات شهادة الثانوية ن هؤالء الطلبة اجتازوأ خاصة  في لبنان في مخيمات الالجئينالفلسطيني

ن أمؤكدا . العامة لهذا العام ومازالوا ينتظرون اجراءات تسجيلهم وقبولهم في الجامعات العربية واالجنبية
الرئيس محمود عباس يعطي اهتمامه الكبير لمعالجة اوضاع هؤالء الطلبة خاصة انه عمل منذ البداية 

في المخيمات التي كانت تشهد تدهورا خطيرا ومعاناة ال على طرح موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين 
واوضح حماد ان المبلغ الذي يحتاجه الصندوق لتغطية نفقات تعليم هؤالء الطلبة في المرحلة  .توصف

ن هؤالء طلبة متفوقون ويرغبون بدراسة أكي خاصة ياالولى قد تصل الى قرابة ثالثة ماليين دوالر امر
كي ي الف دوالر امر٢٠كية في لبنان على سبيل المثال الى ي الجامعة االمرالطب الذي تصل نفقاته في
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عبر حماد عن قلق القيادة الفلسطينية ازاء تراجع نسبة التعليم في اوساط الفلسطينيين في  إلى ذلك .سنويا
ين في صحيح اننا نسعى حاليا لتوفير منح تعليم لجميع الطلبة الناجح ":مخيمات الالجئين في لبنان، وقال

 طالب وطالبة هذا العام يعد مؤشرا خطيرا في ١٥٠٠امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لكن نجاح 
الف الجئ فلسطيني في  ) ٣٥٠ الى ٣٠٠(تراجع نسبة التعليم خاصة اننا نتحدث عن وجود مابين 

 هو ثمن لشعار خطر كل ما يعانيه شعبنا في المخيمات في لبنان" وأشار في سياق حديثه إلى أن ."لبنان
الرئيس الراحل إلى أن حماد  ولفت ."التوطين الذي رفعته بعض القوى اللبنانية الغراض سياسية داخلية

من المنح الدراسية للفلسطينيين في % ٥٠ بتخصيص ١٩٩٨ياسر عرفات اتخذ قرارا مكتوبا عام 
اكثر من دفع ثمن عدم تنفيذ هذا الخارج لكن ذلك القرار لم يتم االلتزام به لظروف عديدة، موضحا ان 
  .القرار هم فلسطينيو لبنان الن وضعهم من االساس كان بالغ الصعوبة

  ٢٦/٩/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  
  الشعبية تعلق عضويتها بمنظمة التحريرالجبهة ": الغد"جريدة  .٨

ا في اللجنة التنفيذية لمنظمة  بتعليق عضويتهاتخذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس قراراً: رام اهللا
 القيادي بالجبهة في ، بحسب في مؤتمر صحافي اليوم األحدالتحرير الفلسطينية، وستعلن ذلك رسمياً

  .يهتصويت علال  القرار جاء نتيجةإنالذي قال نابلس زاهر الششتري 
  ٢٦/٩/٢٠١٠الغد، عّمان، 

  
  استئناف االستيطان يدّمر عملية السالم برمتها: فتح .٩

أعربت حركة فتح، عن استهجانها الشديد لموقف الجانب اإلسرائيلي المـصر علـى اسـتئناف               : م اهللا را
عمليات البناء االستيطاني في الضفة الغربية المحتلّة، في الوقت الذي يؤكّد على رغبته في إحقاق السالم                

ر عنه يـوم الـسبت      واعتبر المتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي في بيان صحفي صد          .في المنطقة 
، إضافةً إلى   "تتناقض بشكل كامل مع الرغبة المعلنة من الجانب اإلسرائيلي        "، أن عملية االستيطان     ٢٥/٩

  .، بحسب تقديره"تبدد كافة الجهود الدولية وخاصة األمريكية، وتدمر عملية السالم برمتها"أنها 
بـشأن ضـرورة وقـف      " الموحـد " الدولي   هذا وطالب البيان، الحكومة اإلسرائيلية باالستجابة للموقف      

، "خارجة عن القانون الـدولي    "االستيطان الستمرار العملية التفاوضية، والتوقف عن اعتبار نفسها دولة          
ـ         نية التوصل التفاق ينهي االحـتالل اإلسـرائيلي        "داعياً تل أبيب إلى التوجه إلى المفاوضات المباشرة ب

  ". الدولتين على أساس حل٦٧الذي بدأ في العام 
وأكّد القواسمي على التزام القيادة الفلسطينية بالقانون الدولي واالتفاقيات الموقعة وخطة خارطة الطريق،             

  . اإلسرائيلي-مشدداً على جدية السلطة في إنجاح المفاوضات القائمة وإنهاء الصراع الفلسطيني
  ٢٥/٩/٢٠١٠، قدس برس

  
  ف مع حماس معظم نقاط الخالتجاوزنا: األحمدعزام  .١٠

كشف عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتهـا            :أرناؤوطكتب من عبد الرؤوف     
 مـن   أول اجتماع حركتي فتح وحماس ليلة       أنمن دمشق   " األيام"البرلمانية، النقاب في اتصال هاتفي مع       

حرير الفلسطينية، منوهـاً    االنتخابات ومحكمة االنتخابات ومنظمة الت    :  قضايا هي  ٣ في دمشق حل     أمس
 حلها بمشاركة المختصين بهذا الموضـوع مطلـع الـشهر           إلى التي سيصار    األمن انه بقيت قضية     إلى

 األول ننجح في تحقيق المصالحة وطي صفحة االنقسام قبل منتصف شهر تشرين             أننأمل  "المقبل، وقال   
 وأضـاف .  منهـا  ٣مكنا من االتفاق على      نقاط قيد النقاش وقد ت     ٤منذ زمن هناك     "األحمدوقال   ".المقبل

 فان اتصاالً سيجري نهاية الشهر الجاري لتحديد لقـاء          األمن وهي   واألخيرةفيما يتعلق بالقضية الرابعة     "
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 إلى من اجل التوصل     باألمن من الشهر المقبل لعقد جلسة بحضور المختصين         األول األسبوعآخر خالل   
  ".اتفاق سريع حولها

  ٢٦/٩/٢٠١٠، األيام، رام اهللا
 
  تقدم في الحوار الحمساوي الفتحاوي: محيسنجمال  .١١

 تقدم في موضوع الحوار الوطني      إحراز كشفت مصادر فتحاوية رسمية لوكالة معا، عن         : معا –رام اهللا   
 أهميـة باتجاه انجاز المصالحة الوطنية من خالل وجود شبه توافق بين قيادات حركتي فتح وحماس على               

 حول الورقـة المـصرية قبـل        واإلسالميةالحظات الخاصة بجميع القوى الوطنية      التوافق على جملة الم   
 فتح تسعى جاهدة النجاز االتفاق      أن الورقة المصرية، موضحة     إلىالتوقيع على اتفاق المصالحة استنادا      

  . ويلحق الضرر بالمشروع الوطني برمتهاإلسرائيلية االنقسام باعتباره يخدم المصالح وإنهاءالوطني 
ال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، ان حركة فتح معنية بانجاز المصالحة الوطنيـة                وق

خاصة في هذه المرحلة السياسية الصعبة التي تتنامى فيها مخاطر حكومة المستوطنين االمر الذي يجعل               
ـ             .د فـي مواجهتـه    الفلسطينيين بكل قواهم وفصائلهم الوطنية واالسالمية امام تحد خطير يستدعي التوح

وكشف محيسن ان مؤشرات ايجابية تحققت باتجاه المصالحة الوطنية من خالل االتفاق على فتح حـوار                
 فلسطيني بمشاركة ممثلي كل الفصائل الوطنية واالسالمية والشخصيات المستقلة لبحث كـل             -فلسطيني  

ه المالحظات يتم االنتقـال     مالحظات الفصائل على الورقة المصرية وفي حال التفاهم المشترك على هذ          
  .الى مرحلة التوقيع على اتفاق المصالحة

 ٢٦/٩/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية
  
  فتح وحماس بدمشق هو مقدمة لفتح ملف الصالحة من جديداللقاء بين  :البردويل .١٢

 أن اللقاء الذي جرى، بين قيادة حركتي فتح وحمـاس           :صالح البردويل القيادي في حركة حماس     .  د قال
بدمشق هو مقدمة لفتح ملف الصالحة من جديد، مشيراً إلى أن هذا اللقاء جاء كنتيجة للقاء سابق جـرى                   

وأكد  .بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وعمر سليمان وزير المخابرات المصرية في مكة             
 وجرى االتفـاق،  البردويل في تصريحات صحفية يوم السبت، أن لقاء قيادة الحركتين بدمشق كان وديا،              

وإصدار بيان مشترك حول هذا الموضوع، على أمل أن يكون هناك لقاء أخر األسبوع القادم، للـدخول                 
في تفاصيل التفاهمات الثنائية بين الحركتين، أمال في الوصول إلى اتفاق يتم بموجبة التوقيع عليه وعلى                

  .الورقة المصرية تمهيداً لعملية المصالحة
، "إسـرائيل "أن تستغل فتح عملية المصالحة للتغطية على المفاوضات المباشـرة مـع              البردويلواستبعد  

  .مؤكداً أنها لتحجيم المفاوضات ووقف التنازالت ودعم المقاومة وحماية المشروع الوطني
  ٢٦/٩/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية

 
   كتائب عز الدين القسام في غزة متأثراً بجروحه مناستشهاد مقاوم .١٣

نت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد المقاوم في كتائب عز الدين القسام محمود العمـارين،               أعل: غزة
المستـشفيات  بعـد نقلـه إلـى        ، بجروحه الخطيرة التي أصيب بها منتصف الشهر الحالي        أمس، متأثراً 
  . لتلقي العالج فيها نظرا لحالة إصابته الخطيرةالمصرية

  ٢٦/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  
 



  

  

 
 

  

            ٩ ص                                     ١٩١٩:         العدد       ٢٦/٩/٢٠١٠األحد  :التاريخ

   بتحرير األسرىإالليط لن يرى النور اش: بركةعلى  .١٤
ألقى مسؤول حماس علي بركة كلمة الفصائل الفلسطينية خالل االعتصام الذي نفذته هيئة ممثلي األسرى               
والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية أمام مقر الصليب االحمر الدولي في بيروت، دعمـاً للمعتقلـين فـي                 

" االنتهاكات التي تجرى في الـسجون     "فعدد  .  المفتوح الذي بدأوه أمس    السجون اإلسرائيلية في اإلضراب   
نحذر االحتالل من استمرار سياسته النازية التي سـتؤثر علـى صـفقة             : "وقال" جرائم حرب "واعتبرها  

القيادة الحالية للمنظمة بوقف التفاوض     "وطالب  ". التبادل وجلعاد شاليط لن يرى النور إال بتحرير األسرى        
بـالتحرك لوقـف    "ودعا هيئة األمم المتحدة وجامعة الدول العربيـة والمـؤتمر اإلسـالمي             " ومع العد 

  ".الممارسات التي تجرى في السجون اإلسرائيلية
 ٢٦/٩/٢٠١٠، المستقبل، بيروت

 
  كذب للتغطية على عمالئها ما قالته حماس في مؤتمر حول العمالء: فتح والسلفيون .١٥

، واعتبـرت   "العمـالء "عهدت فيه حركة حماس بمواصلة الحرب على        في وقت ت  :  كفاح زبون  - رام اهللا 
أنها وجهت ضربة مهمة للمخابرات اإلسرائيلية، هاجمت حركة فتح وجماعات سـلفية، بـشدة حكومـة                
الحركة المقالة في قطاع غزة، رافضة ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي كشفت فيه داخلية المقالة، يوم                 

عمالء شاركوا في إحباط عمليات فدائية وكذلك في عمليات اغتيال مـسؤولين            الخميس الماضي، اعتقال    
  .في فصائل مقاومة مختلفة

بترويج اإلشاعات للتغطية على العمالء في      "واتهمت فتح والجماعات السلفية في بيانين منفصلين، حماس         
إن ما حصل فـي     ": وقالت حركة فتح  ". العمالء في صفوفها  "واتهمت فتح حماس بالتستر على      . "صفوفها

مؤتمر حماس الصحافي يمثل صورة قذرة من اإلسفاف واالستخفاف بعقول الناس، ويعكس حقيقة الفهـم               
األمني القاصر وغياب المسؤولية الوطنية الذي قادها مرات عديدة إلى تنفيذ أحكام تعسفية خارج إطـار                

  ."القانون والعدالة بقتل وإعدام مواطنين بدم بارد
 ٢٦/٩/٢٠١٠، ، لندنالشرق األوسط

  
   وديختر ينفيأولمرت يتهم باراك بإفشال خطة إلسقاط حماس في غزة .١٦

واصل رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، هجومه على وزير الـدفاع إيهـود               :تل أبيب 
 حيـث   .باراك، واتهمه بإفشال خطة إلسقاط حكومة حماس المقالة في قطاع غزة خالل الحرب العدوانية             

، إن باراك رفض إطالة الحـرب       "إسرائيل"قال أولمرت، الذي بدأ ينشر مذكرات تثير موجة استنكار في           
وإنه . على قطاع غزة، وبذلك منع تنفيذ خطة اجتياح أراض واسعة في القطاع، هدفها إسقاط حكم حماس               

  .ة أقوى وأكثر ثباتالوال موقف باراك، لكانت غزة اليوم حرة من حكم حماس، والقيادة الشرعية الفلسطيني
خرقا للعرف وضربا من ضروب كشف األسـرار العـسكرية غيـر            " "إسرائيل"واعتبر هذا الكالم في     

، كما قال مدير عـام      "مسبوق، ونهجا جديدا يتبعه أولمرت ألول مرة في تاريخ الحكومات في العالم الحر            
فمنـذ  . وال أولمرت ويرتعد قلقا   الجمهور يقرأ ويسمع أق   "حزب العمل، شيري فايتسمان، الذي أضاف أن        

فباراك، يمضي الليل والنهار فـي     . متى يكشف رئيس حكومة أسرار دولة ويشوه الحقائق بشكل فظ كهذا          
ولـو أراد   . الواليات المتحدة وهو يسعى إلنقاذ مفاوضات السالم، وأولمرت يستغل ذلك لطعنه في ظهره            

ولكنه . سرار، حتى يظهر زيف أقوال أولمرت     باراك أن يرد عليه، فسيكون مضطرا إلى كشف كامل األ         
  ."يتمتع بالمسؤولية ويمتنع عن الرد حتى ال يكشف أمام العدو أسرارا أمنية حساسة

ورد على أولمرت أيضا، آفي ديختر، الذي شغل في الماضي منصب رئيس جهاز المخـابرات العامـة                 
في حديث أولمرت أوال، ذلـك      " ما يقلقه    ، فقال في حديث مع التلفزيون اإلسرائيلي الرسمي إن        )الشاباك(

التقليد التعيس بأن يكشف رئيس الحكومة مضامين لقاءات تتم في غرفة مغلقة مع وزرائـه؛ فمـا هـي                   
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الرسالة التي يبثها أولمرت للجمهور؟ إن القادة مستعدون لحرق األخضر واليابس في سـبيل معـاركهم                
 الوزراء والنواب والقادة؟ هل يريـد القـول إن علـى            وما الذي يبثه للعاملين في السياسة،     .. الشخصية

  ."السياسيين أن يكونوا حذرين في لقاءاتهم السرية مع رئيس الحكومة؟
لقـد كـان    ": ولم ينف ديختر وجود خطة حربية إلسقاط حكم حماس، ولكنه نفى أقوال أولمرت، وقـال              

وقد يغفـر   . س إسقاط حكم حماس   واضحا من البداية أن هدف الحرب على غزة ليس إعادة احتاللها ولي           
فالذي يريد  . ألولمرت أنه عديم الخبرة في الشؤون العسكرية، وأنه يتكلم بسبب جهله في أمور العسكرية             

وعمليـة  . إسقاط حكم حماس، عليه أن يدير حربا طويلة ومريرة، مثلما فعلنا في عملية السور الـواقي               
  ."نفذت فيها الحربكهذه، لم تقر، وال يمكن أن تقر في الظروف التي 

ودافع ديختر عن باراك في وجه اتهامات أولمرت بأنه قائد متردد ينام فـي الجلـسات، وحـاول منـع                    
أنا عملت تحت قيادة باراك فـي الجـيش عـشرات           ": وقال. الحكومة من اتخاذ قرارات بعمليات سرية     

العسكرية القتالية الخاصة،   السنين، منذ أن كنت جنديا في الثامنة عشرة من عمري، وأخدم في الوحدات              
وكذلك تابعته من خالل موقعي في قيادة المخابرات وفي العمل السياسي، وأشهد بصدق أنـه لـم يكـن                   

يتخذ قراراته بعـد    . فقد كان دائما قائدا حازما وذا رأي سديد       . مهزوزا كما وصفه أولمرت، بل بالعكس     
  ."بدا في اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليتهوعندما يحتاج األمر إلى حسم فوري، فال يتردد أ. دراسة

 ٢٦/٩/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
 
   إليجاد صيغة حول االستيطان تمنع انفجار المفاوضات٥٩محادثات محمومة حتى الدقيقة الـ .١٧

 أيلـول   /حتى الدقيقة التاسعة والخمسين قبل يوم السادس والعشرين من سبتمبر         :  نظير مجلي  - تل أبيب 
، "إسرائيل"، جرت محادثات محمومة في واشنطن بين كبار ممثلي السلطة الفلسطينية و           الجاري، أي اليوم  

في سبيل التوصل إلى صيغة توافقية في موضوع البناء االستيطاني تمنع انفجار المفاوضات المباشرة من               
هـم  ومع ذلك، فإن اإلسرائيليين، مستوطنين وقـادة سياسـيين، أكـدوا ان           . أجل التسوية الدائمة للصراع   

سيستأنفون البناء االستيطاني اليوم، حال انتهاء فترة التجميد، بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن أن هـذا                
  .البناء قد استؤنف فعال في األيام األخيرة؛ ألن بعض المستوطنين لم يصبروا حتى انتهاء الموعد

ي لالستمرار فـي تجميـد      وأكدت مصادر إسرائيلية أن باراك وبيريس يحاوالن تفسير الرفض اإلسرائيل         
البناء االستيطاني ويقوالن إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ال يستطيع تمديد التجميد؛ ألن ذلك سيكلفه               

إن نتنياهو، حتى لو أراد تمديد التجميد، فإنه ال يتمتع بأكثرية لهذا فـي              : ومما قاله باراك  . خسارة الحكم 
  .كنيستقيادة الليكود أو في الحكومة أو في ال

ومن جهة ثانية تمارس ضغوطا على الفلسطينيين لكيال ينسحبوا من المفاوضات حتى لو اسـتمر البنـاء                 
وأكدت أن هذه الطريقة ستنتهي إلى صيغة اتفاق حل وسط في نهاية المطاف؛ حيـث يـتم                 . االستيطاني

 ولكن مع إعطـاء     استئناف البناء االستيطاني ولكن بشكل محدود، وأن تستمر المفاوضات بشكل حثيث،          
وقد تم التركيز على ذلك؛ ألنه عندما ترسم الحدود بين الطرفين، تحل مـشكلة  . أفضلية لموضوع الحدود  

االستيطان؛ إذ يبني كل طرف في تخوم دولته الجديد قدر ما يحتاج، من دون اعتـراض مـن الطـرف                    
  .اآلخر

  ٢٦/٩/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
 

   ينتهي اليوم وسط توعد المستوطنين بالتوسعقرار تجميد االستيطان المعلن .١٨
ينتهي اليوم األحد مفعول قرار تجميـد االسـتيطان المعلـن فـي             :  والوكاالت إبراهيممحمد   -رام اهللا   

األراضي الفلسطينية المحتلة، وسط توعد المستوطنين باستهالل استئناف التوسع االستيطاني غداً االثنين            
 إلـى  واالمستوطنون اليهـود سـارع     حيث إن    . مستعمرة ١٢٠نية في    وحدة سكنية استيطا   ٢٢٠٠بإقامة  
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 الماضـية    الليلة قبل  أبوابهااالستيالء على عشرات الدونمات في سلفيت،فيما فتحت مجالس المستوطنات          
  .إلصدار رخص بناء جديدة

  ٢٦/٩/٢٠١٠، البيان، دبي  
 
  مشروعات االستيطان في المستقبل ستكون محدودة: "إسرائيل" .١٩

 بعـد   ، الفلسطينيين الجمعة على عدم االنسحاب من مفاوضات السالم        "إسرائيل"حثت  : رويترز –القدس  
االنتهاء الوشيك لتجميد إسرائيلي جزئي لالستيطان في الضفة الغربية، وقالت إن أي مـشروعات بنـاء                

  .جديدة ستكون محدودة
  ٢٦/٩/٢٠١٠، العرب، الدوحة

 
  عمالتحّيز بين الوسط العربي واليهودي في ال .٢٠

 إلى أن يكون معـدل اجـر الـساعة          "إسرائيل"ـ أدت السياسات االقتصادية االجتماعية ل     :علي إسماعيل 
هذا ما تبين من نشر استنتاجات الوثيقة التي كتبها         . من اجر العامل اليهودي   % ٧٠للعامل العربي حوالي    

مكانة المجتمع العربي   وأصدرها مركز ماكرو لالقتصاد السياسي، الذي درس سوق العمل في إسرائيل و           
في موضـوع  ) منظمة التعاون االقتصادي والتطوير   (OECDوتتطرق الوثيقة إلى نتائج تقرير الـ        .فيه

النتائج األساسية هي، أن نـسبة      . الفجوات بين الوسط العربي واليهودي وتقدم توصيات لتقليص الفجوات        
وسط العرب سريع، وهناك فجوات بالكمية      الفقر مرتفعة بشكل خاص في الوسط العربي، والنمو السكاني          

كذلك أيضا، تقدم الوثيقة توضيحات تتعلق بالفجوات القائمـة فـي العمـل بـين               . والنوعية في األعمال  
القطاعات ذات الصلة، منظومة التعليم، عناصر مختلفة في سوق العمل، شروحات ثقافية، تمييز وعـدم               

من بين التوصيات، مساواة االستثمار في التعليم بين اليهود        . ثقة وفجوات هامة على مستوى البنية التحتية      
والعرب، استثمار واسع النطاق في البنية التحتية في الوسط العربي، دفع برامج تأهيل مهنـي وتعزيـز                 

  .الخدمات، وأمور أخرى
  ٢٦/٩/٢٠١٠، المستقبل، بيروت

 
  طالبي العمل هبوط في عدد .٢١

 هـبط فـي   "إسرائيل" اإلسرائيلي أن عدد طالبي العمل في       أظهرت معطيات مكتب العمل    :علي إسماعيل 
 .مقارنة مع الفترة نفسها من العـام الماضـي        % ٧.٩السنة العبرية التي انتهت األسبوع الماضي بنسبة        

 ٢٠١٠ يوليـو    /، فإن عدد طالبي العمل خالل تموز      "يوسي فارحي "ووفقا ألقوال مدير عام مكاتب العمل       
  .٢٠٠٩ ألف في الشهر ذاته من سنة ٢٢٤.٢  ألف شخص، مقابل٢٠٦.٤كان 

أولئك الذين استكملوا استحقاقهم لمخصصات البطالـة وظلـوا         (وهبط عدد مقدمي طلبات ضمان الدخل       
  . ألف شخص١١٩.٤إلى % ٠.٣في السنة الماضية بنسبة ) بدون عمل

 ألف شخص في    ٢٦.٧إلى  % ١٤.١وارتفع عدد العمال الجدد الذين يرغب المشغلون في تشغيلهم بنسبة           
  .٢٠٠٩أيلول - ألف شخص في سبتمبر٢٣.٤ مقابل ٢٠١٠تموز -يوليو

ويتضح أيضا من النتائج أن توزيع طالبي العمل في السنة العبرية الماضـية وفقـا للجـنس يظهـر أن                    
: وكانت نسبة الـدمج فـي العمـل منخفـضة          . من النساء  ٢٦٧,٠٩٠ - كانوا من الرجال و    ٢٢١,٨٩٩

من النساء، وفي التوزيع وفقا لفئة الجيل، نسبة الـدمج فـي العمـل              % ٢٣.٦ -من الرجال و  % ٢٥.٧
  %.٣١.٢ كانت األعلى مقابل الفئات العمرية األخرى ٢٤-١٨لمقدمي طلبات العمل بسن 

 ٢٦/٩/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
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  تبادل األرض حرام شرعاً: عكرمة صبري .٢٢
 أن تبادل األرض مع ،سالمية في القدس رئيس الهيئة العليا اإل،أكد الشيخ عكرمة صبري: القدس

وقال الشيخ صبري، خالل مشاركته في مهرجان . ، أو القبول بالوطن البديل، حرام شرعاً"إسرائيل"
 من إيماننا إن األقصى يمثل جزءاً:  الذي عقد ليلة الجمعة في أم الفحم١٥  الـ"األقصى في خطر"

وثمن الشيخ صبري مواقف أهل القدس في . باركة إلى أن أرض فلسطين هي أرض موعقيدتنا، الفتاً
سلوان والشيخ جراح والعامود والعباسية وكل أحياء القدس لرباطهم وتمسكهم بحقهم الشرعي وعدم 

  .تنازلهم عن أي شبر من أرضهم في القدس
  ٢٦/٩/٢٠١٠العرب، الدوحة، 

  
  الكامل لليهوداالحتالل يغلق المسجد اإلبراهيمي أمام المصلين المسلمين وتفتحه ب .٢٣

 قالت مديرية األوقاف اإلسالمية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة إن سلطات :الخليل
االحتالل اإلسرائيلي، قررت إغالق الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، أمام المصلين المسلمين 

مستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة  في لمدة يومين اعتباراً من اليوم األحد، وفتحه بالكامل أمام ال
  .إطار االحتفاالت بما يسمى عيد المظلة اليهودي

  ٢٦/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
  يستأنفون البناء االستيطانيومستوطنون يستولون على عشرات الدونمات ال: الغربيةالضفة  .٢٤

 الضفة الغربية، حتى قبل  فياإلسرائيلية استأنف المستوطنون البناء في المستوطنات : خاص معا-نابلس
بالقرب من سلفيت " رفافا"، حيث قام مستوطنو مستوطنة ٢٦/٩األحد انتهاء موعد تجميده المقرر يوم 

  . كرفانا٢٠ عليها أكثر من وأقامواباالستيالء على عشرات الدونمات الزراعية 
المقامة على أراضي " رفافا"إن مستوطني مستوطنة " معا"وقال نظمي سلمان رئيس بلدية دير استيا لـ

بلدتي دير استيا وحارس شمال غرب سلفيت قاموا باالستيالء على عشرات الدونمات من أراضي بلدة 
  .عليها" الكرفانات"دير استيا وأقاموا عددا من 

اإلسرائيلية من أكثر المستوطنات التي " السالم اآلن"وحسب تقارير حركة " رفافا"ومما يذكر أن مستوطنة 
بتجميد االستيطان" االدعاء"عا استيطانيا كبيرا خالل فترة شهدت توس.  

 من المستوطنين إن عدداً" معا"وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية لـ
القريبة من قرية دير الحطب شرق نابلس قاموا بوضع ثالثة كرفانات من " ألون موريه"من مستوطنة 

  . المواطنين، في تحد واضح لقرار تجميد االستيطانضيأرااإلسمت المسلح على 
  ٢٥/٩/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  عشرات اإلصابات بمواجهات في أحياء القدس .٢٥

 في عدة أحياء وبلدات ٢٥/٩/٢٠١٠اندلعت مواجهات عنيفة مساء السبت :  محمد القيق–القدس المحتلة 
 .ما أدى إلى إصابة العشرات بجراح وحاالت االختناق ،داخل القدس المحتلة لليوم الرابع على التوالي
إن عناصر كبيرة من شرطة االحتالل " فلسطين أون الين"وقال مدير مركز إعالم القدس محمد صادق لـ

حاولت اقتحام بلدة العيسوية إال أن الشبان تصدوا لها بالحجارة والزجاجات الفارغة مما أدى إلى اندالع 
دق أن أهالي العيسوية خرجوا بمسيرة حاشدة في البلدة حاملين نعشاً رمزياً وأكد صا .مواجهات عنيفة

 اءعليه صورة الطفل الشهيد محمد أبو سارة الذي توفي متأثراً بحالة االختناق الشديدة بالغاز السام مس
الجمعة، مبيناً أنه وألول مرة منذ عدة سنوات ظهر مسلحون في المسيرة وأكدوا على خيار المقاومة 

 في بلدة سلوان جنوب  صادق أن مواجهات عنيفة اندلعت أيضاًأكدو .لردع جنود االحتالل والمستوطنين
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المسجد األقصى المبارك وأحياء الطور ورأس العامود والصوانة ومخيم شعفاط أسفرت عن عدة حاالت 
  .اختناق بين أهاليها

  ٢٦/٩/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
   بضائع ضمن حملة فلسطينية لمقاطعة بضائع المستوطنات وإحراق متظاهرا١١ًإصابة  .٢٦

 أصيب أحد عشر مشاركا واثنين من الصحفيين وعدد من المتضامنين األجانب  بجروح مختلفة  :الخليل
 من وسط بلدة بيت أمر شمال ٢٥/٩في مسيرة بيت أمر األسبوعية التي انطلقت ظهر يوم السبت 

  .المواطنين والمتضامنين األجانبالخليل، بمشاركة جماهيرية حاشدة من 
وقام المتظاهرون بإشعال النيران في بضائع المستوطن رامي ليفي في ثاني عملية يتم فيها إتالف بضائع 

  . كيلوغرام٦٠٠للمستوطن ليفي ولبضائع ومنتجات المستوطنات  قدرت ب 
  ٢٥/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  الضفة والقطاع في  عن الطعام وأهاليهم يعتصموناألسرى يعلنون إضراباً .٢٧

 أكثر من سبعة آالف أسير فلسطيني  أنفلسطين المحتلةمن  ٢٦/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، نشرت 
 في سجون االحتالل، أمس، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على انتهاكات وجرائم إدارة واوعربي خاض

رية لدعم ومساندة األسرى السجون بحقهم، وأعلن عدد من المؤسسات والفعاليات عن إطالق حملة جماهي
في مطالبهم العادلة، في وقت شهدت المدن الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة وغزة، سلسلة اعتصامات 
تضامنية أمام مكاتب اللجنة الدولية للصليب األحمر، حيث أعلنت أمهات األسرى في طولكرم بدء 

فلسطينية باالنسحاب الفوري من المفاوضات، في إطار التضامن مع األسرى، وطالبن القيادة ال" الصيام"
في ظل ما يمارس من وحشية بحق األسرى، وما يمارس هنا على األرض من توسيع لالستيطان 

  .واعتداءات على الفلسطينيين وسرقة لألراضي ومحاصيل الزيتون في الضفة
م مسيرة جماهيرية ونظمت اعتصامات في القدس ورام اهللا وبيت لحم ونابلس وغزة، ومن المقرر تنظي

اليوم في الخليل جنوب الضفة، وسط دعوات إلى توحيد الموقف الفلسطيني خلف قضية األسرى وعدم 
  .تركهم وحيدين في مواجهة بطش االحتالل 

وأكد رئيس نادي األسير الفلسطيني، قدورة فارس، خالل اعتصام في رام اهللا على الدعم الشعبي لقضية 
. لسطينية لضرورة طرح قضيتهم كأولوية في المفاوضات المباشرة للسالماألسرى ودعوة السلطة الف
، "دولة فوق القانون" إسرائيل"تحمل رسالة للمجتمع الدولي بأنه يكفي أن تبقى "وأضاف أن االعتصامات 

  .مؤكداً ضرورة تدويل قضية األسرى قانونياً وإعالمياً 
صام في بيت لحم إن التحرك الشعبي يهدف إلى وقال وزير األسرى والمحررين عيسى قراقع خالل اعت

بحق األسرى " االعتداء الهمجي والبربري"إطالق ثالث رسائل إنسانية ووطنية في سبيل وقف 
وذكر أن أولى هذه الرسائل هي من أمهات وأبناء األسرى إلى  .الفلسطينيين في سجون االحتالل

ستخدام قوات خاصة لقمع المعتقلين بوسائل محرمة من خالل ا" فاشيين"اإلسرائيليين الذين تحولوا إلى 
هي أن شعبنا يؤمن بالسالم العادل على هذه األرض والعيش بكرامة "وأضاف أن الرسالة الثانية . دولياً

وسيادة في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف إال أن السالم لن يتحقق من دون تحرير 
هي للمجتمع الدولي الذي راقب وتابع حملة القمع الشاملة إلدارة "لة الثالثة وتابع أن الرسا ".جميع األسرى

، مطالباً العالم بتحمل مسؤولياته الكاملة عن حياة "السجون على األسرى من دون أن يتدخل لوقفها
لن يخدم السالم العادل ولن يكون "وحذر من أن تجاهل قضية األسرى . األسرى الفلسطينيين والعرب 

سالم من دون أبناء السالم وهم األسرى والمعتقلون الذين لهم الحق في أن يشعروا بالسالم، وعليه هناك 
  " .فقضيتهم أساسية وجزء أصيل من التسوية العادلة
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واعتصم المئات من أهالي األسرى قبالة مقر الصليب األحمر الدولي في غزة، منددين باستمرار منعهم 
وطالب أهالي األسرى بتحقيق المصالحة  . منذ أكثر من أربعة أعواممن زيارة أبنائهم داخل السجون

  .والتوحد الداخلي خلف قضية األسرى والعمل المشترك من أجل اإلفراج عنهم جميعاً
وأقامت اللجنة الوطنية العليا لألسرى التي تضم ممثلين عن الفصائل بما فيها فتح، خيمة اعتصام كبيرة 

شارك حشد كبير من أعضاء ومناصري الجهاد اإلسالمي في مسيرة و .في ساحة الجندي المجهول
  .حاشدة اتجهت إلى الخيمة

اللجنة الوطنية ، أن  فتحي صباح،غزة نقالً عن مراسلها في ٢٦/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، وأضافت 
  لفت فيه منسق حملة التضامن االعتصام في غزةواإلسالمية لألسرى عقدت مؤتمراً صحافياً أمام خيمة

معاناة األسرى األمرين داخل سجون اإلحتالل، للنيل من كرامتهم " إلىمع األسرى صابر أبو كرش 
  ."١٩٦٧ شهيداً منذ ١٩٩وإنسانيتهم، إضافة إلى اإلهمال الطبي الذي أودى بحياة أكثر من 

 أكبر ببذل جهود" أمين سر اللجنة الوطنية واإلسالمية لألسرى ناصر الفار السلطة الفلسطينية طالبو
  ."ال سالم من دون حل قضية األسرى: للدفاع عنهم وعدم االكتفاء برفع شعار

، وحامد جاد، يوسف الشايب، غزةو ،رام اهللانقالً عن مراسليها في  ٢٦/٩/٢٠١٠الغد، عّمان، وأوردت 
تالل  بلسان الناطق باسمهم فهمي كنعان الهجمة التي يشنها االحوا كنيسة المهد في غزة استنكريمبعدأن 

ودعا كنعان إلى تكثيف الحمالت الدولية المساندة لألسرى، مطالبا الهيئة الدولية للصليب ، ضد األسرى
 .األحمر بتحمل مسؤولياتها اتجاه األسرى والعمل على إعادة برنامج الزيارات الخاص بأهالي قطاع غزة

لمبعدين، على سلم وطالب كنعان الرئيس محمود عباس والوفد المفاوض، بطرح ملف األسرى وا
  .أولويات المفاوضات المباشرة

  
  وقفة تضامنية مع إضراب األسرى في مخيم اليرموك بدمشق .٢٨

، اعتصاماً جماهيرياً ٢٥/٩نظمت لجان ومؤسسات الدفاع عن األسرى، ظهر يوم السبت : دمشق
  .للتضامن مع األسرى أمام مسجد الوسيم في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق

وأدانت لجنة الدفاع عن األسرى ومؤسستي أحرار وصابرون، خالل مؤتمر صحفي، ما تقدم عليه 
من اعتداءات وحشية متكررة ضد األسرى في سجن هداريم وريمون "سلطات السجون اإلسرائيلية 

وعوفر، من خالل االقتحامات وتحطيم ممتلكات األسرى وحرمانهم من الزيارات وغيرها من الممارسات 
  ".حشية منتهكة بذلك اتفاقية جنيف الثالثة حول معاملة أسرى الحربالو

يوم إضراب ) ٢٥/٩(وأشادت بموقف األسرى الموحد في كافة السجون اإلسرائيلية، بإعالن يوم السبت 
، داعية المؤسسات والهيئات "في محاولة للرد على التصعيد الصهيوني الخطير ضد األسرى"عن الطعام، 
حتى نيل حريتهم وكشف "عربية والدولية والشعبية إلى دعم ومساندة األسرى في إضرابهم الفلسطينية وال

  ".الممارسات الصهيونية بحقهم وتعرية السجانين الصهاينة أمام العالم
وطالبت لجان ومؤسسات الدفاع عن األسرى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى الوقف المباشر 

  .بارها انتقاصاً للحقوق والثوابت الفلسطينيةللمفاوضات المباشرة، باعت
اعتداء "، مدينة "باإلفراج الفوري عن المختطفين الفلسطينيين في سجونها"كما طالبت السلطة الفلسطينية 

  ".األجهزة األمنية في الضفة المحتلة على نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وعائالتهم
  ٢٥/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  للمطالبة بوقف المفاوضاتتظاهرة في الخليل  .٢٩

" إسرائيل" فلسطينياً، أمس، في الخليل للمطالبة بوقف المفاوضات مع ٢٥٠ـ تظاهر قرابة ال: ).ب.ف.أ(
لستة أشهر، " إسرائيل"إذا استؤنفت أعمال البناء في المستوطنات عند انتهاء مهلة التجميد التي أعلنتها 
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ت إذا استمر االستيطان، وان تجميد االستيطان يجب أن وهتف المتظاهرون لوقف المفاوضا. اليوم األحد
  .وكانت أغلبية المتظاهرين من اليسار الفلسطيني يتقدمهم النائب مصطفى البرغوثي. يكون كامالً

  ٢٦/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  كهرباء غزة توقف أحد مولداتها لنفاد الوقود .٣٠

زة، أمس، عن وقف أحد مولداتها عن العمل أعلنت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غ: غزة
وقال مدير العالقات العامة في  .نتيجة نفاد كمية الوقود الالزمة لتشغيلها لتعاود العمل بمولد واحد فقط

شركة توزع الكهرباء جمال الدردساوي، إن الشركة اضطرت لتوقيف أحد مولداتها لنفاد السوالر 
وقال إن الشركة  .ألعياد اليهودية وإغالق المعابر التجاريةالصناعي الالزم لتشغيل المحطة بسبب ا

 ساعة يوميا وفق جدول زمني موزع بانتظار أن ١٦ستعمل على استئناف قطع التيار الكهربائي لنحو 
  .تستأنف سلطات االحتالل توريد السوالر الصناعي

  ٢٦/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  إنقاذهالحتالل لسيارات اإلسعاف من رضيع يفقد الحياة جراء منع ا: مركز القدس .٣١

، تفاصيل أمسنشرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، : القدس
إضافية عن ظروف ومالبسات استشهاد الطفل الرضيع محمد أبو سارة من سكان بلدة العيسوية شمال 

از المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة اإلسرائيلية ، مختنقاً بالغأمس من أولالقدس، والذي قضى صباح، 
  .على منازل المواطنين في البلدة

ويتضح من رواية والد الطفل أن كثافة الغاز الذي أطلق خالل مواجهات شرطة االحتالل مع شبان 
 من  اإلسرائيلية من دخول البلدات، إال بمرافقة شرطية حال دون تمكنهاإلسعافالبلدة، وامتناع سيارات 

  .نقل نجله بأمان إلى المستشفى لعالجه من حالة ضيق التنفس التي ألمت به جراء استنشاق الغاز
  ٢٦/٩/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،

  
   فلسطينيينسبعةاالحتالل قتل منذ بدء التفاوض المباشر مع السلطة ": قدس برس"إحصائية لـ .٣٢

المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في  قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ بدء المفاوضات :غزة
، سبعة فلسطينيين في القدس، والضفة ٢٤/٩ الجمعة يوم سبتمبر الجاري وحتى /الرابع عشر من أيلول

  .الغربية، وقطاع غزة، بينهم ثالثة مقدسيين، واثنين اعدموا بدم بارد، وطفل رضيع
  ٢٥/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
   في لبنان للطالّب الفلسطينيينيونيسفالقرطاسية من األونروا و .٣٣

تم التوزيع . بتوزيع قرطاسية على طالب المدارس الفلسطينيين" اليونيسف"منظمة  واألونروا  وكالةقامت
في لبنان راي فيرجيليو توريس ومدير عام " اليونيسف"في مدرسة البيره في بيروت، بحضور ممثل 

إن عودة الطالب إلى المدرسة خطوة هامة في : "ريسوقال تو.  في لبنان سالفاتوري لومباردواألونروا
في لبنان ممتن للتبرع " اليونيسف"حياة األطفال في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وإن مكتب 

السخي الذي قدمته اللجنة الوطنية االيطالية لليونيسف، فسمحت بذلك بشراء القرطاسية األساسية لطالب 
أن يخفّف األعباء المالية الثقيلة " "، آمال" هذا المشروع يضمن المساواة بين الطالبمدارس األونروا، وإن

  ".التي تواجه العائالت الفلسطينية
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اليونيسف على دعمها المستمر من " طالب، شاكرا ٣٠,٠٠٠لقد وزعنا القرطاسية على"وقال لومباردو 

  ".أجل إعداد الشباب الفلسطيني للمستقبل
  ٢٦/٩/٢٠١٠ ، بيروت،المستقبل

  
  "إسرائيل"اعتصام وإضراب ألهالي األسرى األردنيين في  .٣٤

أهالي األسرى األردنيين في السجون ، أن آي.بي .يو  نقالً عن ٢٦/٩/٢٠١٠ الخليج، الشارقة، نشرت
 أمس، أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان، مطالبين الحكومة األردنية وا اعتصماإلسرائيلية
 مقرر أشارو .تزامن االعتصام مع إضراب عن الطعام نفذه األهاليقد  أجل اإلفراج عنهم، وبالتحرك من

أن االعتصام واإلضراب يتزامنان مع اإلضراب عن "اللجنة الوطنية لشؤون األسرى ميسرة ملص إلى 
دي الطعام الذي أعلنه كافة األسرى في المعتقالت الصهيونية بما فيهم األسرى األردنيون نتيجة تر

األوضاع داخل المعتقالت الصهيونية وتنكيل سلطات االحتالل باألسرى ومنع الزيارات عنهم وتشديد 
  ".العقوبات المالية

 عشرات هشارك في الذي  االعتصام، أن أ ف بنقالً عنعمان  من ٢٦/٩/٢٠١٠الحياة، لندن وذكرت 
  ."سرائيلإ"معتقل اردني سابق في الشخصيات الحزبية والنقابية، تخلله احراق علم اسرائيلي من قبل 

 اللجنة الوطنية لالسرى ، أن ا ف بنقالً عنعمان  من ٢٧/٦/٢٠١٠ األيام، رام اهللا، وأوردت
والمفقودين االردنيين في المعتقالت االسرائيلية تستعد لعقد مؤتمر وطني حول هؤالء المعتقلين خالل 

 الذي "سرائيلإ"عربي لنصرة المعتقلين في سجون الشهر القادم وتشارك في االعداد للملتقى الدولي ال
طالبت اللجنة مؤسسات المجتمع المدني في السياق، و .سيعقد في الجزائر خالل شهر كانون الثاني القادم

بوضع قضية االسرى االردنيين على جدول أعمالها الدائم لتبقى هذه القضية حية في نفوس "االردنية 
لسابق بمقاطعة التعامل مع الحكومة االردنية بسبب العمل على زيادة عدد موقفها ا"واشارت الى  ".االمة

االسرى من خالل تسليم مواطن أردني للكيان الصهيوني بدال من القيام بمسؤولياتها تجاه هذه القضية 
الوطنية الهامة وخاصة مع انقطاع االمل بأن تقوم هذه الحكومة بأبسط اجراء وهو تأمين زيارة الهالي 

  ".رى البنائهم في المعتقالت الصهيونية كانت قد وعدت ذويهم بها منذ ما يزيد عن العاماالس
  
  مصر تعتقل أردنَيين بسب انتمائهما لحماس: جبهة العمل اإلسالمي .٣٥

طالبت جبهة العمل اإلسالمي، الحكومة األردنية بالعمل على اإلفراج عن أردنيين اعتقال في : وكاالت
 األمين العام للجبهة، حمزة منصور أن  واعتبر.ب انتمائهما لحركة حماسمصر وتعرضا للتعذيب بسب

من الواضح أن "، الفتاً إلى أنه "االنتماء إلى حماس ليس جريمة فهذه حركة مقاومة تشرف األمة"
  ".المعتقلين إسالميا التوجه، ولكن ليس لهما انتماء تنظيمي

  ٢٥/٩/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
  

  "إسرائيل"تضامناً مع المعتقلين في وت في بيرإعتصام  .٣٦
اعتصاماً امام مقر البعثة الدولية للصليب " هيئة ممثلي االسرى والمعتقلين في السجون االسرائيلية"نفذت 

ان "االحمر في بيروت، وأوضح رئيس الجمعية اللبنانية لالسرى والمحررين اللبنانيين عطااهللا حمود 
عضاء الحركة االسيرة داخل فلسطين ومع اللجنة المركزية لالضراب الهيئة تعلن تعاونها التام مع أ

المفتوح، وهي على تماس دائم مع كل الهيئات والجمعيات التي تعنى بشؤون االسرى والمعتقلين في 
الهيئة شكلت هيئة طوارىء وهيئة اعالمية "واشار الى ان  ".السجون االسرائيلية داخل فلسطين المحتلة
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وقررت اعداد لقاء تضامني في نقابة الصحافة وإعداد سلسلة زيارات ولقاءات " ضرابتتابع تطورات اال
  .لفاعليات ديبلوماسية وسياسية وروحية وانسانية

  ٢٦/٩/٢٠١٠النهار، بيروت، 
  
  العرب يرفضون مواصلة المفاوضات مع االستيطان: موسى .٣٧

ة عمرو موسـى مـن أن المحادثـات         حذر األمين العام للجامعة العربي    : الوكاالت - البيان -نيويورك  
 بتمديد الحظر الجزئـي علـى       "إسرائيل"اإلسرائيلية الفلسطينية التي بدأت مؤخراً سوف تفشل ما لم تقم           

أن تبدي استعداداً لتمديد تجميد االسـتيطان       " إسرائيل "علىيجب  وإنشاء المستوطنات في الضفة الغربية،      
وقـال   . فلسطين هي الوطن التاريخي للـشعب الفلـسطيني        أن مشدداً   ،إذا أرادت مواصلة عملية السالم    

موسى متحدثاً على هامش القمة السنوية لألمم المتحدة في نيويورك، إن المفاوضات يمكن أن تتوقف إذا                
سـالمة أراضـي دولـة      "استمر بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ألن هذا من شأنه أن يهدد              

  ."المفاوضات ال يمكن أن تستمر مع المستوطنات" مؤكداً أن. "فلسطين الجديدة
إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، قال عمـرو         " أن   :الذي قال  الرئيس األميركي    وردا على 

فهي تاريخية لكل من يعتبرها     . إنها الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني أيضاً، فليس هناك جديد        ": ىموس
  .ي التاريخ أرضاً عربيةولكنها كانت دائماً ف. تاريخية

  ٢٦/٩/٢٠١٠، البيان، دبي
  

  فرص نجاح المفاوضات ما زالت ضئيلة: أبو الغيط .٣٨
عبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، الذي ألقى كلمة مصر أمـس فـي               :  القاهرة -نيويورك  

. ى نتائج إيجابيـة   الجمعية العامة، عن تشاؤمه من أن تؤدي المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين إل           
صحيح أن األمل قائم بعد بدء المفاوضات المباشرة، إال أن فـرص النجـاح ال تـزال                 ": وقال أبو الغيط  

نعتقد أن إعادة إطالق المفاوضات يمكن أن تشكل فرصة هامة ال يجـب إضـاعتها،               ": ، وأضاف "ضئيلة
يمكن أن تكون ملهاة أو مضيعة      ولكن على إسرائيل أن تدرك أن المفاوضات ليست غاية بحد ذاتها، وال             

إلى اتخاذ القرارات الـصعبة     "ودعا أبو الغيط الجانب اإلسرائيلي       ."للوقت، فعليها أن تكون جادة وصادقة     
ال شك أن مسألة تجميد االستيطان أصبحت تشكل        ": ، وقال "والضرورية للتوصل للتسوية السياسية العادلة    

رائيلي ومدى التزامه بإنجاح المفاوضات، وإذا أخفقت إسرائيل        عامال أساسيا في تحديد نوايا الجانب اإلس      
في التمديد تكون قد عرضت المفاوضات لالنهيار، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن إضاعة الفرصة الثمينة              

  ."التي وفرها الجهد األميركي الكبير، وأي تداعيات سلبية قد تتلو ذلك
 ٢٦/٩/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  اإلسالمي يؤكد مركزية قضية القدس بالنسبة للعالم "اإلسالميةاء خارجية الدول مجلس وزر" .٣٩

 مركزية قـضية القـدس      اإلسالمية مجلس وزراء خارجية الدول      أكد :)بترا ( ، كامل إبراهيم  -نيويورك
ودان المجلس في بيان صـدر       .واإلسالمي مشددا على طابعها الفلسطيني العربي       اإلسالميبالنسبة للعالم   

 لألمـم ن اجتماع تنسيقي عقده الليلة قبل الماضية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العـام                ع
 وبناء الجـدار الفاصـل      األسرالمتحدة كل عمليات االستيطان والحفر ومصادرة المنازل وهدمها وطرد          

اع غزة والتـي     الفلسطينية ال سيما قط    األراضي والمسيحية وحصار    اإلسالميةواالعتداء على المقدسات    
  .اإلسرائيليتمارسها قوات االحتالل 

 تحقيق حل الدولتين وتمكين     أهمية على   اإلسالمي العام لمنظمة المؤتمر     األمانةالبيان الذي وزعته    شدد  و
الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير مصيره وفي الـسيادة                 
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 وعاصمتها القدس وإيجاد حـل      ١٩٦٧قلة والقادرة على البقاء على أساس حدود        على دولة فلسطين المست   
  . ١٩٤٨ لعام ١٩٤عادل لمحنة الالجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  ٢٦/٩/٢٠١٠، الرأي، عّمان
  

  لسنا وحدنا من يطلب رفع الحصار عن غزة: غول .٤٠
برفـع  " إسـرائيل "عبد اهللا غول إن تركيا ليست البلد الوحيد الذي يطالب           قال الرئيس التركي    : )وكاالت(

الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، وقال غول في كلمة له أمام منتدى قادة العالم في جامعة كولومبيا                  
إن الكثير من سفن المـساعدات أرسـلت إلـى القطـاع لمـساعدة              "في نيويورك، الليلة قبل الماضية،      

المحاصرين هناك، وجاءت سواء من اليونان أو بريطانيـا أو غيرهمـا، كمـا أن الـرئيس                الفلسطينيين  
بدورهما برفع الحظر والسماح    " إسرائيل"األمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون طالبا         

ية هـي   وأشار الرئيس التركي إلى أن الممارسات والجرائم اإلسـرائيل         ".للمساعدات بالدخول إلى القطاع   
التي تسببت بتدهور العالقات بينها وبين تركيا، ولفت إلى أن القصف اإلسرائيلي لغزة خـالل عـدوانها                 

 ومطلع العام الماضي، تم بثه بشكل حي على شاشات التلفـزة والجميـع رآه،               ٢٠٠٨الوحشي نهاية عام    
  . وكان من المستحيل التظاهر بأن شيئاً لم يحدث

  ٢٦/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  

  رغم توتر العالقات  صديقتان"إسرائيل"تركيا و: ولغ .٤١
علـى   "صديقتان"" إسرائيل"و تركيا صرح الرئيس التركي عبد اهللا جول مساء أمس األول بأن         : رويترز

 ناشطين أتـراك  ٩الرغم من توتر عالقاتهما بسبب العدوان والحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة ومقتل      
  .جراء اعتداء قوات بحرية إسرائيلية على سفينة تركية مشاركة في أسطول الحرية

 األميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامـة لألمـم        " مجلس العالقات الخارجية  "وخالل ندوة نظمها    
" إسـرائيل "وكـرر مطالبـة     " أسـطول الحريـة   "المتحدة في نيويورك، انتقد جول مجدداً االعتداء على         

أما وقد قلت ذلك، فال بـد       "لكنه قال   . باالعتراف بمسؤوليتها بمفردها عن مقتل الناشطين األتراك التسعة       
ـ       . أن أشدد على أن تركيا وإسرائيل صديقتان       رون بـين شـعبينا،     هناك عالقات صداقة قوية تعود إلى ق

لكن ال يمكننـا    "واستدرك   ".١٩٤٩وكانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بإسرائيل في عام            
 أن تتخـذ الخطـوات      "إسـرائيل "ومن ثم، فإننا نتوقع من      . التظاهر وكأن شيئاً لم يكن في مايو الماضي       

ن تركيا تدعم كل الجهود الرامية إلى       خالصة القول، أود أن أؤكد أ     "وأضاف  ". الالزمة لتحسين العالقات  
وبطبيعة الحال نحن على أتم استعداد لتعميق تعاوننا بشكل         . تحقيق سالم دائم وشامل في الشرق األوسط      

  "."أكبر مع الواليات المتحدة والمساهمة في المبادرات األميركية الرامية لتحقيق هذه الغاية
  ٢٦/٩/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي

  
  مصر المنسق والوسيط الرئيسي في ملف المصالحة الفلسطينية: بيةالجامعة العر .٤٢

 أكد مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية ترحيب الجامعة بنتائج االجتماع الـذي            :القاهرة - رلى الهباهبة 
عقد أول من أمس بين وفدي حماس وفتح في دمشق، والذي اتفقا خالله على استئناف الخطـوات نحـو                   

ة، موضحا في ذات الوقت أن مصر لم تكن غائبة عن االجتماع وأن تنسيقا مـصريا                المصالحة الفلسطيني 
ـ     . هذا االجتماع  إلىكبيرا حدث للتوصل     إن الجامعة العربية تتابع    ": لغدا"وقال المصدر في تصريحات ل

 جنب مع مـصر باعتبارهـا المـسؤول         إلىكل التحركات الخاصة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية جنبا        
 تقوم في األساس علـى      ةالفلسطينيأن المصالحة   : وأضاف .ق والوسيط بين حركتي فتح وحماس     والمنس
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 .الورقة المصرية، وعلى التنسيق مع الجانب المصري، الذي بذل جهدا كبيرا خالل العامين الماضـيين              
  . كل الجهد اآلن يتم من خالل مصر، والجامعة العربية تؤيد مصر تماما في ادارة هذا الحواروإن

  ٢٦/٩/٢٠١٠، الغد، عّمان
  
  مصر ترفض وساطات دول وشخصيات عالمية للسماح لجورج جالوي بدخولها  .٤٣

كشف مصدر دبلوماسي مصري، عن أن دوال وشخصيات عربية وعالمية، تدخلت لـدي وزارة              : القاهرة
ي، الخارجية المصرية للسماح لنائب مجلس العموم البريطاني السابق والناشط الـسياسي جـورج جـالو           

المتجهة لغزة عبر ميناء العريش، بعدما اعتبرته القـاهرة         " ٥شريان الحياة   ''بدخول مصر، لمرافقة قافلة     
  .شخصاً غير مرغوب فيه، وأكدت أنه لن يدخل مصر مع القافلة

 في اشتباكات بـين     ٢٠٠٩وكانت القاهرة منعت جالوي من دخول مصر، بعدما اعتبرته بأنه تسبب عام             
من المصري، أصيب فيها العشرات وتعطل العمل في ميناء العريش، بعدما منعت مصر             أنصاره وبين األ  

  .دخول مساعدات القافلة عبر العريش
  ٢٥/٩/٢٠١٠، قدس برس

  
  ضغط أمريكي لإلبقاء على المفاوضات المباشرة .٤٤

اإلدارة األمريكية عقدت اجتماعات ، أن وكاالتنقالً عن ال ٢٦/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، نشرت 
ثّفت جهودها الدبلوماسية مع الممثلين اإلسرائيليين والفلسطينيين، أمس، سعياً للتوصل إلى تسوية قبل وك

  .المزعوم لالستيطان في الضفة الغربية المحتلة اليوم" التجميد"انتهاء مهلة 
وفشلت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون الجمعة في إعطاء دفع للمفاوضات عندما التقت 

وقال فيليب كراولي  .لرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنهما قررا مواصلة جهودهما لتحقيق ذلكا
وأبلغ مسؤولون ". الجهود ستستمر"وإن .  دقيقة٢٥إن اللقاء دام " فرانس برس"ـالمتحدث باسم هيالري ل

  .أمريكيون الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بضرورة إنجاح المفاوضات
رة الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األوسط جيفري فلتمان دعا إلى موقف أمريكي وكان مساعد وزي

نوضح أيضاً للفلسطينيين أن "وأضاف ". ندعو إسرائيل إلى تجميد االستيطان"وقال . حازم حيال الجانبين
اهم في هذه المرحلة ندعو الجانبين إلى خلق أجواء تس"وتابع ". تعليق المفاوضات ال يصب في مصلحتهم

ال أعتقد أنه من مصلحة أي من الطرفين التهديد بوقف "ومضى يقول ". في إنجاح المفاوضات
، ألن واشنطن تحرص على عدم خروج عملية السالم "المفاوضات مكثفة حالياً"وأقر بأن ". المفاوضات
  .عن مسارها
، أن العريبي مينا ،نيويوركنقالً عن مراسلها في  ٢٦/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، وأضافت 

 على لقاء المسؤولين العرب المجتمعين في نيويورك للمشاركة في الجمعية وان حرصين أميركييمسؤول
وقال  .العامة لحثهم على مواصلة دعمهم السياسي لعباس، وزيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

لوب يتبعه رئيس الوزراء، سالم هناك محادثات حول إمكانية بناء المؤسسات وبناء القدرات بأس": فيلتمان
نحن نأمل أن يواصل العرب الدعم األساسي للسلطة الفلسطينية ويدعموه ألن عنصر ": ، وأضاف"فياض

بناء المؤسسات جزء أساسي من السالم في الشرق األوسط، فنحن بحاجة إلى مؤسسات ذات مصداقية 
أظن أن كالم الرئيس في ": ، وأردف قائال"وقادرة على العمل من أجل الدولة الفلسطينية وقت إقامتها

الجمعية العامة كان واضحا، وإننا نأمل أن يجد العرب، تماشيا مع روح مبادرة السالم العربية، طرقا 
  ."لتوضيح ما هي الفوائد إلسرائيل لنوع السالم الشامل الذي تتحدث عنه الوثيقة

نيويورك لبحث التحضيرات للقمة، وما والتقت كلينتون وزير الخارجية الليبي، موسى كوسا، في 
 أكتوبر أن ٩نحن نأمل أن تظهر القمة العربية في ": وقال فيلتمان. سيتضمنه جدول أعمالها بشأن السالم
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العرب ما زالوا ملتزمين بمبادرة السالم العربية، وأن العرب يواصلون دعم الرئيس عباس ومنظمة 
عم العربي للرئيس عباس كان ضروريا إلطالق المفاوضات وفي رأينا، فإن الد.. التحرير الفلسطينية

  ."المباشرة، ونأمل أن تستمر
  
  مع حلول اليوم تمديد تجميد االستيطان يجب أن يأتيقرار  :كوشنير .٤٥

يجب "قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان تمديد تجميد االستيطان :  راغدة درغام-نيويورك 
لو كان في وسعنا لعب ": "الحياة"وأضاف لـ. "هذه المسألة حقاً ملحة للغاية"ن  مع حلول اليوم أل"أن يأتي

.  اإلسرائيليينإلىاألمر عائد " على صيغ، موضحاً ان "دور سنلعبه، لكننا نعمل مع أصدقائنا األميركيين
أكد أن و. "ومن المستحيل للرأي العام العالمي أن يقبل عدم تمديد تجميد االستيطان. فالتمديد قرارهم
تبذل الضغوط الصديقة من أجل تحريك المسار السوري، إذ اننا نود إعادة إحياء ذلك "فرنسا ما زالت 

نريد إعادة إحياء المسار ": وأكد. "المسار، إنما هل الوقت مناسب اآلن؟ هل الفرصة متاحة؟ ال أعرف
  ."وفي الواقع، ما زلنا في البداية. من حيث توقفت فيه تركيا

  ٢٦/٩/٢٠١٠ندن، الحياة، ل
  
  تجميد االستيطان" إسرائيل"وعلى .. ندعم األطراف المعتدلة في المنطقة: وزير الخارجية األلماني .٤٦

الشرق "قال وزير الخارجية األلماني، غيدو فيستيرفيلي، في تصريح لـ:  راغدة بهنام- نيويورك
 تبذل جهدها للتأكد من أن عملية ، وإنها"تدعم كل األطراف المعتدلة في المنطقة"، إن ألمانيا "األوسط

ورفض اإلجابة حول ما إذا كانت ألمانيا تلعب دورا بين . السالم تستمر حتى التوصل إلى نهاية إيجابية
نعتقد أن أفضل طريقة للتوصل إلى السالم هي عبر المفاوضات، ": األطراف الفلسطينية، ولكنه قال

لك نطلب من كل األطراف في المنطقة دعم عملية للتوصل إلى حل الدولتين، وهو الحل األفضل، لذ
السالم التي تعني أن عمليات العنف واألعمال اإلرهابية مرفوضة ومدانة من الحكومة األلمانية، ولكن 

  ."أيضا يتعين عدم تجميد كل أعمال االستيطان
  ١٤/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 

  
   عن الكرة األوروبية"سرائيلإ"رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم يهدد بإبعاد  .٤٧

 بإبعاد ،رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم،  هدد، الفرنسي ميشيل بالتيني: عايد الرشيدي- الرياض
االتحاد اإلسرائيلي لكرة القدم من عضوية االتحاد األوروبي لعدم تقيده بالقوانين الدولية المعمول بها تجاه 

أرفض السياسة اإلسرائيلية التي تمثل خرقا لألعراف الدولية وقانون : "وقال بالتيني. الرياضة الفلسطينية
ستكون العواقب وخيمة : "وهدد االتحاد اإلسرائيلي قائال ".االتحاد األوروبي واالتحاد الدولي لكرة القدم

  ".وغير سارة في االجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لالتحاد األوروبي
السويسري جوزيف بالتر اتحاد كرة القدم اإلسرائيلي ) فيفا(رة القدم ناشد رئيس االتحاد الدولي لككما 

وطالبهما بتمكين شباب هذه .  بأال يدخروا جهدا لتمكين فلسطين من تطوير كرة القدم"إسرائيل"وحكومة 
  .المنطقة بأكملها من ممارسة رياضة كرة القدم

  ١٧/٩/٢٠١٠، )السعودية( الين،أونالوطن 
  
   المفاوضاتأثناء  فيالستيطاناوقف "بـويطالب " عسكرة االنتفاضة" لىإرفض العودة يعباس  .٤٨

 او أميركية الفلسطينيين لم يتسملوا أي صيغة أنأكد الرئيس محمود عباس :  راغدة درغام-نيويورك 
ووصف دعوة الرئيس باراك . "ننتظر حتى نأخذ جواباً نهائياً": إسرائيلية لتسوية عقدة االستيطان، وقال

أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة الى تمديد تجميد االستيطان وأمله في دولة خالل سنة بأنها اوباما 



  

  

 
 

  

            ٢١ ص                                     ١٩١٩:         العدد       ٢٦/٩/٢٠١٠األحد  :التاريخ

وقف كامل لالستيطان لمدة محددة ما "، مشدداً على ان الفلسطينيين يطالبون بـ"ضمانات" وليست "آمال"
  ."دمنا في المفاوضات

وإذا . لفلسطينية، وإلى لجنة المتابعة العربيةسنعود إلى المؤسسات ا"وأكد انه في غياب تجميد االستيطان 
نحن ليس لدينا مانع في أن . نجحنا في استمرار التجميد، بالتأكيد سيكون هناك زخم للمفاوضات، ويومياً

وإذا لم يحصل شيء، سنعود إلى . تكون يومية ومستمرة ودائمة وجادة وواضحة وكل شيء على الطاولة
في الوقت نفسه، لفت عباس الى ان الجانب الفلسطيني . "نية لنطلب رأيهاهذه المؤسسات العربية والفلسطي

ألححنا أن يبدأ المسار ":  اإلسرائيلي في عملية السالم، وقال- حض االميركيين على دفع المسار السوري 
 اإلسرائيلي، وكذلك أن تُحل مشكلة المزارع وتوابعها الخاصة بلبنان، وهذه أيضاً تحتاج إلى -السوري 

  ."حل، وهي أرض محتلة
يبدو أن موعد األحد موعد فائق األهمية، هل تتوقع أن يؤدي إلى انفراج لجهة صيغة معينة مقبولة > 

  لكم، أم أنك يئست من التفاهم والتفاعل مع اإلسرائيليين؟
، ربما  نحن إلى اآلن لم نستلم شيئاً من األميركان، وبالتالي علينا أن ننتظر حتى نأخذ جواباً نهائياً-

 الحوار في شأن وقف . إلى اآلن ال يوجد شيء، لم يقدموا أي شيء). الجمعة(نحصل عليه اليوم مساء
حتى اآلن لم نحصل على جواب . إما أن يمددوا تجميد االستيطان أو ال يمددوه: االستيطان هو كلمة

  .واضح، يمددون أو ال يمددون
  حتى اآلن لم تتلقوا أي صيغ إسرائيلية؟> 
  .م، ال صيغ إسرائيلية وال صيغ أميركية نع-
  هل تقدمتم أنتم بصيغ معينة غير تلك التي تقول بالوقف الكامل لالستيطان؟> 
 ٣يعني نفترض جدالً أننا أخذنا مدة .  قلنا وقفاً كامالً لالستيطان لمدة محددة ما دمنا في المفاوضات-

والجواب لم . هذا ما اقترحناه نحن. االستيطانأشهر ولم نكمل شيئاً، المفروض أن نستمر ويستمر تجميد 
  .يأت بعد

كالم الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، هل فيه ما يكفي من ضمانات لكم > 
  كفلسطينيين؟

قدم موقفاً أميركياً في ما يتعلق باالستيطان، بأنه ال بد من .  ال، لم يقدم الرئيس األميركي ضمانات-
.  تكلم عن أمله في أنه خالل العام المقبل يكون هناك عضو جديد في األمم المتحدة، دولة فلسطين.وقفه

  .هذه آمال
هذه آمال، إنما هل هناك توجه نحو جعل فترة السنة إطاراً زمنياً الستكمال المفاوضات بما يؤدي الى > 

  معكم؟قيام دولة فلسطين أو الفض منها؟ هل هذا ما يتحدث عنه األميركيون 
. األميركان قالوا بالحرف الواحد أن السنة كافية إلنهاء المفاوضات والتوصل إلى نتائج إيجابية...  ال-

لذلك ثُبتت كمبدأ واتفاق على أن هذه السنة المقبلة، إذا استؤنفت المفاوضات، تكون كافية للوصول إلى 
  .حل
لبناء مؤسسات الدولة، هل تتلقون ما اإلجراءات مستمرة من طرفكم أنتم كفلسطينيين على األرض > 

يكفي من الدعم أم أن الرئيس األميركي في دعوته الدول العربية بالتقدم بدعمكم يشير إلى نقص في 
  الدعم العربي؟

حتى نستطيع أن .  هناك نقص في الدعم في شكل عام، وهذا النقص في الدعم رتب علينا الديون للبنوك-
األميركان . نة السلطة، ال بد أن تصلنا أموال أكثر من التي وصلتنانستمر أو نواجه متطلبات مواز

يعرفون بالضبط ألن كل شيء عندنا واضح، موازنتنا واضحة منشورة على االنترنت، وفي الصحف، 
. منشورة في كل مكان، ويراقبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعرف كل هذا بالتفصيل الممل

  .ماذا ينقصنا وماذا نحتاجوبالتالي هم يعرفون 
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تحدث أيضاً الرئيس األميركي، متوجهاً إلى الدول العربية، ومطالباً بتنفيذ الوعود في ما يتعلق بمبادرة > 
تحدث عن نوع من التطبيع مع إسرائيل، هل حان الوقت إلجراءات . السالم العربية، من وجهة نظره

  ألمر يساعدكم؟عربية من هذا النوع؟ أم أنكم ال ترون أن ذلك ا
تقول فيما إذا حصل الحل وإذا انسحبت إسرائيل .  من وجهة نظرنا فإن المبادرة العربية واضحة جداً-

من األراضي العربية المحتلة جميعها، فالدول العربية وتتبعها الدول اإلسالمية، جاهزة لتطبيع العالقات 
  .مع إسرائيل

  إذن هو استبق األمور؟> 
 أعتقد أن الدول العربية ستقبل بالقيام بإجراءات قبل أن ترى األمور أكثر وضوحاً  من وجهة نظرنا، ال-

  .مما هي عليه اآلن
هل يساعد تحريك المسار السوري اإلسرائيلي في المفاوضات؟ هل من شأن ذلك أن يساعد المسار > 

  الفلسطيني؟
إلسرائيلي، وكذلك أن تُحل مشكلة  ا- ليس فقط يساعد، بل نحن طلبنا وألحينا أن يبدأ المسار السوري -

المبعوث (أعتقد أن . المزارع وتوابعها الخاصة بلبنان، وهذه أيضاً تحتاج إلى حل، وهي أرض محتلة
جورج ميتشل، عندما ذهب إلى كل من دمشق وبيروت، فتح هذا الموضوع مع رؤساء ) األميركي

هذا .  اإلسرائيلي برعاية تركية-حوار السوري أنا أرجو أن يستأنف ال. الدولتين في ما يتعلق بهذا األمر
وبالتالي، عندما يقال أو يشاع أن المسار . كان طلبنا، وهذا ما حمله ميتشل منا، وطبعاً هو مقتنع به

 اإلسرائيلي، هذا كالم ال - اإلسرائيلي اآلن يمكن أن يكون على حساب المسار الفلسطيني -السوري 
  .أساس له من الصحة

  ...لت أنه تحت رعاية تركية، إنما يبدو أنتفضلت وق> 
 نعم، تحت رعاية تركية، إنما إسرائيل اآلن متوجسة من تركيا ألسباب عابرة، لكني أعتقد أن العالقات -

اتفاقات ومعاهدات موجودة، وبالتالي تركيا تستطيع أن تلعب هذا الدور، .  اإلسرائيلية موجودة-التركية 
  . اإلسرائيلي أكثر من غيرها-ة وتستطيع أن تفهم الوضع السوري خصوصاً انها من دول المنطق

  ...والدور الفرنسي والجهود الفرنسية التي يقال إنها تُبذل اآلن في إطار> 
إنما أيضاً هذه الجهود .  هناك جهود فرنسية بال شك مع السوريين، لكننا ال نعرف إلى أين وصلت-

 اإلسرائيلي، هذا -بهذا الجهد من أجل تحقيق المسار السوري نعتبرها جهوداً مشكورة، أن تقوم فرنسا 
  .شيء جيد جداً

عندما كان الرئيس اإليراني الرئيس محمود أحمدي نجاد في دمشق، خرج بموقف فحواه أن البلدين > 
تمكنا من قطع الطريق على تغيير خريطة المنطقة، كان يتحدث بحسب رأي البعض عن موضوع 

هل ترى من جهتك أن السيد أحمدي نجاد يريد قطع الطريق على المفاوضات المفاوضات السلمية، 
  السلمية التي تقومون بها أنتم؟

 ال أعرف ماذا حصل في دمشق حتى أكون صادقاً، لكن ربما تكون إليران وجهة نظر أخرى مغايرة -
اً وتعرف أهمية لكن سورية تعرف مصالحها أيض. ربما ال تكون إيران تريد. لما لنا في هذا الموضوع

ال أعتقد أن سورية . إنها ستسترد أرضها، وهذه فرصة تاريخية لها. الوصول إلى سالم مع إسرائيل
  .تقبل، فيما لو الحت فرصة مرة أخرى، أن ترفض مثل هذه الفرصة

حدث تالسن بينك وبين أحمدي نجاد، هل حدث أي اتصال بين الوفدين أثناء وجودك هنا في نيويورك > 
  مكان آخر من أجل تحسين العالقة أو نقلها إلى مرتبة جديدة؟أو أي 

لكن عندما يتحدث الرئيس أحمدي نجاد ويقول نحن ال .  الحقيقة لم يحصل، ونحن ال نمانع أن يحصل-
ال يحق لنا أن نقوم بالمهمة، مهمة المفاوضات، هذا كالم ال يجوز له أن . يحق لنا، هذا كالم ال نقبله
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نا عليه بأن هذا تدخل سافر في الشؤون الفلسطينية، وليس من حق أحمدي نجاد أو غيره ولهذا ردي. يقوله
  .أن يتدخل في شؤوننا الداخلية

  تقصد أن إيران تتدخل من خالل حماس؟> 
  .هذا تدخل من خالل حماس، بال شك، والجهاد أيضاً.  هذا تدخل وال يحق له-
  والفصائل األخرى؟> 
لى عالقة مع حماس والجهاد، وبهذا فهي تتدخل في شؤوننا وليس من نحن نعرف أن إيران ع.  ال-

  .حقها أن تتدخل
  هل أنت ذاهب إلى غزة؟> 
  .فكرة الذهاب إلى غزة قائمة، لكن ال يعني هذا أنها ستكون قريباً، إنما الفكرة بحد ذاتها قائمة.  ال-
  وماذا في الذهاب إلى غزة؟> 
أن نستعيد اللحمة خصوصاً ونحن لم نقطع اتصاالتنا مع  تحريك الوضع، لعل وعسى أن نستطيع -

حماس إطالقاً، والدليل على ذلك أن هناك وفداً فلسطينياً اآلن في دمشق للقاء خالد مشعل وغيره من 
  .القيادات

هذا ما أردت أن أسألك عنه في الواقع، هل اللقاءات في دمشق تعني أن هناك فعالً تقدماً في المصالحة > 
  .نية الفلسطينيةالفلسطي

ماذا حصل بينهم وبين وفد حماس حتى ) فتح( إن شاء اهللا، نحن ال نعرف، ال بد أن نسمع من الوفد -
  .نعرف إذا كان هناك تقدم

  ما هي شروطكم للمصالحة اآلن؟> 
 ال يوجد لدينا أي شروط إال أن تذهب حماس وتوقع على الوثيقة المصرية، وبعد ذلك إن كانت لها -

لذلك اآلن ال نبحث أي تعديالت .  ستؤخذ في االعتبار ألنه أيضاً ستكون لغيرها مالحظاتمالحظات
. توقع ثم بعد التوقيع يكون هناك الحديث عن المالحظات، فهي شيء آخر. إطالقاً على الوثيقة المصرية

مستقلين الخطوة األولى هي تشكيل حكومة فلسطينية، ربما مثالً من . لو حصل التوقيع، عندنا خطوات
المهمة األولى أن تحصل على األموال : نحن ال مانع لدينا، وهذه الحكومة لها مهمتان أساسيتان. وغيرهم

التي رصدت في مؤتمر شرم الشيخ إلعادة بناء غزة، والثانية أن تقوم الحكومة بإجراء انتخابات تشريعية 
  .ورئاسية، تحدد الموعد وتشرف على االنتخابات

  بذلك، أعندها شروطها لالنتخابات؟حماس ال تقبل > 
   أي شروط، مثل ماذا؟-
  .أسألك> 
ربما هي من حيث المبدأ ترفض االنتخابات، هذا موضوع آخر، .  ال أعرف إن كانت لها شروط أم ال-

أي شروط؟ يعني الرقابة والمراقبة واإلشراف الدولي وغيره؟ كل هذا ... إنما ال أعتقد أن هناك شروطاً
نحن . اهة موجودة واللجنة المشرفة على االنتخابات هي لجنة مستقلة وليست لجنة حكوميةموجود، والنز

وتعرف . من القلة القالئل في العالم العربي وغير العربي حيث تشرف على االنتخابات لجنة مستقلة
  .٢٠٠٦والدليل على ذلك انتخابات عام . حماس تماماً أن هذه اللجنة مستقلة ونزيهة

ماس تدعو الرئيس باراك أوباما إلى التحاور معها، وانها تقبل فكرة قيام دولة فلسطينية نسمع أن ح> 
  ، هل هذا ما تفهمه من خالل موقف حماس؟١٩٦٧على حدود عام 

. ١٩٦٧أوالً أنها تقبل بدولة على حدود : نحن سمعنا من بعض أطراف في حماس المواقف التالية.  ال-
ة في غزة، وإن كانت تحاول أن تقوم ببعض األعمال في الضفة الغربية، الذي نعرفه أنها أوقفت المقاوم

في غزة تمنع منعاً باتاً أي أعمال تصدر في غزة، والدليل على ذلك أنها . وقامت فعالً في منطقتين
وطبعاً هي دانت أكثر من مرة الصواريخ واعتبرتها عمالً غير . تالحق أولئك الذين يطلقون الصواريخ
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ذلك بين الفترة واألخرى يقال أنها حامية المقاومة والممانعة، كما توجد صفة لبعض الدول ومع . وطني
طبعاً هذه الصفة تثير الضحك، وال يوجد أحد في العالم العربي يسمى دول . أنها دول المقاومة والممانعة

  .الممانعة والمقاومة
  ...ل سورية تتحدث عن المقاومةالفصائل الفلسطينية في لبنان، حزب اهللا في لبنان، دولة مث> 
 ٣٠ أنا ليست لي عالقة بحزب اهللا، إنما الفصائل تتكلم كثيراً، لكنها ال تمارس المقاومة منذ أكثر من -

هي تحمل السالح، في لبنان، وتدعي أن هذا للمقاومة، ولحق العودة، . انها ال تمارس المقاومة. سنة
  .وطبعاً هذا كالم أيضاً يثير الضحك

س تلقى دعوات متكررة من أطراف أميركية تقول انه ال بد من أن تكون حماس طرفاً في حما> 
  .التفاوض

 حماس تحاول أن تتصل وتحاول أن ترسل رسائل، إلى أميركا وغير أميركا، لتقول لها نحن -
ال أسمع ردود فعل من دول الغرب ... حاضرون للحوار، نحن حاضرون للسالم، نحن حاضرون لكذا

إنما الذين يعيبون على موضوع المفاوضات واالتصاالت مع األميركان . ت من أميركا عن هذاوبالذا
يعني، إذا استقبلوا رئيس بلدية متقاعد . يركضون ويلهثون من أجل الوصول إلى أي حوار مع األميركان

  .أو رئيس كذا متقاعد، يفرحون كثيراً بأن هناك اتصاالت مع أميركا، والكل يعرف طبيعة هذه
وماذا عن األطراف األميركية التي تتحدث عن دور ضروري لحماس كشريك لكم كسلطة فلسطينية > 

  في المفاوضات؟
حتى حماس . المفاوضات تتم باسم منظمة التحرير الفلسطينية.  هذا ليس شأن األطراف األميركية-

ج ستعرض على استفتاء، النتائ. عندما تتكلم تقول إن المفاوضات لمنظمة التحرير ويقودها أبو مازن
النتائج ليست محصورة بأحد إطالقاً وإنما يمكن، عندما ننتهي إلى الوصول إلى حل، أن يعرض على 

  .استفتاء عام
  هل للسلطة الفلسطينية أي دور يمكن أن تلعبه في مسألة الفصائل الفلسطينية في لبنان؟> 
بمعنى، . رير ملتزمة ما تقوله منظمة التحرير إن الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التح-

وهذا موقف واضح، بالنسبة الى السالح خارج المخيمات، تستطيع الحكومة اللبنانية أن تجمعه في الوقت 
بالنسبة الى السالح الموجود في المخيمات، ما تقرره الحكومة اللبنانية نحن مستعدون أن نقبل . الذي تريد

  .ما عدا ذلك، ليست لنا عالقة بالذي يرفع شعاراً هنا وهناك وله ارتباطات. به كفصائل منظمة التحرير
  هل ألن هذه الفصائل مقرها دمشق؟> 
  . ال أقول أن مقرها دمشق أو غير دمشق إنما معروف-

نُقل عنك أثناء لقائك مع الطائفة اليهودية، الرجاء إيضاح ما حدث، تعبير دولة لليهود أو الدولة > 
ناك لغط بين األمرين، ولماذا المطلوب منكم أنتم كفلسطينيين أن تتحدثوا عن نوعية تلك ه. اليهودية
  الدولة؟

لماذا نحن الفلسطينيين مطلوب منا أن نعترف بالدولة اليهودية؟ هذا :  هذا السؤال نسأله لمن يطالبنا-
عترف نحن بالدولة ليس لنا أن ن. شأن إسرائيلي، هم يسمون أنفسهم ما يريدون، ليست لنا عالقة به

 هو االعتراف بوجود دولة ١٩٩٣كل ما فعلناه وعملناه عام . اليهودية، أو دولة شعب اليهود أو غيره
وأنا قلت للطائفة اليهودية، أنكم كل . هذا جاء من خالل االعتراف المتبادل، ال أكثر وال أقل. إسرائيل

  .بل هذا إطالقاًسنة تطلبون شيئاً جديداً، ونحن لسنا على استعداد أن نق
  ...المقصود عملياً أن تكون دولة إسرائيل لليهود فقط، وهذا يعني> 
 هذا يعني الكثير، هم عندما يقولون دولة يهودية يريدون أن يتخلصوا من كل العرب الموجودين -

  .عندهم
  .يلهل حل المشكلة الديموغرافية اإلسرائيلية داخل إسرائ. ال بد أنكم تفكرون في هذا األمر> 
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 لن نقبل حل المشكلة على حساب العرب، فوجودهم في إسرائيل قبل قيام الدولة اإلسرائيلية وقبل -
هؤالء من حقهم أن يبقوا ومن حقهم أن يكونوا مواطنين . وجود اليهود في إسرائيل بمئات السنين
  .متساوي الحقوق والواجبات في هذه الدولة

  د القسري، الطرد الجماعي؟أتخشى أن يكون في ذهن إسرائيل اإلبعا> 
  ).وزير خارجية إسرائيل( هذا طُرح، طُرح من ليبرمان -
  .تقصد عندما عرض مبادلة السكان باألراضي> 
  . نعم، ومسألة تبادل السكان واألراضي هي مسألة أيضاً عليهم أن ينسوها-
  أن ينسوا ذلك؟> 
  . أن ينسوا ذلك، لن نقبل به إطالقاً-

أنت ال تريد عسكرة االنتفاضة، وعندما تقول لن نقبل، ماذا في يدك .  هذه النقطةعذراً لإلصرار على> 
  السيد الرئيس من أدوات لتمنع هذا الشيء؟

معي . أنا صاحب حق، والدليل على ذلك أن كل العالم معي، كل العالم من دون استثناء.  بيدي الحق-
نظمة واحدة، من أدنى الدنيا ألقصاها، ال لم أسمع دولة واحدة أو م. في حقي معي في المطالبة بحقي

 وفي تطبيق الشرعية ١٩٦٧توافق على أن هناك حقاً للشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية على حدود 
ال يحق لإلسرائيليين أن يقولوا هذا نقبله . الدولية المعتمدة واالتفاقات المعتمدة، بيننا وبين اإلسرائيليين

أما مسألة عسكرة . نقول ليس من حقهم، فهذا واجبنا. هذا ال نرضاهوهذا ال نقبله، هذا نرضاه و
لن نعود إلى ذلك . االنتفاضة، نحن جربنا عسكرة االنتفاضة وأدت بنا إلى ما أدت إليه من تدمير وغيره

  .مرة أخرى، إننا غير قادرين على ذلك
علماً أنه منذ عشر سنوات فكيف يمكن لكم منع مثل هذه اإلجراءات اإلسرائيلية، لو كانت ستحدث، > 

من أين تأتي . فقط حدث تطهير عرقي في عقر دار أوروبا، في البوسنة، ولم يتمكن أحد من إيقاف ذلك
  بالثقة من إنك ستتمكن من إيقاف ذلك؟

  . لكل حادث حديث، عندما تريد أن تقوم إسرائيل بهذا، الشعب الفلسطيني سيدافع عن حقوقه-
  . إنك لن تدخل في صلب المفاوضاتفي المفاوضات وأنا أعرف> 
  .لن أدخل.  ال-
  بالتأكيد، إنما فكرة اإلطار، هل هي فكرة خاطئة؟> 
.  ما معنى فكرة إطار؟ فكرة إطار هي االتفاق الكامل على قضايا الحل النهائي الستة زائد األسرى-

أيضاً . اج إلى وقتتطبيق هذا يحت. مضامين الحل. عندما نتفق على مضامين الحل، هذا اسمه اإلطار
هذا الوقت يجب أن يكون محكوماً بوقت محدد، ليس مفتوحاً إلى األبد، أي أن نكون متفقين أو نتفق على 

إذا اتفقنا على كل شيء، . ال بأس أن نكون عارفين بالهدف ومتفقين عليه. أن التطبيق سيتم على مراحل
ا مانع أن يكون التطبيق من خالل مراحل يبقى التطبيق، والتطبيق يحتاج إلى وقت، ونحن ليس لدين

  .هذا هو اإلطار. معروفة النهاية
  .نعم، فإذن البدء في موضوع الحدود من وجهة نظرك> 
 هو تحديد الدولة، الحدود واألمن، األمن نحن نطالب بأن يكون هناك طرف ثالث دولي موجوداً عندنا، -

  .هذا الطرف الثالث يعطي االطمئنان لكل األطراف
  طرف ثالث أممي؟> 
بالضبط، يعني نقبل أي وجود .  أممي، أميركي، هنا لن تكون لنا شروط، شرط أال يكون إسرائيلياً-

  .ال نقبل. أممي لكن ال نقبل وجود إسرائيلي واحد حتى لو كان مسلماً أو مسيحياً
  .مسائلهيالري كلينتون قالت عند الحديث عن الحدود انها تعالج مسائل االستيطان، تعالج > 
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والحدود هي حدود . عندما تحدد الحدود، يكون معروفاً ما هو لنا وما هو لهم.  إن الحدود تحدد الحدود-
  .محدودة بالقيمة والمثل. ال. ، مع تعديالت طفيفة ومتبادلة بالقيمة والمثل، ليس بتبادل سكاني١٩٦٧عام 
  ...وبعد ذلك، يأتي الحديث عن حق العودة وإلى> 
المشاكل األخرى . ومشكلة المياه على الطاولة. ق العودة ومشكلة الالجئين، على الطاولةمعه، ح.  ال-

  .أيضاً تكون على الطاولة، كلها تكون على الطاولة
  هل الوجود األميركي في غرفة المفاوضات مفيد؟> 
  . مفيد، نعم-
  لماذا؟> 
يمكن أن نكون نحن وحدنا ... قل كذاشاهد يقول أنه قال كذا، ولم ي.  ألنه على األقل يكون هناك شاهد-

  .وأن يخرج اإلسرائيليون ويقولوا أنتم قلتم كذا، وأن يطبلوا ويزمروا وينتهي األمر
  ...أطراف اللجنة الرباعية واألوروبيون، يبدو أنهم متضايقون قليالً من> 
أن ) سبتمبر( أيلول ٢ونحن طالبنا عندما عقد مؤتمر واشنطن األخير في .  من حقهم أن يتضايقوا-

تحضر أطراف الرباعية، أن تحضر أطراف غير أوروبية، وأن تحضر أطراف عربية، مثل رئاسة لجنة 
  .المتابعة العربية، والجامعة العربية، أن تحضر المؤتمر، يعني نحن يهمنا جداً أن تحضر أطراف أخرى

  قيل لكم ال؟> 
الملك عبد اهللا الثاني والرئيس حسني مبارك ) العاهل األردني( أميركا رفضت، لم تسمح إال فقط بدعوة -
  .توني بلير) ممثل الرباعية(و

  لماذا؟> 
  . هذا موقف أميركا-
  هل لالستفراد؟ هل عدنا لعهد االستفراد؟> 
أنابوليس كانت الحكاية موقوفة على خمسة، قمنا نطالب ونطالب حتى ) مؤتمر(في .  هذا موقفهم-

  .ريد نموذج أنابوليس لكنهم لم يوافقواوكنا ن.  دولة٥٠، وحضرت ٥٠صاروا 
  لماذا هذا التفكير حتى نفهم المنطق؟> 
 أنا ال أعرف، األميركان أحياناً يريدون أن يبقوا وحدهم، مع أنه في وجود أطراف عربية، ومع أنه -

لكن األميركان .  الشهر الجاري في شرم الشيخ بحضور مبارك، وأركان الحكومة١٤صار لقاء في 
  .هذا موقفهم). يعاندون( بيركبوا راسهم أحياناً

  أتخشى أن يفشل الرئيس باراك أوباما في الموضوع الفلسطيني؟> 
ما قاله في األمم المتحدة، وما يقوله لنا، وما يعبر عنه، وما تعبر عنه اإلدارة .  نياته طيبة بال شك-

كن أن تستمر اإلدارة في هذا أم هل يم. لكن تطبيق هذه المواقف هو االمتحان. األميركية مواقف جيدة
ال، علماً أن اإلدارة األميركية تقول إن الحل في الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، مستقرة كما قال الرئيس، 
هو مصلحة حيوية أميركية؟ إذن ما دام مصلحة حيوية أميركية، ال بد من عمل جاد من أجل تحقيق هذه 

  .المصلحة
ن الطائفة اليهودية، هل لمست أن هناك تحوالً في نوعية وصدق دعم عندما اجتمعت مع ممثلين ع> 

  الدولتين؟
 الطائفة اليهودية تاريخياً ليست لها إال قناة واحدة تسمع منها، وهي الحكومة اإلسرائيلية، وهي -

ن، المرة األولى التقيت معهم في واشنط. لم يجرب أحد أن يطرق هذا الباب ليناقشه ليستمع إليه. الكنيست
قدموا لي أسئلة . والمرة الثانية في نيويورك، وأعتقد على األقل إني قدمت لهم صورة واضحة عما نريد

لكن ال أزعم بأنني أقنعتهم بما أريد، لكن . هذا مفيد. كثيرة عن هواجسهم، وأجبتهم بكل صراحة ووضوح
  .على األقل ال يستطيعوا أن يقولوا نحن ال نعرف إال من إسرائيل



  

  

 
 

  

            ٢٧ ص                                     ١٩١٩:         العدد       ٢٦/٩/٢٠١٠األحد  :التاريخ

بة الى هواجس الفلسطينيين، تعرف أن هناك على األقل شقاً من الفلسطينيين ال يؤمن بالمسار بالنس> 
  ماذا عن هواجس هؤالء؟ ماذا تقول لهم؟. الذي اخترته كرئيس للسلطة الفلسطينية

تبقى هناك حرية الرأي . يقتنعون أو ال يقتنعون، هذا موضوع آخر.  نحن نلتقي معهم ونتحدث-
إنما الشعب .  شيء مهم أو شيء ضروري، لكن من واجبنا أن نتحدث مع الجميعهذا. والمعارضة

هناك معارضون وهناك موافقون، لذلك أنا التقيت مع الجالية الفلسطينية . الفلسطيني ليس كله مثل بعضه
. في نيويورك، وقضيت معهم ساعة ونصف الساعة، شرحت لهم كل شيء وسألوني عن كل ما يريدون

 يريدون أن يقتنعوا، لم أرهم باألمس على األقل، وهناك أناس ال يريدون أن يقتنعوا، هذا هناك أناس ال
  .شأنهم

  .يقول البعض أن ميتشل ضعيف، أنه لن يتمكن من إنجاز ما يريد له باراك أوباما أن ينجزه> 
ليس غريباً  أعتقد أن ميتشل أوالً شخصية مهمة ومجربة، وله تجربة في ايرلندا، ورجل ليس ساذجاً، و-

القضية ليست في أنه قوي أو ضعيف . عن السياسة، وهو في الوقت نفسه يمثل اإلدارة األميركية
هو رجل فاهم، يعرف عمله، وهو يمثل كل اإلدارة األميركية في توجهاتها، وبالتالي الحديث . شخصياً

  .عنه إنه ضعيف هذا كالم غير صحيح
إذا تم التوصل إلى صيغة، هل تنطلق : دعني اسألك. دد األحدحديثنا مساء اليوم الجمعة سينشر في ع> 

المفاوضات بزخم أكثر؟ وإذا لم يكن هناك تفاهم على تجميد االستيطان، ماذا ستفعلون؟ ستعلنون إيقافها؟ 
  ماذا سيحدث؟

رار إذا نجحنا في استم. نحن في هذا سنعود إلى المؤسسات الفلسطينية، وإلى لجنة المتابعة العربية.  ال-
نحن ليس لدينا مانع في أن تكون يومية ومستمرة . التجميد، بالتأكيد ستكون المفاوضات في زخم، ويومياً
وإذا لم يحصل شيء، سنعود إلى هذه المؤسسات . ودائمة وجادة وواضحة وكل شيء على الطاولة

  العربية والفلسطينية لنقول لها ما هو الرأي؟ ما هو الموقف؟
  سات؟ماذا تعني بالمؤس> 
 لجنة المتابعة العربية مهمة جداً بالنسبة إلينا، فهي تمثل الجامعة العربية والدول العربية، ثم عندي -

  .اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعندي اللجنة التنفيذية لحركة فتح
  ٢٦/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  "التشريعي" إذ يشمل نوابها في "الضفة"استهداف حماس  .٤٩

  ةياسر الزعاتر
، فقد داهمت قوات أمن السلطة )عبد الرحمن زيدان(مثير ما جرى لنائب حماس في المجلس التشريعي 

الكمبيوترات واألوراق (بيته واقتادته لمركز أمني، وذلك بعد أن صادرت الكثير من ممتلكات البيت 
 لساعتين قبل أن ، فيما وقع تفتيش مذل لزوجته وبناته من قبل عناصر نسائية، واحتجز الرجل)الشخصية

  ".مثل ما شفت خرف"يطلق سراحه ويقال له 
كان نواب التشريعي في حركة حماس هم آخر من بقي من الحركة ممن لم يتعرض لالعتقال، وإن كان 
بعضهم قد تعرض للتحرش المباشر من قبل األجهزة، لكن ما جرى لعبد الرحمن زيدان كان ذروة 

  .هو أسوأالتصعيد الذي يبدو أنه مقدمة لما 
حدث ذلك بسبب جرأة الرجل في انتقاد التنسيق األمني بين أجهزة أمن السلطة وقوات االحتالل، فيما 
يذكر له تحديه للقوم، حيث خرج عبر فضائية الجزيرة وروى فصول االعتداء على بيته وأهله رغم 

االحتالل والتعذيب، فضال علمه بالثمن الكبير الذي سيدفعه في المحطات التالية، لكن من خبر زنازين 
  .عن زنازين السلطة لم يعد يرهبه شيء
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ال يعني ذلك أن نواب الحركة كانوا بمنأى عن االستهداف خالل المرحلة الماضية، فقد تعرضوا للكثير 
منه، السيما أبناؤهم وأسرهم، وها هم أبناء الشيخ حامد البيتاوي يالحقون ويعتقلون واحدا إثر اآلخر، ال 

  . سجون السلطة تخلو من واحد أو أكثر منهم، األمر الذي ينطبق على عدد كبير من إخوته النوابتكاد
ال يتعلق األمر بقرار أمني، بل هي سياسة مدروسة أشرف عليها الجنرال دايتون عندما أنتج ما سماه 

من القوى التي تؤمن الذي ال يرقب في أخيه الفلسطيني إال وال ذمة، السيما إذا كان " الفلسطيني الجديد"
  .بالمقاومة وتحاول فتح طريق لها بهذه الوسيلة أو تلك

المشروع "هنا ثمة أقوام لم يعد يربطهم بالقضية سوى الرواتب، وإن برروا ذلك بالحفاظ على ما يسمونه 
الذي يلخصه رئيس الوزراء ببعض التحسينات في شروط حياة الفلسطيني بدعوى إنشاء الدولة " الوطني

يسمى دولة تعيش ) أقل من النصف(ي ال تعدو حكما ذاتيا على ما يتركه الجدار من الضفة الغربية الت
وال قيمة للقول إن القوم لم ولن . نزاعا حدوديا مع جارتها، في صفقة تصفية للقضية ال تخطئها العين

ون توقيع ما دام يمنحهم يوقعوا على التنازل النهائي، إذ بوسع الصهاينة أن يتعايشوا مع الواقع الجديد د
عدم التوقيع ليس مضمونا أيضا (كل ما يريدون على صعيد األرض واألمن والمياه واالستيطان والقدس 

  ).إذا وقع تحسين الشروط بهذا القدر أو ذاك
ما يعنينا هنا هو هذا التطور في االستهداف الذي تجاوز التنسيق األمني مع العدو، وسائر أشكال 

صر والقادة والمؤسسات ووصل نواب المجلس التشريعي ممن يفترض أن لهم حصانة استهداف العنا
دستورية، ولكنني شخصيا أسخر دائما من قضية الحصانة والدستور والمؤسسات وما شابهها كما لو كنا 

  في سويسرا،
سب ما الذي يحمل المسدس والبندقية والهراوة ويوجهها بح" الفلسطيني الجديد"األسوأ من إنتاج هذا 

تقتضي األوامر، هو وجود من يبرر ذلك كله من خالل البحث عن أخطاء في سجل الطرف اآلخر 
  .، لكأن ذلك يغني عنه من اهللا شيئا كما قلنا مرارا)حماس(

إننا نعيش مرحلة بالغة الغرابة في تاريخ القضية لم يسبق لها مثيل، فحتى مرحلة أوسلو الثانية لم تبلغ 
  .نحدار في استهداف المجاهدين واألسرى المحررين ورموز الشعب الفلسطينيهذا المستوى من اال

  ٢٦/٩/٢٠١٠الدستور، عّمان، 
  
  سيناريوهات المفاوضات المباشرة .٥٠

  إبراهيم البحراوي. د
في الشهر الماضي وقبل انطالق المفاوضات المباشرة على المسار الفلسطيني في واشنطن، أعددت 

ها لترجيح أحدها، كانت تلك محاولة لتقديم رؤية مستقبلية حول مسيرة خمسة سيناريوهات يمكن تدارس
  :المفاوضات، ثم فكرت في سيناريو إضافي ليصبح العدد ستة، هي على النحو التالي

 نجاح العرب في تغليب إرادتهم وبالتالي التوصل إلى اتفاق سالم نهائي بين السلطة الفلسطينية - ١
 السالم العربية التي تقوم على انسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة عام وحكومة إسرائيل طبقاً لمبادرة

 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على هذه األرض، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية مع ١٩٦٧
، وذلك ١٩٤إيجاد حل عادل لمشكلة الالجئين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

  .ابل قيام الدول العربية بإنشاء عالقات مع إسرائيل في إطار السالم الشاملمق
 نجاح إسرائيل في تغليب إرادتها، فيتم االتفاق النهائي على أساس رؤية حكومة اليمين اإلسرائيلية - ٢

، وهي تقوم على المبادئ ٢٠٠٩/٦/١٤التي حددها نتنياهو في خطاب ألقاه أمام مؤتمر هرتزليا في 
  :ليةالتا
 اعتراف فلسطيني بدولة - ب .  اعتبار القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل لن يتم التفاوض حولها- أ 

 ضمان األمن اإلسرائيلي عن طريق نزع سالح الدولة الفلسطينية والسيطرة -ج. إسرائيل كدولة يهودية
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إلضافة إلى كتل على حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي، وهو ما يعني ضم غور األردن با
  .االستيطان والقدس

 من ٨٠ - ٧٠ التوصل إلى حل وسط يتمثل فيما يتعلق بحدود االنسحاب اإلسرائيلي بنسبة بين - ٣
 في ٥٠االنسحاب من (مساحة الضفة وهي نسبة تقع بين الطرح العربي أو االنسحاب التام وطرح ليكود 

  ).المئة
واألميركية واإلسرائيلية، بحيث تسير عملية التفاوض في  التباطؤ المريح لجميع األطراف العربية - ٤

تلكؤ وتمهل وتباطؤ دون سقف زمني ملزم ودون التوصل إلى نتائج نهائية متفق عليها إلعطاء انطباع 
للجماهير عامة والجماهير األميركية خاصة أن هناك عملية سالم جارية ألسباب تخص مصالح إدارة 

فرصة لكل طرف في استعراض عضالته أمام جماهيره باإلعالن عن تشدده أوباما االنتخابية مع ترك ال
  .بدون تقديم تنازالت على مائدة المفاوضات تجنباً ألي خسائر تسببها التنازالت في ساحته الداخلية

 تفضيل أحد الطرفين إعالن تجميد المفاوضات أو االنسحاب منها لعدم قدرته على تحقيق مكاسب - ٥
  .الطرف اآلخر

 انفجار الموقف عسكرياً والعودة إلى االنتفاضة في الضفة والعمليات العسكرية اإلسرائيلية الواسعة - ٦
  .بها

لقد كان هذا السيناريو األخير الذي أضفته، ومع أنني أرجح السيناريو الرابع وهو سيناريو التباطؤ وذلك 
ة لسيناريوهات أخرى لم أنتبه لتحقيقه مصالح جميع األطراف، فإن الموضوع مطروح للتدارس واإلضاف

  ."إليها مع دراسة عناصر ترجيح كل سيناريو
  ٢٦/٩/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
  صفقات التسليح ومؤشرات السالم .٥١

  محمد السعيد ادريس
على الرغم من أهمية ما يجري من تفاعالت هذه األيام تتعلق بآفاق التطلعات والتطورات المحتملة على 

، خاصة تداعيات هذه التفاعالت على خرائط "اإلسرائيلية"اشرة الحالية الفلسطينية  صعيد المفاوضات المب
توازن القوى والتحالفات والصراعات الجديدة، سواء كان النجاح أو كان الفشل هو مصير هذه 
المفاوضات، فإن صفقات السالح التي يجري توقيعها واألخرى التي يجري إحباطها بين العديد من 

قليمية والدول الكبرى التي تحتكر سوق مبيعات السالح سوف تسهم بدرجة ال تقل، بل ربما األطراف اإل
  .تفوق، في تحديد معالم تلك الخرائط ومستقبل الصراع والسالم في الشرق األوسط

فعلى الرغم من حالة العسكرة غير المسبوقة التي أضحت أهم معالم الشرق األوسط، سواء من ناحية 
الح الهائلة التي تعقدها دول اإلقليم، أو من ناحية كثافة الوجود العسكري األجنبي، شهدت صفقات بيع الس

األسابيع األخيرة نشاطاً محموماً في اتجاه عقد صفقات األسلحة المتطورة ومبالغ ضخمة أبرزها الصفقة 
 مليار ٦٠تها وطائرات وأسلحة أخرى تبلغ قيم" ١٥-إف"السعودية مع الواليات المتحدة لشراء طائرات 

" ٣٥- إف"الجديدة مع الواليات المتحدة أيضاً لشراء طائرات " اإلسرائيلية"دوالر، وصفقة األسلحة 
األحدث واألكثر تطوراً في العالم كله، وأخيراً نجاح سوريا في الحفاظ على صفقتها من األسلحة التي 

 ٣٠٠ الحربية تصل قيمتها إلى المضادة للسفن" ياخونت"أبرمتها مع روسيا لشراء صواريخ من طراز 
 فإذا أضفنا إلى هذا كله ما تنتجه المصانع الحربية اإليرانية ٢٠٠٧مليون دوالر كانت قد وقعتها في عام،

من أسلحة متعددة ومتنوعة ومتطورة لتكشف لنا بعض معالم صراعات المستقبل، وبعض مؤشرات سالم 
  .المستقبل أيضاً

ة مهمة بالنسبة لمستقبل الصراع والسالم معاً، فإن الصراعات التي وإذا كانت هذه الصفقات العسكري
ونجحت " إسرائيل"تدور من أجل وقف أو إحباط أو منع حدوث صفقات أخرى ال تقل أهمية، فقد نجحت 
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الروسية إلى كل من إيران " ٣٠٠-إس"الواليات المتحدة في إفشال إتمام صفقة بيع صواريخ من طراز 
األمريكي في منع وصول "  اإلسرائيلي" دفاعية مضادة للطائرات، وهذا النجاح وسوريا، وهي صواريخ

قدراً أعلى من األمان في شن هجمات بالطائرات " إسرائيل"هذه الصواريخ إلى سوريا وإيران يعطي ل 
قد حذروا روسيا عالنية " اإلسرائيليون"وكان . ضد سوريا وإيران عندما تنوي القيام بمثل هذه الهجمات

ن بيع هذه الصواريخ للبلدين، بحجة أنها سوف تحدث إخالالً في التوازن العسكري بالمنطقة، أي م
النوعي الكامل على كل دول المنطقة والمدعوم من " اإلسرائيلي"التوازن الذي يهدد التفوق العسكري 

ظ على هذا الواليات المتحدة، حيث تحصل من واشنطن على كل أنواع األسلحة التي تمكنها من الحفا
التفوق، ولكن يبدو أن الحصول على األسلحة األمريكية المتطورة ال يكفي وحده لضمان هذا التفوق الذي 

من منع أعدائها من الحصول على أي أسلحة متطورة من أي أطراف " إسرائيل"لن يكتمل إال بتمكن 
  .أخرى

ي المنطقة، قالت إن حصول سوريا على تقول هذا علناً وهي تتحدث عن السالم ف" إسرائيل"المثير هنا أن 
الروسية سوف يضع طائراتها في وضع خطر، ويهدد سالمتها، أي أن المطلوب " ٣٠٠-إس"صواريخ 

في األجواء السورية، وتعربد كما تشاء، على نحو ما اعتادت " إسرائيل"هو أن تصول وتجول طائرات 
اعات سورية، وهذا األمر هو أحد معالم السالم أن تفعل في األجواء اللبنانية من دون أن تتصدى لها دف

  ".اإلسرائيلي"
األمر نفسه قالته بالنسبة لحصول إيران على هذا النوع من الصواريخ الدفاعية المتطورة، وساندتها 
الواليات المتحدة، واعتبرت نجاحات البلدين في منع روسيا من إتمام صفقة بيع تلك الصواريخ إلى إيران 

  .ت تهيئة ظروف النجاح ألي عمل عسكري قادم ضد إيرانخطوة ضمن خطوا
واآلن يصرخ اإلسرائيليون في وجه روسيا بعد أن أعلن وزير الدفاع الروسي منذ أيام نيتها تسليم سوريا 

" يديعوت أحرونوت"، وهددوا بتسليح أعداء روسيا مثل جورجيا، حيث كشفت صحيفة "ياخونت"صواريخ 
إذا خرجت الصفقة إلى حيز التنفيذ فإننا لن نأخذ "إلى روسيا هددت فيها بأنه رسالة " إسرائيل"عن توجيه 

مثل ) روسيا(بالحسبان طلبات روسية بعدم إرسال أسلحة متطورة إلى مناطق حساسة بالنسبة إليهم 
رفيع المستوى قوله تعقيباً على صفقة الصواريخ تلك " إسرائيلي"ونقلت الصحيفة عن مسؤول ". جورجيا

ا القرار هو دليل متواضع على حس المسؤولية من جانب بلد يريد أن يكون مؤثراً، ويدعي العمل إن هذ"
تزويد سوريا بأسلحة متقدمة ومتطورة، وهي إحدى الدولتين "ورأى أن ". على خدمة استقرار المنطقة

هي جائزة الداعمتين الرئيسيتين لحزب اهللا، ليس خطورة تشجيع للمعتدلين في الشرق األوسط، وإنما 
  ".للدول المتطرفة

الالفت هنا أن هذا المسؤول اإلسرائيلي الرفيع تعمد أن يشير إلى تزامن هذه الصفقة مع المفاوضات 
الجارية، ما يعني أن بيع األسلحة موقف سلبي من تلك المفاوضات، وبما يعني أن المفاوضات جرت 

، وأن العودة إلى تسليح العرب ليس له "ائيلإسر"ضمن معادلة اليأس العربية من تحقيق توازن قوة مع 
  .، هو عودة العرب إلى خيارات بديلة لذلك التفاوض"اإلسرائيليين"غير معنى واضح لدى 

مع الواليات المتحدة، " ٣٥-إف"كل هذا يحدث بعد أن وقع إيهود باراك الشهر الماضي صفقة طائرات 
على التحليق لمسافات طويلة جداً، والتهرب من وهي الطائرات األكثر تطوراً في العالم، والقادرة 

  .الرادارات بحيث يصعب رصدها أو اعتراضها بواسطة أية دفاعات جوية أرضية
  لم يكتف اإلسرائيليون بذلك، فهم يريدون الحصول على السالح الكافي والمتطور وأن يضمنوا حجب كل 

سالم الذي يريدونه، وأحد محددات صنع أنواع القوة عن العرب، ألن هذا بوضوح هو أحد أهم شروط ال
  .المستقبل الذي يريدون أن يمتلكوا مقاليد إخضاع اآلخرين له

  ٢٦/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
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  وحلفائه" حزب اهللا" ضد "إسرائيل" -إذا حانت ساعة الحرب  .٥٢
  جيفري وايت

، جنباً إلى "حزب اهللا"رائيل وشهدت األشهر العديدة الماضية نقاشاً مكثفاً حول التوترات المتزايدة بين إس
وإذا أتت الحرب بالفعل إلى الحدود الشمالية إلسرائيل فإنها . جنب مع حلفاء هذه الجماعة سوريا وإيران

وبدالً من ذلك، من المرجح أن تكون حدثاً تحولياً بل .  في لبنان٢٠٠٦ستحمل تشابهاً قليالً مع نزاع عام 
ومن الممكن . ولبنان وربما لسورية ومن المحتمل حتى إليران" ب اهللاحز"مصيرياً للمنطقة، وبالتأكيد لـ 

  .أن تتعرض إسرائيل ومكانتها اإلقليمية لتغييرات كبيرة أيضاً
فعلى . وتقدم هذه الدراسة ليس تنبؤاً للحرب، بل توقعات لما يمكن أن يكون عليه شكل تلك الحرب

 مساحات واسعة من لبنان وإسرائيل وربما سورية، األرجح ستكون صراعاً كبيراً حيث سيمتد القتال على
بين (ويشمل مشاركة قوات عسكرية كبيرة تقوم بعمليات معقدة وتؤدي إلى حدوث إصابات كبيرة 

ورغم أن . ، فضالً عن إلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية لجميع البلدان المعنية)العسكريين والمدنيين
كون مهمة إال أن النجاح في أرض المعركة سيكون محورياً في تحديد الساحة السياسية الدبلوماسية ست

  .النتائج
كما أن . ونظراً للمخاطر العالية، فإن القتال سيكون كثيفاً ومن المحتمل أن يتصاعد ويتوسع نطاقه

سيشعران بضغوط شديدة لكسب مثل هذه الحرب، وهذه الحاجة ستدفع اإلشتباكات " حزب اهللا"إسرائيل و
وسيكون . توى جديد مما سيجر سورية على األرجح للمشاركة فيها ويدفع إيران للتورط أيضاًإلى مس

الصراع اختباراً قاسياً لصناع القرار والقوات المقاتلة على كال الجانبين، وسيشكل تحدياً للعناصر 
  .الخارجية الرئيسية الفاعلة وخاصة الواليات المتحدة

فقد يستنتج أحد الجانبين ببساطة، أن الوقت قد حان . ذا الصراعوبإمكان عدد من الظروف أن تشعل ه
ويمكن أيضاً أن تتطور الحرب بسبب حوادث مختلفة مثل اندالع العنف . التخاذ إجراء ما لسبب أو آلخر

ويمكن ألنشطة أخرى أن تولّد مواقف يمكن . على طول الحدود اللبنانية أو في غزة أو في الضفة الغربية
أو أفعال الطرف اآلخر إلى نشوب /ن تؤدي التوترات المتصاعدة وسوء تصور نوايا ومن خاللها أ

  .صراع
  المقاتلون

وتلك المضادة " حزب اهللا" فقوات قذائف وصواريخ –إن التهديد الحالي إلسرائيل هو تقليدي في جوهره 
وقد أعدت . ش السوريللدبابات هي تقليدية إلى حد كبير في هيكلها وأغراضها، وهو األمر بالنسبة للجي

إسرائيل قواتها التقليدية لهذا التهديد، بما في ذلك إدخال تعزيزات في أنظمة الجو واألرض والبحرية 
. الصواريخ النشطة والدفاع المدني/والقيادة والسيطرة واإلستخبارات وجاهزية القوات ودفاع القذائف

وحلفائه، إال أن استعداد " حزب اهللا"رب مع وعلى الرغم من أنه ال ينبغي اإلستهانة بتحدي اندالع ح
  .٢٠٠٦اليوم هو أفضل بكثير مما كان عليه في عام " جيش الدفاع اإلسرائيلي"

وفي صراع من النوع المبين هنا، سوف تهدف إسرائيل إلى عمل تغيير جذري في المعادلة العسكرية مع 
إال أنه من المرجح " نصر نهائي" درجة ورغم أن هذا قد ال يرقى إلى. عواقب وخيمة للموقف السياسي

وستتركز اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية على . أن يكون حاسماً في اإلدراك العملياتي العسكري
استخدام عمليات جوية أرضية بحرية مشتركة واسعة النطاق للقضاء على وجه السرعة على قوات 

 قواته البرية في جنوب لبنان وايقاع أضرار شديدة وتدمير" حزب اهللا"القذائف والصواريخ التابعة لـ 
  .بأنظمة التحكم والقيادة التابعة له وتدمير البنية التحتية في جميع أنحاء لبنان

وربما ستحاول إسرائيل منع الصراع من التصاعد إلى حرب شاملة مع سورية عن طريق استخدام 
ع ذلك، ستكون في الوقت نفسه مستعدة لتلك وم. التهديدات والتعبئة وعمليات نشر القوات والتمركز

، كما أن "حزب اهللا"ومن المرجح أن يتم استهداف أية قوات أو بنية تحتية سورية تدعم . الحالة الطارئة
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وفي غضون ذلك، ستحاول . أية عناصر إيرانية تدعم هذه الجماعة ستكون عرضة للهجمات أيضاً
لى أراضيها من خالل إعطاء التحذيرات وإعداد أصول إسرائيل ردع الهجمات اإليرانية المباشرة ع

  .ضربة استراتيجية، بما في ذلك القوات الجوية والصاروخية والبحرية
لحرب مستقبلية إلى ردع إسرائيل وتغيير التوازن العسكري لصالح " حزب اهللا"وتهدف استعدادات 

خطيطاً خطيراً للحرب، كما أن التأثير وتمثل أنشطة الحزب األخيرة ت. الجماعة وتعزيز أهدافها السياسية
حزب "لقد كان . التراكمي لهذه األنشطة كان زيادة ثقة الجماعة بنفسها وربما تقليص الردع اإلسرائيلي

 وهو يهدف إلى تكرار ذلك النجاح في أي ٢٠٠٦ناجحاً بصورة كبيرة في التعاطي مع حرب عام " اهللا
  .صراع مستقبلي

  :على االستراتيجيات التالية" حزب اهللا"تركز الجهود العسكرية لـ وإذا اندلعت حرب جديدة ست
الصواريخ على أهداف عسكرية ومدنية بهدف إلحاق خسائر /شن هجمات ضخمة بالقذائف: هجومياً

  وأضرار كبيرة
مقاومة العمليات الجوية والبرية والبحرية اإلسرائيلية داخل لبنان باتخاذ إجراءات عدائية، مما : دفاعياً

يبطئ أي تقدم في حين يتم إلحاق خسائر وإصابات هائلة بقدر اإلمكان، وفي الوقت نفسه الحفاظ على 
  .قواته

وسوف تهدف الجماعة إلى مواصلة العمليات طالما ترى نفسها في موقف متميز، مما يسمح لها بإنزال 
  .أشد األضرار السياسية واإلقتصادية والعسكرية واإلجتماعية على إسرائيل

ن جانبهما فإن سورية وإيران ستوفران، كحد أدنى، اإلتصاالت والقيادة والسيطرة والمعلومات وم
وسوف تقاوم عناصر . في القتال" حزب اهللا"اإلستخباراتية ومساعدات إعادة التجهيز في محاولة إلبقاء 

ئيلية فوق لبنان، لمجالها الجوي وربما تشتبك مع الطائرات اإلسرا" اختراقات"الدفاع الجوي السوري أي 
ومن غير الواضح ما هو الدور المحتمل . نظراً لصغر مساحة العمليات، ومقربة دمشق من منطقة القتال

لكن ). تقديم المشورة واألسلحة واالستخبارات، على سبيل المثال(إليران باإلضافة إلى دعمها األساسي 
كثر مباشرة من خالل توفير قوات في ظل صراع واسع النطاق، قد تقرر طهران المشاركة بصورة أ

ومن المرجح . مشاة خفيفة أو قوات خاصة في لبنان، وربما قوات دفاع جوي وصاروخي داخل سورية
أن تشعر كل من دمشق وطهران بضغوط لزيادة دوريهما كلما تصاعدت الحرب، ويعود ذلك جزئياً إلى 

  .وتعهداتهما للمنظمة" حزب اهللا"عالقاتهما بـ 
 سورية ضالعة بشكل مباشر في صراع مع إسرائيل خالل الحرب في لبنان سوف تشمل وإذا أصبحت
  :أهدافها ما يلي

  )األمنية والعسكرية واإلقتصادية(الحفاظ على النظام وأصوله الرئيسية 
  .في لبنان وقدرته على تهديد إسرائيل" حزب اهللا"الحفاظ على وضع 

  .نإعادة ترسيخ الوجود العسكري السوري في لبنا
  .إلحاق الهزيمة بإسرائيل بما يكفي لخلق ظروف مالئمة الستعادة مرتفعات الجوالن

وفي إيران يمكن أن يقرر النظام اتخاذ خطوة أو أكثر ضمن خطوات عديدة على نطاق تصاعدي 
  :للمشاركة في الصراع

  .وسورية" حزب اهللا"تقديم المزيد من األسلحة لـ 
  . مقاتلة خفيفةتقديم مستشارين أو فنيين أو قوات

  ).أعمال من نوع إرهابي، على سبيل المثال(تنفيذ هجمات غير متكافئة على مصالح إسرائيلية 
  ).زيادة حدة التوتر في مضيق هرمز، على سبيل المثال(الضلوع في مشاغبة إقليمية 

  .شن هجمات صاروخية على إسرائيل
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 من مشاركة الحركة ويقصرونها على اتخاذ "حماس"وعلى الساحة الفلسطينية، من المرجح أن يحد قادة 
وفي الوقت نفسه، ال ينبغي أن يفاجأ أحد إذا شملت حرب . إجراءات رمزية مصحوبة بخطابات داعمة

دخول الصراع بأسلوب خطير يتمثل بإطالق كثيف " حماس"فقد تقرر ". توغالً في غزة"جديدة في الشمال 
دالً من ذلك، قد تقرر إسرائيل إنهاء المهمة التي بدأتها في وب. للصواريخ واستخدام أسلحة بعيدة المدى

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨في الفترة " الرصاص المصبوب"عملية 
  التصعيد وعدم اليقين

ستمثل الحرب المبينة هنا موقفاً خطيراً حيث أن أنواعاً مختلفة من الضغوط والديناميات ستدفع بهذه 
ستراتيجيات الهجومية للمقاتلين واألساليب األيديولوجية كما أن مسار القتال واإل. الحرب إلى التصاعد

وعمق استعداداتهم للحرب، وتوقعاتهم بأن يستخدم الطرف اآلخر قوة هائلة والمزايا المتصورة لإلستباق 
وهناك بعض العوامل التي ستساعد على الحد . ستعزز جميعها قيام صراع أوسع نطاقاً وأكثر خطورة

. ل التدخل السياسي الخارجي أو التوقعات بوقوع خسائر هائلة أو هزيمة وشيكةمن األعمال العدائية مث
على آليات ] العمليات القتالية[ومع ذلك، فمن باب التوازن، من المرجح أن تفوق الضغوط لتصعيد 

وسوف تنشأ فترة من الخطر المحدق في وقت مبكر . السيطرة عليها، مما ينتج عنه تكثيف سريع للحرب
كما سيكون صناع القرار من قبل . رز مزايا كسب خطوة على الخصم بصورة أكثر وضوحاًعندما تب

  .جميع األطراف تحت ضغط شديد للعمل بسرعة من أجل تحقيق أهدافهم وحماية أصولهم وسكانهم
ومن المؤكد أن هناك العديد من الشكوك حول صراع من هذا النوع والنطاق، مثل قوة إرادة القادة 

وسورية وإيران، وتأثيرات التدخل " حزب اهللا"أو الطبيعة الحقيقية للعالقة العسكرية بين الرئيسيين 
الخارجي قبل القتال، وظروف بداية الحرب والسرعة الالحقة، والمواقف الشعبية تجاه القتال، واالستخدام 

ها على مجريات ويمكن أن تؤثر هذه الشكوك وغير. المحتمل ألسلحة كيماوية أو بيولوجية ودور الصدفة
  .الحرب، حيث ستطيل أو تقصر أو توسع أو تضيق من نطاقها، وتزيد أو تنقص من كثافتها

  النتائج
إذا وضعت الشكوك جانباً، من المرجح أن تبقى الخطوط العريضة التي نوقشت سابقاً على ما هي عليه 

حزب " ومجموعة تضم وسوف يكون صراعاً شديداً على نطاق واسع بين إسرائيل: في حرب مستقبلية
وفي النهاية . وحلفائه، وتجري أعماله القتالية داخل وفوق إسرائيل ولبنان وسورية وسيستمر أسابيع" اهللا

  :من المرجح أن تسود الظروف التالية
  .بعض وربما أجزاء كبيرة من لبنان وربما كل غزة" جيش الدفاع اإلسرائيلي"سوف يحتل 

ب بصورة سيئة، من هزائم وإصابات مدنية هائلة ودمار شامل، ستكون أينما تسير مجريات ونتائج الحر
  .هناك أزمات سياسية

التعامل مع المدنيين المرحلين وإعادة بناء وإمداد القوات : سوف تظهر العديد من المتطلبات الملحة
ارات وسيتطلب الموقف قدراً كبيراً من الوقت واستثم. العسكرية وإصالح البنية التحتية المتضررة
  .سياسية واقتصادية جادة قبل حدوث استقرار

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي نوع الحرب المذكورة هنا إلى إعادة تشكيل البيئة السياسية 
، والتي سيكون لزاماً ١٩٧٣وستكون بالتأكيد أخطر حرب خاضتها إسرائيل منذ عام . والعسكرية للمنطقة

ونظراً للتكاليف السياسية والعسكرية واإلقتصادية المحتملة ستواجه . اكسبه" جيش الدفاع اإلسرائيلي"على 
  .إسرائيل عواقب وخيمة إذا فشلت في تحقيق أهدافها األساسية بشكل يمكن إثباته

وعلى النقيض من ذلك، إذا تصرفت إسرائيل بشكل حاسم، وتكون مستعدة لدفع التكاليف باإلصابات 
ري، ففي ذلك الحين بإمكان الحرب الجديدة أن تضعف خصومها واألضرار مع االستمتاع بنجاح عسك

  :بشكل كبير بالطرق التالية
  .كعامل عسكري في لبنان ويضعف سياسياً" حزب اهللا"سينكسر 
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  .سيتم إضعاف النظام السوري بهزيمة عسكرية وخسارة أصول أمنية وعسكرية مهمة
وإذا فشلت طهران في مساعدتهم أثناء . سوف يتم حصر أنشطة إيران في المنطقة بهزيمة حلفائها

  .الصراع فإنها ستخسر نفوذها أيضاً
قوتها العسكرية في قطاع غزة وعلى ) على افتراض أنها ستشارك مباشرة في الحرب" (حماس"ستخسر 

  .األقل بعض قوتها السياسية
  الدور األميركي

ملة من خالل تطوير خطط ينبغي على واشنطن أن تتخذ خطواتها التحضيرية الخاصة بها لحرب محت
وعلى أي . (ملموسة للعمل، سواء في وقت مبكر من صراع من هذا القبيل وإذا وقعت أعمال عدائية

، إذا اندلعت حرب، ينبغي على الواليات المتحدة أن ال تتخذ بالضرورة خطوات فورية تجاه إنهائها )حال
ثل هذا السيناريو مثل تدمير القدرات فالعديد من األهداف المهمة ستكون عرضة للخطر في م. بسرعة

  العسكرية
، والحد من قوته السياسية، وتحرير سورية من الفكرة بأنها يمكن أن تعمل في لبنان "حزب اهللا"لـ 

من ترسانة السياسة " حزب اهللا"لتحقيق مصالحها الخاصة بدون تكلفة باهظة وإزالة الوكيل القوي 
هي وحدها التي يمكن أن تحقق هذه " جيش الدفاع اإلسرائيلي" لـ فالعمليات الناجحة. الخارجية إليران

" جيش الدفاع اإلسرائيلي"وبناء على ذلك، ينبغي على الواليات المتحدة أن تفكر في إعطاء . األهداف
ينبغي على واشنطن أيضاً أن تكون مستعدة . الوقت والمساحة السياسية التي يحتاجها لتنفيذ تلك األهداف

يجب على الواليات المتحدة أن تُظهر أنها ستقوم . ذلك مشاغبة إيرانية في الخليج العربيبأن يصاحب 
باستخدام القوة إذا لزم األمر، وستحبط أية محاولة تقوم بها طهران الستغالل الوضع الناشئ عن حرب 

  .لبنان
  الخاتمة

فكال الطرفين لديه أسبابه . قتليس من المؤكد ما إذا كانت األعمال العدائية ستندلع قريباً أو في أي و
لكن إذا وقعت الحرب مرة أخرى على الحدود الشمالية إلسرائيل فإن مواجهة متجددة بين . الجيدة لتجنبها
  .٢٠٠٦لن تشبه الحرب غير الحاسمة التي وقعت بينهما عام " حزب اهللا"إسرائيل و

الجغرافي وأكثر تدميراً مع قيام ومن المرجح أن تكون الحرب الجديدة على نطاق أوسع على المستوى 
كما ستؤدي ديناميكيات القتال إلى حدوث تصعيد سريع مما سيؤدي . عمليات شديدة الكثافة منذ البداية

وحين تشتد الحرب سوءاً ألي من الجانبين، من المحتمل أن تقع . ربما إلى جر سورية وحتى إيران
ورغم أنه . اط اإلقتصادي ودمار في البنية التحتيةإصابات مدنية وعسكرية هائلة ويحدث تعطيل في النش

من المرجح أن تفوز إسرائيل في هذا السيناريو إال أن النصر ألي من الطرفين سيحمل معه تكاليف 
وكلما يبدو أن رادع الحرب آخذ في . وقد تكون العواقب مصيرية بالنسبة للجانب الخاسر. باهظة

  .ئيل لمواجهة خطيرة لن يكون بوسع أيٍ منهما خسارتهاوإسرا" حزب اهللا"الضعف، يستعد كل من 
  معهد واشنطن للشرق األدنى

  ٢٦/٩/٢٠١٠الغد، عّمان، 
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