
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  المصالحة الفلسطينية أعظم رسالة للرد على الصلف الصهيوني: مشعل
  أي وقتباالنتفاضة ممكن أن تندلع .. المزاج الفلسطيني مع المقاومة وليس المفاوضات: الزهار
   المفاوضات خاللهاإجراء اإلمكان كان في أشهرالفلسطينيين أضاعوا عشرة : شالوم

  الرئيس الفرنسي يدعو إلى إشراك االتحادين األوروبي والمتوسطي في مفاوضات السالم
  ال يمكن تخيلها" اشرةفي المفاوضات المب"عواقب الفشل : سعود الفيصل

  بقصف على غزة" سرايا القدس"استشهاد ثالثة ناشطين في 

خيبــة أمــل دوليــة لــرفض
ــرائيل" ــد   "إس ــد تجمي تمدي

  االستيطان
  

 ٤ص... 

 ١٩٢١ ٢٨/٩/٢٠١٠الثالثاء 



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٩٢١:         العدد       ٢٨/٩/٢٠١٠الثالثاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  سنعود للقيادات الفلسطينية بشأن االستمرار في المفاوضات: عباس.٢
 ٦  إذا لم يتوقف البناء االستيطاني"رائيلاس"إلى تعليق المفاوضات مع  ومنظمة التحرير تتجهانالسلطة.٣
 ٦   على وقع استمرار االستيطان"إسرائيل" السلطة تؤكد استمرارها في مفاوضة :"غدال"جريدة .٤
 ٧   مسؤولية انهيار المفاوضات والعملية السياسية"إسرائيل"عبد ربه يحمل .٥
 ٧  وقف االستيطان لضمان نجاح المفاوضاتب لموقف القيادة اؤكد دعمهت حكومة فياض.٦
 ٧  اإلسرائيليال نتعرض لضغوطات وننتظر الرد : ةردينأبو .٧
 ٨  ن إعالن حرب على السالمتصريحات وزير البيئة اإلسرائيلي حول االستيطا: عمر الغول.٨
 ٨   تدعو أثرياء العرب إلى مواجهة االستيطانفي غزةالحكومة .٩

    
    :المقاومة

 ٨ بقصف على غزة " سرايا القدس"استشهاد ثالثة ناشطين في .١٠
 ٩  ة أعظم رسالة للرد على الصلف الصهيونيالمصالحة الفلسطيني: مشعل.١١
 ٩  أي وقتباالنتفاضة ممكن أن تندلع .. المزاج الفلسطيني مع المقاومة وليس المفاوضات: الزهار.١٢
١٠  فيصل أبو شهال يكشف نقاط االتفاق في اجتماع حماس وفتح بدمشق" ثوري فتح"عضو .١٣
١٠   لدى مصر والسلطةي حماسإطالق سراح معتقلمشعل طرح على سليمان : مصدر فلسطيني.١٤
١١  "التنفيذية"تعليق مشاركتها في " الشعبية"حماس تشيد بقرار .١٥
١١  افق على صيغة تفاهمات فلسطينية  فتح وحماس هدفها التو اجتماعات: البردويل.١٦
١١   تفاوض من أجل التفاوض وليس بهدف الوصول إلى تسوية شاملة"إسرائيل" :مروان البرغوثي.١٧
١٢  االحتالل يستخدم المفاوضات كغطاء لتهويد األرض والمقدسات: حماس.١٨
١٣  "التجريب الخاطئة"المفاوض الفلسطيني يعتمد سياسة : حواتمة.١٩
١٣  ستمرار المفاوضاتاحتجاجاً على ا  تتظاهرالقوى اليسارية الفلسطينية في الخليل.٢٠
١٣   المفاوضاتلمناقشة تداعيات استمرار" الشعبية"واجتماع قيادي للجهاد : غزة.٢١
١٤   الخليلعمليةتتبنى " فتح االنتفاضة".٢٢
١٤  تبارك عملية الخليل وتدعو فصائل المقاومة لمزيد من الضربات" القسام".٢٣
١٤  استقرار لبنان يخدم المصلحة الفلسطينية: أبو العردات.٢٤
١٥   السابق أحمد ماهر  مصرحماس تنعى وزير خارجية.٢٥
١٥   الغتيال سعد صايل ٢٨فتح تحيي الذكرى الـ .٢٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٥  مفاوضات خاللها الإجراء اإلمكان كان في أشهرالفلسطينيين أضاعوا عشرة : شالوم.٢٧
١٥  "انعدام وضوح"في " إسرائيل: "يدعو إلى استمرار عملية التسوية بيريز.٢٨
١٦  ليفني تختفي لكي ال تنتقد نتنياهو": هآرتس".٢٩
١٦   في الضفة الغربيةال يستطيع أحد وقف االستيطان: يسرائيل كاتس.٣٠
١٦  المستوطنون ينتظرون رفع الحصار عن العمال الفلسطينيين الستئناف البناء.٣١
١٧  من اإلسرائيليين اليهود يتوقعون انتفاضة فلسطينية ثالثة% ٦٣: استطالع.٣٢
١٧  تقرران ترسيم حدودهما البحرية" إسرائيل"قبرص و": رونوتيديعوت أح".٣٣
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١٧   ويهود من وصول غزةإسرائيليين مركب ناشطين  منعتعتزم "إسرائيل".٣٤
١٨   االعتراف بيهوديتها دليل ضعف وليس قوة"إسرائيل"مطلب : زعبي.٣٥
١٨   تستعد لسيناريوهات حرب واسعة"إسرائيل": "معاريف".٣٦
    

    :األرض، الشعب
١٨  االحتالل يحفر طبقات األرض ويوّسع شبكة األنفاق أسفل المسجد األقصى وفي محيطه.٣٧
١٩   القدسرصدت الماليين لتهويد" إسرائيل: "التفكجي.٣٨
١٩   المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يستنكر اعتقال رموز الحركة الوطنية في القدس.٣٩
٢٠   بالخليل جديداًالمستوطنون يشرعون ببناء المئات من الوحدات االستيطانية في الضفة ويشقون طريقاً.٤٠
٢٠  مستوطنو الخليل يشيدون روضة في قلب الخليل القديمة.٤١
٢٠  حملة اعتقاالت في الضفة وتوغل في قطاع غزة.٤٢
٢١  "غولدستون"لدى األمم المتحدة إرجاء بحث تقرير " بعثة فلسطين"نّية تحذر من منظمات فلسطينية .٤٣
٢١   تواصل عمليات الهدم في الضفة والقدس"إسرائيل": "أوتشا".٤٤
٢٢   فلسطينيا٦٣٧١ً سنوات عشر قتلت خالل "إسرائيل ":"بتسليم".٤٥
٢٢  سيراً أ١٢٣ إلىاالحتالل  الفلسطينيين في سجون األسرىارتفاع قائمة عمداء .٤٦
٢٢  دون المطلوبفي لبنان تعديالت القانون لعمل الفلسطينيين ": شاهدمؤسسة ".٤٧
   

   :اقتصاد
 ٢٣  في فنادق فلسطين٢٠١٠سنة نزيالً خالل النصف األول من ٢٦٤،٢١٤: اإلحصاء.٤٨
   

   :ثقافة
 ٢٤   في غزة"عايشين" لوثائقي "مهرجان المقاومة"جائزة .٤٩
 ٢٥  لوزير الخارجية التركي بالعربية" العمق االستراتجي"صدور كتاب .٥٠
   

   : األردن
٢٥   جهود تحقيق السالماستمرار االستيطان يشكل عائقاً أمام: األردن.٥١
٢٥  " إسرائيل" مع  لوقف التفاوض الفلسطينيةجبهة العمل اإلسالمي تدعو السلطة.٥٢
   

   :عربي، إسالمي
٢٥  ألسباب تقنية" المغربية"تصل إلى تركيا وتأجيل " تحيا فلسطين"قافلة .٥٣
٢٦   "أسطول الحرية"يطالب مجلس حقوق اإلنسان الموافقة على نتائج تقرير " المؤتمر اإلسالمي".٥٤
٢٦   السعودية تدين التعنت اإلسرائيلي أمام مجلس حقوق اإلنسان.٥٥
٢٦   ال يمكن تخيلها" في المفاوضات المباشرة"عواقب الفشل : سعود الفيصل.٥٦
٢٧  ندعو اإلعالم العربي لتقديم حقيقية فظاعة االحتالل االسرائيلي: وزير االعالم السوري.٥٧
٢٧  "إسرائيل"هناك ضغوط مورست على اليمن إلقامة عالقات مع : وزير اإلعالم اليمني.٥٨
   

   :دولي
٢٧ الرئيس الفرنسي يدعو إلى إشراك االتحادين األوروبي والمتوسطي في مفاوضات السالم.٥٩
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٢٨ "غولدستون"تحرك في مجلس حقوق اإلنسان لتفعيل .٦٠
٢٩ للنظر في محرقة غزة" الجنائية"تدعو " العفو الدولية".٦١
٢٩ لفك الحصار عن غزة" ٢أسطول الحرية " سويسري مستعدون للمشاركة في ٦٢.٥٠٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢٩   عريب الرنتاوي... عن االنتفاضة الثانية في ذكراها العاشرة.٦٣
٣١  هاني المصري... الواجهة؟ما الذي أعاد ملف المصالحة إلى .٦٤
٣٢       ماجد كيالي... المشروع الوطني الفلسطيني بين مفاعيل األزمة والتفكك".٦٥
٣٦   ماجد عزام... ..!! وتغيير قواعد التسوية"اسرائيل"عن .٦٦
٣٧  الياس حرفوش... تنياهو من ن"مفاجأة سارة".٦٧
    

 ٣٨  :كاريكاتير
***  

  
   االستيطانتمديد تجميد" إسرائيل"خيبة أمل دولية لرفض  .١

 زهير أندراوس و وليد عوض     نقالً عن مراسلها   رام اهللا من  ،  ٢٨/٩/٢٠١٠،   القدس العربي، لندن   نشرت
 من انتهاء تجميد االستيطان فـي الـضفة الغربيـة           "أملهاة  خيب" عن    أعربت  الواليات المتحدة االثنين   أن

 انه  األمريكية الخارجية    وأعلنت . المنطقة إلى جورج ميتشل    األوسط موفدها للشرق    إرسالالمحتلة معلنة،   
  ."ال محادثات مباشرة مقررة بين الفلسطينيين وإسرائيل اآلن وتوجد إشكالية علينا حلها"

ـ   وأشادت  الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع انتهاء فترة        أظهره الذي   "ضبط النفس " الواليات المتحدة ب
 إنها تأمل فـي أن      أمسوقالت الواليات المتحدة     . في الضفة الغربية المحتلة    اإلسرائيليتجميد االستيطان   

 والفلسطينيين بعـد قـرار      "إسرائيل"تستمر جامعة الدول العربية في تأييد محادثات السالم المباشرة بين           
  . عدم تمديد فترة تجميد النشاط االستيطاني بعد انتهائها"إسرائيل"

 رفـض   إزاء "أملـه خيبـة   " المتحدة بان كي مون االثنين عـن         لألمم العام   األمين أعربومن نيويورك   
، "االسـتفزازية " األعمال إزاء قلقه    الفلسطينية، مبدياً  األراضي تمديد فترة تجميد االستيطان في       "إسرائيل"

 النـشاط االسـتيطاني فـي       أنذكر  " العام   األمين إنوقال المتحدث في بيان      .نقل متحدث باسمه  حسبما  
  الفلسطينية المحتلة ومن بينها شرقي القدس، غير شرعي حسب القانون الدولي، وهو يطلب من              األراضي
  ." الوفاء بتعهداتها الواردة في خارطة الطريق بشأن تجميد النشاطات االستيطانيةإسرائيل

مـس  أ األوروبـي  باالتحاد   واألمنكما قالت متحدثة باسم كاثرين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية           
 بتجديد التجميد الجزئي للبناء فـي       "سرائيلإ" عدم قيام    إزاء "تأسف بشدة " المسؤولة األوروبية    إناالثنين  
  . الفلسطينية المحتلةاألراضي
 النتهاء تجميد االسـتيطان فـي       " كبيرة أملخيبة  " عن   أمس هيغ    وزير الخارجية البريطاني وليام    وأعرب
  . عرقلة مفاوضات السالمإلى يؤدي استئناف بناء الوحدات االستيطانية أن خشيته من وأبدىالضفة 

روسـيا أكـدت ضـرورة تمديـد        ، أن   )قنا(نقالً عن وكالة    ،  ٢٨/٩/٢٠١٠،  العرب، الدوحة وأضافت  
وأشارت وزارة الخارجية الروسية     .ني في األراضي الفلسطينية المحتلة     تجميد النشاط االستيطا   "إسرائيل"

في بيان لها أمس إلى أن لقاء قد عقد بين وزير الخارجيـة الروسـي، سـيرغي الفـروف، والـرئيس                     
الفلسطيني محمود عباس في نيويورك يوم الجمعة الماضي وأكدا خالله على ضرورة تمديد تجميد ذلـك                

  . سيضمن استمرارية عملية المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرةالنشاط االستيطاني، ما
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استنادا على  "وذكر البيان أن الفروف شدد على أهمية التوصل إلى نتائج ملموسة خالل تلك المفاوضات               
عدم جواز اتخاذ خطوات أحادية الجانب تمس تـسوية المـسألة الـشرق             "، منبها إلى    "التشريعات الدولية 

  ."أوسطية
إن موسكو تبدي استعدادها لتنظيم لقاء دولي خاص بالتـسوية فـي الـشرق األوسـط                : وقالت الوزارة 

  .ولإلسهام بقسطها إلى جانب الوسطاء الدوليين وكافة الجهات المعنية في بلوغ هذا الهدف
م، وقال   والفلسطينيين مواصلة محادثات السال    "إسرائيل"ناشد وزير الخارجية األلماني جيدو فيسترفيله،       و

، وأضـاف مخاطبـا الحكومـة       "إن العنف غير مقبول بأي حال من األحوال       ": فيسترفيله أمس في برلين   
  ."ال يمكن مواصلة سياسة االستيطان"اإلسرائيلية 

  
  سنعود للقيادات الفلسطينية بشأن االستمرار في المفاوضات: عباس .٢

مع الرئيس الفرنسي نيكوال  قال الرئيس محمود عباس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده :باريس
، إنه سيعود للقيادات الفلسطينية لتقرر بشأن االستمرار في المفاوضات  اإلثنينساركوزي في باريس، يوم

لن تكون لنا : عباسوأضاف  .مع الجانب اإلسرائيلي، بعد عدم تجديد العمل بقرار تجميد االستيطان
اسة حقيقية، مع قياداتنا، واتفقت مع الدول العربية ردات فعل سريعة، وال بد من أن ندرس كل النتائج در

أكتوبر / األول تشرينخالل وجودي في نيويورك على أن تعقد لجنة المتابعة العربية في الرابع من شهر 
  .القادم لبحث ذلك، وبعدها يمكن أن يصدر منا موقف عربي فلسطيني بهذا الشأن

 عقبات تقف من هذه الجهة أو تلك، ونحن مصممون أن نعتقد أن الكل يريد السالم، لكن هناك": وتابع
نستمر ألن هناك تغيرا في أصل السياسة األميركية، والرئيس أوباما يتحدث عن أن رؤية الدولة 

نحن ": وأضاف .الفلسطينية مصلحة حيوية أميركية، ولن تبقى نوعا من الرفاهية بل صار هناك التزام
وال توجد أي خالفات بل هناك توافق في السياسة واالتجاه، ونحن دائما متفقون مع السياسة الفرنسية 

نسعى إلى حل سالم عادل يعطي الفلسطينيين حقوقهم بناء على هذا، وان فرنسا دائما سباقة في الدعم 
نريد دورا فرنسا ليس دافعا وإنما عامال سياسيا، ": وتابع ."المالي والسياسي، إلقامة الدولة الفلسطينية

 ضرورة توسيع قاعدة عباسوأكد  ."ا ماديا فقط بل دورا فاعال في الشؤون السياسيةوليس دعم
المشاركة، وإنشاء جبهة تدعم عملية السالم، من الجهات المؤمنة به والمتأثرة والراغبة في الوصول إلى 

  .السالم، والمهم أن نتابع المسيرة، وال يجب الحكم على األمور قبل أن نصل إلى نتائج
 نحن مع الفكرة التي دعا إليها الرئيس ساركوزي، وهي ال بد من البحث والمشاورات مع :وأضاف

األطراف المختلفة والمعنية التي تدعم عملية السالم، ويسعدنا أن نشارك في قمة باريس التي تحدث عنها 
  .الرئيس ساركوزي، وهذه الخطوات نحن متفقون عليها

نحن ": زي كل ما حصل هذا الشهر ونتائج المفاوضات، وقالولفت إلى أنه استعرض مع الرئيس ساركو
 أشهر لم يكن هناك مفاوضات كان تجميد، اآلن ١٠طوال . متفقان على أن االستيطان يجب أن يتوقف

 ." أشهر أخرى والمفاوضات جارية حتى يسهل هذه العملية٤ أشهر أو ٣األولى بنتنياهو أن يعطي 
لية تدعم عملية السالم، هذا ما سنبحثه من اآلن وهذا ما سيحصل في ال بد من البحث إلنشاء آ": وأضاف

  ."لقاء أكتوبر وقمة نوفمبر
 إلى انه بحث مع نظيره الفرنسي العالقة الثنائية بين البلدين، ونشكر ساركوزي على ما عباسوأشار 

  .جرى، وعلى رفع فرنسا لمستوى التمثيل الفلسطيني
ومن موقعي ال يجوز أن أعكس اليأس والقنوط، ويجب البحث عن سأبقي األمل حيا للناس، ": وأضاف

القيم وليس عن الظالم، وسيأتي الوقت الذي ستقوم به الدول الفلسطينية، ألن الشعب اإلسرائيلي يجب أن 
  ."يبحث عن السالم والحياة له وألبنائه
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: نكار ذلك، وقالوحول المصالحة، أشار الرئيس إلى أنه لمس مواقف ايجابية لحماس وال يمكن إ
ارتباطات خارجية، ) حماس( هو شيء جيد، ولكن لهم ٦٧الحديث اآلن عن قبول بدولة على حدود عام "

  ."في الوقت الذي يجب أن يفكروا فيه فلسطينيا، وأمل أن يبدؤوا بذلك
  ٢٧/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

    
  إذا لم يتوقف البناء االستيطاني"اسرائيل"تعليق المفاوضات معإلى ومنظمة التحرير تتجهان  السلطة .٣

مصادر فلسطينية أفصحت أن أن  فهيم الحامد نقالً عن مراسلها ٢٨/٩/٢٠١٠عكاظ، جدة، ذكرت 
منظمة التحرير الفلسطينية تتجه إلى تعليق المفاوضات المباشرة اإلسرائيلية والفلسطينية، في حالة 

وأفادت المصادر  .وعاتها االستيطانية، وعدم إعالن تمديد تجميد االستيطان في مشر"إسرائيل"استمرار 
، أن اللجنة المركزية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد "عكاظ"في تصريحات لـ

 من عدمها، "إسرائيل"اجتماعا طارئا نهاية األسبوع الحالي لمناقشة موضوع استمرار المفاوضات مع 
المصادر أن السلطة الفلسطينية ستعلن موقفها النهائي في اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي وأشارت 

 من مصادر دبلوماسية عربية أن لجنة المتابعة العربية الوزارية "عكاظ"وعلمت  .سيعقد في القاهرة
وقف  قرارا ب"إسرائيل"ستدرس اتخاذ قرار رسمي بوقف المفاوضات المباشرة في حالة لم تتخذ 

  .االستيطان، بعد االستماع لرؤية السلطة لطبيعة التحرك المستقبلي
وأفادت المصادر أن الرئيس محمود عباس سيطلع أعضاء لجنة المتابعة على المحادثات التي أجراها مع 

 على استمرار تجميد االستيطان كضرورة الستمرار "إسرائيل"اإلدارة األمريكية والجهود الدولية لحض 
وأشارت أن السلطة لن تخرج عن اإلجماع الوطني الفلسطيني، وضرورة تجميد االستيطان . اتالمفاوض

  .الستمرار المفاوضات
مـصدر  ان   نكفاح زبـو   نقالً عن مراسلها     رام اهللا  من   ٢٨/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن،     وأضافت

ـ     النـسحاب مـن     أن الموقـف الفلـسطيني المتعلـق با        "الشرق األوسط "فلسطيني كبير ومسؤول أكد ل
  .المفاوضات في حال استمرت إسرائيل في البناء االستيطاني، لم يتغير

موقفنا لم يتغير، سننسحب إذا ما استمر االستيطان، وهذا أعلنه الرئيس بشكل واضح             "وقال المصدر ذاته    
  ."أمام زعماء العالم في خطابه بالجمعية العامة لألمم المتحدة

 الوفد الفلسطيني صائب عريقات، أنهى مهمته في واشـنطن أمـس،             أن رئيس  "الشرق األوسط "وعلمت  
 أو األميركيين بشأن موضـوع االسـتيطان        ناإلسرائيلييوعاد إلى رام اهللا دون أن يتوصل إلى اتفاق مع           

  .واستمرار المحادثات
المصدر ونفى   ."إذا لم يتوقف االستيطان حتى ذلك التاريخ، فموقفنا سيكون االنسحاب         "وقال المصدر ذاته    

وجود نويا جديدة أو أي خطط للبحث عن مخارج لالستمرار فـي المفاوضـات فـي ظـل اسـتمرار                    
  .االستيطان، كما أكد أن السلطة ترفض حال وسطا في هذه المسألة

  
  االستيطان ستمرار على وقع ا"إسرائيل" السلطة تؤكد استمرارها في مفاوضة :"غدال"جريدة  .٤

 على "إسرائيل"لسلطة الفلسطينية موقفها لالستمرار في مفاوضة  حسمت ا:)وكاالت (- يوسف الشايب
الرغم من اندفاعة العمل في المشاريع االستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وكشف مصدر 

الجانب الفلسطيني لن ينسحب من "، أمس، أن "الغد"قيادي فلسطيني مقرب من المفاوضات مع إسرائيل لـ
رة مع الجانب اإلسرائيلي بغض النظر عن قرار الحكومة اإلسرائيلية بتمديد فترة المفاوضات المباش

  ".تجميد االستيطان من عدمه
التغير الحاصل في نبرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدءاً من اجتماعه مع "ولفت المصدر إلى 

صا في ربط موضوع القيادات اليهودية في الواليات المتحدة حيث لم يكن حاسماً كما كان، خصو
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االستيطان باالستمرار بالمفاوضات، ومن ثم تصريحاته بخصوص العودة إلى القيادات الفلسطينية التخاذ 
  ".قرار حول االستمرار في المفاوضات من عدمه

وأكد المصدر أن الوفد المفاوض الفلسطيني تعلم الكثير من دروس فشل قمة كامب ديفيد بين الرئيس 
ت ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق إيهود باراك قبل عشر سنوات، والتي انتهت الراحل ياسر عرفا
  .إلى انتفاضة األقصى

لن نسمح بتكرار ذات السيناريو، وبالتالي عودة األمور إلى الفوضى والفلتان، واحتمالية : وقال المصدر
ن فيها بتحقيق هذا الحلم، لذا لن نسمح إلسرائيل أو المتطرفي.. حدوث انقالب أو أكثر في الضفة الغربية 

  .ليس أمامنا إال االستمرار بالمفاوضات، وإن كانت النتائج تتجه نحو الفشل
لن نكون نحن من أفشلها أمام العالم، ونعطي إلسرائيل ذريعة تتمناها للهروب من استحقاقاتها، : وأضاف

  .م نكسبسنواصل المفاوضات، ولن نخسر شيئاً إن ل.. والضغوطات الممارسة ضدها
  ٢٨/٩/٢٠١٠الغد،عمان، 

  
   مسؤولية انهيار المفاوضات والعملية السياسية"إسرائيل"عبد ربه يحمل  .٥

 مسؤولية انهيار المفاوضات "إسرائيل" حمل أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه :عمان
، أنه  اإلثنينن مساء يوموأكد عبد ربه في حديث لتلفزيون فلسطي .المباشرة والعملية السلمية برمتها

وبين أن القيادة الفلسطينية ستبلور  .أصبح من غير الممكن تغطية نوايا نتنياهو الحقيقية بكالمه المعسول
موقفا من المفاوضات في ظل عدم اإلعالن عن تمديد جديد للبناء في المستوطنات بعد دراسة الموضوع 

  .المتابعة العربية في الرابع من تشرين أول القادمداخليا ومع األشقاء العرب خالل اجتماعات لجنة 
 ٢٧/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  وقف االستيطان لضمان نجاح المفاوضاتب لموقف القيادة اؤكد دعمهت حكومة فياض .٦

على ضرورة  سالم فياض،   . أكد مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها في رام اهللا برئاسة د           : رام اهللا 
وضع حد للمحاوالت اإلسرائيلية لاللتفاف على مرجعية العملية التفاوضية، وعلى ما ورد في بيان اللجنة               
الرباعية بشأن ضرورة تجميد االستيطان، وأن المفاوضات يجب أن تفضي إلى اتفاق ينهـي االحـتالل                

 ١٩٦٧ألراضي المحتلـة عـام      ، وأن تسفر عن قيام دولة فلسطينية مستقلة على ا         ١٩٦٧الذي بدأ العام    
وفي هذا السياق رحب المجلس بدعوة الرئيس األميركي باراك أوباما خـالل            . وعاصمتها القدس الشرقية  

خطابه أمام اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، بإقامة دولة فلسطينية خالل عام ومطالبته إسـرائيل               
  .بوقف االستيطان

 ٢٨/٧/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 
  
  اإلسرائيليال نتعرض لضغوطات وننتظر الرد : ةأبو ردين .٧

 أكد نبيل أبو ردينه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن ال جديد في الموقف اإلسرائيلي من :بيت لحم
السالم واالستيطان ال  "أن موقف السلطة الفلسطينية من االستيطان واضح وهو أناالستيطان، وشدد على 

الموقف الفلسطيني النهائي حول "اإلذاعية، أن " معا"ل حديثه لنشرة أخبار شبكة وأوضح خال ".يلتقيان
استئناف االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية سيتخذ بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية في الرابع من 

ى حين صدور ن السلطة الفلسطينية لن تتعجل في إصدار قرار إلقال إو ".تشرين األول المقبل في القاهرة
إن السلطة على اتصاالت مستمرة مع : وتابع .الرد اإلسرائيلي النهائي على الجهود األميركية المستمرة

الجانب األميركي، والجهود األميركية مستمرة، لكن نحن بانتظار الموقف اإلسرائيلي النهائي حتى يتم 
  .تقييمه بشكل نهائي وبشكل واضح 
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من قبل اإلدارة األمريكية على السلطة الفلسطينية، مبينا في ذات الوقت ونفى أبو ردينه وجود ضغوطات 
 القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس أنوجود مطالبات دولية لمواصلة العملية التفاوضية، لكنه أوضح 

  .المتواجد في باريس متمسكة بموقفها ولن تعود عن قرارها من االستيطان 
  ٢٧/٨/٢١٠، وكالة معاً اإلخبارية

 
   إعالن حرب على السالماالستيطانتصريحات وزير البيئة اإلسرائيلي حول : عمر الغول .٨

  للشؤون الوطنية، يوم سالم فياض اعتبر عمر حلمي الغول مستشار رئيس الوزراء:وفا -رام اهللا 
ي ، تصريحات جلعاد آردان وزير البيئة اإلسرائيلي التي أكدت على االستمرار بالبناء فاإلثنين

، بمثابة تأكيد واضح وصريح بأن "حتى لو انتهى األمر بتفجير المفاوضات مع الفلسطينيين"المستوطنات 
حكومة اليمين المتطرف عازمة على تفجير المفاوضات وغير عابئة بالنتائج التي يمكن أن تتمخض عن 

هدف خيار حل الدولتين االستمرار في االستيطان، ضاربةً عرض الحائط بالجهود الدولية الهادفة لبلوغ 
 الفلسطينيين باعتراف االستيطانوأضاف الوزير الغول في تصريح صحفي، أن ربط تجميد  .للشعبين

، ليس سوى ذريعة إضافية لتفجير المفاوضات، السيما وأن قادة حكومة اليمين "يهودية إسرائيل"بـ
جملةً وتفصيالً من قبل القيادة الُمتطرف يعلمون علم اليقين أن مثل هذا الشرط اإلسرائيلي مرفوض 

الفلسطينية، ألنه يتعارض مع حق عودة الالجئين إلى ديارهم، ومع حقوق أبناء الشعب الفلسطيني داخل 
  .٤٨أراضي 

  ٢٧/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  
   تدعو أثرياء العرب إلى مواجهة االستيطانفي غزةالحكومة  .٩

 المقالة أثرياء العرب والمسلمين وكل أحرار العالم إلى ضرورة دعم الفلسطينيين دعت الحكومة: غزة
إلعادة ما دمره االحتالل في قطاع غزة، والوقوف في وجه االستيطان في القدس المحتلة والضفة 

إن مشاريع االستيطان تكلف "وقال وزير األشغال العامة واإلسكان في الحكومة يوسف المنسي . الغربية
لسطينيين ثمنًا باهظًا في طردهم من أرضهم وأرض آبائهم في إجراءات تعسفية وقمعية تزيد من الف

وقال المنسي في بيان، أمس، إنه في الوقت الذي يمنع االحتالل دخول أي شاحنة إسمنت  ".معاناة شعبنا
ان المستوطنين إلى غزة ويمنع إدخال المواد األساسية الالزمة إلعمار ما دمره االحتالل، تواصل قطع

  ".ومن خلفها سلطات االحتالل بناء مدن وأحياء وبؤر استيطانية
  ٢٨/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  
 بقصف على غزة " سرايا القدس"استشهاد ثالثة ناشطين في  .١٠

استشهد ثالثة ناشطين فلسطينيين أمس، في غارة إسرائيلية قرب مخيم البريج وسط قطاع .): ب.ف.أ(
 زبيدة، عوني أبووقال المصدر الطبي إن الشهداء هم عالء .  مصدر طبي وشهود عيانأفادغزة، حسبما 

. " ممزقةأشالء" في دير البلح األقصى مستشفى شهداء إلى نقلوا أنهم إلىعبد الهادي ومحمد عيد، الفتاً 
ي ، الجناح العسكر"سرايا القدس" الثالثة ناشطون في أن "الجهاد اإلسالمي"وأكد مصدر في حركة 

 الشهداء الثالثة كانوا في المنطقة الشرقية لمخيم البريج عندما استهدفتهم أنوأفاد شهود عيان  .للحركة
 . الغارة اإلسرائيلية

  ٢٨/٩/٢٠١٠السفير، بيروت، 
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   أعظم رسالة للرد على الصلف الصهيونيالفلسطينيةالمصالحة : مشعل .١١
ركة حماس خالد مشعل على السلطة تمنى رئيس المكتب السياسي لح:  جانبالت شكاي- دمشق 

الفلسطينية ولجنة مبادرة السالم العربية أن تفي بوعدها وتوقف المفاوضات مع إسرائيل على خلفية 
استئناف األخيرة لعمليات االستيطان في الضفة الغربية، موضحا أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

  .»م في المنطقةليس الرجل الذي يمكن أن يصنع السال«نتنياهو 
وفي تصريحات للصحافيين، أمس، قبيل بدء أعمال لجنة الشؤون الخارجية والسياسية واألمن القومي في 

 أيام في دمشق مع وفد من حركة فتح برئاسة ٣البرلمان العربي، اعتبر مشعل اللقاء الذي جمعه قبل 
  ، » وجادة نحو المصالحةخطوات حقيقية«عزام األحمد، حيث شاركا في أعمال اللجنة، بمثابة 

المصالحة الفلسطينية ضرورة وطنية، وهي «وأكد أن . »ارتياح حماس من نتائج اللقاء«مشددا على 
اليوم أمام التعنت «، وقال أنه »ضرورة لفتح وحماس على حد سواء ومن يقول غير ذلك فهو مكابر

  .» ترك لنا مجاالالصهيوني ال نملك إال أن نتصالح وأن نتفاهم فالعدو الصهيوني ما
وبعدما تحدث عن استئناف بناء وتوسيع المستوطنات وشق الطرق في الضفة الغربية، اعتبر مشعل أن 

اعتقد «: ، وقال»تعبيرا واضحا من العدو الصهيوني على أنه ال يكترث ال بنا وال بالعالم«ذلك إنما يمثل 
لمصالحة أوال ومن ثم بامتالك أوراق أن أعظم رسالة حقيقية للرد على هذا الصلف الصهيوني هي با

  .»القوة بين أيدينا كفلسطينيين حتى ال نذهب إلى الهيجة بغير سالحنا، والتفاوض بغير أوراق قوة عبث
أتمنى على إخواني أن يفوا «: وخاطب مشعل السلطة الفلسطينية ولجنة مبادرة السالم العربية قائال

نف العدو االستيطان فال مجال بعد اليوم إلعطاء فرص الختبار بوعدهم أال يستأنفوا المفاوضات إذا استأ
  .»النوايا اإلسرائيلية المكشوفة وأيضا الختبار المحاوالت األميركية التي ال تحترم عند اإلسرائيليين

وشرح آلية انطالق عملية المصالحة األخيرة التي تمت بجهود من وزير المخابرات المصري اللواء عمر 
اتصلت بسليمان وشكرته وأبلغته بجو لقائنا مع عزام األحمد وإخوانه فكان سعيدا بنتائج  «:سليمان وقال

في أول ربع ساعة من اللقاء شعرنا بأن «: وأضاف .»اللقاء ورحب بها وعبر عن ارتياحه لهذه الخطوة
ديد ونناقش بقية األمور سالكة وبالتالي إن شاء اهللا في بداية الشهر القادم كما وعد األخ عزام نعود من ج

النقاط، ومع أننا اتفقنا على معظم النقاط إال أنه بقيت بعض القضايا البسيطة التي سيتم التفاهم الفلسطيني 
  .»ومع بقية الفصائل عليها في اللقاء القادم الذي لن يكون بعيدا

يني تفاهمنا على ثم نذهب إلى القاهرة ونقول إلخوتنا في القاهرة نحن أطراف االنقسام الفلسط«: وتابع
قضايا الخالف، نريد بعد ذلك أن نبدأ بإجراءات المصالحة على األرض، فنوقع الورقة المصرية مع 

  .»ورقة التفاهمات الفلسطينية ليكون كل ذلك مرجعا للمصالحة وتنفيذها على األرض
  ٢٨/٩/٢٠١٠الراي، الكويت، 

  
  أي وقتباالنتفاضة ممكن أن تندلع ..  المقاومة وليس المفاوضاتمعالمزاج الفلسطيني : الزهار .١٢

 محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن المزاج وغالبية الشعب .أكد د: غزة
وقال الزهار خالل برنامج تلفزيوني بث  .الفلسطيني مع المقاومة وليس المفاوضات مع الكيان الصهيوني

: ٢٧/٩ذكري العاشرة لالنتفاضة الثانية، مساء االثنين ، بمناسبة ال"المباشر"على قناة الجزيرة الفضائية 
  .الشكوك حول األهداف الدنيا للمفاوضات كبرت وتضخمت في حين أزادت قناعة الشعب بخيار المقاومة

من يظن أن المفاوضات بهذا الضعف واإلمكانيات الفلسطينية ستنهي االستيطان وبقية المشاكل، : وأضاف
  .ازلوا عن بناء المغتصبات وتهويد القدسفهو مخطأ، فاليهود لن يتن

لقد أعطينا سبعة عشر سنة للمفاوضات لالستمرار، ولكن النتيجة كانت مزيد من االستيطان : وتابع
  .وتعطيل الفضية الفلسطينية، مشدداً على فشل البرنامج التفاوضي وأدواته
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خالل استشهاد المئات من وأشار إلى أن حماس مارست بين السلطة والمقاومة، وهذا ما اتضح من 
لديها جهاز مدني  كل جيوش العالم: عناصرها في الحرب الصهيونية األخيرة على غزة، متسائالً

  ).المقاومة(وعسكري فلماذا يريدون فصل الشعب عن برنامجه اآلخر 
ب على إذا كان هذا صحيحاً فمن حاول االنقال: وفيما يتعلق بتحميل حماس مسؤولية ما يجري حالياً، قال

لقد : ، ومن حاول نشر الفوضى الخالقة ، وعكف على محاصرة الحركة، مضيفا٢٠٠٦نتائج االنتخابات 
وإذا لم ندخل االنتخابات .. وإذا قمنا بالتهدئة قالوا كذا.. حيرونا فإذا مارسنا المقاومة قولوا حماس كذا 

  ..".قالوا كذا
الزهار ال يستطيع احد التبوء متى ستبدأ االنتفاضة قال : وحول توقعه إذا كانت االنتفاضة على األبواب
  .وستنتهي، ألنها يمكن أن تندلع من أي حدث

العدو خسر كثيراً في معاركه اإلجرامية األخيرة التي "وفيما يتعلق بجرائم االحتالل؛ أكد الزهار أن 
فقد أثبت للعالم أن ارتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة أسطول الحرية، 

، هي التي أسست الكيان ودعمته، وبالتالي أصبحنا "الهولوكوست"المظلومية التاريخية لليهود والتي تدعى 
  ".بإمكاننا تعرية هذه القوة الطاغية والقضاء على ادعاءتهم الكاذبة

وامل الضاغطة، واحدة من الع"وشدد على أن اندالع االنتفاضة في الضفة واستمرار المقاومة في غزة، 
وحدة الشعب والبرامج التي ال تلغي األخر ستقربنا "، الفتاً النظر إلى أن "التي يجب أن يستغلها أي إنسان

  ".رويدا من تحقيق أهدافنا
  ٢٧/٩/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   شهال يكشف نقاط االتفاق في اجتماع حماس وفتح بدمشقأبوفيصل " ثوري فتح"عضو  .١٣

 فيصل أبو شهال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، صباح يوم االثنين، انه تم التوافق . د كشف:غزة
على ثالث نقاط خالل اللقاء الذي عقد في دمشق بين وفدي حركتي فتح وحماس برئاسة عزام األحمد 

  .عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
في غزة أن اجتماع حركتي فتح وحماس بدمشق تناول أربع " معا" حديث لمراسل وقال أبو شهال في

 .قضايا وهي لجنة االنتخابات، وتشكيل محكمة االنتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والملف األمني
وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح انه تم التوافق على لجنة االنتخابات وتشكيلها وعلى أن يتم 

ا التوافق على األسماء ومن ثم عرضها على الرئيس محمود عباس وهو الذي يقرر فيها العتمادها أيض
  .وإصدار المرسوم فيها حسب القانون األساسي

 .وفيما يتعلق بتشكيل محكمة االنتخابات أكد أبو شهال انه تم التوافق عليها ومن ثم عرضها على الرئيس
كد أبو شهال أن تشكيل وقرارات الهيئة القيادية للمنظمة التي وبخصوص منظمة التحرير الفلسطينية، أ

أما الملف  .تضم كافة األمناء العامين للفصائل باإلضافة للّجنة التنفيذية غير قابلة للتعطيل أو التأجيل
سيتم استكمال الحديث فيه في اللقاء القادم الذي سيعقد في "الرابع وهو الملف األمني، قال أبو شهال 

  ".األسبوع المقبلدمشق 
  ٢٨/٩/٢٠١٠وكالة معا اإلخبارية، 

  
   لدى مصر والسلطةي حماسإطالق سراح معتقل على سليمان طرحمشعل : مصدر فلسطيني .١٤

كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى النقاب عن أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد : غزة
ليمان في مكة المكرمة أواخر شهر رمضان مشعل، طرح أثناء لقائه بوزير المخابرات المصري عمر س

كما  .الماضي، ملفي معتقلي حماس في السجون المصرية وسفر عناصر وقيادات حماس عبر معبر رفح
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طرح ملف وقف حمالت االعتقال واإلفراج عمن تم اعتقاله من عناصر حماس في الضفة الغربية، أثناء 
  .مة السورية دمشقاألسبوع الماضي في العاص" فتح"لقائه بوفد حركة 

وطلب االحتفاظ باسمه، أن تكون حماس قد تلقت " قدس برس"ونفى المصدر الفلسطيني، الذي تحدث لـ
وعداً بإنهاء هذين الملفين من الجانبين المصري والفلسطيني، وأكد أنها تلقت فقط وعودا بدراسة هذه 

  .الملفات والرد عليها في الوقت المناسب، كما قال
وطلب االحتفاظ باسمه، أن ملف معتقلي " قدس برس"عالمياً مصرياً مطلعا، تحدث لـ لكن مصدراً إ

حماس في مصر أو في الضفة الغربية يكتسي بعداً أمنياً خطيراً، وأنه يحتاج إلى كثير من الدراسة 
فة والتروي، وربما إلى انتظار ضوء أخضر من الجهات األمنية األمريكية واإلسرائيلية، ال سيما في الض

  .الغربية التي ال تخفي أجهزتها تنسيقها مع أجهزة األمن اإلسرائيلية
  ٢٧/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  "التنفيذية"تعليق مشاركتها في " الشعبية"حماس تشيد بقرار  .١٥

أشادت حركة حماس، أمس، بقرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها في : يو بي آي
وقال الناطق باسم حماس فوزي ". الحكيم"ـمنظمة التحرير، واصفةً إياه باجتماعات اللجنة التنفيذية ل

) الرئيس الفلسطيني محمود عباس(موقف الجبهة جاء في ظل المنزلق الخطير الذي انزلق فيه "برهوم، 
في المفاوضات مع العدو والهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية خضوعاً لإلمالءات األمريكية 

  ".والصهيونية
حتى "دعا برهوم بقية الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت مظلمة منظمة التحرير إلى اتخاذ نفس القرار و

يتخذ من اجتماعات "، معتبراً أن األخير "يتم وقف الحالة العبثية والمقصودة التي يمارسها عباس
التدميرية والعبثية وقرارات وتوصيات مؤسسات المنظمة المهيمن عليها فتحاوياً غطاء لتمرير سياساته 

الفصائل الفلسطينية وقواه "وطالب جميع  ".والتي باتت تشكل أكبر خطر على حقوق الشعب الفلسطيني
الحية باالستمرار في رفض كافة أشكال المفاوضات مع االحتالل والضغط على عباس ودعوته إلى 

  ".االنسحاب الفوري من هذه المفاوضات وإعالن انتهائها
  ٢٨/٩/٢٠١٠شارقة، الخليج، ال   

  
  
  فتح وحماس هدفها التوافق على صيغة تفاهمات فلسطينية   اجتماعات: البردويل .١٦

 صالح البردويل عن أمله في أن تكلل االجتماعات التي ستلتئم .أعرب القيادي في حركة حماس د: غزة
المختلف بشأنها بين قيادتي حماس وفتح في دمشق عن التوصل إلى صيغة تفاهمات نهائية بشأن القضايا 

أن اجتماعا آخر سيتم بين " قدس برس"وذكر البردويل في تصريحات خاصة لـ .في الورقة المصرية
قيادتي حماس وفتح في دمشق هذا األسبوع لمتابعة نتائج اجتماعات األسبوع الماضي التي جمعت بين 

سيخصص : "حمد، وقالرئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ووفد من حركة فتح برئاسة عزام األ
هذا االجتماع الستكمال بحث صيغة تفاهمات حول القضايا المختلف بشأنها وال سيما منها المتصلة 

  ".بالملف األمني، وربما ستتلوه اجتماعات أخرى قبل الذهاب إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المصرية
  ٢٧/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  أجل التفاوض وليس بهدف الوصول إلى تسوية شاملة تفاوض من "إسرائيل" :مروان البرغوثي .١٧

 نفى القائد الفتحاوي مروان البرغوثي ان تكون انتفاضة االقصى قد احدثت الكثير من :سجن هداريم
 الدمار والفوضى في المناطق الفلسطينية، مؤكدا ان سبب التدمير الهائل هو االحتالل وليس االنتفاضة،
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ستقاللها وحريتها بدون تضحيات، وان الطريق إلى الحرية والكرامة وقال ان الشعوب ال تحصل على ا
والعزة معبدة بالدماء واآلالم والعذابات، مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وكفاحه 

  .ومقاومته لالحتالل حتى يزول، تارة على شكل انتفاضة، وأخرى على شكل آخر
ين شروط حياته االقتصادية بديال لحريته وعودته واستقالله، واضاف أن الشعب الفلسطيني ال يقبل بتحس

مشيرا الى ان أعظم دور لفلسطيني الداخل هو البقاء والصمود والحفاظ على الهوية الوطنية والقومية، 
وقال أن ما أنجزته . وشعبنا في الداخل هو نموذج يحتذى به ومنه نتعلم الصمود والصبر والنضال 

في السنوات األخيرة على صعيد بناء مؤسسات الدولة بمعايير الدولة الحديثة سالم فياض . حكومة د
وبالمعايير الدولية، وتأكيد التقارير الدولية وآخرها تقرير البنك الدولي على انجازات الحكومة وعلى أن 

  .الفلسطينيين أكملوا كافة االستعدادات إلقامة الدولة المستقلة، أمر يدعو لالعتزاز بالتأكيد
وحول الموقف من المفاوضات المباشرة قال البرغوثي اننا ال نرفض مبدأ المفاوضات وقد قبلت به كافة 

ف ورئيس السلطة بالمفاوضات ، .ت.الفصائل ونصت عليه وثيقة األسرى للوفاق الوطني التي فوضت م
 األمر الذي ٦٧ود لكن المشكلة أن إسرائيل لم تأخذ قرارا إستراتيجيا بإنهاء االحتالل واإلنسحاب لحد

يشكل الخطوة األولى في طريق السالم، فإسرائيل تفاوض من أجل التفاوض وليس بهدف الوصول إلى 
  .تسوية سياسية شاملة، ولو كانت معنية بالسالم الستجابت لمبادرة السالم العربية

. المصالحة الوطنية واشار البرغوثي الى إسرائيل أكبر مستفيد من حالة االنقسام الفلسطيني وتعثر جهود 
موضحا ان المصالحة فشلت بسبب غياب إرادة حقيقية للمصالحة وألسباب ذاتية يضاف لها التدخالت 

  .اإلقليمية والدولية
جاء ذلك خالل حديث صحفي بواسطة محاميه داخل سجن هدريم الذى يقضي فيه القائد مروان 

، بمناسبة الذكرى "انتفاضة االقصى"فاضة الثانية البرغوثي خمسة احكام بالسجن المؤبد بتهمة قيادة االنت
  :  ولالطالع على نص الحوار اضغط الرابطالعاشرة لها،

291877/node/com.alquds.www://http  
  ٢٨/٩/٢٠١٠، )األراضي المحتلة(القدس 

  
  تهويد األرض والمقدسات كغطاء لالمفاوضاتاالحتالل يستخدم : حماس .١٨

، أن حركة تل أبيب نظير مجلينقال عن مراسلها من  ٢٨/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، نشرت 
 االحتاللأن تصاعد األعمال واألنشطة االستيطانية في الضفة إنما يدل على نوايا «حماس، اعتبرت 

  .»الخبيثة، وأنه يستخدم المفاوضات كغطاء لتهويد األرض والمقدسات
إن ذلك يستلزم أخذ قرار سريع من «: ال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحافيوق

، مؤكدا أن المفاوضات مضيعة للقضية على حساب »عباس باالنسحاب من المفاوضات وإعالن انتهائها
ار في واعتبر برهوم موافقة أبو مازن على االستمر .التوافق الوطني الرافض بمجمله للعملية التفاوضية

بمثابة استدراج إسرائيلي لعباس ليبقى «المفاوضات ألسبوع واحد مع تواصل األنشطة االستيطانية، 
  .»متورطا في مسلسل المفاوضات وحشره في زاوية المطالب اإلسرائيلية

 يوسف فرحات، المتحدث باسم حماس وسط قطاع.  من غزة أن د٢٨/٩/٢٠١٠قدس برس، وذكرت 
تصاعد العدوان اإلسرائيلي األخير، : "نسخة منه إن" قدس برس"ب له، تلقت  في تصريح مكتوغزة قال

إن االحتالل زاد وتيرة : "وأضاف ".هو ثمرة المفاوضات التي وفرت له الغطاء الالزم الرتكاب جرائمه
جرائمه سواء في الضفة الغربية ومدينة القدس وفي قطاع غزة، تحت مظلة المفاوضات العبثية التي 

واعتبر أن استهداف المواطنين الثالثة في مخيم البريج،  ".ى وقع الشهداء واالستيطانتستمر عل
جاء بعد سلسلة من "، مؤكداً أنه "تصعيد خطير"واستهداف منزل يعج باآلمنين في مخيم النصيرات 

دد وش ."التهديدات المتواصلة لقطاع غزة، بهدف النيل من صمود الشعب الفلسطيني وكسر إرادة المقاومة
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جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، ولن تخضع أمام جرائم االحتالل " على أن المقاومة الفلسطينية فرحات
  ".وعدوانه المتواصل على األراضي الفلسطينية، ولن تقف مكتوفة األيدي أمام هذا العدوان

  
  "التجريب الخاطئة"المفاوض الفلسطيني يعتمد سياسة : حواتمة .١٩

 الفريق الفلسطيني أنن عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة قال أمي: أسعد العزوني
 في وأضاف ،يعتمد سياسة التجريب الخاطئة,  عاما من المفاوضات العبثية١٩المفاوض ما يزال بعد 

لكن أحزابه مجمعة على حق ,  منقسم على نفسهاإلسرائيلي أن الشارع ،العرب اليوم،حوار شامل مع 
 .لسطيني بدولة وأن الخالف الحالي على الحدود واالستيطان والالجئين وحق تقرير المصيرالشعب الف

 انه ال سياسة من دون مقاومة وال مقاومة بدون سياسة لذلك يجب الجمع بين سالح السياسة وسياسة وأكد
  : ولالطالع على نص الحوار اضغط الرابط.السالح

254886=id_news?php.pages/net.alarabalyawm.www://http  
  ٢٧/٩/٢٠١٠العرب اليوم، عمان، 

  
  ستمرار المفاوضاتتتظاهر احتجاجاً على االقوى اليسارية الفلسطينية في الخليل  .٢٠

ين مظاهرة جماهيرية حاشدة نظمت القوى اليسارية الفلسطينية في الخليل االثن: وليد عوض - رام اهللا 
  .رافضة الستمرار المفاوضات دون وقف االستيطان ودون مرجعية وطنية

وجاءت المظاهرة التي دعا لها الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب والمبادرة الوطنية 
 الصالحي  العام لحزب الشعب النائب بساماألمين جانب إلىوشاركت جماهير حاشدة من المواطنين فيها 

 وعضو المكتب السياسي للجبهة "بو ليلىأ"ونائب االمين العام للجبهة الديمقراطية النائب قيس عبد الكريم 
الشعبيه النائبه خالدة جرار وأمين عام المبادرة النائب مصطفى البرغوثي وعدد من قادة ونشطاء وممثلي 

ظة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها القوى اليسارية والمنظمات الجماهيرية واالهلية في المحاف
لجنة المتابعة للقوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية للتأكيد على رفض استمرار المفاوضات الفلسطينية 

 اإلسرائيلية الجارية وفقا للشروط واالمالءات االمريكية واإلسرائيلية ودون العودة للمرجعيات الوطنية - 
 التحرير الفلسطينية وغياب التركيز على اولويات الشعب الفلسطيني المتمثلة في وحالة التفرد في منظمة

 ضد االحتالل واالستيطان ةانهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز المقاومة الشعبي
  .وفق ما صرح به ممثلو القوى المنظمة للتظاهرة

  ٢٨/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  لمناقشة تداعيات استمرار المفاوضات" الشعبية"وع قيادي للجهاد اجتما: غزة .٢١

، تم ٢٧/٩عقدت قيادتا الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية في قطاع غزة اجتماعا ظهر يوم االثنين : غزة
خالله مناقشة تداعيات استمرار المفاوضات وانعكاساتها على الوضع السياسي الفلسطيني والعالقات 

  . طينية، وسبل إنهاء االنقسام الفلسطينيالوطنية الفلس
وبحسب مصادر فلسطينية فقد جرى خالل اللقاء تقييم التحركات األخيرة على صعيد المصالحة الوطنية، 
حيث أكد الطرفان حرصهما على تحقيق الوحدة الوطنية بما يخدم برنامج التحرر الوطني، محذران من 

  .التصالح ستؤدي إلى فشل كبيرأن أية نوايا غير سليمة من وراء مساعي 
وشرحت الجبهة الشعبية خالل اللقاء حيثيات إعالنها تعليق المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية 

وناقش المجتمعون آليات وسبل التحرك الوطني المشترك لحماية القضية  .لمنظمة التحرير الفلسطينية
  .الفلسطينية ومواجهة مخاطر المفاوضات

الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية إلى تصعيد المقاومة بكل صورها لمواجهة السياسات ودعت حركة 
  . العدوانية والتوسعية لالحتالل، وتعزيز وتدعيم صمود المواطن الفلسطيني
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وقال الشيخ خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي إن حركته ترحب بالخطوة التي اتخذتها 
تها في التنفيذية كخطوة احتجاجية على المسار السياسي والتفاوضي الخطير الذي الشعبية بتعليق مشارك

  ". الكارثي"تنتهجه السلطة، وإصرارها على المضي في برنامج أوسلو الذي وصفه بـ
 رباح مهنا نقاط كثيرة لالتفاق وااللتقاء مع حركة الجهاد .وعدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د

لقضايا السياسية واإلحساس المتبادل الحتياجات ومصالح الشعب الفلسطيني، داعيا إلى حول كثير من ا
  .تفعيل العمل المشترك مع حركة الجهاد لحماية القضية الفلسطينية وصون الصف الوطني الفلسطيني

  ٢٧/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
   الخليلعملية تتبنى" فتح االنتفاضة" .٢٢

المنشقة عن حركة فتح، مسؤوليتها عن جرح إسرائيليين " اضةفتح االنتف"أعلنت حركة .): آي.بي.يو(
، أمس، إنها "فتح االنتفاضة"وقال بيان عسكري لحركة . اثنين، أول أمس، في الخليل بالضفة الغربية

إحدى مجموعاتها المقاتلة جنوب مدينة الخليل فأصابت اثنين من "مسؤولة عن العملية التي نفذتها 
وأشار البيان إلى أن أفراد المجموعة ".  بعد إطالق النار على سيارتهماالمستوطنين بجروح خطرة،

بمواصلة الكفاح المسلح داخل الوطن المحتل حتى " فتح االنتفاضة"وتعهدت ". عادت بسالم إلى قواعدها"
  .تحرير فلسطين كل فلسطين

  ٢٨/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  اومة لمزيد من الضرباتتبارك عملية الخليل وتدعو فصائل المق" القسام" .٢٣

، الذراع العسكري لحركة حماس، عملية الخليل الفدائية، التي "كتائب عز الدين القسام"باركت : غزة
أسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين اليهود في جنوب جبل الخليل الليلة الماضية، وهي العملية 

نبارك : "نسخة منه" قدس برس"، وصل وقالت الكتائب في بالغ عسكري .الثالثة من نوعها خالل شهر
 االنتفاضة، –فتح /  الجناح العسكري لحركة التحرر الوطني الفلسطيني- لإلخوة في قوات العاصفة 

إننا إذ نبارك العملية إلخوة األبطال في قوات العاصفة؛ : "وأضافت ".عمليتهم البطولية في جنوب الخليل
لمقاومة "، داعية باقي فصائل المقاومة الفلسطينية "و الصهيونيفإننا نؤكد على استمرارنا في مقاومة العد

  ".االحتالل وتسديد المزيد من الضربات لجنوده ولقطعان مستوطنيه حتى النصر والتحرير
  ٢٧/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  استقرار لبنان يخدم المصلحة الفلسطينية: أبو العردات .٢٤

هرجانا تأبينيا لعضو قيادتها محمد سعيد مراد وذلك أقامت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين م: صيدا
  .في قاعة ناجي العلي في مخيم عين الحلوة

 سر منظمة التحرير في لبنان فتحي ابو العردات ان استقرار وامن لبنان يخدم المصلحة أمينوأكد 
اضاف، االمن . الفلسطينية، مجددا المطالبة بإقرار الحقوق المدنية واالنسانية لالجئين الفلسطينيين

واالستقرار في لبنان يخدمان المصلحة الفلسطينية وهذا ما نلتزم به وفقا لما جاء في البيان الوزاري 
وعن االجتماع في دمشق بين قيادتي فتح وحماس، ذكر ابو العردات ان . لحكومة الوحدة الوطنية اللبنانية

. لقضايا المطروحة في اجتماعات اخرىاالجتماع مثمر وأنه تم تذليل العقبات وسيتم استكمال بعض ا
نحن دعاة وحدة وطنية اليوم هي من اهم العوامل صمودنا وسالحنا االستراتيجي في وجه العدو "وقال 

  .اإلسرائيلي
وتحدث عضو قيادة الجبهة الديموقراطية علي فيصل فطالب باقرار الحقوق المدنية واالنسانية لالجئين 

هناك اتجاه في هذا البلد : أضاف. التوطين والتمسك بالجنسية الفلسطينيةالفلسطينيين مع التاكيد لرفض 
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يحتسبنا في حاسوب هذه الطائفة او تلك وال يعرف طبيعتنا الوطنية الفلسطينية والخصوصية الفلسطينية 
  .التي هي جوهر نضالنا

الرحمن  عبدوكانت كلمات لكل من إمام مسجد النور الشيخ جمال خطاب ورئيس بلدية صيدا السابق 
  .البزري وكلمة بإسم اهل الفقيد ألقاها احمد مراد

  ٢٨/٩/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  
   السابق أحمد ماهر  مصرحماس تنعى وزير خارجية .٢٥

نعت حركة حماس عبر رسالة تعزية إلى الحكومة المصرية وزير الخارجية السابق أحمد ماهر، : دمشق
  .  عاما٧٥ً إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز ٢٧/٩الذي وافته المنية صباح يوم االثنين 

  ٢٧/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
   الغتيال سعد صايل ٢٨ الـفتح تحيي الذكرى  .٢٦

 الغتيال سعد صايل قائد القوات ٢٨ احيت حركة فتح االثنين الذكرى الـ: وليد عوض -رام اهللا 
واكدت فتح ان صايل . ١٩٨٢ام الفلسطينية اللبنانية المشتركة التي تصدت لالجتياح اإلسرائيلي للبنان ع

وقالت فتح في بيان صحافي إن . يعتبر من ابرز القادة العسكريين بتاريخ الثورة الفلسطينية' ابو الوليد'
الشهيد سعد صايل رجل لم يلوث الزمن مبادئه األصيلة، ومدرسة عسكرية ثورية بحد ذاتها، وكان قد 

 والقيادة الفلسطينية أبرز دور في اتخاذ قرار الصمود لعب إلى جانب القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات
  . يوما٨٨ًفي بيروت في أطول حرب عربية إسرائيلية والتي استمرت 

  ٢٨/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   المفاوضات خاللهاإجراء اإلمكان كان في أشهرالفلسطينيين أضاعوا عشرة : شالوم .٢٧

رئيس الوزراء سيلفان شالوم مطالبة الفلسطينيين بوقف  لاألولوصف النائب  : والوكاالت- رام اهللا 
 إنوقال في احتفال لتدشين تجمع سكني في عسقالن ".  غير جديأمر "بأنهاعمال البناء في المستوطنات 

ي أ يضعوا أال المفاوضات خاللها ويجب إجراء اإلمكان كان في أشهرالفلسطينيين أضاعوا عشرة "
  ". شروط كهذهأي كما ال تضع إسرائيل شروط مسبقة لمواصلة المفاوضات

تأييده النضمام حزب كاديما "  عنأعرب، "إسرائيل" حكومة وحدة وطنية في تأليفوعن احتمال 
  ". لالئتالف الحكومي القائماألساسية االئتالف الحكومي ولكن طبقا للخطوط إلى) المعارض(

  ٢٨/٩/٢٠١٠، النهار، بيروت
  
  "انعدام وضوح"في " إسرائيل: "التسوية عملية يدعو إلى استمرار بيريز .٢٨

موجودة حالياً في فترة انعدام " إسرائيل"قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، أمس، إن : )آي.بي.يو(
األثقال "ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن بيريز قوله إن . الوضوح، ودعا إلى مواصلة عملية التسوية

 اإليرانيون أو المنظمات األخرى، لكن يحظر التوقف للحظة عن التي تقف مقابل ذلك ثقيلة جدا سواء
ويجب االستمرار فيها وآمل بأن نفعل ذلك في ) التسوية(لقد بدأنا عملية "وتابع ". العمل من أجل السالم

  ".األيام القريبة
  ٢٨/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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   لكي ال تنتقد نتنياهوتختفيليفني ": هآرتس" .٢٩
والمعارضة اإلسرائيلية تسيبي ليفني عن األنظار " كاديما"وحظ اختفاء رئيسة حزب ل: ).آي.بي.يو(

وامتناعها عن انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أوج الصخب الذي تشهده الساحة السياسية في 
، أمس، أن صوت ليفني لم "هآرتس"والحظت صحيفة  .الكيان الصهيوني، بشأن استئناف االستيطان

النزول إلى العمل "وأضافت أن ليفني قررت .  بكل ما يتعلق باستئناف البناء في المستوطناتُيسمع
ونقلت الصحيفة عن مقربين من ليفني قولهم إن . وعدم إطالق تصريحات علنية في الموضوع" السري

 دون اتخذته ليفني ويقضي بدعم نتنياهو وتمكينه من اتخاذ قرارات من" قرار مبدئي"الحديث يدور عن 
ال توجد أية إمكانية لمعرفة التفاهمات في "وادعى المقربون من ليفني أنه . توجيه انتقادات علنية له

الغرف المغلقة بين نتنياهو والفلسطينيين حول استمرار االستيطان، ولذلك فإن أي انتقاد قد يلحق ضرراً 
  ".بالمفاوضات

  ٢٨/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  ةالضفة الغربي أحد وقف االستيطان في طيعيستال : يسرائيل كاتس .٣٠

ال يستطيع أحد وقف االستيطان في يهودا ": قال وزير النقل يسرائيل كاتس في مقابلة إذاعية أمس
 "التنازل"وأضاف أن . ، مستبعداً قيام باراك بمنع أعمال البناء مع انتهاء مفعول القرار بتجميده"والسامرة

لكن في " في عدم إقامة تجمعات سكنية جديدة خالل فترة التفاوض، الذي يمكن أن تقدمه إسرائيل هو
وأضاف أنه يمكن تحقيق تقدم . "مقابل التوافق على استمرار أعمال البناء في التجمعات السكنية القائمة

  .نحو قيام دولة فلسطينية من دون إخالء أي من المستوطنات
 ضم كل المستوطنات إلى تخومها "إسرائيل" على إن) ليكود(وقالت النائب المتشددة تسيبي حوتوبيلي 

وأيدها . وتعهدت تقديم مشروع قانون في هذا الشأن للكنيست. "لمنع احتمال تفكيكها بموجب اتفاق سالم"
  .في هذا الموقف عدد كبير من نواب الحزب

 المعارض "يماكد" اعتداالً، إلى ضم حزب "ليكود"ودعا الوزير ميخائل ايتان، المحسوب أحد أكثر وزراء 
. إلى االئتالف الحكومي لتعزيز موقف الحكومة في المفاوضات التي تجريها مع السلطة الفلسطينية

 الذي تتزعمه وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني، أن الحزب مستعد "كديما" نافذة في أوساطوردت 
 السياسي، وهو شرط سارع عدد لدرس الفكرة، لكن شرط تغيير توليفة الحكومة الحالية وتعديل برنامجها

  .إلى إعالن رفضهم له» ليكود«من وزراء 
  ٢٨/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   الحصار عن العمال الفلسطينيين الستئناف البناءرفعالمستوطنون ينتظرون  .٣١

باشر المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، عمليات البناء بشكل رمزي، في :  نظير مجلي- تل أبيب
ألخيرين، وليس بشكل فعلي، مع أن هذا البناء ترافق مع تنظيم مهرجانات جماهيرية ضخمة اليومين ا

شارك فيها نحو خمسين ألف شخص من المستوطنين ومناصريهم في اليمين، وقد طيروا البالونات 
البيضاء والزرقاء، بلون العلم اإلسرائيلي، فوق األراضي الفلسطينية المحتلة، مما جعل أحد الظرفاء 

  ."الهواء في البالونات كان أكبر حجما من الباطون الذي صبوه في المشاريع االستيطانية": يعلق
، بل إنها أسباب "تواضع الحكومة اإلسرائيلية في إظهار سياستها االستيطانية"والسبب في ذلك ليس 

د العرش، وهو موضوعية كثيرة؛ فالمعروف أن إسرائيل تعيش فترة األعياد اليهودية، وهذا األسبوع عي
أسبوع عطالت متواصلة لدى قطاعات واسعة من الناس، بعضهم مشغول في طقوس العيد، خاصة 

  .المتدينين الذين يشكلون غالبية بين المستوطنين، وبعضهم يمضي عطلته في الخارج
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ما وب. واعتادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرض حصار شامل على الضفة الغربية في األعياد اليهودية
أن غالبية عمال البناء في المستوطنات هم فلسطينيون من سكان الضفة الغربية، فإنهم ببساطة ال 

وإن لم يبن الفلسطينيون في هذه المستوطنات، فإن . يستطيعون مغادرة مدنهم وقراهم بسبب هذا الحصار
ل الفلسطينيين في إتقان البناء يظل محدودا ومقصورا على قلة من العمال األجانب الذين ال يضاهون العما

  .العمل أو في التفاهم مع أصحاب العمل اليهود
  ٢٨/٩/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن

  
   اليهود يتوقعون انتفاضة فلسطينية ثالثةاإلسرائيليينمن % ٦٣: استطالع .٣٢

 "إسرائيل" من اليهود من مواطني %٦٣أفادت نتائج استطالع رأي جديد في تل أبيب، أن  :تل أبيب
وأجرى االستطالع معهد . مون من األوضاع السياسية، ويتوقعون أن تنشب انتفاضة فلسطينية ثالثةمتشائ

) ٤٨فلسطينيي (تسوية النزاعات في جامعة تل أبيب، في صفوف المواطنين اإلسرائيليين العرب 
 .إنهم يتوقعون انتفاضة كهذه% ٤٤وعندما سئل العرب عن رأيهم في السؤال نفسه، قال . واليهود

من اليهود أن % ٧١، فأجاب "في حال نشبت انتفاضة فعال، من يكون سببها حسب رأيك": وعندما سئلوا
 هي "إسرائيل"من المواطنين العرب أن % ٥٤الفلسطينيين هم الذين سيتسببون في االنتفاضة، فيما أجاب 

  .السبب المتوقع
 شيء في مواقفهم، ولكنهم متفقون على  يختلفون في كل"إسرائيل"وقال االستطالع إن العرب واليهود في 

ال أحد من الطرفين سجل انتصارا على اآلخر، ال على الصعيد السياسي وال على : شيء واحد هو
  .الصعيد العسكري

  ٢٨/٩/٢٠١٠، الشرق األوسط، لندن
  
  تقرران ترسيم حدودهما البحرية" إسرائيل"قبرص و": يديعوت أحرونوت" .٣٣

 وقبرص على إجراء عمليات لقياس مساحة "إسرائيل"وافقت حكومتا :  حسن مواسي- القدس المحتلة 
أن " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة  .المياه اإلقليمية البحرية الواقعة بينهما وتقاسمها بالتساوي

 وقبرص قررتا أن يتم في األسابيع القريبة إجراء التجهيزات لقياس المساحات البحرية لتحديد "إسرائيل"
ل منهما، قبل أن يصادق الكنيست اإلسرائيلي على قانون المياه االقتصادية لتحديد مناطق نفوذ ك

، "ليفتان"المساحات التي سيترتب عليها إصدار تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة المسماة 
 في التي يحتمل وجود كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي فيها، حيث ستشرع شركات التنقيب بالعمل

إنها المرة األولى التي تجري فيها عملية ترسيم حدود بحرية " يديعوت أحرونوت"وقالت . األسابيع المقبلة
  .بين إسرائيل وقبرص، علماً أن الدولتين أبرمتا اتفاقاً غير رسمي للترسيم قبل سنوات عدة
  ٢٨/٩/٢٠١٠، المستقبل، بيروت

  
  ويهود من وصول غزة  مركب ناشطين إسرائيليين  منعتعتزم "إسرائيل" .٣٤

 مصممة على منع وصول مركب يقل ناشطين "إسرائيل" أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية اليوم أعلنت
 قطاع غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على هذا إلى السالم أنصارإسرائيليين من 

 اتصال السلكي معهم إقامةننوي  إننا"وقال المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية ايغال بالمور  .القطاع
صروا أ إذا"وتابع بالمور  ". ذلك ممنوعإن قالوا غزة سنقول لهم إذا. ين يريدون التوجهأ إلىومعرفة 

 مرفأ إلى واقتيادهم إيقافهمسيتم ) قبالة غزة( ميال بحريا ٢٠على الدخول في المنطقة المحظورة وهي 
  . رغبوا بذلكإذا اشدود أو مرفأ العريش إلىجه بالمقابل سيتم السماح للمركب بالتو ".اشدود

  ٢٧/٩/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب
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   االعتراف بيهوديتها دليل ضعف وليس قوة "إسرائيل"مطلب : زعبي .٣٥
، شارك فيها واألقصى للذكرى العاشرة لهبة القدس إحياءعقد التجمع الوطني الديمقراطي ندوة في عكا 

 في الندوة النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين شاركت . ونشطاء التجمعاألهاليالعشرات من 
 في الداخل نالفلسطينيي للمواطنين واألقصى هبة القدس أحداثعداء الشرطة في : "نأ تكدالتي أزعبي 

 يخرج المواطنين العرب للتظاهر والصدام مع أنجاء بقرار سياسي، ألن المؤسسة لم تكن تتوقع 
 وطنية، لم نخرج كمواطنين للدفاع عن حق مباشر بل خرجنا ادأبعالمؤسسة ألسباب سياسية مع 

  ".كفلسطينيين وخروجنا يعبر عن بعدنا القومي
 شكلت منعطفا في العالقة بين الفلسطينيين في الداخل والمؤسسة، واألقصىهبة القدس  "إنوقالت زعبي 

بدأ مشروع الخدمة :  زعبيوأضافت ".وان نموذج العربي المدجن المأسرل التي ارادته المؤسسة قد فشل
المدنية، وايضا سياسة الفرز بين قوى متطرفة وقوى معتدلة، بناء على دراسات قامت بها المؤسسة 

تطبيق . العادة ترتيب العالقة بين المؤسسة والمواطنين العرب بحسب اجنتدها التقليدية باتجاه األسرلة
لداخل وهي التفريق بين المتطرف والمعتدل  سيبتمبر طبقت ايضا على العرب في ا١١معادلة احداث 

عزمي بشارة، الن . ، تقوية المعتدلين ومالحقة المتطرفين ومن هنا جاءت مالحقة د)العربي الجيد(
المؤسسة تعترف ان الخطر االستراتيجي هو من يواجه بمشروع واضح المعالم كمشروع التجمع الذي 

  ".ايناهض يهودية الدولة بمشروع دولة كل مواطينه
وأكدت زعبي أن طرح مطلب االعتراف بيهودية الدولة على طاولة المفاوضات هو دليل ضعف ويعبر 
عن الخوف الذي تعيشه المؤسسة من مطلب دولة جميع مواطينها، مشيرة إلى أن العنصرية موجودة، 

  .ولكن ان تكون جزء من قيم الدولة فهذا فقط يتطبق في إسرائيل
  ٢٧/٩/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب

  
    تستعد لسيناريوهات حرب واسعة"إسرائيل": "معاريف" .٣٦

 النقاب عن أن الجيش اإلسرائيلي، ينشغل بسيناريوهات "معاريف"كشفت صحيفة :  ماهر إبراهيم-غزة
 شهدت "إسرائيل"وكانت . حرب مستقبلية على جبهات عدة وواسعة النطاق، وتشمل تشغيل جسر جوي

ت الواليات المتحدة على تزويد الجيش اإلسرائيلي باألسلحة أكبر قطار جسر في تاريخها عندما أقدم
  .والذخائر جواً في ذروة حربها مع مصر وسوريا لتعويضها عن خسائرها ونفاد مخازنها

ويتعامل الجيش اإلسرائيلي حالياً مع سيناريوهات تكرر ليس الجسر الجوي األميركي فقط، بل أيضا 
عادة الجنود والقادة في القوات االحتياطية من الخارج، وكذلك تتصور جسراً جوياً في حالة الطوارئ إل

  .جلب متطوعين يهود يريدون مساعدة القوات المحاربة على الجبهات
وبسبب الخشية من احتمال تعرض مطار اللد، قرب تل أبيب، للقصف بالصواريخ في زمن الحرب 

لق بالجدوى االقتصادية، تم في العام المستقبلية، وحقيقة أن األسطول المدني يتقلص العتبارات تتع
الماضي تشكيل لجنة في وزارة المواصالت برئاسة العميد احتياط منشيه تيرم، الذي خدم في الماضي 

  ."إسرائيل"كرئيس لشعبة النقل في سالح الجو اإلسرائيلي، وذلك الختبار منظومة طائرات النقل في 
  ٢٨/٩/٢٠١٠، البيان، دبي

  
  ت األرض ويوّسع شبكة األنفاق أسفل المسجد األقصى وفي محيطهاالحتالل يحفر طبقا .٣٧

القدس المحتلة، سمر خالد، وكامل إبراهيم،  نقالً عن مراسليها في ٢٨/٩/٢٠١٠الرأي، عّمان، نشرت 
أن المحامي الفلسطيني قيس ناصر كشف النقاب عن نية بلدية االحتالل في القدس المحتلة، بصفتها لجنة 

 على مخططات هيكلية خطيرة في ساحة البراق ٤/١٠/٢٠١٠صادقة في جلستها في تنظيم محلية، الم
بلدية القدس ستبحث في "وأوضح ناصر أن . التي هي جزء من المسجد األقصى المبارك والقدس المحتلة
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جلستها يوم االثنين المقبل مخططين أساسين في ساحة البراق، األول عبارة عن مخطط شامل للساحة 
  ".بيت الجوهر" النهائية، والثاني مخطط إلقامة مركز يهودي يدعى ويضع صورتها

في القدس المحتلة أمس في تقرير موثق بالصور " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"من جانبها كشفت 
أنها رصدت تصعيداً ملحوظاً وتكثيفاً واضحاً من االحتالل اإلسرائيلي بحفر طبقات األرض وتوسيع 

ي محيط المسجد األقصى المبارك، وتحديداً في الجهة الغربية من المسجد، شبكة األنفاق أسفل وف
والمسماة بمنطقة النفق الغربي، حيث ينفّذ االحتالل العديد من الحفريات في عمق األرض وفي عدة 

أن أعماق وامتداد الحفريات ال تعرف حقيقتها بالكامل كون وجود " مؤسسة األقصى"وأشارت . مستويات
رة مغلقة ال يمكن الوصول إليها، وجاء رصد المؤسسة هذا خالل مشاركتها في جولة دراسية مناطق كثي

الحفريات تمتد على طول "أن هذه " مؤسسة األقصى"وأوضحت . قبل أيام" مؤسسة القدس للتنمية"نظمتها 
بدأ يحفر  متر في الجهة الغربية من المسجد األقصى المبارك ، كما الحظنا أن االحتالل ٦٠٠أكثر من 

في مواقع جديدة ويوسع من امتداد الحفريات خاصة في األطراف الجنوبية والشمالية، علما أن هناك 
مؤسسة "وخلصت ". حفريات في مناطق أخرى ولكن يبدو أن هذه الحفريات هي األكثر اتساعاً وعمقاً

مالصق للمسجد األقصى أن هذه الحفريات بمجملها وتوسيع وتعميق رقعتها أسفل وفي المحيط ال" األقصى
هي حفريات خطير جداً على المسجد، تترافق مع عمليات طمس للمعالم اإلسالمية والعربية، ومحاولة 

  ".تهويدها، ولكن أخطر ما في األمر عدم معرفتنا بالحقيقة الكاملة عن هذه الحفريات واألنفاق
محتلة، محمد جمال، أن األوقاف القدس النقالً عن مراسلها في  ٢٨/٩/٢٠١٠الشرق، الدوحة، وأضافت 

اإلسالمية في القدس المحتلة حذرت من خطورة الحفريات التي تنفذها الحكومة والتنظيمات اليمينية 
محمال الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي انهيار أو . اإلسرائيلية وسلطة اآلثار اإلسرائيلية

  . أو المسجد األقصى المباركتدمير قد يصيب مباني داخل البلدة القديمة
  
  رصدت الماليين لتهويد القدس" إسرائيل: "التفكجي .٣٨

أفاد خبير االستيطان الفلسطيني خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات :  ردينة فارس- غزة 
ية اتخذت قرارها بأن تكون مدينة القدس عاصمة أبد" إسرائيل"في بيت الشرق في القدس المحتلة، أن 

وأضاف أن المدينة . للدولة العبرية، وعلى هذا األساس رصدت مليارات الدوالرات األمريكية لتهويدها
 - وضع اللمسات األخيرة لتغيير المشهد العربي " إسرائيل"المقدسة تمر اليوم في أحلك أيامها، وقد بدأت 

عادة تقسيمها مستحيل، وهي اإلسالمي فيها، ونفذت سياسة معلنة وواضحة أنها ال تريد عربا فيها وإ
بالكامل وأن العرب الموجودين فيها لديهم خياران إما التهويد واألسرلة أو " يهودية"تتحدث عن مدينة 

  .المغادرة
وطالب بتوأمة مؤسسات فلسطينية مع مؤسسات عربية وإسالمية، كأن تكون هناك توأمة بين المؤسسات 

قال وضعنا خطة مدروسة في هذا اإلطار وقمنا بتقسيمها إلى و. التعليمية العربية ومؤسساتنا في القدس
الفتا إلى أن قطاع اإلسكان وحده يحتاج إلى . اإلسكان، الثقافة، التعليم، الصحة، وغير ذلك: قطاعات
  . مليون دوالر بشكل سريع لبناء مساكن جديدة وترميم منازل قديمة٢٠٠

  ٢٨/٩/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
  
  لقدس يستنكر اعتقال رموز الحركة الوطنية في القدس المؤتمر الوطني الشعبي ل .٣٩

رب نسخة منه يوم اإلثنين، اعتقال عدد ٤٨استنكر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، في بيان وصل عـ
وجاء في البيان أن هذه الحملة لن . من رموز الحركة الوطنية في القدس المحتلة من قبل قوات االحتالل

هير شعبنا في القدس عن االستمرار في قيادة معركة التصدي لجرائم جيش لن تثني جما"تحقق هدفها، و
، وتهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة من خالل سحب "االحتالل وإرهاب مستوطنيه
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الهويات واالستيالء على األراضي، وهدم للمنازل وفرض الحصار الشامل، لن يجلب األمن إلسرائيل 
  . المولن يحقق الس

  ٢٧/٩/٢٠١٠، ٤٨موقع عرب 
  
   بالخليل جديداًالمستوطنون يشرعون ببناء المئات من الوحدات االستيطانية في الضفة ويشقون طريقاً .٤٠

بدأت أعمال االستيطان مجدداً، أمس، في مستوطنات الضفة ": وكاالت"، "الخليج "- فلسطين المحتلة 
المزعوم، وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين " يدالتجم"الغربية المحتلة مباشرة فور انتهاء مهلة 

وذكرت ". في خطوة منهم لفرض وقائع على األرض"شرعوا وبصورة حثيثة في البناء في مستوطناتهم 
في منطقة " أريئيل"المصادر أن آليات إسرائيلية شرعت في العمل لبناء حي استيطاني في مستوطنة 

" كريات أربع"ن العمل بدأ كذلك لشق طريق جديد بين مستوطنة وبينت أ . وحدة٥٠سلفيت إلنجاز بناء 
وأفادت المصادر آن . جنوب نابلس" يتسهار"والخليل، بينما تم الشروع في العمل على توسيع مستوطنة 

آليات إسرائيلية بدأت تجرف منذ الفجر أربعة دونمات من أراضي بلدة بيت أمر وأرطاس في الخليل 
ولفتت إلى أن مستوطنين كانوا أقاموا . لغرض البناء االستيطاني فيها" ر عتصونكفا"بمحاذاة مستوطنة 

  ".شفوت رحيل"أول أمس بؤرة استيطانية جديدة غرب نابلس قرب مستوطنة 
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الجرافات كانت تعمل خصوصاً في مستوطنة آدم شمال الضفة حيث من 

  . مسكنا٣٠ًالمقرر بناء نحو 
من جهتها أفادت المحطة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أن األعمال ستستأنف أيضاً في ثماني 

ووفقاً للمخطط اإلسرائيلي فإنه  .مستوطنات أخرى على األقل بينها كريات أربع المتاخمة لمدينة الخليل
س، وكان قد تم إخالء سيتم إسكان عشرات من عائالت المستوطنين في البيوت التي تم البدء ببنائها، أم

  .٢٠٠٥هذه العائالت من مستوطنة في غزة في إطار خطة فك االرتباط التي تم تنفيذها عام 
، حيث عملت بلدوزرات على "كوخاف هشاحر"و" ياكير"و" رفافا"وبدأ تنفيذ أعمال بناء في مستوطنات 

، كما سيتم البدء ببناء "ايبيت حج"وسيتم اليوم وضع حجر أساس لحي في مستوطنة . إعداد أراض للبناء
 وحدة إلى حيز التنفيذ في ٩٠في الخليل، وسيخرج مخطط لبناء " كريات أربع" وحدة في مستوطنة ٣٤

  .غرب نابلس" كدوميم"مستوطنة 
  ٢٨/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
  مستوطنو الخليل يشيدون روضة في قلب الخليل القديمة .٤١

 في قلب اإلسرائيليينم، حجر األساس لبناء روضة لألطفال  وضع مستوطنو الخليل، مساء اليو:الخليل
وذكرت مصادر محلية لمراسل  ".أبراهام أفينو"البلدة القديمة من مدينة الخليل، بجوار البؤرة االستيطانية 

 تحرض المستوطنين إسرائيليةمعا في الخليل بأن العشرات من المستوطنين حضروا الحفل، وسط أغاني 
  .لى مزيد من األراضي الفلسطينيةعلى االستيالء ع

  ٢٨/٩/٢٠١٠وكالة معاً اإلخبارية، 
  
  حملة اعتقاالت في الضفة وتوغل في قطاع غزة .٤٢

 االثنين، حملة اعتقاالت في الضفة أمسشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي : ووكاالت" المستقبل "- رام اهللا 
لفيت في س من قرية أشخاص خمسة الغربية، وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات االحتالل اعتقلت

كما اعتقلت قوات  . تنسحبأنمحافظة نابلس، وداهمت العديد من المنازل وعبثت بمحتوياتها قبل 
وذكرت  .االحتالل شخصاً من بلدة اليامون غرب جنين، واقتحمت مخيم جنين وواد برقين بالمحافظة
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ة منزل ذويه في بلدة اليامون وتفتيشه يضاً بعد مداهمأالمصادر، أن قوات االحتالل اعتقلت شخصاً 
  .والعبث بمحتوياته

 شرق بلدة القرارة شرق أمسوفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود صباح 
  .مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

  ٢٨/٩/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  
  "غولدستون"تحدة إرجاء بحث تقرير لدى األمم الم" بعثة فلسطين"نّية تحذر من منظمات فلسطينية  .٤٣

حذّر مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية من نية بعثة فلسطين الدائمة لدى األمم المتحدة، : رام اهللا
العمل على إرجاء طرح تقرير الخبراء الدوليين الخاص بتقييم أعمال التحقيقين الفلسطيني واإلسرائيلي 

 بخصوص الحرب على غزة، إلى الجمعية العمومية للمنظمة "غولدستون"بشأن ما ورد في تقرير 
نسخة منه، أنه علم أن البعثة تنوي طرح " قدس برس"وأوضح المجلس، في بيان صحفي وصل  .األممية

 والسلطة الفلسطينية فترة إضافية أخرى للتحقيق فيما أورده تقرير "إسرائيل"مشروع قرار يمنح 
، ٢٠٠٨نسان والقوانين الدولية أثناء الحرب على قطاع غزة شتاء غولدستون، بشأن انتهاكات حقوق اإل

التأجيل والمماطلة والتأثير على فرص تحقيق العدالة للضحايا دون أي "معتبراً أن خطوة كهذه من شأنها 
  .، وفق تقديره"مبرر موضوعي أو قانوني

لمواجهة "سطينية بالتدخل الجاد والفعلي وفي السياق ذاته، طالب البيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل
أي تقاعس أو تقصير من أي جهة فلسطينية في طرح الموضوع على جدول أعمال الجمعية العمومية 

  ".لألمم المتحدة
  ٢٧/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
   تواصل عمليات الهدم في الضفة والقدس"إسرائيل": "أوتشا" .٤٤

تب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي ذكر تقرير لمك: ووكاالت" المستقبل "- رام اهللا 
، أن السلطات اإلسرائيلية نفذت أوامر بإزالة تسعة مبان يمتلكها الفلسطينيون )أوتشا(الفلسطينية المحتلة 

سبعة منها تقع في حي الطور وتهدمت :  يوما٣٠ًالقدس بعد توقف دام أكثر من  بشرقي" ج"في المنطقة 
  . سبتمبر الجاري/أيلول ٢١ إلى ١٥تصاريح للبناء وذلك في الفترة من بحجة عدم وجود 

وأشار تقرير وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة في القاهرة أمس إلى أن الجرافات اإلسرائيلية قامت 
 شجرة من أنواع مختلفة وتدمير ثالثة من حاويات المياه وعدة أطنان من ١٥بتسوية األرض واقتالع 

شرقي   من المباني الفلسطينية في٣١وأوضح التقرير أن السلطات اإلسرائيلية هدمت  .الحيوانيةاألعالف 
  . شخصا٢٥ً من بينها خمسة منازل مما نتج عنه نزوح ٢٠١٠القدس منذ بداية 

 شاحنة من األسمدة العضوية وصادروا قضبانا ٣٠ولفت التقرير إلى أن المسؤولين اإلسرائيليين أحرقوا 
وأضاف أن السلطات .  ألف شيكل إسرائيلي طبقا لما قاله ممثل المجتمع البدوي١٩٠يمة تبلغ معدنية بق

بمحافظات الخليل وقليلية " ج" مبنى يقع في المنطقة ٣٥اإلسرائيلية أصدرت أوامر بوقف بناء ضد 
  . شخصا للنزوح٩٠وسلفيت مما يعرض أكثر من 

 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية ١٣٥ل من بين  مدرسة على األق٢٤إن هناك " "أوتشا"وقال تقرير 
أصبحت أماكن غير آمنة ودون المستوى من حيث المعايير الصحية والحماية، وذلك وفق تقييم أصدرته 

 ٤٢وأشار التقرير إلى أن هناك  ".وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف
 ألف تلميذ في ٣٨ تردي الخدمات الصحية وضعف المياه، الفتا إلى أن مدرسة على األقل تعاني من

وأشار التقرير إلى . مرحلة التعليم األساسي يتعلمون في المدارس الحكومية والتي تتبع لوكالة األونروا
  .صعوبة الحصول على موافقة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية لبناء أو التوسع في المدارس بالضفة الغربية
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 سبتمبر الجاري مازال / أيلول١٤شأن قطاع غزة، أفاد التقرير أنه مع بداية العام الدراسي الجديد في وب
اآلالف من األطفال يعانون نقصاً في الفصول بسبب عدم توافر مواد البناء إلنشاء منشآت تعليمية 

ارس بسبب  ألف طفل غير قادر على دخول المد٤٠إضافية، موضحا أن األونروا أعلنت أن هناك 
 ١٠٠وأضاف التقرير أن األونروا تقدر أنه البد من إنشاء  .النقص الحاد في إنشاء الفصول الدراسية

  . باألعداد المتزايدة من الطالبلإليفاءمدرسة جديدة 
  ٢٨/٩/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 

  
   فلسطينيا٦٣٧١ً سنوات عشر قتلت خالل "إسرائيل ":"بتسليم" .٤٥

 الحقوقية اإلسرائيلية بأن قوات األمن اإلسرائيلية قتلت خالل العقد األول "تسيلمب"أفادت منظمة : الناصرة
 فلسطينياً، بينهم ٦٣٧١) ٢٠١٠ حتى الشهر ذاته من عام ٢٠٠٠ سبتمبر/ بين أيلول(من القرن الحالي 

 على األقل لم يشاركوا في أي معارك خالل قتلهم، بينما قتل ٢٩٩٦ قاصراً، وأن بين القتلى ١٣١٧
  . قتيالً آخر٦٩٤نها ال تملك معلومات عن أ إلى شخصاً خالل عمليات قتال، مشيرة ٢١٩٣

 ٢٤٠ شرطياً فلسطينياً خالل الحرب األخيرة على غزة، وقتلت ٢٤٨وأضافت المنظمة أن إسرائيل قتلت 
  .فلسطينياً في عمليات اغتيال محددة

 من أفراد ٣٤٢ قاصراً، و١٢٤ مدنيون، بينهم ، منهم٧٤١ إسرائيلياً، ١٠٨٣في المقابل، قتل الفلسطينيون 
انتفاضة "وجاء نشر هذه األرقام مع حلول الذكرى السنوية العاشرة الندالع . قوات األمن المختلفة
  .٢٠٠٠ سبتمبر/ األقصى أواخر أيلول

 إقامته على امتداد حدودها مع "إسرائيل" الذي تواصل "الجدار الفاصل"وتطرقت المنظمة إلى مشروع 
ويبلغ الطول اإلجمالي للجدار .  من خالل توغلها في أراض فلسطينية ومصادرتها١٩٦٧اطق العام من

 كيلومتراً ٧٣ بينما يجرى العمل على إقامة ، كيلومتراً منها٤١٣ كيلومترات تم االنتهاء من إقامة ٧٠٩
ن عدد الفلسطينيين وأفاد التقرير أ).  كيلومترا٢٢٣ً(آخر، ولم يبدأ العمل في إقامة الجزء المتبقي 

 بلدة فلسطينية، نصفها تم ضمه ٧٠ ألف فلسطيني من نحو ١٨٦المتضررين من بناء الجدار يزيد عن 
 ألف فلسطيني ٢٢١وفي القدس، تضرر نحو .  والضفة الغربية"إسرائيل"شرق الجدار وبقي عالقاً بين 

  . بلدة مختلفة جراء إقامة الجدار٢١من 
 حاجزاً عسكرياً في شكل ٥٩ة الشهر الماضي يسيطر الجيش اإلسرائيلي على وأكد التقرير أنه حتى نهاي

 "نقاط تفتيش" حاجزاً آخر تعتبر ٣٧ في مدينة الخليل هذا باإلضافة إلى ١٨ثابت في أعماق الضفة بينها 
 تحتجز في سجونها ومعتقالتها العسكرية "إسرائيل"وأفادت المنظمة أن . "إسرائيل"أخيرة بين الضفة و

  . أسيراً قيد االعتقال اإلداري، أي من دون محاكمتهم١٨٩ أسيراً فلسطينياً، بينهم ٦٠١١مختلفة ال
  ٢٨/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  سيراً أ١٢٣ إلى الفلسطينيين في سجون االحتالل األسرىارتفاع قائمة عمداء  .٤٦

 في سجون طينياً فلسأسيراً ١٢٣ مصادر فلسطينية االثنين بأن هناك أكدت:  وليد عوض- رام اهللا 
  . خلف قضبان سجون االحتالل ومعتقالته عاما٢٠ً من أكثر امضوا اإلسرائيلياالحتالل 

  ٢٨/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  دون المطلوبفي لبنان تعديالت القانون لعمل الفلسطينيين ": شاهدمؤسسة " .٤٧

 ٩ مجلس النواب اللبناني للمادة في بيان أن التعديالت التي أقرها" مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان"أعلنت 
من قانون الضمان االجتماعي ويمنح بموجبه الالجئين الفلسطينيين حق العمل في بعض القطاعات 
المسموح بها لألجانب، لم تكن كما كان يتوقعها الفلسطينيون، بل جاءت تمييعاً لحقوق اإلنسان الواضحة 
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هلة األولى أن هذا القرار في ظاهره عادل ومنصف وإفراغها من جوهرها الحقيقي، علماً أنه بدا للو
  . مهنة٧٢خصوصاً أن الالجئين الفلسطينيين كانوا ممنوعين من ممارسة ما ال يقل عن 

هذه التعديالت خطوة مبتورة ال تالمس الحد األدنى من الحقوق المدنية واالقتصادية "أن " شاهد"ورأت 
ح لالجئ الفلسطيني مزاولة أي نوع من المهن الحرة كالهندسة لالجئين الفلسطينيين باعتبار القرار ال يسم

والطب والمحاماة والصيدلة وغيرها وال يخوله االستفادة من صندوق الضمان االجتماعي اللبناني أسوة 
بالعاملين اللبنانيين بل من خالل صندوق خاص مستقل يتم تمويله من االشتراكات العائدة من العمال 

 يمكن أن يغطي فقط تعويضات نهاية الخدمة وإصابات العمل ويحرمهم من االستفادة الفلسطينيين والذي
من ضمان المرض واألمومة والتقديمات العائلية فضالً عن اشتراطه حصول العامل الفلسطيني على 
إجازة عمل كاألجانب وما لهذه الخطوة من آليات وتعقيدات بيروقراطية تجعل الحصول عليها غاية في 

  .دالتعقي
ورأت أن هذا القرار مجرد ديكور لتوافقات داخلية شكلية ويحمل في مضمونه مؤشرات تمييزية ولم 

وطالبت البرلمان اللبناني بااللتزام بقواعد . يغير من طبيعة الغبن والظلم الواقع على الفلسطينيين في لبنان
ق المدنية والسياسية واالقتصادية حقوق اإلنسان وبالعهود والمواثيق الدولية وبالعهدين الخاصين بالحقو

وبالسماح لالجئين الفلسطينيين بالعمل في كل القطاعات من دون استثناء وباالستفادة من الحقوق المترتبة 
  .عليها

  ٢٨/٩/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 
  
   في فنادق فلسطين٢٠١٠سنة نزيالً خالل النصف األول من ٢٦٤،٢١٤: اإلحصاء .٤٨

، واقع السياحة في  اإلثنينض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني، يوم استعرضت عال عو:رام اهللا
  .اإلثنيناألرض الفلسطينية، من خالل بيان صحفي أصدرته لمناسبة اليوم العالي للسياحة الذي يصادف 

 المعوقات في وجه السياحة الفلسطينية، والمتمثلة بنشاط سلطات االحتالل بإقامة إلىوأشارت عوض 
ات على المحاور والطرق الرئيسة التي تصل التجمعات الفلسطينية ببعضها البعض والمناطق مستعمر

ذات األهمية الدينية والتاريخية، في الوقت الذي تحاول فيه عزل القدس بإقامة المزيد من المستوطنات 
  .واستعرضت عوض أبرز المؤشرات السياحية في األرض الفلسطينية .اليهودية

 فندقاً، بسعة ٩٤ ما مجموعه ٢٠١٠ يونيو/ دق في األرض الفلسطينية خالل شهر حزيرانوبلغ عدد الفنا
.  منهم من اإلناث% ١٥ موظفين، ١،٧٠٧ سريراً يعمل فيها ما متوسطه ١٠،٢٦٦ غرف تضم ٤،٨٠٤

 سريراً ٩،٧٣٠ غرفة تضم ٤٨٣٤ فندقاً عامالً في الضفة الغربية، بسعة ٨٦وتتوزع هذه الفنادق بواقع 
 فنادق عاملة ٨وفي قطاع غزة يوجد . منهم من اإلناث% ١٨ موظفاً، ١،٦٢٨ فيها ما متوسطه يعمل

  .منهم من اإلناث% ١ عامالً، ٧٩ سريراً يعمل فيها ما متوسطه ٥٣٦ غرفة تضم ٣٢١بسعة 
 فندقاً في ٢٩وتحظى محافظة القدس بالعدد األكبر من فنادق األرض الفلسطينية، حيث يوجد فيها 

 ١٦٦ فنادق يتوفر فيها ٧وفي شمال الضفة يوجد .  سريرا٣،١٦٥ً غرفةً تضم ١،٤٥٢ بسعة المحافظة
أما  . سريرا٢،٠٣٨ً غرفةً و٩٩٤ فندقاً يتوفر فيها ٢٥ سريراً، وفي وسط الضفة يوجد ٣٦٣غرفةً و

  . سريرا٤،٠١٦ً غرفةً  و١،٨٦٧ فندقاً يتوفر فيها ٢٥منطقة جنوب الضفة فيتوفر فيها 
 نزيالً، ٢٦٤،٢١٤ في فنادق األراضي الفلسطينية ٢٠١٠نزالء خالل النصف األول من العام وبلغ عدد ال

 نزيالً في الضفة ٢٦٣،٧٠٤من دول االتحاد األوروبي، منهم % ٤٠منهم من الفلسطينيين، و% ٩
عدد ، فقد ارتفع ال٢٠٠٩وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام .   نزيالً في قطاع غزة٥١٠الغربية، مقابل 

  .على مستوى األراضي الفلسطينية% ٥٢بنسبة 
 في األرض ٢٠١٠من ناحية أخرى، بلغ عدد ليالي المبيت للنزالء خالل النصف األول من العام 

  . ليلة مبيت في غزة٧٠١ ليلة مبيت في الضفة ، و٦٠٣،٥٤٩ ليلة مبيت، منها ٦٠٤،٢٥٠الفلسطينية 
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) فرد واحد من األسرة أو أكثر(في األرض الفلسطينية من األسر المقيمة % ٣٨ أن إلىوأشار البيان 
  .في قطاع غزة% ٤٨في الضفة الغربية و% ٣٤، بواقع ٢٠٠٩قامت بتنفيذ رحالت محلية خالل عام 

من األسر التي نفذت رحالت محلية في الضفة كانت تقصد محافظة % ٣١كما أشارت البيانات إلى أن 
كما أظهرت %. ١٥، ثم محافظة نابلس بنسبة بلغت %٢٠بنسبة أريحا واألغوار، يليها محافظة طولكرم 

من األسر المقيمة في قطاع غزة والتي نفذت رحالت محلية كانت تقصد محافظة % ٤٢البيانات أن 
  .منها كانت تقصد محافظة خان يونس% ٣١غزة، و

، على الرحالت ٢٠٠٩وأشارت البيانات إلى أن إنفاق األسر المقيمة في األرض الفلسطينية خالل العام 
 مليون دوالر، وفي قطاع غزة ٧,٧ مليون دوالراً، حيث بلغ اإلنفاق في الضفة الغربية ١٠,٥المحلية بلغ 

وبالنسبة ألوجه اإلنفاق، فقد كانت حصة اإلنفاق على الطعام والشراب هي األكبر من .  مليون دوالر٢,٨
 مليون ٣,٨يون دوالر، وعلى النقل واالتصاالت  مل٤,٤إجمالي إنفاق األسر على الرحالت المحلية بواقع 

  . مليون دوالر١,٠ مليون دوالر، وعلى التسوق ١,٣دوالر،  وعلى الترفيه 
فرد (من األسر في األرض الفلسطينية % ١٦وفي هذا السياق، أيضا، أشارت البيانات اإلحصائية الى أن 

في % ٢٢، بواقع ٢٠٠٩نية خالل عام قامت برحالت خارج األرض الفلسطي) واحد من األسرة أو أكثر
من األسر التي نفذت % ٥٢وأشارت البيانات إلى أن  .في قطاع غزة% ١الضفة الغربية وأقل من 

منها قصدت السعودية، في % ٢١، كانت تقصد األردن، وأن ٢٠٠٩رحالت سياحية خارجية، خالل 
أما الواليات المتحدة فكان منها قصدت باقي الدول العربية، % ٥منها قصدت مصر، و% ٣حين أن 

  . إلى باقي دول العالم% ١٥من الرحالت إلى الدول األوروبية، و% ٢مقابل % ٣نصيبها ما نسبته 
 ١٣٧,٢وتظهر البيانات أن إنفاق األسر المقيمة في األرض الفلسطينية على الرحالت الخارجية بلغ 

 مليون في قطاع غزة، أما بالنسبة ٦,٩، و مليون في الضفة الغربية١٣٠,٣مليون دوالر أميركي، بواقع 
 مليون، يليها ٤٠,٠ألوجه اإلنفاق، فقد كان لنفقات التسوق النصيب األكبر من إجمالي إنفاق األسر بواقع 

 مليون، وأما ٢٨,٧ مليون، ثم نفقات النقل واالتصاالت بواقع ٣١,٨نفقات مكاتب السياحة والسفر بواقع 
 مليون، في حين أن اإلنفاق على األنشطة الترفيهية بلغ ١٦,٨فاق عليه الطعام والشراب فقد بلغ اإلن

  . ماليين دوالر أميركي٥,٠ مليون، ونفقات المبيت بالفنادق ١٥,٠
  ٢٧/٩/٢٠١٠، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   في غزة"عايشين" لوثائقي "مهرجان المقاومة"جائزة  .٤٩

 ٢٠٠٩ سنة "الجزيرة لألطفال" وهو من إنتاج قناة "عايشين"الوثائقي فاز الفيلم : مشهد من الوثائقي
، الذي اختتم "المقاومة السينمائي" في الدورة الحادية عشرة لمهرجان "أفالم غزة"بالجائزة األولى، عن فئة 

  .أعماله في طهران مساء الجمعة الماضي
 بالتعاون مع التلفزيون السويسري وأنتجت القناة الفيلم، وهو للمخرج السويسري نيكوال فاديموف،

ويلقي الضوء على غزة بعد العدوان . الرومندي، بدعم من مدينة جنيف، وصندوق أفالم ريجيو
  .٢٠٠٨ ديسمبر/ اإلسرائيلي في كانون األول

 في فوروم مهرجان "لجنة األديان"جائزة :  خالل أقل من عام على جائزتين عالميتين"عايشين"وقد فاز 
فيزيون دو " في مهرجان "لجنة بويان شاغول"، وجائزة ٢٠١٠ فبراير/ لي في ألمانيا في شباطبرلين الدو

  .  ٢٠١٠ أبريل/  في سويسرا في نيسان"رييل
  ٢٨/٩/٢٠١٠السفير، بيروت، 
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  لوزير الخارجية التركي بالعربية" العمق االستراتجي"صدور كتاب  .٥٠
العمق "، النسخة العربية األولى لكتاب في قطر" مركز الجزيرة للدراسات"صدر عن : الدوحة

  .لمؤلفه وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو" موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية: االستراتيجي
أهم مؤلف رسم رؤية استراتجية لتركية وموقعها في العالم، من منظور " العمق االستراتجي"ويعتبر كتاب 
وقد حاز . ل حوالي القرن الماضي، في نظرة تركيا لنفسها وللعالم خال عما كان سائداًمختلف تماماً

الكتاب الذي طبع العديد من الطبعات داخل تركيا،عند صدوره ألول مرة اهتماما واسعا في أوساط 
ومرجعا في " خارطة طريق"األكادميين والخبراء االستراتجيين الدوليين، ووصف البعض الكتاب بأنه 

والكتاب الذي نعرض له قد صدرت طبعته التركية . كية وموقع أنقرة في العالمالسياسة الدولية التر
  . طبعة خالل العام الحالي فقط١٤ طبعة، منها ٤٤، وبلغت عدد طبعاته ٢٠٠١األولى عام 

ألوغلو " العمق االستراتجي"وكثيرا ما عبر العديد من الباحثين والسياسيين العرب عن اهتمامهم بكتاب 
بقراءته بسبب عدم توفره باللغة العربية، لذلك تأتي مبادرة مركز الجزيرة للدراسات بنقل دون أن يحظوا 

الكتاب للعربية عبر باحثين مختصين في الشؤون التركية وهما محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل، 
هان وبمراجعة أكادمية دقيقة من الباحثين المؤرخ العربي الدكتور بشير نافع والكاتب التركي بر

  .كوروغلو، والذين نوه بهم المؤلف نفسه في مقدمته الخاصة للنسخة العربية
إلى ثالثة أجزاء رئيسية تعرض لنظرية العمق االستراتيجي، " العمق االستراتجي"وينقسم كتاب 

  .والتطبيقات المطروحة لها على الحالة التركية
  ٢٧/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  قاً أمام جهود تحقيق السالم يشكل عائاالستيطاناستمرار : األردن .٥١

أمام الجهود الدولية الرامية    " يشكل عائقاً "االستيطان  " إسرائيل"أكد األردن، أمس، أن استئناف      : )وكاالت(
وقال علي العايد، وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم واالتصال،         . إلى تحقيق السالم في الشرق األوسط     

  ".ت، والبناء في األراضي الفلسطينيةنحن ضد المستوطنا"خالل مؤتمر صحافي 
إن " أي بي سـي  "وقالت في مقابلة مع شبكة      . ودعت الملكة رانيا العبد اهللا إلى االستمرار في المفاوضات        

  .المفاوضات تهدف إلى وضع حد لوضع يسوده العنف يساعد على تغذية التطرف
  ٢٨/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
   "إسرائيل" مع  لوقف التفاوض الفلسطينيةة السلطتدعوجبهة العمل اإلسالمي  .٥٢

لكن حزب جبهة العمل اإلسالمي، أبرز أحزاب المعارضة في األردن، دعا الـسلطة الفلـسطينية إلـى                 
ونقل موقع الحـزب االلكترونـي عـن         .من المفاوضات رداً على استئناف االستيطان     " فوراً"االنسحاب  

نطالب السلطة الفلسطينية بالتوقف الفوري عن      "لة قوله   مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب مراد العضاي      
  ". التفاوض مع االحتالل الصهيوني في ظل عودته لبناء المستوطنات

 ٢٨/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
  ألسباب تقنية" المغربية"تصل إلى تركيا وتأجيل " تحيا فلسطين"قافلة  .٥٣

أيلول، أمس، إلى تركيا    / سبتمبر ١٨ريطانيا في   التي انطلقت من ب   " تحيا فلسطين "وصلت قافلة   : )وكاالت(
وذكـرت  . تشرين األول المقبـل     /حاملة معها تجهيزات طبية وأدوية وأغذية ستنقل إلى غزة في أكتوبر          

ويقودها النائب البريطـاني    " فيفا فلسطين "التركية أن القافلة التي تنظمها مؤسسة       " األناضول"وكالة أنباء   
.  دولة   ٣٠ شخصاً من    ٩٠ سيارة بمشاركة    ٤٥لى أنقرة وهي تتألف من      السابق جورج غالواي وصلت إ    

التي شاركت في تنظيم أسـطول      " حقوق اإلنسان والحريات واإلغاثة اإلنسانية    "ونقلت عن رئيس جمعية     
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هدف القافلة نقل المساعدات اإلنسانية إلـى فلـسطين         "أيار الماضي، أحمد أمين داغ أن       /الحرية في مايو  
  " . للمأساة اإلنسانية الحاصلة هناكولفت االنتباه

لمساندة العراق وفلـسطين إن القافلـة   " المجموعة الوطنية المغربية"في السياق، قال خالد السفياني منسق      
التي كانت ستنطلق من المغرب في اتجاه ليبيا للمشاركة ضمن القافلة التضامنية الدولية مع غـزة نهايـة            

جميع اإلجراءات اتخذت لتكون االنطالقة في الوقـت        "وأضاف إن    . الشهر الحالي تأجلت ألسباب تقنية    
المحدد إال أن الليبيين تعذر عليهم تأمين الباخرة في الوقت المحدد الشيء الذي صعب مأمورية انطـالق                 

  " .القافلة
  ٢٨/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

 
   "أسطول الحرية"رير لب مجلس حقوق اإلنسان الموافقة على نتائج تقا يط"المؤتمر اإلسالمي" .٥٤

قدمت منظمة المؤتمر اإلسالمي، أمس، مشروع قرار إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في               
ويأتي مشروع القرار هذا    . يطلب الموافقة على نتائج تقرير الخبراء حول مجزرة أسطول الحرية         ،  جنيف

أيلول وضعته بعثـة كلفهـا      / سبتمبر ٢٢ في   الذي تقدمت به باكستان باسم المنظمة بعد نشر تقرير تحقيق         
القتـل العمـد    "بتهمـة   " إسرائيل"ضد  " أدلة لدعم مالحقات  "المجلس التحقيق في المجزرة، وأكدت وجود       

  ". والتعذيب والمعاملة بطريقة غير إنسانية والتسبب بآالم كبيرة وجروح خطرة
  ٢٨/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

 
  لي أمام مجلس حقوق اإلنسان  تدين التعنت اإلسرائيالسعودية .٥٥

، التعنت اإلسرائيلي المستمر، وعدم احترامهـا لآلليـات          العربية السعودية  دانت المملكة :  جنيف -واس  
  .والقرارات الدولية

وقال مندوب المملكة في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف أحمد بن سليمان العقيل، خالل مناقشة المجلس                
التابعة لألمم المتحدة، المتعلق بالعـدوان الـذي تعرضـت لـه سـفن              أمس تقرير لجنة تقصي الحقائق      

في الحادي والثالثين من مايو الماضي، على يـد         » أسطول الحرية «المساعدات اإلنسانية المعروفة باسم     
  .قوات االحتالل اإلسرائيلي، إن المملكة ترحب بتقرير هذه اللجنة

ايالندي سيهازاك فوانجكيتكيو، أن التقرير جـاء محايـدا         وأكد العقيل خالل الجلسة التي رأسها السفير الت       
  .ومهنيا، ويتماشى مع المعايير الدولية في نتائجه وتوصياته

وأوضح أن إسرائيل مستمرة في تجاهلها لآلليات الدولية ومنع المحققين الدوليين من دخـول األراضـي                
  ."تها الدوليةالفلسطينية المحتلة، كما تعرقل مهمتهم بشكل يتعارض مع التزاما

  ٢٨/٩/٢٠١٠، عكاظ، جدة
  
  ال يمكن تخيلها " في المفاوضات المباشرة"عواقب الفشل : سعود الفيصل .٥٦

إن مشكلة الشرق األوسط تظل إحدى أكبـر          واس قال وزير الخارجية األمير سعود الفيصل       - نيويورك
إلسرائيلي يكاد يكون الوحيد القائم     المشاكل التي تقف عائقاً أمام األمن والسلم الدولي، كما أن االستعمار ا           
  .في العالم بعد انتهاء عهود االستعمار وانحسار سياسة التفرقة العنصرية

وأضاف، شاركت بالدي بدور فاعل ومؤثر بدعم مسيرة السالم، وقدمت مبادرة السالم العربية التي لـم                
قريباً جميع دول العالم، لذلك يأمـل       يقتصر تبنيها على الدول العربية بل وشمل الدول اإلسالمية وأيدتها ت          

وشدد على أن ساعة الحقيقة قد أزفت، وهو ما عبر عنـه            . العرب أن تحقق المباحثات المباشرة أهدافها     
. بكل وضوح وجالء الرئيس األمريكي باراك أوباما بقوله إن نافذة حل الدولتين قد تغلـق عمـا قريـب                  
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ل جميعاً أن تغتنم حكومة إسـرائيل هـذه الفرصـة بـأن       ولذلك فإن عواقب الفشل ال يمكن تخيلها، ونأم       
  .تستجيب ولو متأخرة لليد العربية الممتدة للسالم

  ٢٨/٩/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية
 
   االسرائيلياالحتالل فظاعة تقديم حقيقية لاإلعالم العربيندعو : وزير االعالم السوري .٥٧

يقدم للعالم اجمـع    «ن بالل اإلعالم العربي الى ان        دعا وزير االعالم السوري محس     : يو بي اي   -دمشق  
الصورة الحقيقية لفظاعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة في فلسطين والجوالن وجنـوب             

  .»لبنان
بتفنيد ادعاءات إسرائيل التي تقدمها للمحافل الدولية بأنـه مـن           «وشدد على دور وسائل اإلعالم العربية       

دولـة  «، مؤكـداً ان إسـرائيل       »ن يقدموا تنازالت بأن يجمدوا السرطان االسـتيطاني       الصعب عليهم با  
  .»سرطانية وال تملك في األساس أرضا لكي تعطى األرض

قوات االحـتالل اإلسـرائيلي ومـن       «وطالب بحضور وزراء اعالم السودان واليمن وتونس بانسحاب         
المقاومة وبكل الوسائل النتـزاع الحقـوق       «ان  ، وأكد   »يدعمهم باالنسحاب من االراضي العربية المحتلة     

   .»التي تدعمها قرارات الشرعية الدولية
 ٢٨/٩/٢٠١٠، الراي، الكويت

 
  "إسرائيل"إلقامة عالقات مع اليمن ضغوط مورست على هناك : وزير اإلعالم اليمني .٥٨

ها للتفريط  كشف الوزير وزير اإلعالم اليمني حسن اللوزي عن ضغوط مورست على بالده لدفع            : صنعاء
ونحن تحـصنا بعالقـات متينـة مـع         «: وقال. في موقف اإلجماع العربي وإقامة عالقات مع إسرائيل       

الواليات المتحدة لنحتمي إلى حد كبير من الضغوط الصهيونية، وعالقتنا قوية ومتينـة مـع الواليـات                 
  .»المتحدة لكن ليس على حساب الشعب الفلسطيني والمصالح القومية

مرت بتجارب مريرة من أخطرها وأمرها تجربة تصدير الثورات واألفكـار وهـذه             «يمن  وأضاف ان ال  
  .»تجاوزناها

  ٢٨/٩/٢٠١٠، الراي، الكويت
  
  شراك االتحادين األوروبي والمتوسطي في مفاوضات السالمإلى إالرئيس الفرنسي يدعو  .٥٩

لـشديد لعـدم تجـاوب      عبر الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عن أسـفه ا        :  رندة تقي الدين   -باريس  
 االتحادين األوروبـي    إشراك إلى لتمديد قرار تجميد االستيطان، ودعا       "الدعوات اإلجماعية " مع   "إسرائيل"

والمتوسطي في مفاوضات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، منتقداً انفراد األميركيين باإلشراف على            
 مع الرئيس الفلـسطيني أمـس فـي قـصر           التفاوض، وقال ساركوزي، خالل مؤتمر صحافي مشترك      

 أشهر، وكان يجب اإلبقاء عليه لمنح المفاوضات كامـل          ٨قرار تجميد االستيطان قائم منذ      "ن  إاإلليزيه،  
وتابع انه أخذ علمـاً بتـصريحات رئـيس الـوزراء           . "ينبغي وقف االستيطان  "وأضاف   ."فرص النجاح 

تـسير  " أنها إلى مشيراً   "غير كافية " غير انه اعتبرها     "ضبط النفس " إلىاإلسرائيلي الذي دعا المستوطنين     
  ."في االتجاه الصحيح لكنها ال تكفي

 قبل ثالث سنوات، مـشيراً      "أنابوليس"وانتقد ساركوزي المسار الذي لم يشهد أي تقدم ملموس منذ مؤتمر            
بجهود الـرئيس بـاراك     وأضاف انه ال يريد انتقاد أحد، ونوه        .  هذا النهج لم يعط النتائج المرتقبة      أن إلى

 سنوات على مفاوضات كامب ديفيد لـم يـتم          ١٠ المفاوضات، لكنه رأى انه بعد       إطالق إعادةأوباما في   
 مشكلة ثقة بين األطـراف      إلىكما لفت   . إحراز أي تقدم، ال بل شهد الوضع تراجعاً في استئناف الحوار          

  .المعنية
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 تكمن في إنشاء دولة فلسطينية مدنيـة        "سرائيلإ"وكرر الرئيس الفرنسي قناعته بأن أفضل ضمانة ألمن         
وأضاف انه سيقول لنتنياهو انه يتفهم المشكلة التي يواجهها على صعيد ائتالفه            . ديموقراطية وقابلة للحياة  

 لعباس أيضاً   أنالحكومي، لكنه سيؤكد أيضاً ضرورة إعطاء المزيد من الضمانات للرئيس الفلسطيني، إذ             
 يتقبل آلية مواكبة للمفاوضات مـن دون        أننتنياهو  " انه على    إلىولفت  . أيه العام مشكلة يواجهها حيال ر   

  ."أن يشعر بأنه مهدد، وهذا ما سأقترحه عليه
 يقوموا جماعياً وبشكل ملموس بدورهم في الرعاية،        أنعلى اللجنة الرباعية وأعضائها     "وتابع ساركوزي   

متوسطي المعني بهذا النزاع، وهذه ضرورة، المشاركة       وعلى اوروبا، اكبر ممول للفلسطينيين واالتحاد ال      
  ."اآلن في العملية السياسية

قررنا اتخاذ مبادرات خصوصاً انه لـيس لـدينا مـا           " مؤكداً   " ال نريد البقاء فقط متفرجين     إننا"وأضاف  
ئالً  متسا "ما من شيء يمكن أن يحول من دون انخراط حازم من قبل الواليات المتحدة             "وأكد أنه   . "نخسره
ولو كان ذلك كافياً لكنا لمسنا ذلـك منـذ          . إذا كان من الضروري أن يكون هذا االنخراط حصرياً        "عما  

ال يمكن أن يؤخذ على أوروبا رغبتها في المساعدة سياسياً على صعيد ملف يعنيها،              "وتابع   ."كامب ديفيد 
ين يغذون اإلرهـابيين، وبالتـالي   ألن غياب السالم تترتب عليه نتائج، تدفع ثمنه من خالل المتطرفين الذ  

  ."فإن الحضور على مستوى هذا الملف مبرر ومهم
٢٨/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن  

  
  "غولدستون"تحرك في مجلس حقوق اإلنسان لتفعيل  .٦٠

أعربت لجنة خبراء عينتها األمم المتحدة لمتابعة عمل لجنة تقصي الحقائق حـول المحرقـة               : )وكاالت(
وقالت اللجنة التـي عرضـت       .سفها للرفض اإلسرائيلي المتعمد للتعاون معها     اإلسرائيلية في غزة، عن أ    

تقريرها، أمس، أمام مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيـف، إن التحقيقـين الفلـسطيني                 
  .في النزاع لم يكونا مناسبين" اإلسرائيلي"و

لمجلس يطلب الموافقة علـى نتـائج       وكانت منظمة المؤتمر اإلسالمي قدمت، أمس، مشروع قرار إلى ا         
ويأتي مشروع القرار هذا الذي تقدمت به باكـستان باسـم           . تقرير الخبراء حول مجزرة أسطول الحرية     

 سبتمبر وضعته بعثة كلفها المجلس التحقيق في المجـزرة،    / أيلول ٢٢المنظمة بعد نشر تقرير تحقيق في       
القتل العمد والتعذيب والمعاملة بطريقـة غيـر        "همة  بت" إسرائيل"ضد  " أدلة لدعم مالحقات  "وأكدت وجود   

  ".إنسانية والتسبب بآالم كبيرة وجروح خطرة
وقال . على االعتذار عن مهاجمتها أسطول الحرية     " إسرائيل"وحض األتراك والفلسطينيون أمام المجلس      

 حقوق اإلنـسان    السفير التركي لدى األمم المتحدة في جنيف بعد عرض لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس             
الهجوم العسكري يساوي سلسلة من االنتهاكات الخطيـرة لحقـوق          "في شأن مهاجمة أسطول الحرية، إن       

  ".وحشية"بأنها " إسرائيل"أن تقدم اعتذاراً، ووصف العملية العسكرية التي نفذتها " إسرائيل"على . اإلنسان
تدعمه الدول العربية، بهدف الحـصول       أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، أنها تحضر مشروع قرار          كما

من مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة على تمديد مهمة الخبراء المكلفين تقييم التحقيقات المطلوبـة                
 ديـسمبر   /ارتكبت بحق قطاع غزة في كـانون األول       " جرائم حرب "وحركة حماس بشأن    " إسرائيل"من  

٢٠٠٨.   
وأوصـت باكـستان باسـم      . موعات التي تمثل الدول اإلسالمية    ويلقى تمديد مهمة اللجنة دعم جميع المج      

الرامية إلى تسليط الضوء على     " مواصلة بحثها في إطار مهمتها    "ـمنظمة المؤتمر اإلسالمي هذه اللجنة ب     
وذهبت مصر التي تمثل حركة دول عدم االنحياز في االتجاه نفسه،           . انتهاكات القوانين اإلنسانية في غزة    

مصداقية المجلـس   "ورأت أن ذلك يضع     ". حتى تحقيق العدالة  "لخبراء يجب أن يستمر     معتبرة أن عمل ا   
وأسهبت المجموعة العربية في هذا المنحـى معربـة عـن         ". والنظام الدولي لحقوق اإلنسان على المحك     
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وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مشروع القـرار سـيطرح         ". في عدم التعاون  " إسرائيل"الستمرار  "أسفها  
 في مجلس حقوق اإلنسان من اآلن وحتى انتهاء دورتها الخامسة عشرة فـي األول               ٤٧عضاء ال على األ 

  .  أكتوبر/من تشرين األول
٢٨/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
  للنظر في محرقة غزة" الجنائية"تدعو " العفو الدولية" .٦١

اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان      دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية، أمس، إلى          : )آي.بي.يو(
يتعين "وقالت المنظمة   . بإمكانها التحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، خالل محرقة غزة           

على مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة توجيه مثل هذه الدعوة بعد النظر في تقرير لجنة الخبراء                 
وحركة حماس على حد سواء فـي       " إسرائيل"ـات المستمرة ل  المستقلين والذي سلّط األضواء على اإلخفاق     

التحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي تم توثيقها قبل أكثر من عام من قبل بعثة األمم المتحدة لتقصي                  
السلطات الوطنية في جميع الـدول      " العفو الدولية "وطالبت  ". الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون    

 الجرائم المرتكبة في نزاع غزة ومقاضاة مرتكبيها أمام محاكمها الوطنية بالنيابـة عـن               التحقيق في "ب  
أن جميع الدول بإمكانها محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضـد اإلنـسانية            "، مشيرة إلى    "المجتمع الدولي 

  ". بغض النظر عن مكان ارتكابها
٢٨/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
  لفك الحصار عن غزة" ٢أسطول الحرية "ة في  سويسري مستعدون للمشارك٥٠٠ .٦٢

 شخص من   ٥٠٠بتسجيل أكثر من    " الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "أفادت  :  وائل بنات  - غزة
، المتوقع أن يبحر باتجاه قطاع غزة المحاصر قبـل نهايـة            "٢أسطول الحرية   "سويسرا للمشاركة ضمن    

. الطلبات من مختلف أنحاء العالم للمشاركة فـي األسـطول         العام الجاري، مشيرة إلى تلقيها اآلالف من        
قال منسق السفينة السويسرية إندار ديمتراش إن المشاركة السويسرية في أسطول الحرية تأتي من باب               و

رفع الظلم الواقع على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني محاصرين للسنة الخامسة علـى التـوالي،                
  . الجهود من أجل كسر الحصار وإنهائه كليامشددا على ضرورة أن تستمر

٢٨/٩/٢٠١٠،  الين، السعوديةأونالوطن   
 

   في ذكراها العاشرة الثانيةعن االنتفاضة  .٦٣
  عريب الرنتاوي

 - برغم مرور عشر سنوات على اندالع شرارتها األولـى         -دعونا نعترف أن انتفاضة األقصى لم تحظ        
في كفة، وفي الكفة األخرى يلقـي بإخفاقاتهـا وأخطائهـا،           بتقييم موضوعي، يضع إنجازاتها ومكاسبها      

والمؤسف أن انتفاضةً دفع الشعب الفلسطيني ألوف الشهداء وعشرات ألوف الجرحى واألسرى ثمناً لها،              
فصائلي فـي سـياق   " توظيف"قد ُأدخلت عنوة في بازار المزايدات والمناقصات، وخضعت ألسوأ عملية         

  .وصراعات السلطة والنفوذاالنقسام الفلسطيني الداخلي 
األطراف التي أجرتها، إذ في الوقت الذي نظر        ) وتناقض(تقييمات االنتفاضة تباينت حد التناقض، بتباين       

ـ          سـبب لخـراب    "و" شر مـستطير  "إليها الرئيس عباس ومدرسته في التفكير السياسي الفلسطيني إليها ك
الع واحدة ثالثة، كانت حماس ومدرستها في التفكيـر         ، متعهداً المرة تلو األخرى بعدم السماح باند       "بيوتنا

، فكل ما فيها وحولها جيد وعظيم ويستحق التثمين والثناء،          "القداسة"السياسي، ترفع االنتفاضة إلى مرتبة      
من دون التفات ألثمان ما كان دفعها أمراً حتمياً، ومن دون التنبه إلى مظاهر مصاحبة للفعل االنتفاضي،                 



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ١٩٢١:         العدد       ٢٨/٩/٢٠١٠الثالثاء  :التاريخ

ضة طابعها الشعبي، وأفرغتها من مضمونها، وأحالتها في نهاية المطاف إلـى حالـة مـن                أفقدت االنتفا 
  .فوضى السالح وفلتان األمن

وصراعات فتح وحماس، الرئيس ومن خلفه فريق فلسطيني        " اإليديولوجيا"كال التقييمين خضعا لحسابات     
ني، والتأسـيس لمرحلـة     وحكومة تصريف أعمال، يريدون القطع مع حقبة كاملة من النضال الفلـسطي           

، هذه المدرسـة، مدرسـة      "بديل المفاوضات العاثرة المزيد من المفاوضات الفاشلة      "، و "المفاوضات حياة "
ـ     االنتفاضة والنفخ في أخطائها وخطاياها، وهجاء كـل مـا          " شيطنة"المفاوضات العبثية، انشغلت كثيراً ب

مان وتضحيات، والهدف دائما هـو البرهنـة علـى          رافقها من فعل مقاوم، وتسفيه كل ما ُدفًع فيها من أث          
عبثية هذا الطريق، ووحدانية طريق التفاوض حتى وإن اتخذ شكل التوسل والتسول، كما فـي مبـادرة                 

  .نحن شركاؤكم: جنيف األخيرة
أما فريق حماس ومن تحالف معها من فصائل المقاومة، فقد أغمض العين عن كل ما رافـق االنتفاضـة         

وفلتان وانتشار عصابات الخاوة والسلب والنهب، أغمض العين عن قطـاع طـرق             من مظاهر فوضى    
ملثمين، يجبون األتاوات تحت شعار المقاومة، ويصفّون الحسابات الشخصية والعائليـة تحـت عنـوان               

باتت عبئاً على الـشعب، تفـوق       " مقاومة"تصفية العمالء والمتعاملين، صرفت هذه المدرسة النظر عن         
مود والثبات، وتوفر لالحتالل كل األسباب والذرائع الكفيلة بإدامة جرائمه واإلفالت مـن             طاقته على الص  

  ".العبث"و" المقاومة"العقاب دوماً، فانعدمت المسافة في بعض مراحل االنتفاضة بين 
في تقييم موضعي لالنتفاضة في ذكراها العاشرة، ال بد من التوقف أوالً عن حاجة الشعب الفلسطيني لها،                 

وثانيـاً، ال بـد مـن       ... لبالغة حد الضرورة، بعد أن ُسدت السبل السترداد حقوقه عن طريق التفاوض           ا
اإلشادة بالمنجز األبرز لالنتفاضة أال هو إقناع البقية الباقية من اإلسرائيليين باستحالة حكم شعب فلسطين               

م بضرورة تمكين الشعب الفلسطيني     وثالثاً، نجاح االنتفاضة في إقناع العال     ... والتحكم بمصائره ومستقبله  
  .من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير

وفي التقييم الموضوعي لالنتفاضة، يجب اإلشارة إلى أنها المرة األولى التي يشعر فيها االحـتالل بـأن                 
ايدة تطرح جدياً   بقاءه جاثما على صدور الفلسطينيين، أمر مكلف للغاية، ولهذا بدأت دوائر إسرائيلية متز            

  .أسئلة االحتالل وشرعية الدولة التي تمارسه والمخاوف من فقدان لونها وهويتها وصورتها في العالم
، واللجوء إلى بعـض     "اإلفراط في عسكرتها  "لكن الكثير من األخطاء التي رافقت االنتفاضة، ومن بينها          

 من قدرة   -ته من ردات فعل إسرائيلية ودولية        بما ولّد  -األنماط من العمليات العسكرية اإلشكالية، قد حد        
الضفة الغربية مرات   " إعادة احتالل "الشعب الفلسطيني على احتمال تبعاتها، واضطراره إلى تحمل تبعات          

بتفـشي مظـاهر   " العـسكرة المفرطـة   "ومرات في حمالت مالحقة المقاومين والمجاهدين، وإذ تزامنت         
 ناء كاهل الشعب بحمل أعباء االنتفاضة واكالفهـا، فإخـذ طابعهـا             ، فقد "الميليشياوي"الفوضى والفلتان   

، مقتصراً ما تقوم بـه األذرع والكتائـب والـسرايا مـن             "النخبوي"الشعبي ينحسر عنها لصالح طابعها      
  .عمليات

الذكرى العاشرة لالنتفاضة تطل علينا وسط تقديرات إسرائيلية تستبعد اندالع انتفاضة ثالثة فـي المـدى                
ر، بل وتستبعد اندالع مظاهرات واسعة في الضفة رداً على استئناف االستيطان، بعد أن أحكمـت                المنظو

 واألرجـح أن    - عبر السلطة واجهزتها األمنية      -إسرائيل قبضتها المباشرة على الضفة، وغير المباشرة        
التحتيـة،  وتصفية شبه منظمة لروح المقاومـة وبناهـا         " احتواء وتطويع "ما شهدته الضفة من عمليات      

  .سيجعل االنتفاضة الثالثة أمراً مؤجالً وحتى إشعار آخر
نحن بقولنا هذا ال نستعجل االنتفاضة الثالثة، وال نريدها من طراز االنتفاضة الثانية، وأحسب أن الشعب                

قادر على العيش معها سنوات طوال، ال لشيء إال ألن المعركة مع االحـتالل  " انتفاضة ـ مقاومة "يريد 
 لسنوات طوال أيضاً، نريد انتفاضة ترفع كلفة االحتالل وال تصبح هي بذاته كلفة إضـافية علـى                  ستمتد

من شأنها تأبيد االحتالل    " انتفاضة في مختبر  "الشعب الذي أشعلها، نريد انتفاضة حتى دحر االحتالل، ال          
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نريـد انتفاضـة    . ..وخفض كلفته، وال انتفاضة تفرغ الوطن من مواطنيه إذ تحيله جحيماً فوق رؤوسهم            
تضيف إلى الرصيد العالمي الداعم لفلسطين شعباً وقضية وحقوق وتوسع دوائر التضامن والمتـضامنين              

السلفية "الدوليين معها، ال انتفاضة تعيد هذا الشعب إلى أطواق العزلة، وتضع حركته الوطنية في مصاف                
  ".الجهادية

ن، تستحق أن تدرس بعمق، خارج إطار المعسكرات        إنها الذكرى العاشرة المجيدة النتفاضة شعب فلسطي      
والخنادق الفلسطينية المحتربة، وأبعد من محاوالت التوظيف السياسي أو االحتفالية المفرغـة مـن كـل                

  .مضمون
  ٢٨/٩/٢٠١٠، الدستور، عّمان

  
   ما الذي أعاد ملف المصالحة إلى الواجهة؟ .٦٤

  هاني المصري
لفطر بين الوزير عمر سليمان وخالد مشعل، وبعد اتصال هـاتفي           بعد اللقاء المفاجئ في مكة عشية عيد ا       

أجراه سليمان مع الرئيس ابو مازن عادت الحياة الى ملف المصالحة الذي دخل في مرحلة جمود كـان                  
  .من المتوقع لها أن تطول

الفلسطينيين كل التقديرات والتوقعات تقريباً كانت تشير الى ان استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة بين              
واالسرائيليين في ظل االنقسام الفلسطيني، ودون وقف االستيطان واالتفاق على مرجعية واضحة وملزمة             
سيؤدي الى زيادة حدة الخالف واالنقسام بين الفلسطينيين، وبالتالي الى تراجع ملف المصالحة الى الوراء               

  .حتى إشعار آخر
  فما الذي أعاد ملف المصالحة الى الواجهة؟

لنبدأ في لقاء مكة الذي بدا وكأنه تم مصادفة وعفوياً، ليتبين بعد ذلك انه مرتب وجاء من حيث المكـان                    
 - المصرية، انعكس على لقاء سـليمان        -في السعودية، وفي ظل انسجام متزايد في العالقات السعودية          

ية، يتم االتفاق عليها     فلسطين -مشعل، حيث اتفقا على عدم ممانعة مصر للتوصل الى تفاهمات فلسطينية            
على الورقة المصرية، بحيث تضمن ان مالحظاتها عليها سـتؤخذ بالحـسبان عنـد              " حماس"قبل توقيع   
  .التطبيق

على الورقة المـصرية    " حماس"ما الذي جعل مصر تغير موقفها، فهي كانت تصر على ضرورة توقيع             
  .أوالً، ثم تؤخذ بعد ذلك مالحظاتها بالحسبان عند التطبيق

 بد ان األمر يتعلق اوالً بأن انطالق المفاوضات دون ضمانات ومرجعيات، واستمرار تعنت وتطـرف                ال
الحكومة االسرائيلية ورفضها حتى تمديد مسرحية التجميد الجزئي والمؤقت لالستيطان، األمر الذي أعاد             

ات اذا استمرت محكوم    الجميع من التحليق في سماء األوهام الى االرض، ليتعاملوا مع حقيقة ان المفاوض            
 بالفشل، ما يفرض من أجـل االسـتعداد لفـشلها او لمنعـه إظهـار ان لـدى               - على األرجح    -عليها  

  .الفلسطينيين بديالً آخر يمكن ان يلوحوا به او يستخدموه اذا لزم األمر
ـ "ويرتبط بهذا العامل ان المعارضة الفلسطينية الواسعة للمفاوضات المباشرة لم تقتـصر علـى                " اسحم

وفي صفوف منظمة التحرير ما يقتضي تخفيف حدة المعارضـة          " فتح"وإنما وصلت الى داخل     " الجهاد"و
واالنتقاد لتمكين الرئيس من االستمرار بالمفاوضات، وليس هناك ما يساعد على ذلك سوى فـتح ملـف                 

  .المصالحة الذي يعتبر مطلباً من األغلبية الساحقة من الفلسطينيين
دارة االميركية بدأت تحركاً لضم سورية ولبنان الى المفاوضات، ألنها تبحث عن حل اقليمي              ان اال : ثانياً

شامل إلدراكها ان االستفراد بالمسارات وضربها ببعض لم يجد سابقاً، وإنما أدى الى تقليل فرص النجاح                
ارته االخيرة  لقد ذكرت األنباء ان جورج ميتشل طرح أثناء زي        . بشكل كبير على أي مسار من المسارات      

 االسرائيلية، برعاية أميركية، وال شك بـأن مثـل هـذا            -لدمشق مسألة استئناف المفاوضات السورية      
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التطور يساعد على تحريك ملف المصالحة الفلسطينية ألن لسورية دوراً فلسطينياً ال يمكن ألحـد عاقـل          
  .ة الرامية الى إبعاد سورية عن إيرانطبعاً يرتبط هذا التوجه ايضاً بالمساعي األميركي. التقليل من شأنه

ان حركة حماس تجاوبت مع المبادرة المصرية األخيرة ألنها تنسجم مع موقف أبدته عندما طرحت               : ثالثاً
فكرة ايجاد تفاهمات فلسطينية داخلية ألول مرة، من قبل وفد المستقلين برئاسة منيب المصري منذ شهر                

ن قبل شخصيات وأطراف مختلفة، وفي زيارة عمرو موسـى،          شباط الماضي، ووفد لجنة المصالحة وم     
ولكنها كانت تصر على توفير ضمانات لتطبيق هذه التفاهمات من خالل توقيع مصر وجامعـة الـدول                 
العربية عليها، واكتفت اآلن بأن تتضمن التفاهمات نصاً على أنها ملزمة عند التطبيق كما جاء في البيان                 

  .برئاسة مشعل واألحمد" فتح"و" حماس"دي الصادر في دمشق عن لقاء وف
اإلضافية، رغم استئناف المفاوضات المباشرة التي تعارضها بشدة، يعود الـى           " حماس"ان سبب مرونة    

الضائقة الشديدة التي تعيشها حالياً جراء تشديد الحصار المصري عليها بحيث لم يعد أي عضو او قيادي                 
  .إال ألسباب إنسانية ملحةقادراً على عبور معبر رفح " حماس"من 
راهنت دائماً على فشل المفاوضات والعملية السياسية، ولكنها اآلن أقل رهاناً علـى ذلـك،               " حماس"ان  

ألن النجاح في التوصل الى حل يمكن أن يقود الـى حـرب ضـدها، لـيس                 " نجاحها"وأكثر خشية من    
فلن يسمح العـالم    .  عربية اقليمية دولية   بالضرورة أن تكون حرباً اسرائيلية فقط بل يمكن ان تكون حرباً          

بتعطيل تطبيق الحل إذا تم التوصل اليه، مع ان التوصل الى حل يبـدو أمـراً                " حماس"بقيادة أميركا لـ    
  .مستبعداً، وإن لم يكن مستحيالً

أما بالنسبة لحركة فتح وأبو مازن فإن استئناف جهود المصالحة بعد استئناف المفاوضـات أمـر                : رابعاً
ميد جداً، ألنه يقلل من المعارضة للمفاوضات، ويساعد المفاوض الفلسطيني الذي سيظهر أنـه أقـوى                ح

ويملك بديالً عن انهيار المفاوضات، ويساعد على استمرار المفاوضـات رغـم عـدم تمديـد تجميـد                  
" فتح"ق،  في سياق ما سب   . االستيطان، األمر الذي سيكون أصعب بكثير اذا لم يكن ملف المصالحة مفتوحاً           

أبدت مرونة في أن تعتبر التفاهمات ملزمة وأن يتم االتفاق عليها مسبقاً وقبل التوقيع، رغم كل ما سبق،                  
ال يجب اإلغراق بالتفاؤل او وضع توقعات عالية، فأسباب وجذور وعوامل االنقسام مـستمرة، وتجـدد                

ن أن تزول بزوالها، والوصول الى      جهود المصالحة لها أسباب تكتيكية حتى اآلن لدى مختلف الفرقاء يمك          
توقيع الورقة المصرية على أهميته لكونه يعيد الحوار الوطني الشامل، ال يحـل المـشكلة ألن التنفيـذ                  

 على اعتبار أن المصالحة ضرورة ال غنى عنها وأولوية          -أصعب من التوقيع، وألن التنفيذ دون االتفاق        
مشترك الوطني، الذي ال يمكـن التراجـع عنـه، وعلـى             على برنامج الحد األدنى ال     -على كل الصعد    

المضمون السياسي التفاق المصالحة، وعلى تشكيل حكومة وفاق وطني مهما كان شـكلها، ال يمكـن أن                 
  !!.يقود الى مصالحة حقيقية قابلة للبقاء وإنما في أحسن األحوال الى هدنة سرعان ما ستنهار
  ٢٨/٩/٢٠١٠، األيام، رام اهللا

  
     بين مفاعيل األزمة والتفككالفلسطينيالوطني المشروع " .٦٥

  ماجد كيالي
ال تسير المشاريع الوطنية من النوع التاريخي في اتجاه مستقيم، فمن البديهي أن تواجه هـذه المـشاريع                  

بحـسب  (عددا من المطبات والمنعطفات ومسارات الصعود والهبوط أو األزمات واالنتكاسات والتراجع            
  .، كما يمكن أن تشهد هزائم وتصدعات وانهيارات)المصطلحات السياسية

ولعل الحقيقة المرة التي ينبغي االعتراف بها صراحة اليوم بجرأة ودون مواربة، هي أن حـال الـساحة                  
الفلسطينية، على صعيد القضية والشعب والحركة الوطنية، تكاد تقارب حد االنهيار أو التفكك الذي يشمل               

ة والسلطة والفصائل، بدليل تراجع مكانتها التأطيرية والتمثيلية والقيادية فـي           بنى هذه الساحة أي المنظم    
المجتمع، وبواقع التضاؤل الكبير في دورها، وخبو قدرتها على المضي فـي مـشروعها الـوطني، إن                 
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بالنسبة لبناء الكيان الفلسطيني أو بالنسبة لمشروعها كحركة تحرر وطني، في مواجهة مختلف تجليـات               
  .وع اإلسرائيليالمشر

  تدهور البنى السياسية الجمعية
ومن مظاهر التآكل والتفكك وعالمات االنهيار الحاصلة يمكـن أن نـذكر حـال االخـتالف واالقتتـال         
واالنقسام في الساحة الفلسطينية، وغياب اإلجماع الوطني، وتهميش المؤسـسات الـشرعية، وانحـسار              

في الضفة وفي   (، وانحصاره في مجرد طبقة سياسية مهيمنة        المجال المجتمعي للعمل السياسي الفلسطيني    
  ).غزة وفي الخارج

 ضمور الفصائل، وتمحور االستقطاب الشعبي لـصالح فـتح          ٢٠٠٦وقد بينت االنتخابات التشريعية عام      
وحماس، األولى بحكم دورها الوطني التاريخي ونفوذها السلطوي، والثانية بحكم خطابها الديني وشـبكة              

  . والخدمات التي تقدمها في المجتمع الفلسطينيالجمعيات
إضافة إلى ذلك فقد تالشى تماما دور المنظمات الشعبية الجمعية، فلم نعد نسمع عن اتحـادات الطـالب                  
والعمال والكتّاب والمرأة، وهي اتحادات لعبت دورا كبيرا في الستينيات والسبعينيات في نهوض الوضع              

  .ينيين، وشكلت إطارا وسطا بين المجتمع المدني والوسط السياسيالفلسطيني وتشكيل هوية الفلسط
ومعـه المجلـس    (أيضا لم تعد ثمة إطارات ومنظمات تشريعية، فقد غاب تماما دور المجلس الـوطني               

، بعد أن تآكل دور المنظمة لصالح السلطة، من دون أن تنجح هذه في إثبات ذاتها كمؤسـسة                  )المركزي
  .داخل األرض المحتلة، على األقلجامعة للفلسطينيين، حتى 

  .فالمجلس التشريعي ال يجتمع ألسباب ذاتية وموضوعية، ومؤسسات السلطة تعمل كمؤسسات فصائل
وعلى الصعيد الوطني العام لم يعد ثمة وجود لمؤسسات جامعة مـن مثـل مركـز األبحـاث ومركـز                    

  .التخطيط
فـي مواردهـا الـسياسية      (ة الوطنية الفلسطينية    الحرك) أو ارتهان (وما يفاقم خطورة كل ما تقدم اعتماد        

  .على الخارج وعلى المعطيات العربية والدولية، أكثر من اعتمادها على شعبها) والمالية
  نفاد خياري التسوية والمقاومة

ومن مظاهر التآكل والتدهور والتفكك أيضا، يمكن أن نذكر انسداد األفق أمام التسوية والمقاومـة، أمـام                
لمعارضة، أمام مشروع التحرير وأمام مشروع الدولة في الضفة والقطاع، أمام فـتح وأمـام               السلطة وا 
  .حماس

كما يمكن أن نذكر انعدام البدائل السياسية والخيارات الوطنية في الـساحة الفلـسطينية لـدى مختلـف                  
  .األطراف على تباينها لدى دعاة التسوية ودعاة المقاومة

االدعاء بنجاح مشروعها التسووي التفاوضي،     ) قيادة المنظمة والسلطة وفتح   أي  (هكذا ال تستطيع القيادة     
  .ومع ذلك فهي تصر على المضي فيه إلى النهاية باعتباره الخيار الوحيد المتاح لها

وال يمكن تفسير ذلك فقط بارتهان هذه القيادة للمعطيات الدولية واإلقليمية والعربية التي ال تسمح أصـال                 
دلة التفاوضية، وال بحكم أن هذه القيادة بوضعيتها كسلطة باتت معنيـة بتـأمين المـوارد                بمغادرة المعا 

" الدول المانحة "وهي موارد تأتي أساسا مما تسمى       (الالزمة لتأمين مقومات الحياة في اإلقليم الذي تديره،         
 معينـة فـي الطبقـة       ، وإنما يمكن تفسير ذلك أيضا بواقع تكون فئات        ")الدول الراعية لعملية السالم   "أو  

السياسية السائدة تستمد مصالحها وامتيازاتها ومكانتها من استمرار العملية التفاوضية علـى عالتهـا، ال               
سيما في ظروف ترهل الحركة الوطنية الفلسطينية، وتحولها عن طبيعتها كحركة تحرر وطني إلى سلطة               

  .تحت االحتالل
ل حاال، ذلك أن انسداد أفق التسوية وتراجـع خيـار حـل             مقابل ذلك فإن وضع تيار المقاومة ليس أفض       

الدولتين ال يعني انفتاح خيار المقاومة، بدليل تدهور قدرة الحركة الوطنية الفلـسطينية علـى مواجهـة                 
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عدوها في مجال المقاومة المسلحة وفي مجال المقاومة الشعبية، بواقع وقف المقاومة في القطاع كما في                
  .الضفة

 االنتباه هنا إلى حقيقة أساسية وهي أن انحسار القدرة على المقاومة المسلحة حصل بسبب               ويجدر بنا لفت  
التصريف غير المحسوب للطاقة، وتخلف اإلدارة، والمزايدات الفصائلية، وعدم الربط بين هذا الشكل من              

ـ               رائيلية المقاومة ومستوى قدرة الشعب على التحمل، أكثر مما حصل كنتيجة لإلجراءات والـردود اإلس
  .على قسوتها

 لم  ٢٠١٠ من أهدأ األعوام التي مرت عليهم، وأن         ٢٠٠٩وهذا ما يفسر أن اإلسرائيليين باتوا يرون عام         
  .يشهد سوى عمليات محدودة ومتفرقة من ضمنها العملية التي جاءت قبيل استئناف المفاوضات

هذا العدد بشكل حاد في عـام        إسرائيليا، فقد تناقص     ٤٥٢ شهد مصرع    ٢٠٠٢ومثال، ففي حين أن عام      
 من اإلسرائيليين، وظل هذا العدد يتناقص بصورة حـادة حتـى            ٢٠٨ الذي شهد مصرع حوالي      ٢٠٠٣

هـآرتس،   (٢٠٠٩ عـام    ١١، و ٢٠٠٨ عـام    ٣٦، و ٢٠٠٧ عـام    ١٣، و ٢٠٠٦ عـام    ٣٠وصل إلى   
٢١/١٢/٢٠٠٩.(  

  أفول المشروع الوطني
ال ( يستطع أن يطور إمكانياته أو يوسـع إنجازاتـه           ويستنتج من ذلك أن المشروع الوطني الفلسطيني لم       

  .، وليس ذلك فحسب، بل إنه لم يستطع وقف التآكل والضمور في بناه على األقل)بالتسوية وال بالمقاومة
ولم يخفق المشروع الفلسطيني في مواجهة عدوه فقط، وإنما أخفق حتى في إدارة أوضاعه الداخلية على                

  .ى مستوى العالقة مع المجتمعمستوى الفصائل والكيان وعل
ولم يربح الكيان في الضفة والقطاع، بحكـم واقـع          ) منظمة التحرير (بل إن هذا المشروع خسر المنظمة       

االنقسام وبحكم سيادة عالقات الفساد والهيمنة على المجتمع، تماما مثلما فقـد طابعـه كحركـة تحـرر                  
  ).عالقات الهيمنة واالرتهان للسياسات اإلسرائيليةفي ظل (ومقاومة، بدون أن يربح التسوية وال السلطة 

بمعنى أن ما يجري في الساحة الفلسطينية إنما هو تحصيل حاصل لحال انعدام الفاعلية وغياب المجـال                 
  .المجتمعي وأفول مشروع التحرر الوطني لدى القيادة ولدى المعارضة في آن معا

تسير نحو الخيار التفاوضي    ) قيادة المنظمة وفتح والسلطة   وهي  (وبالمحصلة، فإذا كانت القيادة الفلسطينية      
فإن الفصائل المعارضة ال تملك شيئا تستطيع تقديمه في مواجهة هذا الخيار، ال علـى مـستوى تفعيـل                   
دورها في الصراع ضد إسرائيل، وال بالنسبة لتعزيز مكانتها لدى شعبها، وال على مستوى تقديم نموذج                

  .ب الفلسطينيأفضل إلدارة أوضاع الشع
ومثلما أن القيادة التي تنتهج خيار المفاوضة غير قادرة على فرض رؤيتها على إسرائيل بشأن التـسوية،        
فإن المعارضة التي ناهضت المفاوضة والتسوية غير قادرة أيضا علـى مواصـلة خيارهـا بالمقاومـة                 

 يفيد أن المشروعين المذكورين     المسلحة، ال من الداخل وال من الخارج، ال من الضفة وال من غزة، مما             
  .ال يمتلكان بنفس الدرجة ال اإلمكانيات وال القدرة على التحقق، ولو بالمعنى النسبي

ومن البديهي في ظل سيادة حال العجز في هذا الخيار أو ذاك، وعلى ضوء حـال االنقـسام المجانيـة                    
المجال المجتمعي الفلسطيني، وبدليل أن     السائدة، أن تبدو الساحة الفلسطينية في حالة ضياع، بدليل غياب           

الفلسطينيين لم يخرجوا في مظاهرات تندد بطريق المفاوضة لصالح الكفاح المسلح، وال في مظـاهرات               
تدعو للمقاومة بالضد من المفاوضة، ال في الضفة وال في غزة، وال في مخيمات سوريا وال في مخيمات                  

  !ال ضد حماسلبنان وال في مخيمات األردن، ال ضد فتح و
يؤذن بتجاوز الوضع الفلسطيني مرحلة     ) إزاء حال فصائلهم  (ولعل ذلك كله، وضمنه المباالة الفلسطينيين       

  .األزمة، لكن ربما إلى مرحلة التشظي واالنهيار
  مشكالت شاملة وحلول قاصرة
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 الخطيـر الـذي     ومشكلة القوى الفاعلة والمقررة في هذه الساحة أنها ما زالت غير مدركة تماما للتراجع             
وصلت إليه ببناها ومكانتها وقدراتها، أو أنها تتجاهل ذلك عن عمد، في وقت يبدو فيه الوصول إلى مثل                  

  .هذا اإلدراك بمثابة الخطوة األولى الالزمة للحد من هذا المسار، وتاليا تجاوزه
ت وطرق العمل، التـي    وأنكى من ذلك أن هذه القوى تبدو مصرة على االستمرار بنفس العقليات والعالقا            

  .أسهمت في وصولها إلى ما وصلت إليه
، )الضفة وغزة (هكذا فإن مجرد الحديث عن استعادة الوحدة الوطنية، أو توحيد شطري الكيان الفلسطيني              

وتفعيل أطر منظمة التحرير، ومغادرة عملية التسوية، لم تعد على أهميتها تكفي إلعادة استنهاض حـال                
  .الفلسطينيين

، فإن الوحدة الوطنية باتت تعني في األغلب ووفق المفاهيم السائدة مجرد الحفـاظ علـى النظـام                  ومثال
الفصائلي بغض النظر عن مكانة الفـصائل فـي المجتمـع،           ) الكوتا(السياسي القديم، أي نظام المحاصة      

  .ودورها في العملية الوطنية وفي مواجهة إسرائيل
سطيني فقد باتت تعني إعادة اللحمة بين قطاع غزة والضفة الغربيـة،            وبالنسبة الستعادة وحدة الكيان الفل    

دون النظر إلى األسباب التي أدت إلى حصول ما حصل في غزة، ومسؤولية كل من حماس وفتح عـن                   
ذلك، بما في ذلك مسؤوليتهما عن استخدام القوة في حـل المـشكالت الداخليـة، واحتكـار القـرارات                   

  .يب دور الشعبومصادرة دور المؤسسات وتغي
وبشأن تفعيل أطر منظمة التحرير، فبغض النظر عن مدى مالءمة األوضـاع الفلـسطينية والمعطيـات                
العربية والدولية لذلك، بعد كل التغيرات الحاصلة، فإن القصد منها بات يفترض مجرد إعادة تعويم أطر                

دورها السياسي بشكل بنّاء وفعـال،      السابقة، القيام ب  " النهوض"المنظمة، التي لم تستطع، حتى في مرحلة        
  .بحكم طريقة بناها وتخلّف عالقاتها والهيمنة الفصائلية عليها

أما بالنسبة لمغادرة عملية التسوية، فال تبدو األوضاع مهيأة لمثل هذه النقلة، وليس ثمة بـديل سياسـي                  
المنبثقة عن  (ت بالحكومة   يجري االشتغال عليه، وقد شهدنا أن حماس حينما باتت في قيادة السلطة تمسك            

، وباتت تتجه   )أي وقف المقاومة  (، وأنها عندما هيمنت على قطاع غزة نحت نحو التهدئة           )اتفاقات أوسلو 
  .نحو القبول بهدنة طويلة المدى، وقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع

 فيه، بدا أن ثمة مـن       أيضا، وفي تفاصيل البحث عن كيفية إخراج الوضع الفلسطيني من األزمة الناشبة           
وثمة من يراهن علـى توافـق فـتح         . يرى ضرورة عقد مجلس وطني، أو انتخاب مجلس وطني جديد         

، إلى غير ذلك من العمليات التي يمكنها أن تسهم بإنعاش الوضع            "وحدة وطنية "وحماس، وتشكيل حكومة    
  .لحال االنهيار والتدهور فيهالفلسطيني واستعادة بعض االستقرار له، ولكنها ال تكفي وحدها لوضع حد 

ولإلنصاف، فإنه يجدر بنا التنويه هنا إلى أن ثمة عوامل موضوعية خارجية أيضا أسهمت فـي تـدهور        
حال المشروع الوطني الفلسطيني، من ضمنها الخلل الفادح في موازين القوى لصالح إسرائيل، والتدخل              

 والطابع اإلحاللي اإلجالئي العنصري للمـشروع       العربي والدولي في القضية الفلسطينية،    ) أو التوظيف (
  .اإلسرائيلي، وحال التشتت الفلسطيني، وخضوع الفلسطينيين ألنظمة سياسية واقتصادية متباينة

من كل ذلك يمكن القول إن الحركة الوطنية الفلسطينية تنازع في الطور األخير للمرحلـة الثانيـة مـن                   
، وأدت إلى انتقال مركز العمـل الفلـسطيني         )١٩٩٣-١٩٨٧(لى  تاريخها، التي بدأت من االنتفاضة األو     

  . وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية١٩٩٣إلى الداخل، وعقد اتفاق أوسلو 
بمعنى أن هذه الحركة تراوح حاليا في مرحلة انتقالية، بين نهاية مرحلة ثانية، بدأت مـع فـوز حركـة                    

، وبين إمكـان تبلـور      ٢٠٠٧ألحادية على قطاع غزة      وهيمنتها ا  ٢٠٠٦حماس في االنتخابات التشريعية     
  .مرحلة ثالثة جديدة
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لكن ال أحد يعلم هل تشكل هذه المرحلة امتدادا للمرحلة السابقة أم قطيعة معها؟ كمـا ال يـستطيع أحـد                     
 هل الساحة الفلسطينية ستشهد مرحلة ثالثة أم أنها ستشهد          -على ضوء المعطيات السلبية الراهنة    -التكهن  
  ؟)١٩٦٥-١٩٤٨( غيبوبة أو موات للحركة الوطنية على غرار ما جرى بعد النكبة مرحلة

على أية حال فإن هذا أو ذاك مرهون بمستوى وطبيعة ما تدركه وما تفعله القوى الفلسطينية الفاعلة، ولو                  
  .أن كل المعطيات ال تبشّر بتوجهات إيجابية ومسؤولة

  ٢٨/٩/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
   ..!! قواعد التسويةوتغيير "اسرائيل"عن  .٦٦

  ماجد عزام
عندما طالب افيغدور ليبرمان بتبني فكرة تبادل االرض والسكان بدال من االرض مقابل السالم كقاعـدة                
لعملية التسوية والمفاوضات الجارية اآلن بين السلطة الفلسطينية واسرائيل لـم يكـن يعبـر عـن رأي                  

ا زعم فيما بعد ببساطة الن ليبرمان نفسه لم يعد شخصا هامـشيا             شخصي بالمعنى الحرفي للمصطلح كم    
في الساحة السياسية االسرائيلية وعندما يطرح رئيس الحزب الثالث في اسرائيل والثاني فـي االئـتالف                

  .الحاكم رأيا فان من الصعوبة بمكان التعاطي معه وكأنه رأي شخصي ال شأن للحكومة او إلسرائيل به
جب التعاطي بحذر مع معظم التصريحات واالخبار الـواردة مـن اسـرائيل والـتمعن         من حيث المبدأ ي   

والتمحيص فيها جيدا قبل استخالص االستنتاجات المالئمة منها وبالنسبة لتصريح ليبرمـان األخيـر ال               
يمكن تجاهل امكانية التنسيق او التفاهم مع نتنياهو على فحواه خاصة ان هذا االخير كان قد اعتبر قبـل                   

 بمثابة خطر استراتيجي يجب التنبه له ومواجهته وهـو          ٤٨السنوي عرب   " هرتسيليا"سنوات امام مؤتمر    
يوفال ديسكين الى رئـيس الـوزراء       " الشاباك"نفس ما تضمنته الوثيقة الشهيرة التي رفعها رئيس جهاز          

 من التعبيـر عـن      السابق اهود اولمرت اذن فليبرمان بديماغوجيته وصخبه وفظاظته ال يفعل شيئا اكثر           
  .حقيقة تصورات المؤسسة األمنية والسياسية في اسرائيل دون أي تجميل او تزييف

هنري كيسنجر قال ذات مرة ان اسرائيل ال تملك سياسة خارجية بل داخلية فقط واستخدام هذا المنطـق                  
 فـي الحقيقـة     لفهم تصريحات ليبرمان يعني ان هذا األخير يحاول القول انه ليس شخصاً عدمياً بل هو              

صاحب رؤية ويملك خطة للسالم وانه ال يرفض عملية التسوية جملة وتفصيال وانما بالعكس يسعى الـى    
  .انجاحها عبر وضعها على القاعدة او السكة الصحيحة

اما المطالبة باستبدال قاعدة االرض مقابل السالم بقاعدة تبادل االرض والسكان فتعني تحديثاً او تجمـيالً                
 للموقف التاريخي لليمين الرافض للقاعدة األولى ولكن بدال من طرح فكرة السالم مقابل الـسالم                وتحريفاً

التي ال تعني في الجوهر سوى استمرار األمر الواقع يتم طرح فكرة تبادل األرض والسكان العنـصرية                 
والـصعبة  والتعجيزية في آن الغراق المفاوضات في المتاهات وتجاوز القضايا اُألخـرى المـصيرية              

  . والحساسة مثل القدس والحدود والالجئين
في السياق التكتيكي يحاول ليبرمان صد الضغوط المطالبة بمواصلة الكبح المؤقت والجزئي لالسـتيطان              
في الضفة الغربية عبر تكريس القناعة بأن المستوطنات ليست المشكلة، واما استراتيجيا فهو يساوي بينها               

او قانونية وفق القوانين والمواثيق، وبين القرى والمدن والتجمعات العربيـة            رغم كونها غير شرعية      –
  .٤٨ كما بين المستوطنين واصحاب االرض االصليين من عرب ١٩٤٨في االراضي المحتلة عام 

ربما لم ينتبه كثيرون الى زعم ليبرمان ان مطالبته بتغيير قواعد عملية التسوية تأتي ردا علـى رفـض                   
عة العربية االقرار بيهودية اسرائيل وبالتالي فان حصول ذلك ينسف فكرة تبـادل االرض              السلطة والجام 

والسكان من أساسها وهنا نعود الى فكرة التواطؤ والتنسيق مع نتنياهو وتحضر فكرة المؤامرة ايضا فـى      
اغسطس الماضى عن مؤامرة سـرية بـين نتنيـاهو          / اب ٢٤ضوء ما نشره موقع قضايا عبرية الثالثاء        

وليبرمان لصد الضغوط المطالبة بتمديد الكبح المؤقت لالستيطان عبر تهديـد الثـاني باالسـتقالة مـن                 
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الحكومة وفرط االئتالف ما يعني في المحصلة انتخابات مبكرة تضع عملية التسوية والجهود االمريكيـة               
  . في الثالجة الى إشعار آخر

-برمان يتمثل في نفي مسؤولية الفـشل الـسابق   غير ان اخطر االشياء فى ما وراء وخلفيات تصريح لي 
 لعملية التسوية عن اسرائيل والقائها على الفلسطينيين والعرب كما علـى المـنهج الخـاطئ                -والالحق  

والقواعد غير المناسبة التي تم اتباعها من قبل امريكا والمجتمع الدولي من اجل التوصل الى اتفاق سالم                 
 الواعين جدا لما يحاك لهـم والمـصرين         ٤٨ال خوف على عرب     . طقةنهائي للصراع في فلسطين والمن    

على التمسك بحقوقهم وخوض الصراع حتى النهاية دفاعا عنها غير ان االمر مختلف لألسف في الضفة                
الغربية وغزة ورغم التحليل الصحيح لتصريحات ليبرمان من قبل السلطتين اال ان االستنتاجات لم تكـن                

نهاء االنقسام وتكريس المصالحة من اجل مواجهة ليبرمان والحكومة األكثر تطرفـا            كذلك طالما لم يتم ا    
  .في تاريخ اسرائيل فال فائدة من الثرثرة والجعجعة التي ال تسمن وال تغني من جوع

   -  بيروت - كاتب فلسطيني، مدير مركز شرق المتوسط لللدراسات واالعالم* 
  ٢٧/٩/٢٠١٠، )امين(شبكة االنترنت لالعالم العربي 

  
   من نتنياهو"مفاجأة سارة" .٦٧

  الياس حرفوش
. عندما يرفض بنيامين نتانياهو تمديد قرار تجميد االستيطان في الضفة الغربية، فهو ال يفعل شيئاً مفاجئاً               

لم يكن منتظراً أن يتجاوب نتانياهو مع نداء راعي المفاوضات المباشرة الرئيس باراك اوبامـا، أو مـع                  
وروبي التي دعت اسرائيل الى توفير المناخ المالئم لنجاح المفاوضات، وال طبعاً مـع              مواقف االتحاد األ  

رغبة ومصلحة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، او مع النوايا الطيبة التـي عبـر عنهـا وزراء              
الخارجية العرب عندما منحوا ابو مازن الضوء األخضر لالنتقال من غير المباشر الـى المباشـر فـي                  

  .تفاوضه مع حكومة اليمين اإلسرائيلية
البريطانية، األكثر ميالً الى اليمين السياسي، في تعليقها األخير علـى مـا             » األيكونوميست«تقول مجلة   

جرى الى اآلن بين ابو مازن ونتانياهو في واشنطن ثم في شرم الشيخ، أن اعـضاء الوفـد الفلـسطيني                    
الذي الحظوه في لهجة نتانياهو، وفوق ذلك امام التغيير الحاصل          امام التغيير   » مفاجأة سارة «اصيبوا بـ   

، بعد مجيئه الى الحكم قبل اكثـر  »دولتين تعيشان جنباً الى جنب«فعندما تبنى فكرة . في مشاعره تجاههم 
شـريك فـي    «لكنه اآلن يصف ابو مازن بأنه       . من عام، اعتُبر ذلك من باب رفع العتب ال اكثر وال أقل           

ويبدو مخلصاً في رغبته في التوصل الى ذلك االختراق التاريخي الـذي طـال انتظـاره                » صنع السالم 
أن االتفاق الذي يتم ابرامه مع زعيم اسـرائيلي مـن           » األيكونوميست«وتضيف  . ألزمة الشرق األوسط  

متشددي اليمين هو اكثر قدرة على الوقوف على قدميه من اتفاق يتم التوصل اليه مع شخص محـسوب                  
  .كر المسالمينعلى معس

وألن العبرة في مفاوضات كالتي يخوضها الفلسطينيون اليوم هي في نتائجها، وليس في التطور الحاصل               
في عقل نتانياهو، فإن رفضه منع استئناف االستيطان في الضفة الغربية ليس اقل من اعالن عـن دفـن                   

فلسطينية، او وزراء الخارجيـة     اذ كيف يمكن ان نتصور ان يقدم رئيس السلطة ال         . المفاوضات الجارية 
العرب الذين سيستأنس برأيهم في مطلع األسبوع المقبل، على الموافقة على االستمرار في التفاوض، في               
الوقت الذي تستمر الجرافات اإلسرائيلية في فرض نتائج المفاوضات على حقول الضفة الغربية وبيوتها؟              

و جلده، فيما هو يرفض اصدار قرار بتمديد تجميد االستيطان،          وماذا يعني باللغة السياسية ان يغير نتانياه      
  ولو لثالثة اشهر، كما دعاه ابو مازن باألمس؟

يجد نتانياهو حجة جاهزة لرفض التجاوب مع المطالب الدولية، وهي ان هذا التجاوب سيؤدي الى سقوط                
» الترانـسفير «صـحاب شـعار   ائتالفه الحكومي القائم على المتعصبين المتدينين وممثلي المستوطنين وأ    
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الذي يراه مناسـباً    » الحل«الفلسطيني، من نوع وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي أوضح موقفه لـ            
لقضية الفلسطينيين في تصريحه األخير الذي دعا فيه الى طردهم من ارضهم واستبدالهم بالمـستوطنين،               

وليس مـن المبالغـة القـول ان        . كان وليس لألرض  معتبراً ان التبادل الحقيقي يجب ان يكون تبادالً للس        
التي يريد نتانياهو ان يفرضـها علـى نتيجـة          » الدولة اليهودية «شعاراً كهذا هو الترجمة العملية لشعار       

  .المفاوضات مع الفلسطينيين
هكذا يضع رئيس حكومة اسرائيل مستقبل ائتالفه الحكومي فوق مستقبل السالم ومـصير المفاوضـات               

واألرجح انه يفعل ذلك ألنه يدرك انه الرجل الوحيد على          . مصير عالقته بإدارة باراك اوباما    وحتى فوق   
فبعد ان تنازل األميركيون عـن دورهـم        . الطاولة الذي يملك اوراق اللعبة كلها ويستطيع التصرف بها        

 بانقـساماتهم   بإعالنهم انهم لن يفرضوا حالً على احد، وبعد ان تخلّى الفلسطينيون عن كل اوراق القـوة               
وبتجاربهم المريرة مع االنتفاضات السابقة، وبعد ان وافق العالم على لعب دور المتفرج علـى صـراع                 
الشرق األوسط، بات طبيعياً ان يتالعب نتانياهو بهذه المفاوضات بالطريقـة التـي تناسـب مـصالحه                 

  .وشعاراته، مدركاً أن التراجع امام تصلّبه هو الخيار الباقي للجميع
 ٢٨/٩/٢٠١٠، لحياة، لندنا

  
  :كاريكاتير .٦٨
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