
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  "فتح "تحقيق آمال الشعب الفلسطيني يتطلب إرادة حقيقية وشراكة مع: هنية
  "من قرر استمرار االستيطان هو من قرر وقف المفاوضات: "عباس
   لضرب العمق اإلسرائيلي إذا شعر بفشل المفاوضات قد أوعز لحماسكان فات عر: الزهار

   إلى أشدود وتقتادهامتجهة إلى غزةاليهودية السفينة ال تسيطر علىالبحرية اإلسرائيلية 
 والفلسطينيين" إسرائيل" لـالرزمة األميركية لحل مسألة االستيطان تشمل ضمانات أمنية

ليبرمان يدعو إلى التخلي عن مبدأ 
: األرض مقابل السالم ونتنياهو يرد

  ريحاته ال تمثل رأي الحكومةتص
  

  ٤ص... 
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            ٢ ص                                     ١٩٢٢:         العدد       ٢٩/٩/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 ٥  "فتح "تحقيق آمال الشعب الفلسطيني يتطلب إرادة حقيقية وشراكة مع: هنية.٢
 ٦  "من قرر استمرار االستيطان هو من قرر وقف المفاوضات: "عباس.٣
 ٧  لن يكون هناك لقاءات تفاوضية بين عباس ونتنياهو في ظل تواصل االستيطان: عثنبيل ش.٤
 ٧  تجميد االستيطانل "إسرائيل" مع لالتفاق فرصة أخرى األميركيينالفلسطينيون يمنحون ": الحياة".٥
 ٨    ة والمفاوضات في االستيطان غير مقبولاختزال القضية الفلسطيني: مستشار عباس.٦
 ٩  عبداهللا عبداهللا يبحث مع الحريري أخر التطورات اإلقليمية.٧

    
    :المقاومة

 ٩   لضرب العمق اإلسرائيلي إذا شعر بفشل المفاوضات قد أوعز لحماسكان عرفات : الزهار.٨
١٠   توحيد وبناء األجهزة األمنيةاالجتماع مع حماس نهاية الشهر المقبل لبحث: األحمد.٩
١٠  مشعل يهاتف الرئيس اليمني ويضعه في صورة آخر المستجدات الفلسطينية.١٠
١٠   والعودة إلى المقاومة"إسرائيل"نسيق األمني مع حماس تدعو عباس إلى وقف المفاوضات والت.١١
١١  انتفاضة األقصى رسمت خطوطاً جديدة للصراع وحققت نجاحات غير مسبوقة": القسام".١٢
١١  العودة لخيار االنتفاضة من أجل إنجاز المشروع الوطنيالجهاد تدعو إلى .١٣
١٢   يغيب القضية لسنوات قادمةإطار تتمخض المفاوضات عن اتفاق أننخشى : الهندي.١٤
١٣  الهجمات االسرائيلية على غزة نتيجة طبيعية الستمرار المفاوضات: رضوان.١٥
١٣  مجلس األمنللجنة المتابعة العربية التحضير للذهاب الجانب الفلسطيني ربما يطلب من : دحالن.١٦
١٣  تطالب لجنة المتابعة العربية عدم توفير غطاء للمفاوض الفلسطيني " الديمقراطية".١٧
١٣  م من نشطائهاتقول أنه" أنصار السنة"و.. تنفي انتماء الشهداء الثالثة لها" سرايا القدس".١٨
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٤   إلى أشدود وتقتادهامتجهة إلى غزةاليهودية السفينة ال تسيطر علىالبحرية اإلسرائيلية .١٩
١٥  سحب كتاب تاريخ يعرض الرواية الفلسطينية عن النكبة: "إسرائيل".٢٠
١٥  تهم سوريين من الجوالن بالتخابر مع بلدهمات "إسرائيل".٢١
١٥   بمساعدة حماس٤٨ من الـ اثنينتهم فلسطينيينت" إسرائيل".٢٢
١٥   تعاملنا كضيوف طارئين على أرضنا"سرائيلإ": الطيبي.٢٣
١٦   فلسطيني مقابل مقتل يهودي واحد٥٠٠عضو كنيست يطالب بقتل .٢٤
١٦  المحكمة العليا اإلسرائيلية تسمح للمستوطنين طرد عشرات العائالت المقدسية من منازلها.٢٥
١٧   أحرزت المفاوضات تقدماًلن تسمح بإسقاط نتنياهو كلّما" كاديما: "تساحي هنغبي.٢٦
١٧  في إيران» ستوكسنت«الموساد مصدر الفيروس ": هآرتس".٢٧
١٧  ة محاولة نقل ألغام وقذائف بطائرة إسرائيليإحباط.٢٨
    

    :األرض، الشعب
١٧  يحية تحذر من خطر يتهدد الهوية الدينية للقدسالهيئة اإلسالمية المس.٢٩
١٨   تعني التنازل عن حق العودة لالجئين"إسرائيل"الموافقة على يهودية :  صرصورإبراهيمالشيخ .٣٠
١٨   مقدسيا٣٤ًمواجهات سلوان تتجدد واعتقال .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٩٢٢:         العدد       ٢٩/٩/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

١٨   مئات المستوطنين يقتحمون مقام يوسف:نابلس.٣٢
١٩  المستوطنون يعيثون فساداً في أراضي الفلسطينيين وقراهم في نابلس.٣٣
١٩  ابلساالحتالل يعتقل تلميذاً في الخليل ويتسبب بكسر ساق آخر ومستوطن يدهس شاباً في ن.٣٤
١٩  من الخليل" طفل"قرر إبعاد ياالحتالل .٣٥
١٩   على سفينة يهودية متجهة إلى غزة"إسرائيل"الحصار تستنكر سيطرة اللجنة الشعبية لمواجهة .٣٦
٢٠   فلسطينيا٧٤٠٧ً منذ اندالع انتفاضة األقصىقتلت " إسرائيل: "منظمة التضامن الدولي.٣٧
٢٠   منذ اندالع انتفاضة األقصى في قطاع غزة فلسطينيا٤٦٦١ًقتلت " إسرائيل: "مركز الميزان.٣٨
٢٠  ١٩٦٧ ألف من ٨٠٠ و٢٠٠٠ ألف أسير منذ عام ٢٧": شؤون األسرى".٣٩
٢١  سنواصل التحضير لمؤتمرنا ولن تخيفنا حمالت المداهمة: شبكة الجالية الفلسطينية في أمريكا.٤٠
   

   :اقتصاد
 ٢١ ال زالت غزة عاجزة عن التصدير بشكل علني: األمم المتحدة.٤١
 ٢٢  "موت سريري"يحذر من انهيار القطاع السياحي بغزة بعدما دخل في نقابي فلسطيني .٤٢
 ٢٢  مصرنفاق تسير في اتجاه ألالتجارة عبر او... غزة تُوقف أنشطتهامعظم أنفاق ": رويترز".٤٣
   

   :ثقافة
 ٢٢ ت ومكتبات في فلسطين كتاب من اإلمارات للدراسات لجامعا٤٤.٨٥٠٠
   

   : األردن
٢٣   ألف فلسطيني قصدوا المستشفى الميداني األردني في غزة٤٥.٣٢٠
   

   : لبنان
٢٣  في السجون االسرائيلية مع األسرى قاء تضامنيل: بنانل.٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢٣  دون توقف االستيطان ولدينا بدائل للتعامل مع الفشلتمر المفاوضات لن تس: وسىعمرو م.٤٧
٢٤  فرصة إضافية لتحقيق السالم" إسرائيل"أبو الغيط يأسف إلضاعة .٤٨
٢٤   ير غولدستونمركز حقوقي مصري يتهم الحكومات العربية بالتواطؤ لدفن تقر.٤٩
٢٤   عن جرائم االحتالل في غزة" حقوق اإلنسان"مصر ترحب بتقرير .٥٠
٢٥   النووية" إسرائيل" ينتقد انحياز واشنطن لـ"المؤتمر القومي العربي".٥١
٢٥  دولتين مجرد كالم يقال وال مكان له على األرضتجعل من حل ال" إسرائيل: "المعلم.٥٢
٢٦    غزةإلىاستعدادات بتركيا إلطالق قافلتين برية وبحرية .٥٣
٢٦  "عضوية إسرائيل"خالف على االنضمام لالتحاد الدولي للصحفيين لوجود : مصر.٥٤
   

   :دولي
٢٦ والفلسطينيين" إسرائيل"الرزمة األميركية لحل مسألة االستيطان تشمل ضمانات أمنية لـ.٥٥
٢٧ السلطة الفلسطينية تسعى إلى إرجاء نقل تقرير غولدستون إلى األمم المتحدة": الحياة".٥٦
٢٨ نياهو مصلحة حقيقية في المفاوضات وهو مدرك ألهميتهايوجد لنت: الخارجية األمريكية.٥٧
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٢٨   سناتوراً أميركياً يدعون أوباما للضغط على عباس كي ال ينسحب من المفاوضات٥٨.٨٧
٢٨ "الحريةأسطول "تستطيع النظر في مجزرة " الجنائية الدولية".٥٩
٢٨ "ايرين"على مركب " إسرائيل"منسق الحملة الدولية لمواجهة الحصار يأسف العتداء .٦٠
٢٩ نتنياهو أكد أن أي تمديد لقرار تجميد المستوطنات لن ينفذ:  أوروبيوندبلوماسيون.٦١
٢٩ "أسطول الحرية"ي شأن تحقيق اختالف بين األميركيين واألوروبيين ف.٦٢
٢٩ "إسرائيل"شخصيات تشيكية تطالب الرئيس التشيكي السابق فاتسالف هافل بعدم االنحياز لـ.٦٣
٣٠ وضع غزة مماثل لجنوب إفريقيا العنصرية: رئيس أساقفة ويلز.٦٤
    

    :حوارات ومقاالت
٣٠  عبد الباري عطوان... ولم تصب حماس.. أخطأت السلطة.٦٥
٣٢   صالح النعامي... نْسف النظام السياسي الفلسطيني ضرورة إلنجاح الحوار.٦٦
٣٤  معتصم حمادة... الالجئون: لغم جديد في المفاوضات.٦٧
٣٧  عبداهللا اسكندر... خريطة طريق البرغوثي.٦٨
    

 ٣٩  :كاريكاتير
***  

  
تـصريحاته ال تمثـل رأي      : ليبرمان يدعو إلى التخلي عن مبدأ األرض مقابل السالم ونتنيـاهو يـرد             .١

  ةالحكوم
وزيـر الخارجيـة    ، أن   يـورك  نيو  من راغدة بهنام ، عن   ٢٩/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن،    ذكرت  

 في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويـورك أمـس، إن              قالاإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان    
إيران يمكنها أن تستمر في الوجود من دون حماس وحزب اهللا والجهاد اإلسالمي، ولكـن المنظمـات                 «

إيران من خـالل حروبهـا      «وأشار إلى أن    . »اناإلرهابية ال يمكنها أن تستمر في الوجود من دون إير         
البديلة يمكنها أن تحبط أي اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين أو مع لبنان، لذلك عند البحث عن اتفاق دائم                  
مع الفلسطينيين، يجب التعاطي مع الجذور الحقيقية للصراع، وعلينا أن نفهم أنه أوال يجب حل القـضية                 

هناك بالطبع مـشكالت  . ا أوال أن نتعاطى مع جذور المشكلة وليس أعراضها       علين«: وأضاف. »اإليرانية
  .»أخرى يجب أيضا حلها، وهذا ليس شرطا كافيا، ولكنه مع ذلك أساسي

لكـي  . علينا أن نربي جيال بأكمله يتمتع بالثقة المتبادلة، وال يتأثر بالتحريض والرسائل المتطرفة            «: وقال
أن نفهم أن العائق األساسي هو الخالف بين أمتين، وهذا صحيح في كـل          نتوصل إلى اتفاق نهائي، علينا      

تبـادل أراض   «ودعـا إلـى     . »..مكان، حيث هناك أمتان وديانتان ولغتان تتنافسان على األرض نفسها         
في الحل النهائي للسالم، وقال إنه في أماكن أخرى من العالم ذات حالة شـبيهة، تـم تفـادي                   » مسكونة

المبدأ التوجيهي للحل النهائي يجـب أن ال يكـون األرض           «: وقال. »اد فصل فعال  عبر اعتم «الصراع  
وأنا ال أتحدث عن تحريك السكان، بل عن تحريك الحدود          .. مقابل السالم، بل تبادل األراضي المسكونة     

هـذا  «: وأضاف مستبقا الجدل الذي قد يثيره طرحـه هـذا         . »لكي تعكس الحقيقة الديمغرافية بشكل أدق     
  .»إسرائيل ليست أين نحن، بل من نحن..  أقل جدال بكثير مما قد يعتقد البعضالطرح
 في المائة من الحروب في الشرق األوسط منذ الحرب العالمية الثانية، لم تكن نتيجة               ٩٠أكثر من   «: وقال

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وليست مرتبطة بإسرائيل بأي شكل مـن األشـكال، بـل كـان سـببها       
حرب إيران والعرب، حرب الخليج، الحـرب بـين الـشمال           .  بين المسلمين أو الدول العربية     صراعات
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والجنوب في اليمن، اعتداءات حماة في سورية، والحروب في الجزائر ولبنان، هـي بعـض األمثلـة،                 
  .»والالئحة تطول

 جذور األزمة ما    وهو أن «للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني،    » التفسير الثاني الذي يعطى    « ليبرمان ورفض
وتقول هذه المقولة إنه فقـط      . والمستوطنين أنفسهم ) في الضفة الغربية  (يسمى باالحتالل، والمستوطنات    

وأضاف أن هذه   . »وغزة، سيتحقق السالم في المنطقة    ) الضفة الغربية (بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة في      
يطرة العربية، وخالل هذه السنوات     ، تحت الس  ١٩٦٧ و ١٩٤٨ عاما بين عامي     ١٩األراضي كانت طوال    

واستشهد باتفاقيات السالم الموقعة مـع مـصر واألردن علـى           . »لم يحاول أحد تأسيس دولة فلسطينية     «
  .الرغم من وجود المستوطنات

هـذا  «: وقـال . »االدعاء بأن هذا الصراع يعوق تشكل وجهة دولية موحدة ضد إيـران           «ورفض أيضا   
ألنه يمكن استعمال المنطق نفسه للقول إن الصراع يعوق         . غير مسؤول االدعاء ليس فقط خاطئ بل هو       

التصرف تجاه كوريا الشمالية، والقرصنة في الصومال، واألزمة اإلنسانية في السودان والتحديات فـي              
  .»..أفغانستان
 ع بنيامين نتنياهو سار   رئيس الوزراء االسرائيلي  ، أن    الناصرة  من ٢٩/٩/٢٠١٠الحياة، لندن،   وأضافت  

الى الرد على خطاب ليبرمان، فأصدر مكتبه بياناً قال فيه ان تصريحات ليبرمان ال تمثل موقف حكومة                 
وبدا ان بيان نتانياهو يشير خصوصاً الى مقاطع من خطاب ليبرمان يـدعو فيهـا الـى                 . الدولة العبرية 

ما يعني اسـتبعاد    » مدىاتفاق انتقالي بعيد ال   «كسبيل لحل النزاع اضافة الى      » تبادل اراض مع سكانها   «
  .تسوية نهائية

مضمون خطاب وزير الخارجية في االمم المتحدة لم يتم التنسيق فـي شـأنه مـع                «ولفت البيان الى ان     
وسـيتم تحديـد    . من يهتم بالمفاوضات الديبلوماسية هو رئيس الـوزراء       «واضاف ان   . »رئيس الوزراء 

  .»لمفاوضات وليس في اي مكان آخرالتدابير المختلفة من اجل السالم فقط حول طاولة ا
بداية «واعتبر مراقبون البيان الصادر عن مكتب نتانياهو، الذي أعلن فيه تنصله من تصريحات ليبرمان               

بين الرجلين، ولم يستبعدوا أن تتطور في األيام المقبلة وأن يجعل منها ليبرمان ذريعـة               » مواجهة علنية 
من تصريحات سابقة له أكد فيها رغبته بالبقاء فـي الحكومـة            النسحابه من االئتالف الحكومي، بالرغم      

  .لقناعته بأن المفاوضات مع الفلسطينيين لن تقود إلى أية نتيجة فعلية
وأشارت أوساط نتانياهو إلى أن طرح ليبرمان نوقش في مداوالت سياسية داخلية لكن مـن دون اتخـاذ                  

 برنامجها السياسي الذي تم إقراره في الكنيست مـع          قرار بشأنه، مع التأكيد على أن ما يلزم الحكومة هو         
  .تسلم الحكومة الحالية مهماتها

  
  "فتح "تحقيق آمال الشعب الفلسطيني يتطلب إرادة حقيقية وشراكة مع: هنية .٢

تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني « غزة إسماعيل هنية إن فيقال رئيس الحكومة المقالة : غزة
مع » تالل يتطلب إرادة حقيقية والتوافق على ما يحقق الشراكة السياسية واألمنيةفي التحرر من نير االح

  .»فتح«حركة 
االنتفاضة «وأكد هنية، في كلمة له لمناسبة مرور عشر سنوات على االنتفاضة الفلسطينية الثانية، ان 

ك اإليجابي الحرا«، ورحب ب »اعادت الكرامة للشعب الفلسطيني وجعلته اقرب الى النصر والتحرير
  .»الذي ظهر اخيراً في ملف المصالحة

المصالحة هي «، مشدداً على أن »بذل كل الجهد لتحقيق مصالحة قوية وحقيقية«وجدد استعداد حكومته 
  .»الممر الحقيقي والوحيد لتوحيد شعبنا الفلسطيني، وأن المطلوب لتحقيقها إرادة حقيقية
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ناشدنا الرئيس محمود عباس وحركة فتح فتح «: س الوزراءوقال هنية في كلمته خالل افتتاح جلسة مجل
صفحة جديدة ليسترد شعبنا وحدته، ونحقق تواصل الحالة السياسية الفلسطينية، وذلك عقب أحداث 

  .على القطاع» حماس«في اشارة الى سيطرة حركة » ٢٠٠٧) يونيو(حزيران 
على الثبات والصمود وجسدت قدرته على االنتفاضة الثانية أثبتت قدرة الشعب الفلسطيني «وأضاف أن 

عشر سنوات مضت منذ انطالقة انتفاضة األقصى وعيون امتنا تتابع مثابرة «وزاد أن . »رفض االحتالل
وصمود شعبنا في بيت المقدس والخليل ورام اهللا وغزة هاشم وتقف أمتنا معنا من أجل تحقيق النصر 

مشهداً بطولياً جسدته ارادة اطفال «االنتفاضة رسمت وأشار الى ان . »والتمكين والعودة الى أرضنا
ال مستقبل لمستعمر او محتل على هذه «وتابع » الحجارة تعبد لنا الطريق نحو الحرية والقدس واألقصى

  .»األرض
الحد األدنى لتحقيق األمن واألمان واالستقرار في المنطقة هو قيام دولة فلسطينية على «وأشار الى أن 

وهذا هو .  عاصمتها القدس وعودة الالجئين الى ارضهم وديارهم التي هجروا منها١٩٦٧حدود العام 
  .»الحد األدنى كي يتحقق االستقرار ويتعزز األمن واألمان في هذه المنطقة من العالم

شعبنا لن يلقي السالح ولن يوقف المقاومة ألنها حق مشروع لنا طالما ان هناك احتالالً جاثماً «وأكد ان 
  .»منهج المفاوضات لن يزيد شعبنا اال ارهاقاً«الفتاً الى ان » ارضناعلى 

، مشدداً على استمرار حكومته في »باإلفراج عن األسرى القابعين خلف قضبان االحتالل«وطالب هنية 
  .»الدفاع عن قضية األسرى ودعمهم حتى تكتب لهم الحرية«

 ٢٩/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  "ستيطان هو من قرر وقف المفاوضاتمن قرر استمرار اال: "عباس .٣

أن : كفـاح زبـون    وعمان، نقالً عن مراسلها      رام اهللا  من   ٢٩/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن،     ذكرت
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حمل أمس، إسرائيل مسؤولية أي وقف محتمل للمفاوضات المباشـرة              

سـتمرار االسـتيطان هـو مـن قـرر وقـف            من قرر ا  «بين الفلسطينيين والدولة العبرية، معتبرا أن       
سيعلن عنها خالل االجتماع المقبل للجنة المتابعـة        » قرارات تاريخية «وأشار عباس إلى    . »المفاوضات

  .العربية في القاهرة
من قرر استمرار االستيطان ووفر الدعم «وقال عباس في الطائرة التي أقلته من باريس إلى عمان، إن 

لكننا ما زلنا معنيين «إال أن الرئيس الفلسطيني أضاف . »قف المفاوضاتوالحماية له هو من قرر و
وأوضح عباس أن القرار النهائي بشأن . »بنجاح مفاوضات جدية وحقيقية مع ضرورة وقف االستيطان

استئناف المفاوضات المباشرة أو وقفها لن يتخذ إال بعد سلسلة مشاورات داخل حركة فتح ومنظمة 
أمام لجنة المتابعة العربية في الرابع من » خطاب مهم جدا«ة، معلنا أنه سيكون له التحرير الفلسطيني

  .»سيعلن فيه عن قرارات تاريخية«المقبل ) تشرين األول(أكتوبر 
وقال عباس إنه سيلتقي الموفد األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل غدا الخميس 

ح وداخل منظمة التحرير الفلسطينية خالل اليومين المقبلين وسنشرح كما ستكون لنا اجتماعات داخل فت«
  .»لهم آخر التطورات واالتصاالت التي أجريناها

تشرين (بعدها سنتشاور مع العرب في إطار لجنة المتابعة العربية في الرابع من أكتوبر «عباس وتابع 
وحول لقاءاته في . »قرارات تاريخيةفي القاهرة وسيكون لي هناك خطاب مهم جدا أعلن فيه عن ) األول

كانت مهمة جدا شرحنا خاللها موقفنا من المفاوضات ولقينا «نيويورك وباريس قال عباس إن جولته 
وقال عباس إنه التقى في نيويورك . »تفهما وتأييدا دوليين لمواقفنا تجاه المفاوضات وعملية السالم

 إطار شرح الموقف الفلسطيني تجاه الحل  وفدا دوليا تصب جميعها في٨٠أكثر من «وباريس 
  .»والمفاوضات
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عباس أن :  وليد عوضنقالً عن مراسلهارام اهللا  من ٢٩/٩/٢٠١٠القدس العربي ، لندن، وأضافت 
في باريس ان على اسرائيل ان تعلن تجميدا لالستيطان في ' ١اوروبا 'اعلن الثالثاء في حديث الذاعة 

طالما ان ) االستيطان(نطلب تجميد 'وقال عباس . سالم جارية' وضاتطالما هناك مفا'الضفة الغربية 
  .'هناك مفاوضات، النه ما دام هناك مفاوضات، هناك امل

ال نريد وقف هذه المفاوضات، لكن اذا 'وكرر عباس الثالثاء في المقابلة التي ترجمت الى الفرنسية 
. 'يعلم ان السالم اهم من االستيطان'اهو ان واضاف ان على نتني. 'استمر االستيطان، فسنضطر الى وقفها

كذلك دعا عباس الى اشراك . 'ان عملية السالم فرصة تاريخية، وال ادرى متى ستسنح مجددا'وقال 
االتحاد االوروبي، مقدم االموال االول للسلطة الفلسطينية، في مفاوضات السالم، وهو ما طلبه 

  .ساركوزي ايضا
في استئناف المفاوضات المباشرة في '  االمريكيين ان يتمثل االوروبيونسبق ان طلبنا من'وقال عباس 

  .في واشنطن) سبتمبر(الثاني من ايلول 
رئيس ' بلير) توني(لكن الرأي االمريكي كان ان اللقاء االمريكي يجب ان يضم مصر واالردن و'وتابع 

الواليات (رباعية للشرق االوسط الوزراء البريطاني السابق الذي يقوم بمهام موفد اللجنة الدولية ال
واعلن ساركوزي انه سيستقبل محمود عباس ). المتحدة واالتحاد االوروبي وروسيا واالمم المتحدة

في باريس لتحضير قمة ) اكتوبر(وبنيامين نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك في تشرين االول 
  ).نوفمبر (االتحاد من اجل المتوسط المقررة في نهاية تشرين الثاني

اداة تضم بعض الدول بما فيها دول اوروبية لمساعدة عملية السالم 'وقال عباس ان الفكرة هي استحداث 
وحين نصل الى قمة ) اكتوبر(سنعمل على ذلك خالل لقاء في تشرين االول 'واضاف . 'على المضي قدما

  .'االتحاد من اجل المتوسط، آمل ان يكون كل ذلك نضج
  
  هناك لقاءات تفاوضية بين عباس ونتنياهو في ظل تواصل االستيطانلن يكون : شعث .٤

اكد الدكتور نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني للمفاوضات لالذاعة الفلسطينية :  وليد عوض-رام اهللا 
الرسمية الثالثاء بانه لن تكون هناك لقاءات تفاوضية جديدة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس 

  .سرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل تواصل االستيطانالوزراء اال
وشدد شعث الذي يرافق عباس بأن االستيطان وتحقيق السالم خطان متوازيان ال يمكن لهما ان يلتقيا 

  .وعلى اسرائيل االختيار بينهما 
ليس هناك اال صيغة واحدة الستمرار المفاوضات وهو ان يتوقف االستيطان بصورة 'واضاف شعث 

  .' في الضفة الغربية المحتلة كاملة
واعتبر شعث االحتفاالت التي ينظمها المستوطنون بمشاركة مسؤولين اسرائيليين ابتهاجا بانتهاء قرار 

  .تجميد االستيطان محاولة اعالمية اسرائيلية تعكس تصميما لتدمير عملية السالم
حدات استيطانية جديدة هي لتدمير واضاف ان عودة البلدوزرات االسرائيلية لتجريف االراضي واقامة و

  . كل فرص السالم
 ٢٩/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  تجميد االستيطانل "إسرائيل" مع لالتفاق فرصة أخرى األميركيينالفلسطينيون يمنحون ": الحياة" .٥

داً قال مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس محمود عباس منح االدارة االميركية مزي          :  محمد يونس  -رام اهللا   
 الـشهر   ٢٦من الوقت للتوصل الى اتفاق مع اسرائيل حول تجميد البناء في المستوطنات الذي انتهي في                

  .الجاري
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ان الرئيس عباس اعطى المبعوث االميركي لعملية السالم جـورج ميتـشل            » الحياة«وقال مسؤولون ل    
التجميد يسمح باسـتئناف    وفريقه فرصة اخرى للتحدث مع االسرائيليين والتوصل معهم الى اتفاق حول            

  .المفاوضات
وعاد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ورئيس الوفد االسرائيلي اسحق مولخو امس الى              

وكشفت مـصادر   . البالد بعد مفاوضات ماراثونية مع الجانب االميركي في واشنطن حول صيغة التجميد           
ني في هذه اللقاءات عدة صيغ للتجميد لكنه لـم          مطلعة ان الجانب االميركي عرض على الجانب الفلسطي       

ومن هذه الصيغ السماح بالبناء العمودي في المستوطنات أو السماح بالبنـاء فـي              . يوافق على أي منها   
  .الكتل االستيطانية

وسارع ميتشل الى اللحاق بالمفاوضين الفلسطينيين واالسرائيليين سـعياً وراء اتفـاق يتـيح مواصـلة                
وسـيلتقي غـداً    . أ ميتشل الذي وصل أمس سلسلة لقاءات مع المسؤولين االسـرائيليين          وبد. المفاوضات

  .الخميس في رام اهللا الرئيس محمود عباس ومعاونيه
وقـال  . ويرى مراقبون في الوقت االضافي الذي منحه عباس للفريق األميركي المفاوض إشارة مرونـة             

طع عن المفاوضات لبعض الوقت في حال عـدم         الرئيس الفلسطيني ربما ينق   «المحلل هاني المصري ان     
  .»تمديد تجميد االستيطان، لكنه حتماً سيعود اليها بسبب محدودية الخيارات والبدائل

وبالطبع ال يوجد بدائل اخرى لـديهم غيـر         . عباس سيتوجه الى العرب وسيطالبهم بالبديل     «وأضاف ان   
ينيين بدولة مستقلة في نهايـة المفاوضـات        االدارة االميركية وعدت الفلسط   «وأضاف ان   . »المفاوضات

كمـا  . التي حددتها بعام واحد، وعباس لن يدع ذلك كله ويمضي خارج هذه المفاوضات الى بدائل أخرى               
لذلك فالمرجح ان يعود الى المفاوضـات حتـى     . أن الرئيس الفلسطيني نفسه ال يؤمن سوى بالمفاوضات       

  .»بعد انقطاع لبعض الوقت
  ٢٩/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  مقبولاختزال القضية الفلسطينية والمفاوضات في االستيطان غير : مستشار عباس .٦

أكد مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدولية الدكتور عبد اهللا اإلفرنجي أن االستيطان : رام اهللا
ات والقضية يمثل عقبة كبيرة أمام المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، لكنه رفض اختزال المفاوض

الفلسطينية بالكامل في االستيطان، وأشار إلى أن النضال الفلسطيني هو من أجل نيل التحرر والتأسيس 
  .للدولة المستقلة

عما " قدس برس"صيغة السؤال، الذي وجهته له " قدس برس"ورفض اإلفرنجي في تصريحات خاصة ل 
هذا سؤال غير "ستيطان أم ال، وقال إذا كان الرئيس محمود عباس سيستمر في المفاوضات مع اال

صحيح، وال يأخذ بعين االعتبار االنجازات التي حققها الجانب الفلسطيني، فالرئيس محمود عباس التقى 
كافة الزعماء الدوليين خالل العام الماضي، ومن لم يزره التقاه في األمم المتحدة، وهناك إجماع دولي 

االستيطان اإلسرائيلي وعدم قبوله واعتباره عمال غير شرعي،  إدانةأولها : على ثالثة نقاط أساسية
 بما في ذلك القدس ١٩٦٧والثانية المطالبة بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  ".الشرقية، والثالث هو إقامة الدولة الفلسطينية، وهذه نقاط مجمع عليها، وهي انجازات للجانب الفلسطيني
في ظل هذا الفهم فإن االستيطان يعتبر جزءا من أجزاء صراعنا مع االحتالل "ف اإلفرنجي وأضا

اإلسرائيلي، وليس هو جوهر صراعنا، فالقضية الفلسطينية أكبر من أن يتم اختزالها في االستيطان، 
مشكلتنا مع إسرائيل مشكلة أرض وقوة وحضارة وتاريخ، ومن هنا فاالستيطان جزء من صراعنا مع 
إسرائيل عي في جدول مفاوضاتنا معه، والمستوطنون بشكل عام أصبحوا عبئا على إسرائيل وعلى 

  ".العالم والقوى المحبة للسالم
  ٢٨/٩/٢٠١٠، قدس برس
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  عبداهللا عبداهللا يبحث مع الحريري أخر التطورات اإلقليمية .٧

الفلسطيني فـي لبنـان     عرض رئيس الحكومة سعد الحريري، في منزله في وادي ابو جميل، مع السفير              
  . عبد اهللا عبد اهللا، التطورات اإلقليمية، في حضور المستشار محمد شطح

أكدت أن الموقف الفلسطيني ينطلق من نقطتين جوهريتين، أوالهما أن السالم في منطقتنا : وقال عبد اهللا
راضي العربية المحتلة، إما أن يكون شامال أو ال يكون، وهذا يعني إزالة االحتالل اإلسرائيلي من كل األ

أما  .أي من األراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا إلى الجوالن السوري واألرض الفلسطينية المحتلة
النقطة الثانية فهي أن األمن واالستقرار في لبنان هما مصلحة عربية عليا، فنحن نعتبر أن مساندة لبنان 

  . مر يهم الجميعلضمان استمرار أمنه واستقراره وسيادته هو أ
 ٢٩/٩/٢٠١٠السفير، بيروت، 

  
   لضرب العمق اإلسرائيلي إذا شعر بفشل المفاوضات قد أوعز لحماسعرفات كان : الزهار .٨

إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان قد أوعز : "قال محمود الزهار القيادي في حركة حماس
لب الدولة العبرية وذلك بعد أن شعر بفشل تفاوضه لحركة حماس تنفيذ عدد من العمليات العسكرية في ق

، في ٢٨/٩وأكد الزهار خالل لقاء سياسي نظمته الكتلة اإلسالمية الثالثاء ". مع حكومة االحتالل آنذاك
توجه الرئيس الراحل ياسر عرفات : "الذكري العاشرة النتفاضة األقصى في الجامعة اإلسالمية بغزة، أن

، مطالباً حكومة "سرائيلي هو خطأ فادح وخطوة تكتيكية خاطئة أدت إلى مقتلهللتفاوض مع االحتالل اإل
  . رام اهللا بالتراجع الفوري واالنسحاب من المفاوضات الجارية حالياً

 تستطيع بكل سهولة التخلي عن حق "إسرائيل"السلطة الفلسطينية وقيادة فتح بتفاوضها مع : "وأضاف
ني القائم اآلن بين الطرفين بدأ يجني ثماره باغتيال القادة وأبناء حماس العودة والالجئين، والتنسيق األم

  ". بالضفة الغربية
وأوضح الزهار أن حركة حماس واجهت المخطط اإلسرائيلي الفتحاوي القاضي بتصفية القضية 

ناع الفلسطينية من خالل فضح التنسيق األمني وتنفيذ عمليات عسكرية في قلب الكيان، باإلضافة إلى إق
الشعب الفلسطيني بأن حركة فتح ال تخدم المصلحة الوطنية ومطالبتهم بالسير على نهج حماس المقاوم، 
مؤكداً في الوقت ذاته على أن حماس بات لديها قدرة جبارة على جلب السالح والعتاد لمواجهة 

تمع الفلسطيني، وأن ولفت إلى أن فكرة المقاومة باتت راسخة على كافة المستويات في المج . "إسرائيل"
الزهار أن حماس استطاعت تأكيد نظرية . وأكد د . الرغبة في العمل المقاوم بدأت تزداد تدريجياً

المقاومة مع الحكم في قطاع غزة، من خالل تصدي الشرطة واألجهزة األمنية لهجمات االحتالل 
  ". على أن حماس تحكم وتقاوم للمقرات األمنية هو أكبر دليل "إسرائيل"ضرب : "اإلسرائيلي، مضيفاً

 تبالغ في "إسرائيل"وفيما يتعلق باإلدعاءات اإلسرائيلية حول قدرات حماس الصاروخية قال الزهار إن 
 ال تريد للمقاومة أن تمثل الشارع "إسرائيل"بعض ادعاءاتها والبعض اآلخر منها صحيحة، مبيناً أن 

ا مفهوم واحد بعد العدوان األخير على قطاع غزة وأشار الزهار إلى أن حماس ترسخ لديه .الفلسطيني
، مؤكداً أن برنامج المقاومة تجاوز حدود فلسطين وأصبح يعم كافة "إسرائيل تدمر وحماس تبني"وهو 

أرجاء دول العالم بالمظاهرات السلمية المطالبة برفع الحصار عن غزة وطرد االحتالل عن أرض 
  . فلسطين

لفلسطينية أكد الزهار أن اإلدارة األمريكية أوعزت لحركة فتح للتساهل وفيما يتعلق بملف المصالحة ا
  .النجازها وإتمام كافة القضايا العالقة بين الطرفين

  ٢٨/٩/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
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   توحيد وبناء األجهزة األمنيةاالجتماع مع حماس نهاية الشهر المقبل لبحث: األحمد .٩
ضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد إن االجتماع المقبل بين  قال ع: نادية سعد الدين - عمان 

حركتي فتح وحماس سيعقد في دمشق بداية الشهر المقبل لبحث المسألة المتعلقة بتوحيد وبناء األجهزة 
فتح وحماس اتفقتا في اجتماعهما األسبوع الماضي في "في عمان إن " الغد"وأضاف األحمد إلى  .األمنية

  ".ى ثالث نقاط من النقاط األربع الخالفية التي تضمنتها الورقة المصريةدمشق عل
الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة االنتخابات، ومحكمة االنتخابات التي ستنظر في الطعون "وأوضح أن 

المقدمة، إضافة إلى االتفاق على تشكيل المجلس الوطني الجديد وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير 
  ". اللجنة التي ستتولى ذلكوعمل

تأجيل المسألة الخالفية الرابعة المتعلقة بتوحيد وبناء األجهزة األمنية إلى االجتماع المقبل "بينما جرى 
الورقة المصرية "وأكد على أن  .، بحسب األحمد"لحين حضور مختصين في األمن من كال الحركتين
ارة عن تفاهمات داخلية وآليات وتفسير لما ورد في ستبقى كما هي، وما يجري حالياً بين الحركتين عب

هذه التفاهمات ال حاجة للتوقيع عليها، ولن تكون ملحقة وال مرفقة وإنما "، الفتاً إلى أن "الورقة المصرية
تفاؤله في أن يكون "وأعرب عن  ".آلية لتفسير ما ورد في الورقة المصرية، ولكنها ملزمة للحركتين

االجتماع األخير قبل الذهاب إلى القاهرة للتوقيع على الورقة المصرية وتحقيق االجتماع المقبل هو 
  ".المصالحة وإنهاء االنقسام، إذا بقيت األجواء التي سادت االجتماع السابق قائمة لدى حركة حماس

  ٢٩/٩/٢٠١٠الغد، عمان، 
  
  مشعل يهاتف الرئيس اليمني ويضعه في صورة آخر المستجدات الفلسطينية .١٠

، مع ٢٨/٩أجرى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصاالً هاتفيا الثالثاء : صنعاء
الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح، حيث وضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ال 

على وقالت مصادر إعالمية يمنية رسمية؛ إن مشعل أطلع الرئيس صالح  .سيما المصالحة الداخلية
 الفلسطينية، فضال –مستجدات األوضاع على الساحة الفلسطينية، وجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية 

عن إطالعه على المعاناة اإلنسانية واألوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من 
  .جراء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع

الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله المشروع، "وقف بالده من جانبه؛ جدد الرئيس اليمني م
  ".حتى نيل كافة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  ٢٩/٩/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  
   والعودة إلى المقاومة"إسرائيل"حماس تدعو عباس إلى وقف المفاوضات والتنسيق األمني مع  .١١

حماس، محمود عباس وفريق أوسلو إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل فورا  دعت حركة: دمشق
، وإنهاء كافة أشكال التنسيق األمني مع إسرائيل، واالعتراف بفشل وعبثية "عبثية"ووصفتها مجددا بأنها 

رنامج خياراتهم السياسية ووصولها لطريق مسدود، وإعادة االعتبار لخيار الصمود والمقاومة، واعتماد ب
  .سياسي يحمي الثوابث والحقوق، وااللتفاف بجِّدية إلى تحقيق مصالحة وطنية فلسطينية

األجهزة " قدس برس" بمناسبة ذكرى االنتفاضة أرسلت نسخة منه لـ ٢٨/٩في بيان لها " حماس"ودعت 
أبناء الشعب األمنية التابعة لسلطة فريق أوسلو إلى الكِّف عن مالحقة واعتقال المجاهدين األبطال من 

  . الفلسطيني وقوى المقاومة الذين يدافعون عن القدس واألقصى
عشر سنوات مرت على انتفاضة األقصى المبارك، وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يحاصر "وأضاف 

ويمنع من العيش بحرية وكرامة، وفي الضفة الغربية يتعرض لجرائم صهيونية تهدِّد حياته وأمنه، 
ستيطانية تقضم أرضه وتهِّود قدسه، وتنسيق أمني فاضح بين أجهزة أمن فريق أوسلو وجيش ومشاريع ا
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االحتالل الصهيوني سعياً الستئصال المقاومة في ظل مفاوضات عبثية تفريطية مع احتالل ال يعرف إالَّ 
  ".لغة المقاومة

يح لحماية الشعب وقضيته وأكدت على وحدة الشعب الفلسطيني، وبأَّن الحوار والمصالحة الطريق الصح
نؤكَّد أن المقاومة ستظل الخيار االستراتيجي القادر على حماية : "من التصفية والتغييب، وقال البيان

حقوقنا الوطنية وإنجاز حق العودة، والتحرير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ونحيي أهلنا 
، ونشد على أياديهم التي تدافع عن القدس والمسجد ٤٨في القدس وشعبنا في األراضي المحتلة عام 

األقصى من خطر التهويد، ونؤكِّد لشعبنا أنه لن يهدأ لنا بال حتَّى نرى القدس عزيزة شامخة محررة من 
  .، على حد تعبير البيان"براثن االحتالل الصهيوني الغاشم

  ٢٨/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
   جديدة للصراع وحققت نجاحات غير مسبوقةانتفاضة األقصى رسمت خطوطاً": القسام" .١٢

، الذراع العسكري لحركة حماس في بيان لها في الذكرى السنوية العاشرة "كتائب القسام "تقال: غزة
إن الظروف التي انطلقت فيها انتفاضة األقصى مشابهة إلى حد كبير بالظروف : "النتفاضة األقصى

لقدس، مفاوضات عبثية متعثرة مفضوحة النتائج، ومالحقة السائدة حالياً، خاصة في الضفة الغربية وا
للمقاومة على األرض وزج بمئات الشرفاء في غياهب سجون سلطة العار في الضفة، وتهويد محموم 
لألرض، وتدنيس متصاعد للمقدسات، وخنق للشعب الفلسطيني، وبيع لألوهام وكذب على الناس تحت 

  ".جار جديد في وجه االحتالل وعمالئهمسميات متعددة، كلها ظروف تنذر بانف
إن انتفاضة األقصى رسمت خطوطاً جديدة وخطّت مالمح مميزة في شكل ومضمون الصراع : "وأضاف

مع المحتل، ومايزت بين الصفوف، وأظهرت زيف كل دعوات السالم والتسوية الممقوتة مع عدو ال 
نجازات ملموسة على األرض من أهمها يعرف إال لغة القوة والنار، وحققت نجاحات غير مسبوقة وإ

كنس االحتالل من قطاع غزة وتغيير قواعد المواجهة مع الصهاينة، واالرتقاء بالقضية الفلسطينية 
وجعلها في صدارة اهتمام األمم، وإعادة االعتبار إلى حقيقة الصراع مع العدو الصهيوني وبعده 

  ".اإلسالمي الواسع
  ٢٨/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  العودة لخيار االنتفاضة من أجل إنجاز المشروع الوطنيدعو إلى الجهاد ت .١٣

الشعب طالبت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أن  ٢٨/٩/٢٠١٠فلسطين أون الين، موقع نشر 
حتى ، الفلسطيني بأن يعيد تجسيد حالة اللحمة والوحدة الوطنية التي كان عليها قبل أن يغزه االنقسام

ات والمخططات اإلسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وتزييف صبغة معالمها يتفرغ للتصدي للمؤامر
  . اإلسالمية التليدة

إن بيعة الدم التي تجذرت إبان انتفاضة ": "فلسطين أون الين"وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت 
نستعيد حقوقنا األقصى المباركة، لن توقف مسيرتها مؤامرة التفاوض اللعينة، فبجهادنا وتضحياتنا 

إن ما يجري في "وأضاف البيان ". المنهوبة ونحرر مقدساتنا األسيرة ونحقق ما نصبو إليه من آمال
القدس من مواجهات يومية بين أبناء المدينة وجيش االحتالل وقطعان المستوطنين هو تعبير أصيل على 

ى العطاء والتضحية وإبقاء جذوتها أن االنتفاضة مستمرة وباقية وان الشعب الذي أطلق شرارتها قادر عل
موضحاً أن االنتفاضة وحدت كل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه ، "متقدة إلى أن يأذن اهللا بالنصر والتمكين

ودعا العتبار الجمعة المقبل، األول من أكتوبر،  . وهدمت جدار الفرقة وأفشلت األهداف الخبيثة إلغراقه
يعة الدم والنصرة للقدس واألقصى والمقدسات، وتصعيد الغضب الشعبي يوماً إلحياء االنتفاضة وتجديد ب

  . في مواجهة االحتالل الغاشم
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 "سرايا القدس"نقال عن مراسلها من غزة عبد القادر فارس، أن  ٢٩/٩/٢٠١٠عكاظ، جدة، وذكرت 
نجاز  من أجل إ"لخيار االنتفاضة" أمس إلى العودة  دعتالجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي

  .المشروع الوطني وذلك في ذكرى مرور عشر سنوات على االنتفاضة الفلسطينية الثانية
نهج .. العودة لخيار االنتفاضة تضمن إنجاز مشروع الوحدة والمصالحة والتحرير"وقال سرايا القدس إن 

  ."لمحتل الغاصباالنتفاضة والمواجهة مستمر وهو الحالة الطبيعية والتعبير الحقيقي لشعبنا في مواجهة ا
 سرايا القدس سقطوا منذ اندالع االنتفاضة الثانية في " شهيدا من قادة ومجاهدي٦٥٤"وأوضح البيان أن 

 صواريخ وقذيفة هاون استهدفت جميعها ٣٢٠٥"وأعلنت سرايا القدس أنها أطلقت .٢٠٠٠سبتمبر  /٢٨
نفذت طيلة عشرة أعوام "ا القدس وأضاف البيان أن سراي. "المدن والبلدات والمستوطنات في قطاع غزة

 استشهاديا من ٥٨ عملية استشهادية في مختلف األراضي الفلسطينية حيث تمكن ١٢٦من االنتفاضة 
 ٦٦ شخصا على األقل، فيما تمكن ١٩٩ عملية استشهادية أدت لمقتل ٤٨الضفة المحتلة من تنفيذ 

  ." عملية استشهادية٥٢استشهاديا من قطاع غزة من تنفيذ 
  
   يغيب القضية لسنوات قادمةإطار تتمخض المفاوضات عن اتفاق أننخشى : هنديال .١٤

انتقد الدكتور محمد الهندي موقف السلطة الفلسطينية من موضوع االستيطان، وتساءل الهندي عن : غزة
مستقبل المفاوضات إذا كان نتنياهو يعلن موقفه بوضوح ويؤكد استمرار البناء االستيطاني، وقال الدكتور 

أين موقف السلطة؟ وقد كان مفاوضوها قد وعدوا بوقف المفاوضات واالنسحاب منها إذا لم :" الهندي
وحذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد  ".االستيطان لم يتوقف" ، وأضاف بأن"يتوقف االستيطان

نه حمله اإلسالمي، من الرهان على الموقف األمريكي، مشيراً إلى أن الدور األمريكي ال يعدو كو
ونبه الهندي خالل برنامج مع الحدث على قناة . أمريكياعالقات عامة تهدف إلى تحسين سمعة وصورة 

  . العالم، نبه إلى أن موقف أوباما ضعيف ومنحاز للوبي الصهيوني المتطرف في أمريكيا
وت الناخب  ألنها بحاجة إلى ص"إسرائيل"إن إدارة أوباما لن تمارس ضغطاً على : "وبهذا الصدد قال

الضغط سيمارس على العرب وعلى "، وأردف قائالً بأن "اليهودي في انتخابات الكونغرس القادمة
  ". المفاوض الفلسطيني

 أن العرب لم يحسنوا استغالل األزمة التي تعاني منها أمريكيا نتيجة فشلها الذريع في العراق إلىونبه 
  . وأفغانستان

إن هناك خشية كبيرة من أن ينتج عن هذه المفاوضات : "تور الهنديوحول مستقبل المفاوضات، قال الدك
، مؤكداً في ذات الوقت أن هذا هو "يغيب القضية الفلسطينية أو يرحلها لسنوات قادمة) اتفاق إطار(

حتى التمكن من ترتيب أولويات " تسكين الملف الفلسطيني"بالضبط ما تريده أمريكيا وكيان االحتالل 
  . عماريينالحليفين االست

وفي معرض إجابته على سؤال حول ما يمكن ان يفعله العرب في اجتماع القادم، أجاب عضو المكتب 
إن ميتشل سيأتي للمنطقة في رسالة تطمين للجانب الصهيوني، وللتأكيد : "السياسي لحركة الجهاد بالقول

 الغطاء العربي للمفاوضات، ، ولم يستبعد القيادي الفلسطيني تجديد"على أن مسيرة المفاوضات مستمرة
  . مشيراً إلى أن هذا التجديد جاهز وليس بحاجة إلى جهد وعناء من ميتشل للضغط على العرب

من الواضح ان هناك عملية عدوانية وحملة "أما عن رفض قوى المقاومة في غزة لهذه المفاوضات 
: وقال . ا"ة عقبة في طريقهتصعيد دموية قد تطال غزة بسبب رفضها للمفاوضات ووقوف قوى المقاوم

، وطالب السلطة باالنسحاب من هذه "ستتم بغطاء تفاوضي) تأديب غزة(هذه العملية العدوانية "
  .المفاوضات حتى ال تبدو وكأنها طرفٌ في أي تصعيد مستقبلي ضد غزة

  ٢٩/٩/٢٠١٠وكالة سما اإلخبارية، 
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  تمرار المفاوضاتالهجمات االسرائيلية على غزة نتيجة طبيعية الس: رضوان .١٥
المتحدث باسم الحركة إسماعيل من غزة نقال عن وكاالت، أن  ٢٩/٩/٢٠١٠ الخليج، الشارقة، نشرت
تقاوم وتدافع عن المبادئ " حماس"، ما زالت  على انتفاضة األقصى أعوام١٠ إنه بعد مرور  قالرضوان
ه الذكرى السنوية مطلوب من وأضاف أنه في هذ". التي تخلى عنها المفاوضون الفلسطينيون"الوطنية 

المفاوضين العودة إلى الشعب، الذي يرفض هذه المفاوضات التي تشجع األعداء على ارتكاب مزيد من 
  .الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

 أن غزة اشرف الهورنقال عن مراسلها من  ٢٩/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، من جهة أخرى ذكرت 
كانت اإلسرائيلية على غزة والتي أودت بحياة ثالثة فلسطينيين هجمات  هذه الأن اعتبر رضوان إسماعيل

 إن"وقال رضوان  ."نتيجة حتمية وطبيعة الستمرار عملية التفاوض بين سلطة فتح واالحتالل الصهيوني"
استمرار االستيطان وتهويد القدس، في ظل استمرار المفاوضات االنهزامية مع االحتالل يمثل استهتارا 

وطالب بوقف كامل للمفاوضات  ."، واستخفافا بعذابات شعبنا الفلسطينياألبرارارواح شهدائنا بدماء و
  ."المسار المذل للقضية الفلسطينية" تمثل إنهاالتي قال 

  
  مجلس األمنلالجانب الفلسطيني ربما يطلب من لجنة المتابعة العربية التحضير للذهاب : دحالن .١٦

 اللجنة المركزية أن "الحياة" لحركة فتح محمد دحالن لـاإلعالميل قال المسؤو  محمد يونس-رام اهللا 
 في شأن تجميد االستيطان وتتخذ موقفاً األميركي مع الجانب األخيرةللحركة ستناقش نتائج المباحثات 

.  عباس سيطلع لجنة المتابعة العربية على هذه التطورات للبحث في الخيارات والبدائلأنوأضاف . منها
 الجانب الفلسطيني ربما أن إلىوأشار .  لن تكون هناك مفاوضات في ظل الجرافات االسرائيليةوأكد انه

  .األمن مجلس إلىيطلب من لجنة المتابعة العربية بدء التحضير للذهاب 
 اتفاق يسمح بانطالق إلى كل المرونة الممكنة من اجل التوصل أعطىعباس " أنوأضاف دحالن 

 اتفاق مع رئيس إلى فرص التوصل أنورأى . "األبواب صد كل سرائيلياإلالمفاوضات لكن الجانب 
نتانياهو ال يؤمن بحل الدولتين، ولو كان " أن إلىولفت . الحكومة االسرائيلية بنيامين نتانياهو ضئيلة جداً

  ." الفلسطينيةاألراضيكذلك لعمل على تجميد االستيطان في 
  ٢٩/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  طالب لجنة المتابعة العربية عدم توفير غطاء للمفاوض الفلسطيني ت" الديمقراطية" .١٧

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من لجنة المتابعة العربية، عدم بتوفير الغطاء العربي : رام اهللا
، وأن "السالم خيار إستراتيجي"الرسمي مجدداً للمفاوض الفلسطيني لمواصلة المفاوضات تحت شعار 

بالخروج " الخيار اإلستراتيجي"إلى مقاربة سياسية وإستراتيجية جديدة بالجوهر، لتحقيق " لمتابعةا"تذهب 
  .من التناقض العربي الحاد

تكرار توفير الغطاء العربي للمفاوض "، إن ٢٨/٩" قدس برس"وقالت الجبهة في بيان صحفي تلقته 
اهو المتطرفة صلفاً على صلف؛ وتعنتاً على الفلسطيني بالعودة إلى طاولة المفاوضات، سيزيد حكومة نتني

تعنت؛ وكما هو مشهود أمام العالم؛ فالعدو يواصل بكامل أدواته وأساليبه المفتوحة تحقيق أغراضه 
  ".وأهدافه اإلستراتيجية

  ٢٨/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
  تقول أنهم من نشطائها" أنصار السنة"و.. تنفي انتماء الشهداء الثالثة لها" القدسسرايا " .١٨

 يكون أن اإلسالمي نفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد : وكاالت–جمال جمال 
  الذين استشهدوا أمس في غارات إسرائيلية قرب مخيم البريح وسط قطاع غزةالفلسطينيون الثالثة
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الثالثة  وصول جثث الشهداء قال ان أثناء بعدما كان مصدر في الحركة تواجد في المستشفى إليهاينتمون 
الشهداء الذين سقطوا في هذه العملية الجبانة ال "وقالت سرايا القدس في بيان ان . من سرايا القدس

 وأضاف". اإلطالق نشاط جهادي في تلك المنطقة على أييتبعون لسرايا القدس وان السرايا لم يكن لها 
رة بينه وبين سلطة رام اهللا لشن العدو الصهيوني يحاول استغالل استمرار المفاوضات المباش "أنالبيان 

  ".عدوان جديد على شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع
 تشكيالت الجماعات السلفية إحدى بيت المقدس أكناف السنة في أنصار" جماعة أعلنتفي المقابل ، 

 لن تذهب تلك الدماء "أنوتوعدت الجماعات السلفية . في بيان ان الشهداء الثالثة من نشطائها" الجهادية
  ". هدرا وسننتقم لدمائهم المباركة

  ٢٩/٩/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  
   إلى أشدود  وتقتادهامتجهة إلى غزةاليهودية السفينة ال تسيطر علىالبحرية اإلسرائيلية  .١٩

فـي ميـاه البحـر      » إيـرين «سيطر الجيش اإلسرائيلي، أمس، على سفينة صغيرة تحمل اسم          : رام اهللا 
تضامنين يهودا كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة، يحملون أدوية وألعاب أطفـال             المتوسط، وكانت تقل م   

  .وبعض المساعدات اإلنسانية
وقام الجيش اإلسرائيلي بتوجيه تحذير للسفينة التي تحمل تسعة نشطاء من إسرائيل وبريطانيـا وألمانيـا                

يطرت البحرية اإلسرائيلية على    والواليات المتحدة، من مغبة االستمرار في السير نحو القطاع، ومن ثم س           
  .السفينة من دون عنف، واقتادتها إلى ميناء أسدود

» إيـرين «وقال بيان عسكري إسرائيلي إنه جرت السيطرة على طوف يرفع علم بريطانيا ويحمل اسـم                
ـ  . داخل المنطقة التي تعتبرها إسرائيل المياه اإلقليمية لغزة والتي تمتد عشرين ميال بحريا             وف واقتيد الط

  .إلى ميناء أسدود
وأبدى أفي بناياهو كبير المتحدثين باسم قوات الدفاع اإلسرائيلية أسفه لحقيقة أن يجري صرف القـوات                

  .تتعلق باعتراض قارب محمل بالنشطاء» مهمة سريالية«البحرية والمقاتلين عن مهمتنا األساسية إلى 
وهذا األمر مؤسـف بـشكل      . ثارة استفزاز أن الهدف بشكل كامل هو إثارة اهتمام اإلعالم وإ        «وأضاف  

  .»خاص ألننا نتحدث عن مجموعة من اليهود والمواطنين اإلسرائيليين
وكان المتحدث يشير إلى الناشط يوناتان شابيرا وهو طيار سابق في القوات اإلسرائيلية وعضو اآلن في                

ماغوستا بشمال قبـرص نحـو      وكانت السفينة انطلقت األحد من مرفأ فا      . جماعة مقاتلين من أجل السالم    
واستغربت مصادر دبلوماسية كبيرة في إسرائيل حقيقة اختيار منظمي رحلة السفينة           . سواحل قطاع غزة  

اليهودية إلى قطاع غزة ميناء فاماغوستا في شمال الجزيرة القبرصية الذي تحتله تركيا لالنطـالق إلـى                 
  .قطاع غزة

تمييز الجاري بين ما يوصـف بـاالحتالل اإلسـرائيلي          إنه يجب طرح أسئلة حول ال     «: وقالت المصادر 
  .»لقطاع غزة واالحتالل التركي لشمال الجزيرة القبرصية

 ألف قبرصي يوناني قد تم ترحيلهم من الجزء الشمالي من قبرص            ٢٠٠أن نحو   «وأشارت المصادر إلى    
ة التـي تعتـرف     تركيا هـي الدولـة الوحيـد      «، مضيفة أن    »١٩٧٤بعد االجتياح التركي للجزيرة عام      

 السلطات اإلسرائيلية إنه تـم      تووصلت السفينة الحقا إلى ميناء أسدود، وقال       .»بجمهورية شمال قبرص  
اعتقال المواطنين اإلسرائيليين الذين كانوا على ظهر السفينة، بينما ستتكفل وزارتا الخارجية والداخليـة              

 شخصا إلبداء الدعم    ١٥القرب من الميناء    وقد تظاهر في شاطئ أسدود ب     . بشؤون الركاب اليهود األجانب   
لتوجه السفينة إلى قطاع غزة قائلين إن االحتالل اإلسرائيلي هو الذي يعزز حركة حماس مـع أنهـم ال                   

  .يدعمون هذه الحركة
  ٢٩/٩/٢٠١٠الشرق االوسط، لندن، 
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  سحب كتاب تاريخ يعرض الرواية الفلسطينية عن النكبة: "إسرائيل" .٢٠

افادت صحيفة هآرتس االثنين ان ناظرا في مدرسة ثانوية اسـرائيلية جـرى             :  ف ب   ا -القدس المحتلة   
استدعاؤه من جانب المسؤولين عنه بسبب سماحه لمدرس باستخدام كتاب مدرسي غير مرخص يعرض              

وبحسب ما اوردت الصحيفة اليسارية نقال عن مـدرس لـم           . الرواية الفلسطينية عن انشاء دولة اسرائيل     
إن المعلمين في المدرسة الواقعة في سديروت تلقوا االمر في اليـوم الثـاني مـن العـام                  تذكر اسمه ، ف   

ويعرض هذا الكتاب    ".غير مرخص "الدراسي بالتوقف عن استخدام هذا الكتاب ضمن مواد التدريس النه           
قـاطع   من خالل روايتين اسرائيلية وفلسطينية ، ويورد م١٩٤٨تاريخ انشاء دولة اسرائيل في ايار العام    

  .من وجهة نظر فلسطينية تتطرق الى النكبة وتهجير مئات االف الفلسطينيين من منازلهم
  ٢٩/٩/٢٠١٠، الدستور، عمان

  
  تهم سوريين من الجوالن بالتخابر مع بلدهمات "إسرائيل" .٢١

اصـرة  الئحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينـة الن   " اإلسرائيلية"قدمت النيابة العامة    : )آي.بي  .يو  (
 وجهت من خاللها إلى مواطنين سوريين من قرية مجدل شمس في هـضبة الجـوالن                ٤٨المحتلة عام ،  

 ٤٠(ووفقا لالئحة االتهام فإن فارس شاعر       . المحتلة تهمة التخابر مع ضابط في مخابرات بلدهما سوريا          
وسـائل إعـالم    ونقلت  . كانا على اتصال مع ضابط مخابرات سوري        )  عاما ٥٧(وسعيد أبو زيد    ) عاما

قولها إن ضابط المخابرات السورية     ) الشاباك" (اإلسرائيلي"عن مصادر في جهاز األمن العام       " إسرائيلية"
  .يدعى مدحت صالح المسؤول عن قطاع الجوالن في المخابرات السورية 

  ٢٩/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  

   بمساعدة حماس٤٨ من الـ  اثنينتهم فلسطينيينت" إسرائيل" .٢٢
الئحة اتهام، أمـس، ضـد فلـسطينيين مـن          " اإلسرائيلية"قدمت ما تسمى بالنيابة العامة      ): آي.بي  .يو  (

 نسبت إليهما ارتكاب مخالفات ضد أمن الكيان الـصهيوني ومـساعدة            ١٩٤٨األراضي الفلسطينية عام    
فـإن خالـد    ووفقاً لالئحة االتهام     " .إسرائيلية"مقاومين من حركة حماس على تنفيذ عمليات ضد أهداف          

 ألـف دوالر    ١٢٠إغبارية، من مدينة أم الفحم، ومازن محزومة، من مدينة شفاعمرو، حصال على مبلغ              
  " )إسرائيل"من حماس لقاء المساعدة على التخطيط لتنفيذ عمليات ضد 

  ٢٩/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  

   تعاملنا كضيوف طارئين على أرضنا"سرائيلإ": الطيبي .٢٣
 الكنيسيت االسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي إن اسرائيل تعاملنا كضيوف طـارئين            قال النائب في  : عمان

على أرضنا وتطبق اليهودية فقط مع اليهود وان اسرائيل تطالب منذ امد باالعتراف بها كدولة يهوديـة                 
  ".دولة يهودية ديموقراطية" بأنها ١٩٨٤كما نص على ذلك في قانونها االساسي عام 

المفهـوم  "طيبي في محاضرة له في مقر جمعية الـشؤون الدوليـة أمـس بعنـوان                وأضاف الدكتور ال  
االسرائيلي ليهودية الدولة أن الحركة العربية للتحرير والمواطنين العرب في اسـرائيل ال تقبـل بهـذه                 
األطروحة وتطرح بديال لها طرحا يتمثل في دولة متعددة القوميات يتم االعتراف بنا خاللها كأقلية قومية                
تشترك مع البقية في األرض والمؤسسات ما يعطينا الحق باستخدام أمور أخرى كثيرة بينهـا اسـتخدام                 

  .العربية في مدارسنا
واشار الى أن هناك أسبابا رئيسية تجعلنا نرفض الطرح االسرائيلي تتمثل في رفضنا ترسيخ فكرة فوقية                

ونرفضها أيضا ألن القبول بها يعني الغاء حق        اليهودي على العربي التي تحملها أطروحة الدولة اليهودية         
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عودة الالجئين بشكل مسبق وأخيرا أن رؤيتنا مغايرة لرؤيتهم تماما حيث أننا نرى أننا أصحاب األرض                
  . األصليين واعترافنا بيهودية الدولة يرسخ مفهوم الحركة الصهيونية التاريخي

القضية الفلسطينية يتمثل الخيار األول والذي يلقى       واوضح أن هناك ثالثة خيارات أمام االسرائيليين لحل         
 والذي يعنـي    ٢٠٠٢قبوال عربيا واسالميا ودوليا بحل الدولتين كما طرحته المبادرة العربية للسالم عام             

 وجعـل القـدس الـشرقية عاصـمة للدولـة           ٦٧انسحابا اسرائيليا كامال من األراضي التي احتلت عام         
خيار الثاني بالدولة الواحدة والذي يشكل كابوسا لهم على الرغم من ظهـور             الفلسطينية الناشئة ويتمثل ال   

بعض األصوات اليمينة مؤخرا التي تنادي بذلك من دون ان تشمل قطاع غزة اال أن األغلبية ال تقبل به                   
، اما الخيار الثالث فهو الوضع القائم والذي يمثل الخيـار األمثـل للغالبيـة وخـصوصا المـستوطنين                   

ائيلي مرتاح للوضع القائم واالقتصاد ينمو بشكل جيد واألمن مستتب وال وجود ألي عبء علـى                فاالسر
  .االحتالل

عـرب الـداخل    : واختتم بالقول أن اسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين أمنيا من خالل مـستويات خمـسة             
لى اننا معنيـون    وفلسطينيوا القدس والفلسطينيون غرب الجدار وشرق الجدار وفلسطينيوا غزة ، مشيرا ا           

  .بانهاء االحتالل بموازاة نهجنا في مواجهة العنصرية والمطالبة بالمساواة
  ٢٩/٩/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
   فلسطيني مقابل مقتل يهودي واحد٥٠٠عضو كنيست يطالب بقتل  .٢٤

 فلـسطيني   ٥٠٠قتل  إلى  دعا عضو الكنيست من نفس الحزب ميخائيل بن اري          : ـ وليد عوض   رام اهللا 
ونشرته االثنين حـول عـدد      ' بتسيلم' مقتل يهودي واحد، وذلك تعقيبا له على تقرير اعدته منظمة            مقابل

  .٢٠٠٠عام ) سبتمبر(الذين سقطوا من الجانبين االسرائيلي والفلسطيني منذ اندالع االنتفاضة في ايلول 
حتى وفقا  ' ن القتلة المخربي'لقد علمتنا قضية الجندي شليط ان كل جندي اسرائيلي يساوي مئات            'واضاف  

 من االعداء ومؤيديهم يعتبر كمية قليلة وغير كافية في حرب ضد            ٦٠٠٠للطريقة العربية، لذلك فان قتل      
 فلـسطيني  ٥٠٠عدو بهيمي ال يحمل أي قيمة لحياة البشر، وحتى نتمكن من لجم االرهاب يجب ان نقتل                 

اة شروط اعتقال المخربين مـع شـروط         كما هو الحال اليوم اضافة الى مساو       ٦مقابل كل يهودي وليس     
  .'البئر التي يوجد فيها شليط

  ٢٩/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  المحكمة العليا اإلسرائيلية تسمح للمستوطنين طرد عشرات العائالت المقدسية من منازلها .٢٥

يمينية فـي   اصدرت المحكمة العليا االسرائيلية مؤخرا قرارا يسمح للجمعيات االستيطانية ال          :وليد عوض 
القدس المحتلة بطرد عشرات العائالت المقدسية من منازلها في حي الشيخ جراح خالل االيـام القريبـة                 

  .القادمة 
االسرائيلية الثالثاء ان قضاة المحكمة العليا ردوا اعتراضا قدمه مقدسيون علـى            ' هآرتس'وبينت صحيفة   

غرب حي الشيخ جراح، واقرت في المقابـل        قرار سابق لمحكمة ادنى بشأن ملكيتهم لقطعة ارض كبيرة          
وهيئات اخرى تملك االدلة علـى ان       ' دائرة حراسة امالك الغائبين   'ان ممثلي المستوطنين وما يسمى بـ       
  .قطعة االرض المذكورة مملوكة لليهود

وتطبيقا لقرار المحكمة هذا سيطرد مسؤولو الجمعيات االستيطانية ثالث عائالت فلسطينية من منازلهـا              
ي الشيخ جراح خالل االيام القادمة بعد انقضاء مفعول ما يسمى عقود االيجار معهـا، وسـيتم اسـكان              ف

  .عشرات العائالت اليهودية مكانهم
  ٢٩/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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  لن تسمح بإسقاط نتنياهو كلّما أحرزت المفاوضات تقدماً" كاديما: "تساحي هنغبي .٢٦
المعارضة ستواصل تـوفير    " كاديما"ي اإلسرائيلي، تساحي هنغبي أن كتلته       أكّد النائب البرلمان  : الناصرة

شبكة األمن والحماية لالئتالف الحكومي الحالي، إذا ما سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المضي               
  .قدماً في العملية السلمية

ما لن تـسمح لمعارضـي      إن كادي "،  )٢٨/٩(وقال هنغبي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثالثاء          
، وفق قوله، مشيراً إلى أن تـل        "نتنياهو داخل االئتالف الحكومي بإسقاطه كلما أحرزت المفاوضات تقدماً        

  .أبيب تسعى إليجاد صيغة حل ثنائي تفسح المجال لمواصلة المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية
اسـتئناف  "إلسرائيلية إلى العمل وفق مبـدأ       وكان رئيس الحزب، حاييم رامون قد دعا رئيس الحكومة ا         

، متعهـداً   "أعمال البناء في الكتل االستيطانية الكبرى فقط، وتجميدها في المستوطنات المعزولة األخرى           
  .، وفق قوله"منع سقوط نتنياهو ما إذا هدد اليمين المتطرف حكومته"بـ 

  ٢٨/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
    في إيران» وكسنتست«الموساد مصدر الفيروس ": هآرتس" .٢٧

أمس أن الهجوم الكومبيوتري على مفاعل بوشهر يشير         يوسي ميلمان » هآرتس«كتب المعلق األمني في     
وأشار إلى أن الغاية من مثل هذا الهجـوم  . إلى حدث ليس فريدا من نوعه في مجال الحرب السيبرنتيكية       

ات من حواسـيب الخـصم عـن        استخالص معلوم : مزدوجة» دودة«الفيروسي الذي يتم بطريقة إدخال      
أو إدخال فيروس يـضرب     » دودة«، والثاني زرع برنامج     »حصان طروادة «طريق إدخال برامج تسمى     

  . الحاسوب أو يشل منظومة متطورة تعتمد على الحاسوب
وكتب أنه سبق ونشر أن إسرائيل شلت منظومة الرادارات السورية، وهـو مـا حـال دون اكتـشاف                   

وقال إنه إذا كانـت عمليـات شـل         .  منشأة دير الزور   ٢٠٠٧ قصفت في أيلول     الطائرات الحربية التي  
منظومات الرادار في الماضي تتم عبر أجهزة الحرب األلكترونية بإطالق موجات كهرومغناطيسية تشل             
وتشوش عمل أجهزة الرادار، فإن التقديرات في السنوات األخيرة تعاظمت حـول أن شـل الـرادارات                 

  . ق فيروسالسورية تم عن طري
وذكر ميلمان بأنه سبق ونسبت إلسرائيل قدرات في مجال الحرب السيبرنتيكية بينها ما أعلن في وسـائل          
اإلعالم اللبنانية حول نجاح االستخبارات اإلسرائيلية في غرس برامج تجسس في شبكة الهاتف الخلـوي               

  .  مستخدمي الشبكةوأشار إلى أن هدف هذه العملية هو سرقة معلومات ومتابعة. اللبنانية
  ٢٩/٩/٢٠١٠السفير، بيروت، 

  
  ةاحباط محاولة نقل ألغام وقذائف بطائرة إسرائيلي .٢٨

العبرية أن رجال األمن فـي شـركة الطيـران          » هآرتس«ذكرت صحيفة   :  سمر خالد  -القدس المحتلة   
ائف الصاروخية إلى   اكتشفوا الليلة قبل الماضية محاولة إلدخال شحنة من األلغام والقذ         ) العال(اإلسرائيلية  

وبينت الصحيفة أن القضية أحيطت بالكتمـان التـام،          .إحدى طائرات الشركة في مطار تورونتو الكندي      
  .ويجري اآلن التحقيق في مالبسات الحادث

  ٢٩/٩/٢٠١٠الرأي، عمان، 
  
  الهيئة اإلسالمية المسيحية تحذر من خطر يتهدد الهوية الدينية للقدس .٢٩

 حذَّر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حسن :لد سمر خا-القدس المحتلة 
خاطر من أن آثار وثمار مشاريع ومخططات التهويد المستمرة تنبئ بحجم الكارثة التي توشك أن تعم 

حجم الجماعات اليهودية التي باتت تجتاح القدس وساحة ": وقال خاطر إن. المدينة ومقدساتها وأهلها
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 ٤٠ "المظلة"، مبينًا أن هذه األعداد تجاوزت في االحتفال بعيد "لبراق والمسجد األقصى في تزايد مستمرا
وأكد أن هذا العدد مرشح للزيادة في األعياد القادمة، بسبب قرب استكمال مشروعي  .ألف مستوطن

مصراعيها أمام القطار والمصعد الكهربائي، وهو ما من شأنه أن يفتح أبواب القدس واألقصى على 
وأوضح أن مسألة الوصول إلى األقصى من قلب غربي القدس أو من أي . مئات اآلالف من المستوطنين

مستوطنة في محيط المدينة لن يستغرق سوى دقائق معدودة، األمر الذي سيجعل من تدفق اليهود إلى 
  . وبصورة مستمرة ومتزايدة سهالًساحة البراق والمسجد األقصى أمراً

  ٢٩/٩/٢٠١٠ي، عمان، الرأ
  
   تعني التنازل عن حق العودة لالجئين"إسرائيل"الموافقة على يهودية :  صرصورإبراهيمالشيخ  .٣٠

منذ العام ) الجناح الجنوبي(يرى رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني:  تغريد الرشق-عمان 
 حملة ٤٨ تتعامل مع عرب "ئيلإسرا" أن وعضو الكنيست اإلسرائيلي الشيخ إبراهيم صرصور، ١٩٩٨

، بحسب تعبيره، "الخطر الحقيقي" كما تتعامل مع كل الفلسطينيين، فهي تعتبرهم الجنسية اإلسرائيلية تماماً
 "إسرائيل" العرب فال يرون من أما اليهود، أبنائها على إال ال تطبق ديمقراطيتها "إسرائيل" أنكما يعتقد 

 يتواصل ذلك مستقبال وان أن المتعلق بيهوديتها، ويبدي تخوفه من التي تزعم الديمقراطية سوى الجزء
 أصر، المطلب الذي "إسرائيل" طمس تام للهوية الفلسطينية، في حال تم االعتراف بيهودية إلىيؤدي 

  .عليه نتنياهو في المفاوضات المباشرة التي انطلقت في واشنطن وشرم الشيخ والقدس المحتلة
موافقة الفلسطينيين على يهودية الدولة لها عدة تبعات منها التنازل عن "أن صور براهيم صروأكد الشيخ إ

 ، ويبقى حق العودة محفوظاًإليهاحق العودة لالجئين الفلسطينيين، فهذه الدولة اليهودية تقرر من يأتي 
 اليهودية  يهودية، كذلك الدولةأصول من أو لليهود وفقا لقانونهم الذي يعطي الجنسية لمن كان يهودياً

 قاطن بمعنى عابر سبيل غير أيضاً كل من يتواجد من غير اليهود في داخل حدود الدولة هو أنتعني 
، ليس فقط ٤٨هذا تنازل تاريخي من الشعب الفلسطيني عن داخل حدود الـ : " وأضاف."مرغوب فيه

 ال أننا، بمعنى ) األماكن المقدسةالحضارة، التاريخ، الثقافة،( األحالم التاريخية وإنمادولة أو كيانا سياسيا 
  ."نملك شيئا كفلسطينيين

  ٢٩/٩/٢٠١٠الغد، عمان، 
  
   مقدسيا٣٤ًمواجهات سلوان تتجدد واعتقال  .٣١

 بين المقدسيين وقوات ٢٨/٩/٢٠١٠اندلعت مواجهات صباح الثالثاء :  محمد القيق– القدس المحتلة
ينهم أربع نساء في بلدة سلوان والبلدة القديمة  ب مقدسيا٣٤ًاالحتالل التي نفذت حملة اعتقاالت طالت 

أقدمت قوة إسرائيلية على اقتحام البلدة القديمة بالقدس واعتقال زوجة ناصر أبو كما . بالقدس المحتلة
  . قوس رئيس نادي األسير بالمدينة المقدسة وتسليم نجلها بالغا لمراجعة المخابرات اإلسرائيلية

  ٢٨/٩/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
   مئات المستوطنين يقتحمون مقام يوسف:نابلس .٣٢

اقتحم مئات المستوطنين يوم أمس، األحياء الشرقية لمدينة نابلس، وعربدوا في :  ردينة فارس- غزة
وأفادت مصادر  .مقام يوسف، بحجة إقامة الصلوات اليهودية لمناسبة األعياد اليهودية المزعومة

طنين متطرفين، دخلت إلى المدينة، بحراسة عدد كبير من آليات فلسطينية بأن عدة حافالت تقل مستو
وأشارت تلك المصادر إلى أن جيش االحتالل سيطر على مدرسة للبنات قريبة من . جيش االحتالل

  .المقام، فيما أمضى المستوطنون ساعات طويلة داخل المقام
  ٢٩/٩/٢٠١٠عكاظ، جدة، 
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  طينيين وقراهم في نابلسالمستوطنون يعيثون فساداً في أراضي الفلس .٣٣

 كم جنوب مدينة ٢٨، أطراف قرية قريوت، أمسهاجم مستوطنون متطرفون :  أحمد رمضان-رام اهللا 
وقال سكان خربة سرى المالصقة، إن المستوطنين تدفقوا إلى . نابلس، واقتحموا عددا من المنازل

  .المنطقة يمتطون خيوال ويحملون أنصاال وهراوات، وهددوهم بالقتل
وهاجم مستوطنون متطرفون من مستوطنة ايتمار الزيتون في بلدة عورتا جنوب شرقي نابلس، وشرعوا 

  .بسرقة ثمار الزيتون في أحدث اعتداء يشنه المستوطنون على بلدات في المحافظة أمس
المقامة على أراضي قريتي دير استيا وحارس شمال غرب محافظة " رفافا"وأقدم مستوطنو مستوطنة 

وأوضحت مصادر محلية أن هذه األراضي . أمسعلى تجريف أراضي محاذية للمستوطنة، ظهر سلفيت 
  .تعود للمواطن يعقوب عودة سلطان من قرية حارس

  ٢٩/٩/٢٠١٠، بيروت، المستقبل
  
  االحتالل يعتقل تلميذاً في الخليل ويتسبب بكسر ساق آخر ومستوطن يدهس شاباً في نابلس .٣٤

 من مدرسة الخليل األساسية للبنين في البلدة تالل اإلسرائيلي أمس تلميذاً اعتقلت قوات االح:رام اهللا
  .القديمة، وتسببت في كسر ساق تلميذ آخر

قالت مصادر أمنية إن جنود االحتالل داهموا الليلة قبل الماضية، الحي الشرقي في مدينة طولكرم، و
  .لعبث بمحتوياتهواعتقلت المواطن سامح محمود أبو سفاقة، بعد مداهمة منزله وا

أصيب شاب بجروح مختلفة، مساء أول من أمس بعد دهسه من قبل مستوطن على الطريق الواصلة كما 
وأوضحت مصادر محلية أن جنود االحتالل اختطفوا المصاب  .بين بلدتي حوارة وبيتا في محافظة نابلس

  .كجهولةالذي لم تعرف هويته بعد، من سيارة إسعاف فلسطينية وتم نقله إلى جهة 
  ٢٩/٩/٢٠١٠، بيروت، المستقبل

  
  من الخليل" طفل"قرر إبعاد ياالحتالل  .٣٥

، أمس، قراراً هو "عوفر"اتخذت محكمة االحتالل في معسكر ": وكاالت"، "الخليج "- فلسطين المحتلة 
 ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية عن أمجد .األول من نوعه يقضي بإبعاد طفل عن منزله في مدينة الخليل

أصدرت حكمها بإبعاد الطفل كرم خالد " عوفر"النجار مدير نادي األسير أن محكمة االحتالل في سجن 
دعنا عن بيت عائلته في مدينة الخليل حتى انتهاء اإلجراءات القانونية، وأمرت باإلفراج عنه بعد اعتقال 

  .دام ثمانية أيام
  ٢٩/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   على سفينة يهودية متجهة إلى غزة"إسرائيل"الحصار تستنكر سيطرة اللجنة الشعبية لمواجهة  .٣٦

استنكرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار محاصرة الزوارق الحربية اإلسرائيلية سفينة : رام اهللا
كانت تقل متضامنين يهودا كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة، يحملون أدوية التي و، "إيرين"التضامن 

وشددت على حق السفينة المدنية في الوصول لغزة ، ض المساعدات اإلنسانيةوألعاب أطفال وبع
ودعت اللجنة . واالطالع على آثار الحصار من أجل العمل على كسره ونقل رسالة المحاصرين للعالم

المجتمع الدولي والجهات المعنية والمسؤولة وجميع أحرار العالم للتدخل السريع من أجل حماية السفينة 
ة وطاقمها وتأمين وصولهم إلى غزة، كحق لهم وكذلك حق للشعب الفلسطيني في استقبال السلمي

  .المتضامنين معه عبر ممره المائي
  ٢٩/٩/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن، 
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   فلسطينيا٧٤٠٧ً منذ اندالع انتفاضة األقصىقتلت " إسرائيل: "منظمة التضامن الدولي .٣٧

 كشف تقرير لمنظمة التضامن الدولي :ل بنات، الوكاالتعبد الرؤوف أرناؤوط، وائ: رام اهللا، غزة
 شهداء سقطوا بيد قوات االحتالل منذ اندالع انتفاضة األقصى الثانية في ٧٤٠٧لحقوق اإلنسان أن 

 حتى "إسرائيل" امرأة، فيما بلغ عدد الشهداء الذين اغتالتهم ٤٧٦ طفال، و١٨٥٩، بينهم ٢٨/٩/٢٠٠٠
  . وحده٢٠٠٨ عام ٣٧٨ والقيادات الفلسطينية، منهم  شهيدا من الكوادر١٢٦٩اليوم 

 ١٤٦٠، بينهم ما يزيد عن ٢١١٢ بلغ حوالي ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وأشار التقرير إلى أن عدد شهداء عامي 
وبين التقرير أن النصيب األكبر من .  من النساء١١٦ طفال و٤٣٧سقطوا في حرب غزة األخيرة منهم 

  . شهيدا من إجمالي عدد الشهداء٥١٢٢ الشهداء كان في غزة حيث وصل عددهم إلى
  ٢٩/٩/٢٠١٠، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
   منذ اندالع انتفاضة األقصى في قطاع غزة فلسطينيا٤٦٦١ًقتلت " إسرائيل: "مركز الميزان .٣٨

أشار مركز الميزان لحقوق اإلنسان، في بيان أصدره بمناسبة مرور عشر سنوات على اندالع انتفاضة 
قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة، والجرائم ضد أن األقصى، إلى 

وحسب مصادر . اإلنسانية، وتنتهك قواعد القانون الدولي اإلنساني، ومبادئ حقوق اإلنسان، بشكل منظم
 بالسكان الرصد والتوثيق الميداني في مركز الميزان، فإن حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت

 ارتفاعها المضطرد خالل السنوات المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة جراء تلك االنتهاكات، واصلت
العشر المنصرمة، نتيجة تصعيد قوات االحتالل من انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة، حيث قتلت تلك القوات 

 ٥٦٨٧ منزل سكني، من بينها ١٨٨٦٢ودمرت .  سيدة٢٢١ طفالً، و١٠٦٠ فلسطينياً، من بينهم ٤٦٦١
 منشأة عامة، ٩٩٠ودمرت . راضي الزراعية دونماً من األ١٣١٧٤وجرفت . منزل دمرت بشكل كلي

 منشأة ٥١٨ منشأة تجارية، و٢٠٠٦كما دمرت . من بينها المدارس ودور العبادة والمؤسسات المختلفة
  . مركبة١٢٢١فيما دمرت . صناعية

  ٢٨/٩/٢٠١٠، مركز الميزان لحقوق اإلنسانموقع 
  
  ١٩٦٧ ألف من ٨٠٠ و٢٠٠٠ ألف أسير منذ عام ٢٧": شؤون األسرى" .٣٩

 طفل أقل ٨٠٠٠ امرأة و٨٢٠، بينهم ٢٠٠٠ ألف مواطن منذ عام ٧٢اعتقلت قوات االحتالل : رام اهللا
، عن أوضاع األسرى أمسوأفادت وزارة شؤون األسرى والمحررين في تقرير أصدرته،  . عاما١٨ًمن 

وات العشر لمناسبة الذكرى العاشرة الندالع انتفاضة األقصى، بأن سلطات االحتالل أصدرت خالل السن
 ٢٢وبينت أن األسرى يقبعون في أكثر من  . ألف أمر اعتقال إداري بحق المعتقلين٢١الماضية كذلك 

 ألف ٨٠٠ وصلت إلى ١٩٦٧سجناً ومعسكراً ومركز توقيف وتحقيق، وأن حاالت االعتقال منذ عام 
  .فلسطيني وعربي

، من ١٩٩٤ اتفاقية أوسلو عام  أسرى وهم القدامى المعتقلون ما قبل٣٠٨وكشف التقرير عن وجود 
 أسيرا يقضون أكثر من عشرين عاماً أقدمهم األسيران نائل وفخري البرغوثي اللذان يقضيان ١٣٠بينهم 
  . عاما في السجون٣٣

 أسير فلسطيني وعربي من ٧٠٠٠وأشار التقرير إلى أن عدد األسرى حتى األول من هذا الشهر بلغ 
 هو األسير حسن زاهي  وأن أقدم المعتقلين إدارياً، والئحة اتهام أسير إداري دون محاكمة٢٠٠بينهم 

  .٢٠٠٧الصفدي من مدينة نابلس الذي اعتقل يوم في حزيران 
 أسيرا، فيما ٤٢ عبر الحدود الدولية لفلسطين، "إسرائيل"وبلغ عدد أسرى الدوريات، وهم الذين تعتقلهم 

  .الدامون وعزل الرملة، موزعات ما بين سجون هشارون و٤٠بلغ عدد األسيرات
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 أسيرا في العزل االنفرادي ٢٠عاماً، و١٨-١٦ طفالً قاصراً ما بين ٢٨٠ويقبع اآلن في سجون االحتالل 
  . سنوات في العزل٥ أسيراً أمضوا ما يزيد على ١٤منهم 

  . حالة١٥٠٠وأظهر التقرير أن عدد األسرى المرضى يبلغ 
 أسرى وعدد األسرى من قطاع ٢٠٤، ١٩٤٨الداخل  أسرى وعدد أسرى ٢٠٣ويبلغ عدد أسرى القدس 

  ".المقاتل غير الشرعي"  عليهم ما يسمى بـ"إسرائيل" أسرى طبقت ٥ أسيرا من بينهم ٦٩٨غزة يبلغ 
 أسرى سقطوا جراء التعذيب واإلهمال الطبي واالعتداء ٢٠٣ إلىووصل عدد شهداء الحركة األسيرة 

  .المباشر عليهم داخل السجون
 وأسرى  أسيرا٣١٢٠ً فكشف التقرير، أن عدد أسرى حركة فتح يبلغ المعتقلين فصائلياًوحول توزيع 

 ٦٧٨ اإلسالمي أسيرا وأسرى الجهاد ٣٢٠ أسيرا وأسرى الجبهة الشعبية يبلغ ١٥٢٦حركة حماس يبلغ 
  . أسيرا١٦٨ً، وأسرى الجبهة الديمقراطية أسيراً

  ٢٩/٩/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،
  
  سنواصل التحضير لمؤتمرنا ولن تخيفنا حمالت المداهمة: سطينية في أمريكاشبكة الجالية الفل .٤٠

 ستواصل العمل على تنظيم المؤتمر الشعبي إنهاقالت شبكة الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة : لندن
قوقنا ح"كتوبر القادم دفاعاً عن أ /األول تشرين أواخرالفلسطيني في الواليات المتحدة المزمع عقده في 

 إلى منها إشارة في " بناء مؤسساتنا وتعزيز دور الجالية الفلسطينيةإعادة ومن اجل الوطنيةوثوابتنا 
 من أصل األمريكي، بينهم الناشط أمريكيين ونشطاء أعضاءعمليات المداهمة التي تعرضت لها بيوت 

 في األمريكيةالعمل العربية  للمؤتمر الشعبي ورئيس شبكة ةالتنظيمي دية عضو الهيئة أبوفلسطيني حاتم 
لن يهربوا " النشطاء الفلسطينيين إنوقالت مصادر فلسطينية في شبكة الجالية الفلسطينية  .مدينة شيكاغو

 موجة العنصرية المتصاعدة ويقفوا بصالبة ضد سياسة نمن هذه المواجهة المفروضة عليهم وسيواجهو
  ."الصهيوني في واشنطناليمين المتطرف وحليفه الطبيعي العنصري اللوبي 

محاولة للتصيد " هي - اف بي اي - ن الحملة التي شنها مكتب التحقيقات الفيدرالية  أشارت المصادرأو
 الذي يجعل من حركة التضامن مع شعبنا في تزايد مستمر حتى داخل األمروالتخويف تقوم بها الحكومة 

  ."تهاامريكا ، الن قضية الحرية هي قضية واحدة وال يمكن تجزأ
 مؤسسات فلسطينية وعربية وعشرات القوى السياسية إن شارلوت كييتس األمريكيةوقالت المحامية 

 ومراكز حقوقية في البالد استنكرت الحملة التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وان هناك األمريكية
 من أكثر اعتصامات ستجري في أن نتأعلكما .  للجالية الفلسطينية ونضالها وحقوقها المدنية واسعاًتأييداً
  .مبررةال ضد حملة المداهمات غير -  مكاتب االف بي اي أمام والية ١٥

  ٢٩/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  كل علنيشال زالت غزة عاجزة عن التصدير ب: األمم المتحدة .٤١

االمـدادات  ان حجـم    ) اغسطس(ذكر تقرير لالمم المتحدة في آب       : نضال المغربي  -  قطاع غزة  ،رفح
 في المئة عما كانـت      ٨٠ شاحنة في المتوسط في كل اسبوع بزيادة بنسبة          ١٠٠٦لغزة يبلغ حاليا حمولة     

  ).يونيو(عليه في حزيران 
غير كافية لتعويض تراجع كبير للواردات عما كانـت         ' التطورات االيجابية 'وقالت االمم المتحدة ان هذه      

  .٢٠٠٧علية قبل الحصار في عام 
كل علني ولحين السماح بدخول كميات كافية مـن         شذلك ال زالت غزة عاجزة عن التصدير ب       وفضال عن   

  .الصلب واالسمنت ال تستطيع إعادة بناء المصانع التي كانت تنتج من قبل سلعا للتصدير
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 شن لمنع حماس من اطالق      ٢٠٠٩ واوائل   ٢٠٠٨ودمرت معظم المصانع في هجوم إسرائيلي في اواخر         
  . إسرائيل صواريخ على شمال

  .وال زالت الوظائف في الصناعة التحويلية نادرة والعمل تحت االرض في االنفاق خطيرا كما هو دائما
وينبغي على العمال الهروب من المنطقة كلما اطلق النشطاء في غزة صاروخا على إسرائيل الدراكهـم                

  .أن االنفاق الهدف المفضل للرد االنتقامي للطائرات اإلسرائيلية
وتتفشى البطالة في غزة وتعتمد اكثر مـن        . ول االمم المتحدة ان غزة تحتاج تجارة تصدير مشروعة        وتق

اي وقت مضى على المعونة ومن المستحيل استقرار االوضاع االقتصادية على المدى الطويل في ظـل                
  .الظروف الحالية

٢٩/٩/٢٠١٠، القدس العربي، لندن  
  
  "موت سريري"السياحي بغزة بعدما دخل في نقابي فلسطيني يحذر من انهيار القطاع  .٤٢

 حذر نقابي فلسطيني من انهيار كامل للقطاع السياحي في قطاع غزة، والذي وصفته بأنه في حالة :غزة
، بسبب الحصار اإلسرائيلي، وتدهور الوضع األمني بسبب االحتالل، مطالباً السلطة "موت سريري"

  ".الذي يعتاش منه مئات العائالت الفلسطينية"ذ هذا المجال، الفلسطينية والحكومة في غزة بالتدخل إلنقا
وأكد صالح أبو حصيرة، رئيس هيئة المطاعم والفنادق السياحية في قطاع غزة في بيان صادر عن 
الهيئة في يوم السياحة العالمي، أن القطاع السياحي في قطاع غزة يمر منذ ثالث سنوات بوضع كارثي، 

مني بالنسبة للمنشآت السياحية، وخصوصاً بعد إغالق العديد من المنشآت سبب تدهور في الوضع األ
  . وحرق بعضها األخر األمر الذي أدى إلى تراجع الحركة السياحية

  ٢٨/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
  مصرنفاق تسير في اتجاه ألالتجارة عبر او... غزة تُوقف أنشطتهامعظم أنفاق ": رويترز" .٤٣

 خففت أن التهريب في غزة منذ أباطرة أنشطة تراجعت كثيراً : نضال المغربي- قطاع غزة /رفح
 إلى القطاع وحولها البعض إلى للتخلي عن تهريب السلع األنفاق حصارها لدرجة دفعت تجار "إسرائيل"

 أو نفق ٢٥٠٠ البالغ عددها األنفاق معظم وأغلق عدد كبير من المهربين أنشطةوتوقف  .التصدير لمصر
 األنفاق تكيف مع الوضع وحول نشاطه للتصدير عبر األنفاقن عددا قليال من تجار ولك .لم تعد مستخدمه

 تجارة إنها "األنفاق خليل من غزة الذي يدير احد هذه أبووقال  . غزةأماملمصر وهي السوق الوحيدة 
 يجري نقل السلع عبر ما أنوهو يعتقد " إسرائيلمربحة في ظل عدم وجود تصدير من خالل المعابر مع 

  .األقل عامال على ١٢ ويعمل في كل منها  نفقا٢٠ً إلى ١٥بين 
نحن "  مصرإلى من رفح األرضوقال عامل يضع قناعا بينما يقوم بتعبئة حقائب للرحلة القصيرة تحت 

  ." البيض والبط والدجاجإلى إضافةالومنيوم ونحاس وخردة  ..نصدر مواد خاما
  ١٧/٩/٢٠١٠وكالة رويترز، 

  
  مارات للدراسات لجامعات ومكتبات في فلسطين كتاب من اإل٨٥٠٠ .٤٤

وزعت جمعية البيارة في فلسطين نحو ثمانية آالف وخمسمائة كتاب من إصدار مركز : أبوظبي
اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية في أبوظبي، على الجامعات الفلسطينية وبعض المكتبات 

ه لدعم مكتبات الجامعات والمؤسسات التعليمية في العامة، حيث قدم المركز هذه اإلصدارات كهدية من
  .فلسطين وإثراء البحث العلمي، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين لدى اإلمارات وشركة أرامكس



  

  

 
 

  

            ٢٣ ص                                     ١٩٢٢:         العدد       ٢٩/٩/٢٠١٠األربعاء  :التاريخ

وتضمنت هذه الكتب العديد من العناوين والدراسات في مجاالت سياسية وعلمية وتاريخية وبحثية 
ية، وهي عبارة عن جميع اإلصدارات التي صدرت عن مركز مختلفة، باللغتين العربية واإلنجليز

  . وحتى نهاية العام الماضي١٩٩٤اإلمارات منذ تأسيسه عام 
  ٢٩/٩/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 

  
   ألف فلسطيني قصدوا المستشفى الميداني األردني في غزة٣٢٠ .٤٥

استشاري طب األطفال إن    قال مدير المستشفى الميداني األردني الدكتور نضال يونس         :  حامد جاد  -غزة  
عدد الحاالت التي استفادت من الخدمات الطبية التي قدمها المستشفى العسكري الميداني األردني بلغـت               

التي بدأت في السادس والعشرين من      " ١غزة  " ألف حالة، وذلك منذ بدء المرحلة األولى للمستشفى          ٣٢٠
بـ الغد أن معدل عدد مواطني غزة        ديث خاص وأوضح يونس في ح    .العام الماضي ) يناير(كانون الثاني   

الذين يقصدون المستشفى األردني بات يتجاوز ألف مريض يوميا مبينا أن إجمالي عدد الحاالت المرضية               
التي باشرت عملها قبل اقل من       " ١٠غزة  "بلغ منذ انطالق المرحلة الحالية من عمل المستشفى الميداني          

  .عشرة أيام نحو ثمانية آالف حالة
 عمليـة   ٣٢٥٠ولفت إلى أن المستشفى الميداني األردني أجرى خالل العشرين شهرا الماضـية نحـو               

 ٢٤١٥نحـو   " المبيـت   " عملية جراحية صغرى وبلغ عدد حاالت الدخول         ٣٢٦٠جراحية كبرى ونحو    
طن  ألف مـوا   ١٦٦حالة فيما بلغ عدد المستفيدين من التحاليل المخبرية التي أجراها المستشفى أكثر من              

  .من قطاع غزة
  ٢٩/٩/٢٠١٠، الغد، عمان

  
  في السجون االسرائيلية مع األسرى قاء تضامنيل: بنانل .٤٦

، عقد لقاء تضامني مع االسرى والمعتقلين في الـسجون    "لجنة االسرى اللبنانيين والفلسطينيين   "بدعوة من   
طنية والفصائل الفلسطينية   االسرائيلية في نقابة الصحافة حضره النائب قاسم هاشم وممثلون لالحزاب الو          

  .وفاعليات
الشيخ عطااهللا حمود،   " هيئة االسرى والمعتقلين  "وتحدث على التوالي نقيب الصحافة محمد بعلبكي، ممثل         

والقى كلمة فصائل منظمـة التحريـر       " تحالف القوى الفلسطينية  "حسن زيدان باسم    . هاشم سمير القنطار  
  .ابو جابر"  الشعبيةالجبهة"الفلسطينية المسؤول السياسي عن 

 ٢٩/٩/٢٠١٠، النهار، بيروت
  
  دون توقف االستيطان ولدينا بدائل للتعامل مع الفشلالمفاوضات لن تستمر : وسىعمرو م .٤٧

قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن االجتماع القادم للجنة مبـادرة الـسالم                : القاهرة
المقبل، سيتركز على البحث في كيفية مـساعدة رئـيس          ) أكتوبر(ل   تشرين أو  ٤العربية، المقرر االثنين    

السلطة الفلسطينية محمود عباس، ودعم موقفه ضد االستيطان اإلسرائيلي، مـشيرا إلـى أن االجتمـاع                
سيخصص لمناقشة تطورات األوضاع المعقدة للمفاوضات وخاصة موضوع االستيطان، والذي شدد على            

  ".ما بهذه العملية، وأنه مقياس نجاحها أو فشلهاموضوعا رئيسيا وحاك"اعتباره 
وأوضح موسي أن رئيس السلطة الفلسطينية، سيشارك في االجتماع الطارئ للجنة مبادرة السالم العربية،              
الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية مساء يوم االثنين المقبل، وقال في تصريحات للصحفيين اليوم               

 من نيويورك، أن استمرار االستيطان يعد أمرا خطيرا للغاية، ولفت إلي أنـه  بعد عودته ) ٢٨/٩(الثالثاء  
  "أين هذه التعهدات ؟ وهل أسقطت؟: "كانت هناك تعهدات سابقة بشأنه، وتساءل 
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وردا على سؤال حول طلب مسئولين أمريكيين من الدول العربية تطوير مبادرة السالم العربية، واتخـاذ                
وأضاف " ال تغيير وال تبديل في مبادرة السالم العربية       "ئيل أجاب موسي بأنه     خطوات تشجيعية تجاه إسرا   

موقفنا واضح من هذا، كما أن موقفنا واضح من استمرار بقاء المبادرة سواء ما يتعلق بتفعيلهـا أم                  "بأن  
  ". ال

المقبل، برئاسة  وكان قد تقرر رسميا عقد االجتماع الطارئ للجنة مبادرة السالم العربية مساء يوم االثنين               
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر و وزير خارجيتها بناء على طلب رسمي من مندوبيـة                   

  .فلسطين وعبر اتصال هاتفي للرئيس الفلسطيني باألمين العام للجامعة
  ٢٨/٩/٢٠١٠، قدس برس

  
   فرصة إضافية لتحقيق السالم"إسرائيل"أبو الغيط يأسف إلضاعة  .٤٨

لتسبب إسرائيل في إضاعة فرصـة      « وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عن أسفه          أعرب: القاهرة
من الغريب أن هناك دوائر تسعى إلى الدفاع عن مثل تلـك الخيـارات              «: وقال. »إضافية لتحقيق السالم  

ي على  الخاطئة وتبريرها بدالً من االمتثال للمطالبات الدولية بوقف هذا العبث االستيطاني الذي يكاد يقض             
  .»العملية التفاوضية في مستهلها

 ٦٥وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن أبو الغيط التقى على هامش مشاركته فى أعمـال الـدورة                  
وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي        . للجمعية العامة نظيره التركي أحمد داود أوغلو      

ة الشرق األوسط، ولفت الوزير أبو الغيط الى تعثر المفاوضات          إلى أن الوزيرين بحثا األوضاع في منطق      
 اإلسرائيلية بسبب تعنت الجانب اإلسرائيلي وإصـراره علـى خيـار اسـتئناف النـشاط                -الفلسطينية  

  .االستيطاني بدالً من التركيز على إنجاح العملية التفاوضية
 ٢٩/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن

 
  عربية بالتواطؤ لدفن تقرير غولدستون الحكومات ال يتهممركز حقوقي مصري .٤٩

اتهم مركز حقوقي مصري الحكومات العربية بالتواطؤ لـدفن تقريـر غولدسـتون             ": الخليج "-القاهرة  
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان إن مشروع القرار المقدم من منظمة            . الخاص بمحرقة غزة    

 وبقية الدول العربية واإلسـالمية إلـى مجلـس حقـوق            المؤتمر اإلسالمي بالنيابة عن الوفد الفلسطيني     
الذي يوصي بإحالة جرائم الحرب المرتكبة فـي غـزة إلـى            " دفن تدريجي للتقرير  "اإلنسان، يعد بمثابة    

بإجراء تحقيقات جديـة فـي هـذه        " حماس"وحركة  " إسرائيل"المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تقم كل من         
  .الجرائم 

ن مشروع القرار العربي اإلسالمي رفض المقترحات المشتركة لمركز القاهرة وعدد           وأشار المركز إلى أ   
بتحويل الملف إلى مجلس األمن إلحالته إلـى المحكمـة          " اإلسرائيلية"من المنظمات الفلسطينية والدولية و    

الجنائية الدولية مثلما حدث في قضية دارفور، موضحاً انه بدالً مـن ذلـك يـدعو المـشروع العربـي           
  .إلسالمي إلى إجراء مزيد من التحقيقات الداخلية ا

  ٢٩/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
 

  عن جرائم االحتالل في غزة " حقوق اإلنسان"مصر ترحب بتقرير  .٥٠
أعربت مصر عن ترحيبها بتقرير لجنة الخبراء الدوليين المستقلة المكلفة مـن مجلـس حقـوق                : القاهرة

يقات اإلسرائيلية والفلسطينية حول التجاوزات التي وقعت أثناء الحرب         اإلنسان الدولي بتقييم ومتابعة التحق    
  .٢٠٠٩) يناير(على غزة في كانون ثاني 
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وقال السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى فـي                
ي الوقت ذاته الذي تـسجل      إن مصر ترحب بالتقرير وما جاء فيه من خالصات، ف         ،  جنيف، أمس االثنين  

فيه أيضا ترحيبها بالتعاون الذي أبدته السلطة الوطنية الفلسطينية مع اللجنة، في مقابل اإلعـراب عـن                 
األسف الستمرار إسرائيل في رفض التعاون مع كافة لجان التحقيق الدولية، المشكلة في إطـار األمـم                 

  .وق اإلنسانالمتحدة، بما في ذلك تلك اللجان المشكلة من مجلس حق
  ٢٨/٩/٢٠١٠، قدس برس

  
   النووية"إسرائيل"ـ ينتقد انحياز واشنطن ل"المؤتمر القومي العربي" .٥١

ـ    ، أمس، أن إفـشال الواليـات المتحـدة وحلفائهـا           »المؤتمر القومي العربي  «اعتبرت األمانة العامة ل
 على االنضمام لمعاهـدة     األوروبيين لمشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية إلرغام إسرائيل         

خطوة ضمن مشروع أميركي أوسع لتمكين الكيان الـصهيوني         «حظر انتشار األسلحة النووية، ليس إال       
  . »من أن يتفرد، دون غيره من دول المنطقة، بامتالك السالح النووي

الوكالـة  الدور الذي قامت به الواليات المتحدة فـي أروقـة           «إلى أن   » المؤتمر القومي العربي  «وأشار  
الدولية للطاقة الذرية يتناقض تماماً مع كل الوعود األميركية بمنع االنتشار النووي، ويأتي امتداداً لجهود               
أميركية قوية وصريحة تستهدف تأمين القدرات النووية العسكرية اإلسرائيلية، والحيلولة دون التعـرض             

  . »لكيان الصهيونيلها، ومنع أي ضغوط تستلزم فرض التزامات بهذا الشأن على ا
     هذه السياسة األميركية المنحازة للكيان الصهيوني تـضرب عـرض الحـائط            «وأشار المؤتمر إلى أن

بمصداقية كل المواقف األميركية الخاصة بدعوة منع انتشار األسـلحة النوويـة، وتعـري المـصداقية                
ا األميركيون واألوروبيون ضد األميركية بهذا الشأن، وتنزع كل معنى أخالقي عن الضغوط التي يمارسه      

  . »إيران منذ سنوات، وضد سوريا اآلن
  ٢٩/٩/٢٠١٠، السفير، بيروت

 
 تجعل من حل الدولتين مجرد كالم يقال وال مكان له على األرض" إسرائيل: "المعلم .٥٢

اتفق وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيرته االميركية هيالري كلينتون، خـالل       : دمشق، نيويورك 
استمرار الحوار البناء إلزالة العقبات التي تحول دون تطبيـع          «لقائهما في نيويورك أول من أمس، على        

من اسرائيل تؤكد   » افعاالً ال اقواالً  «وأشار المعلم الى ان دمشق تنتظر       . بين دمشق وواشنطن  » العالقات
  . »صنع السالم«رغبتها في 
حقيق السالم ليس تنازالت تقدمها إسـرائيل بـل أرض          ما تطالب به سورية من أجل ت      «ن  إوقال المعلم   

  .»مغتصبة يجب أن تعود بالكامل ألصحابها الشرعيين
، يتحدثون عن السالم، ويقومون في الوقت نفسه بقرع طبول الحرب وبابتالع            يين إسرائيل إنقال المعلم   و

ى أساس حل الـدولتين،  يقولون إنهم يفاوضون حالياً من أجل السالم، وعل  . األرض من طريق االستيطان   
في وقت أوشكت مشاريعهم االستيطانية أن تجعل من حل الدولتين مجرد كالم يقال، وال مكان له علـى                  

أمـا  . السالم يكون بصدق إرادة صنعه على محـك الموقـف العملـي           «، الفتاً الى ان تحقيق      »األرض
م، فإنها تزيد األوضـاع تعقيـداً       المناورات السياسية التفاوضية تحت مظلة الحديث عن الرغبة في السال         

  .»وتوتراً ويمكن أن تدفعها نحو التفجر
 ٢٩/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن
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  غزةالى استعدادات بتركيا إلطالق قافلتين برية وبحرية  .٥٣
التي قتـل   " مافي مرمرة "قال بولنت يلدرم رئيس مؤسسة العون اإلنساني التركية المالكة لسفينة           : وكاالت

من الناشطين األتراك إن مؤسسته تعد إلطالق قافلتين، برية وبحرية لكـسر الحـصار              على متنها تسعة    
  .المفروض على قطاع غزة

جاء ذلك خالل استقبال األتراك في مدينة إسطنبول لقافلة شريان الحياة الخامسة التي وصلت إلى هنـاك                 
  .سيارات إسعافاالثنين في طريقها إلى غزة محملة بأجهزة طبية ولوازم تعليمية وأغذية و

 عربة تشمل سـيارات وعربـات       ٤٥من  " تحيا فلسطين "وتتألف قافلة المساعدات التي نظمتها مجموعة       
إسعاف وعربات فان وتحمل مساعدات إنسانية وطبية إلى غزة، وستتوجه القافلة إلى سوريا فـي األول                

  .تشرين األول القادم بعد أن تمر عبر أقاليم تركية/ من أكتوبر
  ٢٩/٩/٢٠١٠، زيرة نت، الدوحةموقع الج

  
  "عضوية إسرائيل"خالف على االنضمام لالتحاد الدولي للصحفيين لوجود : مصر .٥٤

نشب خالف حاد في الرأي بين بعض الصحفيين المصريين حول قرار أصدره مجلس نقابتهم :  القاهرة
د لوجود تمثيل بشأن االنضمام إلى االتحاد الدولي للصحفيين، حيث رفض البعض عضوية هذا االتحا

ال عالقة لها "، في حين اعتبر آخرون أن عضوية االتحاد "تطبيع"إسرائيلي فيه، ما يشير إلى شبه 
بإسرائيل، التي هي مجرد عضو، ولو تم التخلف عن عضوية أي اتحاد دولي لوجود إسرائيل فيه، 

  .، بحسب تعليق نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد"خيبة كبيرة"فسيكون هذا 
 تعليقه على رفض أعضاء في مجلس النقابة فكرة االنضمام لالتحاد الدولي للصحفيين بسبب وفي

لو تركنا من أى : "العضوية اإلسرائيلية فيه؛ قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في تصريح صحفي
ثة عشر دولة هناك ثال: "، نافياً أن يكون هذا شكالً من أنواع التطبيع، وقال"مكان فيه إسرائيل تكون خيبة

، وإذا كان هذا التصرف السليم، إذن يقتضي على مصر أن !عربية في االتحاد الدولي، لماذا نحن؟
  .، كما قال"تنسحب من األمم المتحدة والمنظمات الدولية اللي فيها إسرائيل؟

خروج ، وأن قرار االنضمام جاء بعد "أكبر وأرقى منظمة صحفية في العالم"وأكد أن االتحاد الدولي 
  ".االشتراكيين من مجلس النقابة المصرية، حيث إنهم كانوا من أشد المعارضين لالنضمام إلى االتحاد

هو نوع من أنواع القهر "واعتبر مكرم أن انضمام مصر إلى االتحاد الدولي في ظل الوجود اإلسرائيلي 
، حسب "الموقف العربيإلسرائيل، ألن وجود مصر بجانب الدول األفريقية واآلسيوية يزيد من قوة 

  .تقديره
  ٢٩/٩/٢٠١٠، قدس برس

  
   والفلسطينيين"إسرائيل"ـالرزمة األميركية لحل مسألة االستيطان تشمل ضمانات أمنية ل .٥٥

أمس بأن ادارة أوباما أعدت رسائل للقيـادتين        » نيويورك تايمز «أفادت صحيفة   :  جويس كرم  -واشنطن  
، فيما أبلغـت مـصادر      »نية للجانبين اذا استمرا بالمفاوضات    تمنح ضمانات أم  «االسرائيلية والفلسطينية   

تمديد موقت لفترة ال تتعدى ثالثة شهور في للبناء         «أن الجانب األميركي يحاول انتزاع      » الحياة«موثوقة  
  .»في المستوطنات الواقعة ضمن الحدود المتصورة للدولة الفلسطينية

كي جورج ميتشل، الذي وصل الى تل أبيب أمـس،          الى أن المبعوث األمير   » نيويورك تايمز «وأشارت  
وكجزء من مجموعة قضايا واسعة يجري التفاوض عليهـا تتـضمن           «سيكثف اتصاالته في شأن التمديد      

مستقبل المستوطنات ال يتم التفاوض حوله بمعزل عـن القـضايا           «، والى أن    »الحدود واألرض واألمن  
  .» هذه القضايا تلحظ مخرجاً لمعضلة االستيطانالهدف ايجاد تركيبة لجميع«والحظت أن . »األخرى

٢٩/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن  
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  السلطة الفلسطينية تسعى إلى إرجاء نقل تقرير غولدستون إلى األمم المتحدة": الحياة" .٥٦

ـ     :  فتحي صباح  -غزة   جديدة للـسلطة   » فضيحة«عن  » الحياة»كشف مصادر حقوقية فلسطينية النقاب ل
اء نقل تقرير غولدستون الى األمم المتحدة أسـوة بقرارهـا فـي تـشرين األول                الفلسطينية تتعلق بارج  

الماضي بارجاء النظر في التقرير، ما أثار انتقادت حادة وكانت له نتائج خطيرة على الوضـع                ) اكتوبر(
  .الفلسطيني برمته

ي جنيف بسويسرا   وكشفت المصادر أن البعثة الفلسطينية في مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة ف            
تقدمت بمشروع قرار الى المجلس يسهل إفالت اسرائيل من العقوبات التي يمكـن أن تواجههـا جـراء                  

 يوماً، مـا    ٢٢ ودامت   ٢٠٠٩) يناير( كانون الثاني    ١٨الحرب العدوانية على قطاع غزة التي انتهت في         
  .يعد فضيحة كبرى جديدة

لى مشروع القرار غداً الخميس أو بعد غد، محذرة         وقالت المصادر إن مجلس حقوق االنسان سيصوت ع       
من خطورة التصويت لصالح القرار، ما يعني إجهاض تقرير القاضي الجنوب أفريقي اليهودي ريتشارد              

  . جرائم حرب أثناء العدوان على القطاع"سرائيلإ"غولدستون الذي أشار الى ارتكاب 
به ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى مجلـس        على نص مشروع القرار، الذي تقدم       » الحياة«واطلعت  

  .حقوق االنسان السفير ابراهيم خريشه قبل أيام قليلة
وتشير الفقرة الخامسة من المشروع، الذي سيعبر في حال تبنيه عن موقف مجلس حقوق االنسان، الـى                 

ها القاضي عيسى   أن المجلس يطلب من اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق في الحرب على غزة، ويرأس            
بانهاء تحقيقاتها كي تغطـي االدعـاءات       «أبو شرار، التي تشكلت بناء على توصيات تقرير غولدستون،          

  .»المستقلة في قطاع غزة) الدولية(الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق 
ـ     إلعدم تعاون   «وبموجب المشروع سيعبر مجلس حقوق االنسان عن أسفه          ر سرائيل، كقوة محتلـة، األم

الذي أضعف تقويم لجنة األمم المتحدة لرد اسرائيل على دعوة األمم المتحدة ومجلس حقـوق االنـسان                 
  .»إلجراء تحقيقات مستقلة وذات صدقية وبما يتوافق والمعايير الدولية

يطلب من اسـرائيل كقـوة محتلـة اسـتكمال          «أما الفقرة السابعة فتنص على أن مجلس حقوق االنسان          
يتوافق مع المعايير الدولية، حيث تكون تحقيقاتها مستقلة وشاملة وناجعـة وسـريعة فـي               تحقيقاتها، بما   

االنتهاكات الخطيرة للقانون االنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق االنسان التي تضمنها تقريـر لجنـة               
  .»تقصي الحقائق التابعة لألمم المتحدة في ما يتعلق الحرب على غزة

التي تشكلت بموجب قـرار  (...) يقرر المجلس تجديد تفويض لجنة الخبراء المستقلة    «وفي الفقرة الثامنة    
  .»١٣/٩مجلس حقوق االنسان رقم 

يطلب المجلس من المفوض السامي لحقوق      «أما أخطر فقرات المشروع فهي التاسعة التي تنص على أن           
ر الى مجلس حقوق االنسان في جلسته       أن يقدم تقريراً عن تطبيق هذا القرا      ) التابع لألمم المتحدة  (االنسان  

  .»٢٠١١) مارس(السادسة عشرة في آذار 
وجرت العادة أن يتبنى مجلس حقوق االنسان أي مشروع قرار تتقدم به منظمة التحريـر أو المجموعـة       

  .العربية أو الدول االسالمية بناء على رغبة السلطة ألفلسطينية أو وزير خارجيتها أو السفير خريشة
ـ  وقالت ا  طالما أن اسرائيل رفضت باصرار اجراء تحقيقـات مـستقلة          «إنه  » الحياة»لمصادر الحقوقية ل

ونزيهة في العدوان عى القطاع، فهذا يلقي الكرة الى ملعب المجتمع الدولي الجراء مثل هـذا التحقيـق،                  
  .»وليس التسويف والمماطلة والحث عن مخارج لها من قبل السلطة الفلسطينية

يجب عدم إبقاء التقرير داخل أروقة مجلس حقوق االنسان ويجب نقلـه الـى فـضاء                «ه  وشددت على أن  
قانوني أوسع من خالل إحالته الى الجمعية العامة أو مجلس األمن في نيويورك، أو محكمـة الجنايـات                  
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الدولية لمحاكمة قادة اسرائيل كمجرمي حرب، وعدم تقديم طوق نجاة لهم من خالل التأجيـل المتكـرر                 
  .»ريرللتق

٢٩/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن  
  
   مدرك ألهميتهاالمفاوضات وهويوجد لنتنياهو مصلحة حقيقية في : الخارجية األمريكية .٥٧

أبدت وزيرة الخارجية األميركية تفهما لموقـف رئـيس         :  زكي أبو الحالوة   ، محمد أبو خضير   -القدس  
مين نتنياهو وبين رئيس السلطة الفلسطينية      الحكومة اإلسرائيلية، في حين تم إلغاء اللقاء المفترض بين بنيا         

  .محمود عباس، الذي كان مقررا هذا األسبوع
وقال الناطق بلسان الخارجية األميركية، فيليب كرولي، إن نتنياهو مدرك لسياسة الواليات المتحدة، وأن              

عمليـة، وأنـه    يوجد لنتنياهو مصلحة حقيقية في ال     «وأضاف أنه   . هيالري كلينتون تتفهم ظروفه السياسية    
  .»مدرك ألهميتها

٢٩/٩/٢٠١٠، الراي، الكويت  
  
  لضغط على عباس كي ال ينسحب من المفاوضات  لأوباما يدعون  سناتوراً أميركيا٨٧ً .٥٨

 سناتوراً أميركياً رسالة الى الرئيس باراك أوباما يدعونه فيها الى الضغط على عباس كـي ال                 ٨٧وجه  
  .ينسحب من المفاوضات المباشرة

ان الرسالة بدأت تنتشر قبل ثالثة أيام وتم توجيهها االثنين إلى أوبامـا،             » فورين بوليسي «مجلة  وذكرت  
، في إشـارة إلـى      »أياً من الطرفين ال يجدر به أن يهدد باالنسحاب مع بدء المفاوضات           «وجاء فيها ان    

  .تلميح عباس إلى االنسحاب من المحادثات ما لم يتم تمديد التجميد االستيطاني
اد السناتورات بنتنياهو ألنه بقي على الطاولة رغم أن انطالق المفاوضات تزامن مع مقتـل أربعـة                 وأش

  .مستوطنين في الخليل برصاص فلسطيني
  .وتدعو الرسالة أيضاً الجامعة العربية إلى عمل المزيد من أجل دعم السلطة الفلسطينية

٢٩/٩/٢٠١٠، الراي، الكويت  
  
  "أسطول الحرية"لنظر في مجزرة تستطيع ا" الجنائية الدولية" .٥٩

اعتبرت بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق اإلنسان في االمم المتحدة، أمس، ان المحكمـة              : )ب.ف  .أ  (
  .الجنائية الدولية تستطيع النظر في ملف مجزرة أسطول الحرية كونها تتمتع باألهلية القانونية لذلك 

التحقيق، البريطاني ديسموند دي سيلفا، خالل مؤمر صحافي        وقال أحد الخبراء الثالثة األعضاء في بعثة        
مافي مرمرة التي وقعت على متنها المجزرة كانت ترفع علم جزر القمر، البلد العـضو فـي         "إن السفينة   

  " .للنظر في القضية"هذا األمر يمنح المحكمة األهلية "وأضاف  " .المحكمة الجنائية الدولية
جريمة متعمدة  "الرتكابها  " إسرائيل"أدلة تعزز مالحقة    "قريرهم إلى وجود    وخلص الخبراء الدوليون في ت    

  " .وتعذيب وسوء معاملة انسانية، ما تسبب في شكل متعمد بمعاناة كبيرة أو بجروح خطرة
ستة من الركاب على األقل قتلوا في ظروف تعتبر على نحو ما بمثابة إعدام تعسفي مـن                 "واعتبروا ان   
  " . دون محاكمة

٢٩/٩/٢٠١٠، ليج، الشارقةالخ  
  
  "ايرين"على مركب " إسرائيل" يأسف العتداء منسق الحملة الدولية لمواجهة الحصار .٦٠

فـرانس  «علن امجد الشوا، منسق الحملة الدولية لمواجهة الحصار االسرائيلي على غـزة لــ               أ: القدس
مل اسم ايرين علـى      زوارق حربية اسرائيلية مركب المتضامنين التي تح       ١٠اجبرت  «: في غزة » برس
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فعال المركـب االن فـي      «: واضاف .»التوجه الى ميناء اشدود بعدما حاصروا المركب وقاموا بتهديده        
  .سرائيليةاإل» لهذه القرصنة«معبرا عن اسفه » طريقه الى ميناء اشدود كما ابلغنا المتضامنون الشجعان

٢٩/٩/٢٠١٠، الراي، الكويت  
  
  ن أي تمديد لقرار تجميد المستوطنات لن ينفذأكد أنتنياهو : نووروبيأ دبلوماسيون .٦١

رئـيس  عن ديبلوماسيين اوروبيـين قـولهم ان   ) هارتس(نقلت :   وكاالت- نيويورك    -القدس المحتلة   
نتنياهو اكد بصورة واضحة لالمريكيين ان أي تمديد لقرار تجميد البناء فـي             الوزراء اإلسرائيلي بنيامين    
  .ي الكتل االستيطانية الكبرى بالضفة الغربيةالمستوطنات لن ينفذ السيما ف

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة ستنفذ وان االذونات التي           ٢٠٠٠واكد هؤالء ان مشاريع اقامة      
  .صدرت بشأن اقامتها ستتواصل

٢٩/٩/٢٠١٠، العرب اليوم، عمان  
  
  "سطول الحريةأ" تحقيق وروبيين في شأنميركيين واألاختالف بين األ .٦٢

 اختلفت الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي، امس، حول مهمة التحقيق التي كلف بهـا مجلـس                :يفجن
ارتكبتـه البحريـة    » انتهاك خطيـر لحقـوق االنـسان      «حقوق االنسان في االمم المتحدة وخلصت الى        

 الـى   ، الذي كان يحمل مساعدات انسانية ومتوجها      »اسطول الحرية «االسرائيلية في مايو الماضي، بحق      
  .قطاع غزة، ما اسفر عن سقوط تسعة قتلى اتراك

القلق مـن   « في المجلس عن     ٤٧واعربت الناطقة االميركية ايلين تشامبرالين دوناهو امام االعضاء الـ          
  .»اللهجة، والعبارات ونتائج التقرير

  ."لسرائيإ"ضد » ادلة تدعم مالحقات«وخلص التقرير بعثة التحقيق الذي نشر الجمعة الى وجود 
ورفعت منظمة المؤتمر االسالمي االثنين، مشروع قرار الى مجلس حقوق االنسان لالمم المتحدة طلبـت               

توصية الجمعية العامة لالمم المتحدة باخذ ذلك التقرير فـي          «تقرير المحققين و  » الموافقة على نتائج  «فيه  
  .»االعتبار

د االوروبي اقترح على مجلس حقوق االنسان       اال ان االتحا  . ورفضت المندوبة االميركية تلك االقتراحات    
  .الخبراء التي شكلها االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون في نيويورك» يرفع التقرير الى لجنة«ان 

٢٩/٩/٢٠١٠، الراي، الكويت  
  
  "إسرائيل"ـلعدم االنحياز ب فاتسالف هافل سابقالتشيكي الرئيس ال  تطالبشخصيات تشيكية .٦٣

طالبت شخصيات معروفة في الساحة التشيكية من بينها رئيس الجمعية العموميـة            : باس أسامة ع  - براغ
لألمم المتحدة السابق يان كافان الرئيس التشيكي السابق فاتسالف هافل باالعتدال في مجال الـدفاع عـن      

  . ضد الفلسطينيين"إسرائيل"حقوق اإلنسان وعدم االنحياز لصالح 
لهافل احتجاجا على انضمامه لندوة دولية دعي إليها رئيس الـوزراء       ووجهت الشخصيات رسالة مفتوحة     

اإلسباني السابق خوسيه ماريا أزنار ومندوب أميركا السابق في األمم المتحدة جون بولتون في نيويورك               
 اليهودية ورفض انغالق أسواق أوروبا المتزايد أمام منتجات المـستوطنات           "إسرائيل"من أجل دعم هوية     

  .يةاإلسرائيل
 هذه الرسالة الموقعة من قبل      -الذي تتابعه النخبة المثقفة في البالد     -ونشر موقع أوراق ثقافية في التشيك       
  .شخصيات معروفة في الساحة التشيكية

٢٩/٩/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
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  وضع غزة مماثل لجنوب إفريقيا العنصرية: رئيس أساقفة ويلز .٦٤
شبه رئيس أساقفة ويلز ما يحدث في غزة بمشكلة نظام الفـصل            : )آي.ي  ب.يو  ،  وام( رائد الفي،    -غزة  

العنصري السابق في جنوب إفريقيا، ودعا أتباع كنيسته للتحدث عن الظلم الـذي يعـاني منـه سـكانها        
إلى باري مورغن قوله في اجتماع رسـمي        ) بي بي سي  (ونسبت هيئة اإلذاعة البريطانية     . الفلسطينيون  

وفلسطين يضاهي الفـصل العنـصري فـي جنـوب          " إسرائيل"إن الجمود الحالي بين      "للكنيسة في ويلز  
  " .التمسك بالقيم اليهودية القديمة والحكم بميزان العدالة والحكمة"إلى " إسرائيل"، ودعا "افريقيا

في المزعوم لالستيطان، وأشار إلى أن الوضع القائم        " التجميد"عدم تمديد   " إسرائيل"وانتقد مورغن قرار    
يشبه نظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا، ألن القطاع يقع بقرب واحدة من أكثر بلدان                "غزة  

، التي تمتلك التكنولوجيا والبنية التحتية الممتازة ونظـام تعليمـي ال            "إسرائيل"العالم تطوراً وحداثة وهي     
ضائع ويحرم أطفاله مـن التعلـيم       يعلى عليه، في حين أن شعب غزة يستخدم الحصان والعربة لحمل الب           

  " .األساسي بسبب تعرض مدارسهم للقصف
  " .علينا واجب التحدث عن أوضاع غزة، ألن ما يحدث لشخص واحد أو أمة يؤثر علينا جميعاً"وأضاف 

٢٩/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
  
  ولم تصب حماس.. أخطأت السلطة .٦٥

  عبد الباري عطوان
تجاه مهزلة المفاوضات الفلسطينية ـ االسرائيلية المباشرة، وما يـدور   الصمت المريب الذي نراه حاليا 

  .حولها من اختزال للحقوق الفلسطينية في مسألة تجميد االستيطان، امر يبعث على الغثيان
فمن المؤسف ان رد الفعل الفلسطيني، سواء ذلك المتعلق بالسلطة ورئيسها محمود عباس في رام اهللا، او                 

عض الفصائل الفلسطينية االخرى، مخيب لآلمال، وال يرتقي الى مستوى االخطار التي            وب' حماس'بحركة  
  .يمكن ان تستهدف عصب القضية الفلسطينية

الرئيس محمود عباس الذي اقسم بأغلظ االيمان بانه لن يستمر في المفاوضات يوما واحدا اذا اسـتمرت                 
يـوم االحـد   (ادس والعشرين من الشهر الحـالي  الحكومة االسرائيلية في مخططاتها االستيطانية بعد الس   

فانه سينسحب منها، ما زال يتفاوض وينتظر غطاء عربيا لالستمرار في التفاوض فـي ظـل                ) الماضي
االستيطان مثلما فعلت سلطته، وباشرافه شخصيا، منذ توقيع اتفاقات اوسلو قبل سبعة عشر عاما الـذي                

  .كان مهندسها
في المفاوضات واالستثناء هو االنسحاب، نقول هذا من تجارب سـابقة،  االصل ان يستمر الرئيس عباس    

وحتى لو انسحب فسيكون انسحابا شكليا قصير االمد، فالجميع داخل سلطته يرددون هذه االيـام نغمـة                 
، وهذه ليـست    'االنحياز االمريكي السرائيل  'و' غياب الدعم العربي  'و' عدم تكافؤ القوى  '، و 'انعدام البدائل '

.  يبحث عن البدائل او حتى يفكر فيها، بل هي لغة من يريد االستمرار في المفاوضات الى االبـد                  لغة من 
الم يقل الرئيس عباس ان االنتفاضة المسلحة دمرت الفلسطينيين وال يمكن العودة اليها بـأي حـال مـن            

لمدة ' لجنازاتا'االحوال، ونسي ان شمعون بيريس رئيس اسرائيل كان يتوسل الفلسطينيين اثناءها وقف             
اسبوعين حتى يتسنى له تطبيق خريطة الطريق؟ ألم تدمر هذه االنتفاضة االقتصاد االسرائيلي وصـناعة               
السياحة احد اعمدته الرئيسية، ألم تخفض معدالت النمو الى اقل من نصف في المئة سنويا بعد ان كانت                  

  االمان بالنسبة الى معظم االسرائيليين؟اكثر من سبعة في المئة، ألم تخلق حالة من الرعب والهلع وعدم 
وقيادتها علـى  ' حماس'حركة ' صمت'ال نستغرب مواقف سلطة رام اهللا فقد تعودنا عليها ولكننا نستغرب        

وليقل لنا قادة حمـاس     . المفاوضات المباشرة، وحتى لو كانت هناك اصوات معارضة فهي خافتة لألسف          
سلطة في دمشق باالحضان واالبتسامات لبحـث المـصالحة   في دمشق عن الحكمة في استقبال وفد من ال        
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الفلسطينية، واطالق تصريحات بازالة معظم العقبات من طريقها، بحيث بات التوقيع على ورقة االتفـاق               
  .المصرية وشيكا

فاذا كانت الحركة ضد المفاوضات المباشرة، ونهج السلطة، وتشكك في شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني              
باسمه، وهي محقة في ذلك، فلماذا تستقبل وفدها في هذا التوقيـت بالـذات، وتبحـث معـه                  والتفاوض  

  .المصالحة، وتضفي الشرعية على السلطة التي يمثلها
نحن مع المصالحة الفلسطينية، ومع وضع حد لالنقسامات على الساحة الفلسطينية بأسرع وقت ممكـن،               

فلسطيني واالمتين االسالمية والعربية، ولكن نريـد       ورص الصفوف في خدمة االهداف السامية للشعب ال       
على ارضية المقاومة ام ارضية المفاوضات، وهـل        ... ان نعرف على اي ارضية ستقوم هذه المصالحة       

وهل نرى استئنافا للمقاومة    ... من الوفد الزائر رغبة في المصالحة على ارضيتها       ' حماس'سمعت حركة   
في االيام المقبلة؟ نأمل ذلك، وان كنا نـشك فـي امكانيـة             ' فتح'و' اسحم'باشكالها المتعددة من الطرفين     

  .حدوثه
المفاوضات الحالية مباشرة او غير مباشرة، في ظل استمرار االستيطان او تجميده، هي خدعـة لكـسر                 
الحصار عن اسرائيل، وتسهيل خطواتها لتبييض وجهها الذي تلطخ بدماء شهداء قوافل الحرية والحرب              

  .لدموية على قطاع غزةاالخيرة ا
بحثـا عـن صـيغة البقـاء        ' ماء وجـه  'االدارة االمريكية تبذل جهود اللحظة االخيرة النقاذ اكثر من          

المفاوضات مستمرة، انقاذ ماء وجهها، وماء وجه السلطة، وماء وجوه وزراء خارجية عرب، او ما تبقى                
 طالبة او ضاغطة لتشجيع الرئيس عبـاس        فقد اتصلت بالمعنيين في لجنة مبادرة السالم من العرب        . منها

على البقاء في المفاوضات، واوفدت مبعوثها السناتور ميتشيل الى كل من القدس المحتلة ورام اهللا اللهاء                
المنطقة بجهوده واطالق بالونات امل، والحيلولة دون فراغ يمكن ان يؤدي الى تسلل بعض التطرف الى                

  .السلطة ورئيسها
االمريكية في نحت صيغة مضللة تبدو كبيرة بالقياس الى تجارب سابقة، فامالءاتهـا             فرص نجاح االدارة    

تقابل دائما بالطاعة من العرب والسلطة، فقد طلبت مفاوضات غير مباشرة وكان لها ما ارادت، واعلنت                
رب، االنتقال الى المباشرة دون تحقق اي تقدم في االولى، وفي حضور نتنياهو، ولم يعترض الوزراء الع               

هذه المفاوضات وبذل الـسيد عمـرو       ' تحليل'بل هرعوا لعقد لقاء في الجامعة للبصم على هذا الطلب، و          
  .موسى امين الجامعة جهودا خارقة في تسويق هذا التراجع ببالغته اللغوية

يذهب الى المفاوضات المباشرة    ' لن'لم يطالب احد الرئيس عباس بان يقسم على المصحف الشريف بانه            
اخرى ' لن'ا لم يتم تحقيق تقدم في غير المباشرة، ولم تطالبه اي مؤسسة وطنية فلسطينية بان يصدر                 طالم

مشددة بعدم االستمرار في المفاوضات المباشرة يوماً واحداً اذا لم يتم تمديد اجراء تجميد االستيطان، وها                
  .حالوهذا ليس جديداً على اي ' لناته'هو يحنث بالقسم، ويتراجع مجدداً عن 

الدكتور صائب عريقات الذي ال يتوقف دقيقة واحدة دون االدالء بتصريحات للصحف ومحطات التلفزة،              
ادرك فضيلة الصمت بدوره، ولم يقل لنا ماذا سيفعل في ظل هذا الموقف االسرائيلي، وما هي خياراته،                 

  مثلما لوح وهدد اكثر من مرة؟' حل السلطة'وهل سيكون من بينها خيار 
هي المنعطفات الصعبة التي مرت بها القضية الفلسطينية، ورغم كراهيتنا الستخدام هـذا التعبيـر               كثيرة  

المستهلك، اال اننا نقول دون تردد بان الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم يقفون امام اختبار اسـرائيلي هـو                 
لقدس المحتلـة مـن     فبعد ان نجحت حكومة نتنياهو في كسب معركة االستيطان، وثبتت تهويد ا           . األكبر

خالل فرض مبدأ تبادل االرض على السلطة، تقترب اآلن من انتزاع التنازل االكبر، وهو اجبار السلطة                
على القبول بيهودية دولة اسرائيل حتى تتخلص من مليون ونصف مليون عربي مـسيحي ومـسلم فـي         

االنتقال مـن مـسألة تبـادل       ، وتلغي حق العودة نهائياً، واألخطر من ذلك         ١٩٤٨المناطق المحتلة عام    
  .الدولة االسرائيلية' مواطني'االرض الى تبادل السكان، اي المستوطنين بالسكان العرب االصليين من 
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نتنياهو اقنع االدارة االمريكية بالقبول بيهودية اسرائيل، واوباما قال بذلك علناً في خطابه امام الجمعيـة                
ير على الدرب نفسه، ويمهد لهذا االعتراف تـدريجياً، فقـد           والرئيس عباس يس  . العامة االسبوع الماضي  

: بشّر يهود نيويورك الذين التقاهم قبل ايام بانه يعترف باسرائيل، وعليها ان تـسمي نفـسها مـا تـشاء                 
  .هذا شأنها وليس هذا شأناً فلسطينياً.. علمانية.. يهودية

سطين يجلسون على مقاعد الجمعية العامـة       عندما يقول الرئيس اوباما بانه يتوقع ان يرى ممثلي دولة فل          
فلـيس صـدفة ان     . يجري االعداد لهـا   ' طبخة ما 'لالمم المتحدة في دورتها القادمة، فهذا يعني ان هناك          

السقف الزمني للمفاوضات المباشرة مدته عام، والدكتور سالم فياض يحتاج الى عـام الكمـال البنيـة                 
حـدوداً  .. حكماً ذاتياً مضخماً ومزوراً   .. ربع.. 'نصف كم '.. ولةكيف ستكون هذه الد   . التحتية لهذه الدولة  

  ؟..منزوعة السالح والدسم والكرامة.. هالمية
عمليات التبرير للمضي قدماً في المفاوضات حتى في ظل استمرار االستيطان جزئياً او كلياً بدأت منـذ                 

عباس تقول بانعدام الخيـارات، وغيـاب       زمن بعيد، فالنغمة السائدة حالياً على ألسنة المقربين من السيد           
الدعم العربي الرسمي، والخلل الواضح في موازين القوى، وضرورة االلتزام بما يريـده العـرب، الن                

  .واحترام القرار العربي مسألة مقدسة. العمق العربي ضروري
زائريـة والليبيـة   نسأل اصحاب هذا التبرير ما اذا كانت موازين القوى لصالح المقاومات اللبنانيـة والج  

والمغربية والسورية، عندما قررت اللجوء الى خيارها المقاوم، ثم لماذا لم يحترم الرئيس عباس وسلطته               
القرار العربي عندما تفاوض سراً من وراء ظهر العرب في اوسلو ووقع اتفاقاً دون التشاور مع احـد؟                  

  لماذا لم يكن الرأي العربي مقدساً في حينها؟
، وعدم المعارضة   'الصمت'فدول الممانعة واالعتدال تلتزم     . على قلوبنا مرة اخرى هذه االيام     نضع ايدينا   

  .بالتنسيق مع عباس ونتنياهو' طبخة اوباما'لهذه الكارثة الزاحفة إلينا المتمثلة في 
تـاريخ  يوم االثنين المقبل، حيث ستجتمع لجنة متابعة مبادرة السالم العربية في مقر الجامعة، قد يدخل ال               

على انه نقطة االنطالق لنكبة اخرى، تسدل الستار على قضية فلسطين وثوابتها التي نعرفهـا، وتثبـت                 
  .حيث معبد سليمان او الهيكل المزعوم' اورشليم'يهودية دولة اسرائيل العنصرية وعاصمتها 

  ٢٩/٩/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
  وارنْسف النظام السياسي الفلسطيني ضرورة إلنجاح الح .٦٦

  صالح النعامي
َأعاد لقاء دمشق الذي جمع مؤخرا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعزام األحمد رئيس                

في المجلس التشريعي وعضو لجنتها المركزية أجواء التفاؤل مجددا بإمكانية إبرام تفاهم            " فتح"كتلة حركة   
بعض المسئولين في حركة حماس على مظاهر التغييـر         يضع حدا لسنوات االنقسام الداخلي، مع تركيز        

في موقف حركة فتح في كلِّ ما يتعلَّق بورقة المصالحة المصرية، مع إشارتهم بشكل خاص إلى تراجـع                  
القاهرة عن إصرارها على عدم إعادة فتح ورقتها للمصالحة، كما تم إبالغ حماس رسميا في لقاء مشعل                 

 عمر سليمان في مكة خالل شهر رمضان، رغم خيبـات األمـل الكثيـرة               برئيس المخابرات المصرية  
والمريرة التي أصابت الفلسطينيين بعدما عال مستوى التفاؤل بتحقيق اختراق حقيقي يفضي للمـصالحة،              
إال أن الفلسطينيين الذين ذاقوا األمرين بسبب تواصل حالة االنقسام ال يمكنهم إال أن يستبشروا خيرا عند                 

حديث عن تقدم على صعيد الحوار، ومع ذلك فإنه إن كان التفاؤل والتـشاؤم يـصلحان كـردة فعـل                    ال
 ال يـصلحان    –مع كل أسـف   -عشوائية قد يعبر عنها العامة على التطورات على صعيد الحوار، فإنهما            

لعا على حيثيات   كصورة من صور التعاطي المنطقي مع هذا الواقع المعقَّد، ال يحتاج المرء أن يكون مطَّ              
ما دار ويدور في جلسات الحوار المغلقة حتى يكون تصورا واقعيا عن إمكانية تحقيق المـصالحة مـن                  
عدمه، ومما ال شك فيه أن أي تصور موضوعي إزاء فرص نجاح أو فشل الحوار الـوطني يجـب أن                    
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امل واألطراف المؤثِّرة في هذه البيئـة، وال        يستند بشكٍل أساسي إلى البيئة التي يجري فيها الحوار، والعو         
يمكننا هنا أن نتجاهَل الدور اإلسرائيلي في الحوار الوطني، والذي يرى كاتب هذه السطور أنـه الـدور                  
األكثر تأثيرا على فرص نجاح الحوار، على الرغم أن أيا من اإلسرائيليين ال يتواجد في غرف الحـوار                  

  .المغلَقة
على أن اإلسرائيليين غير معنيِّين بنجاح الحوار، فإن ما يغفل عنه الـبعض هـو أن                وإن كان ال خالف     

هامش المرونة الكبير الذي يتحرك فيه اإلسرائيليون يمكنهم من إفشال الحوار، وحتى ندرك حجم التأثير               
النطباع السائد بأن   اإلسرائيلي على الحوار الوطني، فمن األهمية بمكان التأكيد على عبثية وعدم صدقية ا            

 وسيطرة حركة حماس هو الذي جعل إمكانية تحقيق المصالحة أمـرا            ٢٠٠٧ما حدث في غزة في يونيو       
مستحيلًا، هناك سوابق تاريخية حديثة تثبتُ سخف هذا الزعم، الحرب األهلية اللبنانية التي تفجرت عـام                

لبنانيين تم وضع حد لها في اتفاق الطائف، مع العلـم  ، والتي أدت إلى مقتل عشرات اآلالف من ال    ١٩٧٥
أنه بخالف الفلسطينيين، فإن اللبنانيين ينتمون إلى أديان وملَل وطوائف مختلفـة ومـشارب متـضاربة،                
ناهيك عن أن عدد الذين سقطوا في االقتتال الفلسطيني الداخلي لم يتجاوز المئـات، فمـا الـذي جعـَل                    

  وقت الذي يفشُل فيه الفلسطينيون؟اللبنانيين ينجحون في ال
إن السبب الرئيس وراء ذلك هو أن بعض القوى الخارجية التي كانت تؤثر في الشأن اللبناني باتت ترى                  
أن مصلحتها تقتضي التوصل التّفاق لبناني داخلي، في حين حدث تراجع واضح علـى قـدرة القـوى                  

  .على التأثير، فكان اتفاق الطائفالخارجية األخرى التي لم ترغب في هذا االتفاق 
ومن أسف فإن إسرائيل تجد نفسها ذات مصلحة في التأثير على أي حراك فلسطيني داخلي على صـعيد                  
الحوار الوطني، بل إنه بإمكانها التأثير على الكيفية التي يمكن أن تحسم بها القضايا األساسية المطروحة                

  .للنقاش في جلسات الحوار
 على سبيل المثال قضية األمن والمؤسسة األمنية التي تعتبر إحدى القضايا الرئيسة التي تطرح               فلو أخذنا 

في جلسات الحوار الوطني، فهل يعتقد عاقل أن إسرائيل بإمكانها أن توافق على إعادة بلورة المؤسـسة                 
ة حماس ومعهـا معظـم الفـصائل        ، كما تطالب حرك   "على ُأسس وطنية ومهنية   "األمنية التابعة للسلطة    

الفلسطينية، فإسرائيل ترى في هذه المؤسسة مجرد وسيلة لتحسين مستوى األمن للمستوطنين في الـضفة               
  .الغربية، وال حاجة للتذكير بما يجري حاليا في الضفة الغربية
فإن إسرائيل ببساطة لن    " ُأسس وطنية ومهنية  "وفي حال أجمع الفلسطينيون على تشكيل أجهزة أمنية على          

تسمح لهذه األجهزة بالعمل، وستطارد قادتها وعناصرها، كما حدث خالل انتفاضة األقصى، بـالطبع ال               
نريد أن نذكر بالدور األمريكي في هذا الشأن وحرص واشنطن على وضع رقيب دائـم علـى أجهـزة                   

 األمر مع دايتون ويتواصل حاليـا مـع خليفتـه           السلطة األمنية للتأكُّد من قيامها بالدور المنوط بها، بدأ        
  .الجديد

وما ينطبق على قضية األمن والمؤسسة األمنية ينطبق أيضا على قضية تشكيل الحكومة الفلسطينية بعـد                
إتمام المصالحة، فمن يعتقد بحقّ أن إسرائيل ستسمح بحرية العمل لحكومة يشارك فيها ممثلون لحركـة                

امت الحركة تصر على منطلقاتها األيدلوجية وموقفها السياسي من الكيان الـصهيوني، ومـا              حماس ما د  
  .تعرض له وزراء ونواب حركة حماس من عمليات اعتقال وإقصاء خير دليل على ذلك

الساحة وفيما يتعلَّق بموضوع منظمة التحرير وإعادة بناِئها على ُأسس جديدة، فلو افترضنا أن الفرقاء في                
الفلسطينية اتفقوا على هذا البند وتم إعادة تشكيل المنظمة بناء على انتخابات أدتْ إلى فوز قيادة جديدة ال                  

، كأن تكون األغلبية في الهيئات القيادية للمنظمة للفـصائل التـي تعـارض أوسـلو                "فتح"تنتمي لحركة   
 الجديدة بالعمل في الضفة الغربية، وهل ستتعاون        وترفض االعتراف بإسرائيل، فهل سيتم السماح للقيادة      

  .األنظمة العربية المتحالفة مع إسرائيل والواليات المتحدة معها أيضا
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وما ينطبق على هذه القضايا ينطبق لألسف على كل القضايا األخرى التي تشكِّل جدول أعمال الحـوار                 
  .الوطني الفلسطيني

سرائيلي، مع إدراكنا لتأثير العوامل األخرى، مثل الدور األمريكي والقوى        طبعا هنا نتحدث عن العامل اإل     
  .اإلقليمية العربية، والبيئة الفلسطينية الداخلية وغيرها من العوامل

  إذن ما العمل؟
بلورة إجابة على هذا السؤال تستوجب تحطيم إطارات التفكير الفلسطيني الحالية والتي تحصر حّل واقع               

سام في بلورة صيغ مصالحة تضمن بقاء تأثير األطراف الخارجية على الواقع الفلسطيني، مما يجعل               االنق
الفلسطينيين أمام خيارين ال ثالث لهما، فإما العجز عن االتفاق على حّل كما هو الواقع حاليا، أو انهيـار                   

  .٢٠٠٧اير أي اتفاق بعد فترة وجيزة كما حدث بعد التوصل التفاق مكَّة في فبر
إن الحلَّ يتمثَّل في محاولة التخلُّص من كل الهياكل التي يسهم وجودها في ضمان بقاء التأثير الخـارجي                  
على الواقع الفلسطيني وتحديدا اإلسرائيلي، يتوجب نسفُ النظام السياسي الفلسطيني الـذي تـشكّل بعـد                

ا السلطة، إن مجرد وجود السلطة الفلـسطينية        التوقيع على أوسلو للتخلُّص من كل تداعياته، وعلى رأسه        
يستدعي بالضرورة تواصل التأثير اإلسرائيلي العميق والكبير على العالقات الفلسطينية الداخليـة، لـذا              

 أن يدرسـوا بـدائل أخـرى لوجـود          –لو أرادوا مصالحة حقيقية   –يجدر بالفُرقاء في الساحة الفلسطينية      
  .حّل السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالشكل التقني للكلمةالسلطة، ليس بالضرورة 

لقد كان تشكيل السلطة الفلسطينية بعد التوقيع على أوسلو خطيئةً يدفع الفلسطينيون ثمنها بالعرق والـدم،                
، كما بات في حكـم  "وطنية"فال سلطة مع وجود احتالل، فأي سلطة في الضفة الغربية ال يمكن أن تكون       

ؤكَّد أن بقاء قطاع غزة تحت مظاهر تأثير االحتالل المختلفة يجعل من الصعب جـدا الجمـع بـين                   الم
  .المقاومة والحكم

  ٢/٢٨/٩/٢٠١٠االسالم اليوم، 
  
  الالجئون: لغم جديد في المفاوضات .٦٧

  معتصم حمادة
فـي غـزة    فلسطينية في مخيم البـريج      )محمود حمس ــ أ ف ب     (فلسطينية في مخيم البريج في غزة       

انطلقت المفاوضات المباشرة، عرجاء، بين الرئيس محمود عباس وبنيامين         )محمود حمس ــ أ ف ب     (
المفاوضات، يبحثون عن حلول تلفيقية للقضايا      » إنجاح«وما زال األميركيون، الحريصون على      . نتنياهو

  . أقل تعقيداًوهي، إذا ما قورنت بقضية الالجئين، تبدو. الشائكة التي تعترض طريق الطرفين
فقضية الالجئين ال تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تخص كذلك الـدول العربيـة المـضيفة، أي لبنـان،         
واألردن، وسوريا، والعراق، ومصر، ودول الخليج، كما تخص دوالً أوروبية بعدما حمل آالف الالجئين              

دما سـيفتح صـندوق الالجئـين،       وبالتالي، عن . جنسياتها، وما زالوا يعتبرون أنفسهم الجئين فلسطينيين      
  .وتطرح قضيتهم إلى طاولة المفاوضات، سوف تختلط األوراق

  الدول العربية المضيفة
األردن، على سبيل المثال، يعتبر نفسه الدولة العربية المضيفة األولى، نظـراً لكـون كتلـة الالجئـين                  

وتتميز قضية الالجئين   ) ليوني الجئ ما يزيد على م   (الفلسطينيين المقيمين على أرضه، هي الكتلة األكبر        
في األردن، عن سواها، في الدول العربية األخرى، أن الالجئين يحملون الجنسية األردنية، ويعتبـرون،               

لذلك يعتبر األردن نفسه شريكاً في التفاوض علـى         . رغم التمييز الذي يتعرضون له، مواطنين أردنيين      
ومـسؤوالً عـن    » الالجئين«المسؤولين فيه، ممثالً لمواطنيه     قضية الالجئين، من موقعه، كما يقول كبار        

الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، فتمثيلها     . ف. ت. ال يعتبر م  . أي إن األردن  . الدفاع عن مصالحهم  
  .لهم ال يشمل من هم في األردن، داخل المخيمات أو خارجها
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هي معاهدة وادي عربة، نصت في فقرتهـا       واألردن، كما هو معروف، مرتبط بإسرائيل، بمعاهدة سالم،         
لذلك اتخذت الحكومة األردنيـة قـراراً       . الثانية على حل قضية الالجئين المقيمين على أرضه بالتوطين        

نص، على أنه، بعد الوصول، بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، إلى اتفاق على قضايا الحل الـدائم، علـى            
يحمل الجنسية األردنية أن يحسم أمـره، وأن يختـار إحـدى            الالجئ الفلسطيني، بل على كل فلسطيني       

حيث سيضع األردن حداً لالزدواجية القائمة حالياً لدى صف واسـع           ) األردنية أو الفلسطينية  (الجنسيتين،  
من الفلسطينيين حملة الجنسية األردنية، إن في انتمائهم إلى االتحادات والنقابات، أو في الصيغة السياسية               

  .ن فيها أنفسهمالتي يقدمو
مقابل هذا الحل، القائم على التوطين، يطالب األردن بتعويضات مالية ضخمة، بعدما استضاف الالجئين              
خالل السنوات الماضية، منذ النكبة وحتى ساعة الحل، وبعدما أسهم كما تقول الدوائر األردنية الرسمية،               

  .في إغاثتهم، وتشغيلهم، وتوفير فرص التعليم وأمامهم
وهو توازن ( لبنان، وكما هو معروف، وتحت ذرائع عدة من بينها التوازن الديموغرافي بين الطوائف       أما

يمارس سياسة التضييق على الالجئين الفلسطينيين، في مجاالت العمل والـسكن والتعلـيم             ) مفقود أصالً 
ناني، بعدما فتحت كتلة    التي اتخذها مجلس النواب اللب    ) نسبياً(واإلجراءات االنفراجية   . والصحة، وغيرها 

النائب وليد جنبالط هذا الملف في البرلمان، اعتبرها الالجئون الفلسطينيون غيـر كافيـة ودعـوا إلـى                  
استكمالها بخطوات إضافية تتيح لالجئ استمالك شقة للسكن، والعمـل فـي مجـاالت معينـة كالطـب                  

فض توطين الالجئين على أراضيه،     ولبنان، كما هو معروف، ير    . والمحاماة والهندسة وغيرها من المهن    
وهو ما كـان    . ويدعو إلى حل يضمن له ترحيلهم خارجه؛ حتى ولو أدى ذلك إلى تهجيرهم إلى بلد آخر               

قد اقترحه وزير الخارجية األسبق إيلي سالم، على ضوء المفاوضات المتعددة التي دارت تحـت سـقف                 
ذا المجال، هي تأكيدات المبعوث األميركي إلى       التي تلقاها لبنان في ه    » الضمانات«وآخر  . مؤتمر مدريد 

الشرق األوسط جورج ميتشل إلى الرئيس ميشال سليمان، بأن حل قضية الالجئين لن يكون على حساب                
  .لبنان

أما سوريا، وإن كان المسؤولون فيها ال يتحدثون كثيراً عن موقفهم من قضية الالجئـين، فـإن وسـائل                   
ض كبار المسؤولين في مناسبات معينة، تؤكد أن سوريا تؤيـد حـق             اإلعالم الرسمي، وكذلك خطب بع    

، وتعتبـرهم، رغـم مـا       ١٩٤٨الالجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ عـام             
يتمتعون به من حقوق إنسانية واجتماعية، على أرضها، ضيوفاً، مقيمين مؤقتاً، إلى أن تحل حل قضيتهم                

  .بالعودة
  المتحدة األميركيةالواليات 

تدرك اإلدارة األميركية مدى تعقيدات قضية الالجئين، وقد اختبرت ذلك في أكثر من محطة، كان أهمها                
جولة المفاوضات المتعددة األطراف في أنطاليا، بعد افتتاح مؤتمر مدريد، والتوقيع على اتفاق أوسـلو،               

ية لحل قضية الالجئين، فإن أهمها، وأكثرهـا        ورغم تعدد السيناريوهات األميرك   . ومفاوضات كامب ديفيد  
  :وضوحاً، كان سيناريو كلينتون الذي يقوم على االتجاهات اآلتية

وبالتالي التعامل مع   . ــ التعامل مع الالجئين ككتل سكانية، وليس كشعب له حقوقه المعترف بها دولياً            
فلسطينية وقطاع غزة، مقيمون على     فمن هم في الضفة ال    . هذه الكتل من زاوية عالقتها بالطرف المضيف      

األمر نفسه  . أرضهم، ومواطنون في دولة فلسطينية ستقوم آجالً أم عاجالً، وهكذا تكون قضيتهم قد حلت             
فـي  » االزدواجيـة «على من هم في األردن، ويحملون الجنسية األردنية مع مراعاة موقف األردن من              

كما ترى الواليات المتحدة أن سوريا تستطيع أن تمنح         ). أردني أو فلسطيني  (الهوية وفي الدور السياسي     
حق العمل  (الالجئين على أرضها جنسيتها، وخاصة بعدما أثبتت التجربة اندماجهم في المجتمع السوري             

، كما أثبتت أن توطينهم في سوريا لن يلحـق أذى           )والسكن، والوظيفية وغيرها ما عدا الحقوق السياسية      
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التجانس فـي الـدين واللغـة والقـيم         (طاع أن يهضم الوجود الفلسطيني فيه       بالمجتمع السوري الذي است   
  ..).والتاريخ

تبقى قضية الالجئين في لبنان، وهي التي تحتاج إلى حل، يقوم على نقلهم إلـى دول أخـرى، ومـنحهم                    
ما بـين خمـسة وعـشرة       (بضعة آالف من الفلسطينيين     » رجوع«وال تمانع الواليات المتحدة     . جنسيتها

إلى إسرائيل شرط أن تتوافر فيهم شروط معينة كأن يكونوا قد ولدوا ما قبل النكبة وأن يكون لهم                  ) فآال
  ...أقرباء رحم، وأن يعودوا بدون ذريتهم

بالتوازي مع هذا، ينشأ صندوق دولي تساهم فيه الواليات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرهـا، وكـذلك                
. رافاً بمسؤوليتها القانونية واألخالقية عن والدة قـضية الالجئـين         إسرائيل، دون أن تعتبر مساهمتها اعت     

» الرجوع«من تنطبق عليهم شروط     » رجوع«ويغطي هذا الصندوق مصاريف نقل الالجئين من لبنان، و        
األردن، والـسلطة   (إلى إسرائيل وتوفير شروط إقامتهم في أماكنهم الجديدة، ومـنح الـدول المـضيفة               

وتنتهي . اعدات سخية تعويضاً لهم عن استضافة الالجئين خالل السنوات الماضية         مس) الفلسطينية ولبنان 
قضية الالجئين مع حّل وكالة الغوث، ويصدر الجانب الفلسطيني بياناً يعلن فيه أن هذه القضية قد حلـت                  

  .، وأن الجانب الفلسطيني ال يملك، في هذه القضايا، أية مطالب إضافية١٩٤بناء للقرار 
  "إسرائيل"

من المعروف أن الجانب اإلسرائيلي ال يعترف بحق الالجئين فـي العـودة، كمـا يـرفض أن يتحمـل             
وتدعو إسرائيل، إلى توطين الالجئين في أماكن       . المسؤولية األخالقية والقانونية والسياسية عن تشريدهم     

ـ        الفلـسطينية أو   هؤالء الالجئين إلـى الـضفة       » رجوع«أقامتهم، في الدول العربية، كما تبدي رفضها ل
قطاع غزة، حتى ال يصبح التكدس السكاني الفلسطيني عبئاً على السلطة الفلسطينية وحتى ال يتحول هذا                

وتوافق إسرائيل، من حيث المبـدأ      . التكدس إلى جو خصب لوالدة األفكار اإلرهابية، كما تقول إسرائيل         
لى البند الخاص بالسماح بنقـل بـضعة        على السيناريو األميركي كما قدمه الرئيس كلينتون، مع تحفظ ع         

  .آالف إلى إسرائيل وفق الشروط المذكورة آنفاً
ولعل إسرائيل تكون قد خطت خطوة إضافية في موقفها من قضية الالجئين، حين دعت إلى االعتـراف                 

يـر  بما يعنيه هذا، كما قالت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة تسيبي ليفنـي، ووز            » دولة يهودية «بها  
 إلى مناطق السلطة    ٤٨الخارجية الحالي أفيغدور ليبرمان، من ترحيل وتهجير للفلسطينيين داخل مناطق           

 مليون  ١.٣أي بدالً من حل قضية الالجئين، خلق قضية إضافية، تطال ما ال يقل              . في الضفة الفلسطينية  
  .١٩٤٨فلسطيني تضاف أسماؤهم إلى لوائح الالجئين المشردين منذ عام 

  ب الفلسطيني المفاوضالجان
  :لم يعد الجانب الفلسطيني المفاوض يخفي موقفه من حل قضية الالجئين، وهو يقوم على اآلتي

ــــ منح الالجئين في الضفة والقطاع صفة المواطن، كامل الحقـوق، وإلغـاء الـصفة القانونيـة                 
تكون جزءاً ال يتجـزأ مـن       للمخيمات، وضمها إلى البلديات المجاورة، أو استحداث بلديات خاصة بها، ل          

  .عن الدولة الفلسطينية» الدولة المضيفة«وإسقاط صفة ) أو الدولة المرتقب قيامها(بنية السلطة، 
، وبالتالي فتح الباب لرجوع مـن       ٤٨وليس إلى مناطق    ) أو الدولة (ــ العودة تكون إلى مناطق السلطة       

 مع إعطاء األفضلية لمن هم في لبنان، نظـراًُ          )أو الدولة الحقاً  (يرغب من الالجئين إلى أراضي السلطة       
  .لخصوصية وضعهم وعند رجوعهم، يمنحون الجنسية الفلسطينية، وتسقط عنهم صفتهم كالجئين

وخاصـة سـوريا ودول   (ــ البحث مع الدول العربية لمنح جنسيتها لالجئين المقيمين علـى أرضـها        
  .على غرار ما فعلت الحكومة األردنية). الخليج
وتكون السلطة الفلسطينية   ) إسقاط حق العودة  (» يكفل حق التعويض  « باعتباره   ١٩٤تمسك بالقرار   ــ ال 

  .هي المعنية بالتفاوض على هذا الحق، ممثلة لالجئين وحقوقهم
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التي كانت قد   (ــ حل وكالة الغوث، بعد أن تكون قد أنهت وظيفتها، وتنقل مهماتها إلى الدول المضيفة                
  ).ضات من الصندوق المقترح تأسيسه دولياًقبضت مقابل ذلك تعوي

تطبيقـاً  «، وفقاً للشروط اإلسرائيلية، واعتبار هذه العودة        ٤٨بضعة آالف إلى مناطق     » إعادة«ــــ  
  .»١٩٤للقرار 

بعد ذلك يعلن الجانب الفلسطيني أن قضية الالجئين قد وجدت طريقها إلى الحل، وأن ملفها قـد أغلـق                   
  .الجانب الفلسطيني، في هذا الجانب أية مطالب أخرىنهائياً، وأنه ليست لدى 

  المبادرة العربية
نصت على رفض التوطين في لبنـان، ورفـض األردن          ) ٢٠٠٢بيروت، آذار   (مع أن المبادرة العربية     

استقبال الجئين جدد، إال أنها في الوقت نفسه أسقطت من نصوصها أي ذكر للعودة، ودعت إلى ما أسمته               
لنائب رئيس وزراء األردن األسبق مروان      » نهج االعتدال العربي  «وعودة إلى كتاب    . »يهحالً متفقاً عل  «

المعشر، تبين أن المبادرة، نصت ضمناً، على إسقاط حق العودة، إلغراء إسرائيل بالقبول بحل للصراع               
رض أي االعتراف بها وتطبيع العالقات معها مقابل االنـسحاب مـن األ           » األرض مقابل السالم  «حدوده  

وبالتالي مثّلت المبادرة العربيـة غطـاء سياسـياً        . العربية المحتلة، ودون أي التزام نحو قضية الالجئين       
ـ              الحـل  «لموقف المفاوض الفلسطيني الذي اشتق هو اآلخر من نصوص المبادرة العربية النص القائل ب

  .سرائيلي أوالً وقبل كل شيءوواضح أنه سيكون حالً متفقاً عليه مع الجانب اإل... »العادل المتفق عليه
  الالجئون أصحاب القضية

العنصر الغائب في هذا العرض هو الالجئون أنفسهم، الـذين تجـري المـشاورات بـشأنهم، وتـصاغ                  
ونظرة سـريعة علـى مواقـف       . السيناريوهات، وتقترح مشاريع الحلول دون أخذ رأيهم بعين االعتبار        

 تمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم وإلى ممتلكاتهم ورفضهم          الالجئين، في مناطق انتشارهم كافة، تؤكد     
  .الحلول البديلة

فإذا كانت معضلة المفاوضات في الوقت الراهن تدور حول جدول األعمال، ومحصورة ما بين عبـاس                
ونتنياهو، فإن طرح قضية الالجئين، الحقاً، سيدخل على العملية، عنصراً رئيسياً هو الالجئون، عنـدما               

لط األوراق، وتختلط التحالفات، وتتجاوز المواقف حدود االنتمـاءات التنظيميـة، بحيـث يـصبح               ستخت
الالجئون على اختالف انتماءاتهم الحزبية والال حزبية، عامل تفجير لقضية، أثبتت التجارب، منـذ عـام         

  .ائيلي وحتى اآلن، أنها القضية األكثر تعقيداً في ملف الصراع العربي والفلسطيني اإلسر١٩٤٨
 ٢٩/٩/٢٠١٠، األخبار، بيروت

  
  خريطة طريق البرغوثي .٦٨

  عبداهللا اسكندر
اذ تنطلق منها أصوات حاليـاً، لمناسـبة        . وكأن شيئاً لم يحصل منذ عشر سنوات في الساحة الفلسطينية         

 الذكرى العاشرة الندالع االنتفاضة الثانية، لتكرار التجربة المؤلمة والمريرة التي انتهـت اليهـا العقـد               
  .الماضي، سواء بالنسبة الى الوضع الداخلي الفلسطيني أو بالنسبة الى الصراع مع اسرائيل

قد يكون مفهوماً التحفظ السياسي عن طبيعة المفاوضات الحاليـة، لكـن هـذا الـتحفظ ال يبـرر زج                    
خصوصاً ان الخريطة الـسياسية الفلـسطينية الداخليـة، وحتـى           . الفلسطينيين مجدداً في مجهول جديد    

  .الجغرافية، ال تتيح أي تحرك فاعل في مواجهة اسرائيل
، لم يجد له بعد الحل الذي يمكن أن يوحـد الجبهـة             »حماس»و» فتح«فالنزاع بين القوتين األساسيتين،     

كما ان انقسام االدارة الفلـسطينية بـين        . الفلسطينية، كما كان عليه الوضع خالل االنتفاضتين السابقتين       
ع غزة، بأجندتين مختلفتين، يجعل أي انتفاضة جزئية، وتقتصر علـى جـزء مـن               الضفة الغربية وقطا  
  .بما يطيح سلفاً أي احتمال لمكاسب منها. االرض الفلسطينية
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» حماس»في الضفة و  » فتح«وال يبقى من الدعوة الى انتفاضة جديدة سوى محاولة إحراج اآلخرين، أي             
  .عويض خسارة مواقع أسفرت عنها االنتفاضة الثانيةفي القطاع، أو المزايدة السياسية في سعي الى ت

ال بل يواجه تحدياً كبيراً قـد يترتـب عليـه           . بالتأكيد، ليس الوضع الفلسطيني الحالي في أحسن أحواله       
كما يعاني خلالً داخلياً كبيراً، يتمثل في التعارض حول المرجعيات التنظيمية والـسياسية             . مصير النزاع 

ائيل، وفي حجم التأثيرات االقليمية المتعارضة االهداف، على رغم ادعاءات دعـم            وقيادة النزاع مع اسر   
  .القضية

وفي ظل هذه الظروف، ال تملك السلطة الفلسطينية خيارات كثيرة، بفعل ما انتهى اليه الوضع الـداخلي                 
ولـن  . ية ودوليةنتيجة االنتفاضة الثانية وانسالخ القطاع، وبفعل عدوانية اسرائيلية متمادية وضغوط اقليم        

وال تفيد الدعوات العشوائية والـشعارات      . تتوافر لها القدرة على الخيار ما دامت هذه الظروف مستمرة         
  .الكبيرة وتبادل االتهامات في تحسين هذه الظروف

لذلك يبدو مشروعاً التفكير في األسس التي يمكن ان تؤدي الى تغيير االحوال الفلسطينية، شرط التوقـف       
ام تجربة االنتفاضة الثانية وأمام تجربة السنوات العشر الماضية، وتعيين مكامن الخلل الفلـسطيني             ملياً أم 

  .وسبل تصحيح الوضع التنظيمي والسياسي
لقد رسم مروان البرغوثي، في حديثه الصحافي لمناسبة الذكرى العاشرة النـدالع االنتفاضـة الثانيـة،                

فالقائد الفتحـاوي   .  الفلسطينية التوقف عندها والتفكير فيها     خريطة طريق لهذا المشروع، يجدر باألطراف     
األسير، على رغم تشاؤمه من إمكان إنجاز سالم مع الحكومة االسرائيلية اليمينية الحالية، الحظ نقاط قوة                
في الوضع الفلسطيني يمكن البناء عليها في إعادة صوغ المشروع الوطني، على نحو يتجاوز المصالحة               

طة بين طرفين أو أكثر الى إعادة تركيب سلطة واحدة، فـي كـل االراضـي الفلـسطينية                  وتقاسم السل 
  .والمهجر، تكون ناطقة وحدها باسم الفلسطينيين وحاملة لهمومهم ومطالبهم

وفي هذا اإلطار، رأى البرغوثي تكامالً بين بناء مؤسسات الدولة في الضفة، منوهـا بجهـود رئـيس                  
الخطـأ  «ي هذا الصدد، وإعادة صوغ سلطة القرار الفلسطيني بتـصحيح           الوزراء الحالي سالم فياض ف    

باستيالئها المسلح على القطاع، وإعادة االعتبار للثوابت الفلسطينية في         » حماس«الذي ارتكبته   » التاريخي
  .، على أساس الديمواقرطية والتعددية١٩٦٧إقامة الدولة الفلسطينية على كل االراضي المحتلة العام 

المحادثات حول الورقة المصرية للمصالحة، من دون كثير تفاؤل،         » حماس»و» فتح« حيث تعاود    واليوم
يمكن ان تشكل أفكار البرغوثي مخرجاً إذا رغب الفلسطينيون فعالً في إنهاء انقـسامهم والعمـل معـاً                  

  .لتحقيق األهداف الفلسطينية
 ٢٩/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن
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  :كاريكاتير .٦٩
  

    
  ٢٩/٩/٢٠١٠ق األوسط، لندن، الشر

  
  

    


