
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
    

  
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  قرار تجميد االستيطان" إسرائيل"إذا لم تمدد " مضيعة للوقت"عملية السالم ستكون : عباس
  "البناء"ب يشير إلى تقدم في ملف المصالحة ويصف لقاء األحمد مشعل

  "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" تعلق مشاركتها في اجتماعات "الشعبية"
  "التجميد" دونم خالل فترة ٥٩٠٠االحتالل استولى على : "مركز األبحاث واألراضي"
   نار جنوب الخليلإطالق مستوطنين في عملية إصابةان  تتبني"سرايا القدس" و"األقصىكتائب "

نتنيــاهو يطالــب بجعــل البنــاء 
 االستيطاني بدون تغطية إعالميـة    
ويحث عبـاس علـى مواصـلة       

  المفاوضات
 ٤ص... 

 ١٩٢٠ ٢٧/٩/٢٠١٠اإلثنين 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٢٠:         العدد       ٢٧/٩/٢٠١٠اإلثنين  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  قرار تجميد االستيطان" إسرائيل"إذا لم تمدد " مضيعة للوقت"عملية السالم ستكون : عباس.٢
 ٦  المفاوضات ستتوقف في ظل استمرار االستيطان: ماهر غنيم.٣
 ٦  حركتي فتح وحماس الى مصالحة حقيقة تنهي االنقسام الداخلي يدعو الدين الشاعر ناصر.٤
 ٦  محللون فلسطينيون يتوقعون أزمة سياسية ويستبعدون انتفاضة جديدة.٥
 ٧  هللا باإلفراج عن الصحفيين ووقف مالحقتهمتطالب سلطة رام االحكومة في غزة .٦

    
    :المقاومة

 ٧  "البناء"ب يشير إلى تقدم في ملف المصالحة ويصف لقاء األحمد مشعل.٧
 ٧  "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" تعلق مشاركتها في اجتماعات "الشعبية".٨
 ٩  أبو مرزوق يعلن عن لقاء ثان بين حماس وفتح في دمشق األسبوع المقبل.٩
 ٩  مصادر فلسطينية تكشف النقاط الخالفية التي تمت حلحلتها في الحوار بين فتح وحماس.١٠
١٠   نار جنوب الخليلإطالق مستوطنين في عملية إصابة تتبنيان "سرايا القدس" و"األقصىكتائب ".١١
١٠  عملية الخليل دليل على فشل القمع األمني بالضفة: أبو زهري.١٢
١١  حماس تطالب عباس باالنسحاب فورا من المفاوضات.١٣
١١  خطاب عباس في األمم المتحدة استجدائي وضعيف وال جديد فيه: المصريمشير .١٤
١١  سنتصدى ألي عدوان مهما بلغ حجمه: وفصائل فلسطينية" القسام".١٥
١٢   مصر لدبابشلنقل شاليط إلى مخبأ جديد عقب اعتقا": يديعوت".١٦
١٢   مخيب لآلمال"منظمة التحرير" تعليق مشاركتها في اجتماعات "الشعبية"قرار : دحالن.١٧
١٣   موت بالنسبة للفلسطينيينأواالستيطان مسألة حياة : دحالن.١٨
١٣  جةالمفاوضات لن تؤدي إلى نتي: شلح يلتقي السفير اإليراني في دمشق.١٩
١٣   ويبحثان المصالحةحواتمة يستقبل عزام األحمد.٢٠
١٤  تعنّت نتنياهو يئد السالم ويعيد المفاوضات إلى الصفر :شعث.٢١
١٤  ساتتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية أمر حاسم لتوحيد المؤس: منيب المصري.٢٢
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   بالمئة%٥٠االستيطان هي تفاق مع الفلسطينيين بخصوص تجميد االفرصة : باراك.٢٣
١٥   المستوطنات حتى لو انتهى األمر بانفجار المفاوضاتبسنمضي بعمليات البناء : اردان.٢٤
١٥  شالوم يضع حجر األساس إلقامة مدرسة دينية يهودية في الخليل.٢٥
١٥   ألف مخطط بيت استيطاني للتنفيذ في الضفة٥٠المستوطنون يتسلحون ب": يديعوت".٢٦
١٦  "إسرائيل" مصلحة دولة ىي عل عدم تفضيل بقائه السياسىنتنياهو إل يدعو حاييم رامون.٢٧
١٦   تنازالت كلما أصر الفلسطينيون على ذلك"إسرائيل"يجب أن ال تقدم : عضو الكنسيت من الليكود.٢٨
١٦  تاالستيطان إلى علم يرفع لتخريب المفاوضا يجب عدم تحويل تجديد": كاديما"عضو كنسيت من .٢٩
١٧  االستيطان" تجميد"إن قام بتمديد " السقوط السياسي"نائب إسرائيلي يحذر نتنياهو من .٣٠
١٧  إلى صداقة مع تركيا:" إسرائيل"بيريز يعلن سعي .٣١
١٧   نراقب بقلق الوضع في لبنان: أشكنازي.٣٢
١٨   ال يتوقع مظاهرات فلسطينية كبيرة في حال استئناف االستيطاناإلسرائيلييش الج.٣٣
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١٨  "إسرائيل"مع  لوقف التعاون العسكري  الهنددعوزحالقة ي.٣٤
١٩   ب رياح المستوطنينمحادثات السالم في مه: الصحف البريطانية.٣٥
٢٠  مع جنودها" نكث تعهداتها"عائلة شاليط تتّهم الحكومة اإلسرائيلية ب .٣٦
٢٠  من حملة حماس على العمالء في غزة" الشاباك"صدمة وخيبة أمل في صفوف : مصادر صهيونية.٣٧
    

    :األرض، الشعب
٢٠  "التجميد" دونم خالل فترة ٥٩٠٠االحتالل استولى على : "مركز األبحاث واألراضي".٣٨
٢١   جديد في الخليليشق طريق استيطان.٣٩
٢١  ميناء عكا التاريخي مهدد بالتهويد.٤٠
٢١  واعتقاالت ومواجهات بالقدس.. إصابة إسرائيلي.٤١
٢٢  نعيش داخل منازل حديدية في انتظار الهجمات المقبلة :فلسطينيو المستوطنات.٤٢
٢٢  تنذر بتفجر األوضاع في السجون اإلسرائيلية" األمعاء الخاوية"معركة : فروانة.٤٣
٢٢    سنوات في سجونه٨االحتالل يفرج عن أسير فلسطيني بعد قضائه .٤٤
٢٣  دعوات فلسطينية لتصعيد حمالت مقاطعة منتجات المستوطنات.٤٥
   

   :ثقافة
 ٢٣  بحث عن كتب مفقودة أو مسروقةشابان فلسطينيان يطلقان مشروعاً لل.٤٦
 ٢٣  وليد الشرفالتحليل خطاب حماس في كتاب جديد .٤٧
   

   : األردن
٢٤ منظمة نسائية تنظم سباق دراجات باالردن لجمع تبرعات من اجل غزة.٤٨
   

   : لبنان
٢٤  اتصاالت لتحييد مخيم عين الحلوة عن الوضع اللبناني: نظيم الشعبي والجماعة االسالميةالت.٤٩
٢٥  السنيورة مع المقاومة حتى عودة الفلسطينّيين إلى ديارهم.٥٠
   

   :عربي، إسالمي
٢٥   بمعاهدة الحظر النووي"إسرائيل" إلزام ىالمجموعة العربية مصممة عل.٥١
٢٥  حماسصر تدعم الحوار الحالي بين فتح وم: »الحياة«.٥٢
٢٥   عالقة جمال مبارك بإسرائيليين تُنبئ بسياسة جديدة: "هآرتس".٥٣
٢٦  األسبوع المقبلةجنة مبادرة السالم العربيللجتماع عاجل بإ تطالبلسلطة الفلسطينية ا.٥٤
٢٦   من الجامعة العربية إلقامة مركز لعالج ضحايا الحرب بغزة"ألف دوالر ٥٠".٥٥
   

   :دولي
٢٦ للخروج بصيغة مقبولة لعقدة االستيطان" إسرائيل"جهود أميركية لدى .٥٦
٢٧  المفاوضات تحمل أفضل إمكانية للتوصل إلى اتفاق سالم نهائي: ميتشل.٥٧
٢٧ نشطاء يهود يبحرون إلى غزة"... إسرائيل"ـ في تحد ل.٥٨
٢٨ تطالب الكيان بتجميد كامل ودائم لالستيطان" هيومن رايتس".٥٩
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٢٨ األمم المتحدة توفر لوازم مدرسية لطلبة فلسطينيين في لبنان.٦٠
٢٨ سعبا لم اسمع من قبل كالما مسؤوال وحريصا مثل كالم الرئيس: حاخام باريس.٦١
    

   :مختارات
٢٨  للحد من الفقرالدول العربية تشدد على التعليم كوسيلة.٦٢
    

    :حوارات ومقاالت
٢٩  هاني المصري ...  ما العمل؟-الخيارات االستراتيجية الفلسطينية .٦٣
٣١  بثينة شعبان... "السابقين"الحقائق تظهر فقط من أفواه .٦٤
٣٣  كلوفيس مقصود... االنسحابالتطبيع يأتي بعد .٦٥
٣٥  ساري حنفي... الحملة والحملة المضادة: الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان.٦٦
    

 ٤١  :كاريكاتير
***  

  
  ة المفاوضات ويحث عباس على مواصل االستيطاني بدون تغطية إعالميةالبناءنتنياهو يطالب بجعل  .١

مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ، أن ٢٦/٩/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب ذكر
معارضي تمديد تجميد البناء االستيطاني، وخاصة وزراء حكومته، تجنب إجراء مقابالت أو إطالق 

ة، يوم أمس السبت وتوجه مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلي.  تصريحات لوسائل اإلعالم بشأن تجدد البناء
احتفاالت انتهاء مدة تجميد البناء "واليوم األحد، إلى عضو الكنيست داني دنون، الذي يشرف على تنظيم 

بطلب تجنب " المجلس االستيطاني ييشاع"، وإلى الجهات ذات الصلة في ما يسمى ب"االستيطاني
وعلل مكتب رئيس .  الستيطانياالستفزاز وخفض الوتيرة اإلعالمية في التغطية على تجدد البناء ا

الوضع السياسي الحساس في ظل استمرار االتصاالت بين إسرائيل والواليات "الحكومة ذلك بحجة 
    ".المتحدة والسلطة الفلسطينية

نتنياهو دفع  عن مراسلتها من رام اهللا كفاح زبون، أن ٢٧/٩/٢٠١٠الشرق االوسط ، ونشرت 
قاء قادة المستوطنين في محاولة منه للتخفيف من مظاهر االحتفال بمساعديه للتوجه إلى المستوطنات ول

بانتهاء فترة التجميد ألعمال البناء؛ إذ يسعى نتنياهو الستئناف البناء جزئيا في المستوطنات من دون 
اإلسرائيلية، التي انطلقت -إثارة ضجة كبيرة، ألنه يعرف أن ذلك يعني نسف المفاوضات الفلسطينية 

 الماضي بعد جهود وضغوط أميركية على الفلسطينيين الذين هددوا باالنسحاب من هذه بداية الشهر
  .المفاوضات إذا ما استؤنف االستيطان

ويواصل نتنياهو االجتماع بمستشاريه كما تستمر االتصاالت الجارية بين الجانبين اإلسرائيلي واألميركي 
  .ل إلى حل وسطوبين الجانبين األميركي والفلسطيني في محاولة للوصو

وأوضحت مصادر مقربة من نتنياهو أن استمرار عملية السالم أمر مهم جدا ولذلك طلب من مختلف 
  .الجهات المعنية إبداء ضبط النفس لدى اقتراب موعد انتهاء تجميد البناء االستيطاني

ني محمود نتنياهو حث الرئيس الفلسطي من القدس، أن ٢٧/٩/٢٠١٠ ، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 
" من اجل التوصل الى اتفاقية سالم " محادثات صادقة وتسير بشكل سريع" عباس على مواصلة اجراء

اسرائيل مستعدة لمواصلة اتصاالت مستمرة خالل االيام "وقال في بيان ان  .في غضون عام "تاريخية
  ."يةالمقبلة اليجاد سبيل لمواصلة محادثات السالم بين اسرائيل والسلطة الفلسطين
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واشار نتنياهو الى احتمال الحد من نطاق عمليات البناء الجديدة وهي رسالة بدا انه يؤكد عليها في بيان 
واالحزاب ) الضفة الغربية(يدعو رئيس الوزراء سكان يهودا والسامرة "وقال البيان  .رسمي االحد

 أبدوا ضبط النفس والمسؤولية السياسية البداء ضبط النفس والمسؤولية اليوم وفي المستقبل بالضبط كما
  ."خالل شهور التجميد

وقال نتنياهو في بيانه انه كان على اتصال بكلينتون وزعيمي مصر واالردن خالل االيام القليلة الماضية 
  .بحثا عن وسيلة لضمان استمرار المحادثات الناشئة 

لصادقة والطيبة التي بدأنا للتو على مواصلة المحادثات ا"وذكر بيان اصدره مكتب نتنياهو انه حث عباس 
  ."بهدف التوصل الى اتفاقية سالم تاريخية بين شعبينا

من خالل تخفيف قيود الحركة في " طريقا كبيرا وطويال لمساعدة الفلسطينيين"وقال نتنياهو انه قطع
وض على حصار البري المفرالضفة الغربية المحتلة واشار الى التخفيف الذي جرى في االونة االخيرة لل

  .قطاع غزة
  
  قرار تجميد االستيطان" إسرائيل"إذا لم تمدد " مضيعة للوقت"عملية السالم ستكون : عباس .٢

الرئيس أن  وكاالتال مراد مراد ونقالً عن مراسلهاباريس من  ٢٧/٩/٢٠١٠ المستقبل، بيروت، ذكرت
مع ممثلين عن الجالية الفلسطيني محمود عباس أعلن من باريس في تصريح للصحافيين عقب لقاء جمعه 

  .اذا لم تمدد اسرائيل تجميد االستيطان" مضيعة للوقت"اليهودية في فرنسا أمس، ان عملية السالم ستكون 
، "المفاوضات صعبة، لكن اذا كانت هناك رغبة وجدية وقناعة، سنتخطاها بال شك"وأقر عباس بأن 

 مع ممثلي الجاليات اليهودية في العالم ألن كلنا لنا هدف واحد هو السالم وسأستمر في لقاءاتي"وأضاف 
  ".الشعوب هي التي تصنع السالم وليس القيادات

أمضينا مفاوضات وساعات طويلة مع نتنياهو وكان الحديث في العمق عن القضايا النهائية، االمن "وتابع 
ون مفاوضاتنا سرية اتفقنا على ان تك"، مضيفا "والحدود والمياه واالستيطان والقدس والالجئين واالسرى

  ".بعيدة عن وسائل االعالم حتى ال يسعى احد لتخريبها
 مع تعديالت متبادلة على الحدود وأن نشعر باالمن، لذلك ١٩٦٧نريد دولة فلسطينية على حدود "وأكد 

ايهود اولمرت على ان يكون طرف ثالث في داخل ) السابق(اتفقنا مع رئيس الحكومة االسرائيلية 
لسطينية لفترة طويلة من الزمن ليطمئن االسرائيليون على امنهم وحدودهم، وحتى نتمكن من االراضي الف

  ".تقوية قوى االمن الفلسطينية
 قال في نقالً عن الوكاالت، ان عباسنيويورك، باريس  من ٢٧/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، وأضافت 

 اجتماعاً في مقر االمم المتحدة الطائرة التي اقلّته من نيويورك الى باريس ان لجنة المتابعة عقدت
وضع اعضاء لجنة المتابعة بصورة الجهود االميركية «وبعد ان اوضح انه . بحضور عمرو موسى

موسى ابلغنا ان موعد اجتماع لجنة المتابعة «، قال ان »الكبيرة التي تبذل في خصوص المفاوضات
كالً من اللجنة المركزية لحركة « ان وأوضح عباس. »في القاهرة) اكتوبر( تشرين االول ٤سيكون يوم 

فتح والقيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستعقد اجتماعاً لمناقشة موضوع 
استمرار المفاوضات في ضوء ما ستتخذه الحكومة االسرائيلية من قرارات في شأن تجميد االستيطان إن 

وقال ان هذه الهيئات ستعقد . »مرار التجميد او استئناف االستيطانكان سلباً او ايجاباً، اذا كان است
  .»قبل اجتماع لجنة المتابعة العربية«اجتماعاتها 

سيلتقي ساركوزي اليوم «وقال ابو ردينه لدى وصول عباس الى باريس، ان الرئيس الفلسطيني 
وضات وضرورة استمرار تجميد اللقاء سيتناول تطورات العملية السلمية والمفا«، موضحاً ان »االثنين

  .»االستيطان
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  المفاوضات ستتوقف في ظل استمرار االستيطان: ماهر غنيم .٣
 جدد وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان، المهندس ماهر غنـيم، موقـف             : منتصر حمدان  -رام اهللا   

التوجـه لمجلـس    القيادة الفلسطينية برفض استمرار المفاوضات في ظل استمرار االستيطان والتلـويح ب           
 كشف فيه غنيم عـن وجـود         االمن الدولي في حال واصلت اسرائيل البناء في المستوطنات، في وقت          

  . وحدة استيطانية٣٧٦٧٩مخطط لبناء 
ألف وحدة استيطانية بين ما تم تنفيذه ويجري تنفيذه         ) ٥٢( واوضح غنيم خالل مؤتمر صحفي ان قرابة        

في الضفة التي   » c«لقدس، ومناطق األغوار، والمناطق المصنفة      حاليا وما يخطط له، تتركز في محيط ا       
  .هي أكثر المناطق الفلسطينية تعرضا لالنتهاكات االسرائيلية

اذا تواصل االستيطان فان موقفنا واضح وعبر عنه الرئيس محمود عباس اكثر من مـرة، لـن                 « وقال  
الستيطان خالل عشرة اشهر ماضـية       رغم اعالنها تجميد ا    إسرائيل، موضحا ان    »تكون هناك مفاوضات  

وحدة استيطانية، فيما بلغ عدد الوحدات التي يجهز لعقود العمل          ) ١٥٢٠( اال انها واصلت عملية البناء ل     
  .٢٠٦٦فيها 

هـذه  » وقال غنيم الذي اسند حديثه بمعلومات تفصيلية حول االستيطان خالل االشهر العشرة الماضية،              
طالب الفلسطينية بضرورة وقف االستيطان كشرط لمتابعة المفاوضات من         المعلومات تدلل على أهمية الم    

  .»ناحية، وأهمية تدخل المجتمع الدولي لحماية الحقوق الفلسطينية من ناحية أخرى
 ٢٧/٩/٢٠١٠الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  حركتي فتح وحماس الى مصالحة حقيقة تنهي االنقسام الداخلي يدعو الدين الشاعر ناصر .٤

ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء ووزير التربية في الحكومة السابقة، حركتي            .  دعا د  - لحم بيت
  .فتح وحماس الى مصالحة حقيقة تنهي االنقسام الداخلي

أن حصول مصالحة حقيقية تقود لشراكة سياسية كاملـة هـو صـمام األمـان               " :" معا"وقال الشاعر ل  
لكن، وحتى نحصل على كلمة الـسر       . بعض بوادر المصالحة أخيراً   ونأمل أن تكون قد الحت      . للمجتمع

للمصالحة، ال بد من تنفيذ تفاهمات وإجراءات بينية داخل الوطن تؤسس لتلك المصالحة وتحفظ النـسيج                
نريد للناس أن يعيشوا حياتهم كالمعتاد وفق نظام يحرص علـيهم وقـانون ال يميـز                . المجتمعي في البلد  

وهـذا أفـضل    .  ساعة الصفر للمصالحة تكون كل األمور جاهزة على أرض الواقع          ثم إذا حانت  . بينهم
  ".كثيراً من تأسيس العراقيل والعقبات في وجه المصالحة ومن وضع العربة أمام الحصان

قد يكون هناك رغبة بالحرب األهلية لدى بعض المعنيين بخراب البلد، ولعلهم يسعون إلى              :"وقال الشاعر   
  .س ما يريده الشرفاء في البلد من كل فصيٍل كما أفهمذلك، لكن هذا لي

  ٢٦/٩/٢١٠، وكالة معاً اإلخبارية
 

  محللون فلسطينيون يتوقعون أزمة سياسية ويستبعدون انتفاضة جديدة .٥
توقع محللون سياسيون فلسطينيون أن يسبب ملف االستيطان أزمة سياسية حادة بين : )ب.ف .أ (

ال أنهم استبعدوا نشوب انتفاضة فلسطينية جديدة على غرار انتفاضة عام إ" اإلسرائيليين"الفلسطينيين و
اعتقد انه ستكون هناك أزمة جديدة مثل األزمة التي "وقال استاذ العلوم السياسية سميح شبيب   .٢٠٠٠

لكن هذه المرة، اعتقد أن فشل "وأضاف " . ٢٠٠٠وقعت عقب مفاوضات كامب ديفيد في العام 
ألطراف الفلسطينية من بعضها، وال اعتقد أن تكون هناك انتفاضة فلسطينية ثالثة، المفاوضات سيقرب ا

  " .قد تغذي فكرة إشعال انتفاضة فلسطينية" إسرائيل"لكن 
من جانبه، قال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم إن األمور ال يمكن لها أن تتطور أكثر من احتجاجات 

من الطبيعي أن تكون هناك حاالت "وقال  .واصلة االستيطان على م" إسرائيل"سلمية، في حال أصرت 
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من الشد والحراك الجماهيري، لكني ال أتوقع وال بأي شكل من األشكال أن تتطور األمور أكثر من 
  )".سلمي(حراك جماهيري 
 الفرق ما بين فشل مفاوضات كامب ديفيد والفشل المتوقع للمفاوضات الحالية أن العالم"وأشار إلى أن 

الحالية " اإلسرائيلية"لسوء حظ الحكومة "وقال  ".حمل سبب فشل مفاوضات كامب ديفيد للجانب الفلسطيني
إن إمكانياتها في حرف األمور مثلما فعلت عقب كامب ديفيد غير متوفرة اآلن لديها، والعالم كله مجمع 

  " .مسؤولية فشل المفاوضات بسبب االستيطان" إسرائيل"اليوم على تحميل 
  ٢٧/٩/٢٠١٠، ةلخليج، الشارقا

  
   سلطة رام اهللا باإلفراج عن الصحفيين ووقف مالحقتهمتطالبالحكومة في غزة  .٦

طالب المكتب اإلعالمي التابع لوزارة اإلعالم بغزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بضرورة : غزة
بواقع الصحفيين ووقف إطالق سراح الصحفيين المعتقلين في سجون أجهزتها األمنية، والتفكير 

ودعا المكتب، في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي  .مالحقتهم
من كل عام، الصحفيين الفلسطينيين بضرورة ) سبتمبر(يصادف في السادس والعشرين من شهر أيلول 

، "ا على واقع العمل الصحفيالتوحد وترتيب الصف وإنهاء حالة الوصاية التي يحاول البعض فرضه"
مطالبا كافة الجهات والمؤسسات الدولية والعربية المدافعة عن حرية الصحافة والصحفيين، وخاصة 
االتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمات حقوق اإلنسان، إلى التدخل لحماية 

  ".الدفاع عن حياتهم وسالمتهمالصحفيين الفلسطينيين في الضفة وتمكينهم من مواصلة عملهم و
  ٢٦/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  "البناء"ب ويصف لقاء األحمد المصالحة يشير إلى تقدم في ملف مشعل .٧

  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أندمشقمن  ٢٦/٩/٢٠١٠ سي أن أن، موقعنشر 
 عن إحراز تقدم في ملف  األحد، أن الحوار الذي جرى مؤخراً مع وفد حركة فتح، أسفرCNN لكشف

  .المصالحة بين أكبر فصيلين فلسطينيين
والتقى مشعل، مع وفد من حركة فتح، برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية وعضو اللجنة المركزية للحركة، 
عزام األحمد، مساء الجمعة وصباح السبت، حيث تمت مناقشة عدد من النقاط الخالفية بين الجانبين، 

  .للمصالحة، التي تم التوصل إليها بوساطة القاهرة" لورقة المصريةا"والتي وردت في 
نعتقد : " السبتCNNوقال مشعل في مقابلة مع الزميل نيك روبرتسون، كبير المراسلين الدوليين لشبكة 

  ."أن االجتماع سوف يساعد في التوصل إلى تفاهم مشترك مع فتح، ويدفع باتجاه تحقيق المصالحة
  ."إذا اتفقنا داخلياً على هذه األمور، فسوف نفتح الطريق أمام تسوية فيما بيننا: "وشدد مشعل قائالً

  ."     فالهدف هو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة: "وأضاف
وذكر مشعل أن لقاءه مع وفد فتح جاء كنتيجة للقائه مع مدير المخابرات المصرية، عمر سليمان، أثناء 

  .أيلول الجاري/ ة أواخر شهر رمضان الماضي، أي في أوائل سبتمبرفي مكة المكرم" العمرة"أدائهما 
نقال عن مراسلها من القاهرة عبد المنعم حالوة أن  ٢٧/٩/٢٠١٠لشرق، قطر، في سياق أخر ذكرت ا

بالدعم القطري المستمر للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية التي تخوض حربا خالد مشعل أشاد  
سرائيلي، والتي تأتي تأكيدا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل مقدسة ضد االحتالل اإل

  .ثاني أمير البالد المفدى، والذي يتمتع بشجاعة وذكاء منقطع النظير
وقال مشعل في رده على سؤال حول الدور القطري في دعم المقاومة والشعب الفلسطيني خالل الحوار 

، إن قطر تستغل عالقاتها الجيدة مع جميع دول العالم "ون بوستهفنجت"المطول الذي أجراه مع موقع 
خاصة الواليات المتحدة األمريكية وتسخرها لخدمة القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوق الشعب 
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الفلسطيني، حتى بالنسبة للعالقات القطرية مع إسرائيل فإن قطر كان لديها الحد األدنى من العالقات لكنها 
  .إبان حرب غزة تضامنا مع موقف المقاومة، وهو كان أمرا مهما بالنسبة للفلسطينيينقطعتها تماما 

وأوضح مشعل أنه في الوقت الذي فشلت فيه العديد من الدول في الوصول إلى النموذج المثالي الناجح 
وأضاف أن دوال مثل قطر . الذي يلفت انتباه اآلخرين، فإن قطر استطاعت الوصول لهذا النموذج

سودان وسوريا وتركيا وإيران لديها بعض المقومات المشتركة، لكنها ليست متطابقة مع بعضها، فلكل وال
  .دولة طريقة عملها الخاصة ومصالحها التي تحرص عليها

وشدد مشعل على أنه لم يعد هناك النظرة المتشددة في التعامل مع الموقف، فال يجب أن نقسم أنفسنا، 
، موضحا أن ١٠٠% المتحدة والغرب، أو نقبل بجميع شروطهم بنسبة حيث نكون معادين للواليات

شعوب المنطقة تتطلع إلى القيادات التي تحقق أحالمها وتطلعاتها فهم يبحثون عن النموذج الذي يوفر لهم 
الديمقراطية واإلصالحات الداخلية والنجاح االقتصادي، باإلضافة للعدالة االجتماعية واالستقاللية في 

هم السياسية، وبعيدا عن االنصياع للتهديدات اإلسرائيلية، وكذلك عدم الدخول في الحروب بالوكالة قرارات
عن أحد، أو أن يكونوا ممثلين للسياسات األمريكية والغربية، وأوضح أن الشعوب تبحث عن االحترام 

  .بعيدا عن معاداة اآلخرين وهو ما نريده أيضا
ة وحصارها لغزة وانتهاكاتها لحق الشعب الفلسطيني، وتصرفاتها التي وحول المواقف اإلسرائيلية المتشدد

تخدم موقف حماس وتزيد شعبيتها، يرى مشعل أن إسرائيل قامت بالعديد من التصرفات غير المقبولة 
مثل الحرب على غزة واالعتداء على أسطول الحرية، واغتيال المبحوح واالستمرار في األنشطة 

 إلى البدو في النقب، وجميع تلك التصرفات ال تخدم مصالحها بأي حال من االستيطانية، واإلساءة
وهم بهذا يرتكبون خطأ ضد مصالحهم، .األحوال، فإسرائيل تبحث عن مزيد من النفوذ والقوة في المنطقة

وال يتركون أي فرصة لصنع مستقبل إسرائيل، مؤكداً أن االحتالل ليس له مستقبل ولن يحصل على 
ا، ورغم أن إسرائيل تتمتع بالقوة اآلن وقوتها تفوق الواليات المتحدة، ونحن نعلم أن ميزان الشرعية أبد

  .القوة ليس في صالحنا اآلن، لكن المستقبل لنا وسيفوز الفلسطينيون في النهاية
  
  "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية" في اجتماعات مشاركتها تعلق "الشعبية" .٨

اعلنت تعليق » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، أن  دمشقمن ٢٧/٩/٢٠١٠ندن، الحياة، لنشرت 
القيادة «مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسبب ما وصفته قرار 

 . االسرائيلية- العودة الى المفاوضات المباشرة في ظل الشروط االميركية » المتنفذة في منظمة التحرير
في دمشق ان ذلك ال يعني » الحياة«ماهر الطاهر ل » الشعبية«في الوقت نفسه، قال مسؤول الخارج في 

خالد مشعل » حماس«للمنظمة، الفتاً الى ان رئيس المكتب السياسي لحركة » صيغ بديلة«االنخراط بأية 
  .»الشعبية«الحركة بقرار » ترحيب«اتصل به امس ليبلغه 

تمر صحافي عقده ثالثة من قادتها في رام اهللا، وهم كل من نائب االمين العام في مؤ» الشعبية«وحذرت 
للجبهة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبدالرحيم ملوح، وعضو المكتب السياسي للجبهة النائب 
خالدة جرار، ومسؤول دائرة االعالم الحزبي في الجبهة عمر شحادة، من استمرار المفاوضات في ظل 

الرعاية األميركية والمحاوالت اإلسرائيلية المدعومة اميركياً بفرض مطلب االعتراف «أسموه ما 
بإسرائيل دولة يهودية للشعب اليهودي على جدول اعمال المفاوضات، اضافة الى استمرار االستيطان 
، والتهويد والحصار، والتمادي في نهج التفرد واالستهتار في صيغ العمل الفلسطيني المشترك

  .»واالستخفاف بالرفض السياسي الفصائلي والمجتمعي
وقالت جرار ان تعليق الجبهة اجتماعاتها في اللجنة التنفيذية ال يعني انخراطها في اي اطر بديلة لمنظمة 
. التحرير، مؤكدة رفض الجبهة تحويل مؤسسات المنظمة الى هياكل شكلية، وكذلك التنكر لها من البعض

اضلت وستبقى تناضل من اجل اصالح منظمة التحرير وتطويرها واعادة بنائها واضافت ان الجبهة ن
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على اسس وطنية وديموقراطية عبر االنتخابات الشاملة على اساس التمثيل النسبي الكامل، وفقاً لما جاء 
  .٢٠٠٦، ووثيقة الوفاق الوطني في حزيران ٢٠٠٥في اعالن القاهرة في آذار 

ري من المفاوضات المباشرة، وإعادة بناء استراتيجية فلسطينية جديدة ودعا ملوح الى الخروج الفو
  .للعمل

 عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية  أنبيت لحم من ٢٦/٩/٢٠١٠معا اإلخبارية، وكالة وذكرت 
لتحرير فلسطين جميل مزهر اعتبر أن قرار تعليق الجبهة للمشاركة في جلسات اللجنة التنفيذية لمنظمة 

ر الفلسطينية، هو قرارا تكتيكي واعتراضي للتعبير عن رفض العودة للمفاوضات التي أثبتت فشلها التحري
طيلة االعوام الماضية، مبينا ان هذا القرار ال يعني االنسحاب من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 

  .الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 
ة سيكون ورقة قوة في يد الرئيس ابو مازن يستطيع من واوضح مزهر ان قرار الشعبية بتعليق المشارك

خاللها تحدي اي جهة تحاول الضغط عليه من اجل االستمرار في المفاوضات في ظل التعنت 
  .االسرائيلي

  
   لقاء ثان بين حماس وفتح في دمشق األسبوع المقبلعنأبو مرزوق يعلن  .٩

 نائب رئيس ، أنالقاهرة صالح جمعةن نقال عن مرسلها م ٢٧/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن،  نشرت
المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور موسى أبو مرزوق، أعلن أنه تم االتفاق على عقد لقاء ثان بين 
حركتي حماس وفتح في دمشق األسبوع المقبل من أجل التفاهم على كل المشكالت العالقة بشكل شامل 

  .وصياغتها في ورقة للتوقيع عليها
بعد االنتهاء من ورقة التفاهمات ستقوم «إنه : في اتصال هاتفي» الشرق األوسط«رزوق لوقال أبو م

مصر بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية للقاهرة للتوقيع على االتفاق من أجل إعالن المصالحة الوطنية 
 عليه في ، موضحا أن مسار الحوار الجاري اآلن تم االتفاق»الفلسطينية، على قاعدة ال غالب وال مغلوب

مكة المكرمة بين الوزير عمر سليمان وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث أكد 
  . فلسطيني إلنهاء المشكالت العالقة- الوزير سليمان عدم ممانعته في المضي قدما في اتفاق فلسطيني 

ل  ذكرت مصادر فلسطينية متطابقةمن دمشق أن مصادر  ٢٧/٩/٢٠١٠ الحياة، لندن، وذكرت
الجبهة «ان لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ومسؤول الخارج في » الحياة«

ماهر الطاهر سيعقد اليوم قبل حصول لقاء موسع للفصائل الفلسطينية، بحيث يجري تداول » الشعبية
اسرائيل وموضوع الوضع الفلسطيني واتخاذ قرار من المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية و

برئاسة » فتح«بإطالع حلفائها على نتائج الحوار مع وفد » حماس«االستيطان، اضافة الى قيام قيادة 
  .عزام االحمد الجمعة الماضي

، »فتح«خالل الحوار مع » االجواء كانت ايجابية«وأضاف الطاهر ان مشعل أبلغه خالل االتصال ان 
فلسطينية تناقش اوالً بين الحركتين، ثم تناقش مع باقي الفصائل، وانها وافقت على التوصل الى تفاهمات 

» حماس«وأشارت المصادر الى ان اللقاء الثنائي بين . على ان يجري توقيع الورقة المصرية في القاهرة
بزيارة القاهرة وفق » حماس«سيعقد بداية الشهر المقبل، وان االمور تسير باتجاه قيام وفد من » فتح«و 
  .الذي جرى بين مشعل والجانب المصري» مالتفاه«
  
   النقاط الخالفية التي تمت حلحلتها في الحوار بين فتح وحماستكشفمصادر فلسطينية  .١٠

النقاط الخالفية الواردة » الحياة«كشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل :  جيهان الحسيني-   دمشق–القاهرة 
 تم التوصل الى تسوية في شأنها بين والتي» حماس«و » فتح«في الورقة المصرية بين حركتي 

، تم االتفاق بين الجانبين على تحديد »لجنة االنتخابات«وقالت إنه بالنسبة الى مسألة تشكيل . الحركتين
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أسماء اعضائها بالتوافق، الفتاً إلى أن معالجة هذا المقترح ستكتمل بعد عرض االسماء على الرئيس 
  . عليها حتى يمكن صدور مرسوم في شأنهاوأخذ موافقته) أبو مازن(محمود عباس 

تم االتفاق على أن تحال النقاط الخالفية على اللجان األمنية «: وعن الملف األمني، قالت المصادر
المختلفة لبحثها والتوصل إلى صيغة توافقية بحيث تكون جاهزة لطرحها في جولة الحوار المقبلة 

 داعية إلى ضرورة منح الفرصة الكافية للجان األمنية ،»المرتقب عقدها في دمشق مطلع الشهر المقبل
لتقوم بعملها في بحث القاضايا األمنية ومناقشتها من أجل محاولة إيجاد مخرج مناسب ومقنع يقبل به 

  .الطرفان
تم االتفاق على إعادة العبارة التي تم التوافق عليها خالل «: وعن بند منظمة التحرير، قالت المصادر

االطار القيادي (، موضحة أن األمر يتعلق بالمرجعية »ر وحذفت في الورقة المصريةجلسات الحوا
التي سيتم تشكيلها إلى حين إجراء انتخابات يكون من أبرز مهماتها معالجة القضايا المصيرية ) الموقت

 هذا االطار تم والتي تتعلق بالشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق، الفتة إلى أن بنداً في مهمات
أن مهمات هذا االطار القيادي الموقت غير قابلة للتعطيل «حذفه في الورقة المصرية، وهو ينص على 

  .»باعتبارها إجماعاً وطنياً تم التوافق عليه
  ٢٧/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   نار جنوب الخليلإطالق مستوطنين في عملية إصابة تتبنيان "سرايا القدس" و"األقصىكتائب " .١١

جراء تعرض سيارتهما " االحد "  ذكرت االذاعة العبرية ان مستوطنا وزوجته اصيبا مساء:القدس المحتلة
  . عموريم جنوب الخليل - الطالق النار بالقرب من مستوطنة تانا

واضافت المصادر التي وصفت اصابة المستوطنين بالطفيفة ان مجموعه مسلحة اطلقت النار باتجاه 
مستوطنين ما ادى الى اصابة رجل وزوجته كانا في احدى السيارتين وجرى نقلهما سيارتين تابعتين لل

الى مستشفى سوروكا ، ووصفت المصادر حالة المستوطنة بالمتوسطة وهي حامل في الشهر التاسع، 
  .وزوجها بالطفيفة

ى الخامسة هذا وتبنت كتائب االقصى وسرايا القدس العملية في بيان مشترك وقالت انها تاني في الذكر
  .عشرة الستشهاد أمين عام ومؤسس حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

  ٢٧/٩/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 
  
   دليل على فشل القمع األمني بالضفةالخليلعملية : أبو زهري .١٢

باركت حركةحماس عملية الخليل البطولية، التي أسفرت عن إصابة اثنين من المغتصبين الصهاينة : غزة
  ".تأتي في سياق عمليات المقاومة ضد جرائم االحتالل"مختلفة، مشددة على أنها بجروح 

في تصريحٍ خاصٍ أدلى به مساء اليوم األحد " حماس" سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة .دوقال 
تأتي في سياق استمرار عمليات "إن عملية الخليل الجديدة، ": المركز الفلسطيني لإلعالم"ل) ٩-٢٦(

ومة ضد جرائم االحتالل، وخاصة جرائم االستيطان، التي تجري في ظل غطاء من استمرار المقا
دليل على فشل عمليات القمع األمني التي "وأكد أن هذه العملية  ".فتح"المفاوضات المباشرة مع سلطة 

  ".مورست في الضفة المحتلة في اآلونة األخيرة
  ٢٦/٩/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   فورا من المفاوضاتباالنسحابحماس تطالب عباس  .١٣
طالبت حركة حماس أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس باالنسحاب فوراً من :   أشرف الهور- غزة 

محادثات السالم وإعالن انتهائها كرد على إصرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة 
  .االستيطان

إصرار رئيس 'نسخة منه ' القدس العربي'ث باسم الحركة في تصريح تلقت وقال فوزي برهوم المتحد
حكومة االحتالل نتنياهو على استمرار االستيطان في ظل المفاوضات تأكيد على أن نتنياهو كان يريد 

  .'من المفاوضات غطاء الستمرار التهويد واالستيطان واستكمال مشروعه الصهيوني
و جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومنزلق خطير سيدفع ثمنه كل أبناء ه'وأكد أن استمرار المفاوضات 

  .'شعبنا، وسيكون على حساب التوافق الوطني الرافض بمجمله هذه المفاوضات العبثية
وأشار إلى أن المطلوب من الرئيس محمود عباس في ضوء ما يجري من غطرسة وصلف إسرائيلي 

ه انتهاءها والتوجه مباشرة لدعم وانجاز مشروع االنسحاب الفوري من هذه المفاوضات وإعالن'
  .'المصالحة حتى يتم إعادة االعتبار للمشروع الوطني المبني على الحقوق والثوابت

وإنهاء حالة االستفراد الصهيوني 'وأكد على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية وتوحيدها، 
  .'ذه التحدياتواألمريكي لطرف فلسطيني حتى نواجه جميعاً كافة ه

مرحلة جديدة لمغادرة مربع الصمت والمواقف الخجولة 'وحث الناطق باسم حماس الدول العربية بأن تبدأ 
باتجاه دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية األرض والشعب والمقدسات الفلسطينية، وفضح 

  .'جرائم االحتالل من خالل مواقعهم في دوائر صناع القرار
  ٢٧/٩/٢٠١٠ربي، لندن، القدس الع

  
   في األمم المتحدة استجدائي وضعيف وال جديد فيهعباسخطاب : المصريمشير  .١٤

انتقد القيادي في حركة حماس مشير المصري اللغة التي تحدث بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود  غزة
  ". جديد فيهااستجداء ضعيفة ال"عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتجدة، ووصفها بأنها لغة 

تكرار الرئيس محمود عباس لوصف ما جرى في " قدس برس"واعتبر المصري في تصريحات خاصة ل
خطاب محمود عباس أمام الجمعية : "، وقال"حماس"غزة بأنه انقالب عن الشرعية بمثابة التحريض على 

تمع الدولي على العامة لألمم المتحدة خطاب ضعيف واستجدائي، وهو يكرر نفسه دائما، ويحرض المج
، وهذا كله يأتي في ذات النهج االنهزامي الذي اعتمده محمود عباس "انقالبية"بوصفها بأنها " حماس"

، على حد "وفريقه، وهو نهج ال يقدم وال يؤخر شيئا، فمحمود عباس ال يمثل إال نفسه وهو فاقد للشرعية
  .تعبيره

  ٢٦/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
   ألي عدوان مهما بلغ حجمهنتصدىس: فلسطينيةوفصائل " القسام" .١٥

أكدت عدة تنظيمات فلسطينية في قطاع غزة انها تأخذ تهديدات الجيش اإلسرائيلي : أشرف الهور - غزة 
بشن حرب جديدة ضد القطاع على محمل الجد، وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس 

  .جاهزيتها لصد أي هجوم
التهديدات الصهيونية هي تمهيد من االحتالل 'لقسام في تصريح صحافي وقال أبو عبيدة، الناطق باسم ا

يشن عدواناً متواصالً '، مشدداً في الوقت نفسه على أن االحتالل 'للرأي العام العالمي بشن العدوان
وأكد أن هذا األمر يأتي في إطار . 'ويحاول أن يسوق أن الذي جرى بالعدوان الماضي لم يكن دمويا

وأضاف . ، مشدداً على أن هذه التهديدات لن تخيف المقاومة ولن تربك صفوفها'يةالحرب النفس
  .'سنتصدى ألي عدوان مهما بلغ حجمه'
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وأشار إلى أن كل المؤشرات السياسية على األرض والميدان تشير إلى نوايا إسرائيل توجيه ضربة لغزة 
  .أو البدء بشن عدوان، سواء موسعا أو جزئيا

ى األرض من تدريبات واستبدال للقادة ولأللوية العسكرية الصهيونية واالنتشار ما يجري عل'وقال 
  .'الموسع على الحدود مع غزة، يدل على أن الذي يحضر للحرب االحتالل وليس المقاومة

قالت كتائب المقاومة الوطنية الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية انه البد من أخذ تهديدات  في السياق
بشكل 'وأشارت الى أنها ستواجه أي حرب قادمة . شن حرب جديدة على غزة على محمل الجداالحتالل ب

  .'جديد ونوعي
طورت وجددت أساليبها وقدراتها بشكل كبير بعد الحرب األخيرة على غزة 'وأكدت في بيان لها أنها 
  .'واستخلصت الدروس منها

ها والسرعة في تشكيل غرفة عمليات مشتركة زيادة التنسيق فيما بين'وطالبت كافة األذرع العسكرية ب 
، كذلك 'ورفع مستوى الجاهزية في الميدان تحسباً ألي عدوان وإخراج المقاومة من معضلة االنقسام

  .طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان ورفع الحصار
النوايا الحقيقية تعكس 'من جهتها قالت جبهة النضال الشعبي ان تهديدات االحتالل بشن حرب جديدة 

، وقال أنور جمعة الناطق اإلعالمي للجبهة في قطاع غزة في تصريح صحافي ان 'للحكومة اإلسرائيلية
تصريحات قائد كتيبة غزة في جيش االحتالل والتي نشرتها الصحافة اإلسرائيلية والتي هدد فيها بشن 

ايا العدوانية لحكومة نتنياهو اليمينية تظهر بجالء النو'حرب قاسية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
المتطرفة وتثبت من جديد أن االحتالل اإلسرائيلي هو العقبة الحقيقية في طريق تحقيق األمن واالستقرار 

  .'والسالم في المنطقة
  ٢٧/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
   مصر لدبابشل جديد عقب اعتقامخبأنقل شاليط إلى ": يديعوت" .١٦

االسرائيلية الصادرة امس، أن الفصائل الفلسطينية اآلسرة " يديعوت أحرونوت" صحيفة ذكرت: رام اهللا
للجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط نقلته إلى مخبأ جديد عقب اعتقال السلطات المصرية منذ نحو أسبوعين 

  .مسؤول جهاز األمن الداخلي في حكومة حماس المقالة في غزة محمد دبابش
 نقل شليط من مكان احتجازه إلى مكان آخر فور إعالن قيام أجهزة األمن وقالت الصحيفة إنه تم

يعرفون مكان احتجاز " حماس"المصرية باعتقال دبابش، مضيفة ان األخير بين قالئل من مسؤولي 
" حماس"وأضافت أن تصريحات األمن المصري التي أطلقت أخيراً حول نية عناصر من حركة . شليط

 ١١ائيل من سيناء المصرية كانت بناء على اعترافات دبابش خالل اعتقاله على إسر/إطالق صواريخ 
  .يوماً في مصر

  ٢٧/٩/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  
   مخيب لآلمال"منظمة التحرير" مشاركتها في اجتماعات تعليق "الشعبية"قرار : دحالن .١٧

 أن حركة فتح بونكفاح ز، رام اهللا نقال عن مراسلها من ٢٧/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن،  نشرت
، وقال عضو اللجنة المركزية لفتح محمد دحالن، »المخيب لآلمال«وصفت قرار الجبهة الشعبية ب

الجبهة الشعبية اعتادت في السابق تعليق مشاركتها في المنظمة، «لوكالة األنباء الفلسطينية الرسمية إن 
لعودة إلى صفوف منظمة التحرير وهذه ليست المرة األولى التي تتخذ فيها هذا القرار، وعليها ا
، وأضاف دحالن أن هذا القرار »الفلسطينية، وأن تدعم صمود القيادة في وجه الضغوط التي تمارس

يأتي بالتزامن مع صمود الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتأكيد على «
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ابت الفلسطينية التي حددتها المنظمة المتمثلة في إقامة الموقف الفلسطيني الحازم في عدم التنازل عن الثو
  .» وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود األرض التي احتلت عام 

متمسك بالثوابت الوطنية وسط الضغوط العالمية الكبيرة «وأكد دحالن أن الوفد الفلسطيني المفاوض 
 الوقوف إلى جانبه وحمايته في ظل االستهداف اإلسرائيلي للشعب الممارسة عليه، وعلى الجميع

  .»الفلسطيني والمساعي الدولية لدفع الجانب الفلسطيني إلى تقديم تنازالت في موضوع االستيطان
نقال عن مراسلها من رام اهللا وليد عوض  ٢٧/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، في السياق نفسه ذكرت 

ال اجد اي مبرر لهذه  ' قال'القدس العربي'للجنة المركزية لحركة فتح لجمال محيسن عضو ا. أن د
، مشددا على ان الوفد 'الشعبية'الخطوة ولكن تعودنا على خطوات دراماتيكية من اخواننا في الجبهة 

  .الفلسطيني الذي ذهب للواليات المتحدة تمسك بكل الثوابت الفلسطينية والتصلب حولها
التخلي عن الرعاية االمريكية للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين ' الشعبية'وانتقد محيسن مطالبة 

واالسرائيليين وعقد مؤتمر للسالم تحت رعاية االمم المتحدة، منوها الى ان الذي يقود العالم حاليا هي 
مشيرا الواليات المتحدة االمريكية، وهي التي تصدر االوامر لجميع الدول في العالم وخاصة المؤثرة، 

  . الى ان واشنطن هي التي تحدد لروسيا اي دول تبيعها السالح ونوعيته
  
   موت بالنسبة للفلسطينيينأو حياة مسألةاالستيطان : دحالن .١٨

محمد دحالن موضوع االستيطان مسألة حياة أو " فتح"  اعتبر القيادي في حركة:علي سمودي - رام اهللا 
 .ه لن تكون هناك مفاوضات إذا استمر البناء في المستوطناتموت بالنسبة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن

وأضاف دحالن عضو اللجنة المركزية ، أن رئيس الطاقم الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ال يزال 
  .في انتظار معجزة في االتصاالت التي يجريها مع اإلدارة األمريكية

  ٢٧/٩/٢٠١٠، )األراضي المحتلة(القدس 
  
  المفاوضات لن تؤدي إلى نتيجة: ي في دمشقن اإليرارالسفيشلح يلتقي  .١٩

الشعب «رمضان عبد اهللا شلح أن » الجهاد اإلسالمي«أكد األمين العام لحركة  : جانبالت شكاي- دمشق 
المفاوضات التي تجري بين السلطة «، مشددا على أن »الفلسطيني لن يسمح لآلخرين بتقرير مصيره

ونقلت مصادر ديبلوماسية إيرانية عن شلح تأكيده خالل لقائه  .» نتيجةالفلسطينية وإسرائيل لن تؤدي إلى
. »الشعب الفلسطيني يرفض هذه المفاوضات«السفير اإليراني في دمشق احمد موسوي أمس، أن 

هذا الدعم «موسوي جدد التأكيد على مواصلة إيران لدعمها للمقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن «وذكرت أن 
بحث الجانبان آخر التطورات في المنطقة والسيما «: وتابعت .»استها الخارجيةيشكل أولوية في سي

  .»األوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة في ضوء المفاوضات المباشرة
  ٢٧/٩/٢٠١٠الراي، الكويت، 

  
   ويبحثان المصالحة عزام األحمديستقبلحواتمة  .٢٠

نايف حواتمة » يموقراطية لتحرير فلسطينالجبهة الد«استقبل األمين العام ل  : جانبالت شكاي-دمشق 
إن » الديموقراطية«وقال مصدر مسؤول في  .عزام األحمد» فتح«عضو اللجنة المركزية لحركة 

االجتماع بحث في الجهود الرامية الستئناف عملية المصالحة الفلسطينية والنتائج التي توصل لها وفد «
 دمشق مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد فتح في اللقاءات التي أجراها في هذا الشأن في

بداية «بالنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الشأن، معتبرة ان االجتماع «ورحبت الديمقراطية  .»مشعل
  .»مشجعة الستكمال الحوار بصيغة وطنية شاملة

  ٢٧/٩/٢٠١٠الراي، الكويت، 
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  إلى الصفر يئد السالم ويعيد المفاوضات نتنياهوتعنّت  :شعث .٢١

، أن استمرار إسرائيل في »عكاظ«أفاد قيادي في حركة فتح قي تصريحات ل :  فهيم الحامد-  جدة
مشاريعها االستيطانية سيجهض حتما على المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية التي ترعاها واشنطن، 

وقال نبيل شعث عضو  ويبدد كافة الجهود الدولية إليجاد سالم عادل وشامل في منطقة الشرق األوسط،
إن الفلسطينيين حريصون على السالم، بيد أنه أشار أن االستيطان عقبة في : اللجنة المركزية لحركة فتح

طريق السالم، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية متمسكة بالقانون الدولي واالتفاقيات الموقعة وخطة خارطة 
إن «وتابع قائال  . بوقف جميع األنشطة االستيطانيةالطريق والمبادرة العربية، التي تطالب اإلسرائيليين

رفض إسرائيل االستجابة تجاه ضرورة وقف االستيطان الستمرار المفاوضات يعتبر وأدا للسالم وتدميرا 
  .»للعملية العلمية، وسيعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر

  ٢٧/٩/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
  
  أمر حاسم لتوحيد المؤسساتتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية : منيب المصري .٢٢

قال رجل األعمال الفلسطيني، منيب المصري، رئيس وفد المصالحة :  صالح جمعة- القاهرة
، إنه قام برفقة هاني المصري، مدير »الشرق األوسط«الفلسطينية، الذي كان في زيارة للقاهرة أمس ل

يارة إلى غزة، واصفا تلك لإلعالم واألبحاث والدراسات وعضو وفد المصالحة، بز» بدائل«مركز 
الزيارة واجتماعه مع قيادات حركتي حماس وفتح وكل القوى الفلسطينية بأنها كانت مهمة وناجحة، 

  .وتمت بالتنسيق مع مصر بصفتها الدولة التي تقود المصالحة وترعاها
يادي اإلطار الق: وأوضح المصري أن هناك أربع نقاط تحول دون توقيع حركة حماس على الورقة هي

المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصالحياته أثناء الفترة االنتقالية، وتشكيل لجنة ومحكمة االنتخابات، 
  .وتشكيل اللجنة األمنية العليا وتحديد صالحياتها، ومسألة المعتقلين السياسيين

قدمت إن المالحظات على الورقة المصرية ال تقتصر على مالحظات حماس، فقد «وقال المصري 
الكثير من الفصائل والشخصيات الوطنية األخرى مالحظات كثيرة، أهمها االعتراض على صيغة تشكيل 
لجنة فصائلية مشتركة، أثناء المرحلة االنتقالية، بدال من حكومة واحدة تحكم في الضفة الغربية وقطاع 

  .»غزة
ة، بناء على إعالن القاهرة عام وطالب المصري، للخروج من هذا المأزق، بتشكيل قيادة فلسطينية مؤقت

  .، وما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الشامل، فور التوقيع على الورقة المصرية٢٠٠٥
واعتبر المصري أن تشكيل حكومة واحدة أثناء المرحلة االنتقالية أمر حاسم، من أجل توحيد المؤسسات 

ادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز الصمود العامة، على أن تكون مهمات هذه الحكومة رفع الحصار وإع
الفلسطيني في مواجهة االحتالل وما يقوم به من عدوان واستيطان وتهجير وعنصرية خاصة في القدس 
المحتلة، وإصالح وتطوير وإعادة بناء وتوحيد األجهزة األمنية، والتحضير إلجراء االنتخابات التشريعية 

بيق النقاط المتفق عليها في حوار القاهرة، خاصة ما أقرته والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وتط
  .لجنة المصالحة الوطنية

  ٢٧/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
  
   بالمئة%٥٠االستيطان هي تفاق مع الفلسطينيين بخصوص تجميد االفرصة : باراك .٢٣

  إيهود باراكوزير الدفاع اإلسرائيليمن فلسطين و وكاالت، أن  ٢٧/٩/٢٠١٠، الدستور، عّمانذكرت 
قال إن هناك فرصة بنسبة خمسين بالمئة للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين بخصوص تجميد البناء في 

أجراها قبل مغادرته ) سي.بي.بي(وقال باراك في مقابلة مع هيئة اإلذاعة البريطانية . المستوطنات
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ل وسط لكنه قال إنه ليس واثقا نيويورك إلى إسرائيل إنه سيحاول إقناع أعضاء حكومته بالحاجة إلى ح
وأكد أنه يشارك ". آمل أال تنهار المحادثات لكني ال أستطيع أن أعد بذلك"وأضاف باراك . من النجاح

الرئيس األمريكي باراك أوباما تفاؤله بأنه إذا تم تجاوز مأزق تجميد البناء في المستوطنات فإنه سيكون 
ويرى باراك أن المشكلة . فلسطينيين واإلسرائيليين خالل عاممن الممكن التوصل الى اتفاق سالم بين ال

اآلنية التي تواجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس هي القيود 
المفروضة عليهما بفعل الضغوط الداخلية ، وقال إن المنخرطين في عملية التفاوض ال يمكنهم ان يدعوا 

 التاريخية تفلت بسبب حقيقة أن اسرائيل ال تملك طريقة لوقف جميع اعمال البناء في هذه الفرصة
أن يسمح الطرفان للجدل حول تجديد إسرائيل لتعليق " شيئا غبيا ومأساويا"وقال إنه سيكون . المستوطنات

  .النشاطات االستيطانية بأن ينسف محادثات السالم
 ووكاالت، أن باراك خالد األصمعين مراسلها من رام اهللا  ع٢٧/٩/٢٠١٠ ، األهرام، القاهرةواضافت 

أن مطالبة الفلسطينيين بوقف االستيطان ورفع الحصار ووقف ممارسات اسرائيلية غير شرعية أكد 
 اسرائيل الوفاء بها بناء علي اتفاقات ىأخري ليست شروطا مسبقة بل هي استحقاقات كان يجب عل

   . االستحقاقات سيخلق مناخا مالئما لنجاح المفاوضات وأن وفاء اسرائيل بتلك  , سابقة
 عبد الرؤوف أرناؤوط  عن مراسلها من رام اهللا٢٧/٩/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعوديةونشرت 

باراك الذي كان متواجدا في نيويورك، قد استنجد في اتصاالت هاتفية بالرئيس المصري ، أن وكاالتو
هللا الثاني إلقناع عباس باالستمرار بالمفاوضات حتى في ظل القرار حسني مبارك والعاهل األردني عبد ا

  .اإلسرائيلي، غير أن مسعاه باء بالفشل مما دفعه للعودة إلى إسرائيل
  
  المستوطنات حتى لو انتهى األمر بانفجار المفاوضات بسنمضي بعمليات البناء : اردان .٢٤

سرائيلي جلعاد اردان اننا سنمضي بعمليات  قال وزير البيئة اإل:وكاالت -   عواصم-  برهوم جرايسي
حتى لو انتهى األمر بانفجار "البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بعد انتهاء فترة تجميدها 

، انه حتى لو قرر "اإلذاعة اإلسرائيلية"واضاف اردان، في تصريح نقلته  ".المفاوضات مع الفلسطينيين
ء الذي يريده الفلسطينيون فإن الحكومة والمجلس الوزاري المصغر نتنياهو االستجابة لطلب تجميد البنا

  .للشؤون االمنية والسياسية لن يصادقوا على ذلك
  ٢٧/٩/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
   إلقامة مدرسة دينية يهودية في الخليلاألساسشالوم يضع حجر  .٢٥

أمس في وضع حجر شارك القائم بأعمال رئيس الوزراء اإلسرائيلي سلفان شالوم ، صباح : فلسطين
األساس إلقامة مدرسة دينية يهودية في الحي االستيطاني اليهودي في الخليل ، في حين شارك عدد من 
نواب اليمين المتطرف ، صباح أمس بجولة شملت العديد من المستوطنات في الضفة الغربية ، وأبلغوا 

  .تئناف البناء في هذه المستوطناتفيها المستوطنين أن فترة تجميد االستيطان قد انتهت ، وعليهم اس
  ٢٧/٩/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
   ألف مخطط بيت استيطاني للتنفيذ في الضفة٥٠ بيتسلحونالمستوطنون ": يديعوت" .٢٦

اإلسرائيلية، أمس، أن لدى " يديعوت أحرونوت" أكدت صحيفة :وكاالت -  عواصم-  برهوم جرايسي
ائه في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، عدا القدس، المستوطنين مخططات لخمسين ألف بيت جاهز لبن

وقالت الصحيفة، إن في حوزة المستوطنين حاليا تراخيص بناء ألكثر من ألفي بيت في مختلف 
 ألف بيت استيطاني، تحتاج إلى ١١مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فيما هناك مخططات جاهزة لبناء 
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لبدء تنفيذ بنائها، بعد أن كان وزير الحرب إيهود باراك قد صادق إقرار نهائي من مجالس المستوطنات 
  .على المخططات في فترة سابقة

 ألف بيت، بعد أن حصلت على الموافقة ٣٧، أن هناك مخططات لبناء "يديعوت أحرونوت"واضافت 
ربية المبدئية من وزير الحرب، الستكمال كل أعمال التخطيط والهندسة، لتكون مستوطنات الضفة الغ

 ألف بيت استيطاني في الفترة المقبلة، وهو ما ال يشمل البناء الفردي والخاص، ٥٠أمام مخططات لبناء 
  .أو نصب مئات البيوت الجاهزة في البؤر االستيطانية

وال تشمل المعطيات الرسمية مدينة القدس المحتلة واألحياء االستيطانية التي تم ضمها اليها، كون البناء 
السيادة اإلسرائيلية، " في القدس ال يتطلب موافقة وزير الحرب، اذ تتبعها إسرائيل لما يسمى االستيطاني

  . ألف بيت استيطاني في القدس الشرقية المحتلة١٥وهناك كما أعلن مخططات لبناء ما ال يقل عن 
  ٢٧/٩/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
  "إسرائيل"مصلحة دولة  ى عدم تفضيل بقائه السياسي علىنتنياهو إل يدعوحاييم رامون   .٢٧

قال حاييم رامون رئيس مجلس حزب كاديما إذا ما اتخذ رئيس الوزراء اإلسرائيلي  :  وكاالت- القدس
قرارا بأن تقتصر أعمال البناء علي الكتل االستيطانية الكبري فقط فسيحظي بدعم غالبية الجمهور وتأييد 

وتعهد   .  بقائه السياسي علي مصلحة دولة إسرائيلودعا رامون نيتانياهو إلي عدم تفضيل  . الفلسطينيين
   . بأن يمنع حزب كاديما سقوط نيتانياهو إذا ما هدد اليمين المتطرف حكومته

 اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان صباح أمس ما وصفته ب بنقطة إستيطانية  )  السالم اآلن ( وأقامت حركة
يتانياهو وذلك تعبيرا عن معارضتها لنية الحكومة عدم إحتجاجية أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين ن

   . تمديد تجميد بناء المستوطنات
  ٢٧/٩/٢٠١٠ ، األهرام، القاهرة

  
   تنازالت كلما أصر الفلسطينيون على ذلك"إسرائيل" أن ال تقدم يجب: عضو الكنسيت من الليكود .٢٨

دم الرضوخ للضغوط الهادفة إلى ياريف ليفين، نتنياهو إلى ع» الليكودي«دعا عضو الكنيست : لندن
وقال ليفين في مقابلة إذاعية إن تجميد البناء في المستوطنات لم يؤد . تمديد تجميد البناء في المستوطنات

إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، ويجب أن ال تقدم إسرائيل تنازالت كلما أصر 
  .الفلسطينيون على ذلك

زير الدفاع إيهود باراك صعوبات بيروقراطية أمام المستوطنين، معتبرا أن واستبعد ليفين أن يضع و
الوزير باراك شريك مهم في الحكومة، ولكنه ال يترأسها، وهو ال يستطيع العمل من خالل تجاهل حقوق 

  .اإلنسان
  ٢٧/٩/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  علم يرفع لتخريب المفاوضاتيجب عدم تحويل تجديد االستيطان إلى ": كاديما"عضو كنسيت من  .٢٩

، إنه يجب "معاليه مخميش"ويعيش في مستوطنة " كاديما" عضو الكنيست عتنيئيل شنلر، من حزب أكد
لتخريب المفاوضات مع الفلسطينيين والعالقات مع " علم يرفع"عدم تحويل تجديد البناء االستيطاني إلى 

 علينا كمستوطنين شركاء في المشروع الصهيوني يجب"وبحسبه فإن .  الواليات المتحدة والدول الغربية
 وجودية من –أن نتذكر أن العملية السياسية وخلق األجواء المؤيدة إلسرائيل هو مصلحة صهيونية 

  إلى رئيس الحكومة بنيامين ) كاديما(وكان قد توجه عضو الكنيست يوحانان بلسنر ".  الدرجة األولى
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يد سياسة واضحة تميز بين مواصلة البناء في المستوطنات نتانياهو، يوم أمس السبت، بطلب تحد
  .  المعزولة وبين البناء في الكتل االستيطانية

  ٢٦/٩/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
  
  االستيطان" تجميد"إن قام بتمديد " السقوط السياسي"نائب إسرائيلي يحذر نتنياهو من  .٣٠

االستيطان " تجميد" حكومته بعدم تمديد اإلسرائيلي رئيس) البرلمان" (الكنيست"طالب عضو في : الناصرة
مرة " ، محذراً أياه من أن ذلك سينتهي به إلى السقوط السياسي)التي تنتهي اليوم األحد(بالضفة الغربية، 

  .قبل نحو عشر سنوات" واي ريفر"أخرى، كما حدث في أعقاب توقيعه اتفاقية 
سرائيلي، ياكوف كاتز رئيس الوزراء وحث رئيس حزب االتحاد الوطني اليميني، وعضو الكنيست اإل

  ".عدم االستسالم والرضوخ بتمديد تجميد االستيطان في الضفة الغربية"اإلسرئيلي بنيامين نيتنياهو على 
لقد فقدت السلطة قبل عشر سنوات، في ظل ظروف : "وقال كاتز في رسالة شخصية وجهها لنتنياهو

شبكة إسرائيل ) ٢٦/٩(، وفقاً لما أوردته اليوم "زبكمماثلة، ألنك لم تكن وفياً لمسارك ولوعودك وح
  .ناشونال نيوز اإلخبارية

التي وقعتها تلبيب قبل نحو عشر سنوات، حيث جلب " واي ريفر"وذكر عضو الكنيست نتنياهو باتفاقية 
ياهو ، وهو ما أدى إلى سقوط حكومة نتن"كاتز"المأساة لإلسرائيليين بتوقيعه تلك االتفاقية، من وجهة نظر 

  .آنذاك
أنك إذا استسلمت مرة أخرى، فستسقط مرة أخرى، إال أنه لن يكون "وحذر رئيس الحزب نتينياهو من 

  .، بحسب تعبيره"لك فرصة هذه المرة للعودة من جديد
  ٢٦/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
   صداقة مع تركياإلى:" إسرائيل"بيريز يعلن سعي  .٣١

تسعى إلى عالقات صداقة مع " اسرائيل"يز، أمس، أن شمعون بير" االسرائيلي"أعلن الرئيس : ب.ف .أ 
  .تركيا رغم األزمة بين الجانبين التي تفاقمت بعد مجزرة أسطول الحرية 

لكننا لم "، أضاف "لقد قرأت أن األتراك يريدون اعتذارات وتعويضات، وقد تفاجأت بشدة"وقال بيريز 
  " . عالقات صداقة معهانغير موقفنا تجاه تركيا، كنا أصدقاء لتركيا ونسعى إلى

وأوضح بيريز أنه فيما لو التقى غول، كان ليقول له إن الصداقة بين الطرفين يجب أن تستمر وأنه 
أال تطلق صواريخ على " حماس"قولوا ل "بإمكان تركيا القيام بدور أساسي في الشرق األوسط، وقال 

  " .   قولوا إليران أال ترسل صواريخ"، و""إسرائيل"
  ٢٧/٩/٢٠١٠،  الشارقةالخليج،

  
  ان لق الوضع في لبنب بقنراق: أشكنازي .٣٢

وأكد . جال رئيس األركان اإلسرائيلي غابي أشكنازي، أمس، على المستوطنات الحدودية قبالة لبنان
لرؤساء المستوطنين أن إسرائيل تراقب عن كثب التطورات في لبنان، موضحا أنه رغم الهدوء القائم 

  . الجيش يراقب بقلق الوضع في الجانب اللبناني من الحدوداليوم في المنطقة فإن 
قيادة الجبهة الشمالية تبذل الجهد للمحافظة اليوم على حياة اعتيادية وآمنة في «وأشار أشكنازي إلى أن 

  . »مستوطنات خط المواجهة، سواء في الجو أو البر أو البحر على حد سواء
فإن آالف الزوار وصلوا إلى الحدائق » عيد المظلة«سبة وأوضح رئيس األركان اإلسرائيلي أنه لمنا

أنا مسرور ألن المواطنين يقضون أوقاتا ممتعة ويتنزهون في «وقال . العامة والمحميات في الشمال
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من المهم جدا «وأضاف . »ونحن نعي التحديات التي تنتصب أمامنا ونستعد لمواجهتها. الجليل والجوالن
  . »ا قويا وراسخالنا أن يبقى االستيطان هن

  ٢٧/٩/٢٠١٠، السفير، بيروت 
  
   مظاهرات فلسطينية كبيرة في حال استئناف االستيطانيتوقع ال اإلسرائيلييش الج .٣٣

ال تتوقع مظاهرات فلسطينية كبيرة " اإلسرائيلي"أفادت تقارير أن التقديرات لدى الجيش : آي.بي .يو 
بعد نهاية فترة التجميد المزعومة، ولكنها ال تستبعد ومواجهات في حال استئناف البناء في المستوطنات 

وقوع اعتداءات ينفذها المستوطنون اإلرهابيون ضد فلسطينيين رداً على عدم استئناف البناء 
  .بالمستوطنات بشكل واسع

تقديراتنا هي أن الفلسطينيين لن "قولهم إن " اإلسرائيلي"ونقلت تقارير صحفية عن مسؤولين في الجيش 
  " .بعنف وأعمال شغب شعبية في حال استئناف البناءيردوا 

تنفيذ هجوم موضعي من أجل إفشال " حماس"في المقابل، قال المسؤولون إن ثمة تخوفاً من أن تحاول 
بكل ما " حماس"وقالوا إن جهاز الحرب والجيش يتابع تصريحات المسؤولين في السلطة و .المفاوضات 

  .في المستوطنات والمفاوضات يتعلق بمطلب تمديد تجميد البناء 
على ضوء التحسن الكبير في وضع الفلسطينيين االقتصادي في الضفة الغربية، فإنه ال يتوقع "ورأوا أنه 

اإلعالن عن وقف " إسرائيل"ورأى أنه في حال قررت حكومة " . حدوث أحداث عنف واسعة النطاق
واجهات مع المستوطنين وإلى هجمات يشنها البناء في المستوطنات مرة أخرى، فإن األمر سيؤدي إلى م

  .المستوطنون ضد الفلسطينيين 
في غضون ذلك، أصدر الحاخام اليميني المتطرف دوف ليئور فتوى تسمح بتنفيذ أعمال بناء في 

  .    المستوطنات خالل أيام عيد العرش اليهودي 
  ٢٧/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  "إسرائيل"مع سكري  التعاون العلوقف  الهنددعوزحالقة ي .٣٤

جمال زحالقة، العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي، إلى تفعيل حملة سياسية لوقف .دعا د: وكاالت
التعاون العسكري بين الهند ودولة االحتالل، مشيراً إلى أن األولى أصبحت أكبر مستورد لألسلحة 

  ". على الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقةتستغل إيرادات هذه التجارة لتمويل عدوانها "اإلسرائيلية، حيث 
، الذي عقد في العاصمة الهندية "سالم عادل لفلسطين"جاءت أقول زحالقة خالل مشاركته في مؤتمر 

نيودلهي، األسبوع المنصرم، بمشاركة أساتذة جامعات ومثقفين وأعضاء برلمان وممثلين عن جمعيات 
  . من بنغالدش والفلبين ونيكاراغوا وكندا وغيرهاتضامنية مع الشعب الفلسطيني في الهند ووفود 

واستعرض زحالقة خالل حديثه نظام التفرقة العنصرية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في 
الذي تعيشه الضفة الغربية المحتلة، بفعل الجدار " األبرتهايد"، إضافة إلى نظام ١٩٤٨الداخل المحتل عام 

  . صار غزةالعنصري، وتهويد القدس وح
ومشاريع التهويد التي يواجهها المواطنون , وتطرق إلى تفاصيل التمييز العنصري واالستعمار الداخلي

دربن "، الذي اعتمده مؤتمر "العنصرية ليست شأناً دخلياً"الفلسطينيون في الداخل، داعياً إلى تبني مبدأ 
  . في جنيف" الثاني
) إسرائيل(طنين الفلسطينيين في الداخل يكشف طبيعة وماهية إن نظام التعامل العنصري مع الموا:"وقال

  ". كدولة يهودية، التي تحولت إلى مطلب لالعتراف الفلسطيني والعربي والعالمي
ومقاطعة , وخرجت عن المؤتمر خطة عمل تشمل تفعيل حملة تضامن آسيوية لدعم الشعب الفلسطيني

ندي؛ للضغط على الحكومة الهندية لوقف العالقات والتحرك في البرلمان اله, البضائع اإلسرائيلية
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، والمطالبة، كخطوة أولى، بالشفافية في المعلومات عن هذا التعاون الذي تكتنفه )إسرائيل(العسكرية مع 
  . السرية

وتنظيم فعاليات , كما وتقرر الشروع بالعمل إلرسال سفينة مساعدات إلى غزة، تجوب موانئ الهند
  .قها إلى غزةمرافقة لها قبل انطال

  ٢٦/٩/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
 
   السالم في مهب رياح المستوطنين محادثات: الصحف البريطانية .٣٥

آخر تطورات قضية السالم في الشرق األوسط وتأثرها بقرار الحكومة اإلسرائيلية رفض تمديد فترة 
صحف البريطانية الصادرة صباح التجميد الجزئي لالستيطان في الضفة الغربية حظيت القضية باهتمام ال

  .االثنين
صحيفة الديلي تلجراف رصدت انعكاسات القرار اإلسرائيلي بعدم تمديد فترة تجميد االستيطان، وتسلط 
الضوء على ما وصفته بمساعي المعنيين بعدم ترك محادثات السالم الشرق األوسط في مهب رياح 

  .المستوطنين اإلسرائيليين
قادة العالم يتزاحمون إلنقاذ محادثات سالم الشرق األوسط من : "ها عن الموضوعتعنون الصحيفة تقرير

وفي التفاصيل نقرأ عن الجهود التي يبذلها القادة والمسؤولون في الواليات المتحدة ودول  ."االنهيار
ن بسبب أخرى معنية بعملية السالم في المنطقة لمنع انهيار جهود التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليي

  .استئناف أعمال االستيطان في الضفة الغربية
، "نتنياهو يحث على ضبط النفس مع انتهاء تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية"وتحت عنوان 

نطالع في الجارديان تحقيقا لمراسلة الصحيفة في القدس، هاريات شيروود، تعكس فيه مواقف األطراف 
  . اإلسرائيلي على عملية السالم في المنطقةالمعنية حيال انعكاسات القرار

تعمل الواليات المتحدة على إنقاذ المحادثات بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، بينما : "يقول التقرير
  ."إنه سوف يتشاور مع الجامعة العربية) الرئيس الفلسطيني(يقول عباس 

لمجموعة من المستوطنين وقد راحوا يركز تقرير الجارديان، الذي ترفقه الصحيفة بصورة كبيرة 
يضعون األساس لوحدة سكنية جديدة في إحدى المستوطنات بالضفة قُبيل انتهاء فترة التجميد، على دعوة 

  .رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستوطنين اليهود لضبط النفس
واشنطن أن تنجح من خاللها بالتوصل كما يبحث التقرير أيضا في المساعي األمريكية الحثيثة التي تأمل 

  .إلى تسوية للمشكلة تحول دون انهيار المفاوضات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
: وتتابع الفايننشال تايمز القضية عينها، وإن من زاوية أكثر تفاؤال، إذ يخرج عنوان تقريرها ليقول

  ".لالفلسطينيون يلمحون إلى أن محادثات السالم يمكن أن تتواص"
يبرز التقرير تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن نيته باستشارة الجامعة العربية قبل اتخاذه 
أي قرار حول المضي بمحادثات السالم من عدمه، وذلك رغم القرار اإلسرائيلي بعدم تمديد فترة تجميد 

  .االستيطان
 قد أعلنه مرارا وتكرارا حيث أكد أنه لن وترى الصحيفة في موقف عباس المستجد هذا تراجعا عما كان

يجري أي محادثات سالم مع اإلسرائيليين في حال فشلهم بتمديد فترة تجميد االستيطان في األراضي 
  .المحتلة

  ٢٧/٩/٢٠١٠، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  مع جنودها" نكث تعهداتها" اإلسرائيلية ب الحكومةعائلة شاليط تتّهم  .٣٦
استنكرت عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، : رةالناص

جلعاد شاليط، موقف حكومتها وجهودها لإلفراج عن ولدهم الذي مضى على أسره أكثر من أربعة 
  ".عدم االلتزام بتعهداتها ومسؤولياتها تجاه سالمة جنودها"أعوام، متهمةً إياها ب 

د الجندي، نوعام شاليط خالل مشاركته في اجتماع جماهيري أقيم الليلة الماضية بمستوطنة وقال وال
إن حياة جلعاد أمست ورقة مساومة في السوق الشرق : "العفولة بشمال األراضي الفلسطينية المحتلّة

، "ولة وجنودهاأوسطية، والحكومة اإلسرائيلية نكثت بقيم التكافل والصداقة وبالتعهد غير المكتوب بين الد
  .وفق قوله

وفي السياق ذاته، جددت عائلة الجندي دعوتها لكل من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو 
ووزير حربه، ايهود باراك إلى اتخاذ القرار المناسب لإلفراج عن شاليط، وذلك بإتمام صفقة تبادل 

، على "خاطر التي قد تنطوي على هذا القراررغم الم"، "حماس"األسرى مع حركة المقاومة اإلسالمية 
  .حد تعبيرها

  ٢٧/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
  من حملة حماس على العمالء في غزة" الشاباك" أمل في صفوف وخيبةصدمة : مصادر صهيونية .٣٧

، يوفال ديسكن، اجتمع مع عدد من "الشاباك"ذكرت مصادر استخبارية صهيونية أن رئيس جهاز 
ب المؤتمر الصحافي الذي عقدته حكومة حماس في قطاع غزة، وكشف خالله مساعديه ليتابعوا عن كث

وكشفت المصادر أن ديسكن . عن الكم الهائل من اإلعترافات والعدد الكبير من العمالء في قطاع غزة
ومساعدوه أصيبوا بالصدمة، وذهلوا مما شاهدوه وسمعوه، حيث أن هذه هي المرة األولى في تاريخ 

وأشارت .  خاللها الكشف عن دفعة كبيرة ومرة واحدة عن هذا العدد من العمالءالجهاز التي يتم
المصادر إلى أنه أكثر من ذلك، فقد كشفت أوساط عسكرية صهيونية أن عدداً من العمالء الذين كشفت 

، حيث يسود اإلعتقاد بأن "الشاباك"عنهم حماس كانوا يعملون مع الجيش الصهيوني، وليس مع جهاز 
ادوا ألوية الجيش التي دخلت قطاع غزة براً خالل الحرب األخيرة في إطار عملية الرصاص نصفهم ق
  .المصبوب

  موقع تيك ديبكا                                                    
  ٢٥/٩/٢٠١٠، ٢٠٧٣التقرير المعلوماتي 

  
  "التجميد"ة  دونم خالل فتر٥٩٠٠االحتالل استولى على : " واألراضياألبحاثمركز " .٣٨

 )١٢٠( رصد مركز قانوني، مختص باألراضي، عمليات توسع في أكثر من مائة وعشرين:الخليل
مركز األبحاث "وقال  .مغتصبة صهيونية، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية

لم " المزعومة، أن اإلحصاءات تشير إلى أن األنشطة االستيطانية، طوال فترة التجميد" واألراضي
  . وحدة١٥٢٠، حيث أن عدد الوحدات االغتصابية المنفذة أو التي يجري العمل فيها "تتوقف

، وأن عدد الوحدات التي خططت ٢٠٦٦ويبلغ عدد الوحدات االستيطانية، التي يجهز لعقود العمل فيها 
  . وحدة اغتصابية٣٧٦٧٩لبنائها مستقبالً بلغت 

 دونمات، فيما تم تجريف ٥٩٠٦، بلغ "التجميد" من أراض، خالل فترة وبين المركز أن حجم ما صودر
، عدا عن ٨٣٠ مسكنا ومنشأة، وبلغ عدد المساكن والمنشآت المهددة بالهدم ٢٨٠ دونماً، وهدم ٩٢٠

 طرق في أنحاء مختلفة في الضفة ١٠ مسكنا آخر، فيما منعت قوات االحتالل شق ١٣االستيالء على 
  . طريقاً لهم٢٨لمغتصبون الغربية، بينما شق ا

  ٢٦/٩/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم
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   جديد في الخليلياستيطان طريقشق  .٣٩

 أوعزت الحكومة اإلسرائيلية ببدء شق طريق استيطاني جديد في جنوب الضفة الغربية :الناصرة
وطلب وزير  .٢٦/٩االستيطان، الذي انتهت مساء أمس األحد " تجميد"المحتلة، وذلك مع انتهاء فترة 

المواصالت اإلسرائيلي يسرائيل كاتس من المسؤولين في وزارته بالبدء بشق طريق جديد بين مستوطنة 
، وذلك )نحو خمسة ماليين دوالر( مليون شيكل ٢٠ومدينة الخليل، بكلفة قد تصل إلى " كريات أربع"

  .بالتزامن مع انتهاء مهلة تجميد االستيطان
  ٢٧/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
   عكا التاريخي مهدد بالتهويدميناء .٤٠

مدينة عكا مركزاً للتراث العالمي، " اليونسكو"بعد تسع سنوات من إعالن :  أحمد سمارة-  طولكرم
تتعرض لحملة تهويد شرسة من قبل المؤسسات اإلسرائيلية بهدف تفريغها من سكانها العرب البالغ 

عن مشروع جديد يهدف إلى تجفيف مائة ) دائرة أراضي إسرائيل(وأعلنت ما تسمى .  ألفا٢٠ًعددهم 
دونم من البحر في منطقة حي بربور وميناء الصيادين المحاذي للبلدة القديمة الخالية من السكان اليهود، 

  . ويقطنها قرابة خمسة آالف عربي
إن الحديث عن مخطط للبناء على " :ويقول مسؤول الحركة اإلسالمية في مدينة عكا الشيخ محمد ماضي

في  وأضاف".  للتراث العالمي، بقدر ما يمثل تهديداً للوجود العربي اإلسالميعكا ال يمثل تهديداًشاطئ 
إن المواطنين العرب في عكا يعانون من أزمة سكنية رهيبة في " ":فلسطين أون الين"تصرح خاص ل

ولها إلى فنادق أو ما تسمى بالمنهال يدها على األراضي العربية لتح) دائرة إسرائيل(الوقت التي تضع 
 ".سياحية، ضاربة عرض الحائط حقوقنا على أرض اآلباء واألجداد تحت شعار البناء والتطور والسياحة

وأشار إلى أن المنطقة المقصودة هي منطقة عامرة بأهلها الذين ال يسمح لهم بالبناء وهي المحاذية 
. ا داخل األكواخ المبنية من الزينكوالعربية التي يعيش أهله) بربور(لمنطقة نهر النعمان وهي منطقة 

 مشدداً على أن هذه الخطوة ترنسفيرية لعرب ،وأوضح أن سلطات االحتالل تتجاهل أهل هذه المنطقة
  .عكا بطريقة منمقة ومنظمة وهي جزء من مسلسل التهويد وتغيير الطابع التاريخي للمدينة العربية

  ٢٦/٩/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  واعتقاالت ومواجهات بالقدس.. يليإسرائإصابة  .٤١

، ٢٦/٩/٢٠١٠أصيب أحد أفراد شرطة االحتالل اإلسرائيلي، مساء األحد :  محمد القيق– القدس المحتلة
 فيما اعتقل أكثر من عشرة مقدسيين ،إثر مواجهات اندلعت في شارع صالح الدين بمدينة القدس المحتلة

إن دورية للشرطة اعتقلت :" ديعوت أحرونوت العبريةوقالت صحيفة ي. في أحياء متفرقة من المدينة
أربعة فلسطينيين في شارع صالح الدين بالقدس ثم تعرضت للرشق بالحجارة من قبل الشبان المقدسيين 
الذين تجمهروا في المكان ما أدى إلى اندالع مواجهات محدودة أصيب خاللها أحد عناصر الشرطة 

  ". شفى لتلقي العالجبحجر في رأسه، نقل إثرها إلى المست
أن شرطة االحتالل تشن حملة " فلسطين أون الين"أكد مدير مركز إعالم القدس محمد صادق لكما 

اعتقاالت في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، موضحاً أن قوة كبيرة من 
  .لت أكثر من خمسة شبانالشرطة اإلسرائيلية داهمت عدداً من المنازل في الحي وفتشتها واعتق

  ٢٦/٩/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
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  نعيش داخل منازل حديدية في انتظار الهجمات المقبلة : المستوطناتفلسطينيو .٤٢
 لتجميد البناء في المستوطنات "إسرائيل"مع انتهاء مهلة حددتها : تيرنر بيرو -  الضفة الغربية /بورين

ئيسة للمباحثات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، تدرك أمس، وما يمثله االستيطان من معضلة ر
  . ما هو على المحكإحدى العائالت الفلسطينية في بلدة بورين تماماً
 مضايقات تتعرض "صوفان" الحقوقية، توثق عائلة "بتسليم"وبواسطة كاميرا إسرائيلية تبرعت بها منظمة 

ويجاور بستان الزيتون العائد للعائلة .  من الزمانلها من المستوطنين في المنطقة على مدى عقد
وأظهرت .  التي ينظر إليها كواحدة من أكثر المستوطنات اليهودية تطرفاً"يتسهار"الفلسطينية، مستوطنة 
من منزلها )  عاما٥٠(وقالت حنان صوفان  . يرشق بالحجارة منزل العائلةمقاطع فيديو مستوطناً
نعيش ": ، مضيفة"الشباك لحماية النوافذ لصد ما قد يرشقونه على المنزلهذا ": المجاور لمدينة نابلس

وعرضت صوفان، " من يستطيع أن يعيش في منزل محصن بالحديد؟. هذا يشبه الجحيم.. داخل سجن
، في حادثة أصيب بعدها زوجها بجلطة توفي ٢٠٠٢بقعة من المنزل أضرم فيها مستوطنون النار عام 

  . عن زوجهاوتمنت، وهي تغالب دموعها، فقدان مسكنها في تلك اللحظة عوضاً. على إثرها بعد أسبوع
إنه في سياق تحصين البيت على مدى سنوات، جرى نصب سلك شائك على : وتقول عائلة صوفان

السور لمنع تسلق المستوطنين إلى داخله، كما تقتضي ظروف التحوط مبيت أحد أفراد العائلة أمام 
  .المنزل تحسبا ألي طارئ

 من أشجار الزيتون في بستان العائلة، وقالت صوفان إن حصاد ٢٣ المستوطنون على اقتالع وأقدم
العشرين شجرة المتبقية سيتم بحماية الجيش اإلسرائيلي، الذي سبق وأن تدخل لحماية العائلة وبلدة بورين 

  .من هجمات المستوطنين
د اليهودية، إال أن مصادر إعالمية إسرائيلية  التعقيب للشبكة بحجة األعيا"يتسهار"ورفض ناطق باسم 

 "إذا لم يكن هناك هدوء لليهود، فلن يهنأ به العرب": نقلت عن حاخام المستوطنة، يوسف إليتزور، قوله
  ". الذين يعيشون في رعب بانتظار الهجوم المقبل"صوفان"وهذا هو لسان حال أعضاء عائلة 

  ٢٧/٩/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
  
  تنذر بتفجر األوضاع في السجون اإلسرائيلية" األمعاء الخاوية "معركة: فروانة .٤٣

 حذر األسير السابق والباحث المختص بقضايا األسرى : عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا، القدس المحتلة
في السجون اإلسرائيلية عبد الناصر فروانة، من انفجار األوضاع داخل سجون ومعتقالت االحتالل في 

 ،واعتبر فروانه .حرب ضدهم وتزايد االنتهاكات الفظة وتصاعد الجرائم المقترفة بحقهمظل استمرار ال
أن اللجوء لإلضراب أو مجرد التفكير بخوضه أو ما "بعد يوم من بدء األسرى إضرابا عن الطعام، 

، ورسالة تحمل "دق جدران الخزان"يسمى بمعركة األمعاء الخاوية من قبل األسرى إنما هو بمثابة 
وأكد فروانة أن الحرب على األسرى هي  ".ضامين موجهة ألكثر من اتجاه تستوجب الوقفة الجادةم

حرب شاملة ومفتوحة منذ زمن ليس بالقريب تطال مجمل نواحي الحياة االعتقالية، وتستهدف اإلنسان 
ات األسير ووجوده وجوهره وأنها بدأت منذ أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت منذ أربع سنو

  .وتصاعدت تدريجياً، وتزامن تصاعدها بشكل ملحوظ مع بدء المفاوضات المباشرة
  ٢٧/٩/٢٠١٠، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
   سنوات في سجونه ٨االحتالل يفرج عن أسير فلسطيني بعد قضائه  .٤٤

ا فلسطيني أمجد جودت األغالسير األ عن ٢٦/٩ أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي يوم األحد :غزة
  . سنوات٨من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة بعد انتهاء مدة محكوميته والبالغة  ) عاما٣٧(

  ٢٦/٩/٢٠١٠قدس برس، 
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   لتصعيد حمالت مقاطعة منتجات المستوطناتفلسطينيةدعوات  .٤٥

دعت لجنة شعبية فلسطينية، أمس، إلى تصعيد حمالت مقاطعة منتجات المستوطنات : ).أ.ب.د(
لجان "وحثت  .راضي الفلسطينية مع انتهاء فترة تجميد البناء االستيطاني الوهمياإلسرائيلية في األ

في بيان، على ضرورة العمل على مقاطعة كافة أنواع " المقاومة الشعبية لمناهضة الجدار واالستيطان
 .نيةالتعامل االقتصادي مع المستوطنات اإلسرائيلية ومنتجاتها واإلقبال على شراء وبيع المنتجات الوط

واعتبرت اللجان أن دعم المنتج الفلسطيني سيسهم في توفير فرص عمل دائمة للعمال إلى جانب العمل 
  .وبشكل مباشر على هدم اقتصاد المستوطنات المقامة بطريقة غير شرعية وبدعم رسمي إسرائيلي

طعة كاملة لمنتجات وأشارت اللجان إلى استمرار فعالياتها الجماهيرية إليجاد رأي عام شعبي باتجاه مقا
  .المستوطنات يتخللها حرق بضائع تنتجها وتصدرها المستوطنات لألسواق المحلية

  ٢٧/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  شابان فلسطينيان يطلقان مشروعاً للبحث عن كتب مفقودة أو مسروقة .٤٦

الهما في مطلع بدأ الشابان الفلسطينيان فؤاد العكليك ورمزي الطويل، وك:  بديعة زيدان–رام اهللا 
الثالثينات من العمر، العمل منذ أكثر من عامين على إعادة نشر الرواية الفلسطينية األولى، وهي بعنوان 

  .١٩٢٠ لخليل بيدس، ونشرت في عام "الوارث"
وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع يقوده العكليك والطويل إلعادة إحياء الكتب الفلسطينية النادرة 

 التي ترى النور قريباً إال "الوارث"لتنقيب عنها، وإعادة طباعتها وتوزيعها، وما رواية والقديمة عبر ا
ويرى العكليك أن إحياء الثقافة المسروقة عبر البحث والتنقيب عن الكتب  .خطوة أولى في هذا االتجاه

نية في فلسطين المفقودة فيه تكريس لحق الالجئين الفلسطينيين في العودة، وتأكيد على الحقوق الفلسطي
ويكشف العكليك أن الرواية باتت جاهزة للطباعة، وأنه سيصار إلى إطالقها الشهر المقبل،  .التاريخية

وكشف أن المشروع المقبل سيكون طباعة .  آالف نسخة في المرحلة األولى٥ إلى ٣وطباعة ما بين 
عثرنا ": ي التاريخ الفلسطيني، ويقول إلسحق البيتجالي، وهي الرواية الثانية ف"الحياة بعد الموت"رواية 

  ."عليها في الجامعة اإلسرائيلية نفسها
  ٢٧/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  وليد الشرفالتحليل خطاب حماس في كتاب جديد  .٤٧

، كتاب جديد للدكتور وليد الشرفا يتناول "أوراد"صدر حديثاً عن معهد العالم العربي للبحوث والتنمية 
الميثاق واإلعالم :  في خطاب حركة حماس، وفق ثالثة مستويات تحليلية، هيبالتحليل دوائر اإلقناع

صندوق "ويأتي هذا اإلصدار بعد أن قام أوراد بإطالق مبادرة . والتبرير، ويقع الكتاب في ثالثة فصول
 وتحدياً الهادفة لنشر وتعميم الكتب الفكرية والثقافية واألدبية التي تشكل بديالً" أوراد للتنمية المجتمعية

  .للفكر السائد والرائج في إطار تعزيز حقبة من النهضة والتنوير العقلي والعاطفي اإلنساني
في الفصل الثاني، يحلل الشرفا ما سماه الدائرة الثانية في ، ويحلل الشرفا في الفصل األول ميثاق حماس

 ربط تحوالت أعادتبرير، الذي  الدائرة الثالثة وهي الإلى األخيرتطرق الفصل ، واإلعالم:  وهياإلقناع
 موقف الحركة هو أن وهي الميثاق المطلق، باعتبار األولىالحركة في الميادين والسياقات بالدائرة 

  .ولإلسالمتجسيد للحق 
 أن انه يعتبر إال البحث رغم دراسته لخطاب حماس أنجاء في توضيح خطاب الكتاب الذي كتبه الشرفا 

 التاريخي لصالح التصور الزمني واالقناعي استجابة األداءي تراجع  الفلسطينية شاملة وهاألزمة
 حداثية ذات نتائج غير أساليبلمتطلبات السلطة وهي حالة خطرة يعيشها الفلسطينيون في االنتقال بين 
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حداثية، وهي مركزية التصور خارج واقع غير مركزي موجود على الفضائيات والصحف والمواقع 
  .االلكترونية

  ٣/٨/٢٠١٠ أمين، -إلنترنت لإلعالم العربي شبكة ا
  
   تنظم سباق دراجات باالردن لجمع تبرعات من اجل غزةنسائيةمنظمة  .٤٨

 احتشد دراجون في العاصمة االردنية عمان يوم السبت في سباق خيري لزيادة الوعي              -) رويترز(عمان  
نـساء  (لسباق نظمته منظمة    ا .بشأن محنة الفلسطينيين وجمع تبرعات من أجل أهل قطاع غزة المحاصر          

 .وهي منظمة دولية غير سياسية تنظم حمالت من أجل السالم فـي الـشرق االوسـط               ) من أجل السالم  
  . شخص في السباق أغلبهم من النساء١٠٠وشارك نحو 

  ٢٦/٩/٢٠١٠، وكالة رويترز لألنباء
      

  ن الوضع اللبنانياتصاالت لتحييد مخيم عين الحلوة ع:  والجماعة االسالميةالشعبي التنظيم .٤٩
محور اتصاالت صيداوية هادفة لعدم انجـرار أي مـن          » العامل الفلسطيني «شكًل  : محمد صالح  -صيدا

تعقب صدور القرار الظنـي     » سيناريوهات«القوى والتنظيمات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة إلى أي          
  . يطهافي قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويكون مسرحها صيدا ومح

واذا كان رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد قد بدأ سلسلة من اللقاءات مـع القـوى والفـصائل              
الفلسطينية في مخيم عين الحلوة قبل مدة، فقد قرر استكمالها بزيارة قام بها إلى مخيم عين الحلوة حيـث                   

ة فتحي ابو العردات، وبحـضور      في لبنان برئاسة امين السر للحرك     » فتح«عقد اجتماعا مع قيادة حركة      
  . السياسية واالمنية في المخيم» فتح«كافة كوادر 

موقفها التابث بالوقوف على الحياد في األزمة اللبنانية الراهنة ورفض االنجرار           «أكدت  » فتح«وعلم ان   
 فـي   .»الى الفتنة الداخلية والحرص على السلم األهلي وعلى أمن واستقرار المخيم والجـوار اللبنـاني              

أن صيدا ذات التاريخ العريق في حماية خيار الوحدة الوطنيـة ومقاومـة     «المقابل، أكد سعد خالل اللقاء      
االحتالل الصهيوني ورفض الطروحات الفئوية والمذهبية والتي قدمت التضحيات الجسام في سبيل ذلك،             

كاً بثوابتها الوطنية والتي هي     وفي ظل األوضاع الدقيقة والخطيرة التي يمر بها لبنان حاليا هي أكثر تمس            
  . »الضمانة األكيدة الستقرارها والستمرار دورها الوطني

في الجنوب بسام حمـود مخـيم عـين         » الجماعة االسالمية «في السياق نفسه، زار المسؤول السياسي ل      
ية الجماعـة االسـالم   «الحلوة والتقى قيادة عصبة االنصار االسالمية واكد بيان صادر عـن اللقـاء ان               

رفضهما كل اشكال الفتن المذهبية والطائفية، وان المستفيد الوحيد من اي فتنـة             «وعصبة االنصار اكدتا    
هو العدو الصهيوني واالميركي الذي يجب توحيد الصفوف وشحذ الطاقات من اجل مقاومته في فلسطين               

قيادات للكف عن كل ما     جميع ال «، داعين   »ولبنان والعراق وافغانستان وكل ارض عربية واسالمية محتلة       
  . »من شأنه توتير الساحة الداخلية

برئاسة أبو العردات مسؤول مخابرات الجيش اللبنـاني فـي          » فتح«وبالتزامن مع ذلك، التقى وفد قيادة       
. الجنوب العميد علي شحرور وقائد منطقة الجنوب اإلقليمية لقوى األمن الداخلي العميد منـذر األيـوبي               

حاوي استفسر عن االجراءات االمنية المتخذة حول المخيم في هذه المرحلة وأكد قرارا             وعلم ان الوفد الفت   
ان الصراع المركزي كان وسـيبقى مـع        «، مؤكدا   »في الشؤون الداخلية اللبنانية   «حاسما برفض التدخل    

  .  »العدو االسرائيلي
  ٢٧/٩/٢٠١٠، السفير، بيروت
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  ن إلى ديارهم مع المقاومة حتى عودة الفلسطينّييالسنيورة .٥٠
» الكالم«رأى رئيس كتلة المستقبل، النائب فؤاد السنيورة، على هامش تفقده مركزاً تجارياً في صيدا، أن                

تضر كل اللبنانيين، وخصوصاً المقاومة، التي نحرص علـى         «والتهويل والتهديد ال تفيد على اإلطالق، و      
ل، حتى تستطيع أن تستمر في الهدف الملقـى         أن تبقى بندقيتها موجهة نحو إسرائيل وال تنشغل في الداخ         

على عاتقها وعلى عاتق جميع اللبنانيين، ليحرروا كل األراضي اللبنانية المحتلة، ويعود الفلسطينيون إلى              
  .»ديارهم

  ٢٧/٩/٢٠١٠األخبار، بيروت، 
  
   بمعاهدة الحظر النووي"إسرائيل" إلزام ى العربية مصممة علالمجموعة .٥١

 الـذي يـرأس المجموعـة        -  أعلن السفير محمود حسن األمين مندوب السودان        :  مصطفي عبداهللا  -فيينا  
لن تستسلم لرفض الوكالة ضم إسـرائيل         أن المجموعة المجموعة    - العربية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية    

موعـة   وأكد األمين في تـصريحاته أن المج        . لقائمة الدول الموقعة علي معاهدة الحد من التسلح النووي        
   . العربية مصممة علي اعادة طرح الموضوع مجددا في أقرب وقت ممكن

 أعرب األمين عن إستغرابه لوقوف الدول الغربية المعارض لمطالبـة إلـزام إسـرائيل     , في الوقت نفسه 
  مـشددا   , بمعاهدة حظر االنتشار وحمل الوكالة الدولية مسئولية التغاضي عن الترسانة النووية االسرائيلية           

 وقد أكد أنه من المـستحيل أن تكـون           . علي ضرورة إخالء منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية        
   . هناك جهة واحدة تمتلك أسلحة نووية بدعم من قوي كبري

 ٢٧/٩/٢٠١٠، األهرام، القاهرة
 
 صر تدعم الحوار الحالي بين فتح وحماسم :»الحياة« .٥٢

، معربـة   »حماس«و  » فتح« تدعم الحوار الحالي بين      إن مصر » الحياة«قال مصدر مصري موثوق ل      
ننتظر ما ستـسفر عنـه      «: وأضاف. عن أملها في التوصل إلى تفاهمات في ما بينهما على القضايا كافة           
  نحن فتحنا الباب الستئناف جهـود        .هذه اللقاءات من أفكار وأشكال يمكن أن تسهم في إنجاز المصالحة          

وال تحجر على   ... لم ولن تسقط المصالحة     «، مشدداً على أن مصر      »المصالحة ولم نضع شروطاً مسبقة    
جوهر الموقف المـصري هـو     «: وزاد. » فلسطيني –أي فكرة محددة، وترحب بحدوث توافق فلسطيني        

، معتبراً أن الخطوة األولى في طريق انهاء االنقسام هو التوقيع علـى             »تسهيل حل االمور وليس تعقيدها    
 إلى أن هناك خطوات الحقة هي جزء ال يتجزأ من إنجاز المصالحة، وهي آليات               ولفت. الورقة المصرية 

التطبيق على االرض قد يخلق حقائق جديـدة، وقـد          «إن  : التنفيذ ثم التنفيذ والتطبيق على االرض، وقال      
وعـن مـدى    . ، داعياً ألن يأخذ الحراك الحالي وقته وعدم استعجال االمور         »يكشف اموراً غير واضحة   

هذا االمـر غيـر مطـروح       «: في المنظور القريب، أجاب   » حماس«دعوة مصر لوفد من حركة      إمكان  
عندما تكـون لـديهم الجاهزيـة       » حماس«نحن نرحب باالخوة في     (...) حالياً، وموقفنا واضح ونكرره     
  .»للتوقيع على ورقة المصالحة

  ٢٧/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  بئ بسياسة جديدة عالقة جمال مبارك بإسرائيليين تُن: "هآرتس" .٥٣

 الذي تدور حوله تكهنات عديدة بـأن والـده يعـده           -كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن جمال مبارك      
 على عالقة تجارية مع عدد من رجال األعمال اإلسـرائيليين وتجمعهـم صـالت               -لخالفته في الرئاسة  

  . على حد قول الصحيفة. سة جديدةوعالقات اجتماعية جيدة بما ينْبِئ بانتهاج الحكومة المصرية لسيا
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وتحدثت الصحيفة اإلسرائيلية عن أن مبارك االبن على عالقة وطيدة برجال أعمال مـصريين وبيـنهم                
  . اهتمامات سياسية وتجارية مشتركة وكلهم أعضاء نافذين في الحزب الوطني الحاكم

 ٢٧/٩/٢٠١٠، المصريون، القاهرة
  
   األسبوع المقبلةجنة مبادرة السالم العربيلعاجل لجتماع بإ تطالب الفلسطينيةلسلطة ا .٥٤

 ذكر مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى بالجامعة العربية أن الـسلطة            : من صالح جمعة   -القاهرة  
الفلسطينية طلبت عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية لجنة مبادرة السالم العربية األسبوع المقبـل هنـا                

  .ستقبل عملية المفاوضات المباشرة بين الفلسطينين واالسرائيليينبالجامعة العربية لبحث افاق وم
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان السلطة الفلسطينية طلبت من االمين العام للجامعة العربيـة                 
عقد هذا االجتماع االسبوع المقبل الطالع الدول العربية على اخر المستجدات، وأضـاف المـصدر ان                

  .ا ان يكون االجتماع يوم االثنين المقبلالفلسطينين طلبو
وأوضح المصدر ان الجامعة العربية في انتظار تلقي طلب رسمي خالل ساعات من الجانب الفلـسطيني                

  .لبدء التحضيرات لعقد هذا االجتماع الوزاري
زير وأكد المصدر ان االمين العام يجري حاليا مشاورات هاتفية مع رئيس اللجنة معالي رئيس وزراء وو               

  .خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني لالتفاق على الموعد النهائي لهذا االجتماع الوزاري
  ٢٧/٩/٢٠١٠، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   من الجامعة العربية إلقامة مركز لعالج ضحايا الحرب بغزة"دوالرألف ٥٠" .٥٥

لقطاع االجتماعي في األمانة العامة      صرحت مديرة إدارة الصحة والمساعدات اإلنسانية با       : وفا –القاهرة  
 ٥٠للجامعة ليلي نجم اليوم، أن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، قرر تبرع الجامعـة بمبلـغ                  

ألف دوالر إلقامة مركز لعالج ضحايا الحرب في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع جمهوريـة سـلوفينيا                 
  .ومساهمة دولة قطر

وفر شبكة اتصاالت وخدمات الكترونية ذات محتوى يتوافق مع أحـدث            أن مشروع قطاع غزة سي     حيث
المواصفات والمعايير الدولية في عمليات التطهير من األلغـام وعـالج مـصابيها ورعـايتهم صـحياً                 

  .واجتماعياً
 ٢٧/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  ة لعقدة االستيطان للخروج بصيغة مقبول"سرائيلإ"جهود أميركية لدى  .٥٦

تواصلت جهود الساعة األخيرة امس من جانـب   :  أ ف ب، رويترز    -  جويس كرم  - واشنطن   ،نيويورك
لحـل عقـدة    » صيغة مقبولة «الوسيط األميركي لدى الجانب االسرائيلي في نيويورك وواشنطن النتزاع          
 والـسلطة الفلـسطينية لجهـة       االستيطان تنسجم مع مواقف إدارة الرئيس باراك أوباما واللجنة الرباعية         

في واشـنطن أن    » الحياة«وأكدت المصادر المطلعة على اجواء المفاوضات ل        ،  الحالي» تمديد التجميد «
الجانب األميركي كثف مساعيه أمس، اذ توجه مستشار أوباما لشؤون الشرق األوسط دنيس روس إلـى                

الجانب اإلسـرائيلي، وتحديـدا مـع       نيويورك ليجري مع المبعوث االميركي جورج ميتشل لقاءات مع          
في اليومين  «وتوقعت المصادر أن تستمر هذه الجهود       . مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي اسحق مولخو     

، مشيرة الى   »تحصيل صيغة من اإلسرائيليين مقبولة لحل األزمة      «في ظل تكتم إعالمي بهدف      » المقبلين
يضة التي وضعها أوباما وبيان اللجنة الرباعيـة،        ضرورة أن ينسجم إطار هذه الصيغة مع الخطوط العر        

  .»تمديد التجميد الحالي«والداعية حرفياً إلى 
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أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية فيليب كراولي في رسالة علـى مدونتـه علـى موقـع                  و
  . »نبذل كل ما في وسعنا من اجل ان يواصل الجانبان المفاوضات المباشرة«: »تويتر«

٢٧/٩/٢٠١٠، ة، لندنالحيا  
  
   تحمل أفضل إمكانية للتوصل إلى اتفاق سالم نهائي المفاوضات: ميتشل .٥٧

إن » الـشرق األوسـط   «قال مسؤول أميركي من وزارة الخارجية األميركية ل       :  مينا العريبي  - نيويورك
أوصل رسالة بأن بغـض النظـر       «المبعوث الخاص األميركي للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل          

ما يحدث فيما يخص التجميد، هناك أهمية لمواصلة المحادثات ألنها تحمل أفضل إمكانية للتوصل إلـى                ع
 بتجميـد   "إسـرائيل "فيمـا يخـص مطالبـة       » موقفنا لم يتغير  «ولكنه أكد على أن     . »اتفاق سالم نهائي  

ل إليه مـع    وامتنع المسؤول األميركي عن الخوض في تفاصيل االتفاق الذي يمكن أن يتوص           . االستيطان
نحن نواصل العمل، ونواصل المـشاورات مـع        «: إسرائيل لتمديد فترة تجميد االستيطان، مكتفيا بالقول      

  .»الطرفين
سنرى ماذا سيحدث في حال وصلنا إلى موعد انتهاء التجميد، ولكن من المهم             «: وقال المسؤول األميركي  

ما زلنا نتواصل مع    «: وأضاف. »دثاتأال نخرج ونشير إلى هذه كلحظة حاسمة، يجب أن نواصل المحا          
الوقـت  «واعتبر المسؤول أن    . »األطراف، والعملية تسير قدما ونأمل أن تتواصل في التحرك إلى األمام          

  . »ما زال مبكرا لنعلم ماذا سيحدث، ولكن الجولة الجديدة من المفاوضات مجدولة لألسبوع المقبل
٢٧/٩/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن  

  
  لى غزةإ نشطاء يهود يبحرون ..."سرائيلإ"ـفي تحد ل .٥٨

 غادر مركب شراعي على متنه دعاة سالم يهود اسرائيليون واوروبيون           : أ ف ب   -) قبرص(فاماغوستا  
واميركيون امس مرفأ فاماغوستا شمال قبرص متجهاً الى قطاع غزة بهدف كسر الحـصار االسـرائيلي            

  .»فرانس برس«رمزياً، كما افادت مراسلة لوكالة 
انه واجب مقدس بالنسبة الـي بـصفتي مـن          «):  سنة ٨٢(قال احد ركاب المركب روفن موشكوفيتز       و

ان احتج على االضطهاد والقمع وحصار مثل هذا العدد من الناس بينهم اكثر مـن       ) من المحرقة (الناجين  
  .» الف طفل في غزة٨٠٠

ه العاباً وكتباً ومعـدات للـصيادين،       ويرفع علماً بريطانياً، وينقل على متن     » ايرين«والمركب يحمل اسم    
لسكان قطاع غزة، وستقدم لمـصلحة برنـامج غـزة          » مساعدة رمزية «اضافة الى ادوية لتكون بمثابة      

  . للصحة النفسية بإدارة المحلل النفسي اياد سراج
السفينة ستحاول بلوغ شواطئ غزة وافراغ حمولتها       «في بيان ان    » شعبان، مستقبل واحد  «وقالت جمعية   

في عمل ال عنفي ويرمز الى التضامن واالحتجاج، وستطلب رفع الحـصار للـسماح بتنقـل البـضائع                  
ونقل البيان عن عضو الجمعيـة ريتـشارد كـوبر قولـه ان             . »واالشخاص بحرية من قطاع غزة وإليه     

 الـى   الحكومات والشعوب حول العـالم    «، داعياً   »السياسة االسرائيلية ال يدعمها جميع اليهود في العالم       «
  . االسرائيلي» التنديد والتحرك ضد االحتالل

لدينا اسـتراتيجية عـدم عنـف     «: وأضاف احد افراد الفريق يوناتان شابيرا، وهو جندي اسرائيلي سابق         
ميناء (وعدم مواجهة، اذا ما قام الجيش االسرائيلي بتوقيف السفينة، لن نساعدهم على اقتيادها الى اشدود                

  .»)في جنوب اسرائيل
٢٧/٩/٢٠١٠، ياة، لندنالح  
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  تطالب الكيان بتجميد كامل ودائم لالستيطان" هيومن رايتس" .٥٩
ألعمـال  " دائـم وكامـل  "إلى تجميد " إسرائيل"، أمس،  "هيومن رايتس ووتش  "دعت منظمة   : )ب.ف  .أ  (

  .البناء في المستوطنات في الضفة الغربية 
الجزئي ألعمال البناء فـي المـستوطنات فـي         أن تجعل التجميد    " إسرائيل"وقالت المنظمة في بيان على      

تنتهك التزاماتها كقـوة محتلـة حقـوق        "وعبر االستيطان   " إسرائيل"وأضافت أن   . الضفة دائما وكامال    
  " .الفلسطينيين في الضفة الغربية السيما عبر تقييد قدرتهم على بناء منازل والوصول إلى أراضيهم

القـادة اإلسـرائيليين    "ه ليا ويتسون كما جاء في البيـان أن          وأعلنت مديرة المنظمة للشرق األوسط سار     
يتحدثون عن تجميد محدود لالستيطان باعتباره تنازال سياسيا، في حين أن أعمال البناء هي غير شرعية                

  " .بالواقع
 بالنسبة لفلسطينيي الضفة الغربية، إن المستوطنات تعتبر مصدر معاناة كبيراً في الحياة اليومية            "وأضافت  

  " . وسيتكثف مع استمرار االستيطان
٢٧/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
  األمم المتحدة توفر لوازم مدرسية لطلبة فلسطينيين في لبنان .٦٠

 ألـف مـن أطفـال الالجئـين         ٣٠التابعة لألمم المتحدة بأن حـوالي       ' اليونيسف'أفادت منظمة    :بيروت
ناسبة العودة إلى المدارس، كجزء من جهود األمم        الفلسطينيين في لبنان تسلموا مجموعة لوازم مدرسية لم       

  .المتحدة الرامية إلى تقليل العبء المالي على العائالت التي تكافح لتجهيز أبنائها للفترة الدراسية الجديدة
وقال راي توريس ممثل اليونيسف في لبنان، إن تجهيز الطالب للعودة إلى المدارس يعتبر من الخطوات                

  .طفال في مخيمات الالجئين الفلسطينيينالهامة في حياة األ
يشار إلى أن البرنامج ناتج عن التعاون بين اليونيسف واألونروا بتمويل كبير من إيطاليا، وقـد انطلـق                  

  .رسميا هذا األسبوع في مدرسة البيرة األساسية قرب مخيم برج البراجنة لالجئين الفلسطينيين
٢٧/٩/٢٠١٠، )فاو(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية   

  
  عباس سلم اسمع من قبل كالما مسؤوال وحريصا مثل كالم الرئي: حاخام باريس .٦١

 حاخام اليهود في العاصـمة الفرنـسية بـاريس    Sira T أظهر الحاخام سيرا تي - موفد معا -باريس 
" يـف الكر"اعجابه الشديد بخطاب الرئيس محمود عباس امام ممثلين عن يهود فرنسا واللوبي اليهـودي               

  .وقال ان رئيس السلطة اظهر شجاعة وحكمة غير مسبوقة 
ان سيادة الرئيس كان شجاعا وواجه المشاكل ولـم         " وفي تصريحات لوكالة معا عقب اللقاء قال الحاخام         

يهرب ودخل في صلب القضايا المصيرية والمهمة وقد سمعت اليوم كالما رائعا وطيبا وانـسانيا كبيـرا                 
ق والمسؤول وانا متشجع جدا من اقوله وهي كلمـات يجـب ان يحقفظهـا أئمـة                 وكان يمثل المسلم الح   

  .المساجد والحاخامات ليتعلموا منها ويعرفوا ان الدين وجد لتسهيل حياة الناس والرحمة بهم 
٢٧/٩/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية  

 
  الدول العربية تشدد على التعليم كوسيلة للحد من الفقر .٦٢

، أهمية االستثمار في القطاع التعليمي في الدول العربية، إذ "المزايا القابضة"شركة  الحظ تقرير :الشارقة
، وألن االستثمار في بناء اإلنسان "أهم مكونات التنمية البشرية التي تنتج تنمية اقتصادية شاملة"اعتبره 
. "ى الغنىيعد أفضل الطرق لالستثمار خصوصاً في اقتصاد يعتمد على المعرفة كمؤشر عل"وتنميته 

يحمل معاني وأبعاداً تفوق حسابات الربح والخسارة التي تحكم "ورأى أن االستثمار في التعليم 
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االستثمارات األخرى، وألن اإلنفاق على التعليم هو استثمار بعيد المدى يحد من البطالة ويوصل إلى 
  ."مجتمع المعرفة

ن الموازنة المخصصة للتعليم في بلد واحد كفرنسا ، أفاد بأ"يونسكو"، إلى تقرير لمنظمة "المزايا"ولفتت 
. "تفوق اإلنفاق على التعليم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"أو ألمانيا أو إيطاليا أو بريطانيا، 

  ."عالقة مهمة بين االستثمار في التعليم والنمو االقتصادي في دول العالم"وأشارت إلى 
يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات اإلنسانية، ألنه يشكل أحد "لتعليم وأوضح تقرير للبنك الدولي أن ا

 أن سنة إضافية واحدة في التعليم إلىالعوامل الرئيسة لتحقيق النمو المستدام، إذ تشير الدراسات الحديثة 
  .%"٧تحقق نمواً في الناتج المحلي نسبته 

في إحراز تقدم في شأن تحقيق األهداف اإلنمائية يمثل عامالً أساساً "وبينت األمم المتحدة أن التعليم 
، وأكدت منظمة "لأللفية، مثل الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة األمراض

  ."إنهاء دائرة الفقر يبدأ بالتعليم"، أن "يونيسيف"
 ١٧١" خروج ، إمكان"يونسكو"التعليم للجميع، الصادر عن منظمة "وأظهرت بيانات واردة في تقرير 

مليون شخص من دائرة الفقر في حال استطاع الطالب في الدول المتدنية الدخل ترك المدرسة وهم 
  ."يعرفون المبادئ األساسية للقراءة والكتابة

ولفت التقرير إلى أن دوالً ذات موارد محدودة، مثل األردن، تمكّنت من بناء منظومة تعليمية أساسية 
لخاصة وعشرات الجامعات ومعاهد التعليم العالي، حيث بلغ االستثمار نحو مثل المدارس الحكومية وا

 مليون دينار، في حين بلغ االستثمار في التعليم اإلجمالي ٦٨٠ بليون دينار، بإنفاق سنوي يصل إلى ١٨
وشكل االستثمار في مجال البحث العلمي في األردن .  بليون١,٤٣٠ بليوناً واإلنفاق السنوي عليه ٤٠

، فيما بلغ مجموع اإلنفاق على التعليم %١,٨ من الناتج المحلي، فيما يمثل في الدول الصناعية %٠,٥٥
  . على التعليم العالي%٤,٥ على التعليم العام و%٥ من الناتج المحلي، منها %٩,٥

م تولي اهتماماً بالتعليم وتطويره، إذ بلغ حج" أن الحكومة السعودية "المزايا القابضة"وأعلن تقرير 
 ماليين طالب وطالبة ونصف ٥ باليين ريال مبدئياً، يستفيد منه ٩االستثمار في مشروع تطوير التعليم 

مليون معلم ضمن خطة إستراتيجية لتطوير التعليم، بهدف نقل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي 
حافزة للتحول إلى ، وإعادة بناء الثروة البشرية وإيجاد بنية تحتية ٢٠٢٢ومنتج ومنافس بحلول عام 

مجتمع المعرفة، وفق رؤية جديدة وسياسة متكاملة لكل القطاعات تنسجم مع األولويات التي يحتاج إليها 
 بليون ريال لإلنفاق على ١٣٢كانت خصصت نحو "وأوضح أن الحكومة السعودية  ."المجتمع السعودي

 مقارنة بالعام المالي الماضي، إذ %١٣ من الموازنة العامة السعودية، بزيادة نسبتها %٢٥التعليم، أي 
  ." مدرسة قديمة٣١١٢ مدرسة جديدة وتجديد ١٢٠٠تضمنت خططاً إلنشاء 

وفي الكويت، قطع التعليم شوطاً طويالً منذ خمسينات القرن الماضي، وأثمرت هذه التجربة إيجابيات 
 متعلمات، وبلغت ١٥ن سن ال  من النساء الكويتيات الالتي تجاوز%٩٠وسلبيات، تمثّلت اإليجابيات بأن 

وبينت إحصاءات البنك الدولي أن . " فقط للذكور%٣٥ في مقابل %٦٥نسبة الطالبات في جامعة الكويت 
  ." عالمياً التي تعتمد على العامل البشري في المدارس٣٣األولى عربياً وال "الكويت هي 

تعليم، وأفادت تقارير إعالمية بأن بقوة على تطوير قطاع ال"وفي اإلمارات، تراهن حكومة أبو ظبي 
وأحدثت إمارة أبو . "٢٠١٥ بحلول عام %١٠٠اإلنفاق على التعليم الخاص في أبو ظبي سيزداد بنسبة 

، إذ ُأعيد صوغ الخطط واالستراتيجيات، وتبني معايير ٢٠٠٥نقلة نوعية في التعليم منذ العام "ظبي، 
إيجاد البيئة المالئمة الستثمارات "دعا التقرير إلى و. "تهدف إلى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل

  ."القطاع الخاص في الحقل التعليمي في اإلمارة من خالل تأمين البنية التحتية والتشريعات المالئمة
 بليون دوالر ٢٨اإلنفاق على التعليم في دول مجلس التعاون بلغ " عن تقارير إعالمية، أن "المزايا"ونقلت 

 ."، وتأتي اإلمارات في مقدم الدول في منطقة الخليج٢٠٠٩ بليوناً عام ٣٥ع إلى ، وارتف٢٠٠٧عام 
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، تقع نسبة ٢٠٠٨ مليون نسمة عام ٣٧ورصدت زيادة في عدد سكان دول الخليج العربية إذ بلغ نحو 
، أكثر من ربعهم دون ٢٠٢٠ مليوناً عام ٥٣كبيرة منهم ضمن الفئات الفتية، ويتوقع أن يتجاوز العدد 

 سنة، ما يعني ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في دول المجلس، ويدل ذلك ١٥
. "على الحاجة إلى إيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وبنية أساسية

ب، يعوق التشدد في منح التمويل بهدف االستثمار في قطاعات التعليم والتدري"ونبهت إلى أن 
االستثمارات في القطاع، إذ تبحث المصارف عن تمويل القطاعات والمشاريع ذات معدل الدوران 

  ."السريع لرأس المال
  ٢٧/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
   ما العمل؟-الخيارات االستراتيجية الفلسطينية  .٦٣

  هاني المصري 
زة الورشة الثانية مـن المـشروع   عقدت في غ" بدائل"ومركز " أكسفورد لألبحاث"بالتعاون بين مجموعة   

المشترك الذي يهدف إلى استشراف المستقبل السياسي الفلسطيني، والبحـث فـي الخيـارات والبـدائل                
  . االستراتيجية، وتعزيز الحوار الفلسطيني الداخلي

إن المشروع بدأ من خالل عقد ورشة أولى في أريحا في شهر نيسان الماضي، شارك فيها نخبـة مـن                    
ن واألكاديميين يمثلون أوسع قدر ممكن من ألوان الطيف الفلسطيني، ومن المفترض عقد ورشة              السياسيي

  . ثالثة بالخارج يشارك فيها أساساً ممثلون للفلسطينيين في الشتات
إن الهدف من المشروع هو إنتاج سيناريوهات وأفكار مكملة وإبداعية وجديدة لمواجهـة المـآزق التـي                 

وخاصة فيما يتعلق بمسألة التخلّص مـن االحـتالل وتحقيـق الحريـة والعـودة               يواجهها الفلسطينيون،   
  . واالستقالل

 ٢٠٠٨ويمكن أن يبلور المشروع وثيقة تفكير استراتيجي على غرار الوثيقة التي صدرت في آب العـام                 
 وقد القت   ،" الخيارات االستراتيجية الفلسطينية إلنهاء االحتالل     -استعادة زمام المبادرة    : "وحملت عنوان 

الوثيقة السابقة اهتماماً كبيراً في مراكز األبحاث واإلعالم وصنع القرار، خصوصاً في العواصم الغربية              
  . وإسرائيل

   www.palestinestrategygroup.ps:ومن يهمه االطالع على الوثيقة يمكن فتح الموقع
ت المـستقبل القريـب،     لقد تضمنت الورشة التي استمرت يومين عـدة جلـسات تناولـت سـيناريوها             

 والحـصار، واألجنـدة الوطنيـة       -وسيناريوهات المستقبل البعيد، ومعالجة االنقسام أم إدارة االنقـسام          
 المكونات واالحتماالت، وأشكال المقاومة وخياراتها، والعملية السلمية، الخيارات مـع إدارة            -المشتركة  

  . سة واألطراف اإلقليمية ودورهاأوباما، السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، والسيا
ودار في الورشة حوار عميق وغني وبنّاء بعيداً عن التخوين والتكفير واإلقـصاء والهيمنـة واحتكـار                 
الحقيقة، رغم التنوع والتباين الكبير في اآلراء، فالورشة عقدت في أجواء اشتداد الخالفـات الفلـسطينية                

 المدمر، وعلى خلفية الخالف الحاد حول المشاركة بالمفاوضات         الداخلية في ظل استمرار وتعمق االنقسام     
الثنائية المباشرة التي ابتدأت دون ضمانات وال مرجعيات، ما جعلها تولد ميتة وأمامها عدة احتمـاالت،                
إما االنهيار والفشل، أو االستمرار في الدوران بحلقة مفرغة، أو التوصل إلى حل ينـتقص مـن الحـد                   

  . وق الوطنية الفلسطينيةاألدنى من الحق
إن األفكار واالقتراحات والتحليل الذي شهدته الورشة يمكن أن يجعلنا قادرين علـى استـشراف آفـاق                 
المستقبل بشكل أفضل، وسيتم عرضه في الوثيقة الثانية عند صدورها، وسيتم توزيعها على أوسع نطاق،               

  . اع القرارخصوصاً للنخبة ومراكز األبحاث والتفكير واإلعالم، ولصن
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إن الورشة توفر فرصة لخروج السياسي واألكاديمي الفلسطيني من وطأة األحداث والتحديات الـساخنة،              
والتي تجعله يدور في اطار األفعال وردود األفعال، دون استعداد وتخطيط وتفكير يتناول جميع الخيارات               

  . اريو إلى آخر، ومن خيار إلى آخروالبدائل، بحيث نكون مستعدين، إذا لزم األمر، لالنتقال من سين
إن هذا االنتقال من خيار إلى آخر ال يمكن أن يتم بشكل انفعالي وعاطفي أو كردة فعل، أو مـن قبيـل                       

  . التهديدات اللفظية الفارغة، وإنما يجب أن يكون علمياً ومدروساً وجاداً
فقد تناقلت وكـاالت األنبـاء      . اهنوسنضرب مثاالً راهناً عن كيفية التفكير االستراتيجي من الوضع الر         

ووسائل اإلعالم في األيام األخيرة، أن التعليمات من الحكومة اإلسرائيلية قد صدرت لوزارة الخارجيـة               
ومكتب رئيس الحكومة لالستعداد لشن حملة إعالم وعالقات عامة تحمل الـرئيس الفلـسطيني والقيـادة                

  . المسؤولية عن االنهيار المحتمل للمفاوضات
إن األولى أن يقوم الفلسطينيون، خصوصاً إذا كانوا جادين بتهديداتهم عن االنسحاب من المفاوضـات اذا            
استمر االستيطان، باالستعداد الحتمال انهيار المفاوضات، ولجميع االحتماالت بحيـث يعـرف ويـدرك              

أما التمترس علـى    . االحتالل أن لديهم خيارات أخرى، وانهم قادرون عليها ومستعدون من أجل تنفيذها           
وفي خيار واحد وحيد، فهو يعني عملياً الالخيار، والحكم على الفلسطينيين باستمرار الضعف واالنقـسام               

  . وغياب القدرة المتزايد لتأثيرهم على مصيرهم وترك قرارهم أكثر وأكثر بيد غيرهم
ألننا تحت االحتالل وفـي ظـل       ليس من الصحيح إطالقاً بأننا ال نملك القدرة على التفكير االستراتيجي            

  . االنقسام ولكوننا ضعفاء بسبب أننا فقدنا عناصر القوة واألوراق التي كنا نملكها
إن التفكير والتخطيط االستراتيجي الذي ينطلق من األمر الواقع الراهن بكل حلوه ومره ويستشرف آفاق               

بلورة رؤية استراتيجية شاملة جديدة     المستقبل، هو وحده الكفيل بشق طريق األمل واالنتصار، من خالل           
قادرة على استخالص الدروس والعبر من التجارب السابقة وتوحيـد الجهـود والطاقـات واإلبـداعات                
الفلسطينية؟ ووضع األهداف ووسائل النضال والمرجعيات الكفيلة بتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيـق             

  !أهدافه الوطنية
  ٢٥/٩/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
  "السابقين"تظهر فقط من أفواه الحقائق  .٦٤

  بثينة شعبان
، في حوار لـه     "السابقين) "سي آي إيه  (قال مايكل شوير، أحد كبار ضباط وكالة االستخبارات األميركية          

يمكن لثالثمائة مليون أميركـي أن يـستيقظوا غـدا كـي            ": "أو تي في  "على قناة   " آخر كالم "في برنامج   
ين نتنياهو، قد قادهم إلى حرب مع إيران، وربما يؤدي هذا أيضا إلـى              يكتشفوا أن زعيما أجنبيا هو بنيام     

، محذرا بذلك من حالة الخضوع للضغوط اإلسرائيلية التي تعانيها          "حرب بين أميركا ومعظم العالم المسلم     
  .إدارة الرئيس أوباما

 تنـتج شـيئا     ال قيمة إلسرائيل على اإلطالق في ما يخص المصالح األميركية، فهي ال           : "وأضاف شوير 
نحتاج إليه، وال تعطينا شيئا نحتاج إليه، وال يعود علينا منها سوى أنها تجرنا إلى حرب دينية تسعى إليها                   

  ".مع اإلسالم
كما كشفت وثائق مركز محفوظات األمن القومي، التي تم رفع السرية عنها مؤخرا، أنه بعد ساعات على                 

ث وزير الدفاع األميركي آنذاك دونالد رامـسفيلد عـن          ، تحد ٢٠٠١) أيلول( سبتمبر   ١١وقوع اعتداءات   
حجـج  " وطالب رامسفيلد بالحـصول علـى      - بحسب محضر لقاء عقد في ذلك اليوم         -مهاجمة العراق   

وقد أقرت الواليـات المتحـدة      ". تظهر عالقة مفترضة بين النظام العراقي السابق وزعيم تنظيم القاعدة         
السابق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، ومع هذا مضت في خطتها           الحقا بأن ال عالقة للنظام العراقي       

لم تكن هنـاك    "بأنه  ) األسبق(وفي مذكراته، اعترف توني بلير رئيس الوزراء البريطاني         . لغزو العراق 
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، إال أن قـرار غـزو       "امتالكه أسلحة دمار شـامل    "أو على   )" القاعدة(أي براهين على عالقة العراق ب     
فهل يجب أن ننتظر، في كـل       . ن اليوم األول لتسلم بوش االبن وفريقه مقاليد الحكم        العراق كان متخذا م   

مرة، تقاعد أحد المسؤولين عن اتخاذ قرارات خطيرة كشن الحروب، حتى نعلم الهدف الحقيقي وراء تلك                
م تضخيمها  الحروب، التي تم إلباسها في حينها لبوسا ال عالقة له بالحقيقة، أو الواقع، أو األخطار التي يت                

والترويج لها، من أجل تبرير العمل العسكري المتخذ ألهداف وأغراض مغايرة تماما؟ والـسؤال األهـم                
لماذا ال يجرؤ مسؤولون غربيون يتولون قيادة األمور في بلدانهم، مع انعكاساتها على حياة ماليـين                : هو

م أنهم يصبحون في مثل لحظـة       البشر في بلدان أخرى، على قول الحقيقة والتصرف وفق ما تقتضيه؟ أ           
غزو العراق منقادين لقوى أخرى ال يجرؤون على مواجهتها وينفذون قراراتها فقط، ذلك ألن هذه القوى                

  قد تزعزع مواقع مسؤولياتهم، وربما تنهي وجودهم السياسي بذريعة أو بأخرى؟
 المعنية بالتفاوض حـول     وإذا ما قسنا ما يجري اليوم، على ما جرى في األمس، نالحظ أن الدول الست              

، كمـا أن الـرئيس      "أنها تفضل الحل الدبلوماسي مع إيـران      "الملف اإليراني تصرح مرة تلو األخرى ب      
 الذي يدق   - إذن   -من هو   ". ال ينوي وال يرغب في ضرب إيران      "أوباما خالل حملته االنتخابية أكد أنه       

عليها، أو على لبنان كلما الح احتمـال        طبول الحرب ضد إيران؟ ومن الذي يؤجج احتمال شن الهجمات           
؟ وما عالقة   "اإلسالموفوبيا"التسوية السلمية في األفق؟ وما هو أيضا مصدر إثارة الكراهية ضد المسلمين             

ذلك بما تحاول إسرائيل تحقيقه من قتل وتهجير وتطهير عرقي وديني للمـسيحيين والمـسلمين العـرب                 
  بهدف تحقيق يهودية الدولة كما يروجون؟

هو أن ملكية معظم وسـائل اإلعـالم الغربيـة          : هناك عامالن أساسيان يجب اإلشارة إليهما هنا، األول       
محصورة في أيدي متعاطفين مع إسرائيل ويحررها أناس مثلهم، ولذلك فإن غالبية المسؤولين في الغرب               

رفهم المغلقـة عـن    ال يتجرؤون على قول الحقيقة حين يتعلق األمر بجرائم إسرائيل، وقد يهمسون في غ             
، "سابقين"حقائق العنصرية اإلسرائيلية، أو يكتبون مذكراتهم بعد أن يغادروا مواقعهم ويصبحوا مسؤولين             

أضواء مختلفة على ما جرى من أحـداث، ولكـن          " السابقين"ولهذا تلقي المذكرات الشخصية للمسؤولين      
اليين البشر، على احتمال اتخاذ قرارات      العبرة هي في قياس قرارات ماضية، أنزلت الدمار والكوارث بم         

هو أن العرب ما زالوا بمجملهم يتعاملون       : العامل الثاني . حالية تؤدي إلى إيقاع العالم في كوارث مماثلة       
مع الواليات المتحدة، التي تهب ما قيمته مليارات الدوالرات من السالح إلسرائيل، باإلضافة إلى األموال               

طان ودعم المستوطنين، وكأنها جهـة حياديـة ووسـيط نزيـه بـين العـرب                األميركية لتوسيع االستي  
وليس عليهم في هذا الصدد أن يمضوا ساعات في البحث ليكتشفوا وهم ما يفكرون فيـه،                . واإلسرائيليين

بل فقط أن يستعيدوا صورة وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون حين وصـلت إلـى فلـسطين                 
معون بيريس وأمسكت بيده تمسها بحنان وهي تسير على السجادة الحمراء، وتنظـر             المحتلة واستقبلها شي  

وتصرفت وزيرة الخارجية في كل ذلك وكأنها لم تـسمع بالتـصريحات العنـصرية              . إليه بمحبة ووئام  
فليبتل الرب هؤالء الفلـسطينيين     : "للحاخام عوفاديا يوسف، الذي قال بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة         

، كما أن وزيرة الخارجية لم تسمع المجندة اإلسرائيلية عيدين أفرجيل           "شرار الكارهين إلسرائيل بالوباء   األ
، بعد أن وضعت صورا مشينة لضحاياها من الفلسطينيين معـصوبي      "أستمتع بقتل العرب وذبحهم   : "تقول

 هـذه العنـصرية     كـل ". أنها كانت تستمتع بقتل العرب وحتى ذبحهـم       "األعين ومكبلي األيدي، مؤكدة     
الواضحة التي تترجم إلى ممارسات يومية ضد العرب في فلسطين، لم تلقَ كلمة واحـدة مـن مـسؤول                   
غربي يستنكر ما يجري للفلسطينيين، ويدين جرائم إسرائيل، بل يسعون دوما إلى عدم تحميلها مـسؤولية    

أو " ا علـى إيقـاف االسـتيطان      حثه"إجرامها، إذ أن أشد ما تفوهت به القوى الغربية حيال إسرائيل هو             
  .، مع أن االستيطان غير شرعي وفق كل القوانين والقرارات الدولية"تجميد االستيطان لمدة شهر"

كيف سيطر اللـوبي  "السبب لهذا واضح وصريح، وربما نجد جوهره في مقالة كتبها جيف غيتس بعنوان       
ي يوضح فيه كيف يتم التبرع وجمع األمـوال         ، الذ "اإلسرائيلي على السياسة الخارجية للواليات المتحدة؟     
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وهي المنظمة اليهودية المسيطرة علـى      " (إيباك"للمرشحين السياسيين في الواليات المتحدة، حيث تقوم ال       
، بدعوة المرشحين الـذين يبـدون اسـتعدادهم لخدمـة     )الكونغرس والتي تسيره كما تشاء لدعم إسرائيل     

ويستنتج .  متبرعين قادرة على مضاعفة المساهمات المالية لحمالتهم       المصالح اإلسرائيلية وتقدم لهم قائمة    
هنا تكمن مخاطر التحالف التي دفعت الواليات المتحدة لغزو العراق، واآلن تبحث عـن              : "غيتس بالقول 

حرب مع إيران، من خالل سماحها لقوى أجنبية أن تعمل كمجموعة ضغط محلية، فإن الواليات المتحدة                
  ".المصالح الصهيونية ومصالحها الخاصةأخذت تخلط بين 

هذه القراءة، هي التي تفسر لنا اندفاع وزير الدفاع األميركي، أن يحتج على ما هـو متوقـع أن يكـون                     
صفقة صواريخ دفاعية من روسيا إلى سورية، بعد أن أعلن الكيان اإلسرائيلي عن احتجاجه علـى هـذه       

هذه القراءة لعملية احتالل إرادة القادة األميركيين       . ر الشامل الصفقة، مع أنه مدجج بكل أنواع أسلحة الدما       
واألوروبيين من قبل منظمة صهيونية تمتلك المال واإلعالم، تدعو على األقل إلى التأمل والتفكير وتغيير               

وفي هذا الصدد، فإن جامعة أكسفورد قد أعلنـت عـن           . منهجية ربط األحداث وتحليلها واستقراء النتائج     
تتاح كلية جديدة إلعداد قادة العالم في المستقبل بتمويل من رجل أعمال أميركي، فهـل سـيكون                 نيتها اف 

هؤالء القادة كسابقيهم خاضعين لمزاج التمويل من اللوبي الصهيوني؟ أم سيعيدون إلى األذهـان فكرتنـا                
 ينتظـرون   عن قادة كرسوا ذواتهم لخدمة الحق والعدالة وترفعوا عن عالم المال واألعمـال بحيـث ال               

، من أجل قول كلمة حق في مذكراتهم ومقابالتهم الصحافية أو التلفزيونية، بعد أن              "سابقين"ليصبحوا قادة   
يكونوا قد أسهموا في إشعال حروب أودت بحياة ماليين البشر؟ هنا بالذات، تكمن مأساة شعب فلـسطين                 

ان واليمن، مأساة يغذيها جبن القـادة       وباكستان وأفغانستان والصومال، والخطر الذي يهدد إيران والسود       
أمام إغراء المال الصهيوني وابتزاز اإلعالم اإلسرائيلي، وعدم امتثالهم للـضمير اإلنـساني ولمـصالح               

  !!شعوبهم التي يفترض أنهم يمثلونها
  ٢٧/٩/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
  التطبيع يأتي بعد االنسحاب .٦٥

  كلوفيس مقصود
 العامة لألمم المتحدة خطاب الرئيس أوباما بالتصفيق عندما تمنى أن تكون            استقبل معظم أعضاء الجمعية   

فلسطين حاضرة كدولة في مقاعد الجمعية العامة السنة المقبلة، لكن بعد دراسة المقاطع التي أشار فيهـا                 
لقـد انطـوى هـذا      . إلى القضية الفلسطينية يصبح الترحيب المؤقت مدخالً لتعمق مطلوب في التدقيق            

طاب على بنود ال مفر من تفنيدها بدقة حتى ال يستمر اإلمعان في اآلمال المغلوطـة بـأن الواليـات      الخ
المتحدة ملتزمة بمفهوم للدولة الفلسطينية، يتجاوب مع حقوق الشعب الفلسطيني في دولـة مـستقلة ذات                

لتي قد تكون صـادقة إال  فتغليف مقطع الرئيس أوباما المتعلق بالشأن الفلسطيني بمفردات النوايا ا   . سيادة  
أنها تنطوي على مؤشرات تسهل اجترار األسباب التي جعلت من المحادثات إلى اآلن عبثيـة، وبالتـالي                 
فإن التدقيق في المعاني والمصطلحات التي أوردها الرئيس أوباما يصبح واجباً حتى ال يستولد التـصفيق                

  .الذي حصل آماالً تمعن في اإلحباط السائد اليوم 
ا لو أن الرئيس أوباما قام باختراق يتميز بوضوح االلتزام بالحقوق الفلسطينية بدالً من االلتباس الذي                حبذ

. لغاية اآلن من دون أي تقـدم أو نتيجـة       " المفاوضات"أكد بقصد أو من دون قصد المسلمات التي أبقت          
كعـضو يجـب أال يكـون       " ئيلإسرا"بعد ستين عاماً في هذا المبنى فإن وجود         "كما أن تذمره بالقول إنه      

هي دولة ذات سيادة، وهي الوطن التاريخي للـشعب اليهـودي،           " إسرائيل"إن  "، وأكمل   "عرضة للنقاش 
سوف تقابل بمعارضة ال تتزعـزع      " إسرائيل"ويجب أن يكون واضحاً أن أية محاوالت للتشكيك بشرعية          

ذا الخطاب أعلنت لجنة التحقيـق التابعـة        يا للمفارقة قبل يوم واحد من ه      " . (من جانب الواليات المتحدة   
لألمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في ما حدث للباخرة مرمرة التركية، بأن ما حدث كـان خرقـاً واضـحاً                   
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من كل االلتزامات   " إسرائيل"هل يريد الرئيس أوباما أن يحصن       : يستتبع هذا تساؤالت  !!) للقانون الدولي 
ة في الجمعية العامة ومجلس األمن، وقرار محكمـة العـدل الدوليـة             التي فرضتها قرارات األمم المتحد    

للقـوانين الدوليـة    " إسـرائيل "خاصة المتعلق بجدار الفصل العنصري، هل أية إدانة ألي خرق تقوم به             
  والقرارات الدولية، سوف يصطدم بالفيتو األمريكي كما كان يحصل في كثير من األحيان؟

بتجميـد االسـتيطان    " إسرائيل" أوباما، خاصة أنه يعتقد أن مجرد مطالبة         لم يكن هذا متوقعاً من الرئيس     
هي الدولة التاريخية للشعب    " إسرائيل"لفترة مقبلة يكفي أن يعوض عما يقترب من االستفزاز حين أكد أن             

ولنفترض أن نتنياهو سيتجاوب ويجمد االستيطان مرة أخرى ولمدة أشهر قليلة، رغـم عـدم               . اليهودي  
 بأن هذا التمديد قد يحصل، وإذا حصل فقد يكون ضمنياً ومشروطاً بعديد مـن الثغـرات، وأن                  اعتقادي

غير قانونية وكثيراً   " إسرائيل"يكتفي بالتجميد في ما يسمى بالمستوطنات العشوائية التي تعتبرها حكومات           
  .ما تتساهل في بقائها 

ت من التجميد وكأنـه العـائق الوحيـد فـي           أما المشكلة في هذا الصدد فهي أن السلطة الفلسطينية جعل         
ولنفترض أن التجميد لفترة أخرى قد يحصل، ماذا بعد؟ التوجه العـام للـرئيس            . المفاوضات الفلسطينية   

أوباما في خطابه وتركيزه على الموضوع الفلسطيني يكاد ينطوي على حذف القضية من جدول أعمـال                
وقد عبر عن ذلك في خطابه أيضاً بقوله إن هذا          . اإلنسانية  األمم المتحدة إال في ما يتعلق ببعض األوجه         

والعرب هو قديم قدم هذه المؤسسة ومن الممكن أن نأتي في العام المقبل ونلقي              " اإلسرائيليين"النزاع بين   "
خطابات طويلة كما كان الحال خالل الستين عاماً الماضية، نستطيع أن نقرأ الئحة من التذمرات، وهنـا                 

على ماذا هذا ينطوي؟ على القول إن القـرارات التـي دانـت             " . ن نمكن قوى الرفض والكره    نستطيع أ 
غير قانونية، وإنها كانت نتيجة كراهية أعضاء في األمم المتحدة ؟ ألم يكن هناك مـن حجـج                  " إسرائيل"

رئيس عربية ودولية تؤكد شرعية الدوافع الستصدار هذه القرارات؟ هل ينطوي هذا على حكم تاريخي لل              
أوباما لتزوير التاريخ ومسيرته المستقبلية؟ هل ينطوي على تصميم أمريكي على إبعاد األمم المتحدة من               
التداول في الشأن الفلسطيني حتى تستأثر الواليات المتحدة بمعالجته، قد يكون هذا منطقياً لـو أن هنـاك                  

ال يزال  " اإلسرائيلي"ويعي أن اللوبي    رصيداً من الحيادية والموضوعية لدى الرئيس أوباما، ولكنه يدرك          
قادراً على حق النقض من خالل الكونجرس حتى ولو أرادت اإلدارة األمريكية أن تكـون موضـوعية                 

كمـا  " الكـره "ولماذا يقول إن بعض الدوافع هي       . وحيادية، وبالتالي مؤهلة ألن تدير عملية المفاوضات        
سطين الشرعية ليس أحد منهم يكره، ولكن الكثير مـنهم          ورد في خطابه، إن العرب الذين أيدوا حقوق فل        

أما اإلدعـاء  . غاضبون والغضب هو استدراج للحوار والنقاش لإلقناع واالقتناع وإلزالة أسباب الغضب        
  .بأن كل غضب يوحي بأنه ينطوي على كره، فإنما هو تجاهل لكون الكره نقيض الغضب 

 الرئيس أوباما هي لتحصين الموقف العربي ألن يكون مهيأ          إن هذه المالحظات الناقدة لما يتضمنه خطاب      
للمزيد من التدقيق في معاني المصطلحات الواردة مع التقدير لبعض المثاليات التي تميز عـادة خطـب                 
الرئيس أوباما، وهذا ال يعني أننا ال نعترف بأن مطالبته بالتجميد كانت إلعطاء انطباع بأنه حيادي، ولكن                 

راف بصوابية وشرعية المستوطنات، وبالتالي كان خطأ كبيراً أن يردد الـرئيس عبـاس              التجميد هو اعت  
، "غير واقعيـة  "نقول هذا وندرك أن الرد بكون هذه المطالبة         . شرطه باالكتفاء بالتجميد بدالً من التفكيك       

ن هذا يرسـخ    ولكننا نتوقع في هذه المرحلة الشديدة الخطورة أال تستمر المحادثات من منطلق التجميد أل             
المفاوض "، وأال يكتفي    "المصالحة"تجاوز وإهمال أولوية فلسطينية وهي وحدة المرجعية بمعنى ما يسمى           

برفع الحصار عن غزة، أما إذا ظل االنقسام بهذا الشكل فالمسؤولية           " إسرائيل"الحالي بمطالبة   " الفلسطيني
ية بأن منظمة التحرير الفلسطينية التـي كـان         تتحملها كل القيادات الفلسطينية، وهذا ما يرسخ قناعة نام        

  .ينظر إليها بأنها إطار الشعب الفلسطيني وعنوان وحدته لم تعد اليوم كما يجب أن تكون عليه دائماً 
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بأن عليهم أن يـستثمروا     "وأخيراً، ما معنى إثارة الرئيس أوباما إلى الموقعين على مبادرة السالم العربية             
المفاوضات  ويتخذوا خطوات ملموسة من أجل التطبيع الـذي وعـدت بـه              هذه الفرص  أي استئناف      

  "" .إسرائيل"
  :إلى الرئيس أوباما مع فائق االحترام والتقدير

التطبيع يأتي بعد االنسحاب الكامل من األراضي المحتلة وإنجاز الحقوق التي أقرتها الـشرعية الدوليـة،     
  .على أمنها " ائيلإسر"لنضمن أمن العرب والفلسطينيين، كما تصر 

  ٢٧/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  الحملة والحملة المضادة: الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان .٦٦

  ساري حنفي
منذ أن وضعت الحرب األهلية في لبنان أوزارها، شرعت الجمعيات األهلية الفلسطينية في لبنـان فـي                 

وعلى الـرغم مـن المـذكرات       . ية واإلنسانية حركة مدنية متضافرة لنيل حقوقها االجتماعية واالقتصاد      
والبيانات واللقاءات والتظاهرات التي لم تتوقف طوال أكثر من خمس عشرة سنة، فإن أي تجاوب لبناني                
إيجابي لم يتحقق في هذه الفترة، إال أن المجتمع اللبناني في بعض مكوناته، عالوة على بعـض القـوى                   

وفي غمرة  . م تقريباً، يلتفتان إلى الواقع المزري للفلسطينيين في لبنان        السياسية فيه، راحا، منذ ثالثة أعوا     
األمل الذي تطلع إليه الفلسطينيون في هذا الشأن، وخيبة أملهم من النتائج، فإن الهيئات المدنية الفلسطينية                

ـ        . ما زالت تواصل نضالها الدؤوب في سبيل نيل حقوقها البديهية          ذه وتعرض هذه المقالة جانبـاً مـن ه
، والتحديات التي تواجه حملة الحقوق المدنيـة        ٢٧/٦/٢٠١٠المسيرة، وال سيما التظاهرة التي جرت في        

  .في لبنان
لعّل من الصعب تحديد تاريخ دقيق لبدء حملة الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، ففـي كـل مناسـبة                  

ودة والحقـوق المدنيـة واالجتماعيـة       وطنية أو فصائلية كان الفلسطينيون يبادرون إلى التذكير بحق الع         
واالقتصادية، مع تركيز مبالغ فيه على الحق األول على حساب الحقوق اُألخرى، خوفاً مـن أن يعطـي                  

  .التركيز على العامل الثاني رسالة خطًأ فحواها التنازل عن الحق األول، أي حق العودة
الحملـة  "التـي أعـدتها     )  سم ١٥٠ ×  سم ٣٠٠(، فرحتُ لرؤية الملصقات الكبيرة      ٢٠٠٥في مطلع سنة    

الحدود اللبنانيـة    (، تنتشر على طول الطريق الممتدة من المصنع         "المدنية الفلسطينية  اللبنانية لحق العودة     
إلى مداخل بيروت؛ لكن سرعان ما تحول فرحي إلى أسى ألنني فهمـت أن تـشديد الطـرف                  ) السورية

ذلك مع الحقوق المدنية واالجتماعية  االقتصادية فـي بلـد           اللبناني على حق العودة من دون أن يترافق         
  .اللجوء، يمكن أن يفسر كأنه دعوة مبطنة إلى طرد الفلسطينيين من لبنان

وقد وعت حركة العودة الفلسطينية هذه اإلشكالية، وأن تمكين الالجئين اقتصادياً واجتماعيـاً، وتمـسكهم               
: عبـور الحـدود وتبـدل الحـواجز       "ة الرئيسية في كتاب     ولعل الرسال . بحق العودة، هما شرط عودتهم    
الجانـب  (، هي أن المطالبة بالحق ال تكفي لتأمين العودة          )٢٠٠٨حنفي  " (سوسيولوجيا العودة الفلسطينية  

، بل يتعين أيضاً على المجتمع المدني والسياسي الفلسطيني تفعيل الروابط والعالقات االجتماعية             )القانوني
لسطينيين في مواقعهم الجغرافية المتشظية، والطبقة الوسطى هي المؤهلة أكثر من غيرها            بين الالجئين الف  

لذا، لن يكون تجويع الالجئين في لبنـان        . للعودة ألنها تتحمل تبعات الهجرة في مناخ سياسي غير مستقر         
ـ                سيج اجتمـاعي   وإفقارهم المستمر، باباً للعودة، كما أن المخيم الفلسطيني ال يستطيع أن يكون بوتقـة لن

متماسك، عندما يكون هناك فضاء يفتقد الحد األدنى من البنى التحتية التي تجعل منه مكاناً للعيش الكريم،                 
ولهذا، ميزنا المخيمات كفضاءات مفتوحة كما هي الحال في         . وتُطبّق فيه القوانين والتشريعات الحضرية    

  ).٢٠١٠حنفي (لبنان سوريا واألردن، من المخيمات كفضاءات مغلقة، كما في 



  

  

 
 

  

            ٣٦ ص                                     ١٩٢٠:         العدد       ٢٧/٩/٢٠١٠اإلثنين  :التاريخ

وطالبت جمعيات حقوقية فلسطينية نشأت منـذ مطلـع التـسعينيات، بـالحقوق المدنيـة واالجتماعيـة                  
االقتصادية، ورصدت االنتهاكات الرسمية اللبنانية للحقوق اإلنسانية لالجئ الفلسطيني، التـي تمارسـها             

. جديد على استخدام لغة حقوق اإلنسان     المؤسسة القانونية أو المؤسسة األمنية، وعملت على تدريب جيل          
أما الفصائل الفلسطينية، فربطت حق العودة بالحقوق اُألخرى، لكن بعضها تأخر في المزاوجة بين هـذه                

ال يساء  "الحقوق، واتسم خطابه المطالب بالحقوق المدنية واالقتصادية  االجتماعية بالدفاعية والخجل، كي             
لقد استخدم كثير من األحزاب اللبنانية معزوفتي التـوطين والتحليـل           . "فهمه على أنه دعوة إلى التوطين     

  .التآمري لمنع الفلسطينيين من المطالبة بهذه الحقوق، وفعالً، خفّف بعض الفصائل من هذه المطالب
، بشّر إنشاء لجنة الحوار اللبناني  الفلسطيني بحراك سياسي جديد، إال أن اآلمال ما لبثت                ٢٠٠٥في سنة   

دثرت عندما شُغلت هذه اللجنة بعملية إعادة إعمار نهر البارد، وأهملت العمل على تحضير القوانين               أن ان 
وقـد  ). وخصوصاً في ما يتعلق بحقَّي العمل والتملّك      (الالزمة إلنهاء التمييز المجحف بحق الفلسطينيين       

ها كلجنة لتحسين تـدريب     التي بدأت عمل  ) CEP(تألفت، بمبادرة من األونروا، لجنة تشغيل الفلسطينيين        
العمالة الفلسطينية الماهرة، ثم تطور عملها ليتناول قضايا قانونية تتعلق بعمـل الالجئـين الفلـسطينيين،                

وبعض المنظمات الدولية كجمعيـة المـساعدات       (وحفّز ذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني        
ومن النشاطات الرائدة أيـضاً تـأليف       . ل والتملك على إيجاد إجماع حول المطالبة بحقَّي العم      ) النرويجية

جمعيـة  "المكون من مجموعة كبيرة من المنظمات الفلسطينية واللبنانية بقيـادة           " ائتالف حملة حق العمل   "
، كما نشأت حملة الحقوق المدنية الفلسطينية التي وضعت عريـضة تطالـب بتغييـر               "النجدة االجتماعية 

ويـرأس هـذه الحملـة      .  شخصاً موزعين بين لبنان والعالم     ٣٣١,٧٦٨ن،  القوانين، وقد وقّعها، حتى اآل    
الناشط األميركي فرانكلين المب الذي حمل قضايا الالجئين الفلسطينيين إلى الرأي العام العالمي مستخدماً              

  ".التسمية والفضح"الفضاء االفتراضي ولغة منظمات حقوق اإلنسان التي تكتفي ب
  الجتماعّية االقتصادّيةمسيرة الحقوق المدنّية وا

لقد وصل هذا النشاط إلى ذروته خالل مسيرة الحقوق المدنية واالجتماعية  االقتصادية للفلسطينيين التي               
، لتمثّل معلماً في حركة نضال الشعب الفلسطيني فـي          ٢٠١٠يونيو  /  حزيران ٢٧انطلقت نهار األحد في     

وتكمن أهمية  . م الذي عانى جراءه طوال أعوام اللجوء      لبنان من أجل نيل مطالبه ضد التمييز السلبي الظال        
هذا التحرك في إشارته إلى والدة حركة اجتماعية تتجاوز فـي معانيهـا خـروج ألـوف الفلـسطينيين                   

والجانب غير المرئي من هذه المسيرة ال يقل أهميـة عـن            . واللبنانيين إلى الشارع في يوم غضب عارم      
حضيرية األربعة، جرت لقاءات مع بعض األطراف اللبنانية التـي لـم            فخالل األشهر الت  . المسيرة نفسها 

يكن إعطاء حقوق الفلسطينيين على جدول أعمالها، إما ألسباب تكتيكية أو شعبوية، وإما، ببـساطة، ألن                
. لم تكن ضمن أولوياتهـا ) وهو الشعار الرئيسي للمسيرة" (يعيش الفلسطيني بكرامة حتى العودة   "فكرة أن   
مت أشهر اإلعداد األربعة، بكونها تجربة خصبة بنيت فيها تحالفات بين مؤسسات المجتمع األهلي              وقد اتس 

  .الفلسطيني واللبناني، وخلصت إلى دروس وعبر سأتناولها سريعاً في هذه المقالة
  تأسيس الشبكة وبناء التحالفات

 تمثل معظم األطياف السياسية     توافقت اثنتا عشرة مؤسسة أهلية فلسطينية ولبنانية، عالوة على شخصيات         
من العاملين في المجال الحقوقي، على تأليف شبكة مسيرة الحقوق التي استخدمت بعض تقنيات الشبكات               

وقد قررت هذه الشبكة أالّ يكـون       . االفتراضية مثل الفايسبوك، لتمرير رسالتها إلى داخل لبنان وخارجه        
ة العمل الجماعي، وألن الشبكة تستمد أهميتها مـن         هناك أي ناطق رسمي باسمها، كي تحافظ على أهمي        

وتطورت الفكرة من مسيرة يومين، من نهر البـارد والرشـيدية           . اآللية الديموقراطية في اتخاذ قراراتها    
وبالتحديد صـور وطـرابلس     (والجبل والبقاع في اتجاه البرلمان اللبناني، كي تصبح مسيرة داخل المدن            

وسار القادمون من الشمال من الكرنتينا إلى نقطة        . بالحافالت في اتجاه بيروت   ، ثم ينتقل    )وعاليه وشتورة 
وقـد  . ، كما سار القادمون من الجنوب من المدينة الرياضية إلى النقطة نفسها           "اإلسكوا"التجمع أمام مبنى    
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قدر أكثر من مراقب مجموع المتجمهرين في مدنهم، وأولئك الذين وصلوا إلى بيـروت، بتـسعة آالف                 
  .شخص، وهو أكثر من اآلالف الخمسة التي توقّعتها الشبكة

وأبرزت المسيرة وعياً فلسطينياً بأهمية النضال السلمي الحقوقي، ونثر بعض اللبنانيين األرز من شرفات              
منازلهم على المتظاهرين من حاملي األعالم الفلسطينية واللبنانية، فـي إشـارة الفتـة إلـى تعـاطفهم                  

عن المسيرة، أقام تحالف الفصائل الفلسطينية وبعض حلفائـه اللبنـانيين، اعتـصاماً             فضالً  . وتضامنهم
  .٢٠١٠يونيو /  حزيران٢٥، ومهرجاناً خطابياً في قاعة اليونسكو، في "اإلسكوا"صغيراً أمام 

تضم المجتمـع األهلـي الحقـوقي       (وعلى الرغم من أن فكرة الحقوق المدنية هي فكرة جامعة فلسطينياً            
تـضم الجمعيـات المـستقلة      (، ولبنانياً   ) والقريب من فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف       المستقل

، فإن الشرخ بين هذه القوى أكبر كثيراً من أن تجمعهـا فكـرة              )مارس/ آذار ١٤ و ٨والقريبة من أوساط    
، إالّ أن   ومع أنه ال يمكن أحداً أن يدعي أن هذه الشبكة كانت تدعم طرفاً على حساب طرف آخـر                 . نبيلة

  .بعض األطراف استنكف عن المشاركة ألنه اعتاد الهيمنة بدالً من بناء تحالف واسع
  المجتمع المدني في مقابل الفصائل واألحزاب

هـذا  ". المجتمع المدني يحاول اختطاف القضية السياسية وتحويل قضية الحقوق إلى قضية غير سياسية            "
غير أن ما يجـب معرفتـه هـو أن          . مشت الفصائل الفلسطينية  هو النقد الذي وجه إلى المسيرة، ألنها ه       

الحركات االجتماعية هي حركات سياسية بوسائل مغايرة، فقدراتها التنظيميـة وقوتهـا التأطيريـة قـد                
بروز النخبـة الفلـسطينية     : "ولعل من قرأ كتاب   . تتجاوز، في بعض األحيان، قدرات األحزاب السياسية      

، يتبين  )٢٠٠٥حنفي وطبر   " (ات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية     المانحون والمنظم : المعولمة
له أن نقدي األساسي لكثير من المنظمات األهلية الفلسطينية يكمن في أنه ربما التبس عليها الفارق بين ما                  

 فأي ابتعاد عن السياسة هو ابتعاد عن الهم       . هو وطني وسياسي من جهة، وما هو حزبي من جهة ُأخرى          
الوطني، ألننا ال نزال حركة تحرر ومقاومة ال يمكنها أن تفصل السياسي عن الهم اليومي للمـواطن أو                  

  .الالجئ
لقد اتسمت شبكة مسيرة الحقوق بوعيها عدم الفصل بين المدني والسياسي، وعندما وزعت المهمات مـن                

د والقريبـة مـن الفـصائل       أجل تعيين منسقي المناطق، اختيرت المنظمات األهلية القادرة على الحـش          
وقد ظهر الحرص على إظهار الربط الجدلي بين المجتمـع المـدني            . الفلسطينية واللبنانية بأطيافها كلها   

حين أعطيت الكلمـة لجميـع الفـصائل القريبـة مـن            " اإلسكوا"والفصائل في المهرجان المركزي في      
نها هي من نظّم المسيرة، وذلـك علـى         المؤسسات المدنية المشاركة، األمر الذي أظهر هذه الفصائل كأ        

حساب منظمات المجتمع المدني، وال سيما المنظمات الشعبية واالتحادات الطالبية التي أدت دوراً رائـداً               
  .في التعبئة الجماهيرية

  ثقافة التكسير
ف نستطيع أن نتفهم الشرخ العميق في المجتمع السياسي الفلسطيني منذ انفصال غزة عن الضفة، كما نعر               

 ١٩٨٢بين فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف منذ سـنة          " ذي معنى "أنه لم يجرِ أي نشاط مشترك       
لكن ما ال يمكن فهمه هو لماذا تنتشر ثقافـة التكـسير            . في لبنان، األمر الذي أدى إلى ثقافة عدم التعاون        

الكـافر؛  /جي؛ المتـدين  جدول أعمال خار  /العميل؛ جدول أعمال وطني   /المناضل: التي تبنى على ثنائيات   
، )أبـو مـازن   (إلخ؟ لقد أشاعت بعض األوساط الفلسطينية أن هذه المسيرة مولها الرئيس محمود عباس              

  .وأنها تخدم جدول أعمال سياسياً وغير واضح
كان جدول أعمال المسيرة واضحاً منذ البداية، وهو ما سمح لها بأن تضم أكثر من مئة مؤسـسة أهليـة                    

المجلس الدانماركي لالجئـين؛    :  دوالر حصل عليها من كل من      ٣٨,٦٠٠وقد مولت ب  . يةفلسطينية ولبنان 
؛ تبرعات من أعضاء الشبكة بمبالغ تتراوح مـا         "جمعية المساعدات الشعبية النروجية   "السفارة النروجية؛   

 مع  ونحن نعتبر أن التمويل من جهة ما، يعني أن هناك تقاطع مصالح           .  دوالر أميركي  ٢٠٠٠ و ٥٠٠بين  
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إن أي تمويل يحمل في طياته      . هذه الجهة، ال تطابقاً في المصالح، وهذا مبدأ أساسي في العالقات الدولية           
وما . سؤاالً عن قدرة الطرف المتلقي على المحافظة على جدول أعماله، وكيف يتفاوض على استقالليتها             

  .فق بهذا التمويلتم فعالً من خالل تمويل هذه المسيرة هو أنه لم يكن هناك أي شرط مر
أما بالنسبة إلى ثقافة التكسير التي ترهن الوطنية بطرف ما، وتلغيها عن طرف آخر، فثمة أمثلة لها، مثل                  

مـايو  /  أيـار  ٢٩التي بادرت إليها مجموعة شـبابية فـي         ") ١٩٤حملة  ("حملة حماية قرار حق العودة      
فيات في ملعب المدينـة الرياضـية فـي          بواسطة الكو  ١٩٤، من أجل كتابة قرار الجمعية العامة        ٢٠١٠

بيروت، وجرى توثيق ذلك في موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأكبر قـرار دولـي كُتـب بالطريقـة                  
  .وقد شكّك بعض الفرقاء الفلسطينيين في المجموعة وأهدافها. المذكورة

في فلسطين، جراء قيام    ) والجهاد" حماس("لقد عانت المؤسسات األهلية القريبة من اإلسالميين  الوطنيين          
بعض االتجاهات اليسارية والوطنية بإقصائها عن المجتمع المدني، ألن هذا المجتمـع هـو بـالتعريف                

ويبدو اليوم كأن هؤالء اإلسالميين  الوطنيين يمارسون ثـأرهم بطريقـة إقـصائية معاكـسة                ". علماني"
 أعمال غير وطني ومـشكوك فيـه، وال         معتبرين أن المجتمع المدني، غير القريب منهم، مرتهن بجدول        

  .يمكن العمل معه
ولعل هذه المسيرة تمثّل درساً يحفّز المجتمع المدني والسياسي الفلسطيني على التأمل في كيفيـة جعـل                 
التنوع السياسي الفلسطيني ظاهرة صحية، بحيث تتكاتف الجهود للعمل معاً إلحقـاق حقـوق الالجئـين                

قوق المدنية االجتماعية واالقتصادية، وكي ال يبقى هذا التنوع رمزاً للشرذمة           الفلسطينيين في العودة، والح   
وربما تنقص الساحة الفلسطينية مسحة من الليبرالية التي من         . التكسيرية، ولجداول أعمال فصائلية ضيقة    

دونها سيضيق صدر الفاعلين السياسيين، ويصبحون فريسة الثنائيات التبسيطية التـي تحـبط أي جهـد                
  .القخ

  الخطاب اللبناني اليميني وغياب اللحظة الدريفوسية
يونيـو  / تزامن التحضير للمسيرة واللقاءات المكثفة مع القوى اللبنانية مع تطور نوعي في بداية حزيران             

، إذ طرح وليد جنبالط، رئيس اللقاء الديموقراطي، أمام الجلسة التشريعية العامـة فـي مجلـس                 ٢٠١٠
يونيو الماضي، بصفة معجل مكرر، أربعة مشاريع قـوانين لتحـسين           /  حزيران ١٥النواب اللبناني في    

شروط حصول الالجئين الفلسطينيين على إجازة عمل، وما يتبع ذلك من ضمان اجتماعي وتعويـضات،               
غير أن هذه المشاريع لم تجز للفلسطينيين االنضمام إلى         . إضافة إلى حق الفلسطيني في تملك شقة سكنية       

وقد سارع الحزب السوري القومي االجتماعي إلى اقتراح قانون أكثر تعبيراً عـن             . هن الحرة نقابات الم 
 ١٤وقد ردت قـوى     . المطالب الفلسطينية، ويسمح للفلسطيني بالعمل في المهن كلها، ويمنحه حق التملك          

، )١٨/٨/٢٠١٠،  "الـسفير ("أما القانون، فقد سماه صقر أبو فخـر         . آذار على المشروعين بمشروع آخر    
بكـالم  . التي امتصت باللحظة الحاسمة، وقدم حالً استنسابياً في يد وزير العمل          " الصدقة"وهو على حق،    

آخر، حوِّل المرسوم الوزاري إلى قانون مع المحافظة على األفضلية للبناني وللوائح وزير العمل الممددة               
/  آب ١٧ وإقراره في جلسة البرلمان فـي        وقد تم التصويت عليه   . للمهن التي يسمح لألجانب بالعمل فيها     

ولعل اإليجابية النسبية الوحيدة للقانون األخير هي تعـديل أوضـاع فاقـدي األوراق              . ٢٠١٠أغسطس  
  .الثبوتية من الالجئين الفلسطينيين

أدى عرض اقتراحات اللقاء الديموقراطي إلى مجموعة من ردات الفعل، ولعل المعاني الكامنـة خلـف                
. ذه، تتجاوز الموضوع الفلسطيني، مظهرة مدى االنقسام في النخبـة الـسياسية اللبنانيـة             ردات الفعل ه  

مـارس،  /  آذار ١٤ و ٨ويتجاوز هذا االنقسام والفرز الشكل الطائفي المعتاد، أو االنقسام ما بـين قـوى               
ديد من أنه   وتنبع أهمية هذا التوصيف الج    . ليصال إلى ما وصفه وليد جنبالط بالخالف بين اليسار واليمين         

  .أخالقي/ ثقافي/ األولى ذات بعد طبقي، والثانية ذات بعد هوياتي: يحمل مقاربتين رئيسيتين
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ويشير البعد األول إلى أن من يريد إلغاء، أو تأجيل الحقوق االقتصادية  االجتماعية والمدنية الفلسطينية،                
لسطيني مقيم، بحيث ال تمثّل القوة القادرة       إنما يريد استمرار االستغالل االقتصادي في لبنان لربع مليون ف         

، واألقل حظـاً    %)١٧(على العمل أكثر من خمسين ألف شخص، يعمل المحظوظون منهم في األونروا             
 إجازة عمـل فقـط   ٢٦١إحصاءات وزارة العمل تظهر (من دون عقد عمل   %) ٣٠(في السوق السوداء    

ي ال يعمل، وذلك بحسب إحصاءات المسح الذي        ، والباق ) إجازة لألجانب  ١٤٦,٠٠٠للفلسطينيين من أصل    
ويستفيد أرباب العمل اللبنانيون من هـذه العمالـة   ). Khalidi 2009" (جمعية النجدة االجتماعية"أجرته 

الرخيصة، إذ يدفع، في كثير من األحيان، للمهندس والطبيب والممرض من الجنسية الفلسطينية، ربع ما               
، )٢٠٠٩حنفي وتيلتـنس    ) (٢٠٠٦سب البحث الميداني الذي أجريتُه في سنة        بح(يدفع ألترابهم اللبنانيين    

ويستطيع رب العمل اللبناني أن يطرد العامل الفلسطيني متى شاء، إذ ال عقد عمل له، وال حتـى ورقـة                 
  .غير رسمية، تحدد العالقة معه

أخالقي، ألنه  / ثقافي/ قسام هوياتي أما المعنى الثاني لالنقسام، أي اليسار في مقابل اليمين اللبناني، فهو ان           
يقسم اللبنانيين بين الذين يريدون بناء هويتهم وثقافتهم على التسامح واحترام األقليات وحقوق اإلنـسان،               
وأولئك الذين يريدون بناء ههويتهم بناء ماهوياً، وبالتضاد مع اآلخر الذي كُرِّس عدواً أبدياً، ويمثّل خطراً                

، هو الذي ساهم، بطريقة     ١٩٤٨اليمين الذي رفض حق العمل للفلسطينيين منذ سنة         فهذا  . على أمن لبنان  
مباشرة أو غير مباشرة، في دفع المنظمات الفلسطينية إلى ارتكاب خطيئة التدخل في الـشؤون الداخليـة             

ممثل منظمـة   وقد اعتذر   ). برِّر هذا التدخل ذرائعياً أحياناً كثيرة     (اللبنانية، والمشاركة في الحرب األهلية      
التحرير الفلسطينية السابق، عباس زكي، إلى اللبنانيين عن هذه الخطيئة، ودخلت العالقـات الفلـسطينية                
اللبنانية عهداً جديداً، واختلطت األوراق بعدها، حتى صار ال يعرف من هو مع صفاء هـذه العالقـات،                  

  .ومن هو ضدها
  جتمع المدني، ويمارس هؤالء اإلسالميين ثأرهمأقصيت المؤسسات القريبة من اإلسالميين عن الم

، وصرنا ال نفرق بين من يقصد       "على الطالعة والنازلة  "التي يستخدمها اللبنانيون    " حبيبي"لقد شاعت كلمة    
، كما يسميه زيغمنت باومان، وقد اعتاد بعـض زوار  )Liquid Love(حباً حقيقياً، ومن يريد حباً مائعاً 

 من الفلسطينيين، االستماع إلى تطمينات ومواقف ال تلبث أن تنقلب إلى نقيضها، أو،              السياسيين اللبنانيين 
سمة أريد إلصاقها بطائفة دينيـة محـددة علـى          " التقية"كنا نظن أن    . في أفضل األحوال، تلتبس معانيها    

أصـبحت نمـوذج    " التقيـة "، لكـن    )بسبب الخوف بالدرجـة األولـى     (اعتبار أنها استخدمتها تاريخياً     
)paradigm (   عارياً تحت الضوء واالختبار الحقيقـي،      " اليمين"وأخيراً أصبح   . العمل السياسي في لبنان

التي " نعم"التي تكرس النظرة األمنية للفلسطيني، أو ب      " ال"وبال ذريعة يستخدمها للتملص من التصويت ب      
  .تعترف بإنسانيته وحقه في الحياة

ية بموقف واضح وجليل ومتماسك لتعديل القوانين المجحفة بحق         وانفردت بعض األحزاب السياسية اللبنان    
الفلسطينيين، ولعل ذلك يذكّرنا بقضية دريفوس في فرنسا، التي حولت الفرز الطبقـي لثنائيـة اليـسار                 

وللتذكير، فإن ألفرد دريفوس، وهو ضابط يهودي في الجيش الفرنسي،          . أخالقي/ واليمين إلى فرز ثقافي   
 بتهمة الخيانة   ١٨٩٤ حاداً في الطبقة السياسية الفرنسية بعدما ألقي القبض عليه في سنة             كان قد أثار جدالً   

وقد قسمت محاكمته الـرأي العـام فـي         . والتجسس لمصلحة ألمانيا، وبالتالي، حكم عليه بالسجن المؤبد       
لجمهوريـون  فرنسا إلى فريقين ظال على عداء مستفحل أعواماً عدة، فمن جهة كان هناك االشتراكيون وا           

الذين آمنوا ببراءته، ومن جهة ُأخرى، الملكيون واألحزاب المحافظة الكاثوليكية والنخبة العسكرية الذين              
  .أرادوا إدانته

ونحن اآلن في انتظار ما إذا كانت هذه اللحظة الدريفوسية هي لحظة جدل صحي في المجتمع اللبنـاني                  
 بحيث يتزحزح اليمين المتردد قليالً نحو اليـسار، ويهمـش           إلعادة الوعي إلى الطبقة السياسية اللبنانية،     

  .اليمين المتطرف والمتشنج والشعبوي الذي أصبحت فزاعة التوطين بالنسبة إليه أشبه بحصان طروادة
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وألن الالجئين هم طليعة اإلنسانية كما تذكّرنا الفيلسوفة األلمانية حنة آرندت، كـونهم ظـاهرة تكـشف                 
ومية، فلعل إنصاف حق الالجئين هو إعادة اكتشاف لروح المجتمع اللبناني الذي اتسم             تناقضات الدولة الق  

ولحظة الوعي تلك فـي     . بغنى تعدده الثقافي والديني والسياسي، وبروعة الهامش الديموقراطي الليبرالي        
ل فرنسا كانت ممكنة عندما تحركت شخصيات مرموقة من عالم الفكر واألدب في فرنسا، على غرار إمي               

زوال وأناتول فرانس ومارسيل بروست، لتأييد إعادة محاكمة دريفوس، وقد كتب زوال خطابـه الـشهير                
لقـد  ". بيان المثقفين "الذي صدر في شكل بيان حمل توقيعه وتوقيع كثيرين من األدباء بعنوان             " إني أتّهم "

.  كفئة فاعلة في المجتمع    اعتبر السوسيولوجي الفرنسي كرستوف تشارل ذلك التحرك بداية، والدة المثقف         
  هل هناك من زوال لبناني؟: والسؤال الذي يبقى مفتوحاً هو

  الخاتمة
نعود إلى ما عرضناه في المقدمة من أنه على الرغم من وجود عناصر لحركة اجتماعيـة، فـإن هـذه                    

ـ    ) هوية الفاعلين؛ هوية خصمهم؛ المشروع البديل؛ الفرص السياسية       (العناصر   . عيفةال تزال ملتبسة وض
فالطرف الفلسطيني منقسم ومشرذم في هويات فصائلية تحجب هويته الوطنية، مع أن أنصار الفـصائل               
الفلسطينية جميعاً يعيشون تحت مطرقة القوانين التمييزية المجحفة، أمـا هويـة الخـصم، أي الطـرف                 

قوق الفلسطينية ربطـت    متغيرة الشكل، بل إن حتى األحزاب المؤيدة للح       " هيدرا"اللبناني، فهي أقرب إلى     
وقد أثار انتباهي في مقابالتي األخيرة في المخيمات الفلـسطينية، أفـراد            ! تصويتها بتوافق لبناني كامل   

الذي جعل من تحرير القدس أحد مطالبها الرئيـسية،         "يؤيدون المقاومة اللبنانية، لكنهم ال يتفهمون موقفها        
، كمـا   "إلى العيش كأجساد بدون كينونة سياسية أو كرامـة        إال أنها في الوقت نفسه تدفع فلسطينيي لبنان         

وذكرت فتاة جامعية فلسطينية من نهر البارد، تعـيش         . عبر عن ذلك أحد المهندسين العاطلين من العمل       
في أحد براكسات المخيم الجديد، أنها ال تفهم لماذا تُرسل السفن إلى غزة المحاصرة من ميناء طـرابلس                  

 كم، إلـى هـذه المـساعدات، كمـا          ١٥أهل مخيم نهر البارد القاطنون على بعد        في الوقت الذي يحتاج     
إذ إن الجـيش    (يحتاجون إلى فك الحصار عنهم، ألنهم يعيشون في فضاء أشبه بمعسكر اعتقال جماعي              

يمنع الزائرين من الدخول من دون إذن مسبق، وهو إذن يتطلب الحصول عليه االنتظار أسـبوعاً علـى                  
لماذا يحب البعض فلـسطين ويكـره       : ؟ لقد أبدع الياس خوري عندما تساءل      ) حصل عليه  األقل، هذا إذا  
  الفلسطينيين؟

أما عنصر المشروع البديل فال يقل التباساً عن هوية الفاعلين االجتماعيين وهوية خـصومهم، ذلـك أن                 
لتحليليـة التـي    المطلوب من هذا المشروع أن يتخلى عن جميع مصطلحات العلوم االجتماعية وأدواتها ا            

تمكننا من الفهم والمقارنة، وذلك باسم خرافة فرادة النظام السياسي فـي لبنـان، ونظريـات المـؤامرة                  
االقتـصادي  ) Integration(المنتشرة في المنطقة، وبالتالي، فإنه ممنوع علينا استخدام كلمة االنـدماج            

وال يمكن مقاربة   . دعوة إلى التوطين  واالجتماعي والحضري لالجئ الفلسطيني، إذ ربما يحسبها البعض         
يسمح فيها للتصريحات اإلقصائية والمبنية على      " استثنائية"بعض مواقف اليمين اللبناني ألن هناك حاالت        

تمييز مجموعة إثنية بأن تمأل شاشات التلفزة، إال أنها ال تستطيع اسـتخدام اإلطـار القـانوني لحقـوق                   
وال تـستطيع أن تـذكّر الـدول        . في مجتمع طائفي  " تثنائية من اللجوء  حالة اس "الالجئين ألن الفلسطينيين    

وبدالً من الحديث   . ، ألن ذلك يعني تخلّي المجموعة الدولية عن مسؤولياتها        "واجباتها"ب) كلبنان(المضيفة  
لقـد  . عن الحقوق االقتصادية  االجتماعية والمدنية، أصبح الحديث يدور، بخجل، على الحقوق اإلنسانية            

عدم التوطين  "وكما بين عزمي بشارة فإن      .  ذلك كله، اليمين على الهجوم مستخدماً فزاعة التوطين        ساعد
هناك يصبح  . ال يعني العودة إلى فلسطين، بل قد يعني التوطين في أستراليا أو كندا أو الدول اإلسكندنافية               

  ".اللجوء اغتراباً، والشتات جاليات
ياسية، فعلى الرغم من الضغط الذي مارسه المجتمع المدني الفلسطيني          أما في ما يتعلق ببنية الفرص الس      

وبعض جمعيات المجتمع المدني اللبناني على الطبقة السياسية اللبنانية، فإن هذه الـضغوط جـاءت فـي         
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الوقت الذي دخل لبنان أزمة جديدة تتعلق بالمحكمة الدولية دافعة قضية الحقوق إلى أجل غيـر مـسمى؛                  
ن المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي ال عد لها، ووجـود خمـس عـشرة دراسـة                وعلى الرغم م  

إحصائية عن موضوعي العمل والتملك للفلسطينيين في لبنان، فإن البعض ال يزال يطلـب مزيـداً مـن                  
الدراسات عن العبء االقتصادي الذي سيعانيه لبنان جراء دخول الفلسطينيين إلى سـوق العمـل، وكـم                

وطبعاً، لم يطلب أحد دراسة مساهمة عوائد عمالـة المهـاجرين           . فلسطينيون من شقق سكنية   سيشتري ال 
 مليون دوالر تصرفها األونروا سـنوياً منـذ سـنة           ٧٠الفلسطينيين في دعم أسرهم في لبنان، وال أهمية         

 تُـصرف   ، وال نفقات الفصائل الفلسطينية والمساعدات الغربية واإلسالمية لفلسطينيي لبنان، التي          ١٩٤٩
إن : "وأود أن أنهي بتذكير هؤالء المطالبين بمزيد من الدراسات لكسب الوقـت، فـأقول             . كلها في لبنان  

  ".الملك أصبح عارياً حتى من ورقة التوت
 ٢٧/٩/٢٠١٠، االخبار، بيروت
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  ٢٧/٩/٢٠١٠ة، موقع الجزيرة نت، الدوح


