
 

 

  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  ما يعرض ضمانات أمريكية لنتنياهو مقابل تجميد االستيطان لشهرينأوبا": معاريف"

  "الحريةأسطول "لهجومها على " إسرائيل"مجلس حقوق االنسان يتبنى تقريرا يدين 
   إذا فشلت المفاوضاتعباس توجه نحو المصالحة خوفًا من ثورة تدمر السلطة :"الشروق"
   الوقائي في عدد المعتقلينواألمنمنافسة بين المخابرات الفلسطينية ": القدس العربي"

  ضات وتحقيق المصالحة فورا يطالب عباس بوقف المفاو األغازكريا
  أبلغت العالم بالحقيقة المّرة: ليبرمان

يـرفض تنيـاهون": معاريف"
عرضاً سخياً من أوباما إلنقـاذ      

  المفاوضات 
  

 ٤ص... 

 ١٩٢٣ ٣٠/٩/٢٠١٠الخميس 



  

  

 
 

  

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

    :السلطة
 ٤   إذا فشلت المفاوضاتعباس توجه نحو المصالحة خوفًا من ثورة تدمر السلطة :"الشروق".٢
 ٥  باس بوقف المفاوضات وتحقيق المصالحة فورا يطالب ع األغازكريا.٣
 ٥  كشف شبكة تزوير جوازات سفر سويدية: الداخلية في غزة.٤
 ٦  وعلى مصر التدخل" يهدد جهود المصالحة"استدعاء زوجة النائب رومانين : بحر.٥
 ٦  تجمع بين االستيطان والسالم"إسرائيل"ال سبيل لتقدم العملية السياسية طالما بقيت : هعبد رب.٦
 ٦  "ال حلول وسطاً بشأن االستيطان": عريقات.٧
 ٧  ترتيبات الحج في غزة إيجابية وال رفض لسفر أي مواطن: الهباش.٨
 ٧   الوقائي في عدد المعتقلينواألمنمنافسة بين المخابرات الفلسطينية ": القدس العربي".٩
 ٨  اجتماع للقيادة الفلسطينية سيعقد السبت المقبل لبحث مصير المفاوضات المباشرة": القدس العربي".١٠
 ٩  إبعاد الطفل دعنا عن الخليل جزء من مخطط تهجير خطير: ميون بالضفةالنواب اإلسال.١١
 ٩ وقف المفاوضات سيكثف االستيطان وإنهاء الوضع االنفصالي في غزة واجب قومي: خبراء.١٢
    

    :المقاومة
١٠  صريحات الزهار تدل على سوء نواياالمصالحة تشهد تقدما إيجابيا لكن ت: األحمد.١٣
١٠  ستكون ملزمة عند تطبيق المصالحةالى التوصل إليها فتح سعى ونالتفاهمات التي : حماس.١٤
١٠  ال توجد إضافات أو مالحق على الورقة المصريةقلنا لحماس : صخر بسيسو.١٥
١١  األكثر تعقيدا في المصالحة.. الملف األمني الباقي: »الشرق األوسط«مصدر في حماس لـ.١٦
١١  تجمع الشخصيات المستقلة يتقدم باقتراحات إلنهاء الخالف حول ملف المصالحة الوطنية.١٧
١٢  لدستون خيانة وطنيةإرجاء تقرير غو: البردويل.١٨
١٢  ارتباطات حماس الخارجية وصراعاتها الداخلية تعطل المصالحة: فتح.١٩
١٢    الجهاد اإلسالمي تدين اعتقال السلطة ألحد قياداتها  .٢٠
١٣    قذائف على مواقع لالحتاللالثةثكتائب أبو علي مصطفى تطلق : غزة.٢١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٣  أبلغت العالم بالحقيقة المّرة: ليبرمان.٢٢
١٣  وزير من حزب العمل يطالب نتنياهو بإقالة ليبرمان.٢٣
١٣  مقابل شاليط" ايديهم ملطخة بالدماء"ن اسرى يتوجب االفراج ع: موفاز.٢٤
١٤  تدريبات إسرائيلية الحتالل مدن فلسطينية": هآرتس".٢٥
١٤  وقبلت بوثائق عصابات المستوطنين المحكمة العليا رفضت وثائق قدمها الفلسطينيون": هآرتس".٢٦
١٥    بآسيا"إسرائيل"أوسلو أنعشت عالقات : زحالقة.٢٧
١٥  االنفالت االستيطاني يتطلب ضغطا دوليا فاعال على حكومة نتنياهو: بركة.٢٨
١٦    عاماً على العالقات١٨والصين تحتفالن بمرور " إسرائيل".٢٩
١٦  "اإلسرائيلي"وفاة أحد مؤسسي البرنامج النووي .٣٠
١٦  "آيرين"بحق ركّاب سفينة " العنف"اإلعالم اإلسرائيلي يؤكد استخدام .٣١
١٧  "متدينون%  "٣١,٤شون في المستوطنات ويمن ضباط الجيش اإلسرائيلي يع% ١٣: دراسة.٣٢
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    :األرض، الشعب
١٧  يومالصباح  ىعشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقص.٣٣
١٨  عقبات سياسية تحول دون بناء مطار في الضفة الغربية رغم التأييد الدولي.٣٤
١٨   تقرير غولدستون إلى األمم المتحدة إهانة للشهداءاإلحجام عن توجيه: حقوقيون.٣٥
١٩   سلوانفي  حمالت دهمٍ واسعة  بشناالحتالل اإلسرائيلي.٣٦
١٩  اغالق معابر قطاع غزة التجارية.٣٧
   

   : األردن
١٩ "إسرائيل"ر استئناف تصدير الزيتون إلى يستنك" العمل اإلسالمي".٣٨
٢٠ "إسرائيل"عن السماح بتصدير ثمار الزيتون إلى " الزراعة"مطالبات بتراجع .٣٩
٢٠ النقابات األردنية تدعو الى مقاطعة حملة بيئية يشارك فيها إسرائيليون.٤٠
٢٠ تطالب الصليب االحمر التحقق من جثمان الشهيد الزبون" الوطنية لألسرى".٤١
   

   : لبنان
٢١    حزب اهللا يدين استئناف االستيطان  .٤٢
   

   :عربي، إسالمي
٢١  ا لم تؤد إلي أي نتيجة الحالية سوف تكون األخيرة إذالمفاوضات المباشرة جولة  :موسي.٤٣
٢١  "المبحوح"في قضية اغتيال  تلقيت تهديدين بالتصفية الجسدية": االتحاد"ضاحي خلفان لـ.٤٤
٢٢   المباشرةقطر وألمانيا تحثان على المفاوضات.٤٥
   

   :دولي
٢٢  ما يعرض ضمانات أمريكية لنتنياهو مقابل تجميد االستيطان لشهرينباأو": معاريف".٤٦
٢٣  "الحريةأسطول "لهجومها على " إسرائيل"مجلس حقوق االنسان يتبنى تقريرا يدين .٤٧
٢٤ االتحاد األوروبي ينضم إلى محاوالت إنقاذ المفاوضات.٤٨
٢٤ الواليات المتحدة ستستمر في الدفع للعودة الى المفاوضات: كلينتون.٤٩
٢٤ في أمريكا يبدأ عملية تجميل لصورة الكيان" اإلسرائيلي"اللوبي .٥٠
٢٥ سالمعازمون أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما لتحقيق ال: ميتشل.٥١
٢٥ تعيين دبلوماسي أمريكي رئيسا لبعثة مكتب بلير بالقدس.٥٢
٢٥ االحتالل يبقي المتضامنة اإليرلندية ماغوير معتقلة حتى غد .٥٣
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  عبدالوهاب بدرخان... االحتالل= ستيطان اال: ال إرادة إسرائيلية لكسر معادلة.٥٤
٢٧  ماجد عزام...  وليبرمان وتغيير قواعد التسوية"إسرائيل"عن .٥٥
٢٨  عريب الرنتاوي... عودة الروح للمصالحة الفلسطينية"مرة أخرى عن .٥٦
٣٠  ضاحي خلفان تميم... نية قابلة للحياةدولة فلسطي.٥٧
    

 ٣١  :كاريكاتير
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***  
  
   سخياً من أوباما إلنقاذ المفاوضاتعرضاًيرفض  نتنياهو": معاريف" .١

 بدا يوم أمس أن الرئيس األميركي باراك أوباما على استعداد : أ ش أ-   د ب أ-   رويترز– أ ف ب
. جل ضمان استمرار مسرحية المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيةللذهاب بعيدا من أ

وقد ظهر ذلك بشكل واضح من خالل الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، والتي عرض خاللها تقديم مساعدات عسكرية وسياسية بعيدة المدى للدولة العبرية في مقابل 

   .ار تجميد االستيطاناستمر
، فإن نتنياهو، وحتى مساء أمس األول، رد سلبا على طلب تمديد قرار تجميد »معاريف«وبحسب 

نتنياهو، «وأشارت الصحيفة إلى أن . االستيطان لستين يوما، برغم التعهدات النادرة من جانب أوباما
إنه يوضح لهم أنه ال يستطيع كسر كلمته إقرأوا شفتي، أي : الذي رفض االقتراح، يعود ليقول لألميركيين

في الرسائل التي تناقلتها «، الفتة إلى أنّه »أمام الجمهور اإلسرائيلي بعدما تعهد بعدم تمديد قرار التجميد
فاإلدارة األميركية تسير باتجاه أزمة بين الدولتين، . واشنطن وإسرائيل، تظهر صورة قاتمة جدا

ونتنياهو ستضيع هباء إذا ما واظب على رفضه قبول االقتراح والعالقات الشخصية بين اوباما 
  . »األميركي

 الواليات المتحدة سارت بعيدا لكي «ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات إن
فقد نجح نتنياهو نفسه في أن يزرع لدى . تحصل على تمديد للتجميد، وطلبت في اإلجمال ستين يوما

واآلن، فإن االلتزامات السياسية الداخلية . أنه يريد السالم حقا ومستعد للسير نحو التسويةاوباما انطباعا ب
رئيس الوزراء يقول انه يريد السالم، ولكنه «، مشيرا إلى أن »لنتنياهو أهم في نظره جدا من الجوهر
  . »غير مستعد الن يقوم بشيء لهذا الغرض

ألميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل في منطقة وكان نتنياهو أعلن، خالل لقائه المبعوث ا
أنا وحكومتي ملتزمان بمحاولة التوصل إلى اتفاق سالم يضمن أمن إسرائيل «قيساريا شمالي تل أبيب، 

هذا هو هدفي، وهذه هي سياستنا، وأنا أتطلع إلى «وأضاف . »والمصالح الوطنية الحيوية األخرى
اريخية لمواصلة هذه المحادثات الجيدة، من أجل التوصل إلى سالم مواصلة ذلك، ألن لدينا مهمة ت

  . »تاريخي
  ٣٠/٩/٢٠١٠السفير ، بيروت، 

  
   إذا فشلت المفاوضاتعباس توجه نحو المصالحة خوفًا من ثورة تدمر السلطة :"الشروق" .٢

ات حركة أمر قياد) أبومازن(أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس " الشروق"علمت : سنية محمود
فتح بتجديد حوار المصالحة مع حركة حماس وبقية ما يطلق عليها فصائل الممانعة، تحسبا الضطراره 

  .إعالن انهيار مفاوضات السالم المباشرة مع إسرائيل
، قال مصدر فلسطينى مطلع على ما يدور فى دوائر صنع القرار بالسلطة "الشروق"ففى تصريح لـ
س يخشى اضطراره إلى االستقالة من منصبه فى حال أعلنت السلطة انهيار الرئيس عبا"الفلسطينية، إن 

  .فى الضفة الغربية المحتلة" مفاوضات السالم بعد أن رفضت إسرائيل مد فترة تجميد االستيطان
أبومازن يريد الحصول على دعم "المصدر، الذى طلب عدم كشف هويته لحساسية الموضوع، أوضح أن 

عملية السالم، خوفا من ثورة فى الشارع الفلسطينى قد تؤدى إلى انهيار وتدمير الفصائل فى حال فشلت 
وكان الرئيس عباس قد هدد أكثر من مرة بالتنحى عن منصبه لعدم تحقق ". مؤسسات السلطة الفلسطينية

  .١٩٩٣أى تقدم فى ملف السالم منذ اتفاقية أوسلوا عام 
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، التى يتزعمها عباس، فى األيام األخيرة، الكثير من وأثار تجدد مساعى المصالحة من جانب حركة فتح
الشكوك، خاصة أن المسافة بين فتح وبين بقية الفصائل، خاصة حماس والجهاد اإلسالمى، هى أبعد من 

  .أى وقت مضى بعد أن انخرطت السلطة فى المفاوضات المباشرة، رغم رفض معظم الفصائل
فى القاهرة بركان الفرا، القول بأن الرئيس الفلسطينى توجه على الجانب اآلخر، رفض السفير الفلسطينى 

إن الشغل الشاغل للرئيس ": الشروق"نحو المصالحة الفلسطينية خشية انهيار مفاوضات السالم، قائال لـ
أبومازن هو المضى قدما نحو المصالحة إلنهاء حالة االنقسام وصوال إلى إجراء انتخابات تشريعة 

  ".ورئاسية
  ٢٩/٩/٢٠١٠ر، الشروق،مص

  
   يطالب عباس بوقف المفاوضات وتحقيق المصالحة فورا األغازكريا .٣

دعا زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة : القدس المحتلة
مع الجانب اإلسرائيلية ، مؤكدا " العبثية"المركزية بحركة فتح امس الى ضرورة وقف المفاوضات 

واضاف األغا ، في تصريح . ل عمليات البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربيةتواص
من العبث أن يكون هناك مفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي في ظل تواصل النشاط االستيطاني "له 

صالحة اإلسرائيلي ، واستمرار أعمال البناء في األراضي الفلسطينية ، مشدداً على ضرورة تحقيق الم
  ".الداخلية للوقوف في وجه المنطق اإلسرائيلي المعادي للفلسطينيين

وأوضح اآلغا أن إسرائيل ال تريد سالم مع الفلسطينيين ، وال تريد دولة فلسطينية ، أو حتى االنسحاب 
نقاء الدولة " وتابع إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين لتحقيق ما يسمونه ١٩٧٦,لحدود الرابع حزيران 

وهو ما يضع العديد من عالمات االستفهام أمام أي مفاوضات في المستقبل ، مشيراً إلى أن " يهوديةال
  .إسرائيل تريد دولة فلسطينية عبارة عن كنتونات

  ٣٠/٩/٢٠١٠الدستور، عمان، 
  

  الشرطة الفلسطينية تكشف شبكة تزوير جوازات أجنبية: غزة .٤
في معبر رفح الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر قال المدير العام للشرطة :  فتحي صباح- غزة 

. الرائد إياد الحوراني إن رجال الشرطة اكتشفوا شبكة من الغزيين الذين يزورون جوازات سويدية
لدى عدد من المواطنين من قطاع غزة جوازات سفر "أن رجال الشرطة اكتشفوا أن " الحياة"وأضاف لـ 

 في حكومة الضفة الغربية تحمل صورهم فقط، فيما البيانات فلسطينية مستخرجة من وزارة الداخلية
  ".المدونة في الجواز ألشخاص آخرين

هناك فلسطينيين من المهاجرين، خصوصاً الى السويد، يقومون بإرسال بياناتهم وصور عن "وأوضح أن 
"  فلسطينيجوازات سفرهم السويدية الى مصلحة الجوازات في مدينة رام اهللا بهدف استخراج جواز سفر

بدالً من وضع صور األشخاص المهاجرين، يتم وضع صور مواطنين من القطاع كي يتمكنوا من "لكن 
الشك ساور رجال "وقال إن ". استخدامها للسفر عبر مصر والوصول الى السويد أو أي دول أخرى

بعد "ضيفاً أنه ، م"الشرطة حيال عدد من أصحاب الجوازات األجنبية داخل صالة المغادرة في معبر رفح
التدقيق في جوازاتهم األجنبية وجوازاتهم الفلسطينية وبطاقات الهوية، تبين أن هناك اختالفاً في البيانات 

  ".الشخصية، فتم اعتقالهم والتحقيق معهم
بتزوير هذه "اعتقال ثالثة غزيين مشتبه فيهم "، الفتاً الى أنه تم "انتحال شخصية"واعتبر الحوراني ذلك 

  وأشار ". تمت إحالة الثالثة على النيابة العامة التخاذ المقتضى القانوني في حقهم"وأوضح أنه ". اتالجواز
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لدى "ولفت الى أن ". كلفة تزوير الجواز الواحد تراوحت بين ثالثة آالف وخمسة آالف دوالر"إلى أن 
  ".ياتدائرة الجوازات اآلن قاعدة بيانات، وتعمل في شكل سليم لكشف مثل هذه العمل

  ٣٠/٩/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  وعلى مصر التدخل" يهدد جهود المصالحة" زوجة النائب رومانين استدعاء: بحر .٥

أكد أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن استدعاء األجهزة األمنية : غزة
يهدد جهود "، علي رومانين، التابعة للسلطة الفلسطينية لزوجة النائب المعتقل في سجون االحتالل
راعية الحوار "، داعياً مصر "المصالحة الوطنية ويشكِّل تعديا سافراً على الحصانة البرلمانية للنواب

مسلسل االنحطاط السياسي واألخالقي الذي تمارسه سلطة رام "، إلى إيقاف ما اسماه "الوطني الفلسطيني
  ".اهللا في الضفة الغربية
نسخة منه، نواب حركة فتح والقوائم األخرى في الضفة " قدس برس"ن صحفي وصل ودعا بحر، في بيا

الغربية المحتلة وقطاع غزة، إلى توضيح مواقفهم إزاء هذا التطور الذي اقترفته السلطة وأجهزتها 
  ".األمنية، بال أي خلق أو وطنية أو إنسانية أو ضمير

  ٢٩/٩/٢٠١٠، قدس برس
  
  تجمع بين االستيطان والسالم"إسرائيل"ملية السياسية طالما بقيت ال سبيل لتقدم الع: عبد ربه .٦

قال امين سر اللجنة التنفذيية لمنظمة التحرير الفلسطينية :  وكاالت– حسن مواسي - فلسطين المحتلة 
ياسر عبد ربه ان ميتشيل سيسمع من القيادة الفلسطينية خالل زيارته لرام اهللا اليوم الخميس الموقف ذاته 

سمعه في واشنطن ، والمشدد على ان ال سبيل لتقدم العملية السياسية طالما بقيت اسرائيل تحاول الذي 
وجدد عبد ربه تأكيده انه ال حلول وسط بشأن االستيطان ، معتبرا ان ما . الجمع بين االستيطان والسالم

 لثالثة اشهر او تتحدث عنه االنباء من مقترحات لتجميد االستيطان بشكل جزئي في بعض المستوطنات
  .ستين يوما هي مجرد بالونات اختبار اسرائيلية ولم تطرح من قبل االدارة االمريكيية

  ٣٠/٩/٢٠١٠، نالدستور، عما
  
  "ال حلول وسطاً بشأن االستيطان": عريقات .٧

ال "أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أمس ان : رام اهللا ـ أحمد رمضان
  .، مطالبا الواليات المتحدة واوروبا بأن تلزما اسرائيل بوقفه"اً بشأن االستيطانحلول وسط

، داعيا "ال يوجد حلول وسط في ما يتعلق بالنشاطات االستيطانية المخالفة للقانون الدولي: "وقال في بيان
شاطات االستيطانية االدارة األميركية ودول االتحاد األوروبي اللزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف كافة الن"

  ".بما يشمل القدس إلعطاء عملية السالم فرصة
وأكد عريقات خالل لقائه في رام اهللا القنصل االميركي العام دانيال روبنستاين وممثل االتحاد األوروبي 

قرار "واعتبر ان ". المفاوضات ليست هدفا بحد ذاتها وإنما وسيلة"في فلسطين كريستيان برغر ان 
سرائيلية استمرار االستيطان يعني بالضرورة قرارا إسرائيليا بوقف المفاوضات، فالسالم الحكومة اإل

  ".واالستيطان متوازيان ال يلتقيان
كيف يمكن للمجتمع الدولي االستمرار في عدم إلزام إسرائيل بتنفيذ ما عليها من "وتساءل عريقات 

امل مع إسرائيل كدولة فوق القانون يعني دفع التع"، مؤكدا ان "واجبات والتزامات تحت القانون الدولي؟
  ".المنطقة ودولها وشعوبها إلى دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء

  ٣٠/٩/٢٠١٠، تالمستقبل، بيرو
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  ترتيبات الحج في غزة إيجابية وال رفض لسفر أي مواطن: الهباش .٨
ان الترتيبات ' القدس العربي'ني لـ قال الدكتور محمود الهباش وزير األوقاف الفلسطي :أشرف الهور

بعض '، بسبب بروز'بطيئة'الخاصة بموسم الحج لهذا العام في قطاع غزة تسير بشكل إيجابي لكنها 
  .العقبات، ونفى ان يكون للسلطة اعتراض على خروج قادة حماس ألداء المناسك

يرأسها وكيل الوزارة، كون أن وذكر أن إدارة موسم الحج لهذا العام في قطاع غزة تدار من خالل لجنة 
عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على الوضع الميداني الذي تسيطر عليه 'الوضع في غزة غير طبيعي لـ

التي تدير أمور الحج في الضفة وغزة هي ' الجهة الشرعية'، الفتاً في ذات الوقت الى أن 'حركة حماس
 رأسها، من خالل تنسيقات السفر وإجراء القرعة، وزارة األوقاف في السلطة الفلسطينية التي يقف على

  .ومباشرة أمور الحجاج لدى وصولهم األراضي السعودية
تسييس العبادات وموسم 'موقف السلطة الرافض لـ' القدس العربي'وجدد وزير األوقاف خالل حديثه لـ

  .'ت االنقسام السياسينعمل حتى نجنب الناس ويالت االنقسام ولننأى بالعبادات عن تداعيا'، وقال'الحج
ونفى الهباش أن تكون السلطة الفلسطينية لها اعتراض على أي حجاج من غزة ورد اسمه في قرعة 

  .الحج لهذا الموسم، بما فيهم مسئولي حركة حماس
  ٣٠/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
  تقلين الوقائي في عدد المعواألمنمنافسة بين المخابرات الفلسطينية ": القدس العربي" .٩

االربعاء بأن االجهزة االمنية الفلسطينية ' القدس العربي'اكدت مصادر حقوقية فلسطينية لـ :وليد عوض
تواصل بشكل مستمر حمالت االعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين من اصحاب الميول االسالمية 

 واألمنابرات العامة واوضحت المصادر بأن هناك منافسة ما بين جهازي المخ .دون مراعاة للقانون
  .األجهزة ان هناك مواطنين زائرين دائمين لدى تلك إلىالوقائي في عدد المعتقلين لديهم، منوهة 

واشارت المصادر الى ان هناك العديد من المواطنين الذين يطلق سراحهم يعد فترة اعتقال من قبل تلك 
قة مقرات تلك االجهزة دون ان يتم  يتم استدعاؤهم بشكل مستمر حيث يقضون يومهم في ارواألجهزة

  .استجوابهم او توجيه اي سؤال لهم
 المصادر بأن هناك تنوعا في كيفية اعتقال المواطنين المحسوبين على حركتي حماس والجهاد وأكدت

 فمنهم من يتم استدعاؤه ويتم اعتقاله لحظة وصوله لمقر تلك االجهزة اإلسالمية والتيارات اإلسالمي
 اعتقاله تحت جنح الظالم، ومنهم يتم اعتقاله بعد صعوده في سيارة عمومية مثل ما جرى ومنهم من يتم

مع الشاب فراس الحزيبي الذي اعتقل على يد جهاز المخابرات العامة الفلسطينية صباح الثالثاء 
  .الماضي

يف العناصر واوضحت مصادر حقوقية بان االجهزة االمنية الفلسطينية عمدت في اآلونة االخيرة الى تكل
العاملة لديها بتنفيذ االعتقاالت بحق من يطلب اعتقالهم من نفس منطقة سكناهم او حتى ان كانوا من نفس 

  .عائالتهم
واشارت المصادرالى ان هناك توجها لضرب قوة العائلة الفلسطينية التي باتت الحصن المتبقي لحماية 

ماية عناصرها وباتت االجنحة المسلحة التابعة المواطن الفلسطيني بعد ان باتت االحزاب عاجزة عن ح
  .للفصائل غير قادرة على توفير الحماية التباعها

وذكرت المصادر بان تكليف ابناء العائلة باعتقال افراد من نفس العائلة او من الجيران الهدف منه 
ة الجهة القادمة اضعاف قوة العائلة والتجمعات االهلية التي كانت تعبر عن احتجاجها من خالل مقاوم

  .اليهم بهدف اعتقال شخص ما من العائلة او من المنطقة
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واكدت المصادر بان الهدف هو اثارة الخالفات بين افراد العائلة الواحدة وبين العائالت مع بعضها 
البعض في نفس منطقة السكن من خالل حمالت االعتقال التي تنفذ على يد ابناء المنطقة او العائلة حتى 

  .بقى اية قوة غير قوة االجهزة االمنية في االراضي الفلسطينيةال ت
وقدرت مصادر حقوقية بان تلك هي توجيهات امنية غربية للسلطة الضعاف اية قوة في المجتمع 
الفلسطيني توفر الحماية للفرد مما يدفع جميع المواطنين لالستسالم لالجهزة االمنية وما تقوم به من 

  . او غير قانونيةاجراءات سواء قانونية
واشارت المصادر الى ان هناك تذمرا في صفوف قوات االمن الفلسطينية من االعتقاالت التي ينفذونها 

  .ضد ابناء جلدتهم وضد من كانوا رفاقا لهم في سجون االحتالل االسرائيلي
قال شخص ونقلت المصادر عن ضباط في االجهزة االمنية بانهم يشعرون بالمهانة عندما يذهبون العت

كان معتقال في سجون االحتالل في اطار مقاومة االحتالل، منوهة بان الكثير من عناصر االجهزة 
  .االمنية غير راضين عن حمالت االعتقال التي ينفذونها وفقا الوامر تأتيهم من ضباطهم

جهزة االمنية بأن هناك تهما جديدة باتت توجه لبعض من يتم اعتقالهم من قبل اال' القدس العربي'وعلمت 
، وذلك اضافة لتهم تبييض االموال 'عصابة اشرار'، وقيادة او المشاركة في 'مناهضة السلطة'مثل 

وحيازة االسلحة اوستخدامها لالخالل باالمن الفلسطيني، وذلك في اشارة الى االسلحة التي تحاول بعض 
  .االجنحة المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية اقتناءها

  ٣٠/٩/٢٠١٠عربي، لندن، القدس ال
  
  اجتماع للقيادة الفلسطينية سيعقد السبت المقبل لبحث مصير المفاوضات المباشرة ": القدس العربي" .١٠

أعلن مسؤول فلسطيني كبير امس األربعاء أن اجتماعا للقيادة الفلسطينية سـيعقد            :  وليد عوض  -رام اهللا   
  ائيل في ضوء الخالف على تجميد االستيطان، السبت المقبل لبحث مصير المفاوضات المباشرة مع إسر

سيضم اللجنتين ' المهم'وقال المسؤول الفلسطيني، الذي طلب عدم ذكر اسمه إن االجتماع الذي وصفه بـ
وذكر . لبحث كافة متعلقات الموقف من المفاوضات' فتح'التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة 

اء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المبعوث األمريكي الخاص المسؤول أن االجتماع سيأتي بعد لق
بعملية السالم جورج ميتشل في رام اهللا اليوم الخميس لالستماع منه لخالصة الجهود األمريكية للضغط 

وأشار إلى أن االجتماع سيسبق اجتماع لجنة متابعة مبادرة . على إسرائيل من أجل وقف االستيطان
المقبل والذي من المقرر أن يحدد الموقف الفلسطيني ) أكتوبر(الرابع من تشرين االول السالم العربية في 

وشدد في هذا السياق على التمسك الفلسطيني برفض . والعربي من استمرار المفاوضات من عدمه
االستمرار في المفاوضات مع إسرائيل في ضوء رفضها المطالبات بتمديد قرار تجميد البناء االستيطاني 

  .لذي انتهى عمليا األحد الماضيا
فلسطينيا لإلدارة األمريكية للضغط ' الفرصة األخيرة'ورأى المسؤول أن اليومين المقبلين قد يعتبران 

الجدي على إسرائيل ودفعها إلعالن تمديد تجميد البناء االستيطاني ولو لفترة زمنية محددة لتفادي انهيار 
  .المفاوضات

لضمانات االمريكية في محاولة لمنع انهيار المفاوضات المباشرة بين اسرائيل ويأتي الحديث عن رسالة ا
  .والسلطة الفلسطينية

  ٣٠/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
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  إبعاد الطفل دعنا عن الخليل جزء من مخطط تهجير خطير: النواب اإلسالميون بالضفة .١١
، الذي "مخطط التهجير"ة من اتساع رقعه حذر النواب اإلسالميون في الضفة الغربية المحتل: رام اهللا

والذي كان آخره قرار االحتالل إبعاد الطفل كرم "ينتهجه االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، 
  .عن مدينة الخليل)  عاما١٣ً(دعنا 

نسخة منه، أن هذه السياسة والتي ابتدأت بقرار إبعاد " قدس برس"ورأى النواب، في بيان مكتوب وصل 
نواب المقدسيين، تطال اليوم طفالً قاصراً، في سابقة خطيرة، وتجاوز للقانون الدولي اإلنساني والقوانين ال

  ".التي تكفل حقوق الطفل
يأتي استكماالً لجرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني، والتي لم "وأشار النواب إلى أن هذا المخطط 

القسري للفلسطينيين عن منازلهم، تمهيداً لهدمها كما تقتصر على األرض، وإنما بدأت بعملية التهجير 
حصل في مدينة القدس من تسليم إخطارات بالهدم للمواطنين، إلى أن وصلت إلى تهجير الفلسطينيين 

  .أنفسهم عن مناطق سكنهم
وشدد النواب على ضرورة التحرك على كافة المستويات، وعلى رأسها مؤسسات رعاية الطفولة، رفضاً 

  .االحتالل هذا القرار الخطيرلتمرير 
  ٢٩/٩/٢٠١٠، قدس برس

  
  وقف المفاوضات سيكثف االستيطان وإنهاء الوضع االنفصالي في غزة واجب قومي: خبراء .١٢

حذر خبراء استراتيجيون من مغبة االنسحاب من المفاوضـات المباشـرة التـي              :جمال جوهر  -القاهرة
وأكدوا أن وقفها سـيمنح إسـرائيل ذريعـة         . إلسرائيليتجري برعايا أمريكية بين الجانبين الفلسطيني وا      

، فيما شددوا على ضرورة إنهاء الوضع االنفـصالي فـي قطـاع    "لتكثيف االستيطان في القدس الشريف    
  .غزة

تحديات "وقال مدير منتدى الشرق األوسط الخبير في الشؤون الفلسطينية سمير غطاس أمس أمام مؤتمر               
إن وقـف   "ظمه المركز القومي لدراسـات الـشرق األوسـط بالقـاهرة            الذي ين " األمن القومي العربي  

ال يجب على القيادة الفلسطينية أال تستمتع لألصـوات التـي           ..المفاوضات لن يؤدي إلى وقف االستيطان     
تطالبها بهجر المفاوضات في هذه اللحظة، وال يجب على الفلسطينيين أن يغامروا بمواجهـة المجتمـع                 

عبور األزمة الراهنة الخاصة باالستيطان عبر التوصل لصيغة توافقية ترضـي           "وتوقع غطاس   ". الدولي
  ".كل األطراف

وأرجع رئيس وحدة الدراسات اإلسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق األوسط طارق فهمي السبب             
 أنهـا ترمـي إلدارة الـصراع ولـيس     "األساسي لدخول إسرائيل في عملية تفاوض مع الفلسطينيين إلى          

أنها لم تقدم مبادرة رسمية، وال رؤيـة واضـحة لعمليـة            "، مشيرا إلى    "هم ال يبحثون عن حل    .. إنهاءه
السالم، بل هدفها إبقاء عملية التفاوض مستمرة وكسب الوقت، والترحيب دائما باالستماع إلى المبادرات              

  ".الفلسطينية والعربية بهدف الحصول على التنازالت
في إسرائيل السفير حسن عيسى إلى الوضع االنفصالي في غـزة، وقـال             وتطرق قنصل مصر األسبق     

إنهاء الوضع االنفصالي في غزة واجب قومي عربي، وإال سيبقى الجسد الفلسطيني جاهزا للتعامل مـع                "
تجاهال أمريكيا  "ولفت إلى أن هناك     ". إسرائيل، وحجة في يد اإلسرائيليين أو األمريكيين إلفشال أي اتفاق         

، مرجحا أن تلجأ إسرائيل لطرح هذه المسألة إذا فشلت          "وسيطرتها على غزة  "ا لموضوع حماس    إسرائيلي
في استخدام كل العقبات التقليدية لعرقلة المفاوضات، مثل موضوع يهودية الدولة، والسيطرة على غـور               

  ".األردن
  ٣٠/٩/٢٠١٠الوطن،اون الين، السعودية، 
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  لكن تصريحات الزهار تدل على سوء نواياالمصالحة تشهد تقدما إيجابيا : األحمد .١٣
ان ملـف   ' القـدس العربـي   'قال عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح لــ             :أشرف الهور 

المصالحة يشهد تقدماً كبيراً في هذه األوقات، وان لقاءه مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركـة                 
صالحة، التي عبر عن أمله أن تتم في أسـرع وقـت            حماس فتح الباب على مصراعيه إلتمام عملية الم       

وكان األحمد يتحدث وهو على أعتاب دخول الضفة الغربية عائداَ من األردن التي وصـلها مـن                 . ممكن
سورية التي شهدت ليل الجمعة اجتماعا له دام ألربع ساعات جمعه مع مـشعل وعـدد مـن مـسؤولي                    

  .لمعطل منذ شهورالحركة، بحثوا خالله ملف المصالحة الداخلية ا
وأوضح األحمد أن لقاء دمشق أسفر عن اتفاق مع حركة حماس على ثالث نقاط خالفية، كانت سببا فـي         

  .تأجيل إتمام عملية المصالحة خالل الفترة الماضية
وقال انه جرى االتفاق على حل ملف االنتخابات ومنظمة التحرير، فيما قال ان الخالف بقي حول ملـف                  

.  ضمن اختصاصاته إعادة تشكيل وبناء أجهزة األمن الفلسطينية عقب عملية المـصالحة            األمن، الذي من  
ان موعد هذا اللقـاء  ' القدس العربي'وأشار األحمد إلى ان اجتماعا ثانيا سيعقد لبحث الملف، لكنه أكد لـ            

فصائل وبموجب اتفاق كل من فتح وحماس فسوف يصار إلى إرفاق ورقة تشمل توافقات ال             . لم يحدد بعد  
الفلسطينية على قضايا الخالف التي جاءت في ورقة المصالحة التي طرحتها مصر في شـهر تـشرين                 

من العام الماضي، لتوقيع الورقتين سوياً في القاهرة، ليصار بعدها إلى تطبيق بنود اتفاق              ) أكتوبر(االول  
  .المصالحة

تـصريحات أدلـى بهـا قبـل يـومين          لكن األحمد في سياق حديثه انتقد الدكتور محمود الزهار بسبب           
رغم األجواء اإليجابية التي يشهدها ملـف المـصالحة إال أن تـصريحات             'بخصوص المصالحة، وقال    

  .'الزهار تعكر األجواء وتدلل على سوء نوايا
وفي هذا السياق أكد األحمد أن قرار المصالحة الداخلية من أولى اهتمامات حركـة فـتح، وأن فـتح ال                    

ءات خارجية، الفتاً إلى أن حركته هي أول من وقع على ورقة المـصالحة المـصرية                تخضع ألي امال  
  . إلنهاء االنقسام

   ٣٠/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن،، 
  
  ستكون ملزمة عند تطبيق المصالحةالى التوصل إليها فتح سعى ونالتفاهمات التي : حماس .١٤

محمد نصر إن التفاهمات التـي  » حماس«قال عضو المكتب السياسي لحركة   :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
الى التوصل إليها، ستكون ملزمة عند تطبيق اتفاق المصالحة، الفتاً إلى           » حماس«و» فتح«تسعى حركتا   

  .أنه لم يحدد بعد هل ستكون هذه التفاهمات شفهية أو مكتوبة
إن البنـد   «:  أجـاب  وعن القضايا التي سيتم بحثها في الجلسة الثانية في دمشق مطلع األسبوع المقبـل،             

طالبت بدرس الملف األمني    » فتح«، موضحاً أن    »المتعلق باألمن سيكون على رأس القضايا التي ستناقش       
قبيل طرحها على   ) أبو مازن (من جانب لجان مختصة بها، ومن ثم عرضها على الرئيس محمود عباس             

  .مائدة الحوار المرتقب مطلع الشهر المقبل
  ٣٠/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  ال توجد إضافات أو مالحق على الورقة المصريةقلنا لحماس : بسيسوصخر  .١٥

، عضو وفدها في الحوار صـخر       »فتح«قال عضو اللجنة المركزية لحركة      :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
ذكرنا لألخوة في حماس أنه ال توجد إضافات أو مالحق على الورقة المـصرية، وأن يـذهبوا                 «: بسيسو

قعوا على الورقة المصرية للمصالحة من دون الخوض في تفاصيل، وهناك في القـاهرة              إلى القاهرة ليو  
محمـود  (لالحتفال بتوقيع المصالحة، وسيحـضر الـرئيس        ) القوى والفصائل الفلسطينية  (سنكون جميعاً   
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 سيعلن في كلمته التي سيقولها في هذه االحتفالية التزامنـا كـل           ) عباس(أبو مازن، وقلنا لهم إنه      ) عباس
كما سيصدر مراسم رئاسية تتعلق بكل من لجنة االنتخابـات ومحكمـة            ... التفاهمات التي توصلنا إليها     
عنـدما  «: وقال. ، مذكراً بأن لجنة االنتخابات مستقلة غير خاضعة للسلطة        »االنتخابات، وكذلك موعدهما  

ونية في ضوء النظام    آلية قان (...) نتوصل الى تفاهمات مع األخوة في حماس، سنبحث عن شكل قانوني            
  .»حينئذ سيصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً بها«: وزاد. »األساسي الذي نخضع له جميعاً

ورأى أن البند المتعلق باألمن الذي سيبحث في اللقاء الثاني بين الحركتين هو األشد أهمية ألنه يتنـاول                  
نتطلع إلى التوصل إلى    «: وقال. قعقضايا لها عالقة بالوضع القائم وبتطبيق نظم وقوانين على أرض الوا          

نريد أن نتوصل معاً إلى التوافق علـى        ... صيغ توافقية موحدة عن عالقتنا بالسالح واألنظمة والقوانين         
بكل تأكيد ال يمكن ترك هذه القضية لكـل         «: وعن مسألة المقاومة، أجاب   . »سلطة واحدة ورؤية موحدة   

ضرورة التأكيد بأن هناك قراراً واحـداً       «، مشدداً على    »فصيل ليقرر بمفرده رؤيته بمعزل عن اآلخرين      
  .»كل هذه األمور ملزمة للجميع، ويجب احترامها. وقيادة واحدة وقانوناً أساسياً

التي ترى أنها غير معنية بالتوقيع على ورقة المـصالحة وأنهـا            » الجهاد اإلسالمي «وعن موقف حركة    
 غير معنية باتفاق المصالحة، لكن هذا ال يعني على اإلطالق           نعم الجهاد «: بالتالي غير ملزمة لها، أجاب    

أن لها الحق في التصرف بمفردها، فهي تريد االنضمام الى المنظمة، الممثل الشرعي والوحيد للـشعب                
إطار قرار المركزية الشرعية وعدم     » الجهاد«، الفتاً إلى أن االنضمام لمنظمة التحرير يلزم         »الفلسطيني

  .ا والتزاماتهاالخروج عن طوعه
  ٣٠/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
  األكثر تعقيدا في المصالحة.. الملف األمني الباقي: »الشرق األوسط« حماس لـفيمصدر  .١٦

ـ       : رام اهللا  التقدم الذي حـصل إيجـابي،      «،  »الشرق األوسط «قال مصدر من حماس في الضفة الغربية ل
الملف األمني شائك وأعتقد أنه قـد       «: وأضاف. »هو األكثر تعقيدا  ) الملف األمني (لكن الملف الذي بقي     

  .»يفجر المحادثات، نريد دورا في الضفة مثلما يريدون في غزة
 ٣٠/٩/٢٠١٠الشرق االوسط، 

  
   المستقلة يتقدم باقتراحات إلنهاء الخالف حول ملف المصالحة الوطنيةالشخصياتتجمع  .١٧

فـي  " التجمـع "ات الفلسطينية المستقلة ان     قال الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصي       :أشرف الهور 
جهودا كبيرة مع كل األطراف الفلسطينية والعربية من أجـل          'قطاع غزة والضفة الغربية والشتات يبذل       

. 'تحقيق المصالحة من خالل لقاءات واجتماعات مكثفة واتصاالت مباشرة مع عدة أطراف ذات العالقـة              
ضمان تحقيق نتائج   'لحة مع القيادة المصرية لدعم جهودها لـ        وذكر أن تجمع المستقلين يتابع ملف المصا      

ـ   ' حساسية الموقف 'وأكد الوادية انه بسبب     . 'ايجابية بوادر حسن النية مـن قبـل كـل         'فإن هناك حاجة ل
  .'األطراف

وتقدم الوادية باقتراحات إلنهاء الخالف على الملفات العالقة، واقتراح تشكيل لجنـة االنتخابـات العليـا                
وأكـد علـى    .تيار أسماء أعضائها لتمثل الهيئة العليا التي تتولى إدارة االنتخابات واإلشراف عليهـا   واخ

ضرورة تشكيل حكومة واحدة في قطاع غزة والضفة الغربية أثناء المرحلة االنتقالية، علـى أن تكـون                 
بناء وتوحيـد   مهمات هذه الحكومة توحيد مؤسسات الوطن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإصالح وإعادة             

األجهزة األمنية، والتحضير إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، ورفـع            
  .الحصار، وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة االحتالل

أما بخصوص ملف األمن فقد اقترح الوادية تشكيل لجنة أمنية عليا بمرسوم يصدره الرئيس الفلـسطيني،                
ن ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيـذ اتفاقيـة               تتكون م 
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الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع ويكون من بين مهامها رسم السياسيات األمنيـة واإلشـراف                
  .على تنفيذها

ث عن اسـتيعاب مـا      وأشار إلى أنه وفق اقتراحات سابقة قدمت لحل هذا الملف األمني، فقد جرى الحدي             
يمكن استيعابه من عناصر الفصائل الفلسطينية في قوى األمن وفق المعايير الموضـوعة فـي اختيـار                 

  .عناصر األمن
   ٣٠/٩/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 

  
   تقرير غولدستون خيانة وطنيةإرجاء: البردويل .١٨

 من شأنه حماية االحتالل     في جنيف مشروع قرار،   " سلطة فتح "أن تقديم ممثل    " أكدت حركة حماس  : غزة
يمثل خيانـة وطنيـة، يجـب       "،  ٢٠٠٨من المالحقة القانونية، على خلفية الحرب على غزة أواخر عام           

  ".مالحقة مقترفيها وتقديمهم للمحاكمة
وعضو كتلتها البرلمانيـة، فـي تـصريحٍ خـاصٍ          " حماس"وقال الدكتور صالح البردويل، القيادي في       

للمرة الثالثة يصدم الشعب الفلسطيني بـالموقف       ): "٩-٢٩(اليوم األربعاء   " مالمركز الفلسطيني لإلعال  "لـ
  ".الذي اتخذته رئاسة منظمة التحرير فيما يتعلق بتقرير غولدستون

عبر تقديمها مشروع قرار متعلق بتقرير غولدستون، ونتيجته        " سلطة فتح "ما أقدمت عليه    " على أن    وشدد
  ".الل، تم بكل برود مخالف ألبسط القيم اإلنسانية وليس الوطنيةالمباشرة توفير حصانة لقادة االحت

 ٢٩/٩/٢٠١٠، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
   حماس الخارجية وصراعاتها الداخلية تعطل المصالحةارتباطات: فتح .١٩

أعرب احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح، عن استغرابه من تصريحات القيادي في حركـة               : رام اهللا 
الزهار، التي تبدد أجواء المصالحة اإليجابية التي جاءت نتيجته الجتمـاع دمـشق بـين               حماس محمود   

  ".حماس"و " فتح"حركتي 
وأنهـا   "ال تزال بعيده كل البعد عن المصالحة        " حماس"وأكد عساف أن هذه التصريحات تؤكد مجددا أن         

ليميـة التـي تمولهـا وتحـدد        تعيش حالة من الفوضى الداخلية وأن قرارها ال يزال مرتبطا بالقوى اإلق           
  ".سياساتها

  ٢٩/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  

     تدين اعتقال السلطة ألحد قياداتها  اإلسالميالجهاد  .٢٠
اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، أمس، األجهزة األمنية التابعة للـسلطة            : ”الخليج “-رام اهللا   

من المساس به، مؤكدا أن هذا االعتقـال        الفلسطينية باختطاف القيادي في الحركة خضر عدنان، محذرة         
وحسب الحركة فان قـوة مـن       . يأتي في إطار حملتها ضد قوى المقاومة والرموز الوطنية واإلسالمية           

عناصر وضباط المخابرات اقتحمت مكان عمل الشيخ المجاهد في بلدة قباطية قـضاء جنـين المحتلـة،                 
لقيم الوطنية واألخالقية، موضحة أن عـدنان هـو         واختطفته في اعتداء سافر ودون مراعاة لألعراف وا       

أسير محرر، كان قد اعتقل أربع مرات في سجون االحتالل، وقضى خلف القـضبان الـصهيونية مـا                  
وقالت الحركة إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التصعيد التي تنتهجها أجهزة أمن            . مجموعه ست سنوات    

ؤكدة إدانتها الختطاف عدنان وحملـت الـسلطة المـسؤولية          السلطة بحق قادتنا ومجاهدينا في الضفة، م      
  .الكاملة عن أي أذى يلحق به

  ٣٠/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
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    قذائف على مواقع لالحتالل  ثالثةكتائب أبو علي مصطفى تطلق : غزة .٢١
 أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهـة الـشعبية لتحريـر              : رائد الفي  -غزة  

 ملم على مواقع عسكرية قريبة من الـسياج  ١٠٠فلسطين مسؤوليتها عن إطالق ثالث قذائف هاون عيار      
  .٤٨الفاصل بين غزة والمناطق المحتلة عام 

  ٣٠/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  

  أبلغت العالم بالحقيقة المّرة: ليبرمان .٢٢
رتها أقواله في األمم المتحدة، وقال أبدى ليبرمان استغرابه من الضجة التي أثا:  أسعد تلحمي-الناصرة 

، مضيفاً أن »هذه األقوال مشروعة، ويجب أال تثير أي انفعال«في مقابالت لوسائل اإلعالم العبرية إن 
وهي مشروعة بناء للعبر التي استخلصناها من «المواقف التي طرحها هي مواقف معروفة لحزبه 

ال أتراجع عما قلت، وأقوالي لم تلحق أي أذى  «:وتابع. » الماضية١٧المفاوضات في السنوات الـ 
وزاد إنه أراد ابالغ العالم بأنه فقط من شأن  .»ما قلته تؤمن به غالبية اإلسرائيليين... سياسي أو ائتالفي 

خطة سياسية تأخذ في االعتبار الواقع الديموغرافي الناشئ، أن تحقق سالماً يصمد فترة طويلة، ال «
ويعني ليبرمان في قوله أن تضم إسرائيل إلى تخومها المستوطنات التي أقامتها في . »سالماً هشاً وموقتاً

 مع نحو نصف مليون مستوطن، ١٩٦٧العقود األربعة األخيرة في األراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 
في مقابل التخلص من مناطق عربية في وادي عارة مع نصف مليون فلسطيني، ما سيؤدي إلى ضمان 

عرضت في األمم المتحدة أفكاراً «: وتابع.  في المئة٨٥لبية يهودية مطلقة في إسرائيل بنسبة تتعدى غا
، مضيفاً أن حديثه »تؤمن بها غالبية اإلسرائيليين، منطلقاً من أنه يجدر قول الحقيقة حتى إن كانت مرة

  .قبل أكثر من عام» نبار ايال«في جوهره ال يختلف عما قاله رئيس الحكومة في خطابه في جامعة 
  ٣٠/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن

  
   نتنياهو بإقالة ليبرمانوزير من حزب العمل يطالب .٢٣

الوسطي الشريك في االئتالف الحكومي افيشاي » العمل«دعا الوزير من حزب :  أسعد تلحمي- الناصرة 
. » عملية السالميسخن األجواء ويخرب«برافرمان رئيس الحكومة إلى تنحية وزير خارجيته بداعي أنه 

ورد الوزير عوزي لنداو من حزب ليبرمان بالقول إنه ينبغي على رئيس الحكومة استبدال حزب 
، منتقدين »يخاف وزير خارجيته«نتانياهو بأنه » كديما«واتهم نواب في . »كديما«بحزب » العمل«

ء فيه أن موقف ليبرمان ال اللهجة المخففة التي اعتمدها البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الذي جا
  .يعبر عن الموقف الرسمي للحكومة اإلسرائيلية

وكان الفتاً أن االنتقادات وجهت تحديداً إلى تصريح ليبرمان بأن السالم مع الفلسطينيين صعب المنال، 
  . ولم يتنصل أي من المسؤولين من تصريحاته عن تبادل األراضي المـأهولة

  ٣٠/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  مقابل شاليط" ايديهم ملطخة بالدماء"يتوجب االفراج عن اسرى : وفازم .٢٤

قال عضو الكنيست االسرائيلي، شاؤول موفاز من كتلة كاديما انه يتوجب على إسرائيل : بيت لحم
، مقابل االفراج عن الجندي االسير غلعاد شاليط "ملطخة ايديهم بالدماء"االفراج عن ما وصفهم باسرى 

  .هنالك خيار آخر في حال لم يكن 
  ".القتلة "ان دولة إسرائيل تستطيع ان تتحمل هذه المخاطرة وان تتعامل مع من وصفهم بـ"وأكد موفاز 
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وأضاف النائب موفاز خالل لقائه والدي غلعاد في خيمة االعتصام المقامة قبالة منزل رئيس الوزراء 

  .ير مالح الجو المفقود رون اراد االسرائيلي في القدس، ان مصير شاليط يجب اال يكون مثل مص
  ٢٨/٩/٢٠١٠، وكالة معاً اإلخبارية

  
  تدريبات إسرائيلية الحتالل مدن فلسطينية": هآرتس" .٢٥

، أن ضباطًا إسرائيليين ٢٠١٠- ٩-٢٩األربعاء , العبرية في عددها الصادر" هآرتس"أفادت صحيفة 
دن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع يتدربون بشكل مكثف في اآلونة األخيرة على احتالل القرى والم

  . غزة
 تشبه ٤٨أن الجيش اإلسرائيلي أقام قرية في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام , وذكرت الصحيفة

مشيرةً إلى أن تكلفة إقامة هذه , إلى حد كبير، القرى الفلسطينية في غزة والضفة وال تكاد تفرقها نهائيا
إن التدريب يجرى بشكل قريب : "عن أحد الضباط قوله" هآرتس"ونقلت  ". قلشي"القرية بلغت مليوني 

موضحا أن , "ومتطابق تماما لما يجرى على أرض الواقع سواء في غزة أو الضفة أو الجنوب اللبناني
  . الجيش خالل التدريبات يأخذ بالحسبان تعرضه لهجمات من قبل سوريا وحزب اهللا

سرائيلي يتدرب في هذه القرية منذ وقت طويل ويركز تدريباته حول وبينت الصحيفة أن الجيش اإل
التعامل مع الكثافة السكنية التي يتمتع بها قطاع غزة وكيفية دخول المخيمات والمدن باستعمال رصاص 

  . وقنابل خاصة لضمان عدم هدم القرية المراد اقتحامها وتغيير مالمحها وشكلها
وي على أنفاق تم حفرها من قبل الجيش حيث يتدرب على اقتحامها فإن القرية تحت, "هآرتس"وبحسب 

  . وتفجيرها بشكل خاص ومكثف كي ال يتعرض الجنود لمفاجآت كالتي حصلت في حرب لبنان وغزة
إن المراقبين يرون أن حربا ستشتعل قريبا وأن الجيش اإلسرائيلي يحضر لها منذ فترة ": هآرتس"وقالت 

ب على الدبابات في جميع االحتياجات وذلك خوفًا من تعرض الجنود لنيران طويلة ولهذا فإنه يتدر
  .المقاومة ولضمان عدم سقوط قتلى

  ٢٩/٩/٢٠١٠، موقع فلسطين أون الين
  
  وقبلت بوثائق عصابات المستوطنين  العليا رفضت وثائق قدمها الفلسطينيونالمحكمة": هآرتس" .٢٦

حكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت في مطلع األسبوع  كشف النقاب أن الم: برهوم جرايسي-  الناصرة
قرارا، يرفض ملكية عشرات العائالت الفلسطينية لبيوتها في حي الشيخ جراح، القريب من البلدة القديمة 
في القدس المحتلة، مما يفسح المجال أمام سلطات االحتالل إلخالئها من منازلها، وتسليمها لعصابات 

  ".أن مهمتها باتت أسهل من ذي قبل"بدورها، المستوطنين، التي أعلنت 
، إن المحكمة العليا رفضت وثائق قدمها الفلسطينيون، وقبلت بوثائق عصابات "هآرتس"وقالت صحيفة 

المستوطنين، وهو الحال القائم منذ ان بدأت المعركة على حي الشيخ جراح، وتقول مصادر قضائية في 
لمجال امام عصابات المستوطنين للبدء باجراءات اخالء عشرات سلطات االحتالل، إن هذا القرار يفسح ا

  .العائالت الفلسطينية في الحي، الذي يواجه مؤامرة اقتالع منذ سنوات
ومن الجدير ذكره أن البيوت الثالثة تحولت إلى وكر وبؤر لعصابات المستوطنين، الذين ينشرون 

 باألسلحة النارية، ومنذ عدة اشهر، تجري كل يوم االرهاب في نفوس االطفال، وغالبا ما يهددون األهالي
جمعة في الحي تظاهرة ضد المستوطنين وسياسة االقتالع، تقودها باالساس قوى يسارية إسرائيلية، كما 

  .٤٨تشارك فيها قوى ساسية ناشطة لدى فلسطينيي 
  ٣٠/٩/٢٠١٠، الغد، عّمان
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   بآسيا "إسرائيل"أوسلو أنعشت عالقات : زحالقة .٢٧
دعا العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي جمال زحالقة القيادات الفلسطينية والعربية الستعادة  :القدس

وعبر  .صداقاتها مع دول آسيا خاصة الصين والهند وشن هجمة مضادة للهجمة الدبلوماسية اإلسرائيلية
ارة للهند عن تدهور جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي فور عودته هذا األسبوع من زي

  .العالقات الفلسطينية والعربية معها لصالح العالقات مع إسرائيل
وكان النائب العربي شارك ومصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية والناشطة ليزا تراكي 

أن » بالعر« في مؤتمر حول الصراعات في العالم نظمته قوذى اليسار الهندية استذكر في تصريح لـ 
  .إسرائيل شقت طريقاً دبلوماسياً غير مسبوق مع دول الشرق األقصى بعد اتفاقات أوسلو

 –ونوه أنها حققت فوائد جمة من الرخاء االقتصادي عقب توقيع أوسلو واستثمرته لمكاسب دبلوماسية 
ق الفلسطيني نحو هذه كانت بداية التغيير السلبي للدول اآلسيوية من االنحياز القوي للح«سياسية، وتابع 

  .»الحياد بأحسن حال
وحول انطباعاته، قال زحالقة إن األحزاب الكبرى في الهند باتت تدعم عالقات نيودلهي مع إسرائيل 

حتى حزب الكونغرس الذي أسسه المهاتما غاندي المساند لنا وسبق وقال «خاصة السرية منها، وأضاف 
ار اليوم حزباً مؤيداً للعالقات مع إسرائيل بعدما كانت ص» فلسطين للفلسطينيين كما فرنسا للفرنسيين«

  .»١٩٤٧الهند قد رفضت مشروع قرار التقسيم عام 
وأوضح زحالقة أن المجتمع المدني الهندي اليوم بات مختلفاً وال يتحرك ضد المواقف الرسمية لبالده بما 

  .يتعلق بالعالقة مع إسرائيل
سطينية إلهمالها العالقات الدبلوماسية مع القوى الصاعدة في آسيا وينتقد زحالقة القيادات العربية والفل

خاصة الصين والهند واليابان ومراهنتها على الواليات المتحدة فحسب رغم تمتع هذه الدول بنسب نمو 
  .مذهلة وهي تستعد الحتالل اقتصاد العالم وتشبه الدب قبل انطالقه من المغارة

  ٣٠/٩/٢٠١٠، العرب، الدوحة
  
   يتطلب ضغطا دوليا فاعال على حكومة نتنياهواالستيطانياالنفالت : بركة .٢٨

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، في بيان لوسائل  :زهير اندراوس
االعالم، ان مشاهد االنفالت االستيطاني التي نشهدها اليوم، ما هي اال تصعيدا لالستيطان الذي لم يتم 

ده اصال في االشهر العشرة الماضية، بل انه وفق المعطيات الرسمية على االقل، فان ما تم بناؤه في تجمي
 بالمئة من المعدل في مثل هذه الفترة، قياسا بوتيرة البناء المكثفة في ٢٣٠هذه االشهر، اعلى بنسبة 

  .السنوات االخيرة
ا حكومة نتنياهو وباراك، بدعم امريكي واضاف بركة ان التجميد المزعوم كان مسرحية لئيمة، اعدته

متواطئ وواضح، ولهذا فان ما يجري اليوم ليس استئنافا لالستيطان وانما تصعيد لوتيرته، ويكفي ان 
نقرأ المعطيات التي ظهرت في اليومين االخيرين، وتفيد ان وزير االمن ايهود باراك صادق من حيث 

  .حدة استيطانية الف و٥٠المبدأ على مخططات لبناء اكثر من 
وتابع بركة قائال، بطبيعة الحال فان كل هذه المعطيات تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية وال تشمل 

وشدد بركة على ان رئيس الحكومة بنيامين . القدس، التي تواجه مخططات استيطانية شديدة الخطورة
ا يجري على االرض هو نتنياهو لم يتعرض الي من الضغوط من جانب عصابات المستوطنين، الن م

  .تطبيق لسياسته وعقليته وعقلية حكومته، التي احد اقطابها ايهود باراك
واضاف بركة قائال ان مشاهد العربدة االسرائيلية ومحاوالت لي االذرع، هو ربح صاف لنتنياهو 

قال بركة ان و. وحكومته في الساحة الداخلية، وفي المقابل ينسف اي افاق للتقدم في العملية التفاوضية
االستيطان يغتصب االرض الفلسطينية التي يجري التفاوض عليها، وهذا يتطلب موقفا دوليا وعربيا 
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وفلسطينيا واضحا تجاه هذه الجريمة المتواصلة، منذ عشرات السنين وتتصاعد بشكل هستيري هذه 
  .يةااليام، وعلى المجتمع الدولي ان يضغط بشكل فاعل على حكومة الرفض االسرائيل

  ٢٩/٩/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   عاماً على العالقات ١٨ بمرور تحتفالنوالصين " إسرائيل" .٢٩

 ١٨بتأسيس عالقاتهما الدبلوماسية قبل ” إسرائيل”يعكس مسلسل االحتفاالت الجارية في الصين و: القدس
 على حساب ١٩٩٢عاماً تطور عالقات األخيرة مع دول آسيوية كثيرة عقب توقيع اتفاقية أوسلو عام 

ونظمت، أمس، بلدية بيسان، حيث يقيم وزير . عالقات هذه الدول مع الفلسطينيين والدول العربية 
وشارك مطربون . األسبق دافيد ليفي مهرجاناً احتفالياً بمبادرة السفارة الصينية ” اإلسرائيلي“الخارجية 
  .ية األخيرة في االحتفال وبعض ممثلي الصين في األلعاب األولمب” إسرائيليون”صينيون و

 إلنشاء ١٩٩٢األسبق دافيد ليفي زيارته التاريخية لبكين عام ” اإلسرائيلي“واستذكر وزير الخارجية 
  .العالقات الدبلوماسية بعد عقود من القطيعة 

والصين ودول أخرى من ثمار توقيع اتفاقات أوسلو ” إسرائيل“وكان بناء العالقات الدبلوماسية بين 
قد نظمت ” تل أبيب“وكانت السفارة الصينية في . ” إسرائيل”ف منظمة التحرير الفلسطينية بواعترا

 عاماً على ١٨األسبوع المنصرم استقباالً احتفالياً في بيت السفير تم فيه إطالق االحتفاالت بمناسبة 
  .تأسيس العالقات الثنائية 

والصين تضاعف منذ ” إسرائيل“جاري بين ، أمس، أن حجم التبادل الت”اإلسرائيلية“وذكرت اإلذاعة 
 كتاب ٣٠٠لي جهين أن ” تل أبيب“فيما أوضح السفير الصيني األول في .  ضعفاً ١٢٠تأسيسها ب

عبري ترجمت للصينية خالل تلك الفترة، أما السفير الحالي جوا جون فأكد أن العالقات الثنائية اليوم 
  .زدهاراً أفضل من أي وقت مضى والتبادل التجاري يشهد ا

  ٣٠/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
  
    "  اإلسرائيلي" النووي البرنامجوفاة أحد مؤسسي  .٣٠

إسرائيل دستروفيسكي الذي كان أول مدير ” اإلسرائيلي“توفي عالم الذرة وأحد مؤسسي البرنامج النووي 
الصهيونية ” آرتسه“وذكرت صحيفة .  عاماً ٩٢للطاقة الذرية عن عمر يناهز ال” اإلسرائيلية“عام للجنة 

أن دستروفيسكي البروفيسور الرائد في الكيمياء الذي ابتكر عملية استخدام الماء الثقيل في تهدئة 
  .التفاعالت النووية، والرئيس الخامس لمعهد وايزمن للعلوم، توفي الثالثاء 

 التي اندلعت  وهي الفترة١٩٧١ و،١٩٦٦للطاقة الذرية بين ” اإلسرائيلية“وترأس دستروفيسكي اللجنة 
” اإلسرائيلي“ وكان من بين داعمي استمرار تطوير البرنامج النووي ١٩٦٧فيها حرب األيام الستة عام ،

  )آي.بي .يو . (
  ٣٠/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  "آيرين"بحق ركّاب سفينة " العنف" استخدام يؤكداإلعالم اإلسرائيلي  .٣١

العنف "ن إقدام قوات البحرية اإلسرائيلية على استخدام كشفت مصادر إعالمية عبرية، النقاب ع: الناصرة
ما أفاد به ، أثناء توجههم لكسر الحصار عن قطاع غزة، خالفاً ل"آيرين"بحق ركّاب سفينة " غير المبرر

أحداث "جيش االحتالل الذي ادعى أن عملية السيطرة على السفينة المذكورة تمت دون مواجهات أو أية 
  .، وفق ادعائه"عنيفة



  

  

 
 

  

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

إن جنود البحرية استخدموا العنف بدون أن يكون أي داع : "وقالت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي
قد " يونتان شابيرا" اإلسرائيليين المشاركين في رحلة السفينة وهو ، مؤكّدةً أن أحد نشطاء السالم"لذلك

  .تعرض لصدمة كهربائية وتم جره إلى السفينة العسكرية، حيث جرى تقييده مع شقيقه، وفق القناة
، ما مفاده أن جنود "المحرقة النازية"كما نقلت القناة، عن رؤوفين موسكوفيتش وهو أحد الناجين من 

إن ذلك ليس أخالقياً، وما "رائيلية قد اعتدوا على ركّاب السفينة اليهود بالضرب، وأضاف البحرية اإلس
حدث لي أثناء المحرقة ال يزال يؤرقني، وآمل بأال تفعل إسرائيل ذلك مع جيرانها، حيث أنني أقارن بين 

  .ه، حسب قول"ما عانيته خالل المحرقة، وبين ما يمر به األطفال الفلسطينيون المحاصرون
وكان الطيار العسكري اإلسرائيلي، يونتان شابيرا وهو أبرز الشخصيات المشاركة في رحلة السفينة التي 

إنه ال توجد كلمات لوصف ما تعرضنا له "حملت على متنها نشطاء سالم إسرائيليين ودوليين، قد قال 
يستخدموا العنف إال أن خالل سيطرة الجيش على السفينة، حيث أنه وعلى الرغم من أن المتضامنين لم 

إن هناك فارقاً كبيراً بين ما يقوله "، وفق تأكيده، وأضاف "جنود البحرية تصرفوا تجاههم بمنتهى القسوة
  ".الناطق بلسان الجيش وبين ما حدث فعالً

لم تحدث أية مواجهات على متن "يذكر أن الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي، كان قد صرح يوم أمس أنه 
  ". خالل عملية االستيالء عليها، ولم يتم استخدام العنفالسفينة

  ٢٩/٩/٢٠١٠قدس برس، 
  
  "متدينون "%٣١,٤شون في المستوطنات ويمن ضباط الجيش اإلسرائيلي يع% ١٣: دراسة .٣٢

 في ١٣التابعة للجيش اإلسرائيلي، أن نحو " المعسكر"ذكرت دراسة إحصائية أجرتها مجلة : الناصرة
 النظامي، يعيشون في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية المائة من ضباط الجيش

  .المحتلّة
العبرية، أن غالبية / هآرتس/وأوضحت الدراسة، التي نُشرت نتائجها على الموقع اإللكتروني لصحيفة 

، )غربيةشمال الضفة ال(بجنوب مدينة نابلس " عيلي"يعيشون في مستوطنة " المستوطنين"هؤالء الضباط 
  .العسكريين" ناحال"و" جوالني" في المائة من هؤالء الضباط هم من لوائي ٣٩مشيرةً إلى أن نحو 

العسكري اإلسرائيلي قد سجل أعلى نسبة في عدد " جوالني"وأضافت نتائج الدراسة المذكورة، أن لواء 
لغت نظيرتها في لواء  في المائة، فيما ب٢٠ضباطه الذين يعيشون في المستوطنات، بحيث بلغت نحو 

  . في المائة١٩حوالي " ناحال"
والذين " المتدينين"من جهة أخرى، لفتت الدراسة النظر إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الضباط اليهود 

 في المائة من ٣١,٤، حيث تجاوزت النسبة "الكيباه"يرتدون القبعات الصغيرة المعروفة لديهم باسم 
 الذي لم تتعدى ١٩٩٠ في المائة عن عام ٢٨,٩سرائيلي، بارتفاع نسبته إجمالي مجموع ضباط الجيش اإل

  . في المائة فقط٢,٥فيه نسبة اليهود المتدينين الملتحقين بصفوف الجيش عن 
 ٣٠/٩/٢٠١٠قدس برس، 

  
  اليومصباح  ىعشرات المستوطنين يقتحمون باحات األقص .٣٣

، ٢٠١٠-٩-٣٠تطرفين، صـباح الخمـيس      اقتحم عشرات المستوطنين الم   :  محمد القيق  –القدس المحتلة 
وقال رئيس قسم المخطوطات فـي      ". عيد التوراة "باحات المسجد األقصى المبارك بحجة حلول ما يسمى         

ـ   " األقصى" إن عدداً من المستوطنين اقتحموا باحـات المـسجد       " فلسطين أون الين  "الشيخ ناجح بكيرات ل
ع وإجراء جولة في الساحات بدعوى حلول ما يسمى         من باب المغاربة منذ ساعات الصباح وقاموا بالتجم       

تتعرض القتحام متواصل وشبه يومي من قبل المـستوطنين         " األقصى"مضيفا بأن باحات    , " عيد التوراة "
  . إما بذريعة أعياد يهودية أو تحت غطاء الوفود السياحية
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ء القدس المحتلة بعد عدة     وتأتي جوالت المستوطنين هذه في ظل حالة من التوتر والمواجهات تسود أحيا           
كما أنهم صعدوا من ممارساتهم     , أعمال استفزازية لهم بحق المقدسيين في بلدة سلوان والعيسوية وغيرها         

في الضفة المحتلة وباشروا بالسيطرة على المنازل والتالل الجبلية وأقاموا في الضفة المحتلة عدة وحدات               
  . ستيطان الذي أقرته حكومة نتنياهو قبل عشرة أشهرسكنية بعد انتهاء ما يسمى بقرار التجميد لال

ويواصل المستوطنون مخططاتهم الهادفة لعزل المسجد األقصى عن سكان المدينة المقدسة عبـر تلـك               
االقتحامات والطقوس والتجمعات التي أصبحت تتكرر في اآلونة األخيرة وتحديدا قرب المسجد األقصى             

  .المبارك
 ٣٠/٩/٢٠١٠، فلسطين أون الين

 
  عقبات سياسية تحول دون بناء مطار في الضفة الغربية رغم التأييد الدولي .٣٤

السلطة الفلسطينية تتطلع لبناء مطار في الضفة الغربيـة يـشجعها           : ب.ف.ا -) الضفة الغربية   (رام اهللا   
 على ذلك تأييد دولي لكن الوضع السياسي وغياب اتفاق للسالم يحول دون تنفيذ المشروع الـذي باتـت                 

  .تصاميمه جاهزة
متفائال ببناء اول مطار دولي فلـسطيني يمكـن         , ويبدو محمد جرادات رئيس سلطة الطيران الفلسطيني      

رغم اقراره بان الوضع السياسي هو الذي يقف        , الفلسطينيين من السفر الجوي المباشر من الضفة الغربية       
 التوصـل الـى حـل دائـم للنـزاع           حائال امام بناء المطار وانجازه في ظل تعثر المفاوضات من اجل          

  .الفلسطيني االسرائيلي
ويقول وزير التخطيط الفلسطيني علي الجرباوي لوكالة فرانس برس ان فياض عرض موضوع المطار              

وان الموضوع حظي بتشجيع كبير مـن       , على الدول المانحة خالل زيارته االخيرة الى الواليات المتحدة        
ويؤكد جرادات ان مخططـات      . مليون دوالر  ٤٦٢يرية لبناء المطار    وتبلغ الكلفة التقد  .مختلف االطراف 

وكذلك تم اختيار المنطقة التي سيبنى عليها بمساحة تقدر بثمانية ماليـين   , المطار والتصاميم باتت جاهزة   
  .متر مربع

 بحـضور الـرئيس     ١٩٩٨,الذي افتتح في العـام      , وكانت اسرائيل وافقت على بناء مطار غزة الدولي       
اال ان اسرائيل اجتاحت المطار ودمرته فـي  . كي حينها بيل كلينتون والزعيم الراحل ياسر عرفات  االمري
   .٢٠٠١العام 

  ٣٠/٩/٢٠١٠، العرب اليوم، عّمان
 
  اإلحجام عن توجيه تقرير غولدستون إلى األمم المتحدة إهانة للشهداء: حقوقيون .٣٥

شروع القرار الذي قدمته بعثة المراقبة الدائمة        دان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان م      :حامد جاد  -غزة  
لفلسطين في جنيف إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بشأن إرجاء نقل تقريـر غولدسـتون                 

  .حول الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة إلى األمم المتحدة
يع الفلسطينيون الفرصـة    نسخة منه من وجود خطر بأن يض      " الغد"وحذر المركز في بيان صحافي تلقت       

  .التاريخية التي أتى بها تقرير غولدستون من أجل وضع حد للحصانة التي تتمتع بها إسرائيل
واعتبر المركز أن قرار القيادة الفلسطينية عدم المضي قدما في هذا الطريق يشكل إهانة لكافة الـضحايا،   

ة للسياسة، وتمنح الحصانة للقيـادتين العـسكرية        وبهذا القرار تضع القيادة الفلسطينية العدالة فعليا رهين       
  .والسياسية اإلسرائيليتين

بدوره طالب مركز الميزان لحقوق اإلنسان السلطة الفلسطينية أن تودع لدى مجلس حقوق اإلنسان مسودة               
قرار يطالب بتحويل تقرير حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية إلى الجمعية العامة لضمان اتخاذ               

ودعا المركز للعمل على تحويـل       .خطوات فعالة لضمان تحقيق العدالة وفقاً لتوصيات تقرير غولدستون        
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هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس األمن الدولي، أو من قبـل الجمعيـة العامـة لألمـم                    
  .المتحدة

   ٣٠/٩/٢٠١٠، الغد، عّمان
  

  سلوانفي   حمالت دهمٍ واسعة يشناالحتالل اإلسرائيلي .٣٦
 حمالت دهمٍ واسعة النطاق لمنازل  بشنأجهزة أمن االحتالل اإلسرائيليقامت : رام اهللا ـ أحمد رمضان 

المواطنين في أحياء مختلفة من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى أسفرت عن اعتقال عدد كبيـر مـن                  
الحتالل والجماعـات اليهوديـة     الفتيان والشبان التهامهم بالمشاركة في المواجهات األخيرة ضد قوات ا         

  .المتطرفة
وتركزت حمـالت الـدهم     . وركزت الحملة على اعتقال عدد كبير من أبناء عائلة الشهيد سامر سرحان           

  .واالعتقال في أحياء وادي حلوة والبستان وبطن الهوى ومنطقة بئر أيوب وعين اللوزة
 على البلدة واغلقت منطقة وادي حلوة       وقالت مصادر مقدسية، إن قوات االحتالل فرضت حصاراً مشدداً        

منذ ستة أيام تزامناً مع احتفاالت صاخبة للجماعات اليهودية في البؤر االستيطانية بمناسبة عيد المظلـة                
  .اليهودي الذي ينتهي غدا

 ٣٠/٩/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
  

  اغالق معابر قطاع غزة التجارية .٣٧
وم الخميس معابر القطاع التجارية وذلك بـسبب األعيـاد           أغلقت السلطات االسرائيلية الي    - القدس -غزة

  .اليهودية على أن يعاد فتحها صباح يوم األحد القادم
وقال رئيس لجنة تنسيق البضائع الى قطاع غزة المهندس رائد فتوح أن المعابر التجارية ستكون مغلقـة                 

كالمعتاد ليعاد فتحها صـباح يـوم       اليوم بسبب األعياد اليهودية أما يومي الجمعة والسبت فستكون مغلقة           
  ."األحد القادم

 ٣٠/٩/٢٠١٠، )االراضي المحتلة(القدس 
  
  "إسرائيل" استئناف تصدير الزيتون إلى يستنكر" العمل اإلسالمي " .٣٨

استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي موافقة وزارة الزراعة على تصدير الزيتـون إلـى الكيـان                : عمان
  ".لته ارتكاب جرائمه بحق أهلنا في فلسطينعلى الرغم من مواص"الصهيوني،

إمعانا في تطبيع العالقات    ":"الزراعة"واعتبر الحزب عقب اجتماع عادي لمكتبه التنفيذي أول أمس قرار           
تواصل سياسة تدمير المنازل، وإبعاد المـواطنين، واسـتالب األرض، وتـدنيس            "،مشيراً إلى   "مع العدو 

  ".مواطنين، ومحاولة قهر إرادة األسرى والمعتقلينالمقدسات، وفرض الحصار، ومالحقة ال
المستجيب لالمـالءات الـصهيونية     "الحكومة برفض موقف اإلدارة األمريكية      " العمل اإلسالمي "وطالب  

،ودعا إلى  "بحرمان األردن من االستفادة من الطاقة النووية لألغراض السلمية التي هو بأمس الحاجة إليها             
عـن اإلدارة   " النأي بنفسها "فادة من اإلمكانات والفرص المتاحة ،كما حثها إلى         التمسك بهذا الحق واالست   

  ".تمثل مع الكيان الصهيوني وجهين لعملة واحدة"األمريكية التي 
عن قلقه إزاء صدور تلميحات عن السلطة الفلسطينية تشير إلـى إمكانيـة             " العمل اإلسالمي "عربياً عبر   

وأكد رفضه الحـازم لهـذه المفاوضـات         .تمرار بناء المستوطنات  مواصلة المفاوضات بالتزامن مع اس    
عدم إعطاء غطاء للسلطة الفلسطينية المتهالكة على التفـاوض         "،وطالب لجنة المتابعة العربية     " التفريطية"

  ".مع العدو
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ـ    "التفريط بالثوابت الوطنية الفلسطينية   "وحمل الحزب السلطة ولجنة المتابعة مسؤولية        شعب ، وأكد ثقته بال
،كما أشـاد بالمقاومـة     "المجاهد المنتفض في القدس ومحيطها دفاعاً عن األرض والمقدسات        "الفلسطيني  

اآلخذة بالتنامي في الضفة الغربية على الرغم من التنسيق األمني والقبضة الحديدية لسلطات االحـتالل               "
  ".وقوات دايتون

العـدوان  "الفلسطيني ومقاومته في مواجهة     بمواصلة دعم صمود الشعب     " جماهير األمة العربية  "وطالب  
  ".الصهيوني المستمر

٣٠/٩/٢٠١٠، السبيل، عّمان  
  
  "إسرائيل"عن السماح بتصدير ثمار الزيتون إلى " الزراعة"مطالبات بتراجع  .٣٩

 طالب مختصون وزارة الزراعة بالتراجع عن قرار السماح بتصدير ثمار الزيتون إلـى              :عصام مبيضين 
أمـس إن   ) وجوبيا(تحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية مصدري زيتون          وقال م  ".إسرائيل"

قرار الوزارة مرفوض بتاتاً، من قبل أغلب مزارعي الزيتون والمواطنين والجمعية األردنية لمـصدري              
منتجات الزيتون ونقابة أصحاب المعاصر وغيرها من القطاعات ومؤسسات المجتمع المـدني المعنيـة              

  .بالموضوع
٣٠/٩/٢٠١٠، السبيل، عّمان  

  
  لى مقاطعة حملة بيئية يشارك فيها إسرائيليونإ تدعوالنقابات األردنية  .٤٠

 دعت النقابات المهنية األردنية الى مقاطعة حملة بيئية في منطقة وادي األردن تنظمها              : أ ف ب   -عمان  
تطبيع مـع   «عتبرة انها   الشهر المقبل بمشاركة إسرائيليين، م    » جمعية أصدقاء األرض والشرق األوسط    «

  .»العدو
نشاطات الجمعية أعمال تطبيعية مرفوضة     «وقال بادي الرفايعة، رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، أن          

ومدانة، فهذه جمعية مسخرة للتطبيع مع العدو الصهيوني تحت عناوين حماية البيئة التـي هـي مجـرد                  
نشاطات ضد مصالح المملكة، ومن غير المعقـول        هذه ال «وأضاف إن   . »غطاء للتطبيع في شكل أساسي    

أن يحافظ العدو الصهيوني على البيئة وهو الذي يقتلع أشجاراً ويتسبب بالحرائق في األغوار كما يتسبب                
  .»بتلوث المياه والجفاف لنهر األردن والبحر الميت

٣٠/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن  
 

  جثمان الشهيد الزبون تطالب الصليب االحمر التحقق من "الوطنية لألسرى" .٤١
طلبت اللجنة الوطنية لألسرى و المفقودين االردنيين في المعتقالت الصهيونية من بعثة الـصليب  : عمان

االحمر الدولي في عمان التحقق من صحة البصمة الجينية لجثة األسير المفقود ماجد احمد خليف الزبون                
سرائيلي  في االراضي الفلسطينية قـرب جـسر         التي تبين  امس انها دفنت من قبل سلطات االحتالل اال          

  .األمير محمد 
وقالت اللجنة في رسالة وجهها مقرر اللجنة المهندس ميسرة ملص الى بعثة اللجنة في عمان ان الهـدف                  

  .من هذا الطلب التأكد من هوية الجثة لمعرفة ما اذا كانت تعود الى الشهيد البطل ماجد الزبون
ني لتحويل قضية األسرى والمفقودين الى قضية يومية لها حتى يتم اطـالق             ودعا مؤسسات المجتمع المد   
  .سراحهم وعودتهم الى اهلهم 

وشدد على اهمية التضامن مع االسرى في هذه المرحلة التي يتعرضون فيها الى  انتهاكات عديدة علـى                  
  .ايدي السجانين الصهاينة

٣٠/٩/٢٠١٠، الرأي، عّمان  
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    ستيطان   االاستئنافحزب اهللا يدين  .٤٢

 دان حزب اهللا، أمس، استئناف االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة بما يؤدي إلى قضم                :بيروت
المزيد من األراضي العربية وتحويلها إلى مستعمرات يقيم فيها شذّاذ اآلفاق، في انتهـاك واضـح لكـل                  

ي أرضهم، ويترك أثـاراً خطيـرة       القوانين واألعراف الدولية، ويصادر حقوق أبناء الشعب الفلسطيني ف        
  .على مستقبلهم 

إن هذا التمادي الصهيوني في انتهاك حرمـة األرض الفلـسطينية وبنـاء             “: وأضاف الحزب، في بيان   
المستوطنات عليها ما كان ليمر بهدوء لوال الصمت العربي المتخاذل إزاء هذه الجرائم، ولـوال اللهـاث                 

ر المقاومة القادر وحده على كبح جماح األطمـاع الـصهيونية    وراء سراب المفاوضات والتخلي عن خيا     
  .” وتحرير األرض من المستوطنين الذين اغتصبوها

أن توسع الصهاينة في تهويد األرض العربية هو نتيجة مراهنة حكام األنظمة العربية على اإلدارة               “وأكد  
لداعمة لقـرارات مـصادرة األرض      األمريكية وسياساتها المتطابقة بالكامل مع المخططات الصهيونية وا       

  .” الفلسطينية
٣٠/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
   الحالية سوف تكون األخيرة إذا لم تؤد إلي أي نتيجةالمفاوضات المباشرة جولة  :موسي .٤٣

إن جولـة المحادثـات     قال األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى          :  عزت إبراهيم  -نيويورك
ألخيرة إذا لم تؤد إلي أي نتيجة ويكون الواضح منها مجرد الرغبة في تسهيل أمور               الحالية سوف تكون ا   

 مثل هذه المفاوضات أصبحت ضارة بمصالح العـرب أكبـر            .. أخري ال عالقة لها بالقضية الفلسطينية     
 ألن الهدف منها يصبح إضاعة الوقت واستمرار الضحك علـي            ,  وبالذات حين يستمر االستيطان     , الضرر

 لقد استغرقنا زمنا طويال في مفاوضات ال طائل منها في العـشرين              ..  نعم  . ون العرب والسخرية منهم   ذق
   !  فما هو معني عقد جوالت أخري؟ ..  وإذا لم تقدم تلك الجولة شيئا إيجابيا , عاما الماضية

ي ال تريد حتـي أن       إسرائيل وه  ىمعقول أن يطلب أحد أن يقدم العرب تنازال آخر إل         ال وقال إنه ليس من   
 فاالستيطان في األراضي المحتلة نـشاط غيـر          ,  وهو ليس بتنازل تقدمه     , تنفذ التزامها بتجميد االستيطان   

 ولقد مد العرب أيديهم      ..  وهو يعوق تماما أي تقدم نحو السالم        ,  ومرفوض بإجماع عالمي    , مشروع قانونا 
رة العربية والتي لم تجد من الحكومـات اإلسـرائيلية          بالسالم منذ سنوات وعبروا عن موقفهم في المباد       

   . المتعاقبة آذانا صاغية
أبو مازن لم يقدم أي أي نـوع        و ،توجد فجوة بين األمين العام والجانب الفلسطيني      وأضاف موسى أنه ال     

 إن الجانب الفلسطيني فـي الواقـع يفـاوض           , من تنازالت بشأن مسار عملية التفاوض مع اإلسرائيليين       
 وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب مع الرئيس محمود          , شراسة ويتخذ مواقف سياسية واضحة وجريئة     ب

 قال الرئيس أبومازن إنه لم يحصل علي أي مواقف إيجابية            , عباس في األمم المتحدة يوم السبت الماضي      
القـدس أو الميـاه أو       كما أنه لم يحصل حتي علي وعود بتقدم في مسارات مثل الحدود أو                , من إسرائيل 

   . غيرها من القضايا المعقدة
 ٣٠/٩/٢٠١٠، األهرام، القاهرة

 
  "المبحوح"في قضية اغتيال  تلقيت تهديدين بالتصفية الجسدية": االتحاد"ضاحي خلفان لـ .٤٤

كشف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي النقاب عن وقوع أحد المتورطين              : محمود خليل 
 محمود المبحوح القيادي في حركة حماس بقبضة سلطات دولة غربية قبـل يـومين دون أن                 في اغتيال 

  .يفصح عن مزيد من التفاصيل
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ـ     إلى أن المتورط المقبوض عليه كان ضمن نشرات مالحقـة دوليـة            ” االتحاد”ولفت قائد شرطة دبي ل
ي اغتيال القيادي في    حمراء كانت السلطات المتخصصة في اإلمارات أصدرتها للبحث عن المتورطين ف          

  .حماس في يناير الماضي
وشدد الفريق تميم على أن ملف التحقيق بحادثة اغتيال المبحوح لم يتم إغالقه، وقال إنه سيبقى مفتوحـاً                  

  .حتى تحقيق أمرين إما بإلقاء القبض على المتورطين أو وفاتهم
 قضية اغتيال القيـادي فـي حركـة         وكشف الفريق تميم عن تلقيه تهديدين بالتصفية الجسدية على خلفية         

  .حماس، متهماً جهاز الموساد اإلسرائيلي بالوقوف وراء هذه التهديدات
 التهديد األول الذي تلقاه جاء عقب أيام قليلة من كشفه بالصور تفاصيل عملية اغتيال المبحوح واتهامه                 _

م ظهرك إن كان بمقدورك أن      اح“للموساد بالوقوف خلف عملية االغتيال، وقال إن مضمون الرسالة كان           
  .، مشيراً إلى أن األجهزة المختصة الحقت مصدر هذه الرسالة”تظل طليق اللسان

 التهديد الثاني الذي وصـله تم من خالل اتصال هاتفي تلقاه أحد أقربائه وهو مسؤول كبير متقاعد من                  _
د المتقاعـدين، وقـال إن هـذا        أحد الغربيين ذوي الجنسية المزدوجة ثبت الحقاً أنه أحد أعضاء الموسا          

  .الشخص أبلغ قريبي بالهاتف أن ينصحني لكي التزم الصمت
  ٣٠/٩/٢٠١٠، االتحاد، أبو ظبي

 
   المباشرةقطر وألمانيا تحثان على المفاوضات .٤٥

دعا أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والمستشارة األلمانيـة أنجـيال ميركـل الجـانبين                  : وكاالت
ائيلي إلى مواصلة محادثات السالم، وأكدا أن المضي قدما في عملية السالم في الشرق              الفلسطيني واإلسر 

  .األوسط يصب في صالح الجميع
وقال أمير قطر في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل في ختام اجتماعهما في برلين األربعاء إن الجانب                 

نـب اإلسـرائيلي التحلـي      العربي حريص على تحقيق السالم في الشرق األوسط، لكن يجب علـى الجا            
  .بالحكمة وأن يسمح بإقامة دولة فلسطينية ألن ذلك سيؤدي إلى إرساء األمن واالستقرار في المنطقة

  ٣٠/٩/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
  مريكية لنتنياهو مقابل تجميد االستيطان لشهرين أ ضمانات يعرض أوباما :"معاريف" .٤٦

كشفت تقارير اسرائيلية النقاب عن ان الرئيس االمريكي باراك         :  زهير اندراوس  ، وليد عوض  -الناصرة  
اوباما قام بتمرير رسالة الى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن تعهدات امريكيـة بعيـدة                
المدى تتعلق بأمن اسرائيل، وذلك في مقابل الموافقة على مطلب واشنطن بتمديد تجميد اعمال البناء فـي                 

  .نات في الضفة الغربية ستين يوما اخرى، كما اكدت المصادر السياسية في تل ابيبالمستوط
وزادت المصادر االسرائيلية انّه يمكن القول ان رسالة الضمانات االمريكية تعتبر نـادرة فـي تـاريخ                 

ونـة  العالقات بين الدولتين، وهي تأتي في اطار المحاوالت التي تقوم االدارة االمريكية ببـذلها فـي اال                
  .االخيرة من اجل منع انهيار المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية

  : امس فان رسالة الضمانات االمريكية للدولة العبرية تتضمن ما يلي"معاريف"وبحسب صحيفة 
ة اوال ـ تعهد امريكي بتزويد اسرائيل بسلسلة من الوسائل القتالية المتطورة عشية التوصل الـى تـسوي   

نهائية مع الفلسطينيين، وفي هذا السياق يشار الى انّه خالل زيارة باراك االخيرة الى واشـنطن طالـب                  
  .المسؤولين االمريكيين بتزويد اسرائيل بأسلحة متطورة جدا وفي مقدمتها قنابل خارقة للتحصينات

ة قد يتم طرحها في غضون ثانيا ـ تعهد امريكي باحباط اي مبادرة عربية تتعلق بمسألة الدولة الفلسطيني 
  .العام المقبل على مجلس االمن الدولي
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ثالثا ـ تعهد امريكي بعدم تمكين الفلسطينيين من طرح مسألة المستوطنات ضمن اي اطار مستقل عـن   
المفاوضات المباشرة بهدف ممارسة الضغوط على اسرائيل، كما يحدث في الوقت الحالي، االمر الـذي               

  .مستوطنات سيتم في اطار التسوية النهائية وليس قبل ذلكيعني ان حسم مستقبل ال
عالوة على هذه التعهدات كلها، فان الرسالة تتضمن تعهدات امريكية بعيدة المدى فيما يتعلـق بالحفـاظ                 

ومع ذلك، اضافت الصحيفة، فان نتنياهو كان، على االقل حتى مساء امس،            . على امن اسرائيل ومستقبلها   
  . يوما اخرى٦٠البناء في المستوطنات يعارض تجميد اعمال 

وتابعت المصادر عينها قائلةً انّه في حال رفض نتنياهو تجميد البناء نهائيا، فان االدارة االمريكية تدرس                
تقديم مبادرات ُحسن نية الى الفلسطينيين، وذلك من النوع الذي يمكن ان يكون مؤلما للغاية بالنسبة الـى                  

) بما في ذلك تبـادل اراض      (١٩٦٧ال عن اعتراف امريكي علني بخطوط       ويجري الحديث مث  . اسرائيل
واذا ما حـدث ذلـك فانـه        . كاطار عام للمفاوضات المتعلقة بالتسوية النهائية بين اسرائيل والفلسطينيين        

سيكون سيئا جدا لنتنياهو، وال سيما ان الفلسطينيين طرحوا هذا المطلـب باعتبـاره شـرطا السـتئناف                  
باشرة، غير ان رئيس الوزراء االسرائيلي عارضه بشدة، بل نجـح بواسـطة الواليـات               المفاوضات الم 

  .المتحدة في اسقاطه من جدول االعمال، على حد تعبير المصادر عينها
٣٠/٩/٢٠١٠، القدس العربي، لندن  

  
  "سطول الحريةأ" لهجومها على "سرائيلإ" يتبنى تقريرا يدين االنسانمجلس حقوق  .٤٧

مجلس حقـوق   ، أن    حنان البدري  نقالً عن مراسلها   ، من جنيف  ٣٠/٩/٢٠١٠،  ارقةالخليج، الش  ذكرت
أسـطول  “اإلنسان في األمم المتحدة، تبنى أمس، قراراً وافق فيه على تقرير بعثة التحقيق حول مجـزرة     

وتم تبنـي القـرار الـذي       . ” إسرائيل“أيار، الذي أكد وجود أدلة تدعم إمكان مالحقة         / في مايو ” الحرية
مت به باكستان باسم منظمة المؤتمر اإلسالمي، بموافقة ثالثين عضواً مقابل اعتراض عـضو واحـد                تقد
  . عضواً عن التصويت ١٥وامتناع ) الواليات المتحدة(

وحركة حماس إلجراء تحقيقات ذات صدقية      ” اسرائيل“كما تبنى المجلس قراراً يمنح المزيد من الوقت ل          
   .٢٠٠٨كانون األول /ثناء العدوان الصهيوني على غزة في ديسمبرحول جرائم الحرب التي ارتكبت أ

وامتنـاع  ) الواليات المتحدة ( صوتاً مقابل معارضة صوت واحد       ٢٧وجاء التصويت على القرار بأغلبية      
  .تسعة عشر آخرين 

 حـول  آذار المقبل، تقريراً جديداً/ويطلب القرار من الخبراء أن ينشروا للجلسة المقبلة للمجلس في مارس 
اإلجراءات التي يتخذها الطرفان المعنيان من اآلن وحتى ذلك الوقت، مانحاً بذلك المزيد مـن الوقـت ل                  

  . والفلسطينيين إلجراء تحقيقاتهما ” إسرائيل“
 منظمـة المـؤتمر     ، أن )أ ف ب  ( نقالً عـن وكالـة    جنيف  ، من   ٣٠/٩/٢٠١٠،  الحياة، لندن  وأضافت

، مطالبة مجلـس حقـوق      »سف بعمق لعدم تعاون اسرائيل مع التحقيق      تأ«اإلسالمي قالت في القرار انها      
بأخذ التقريـر   ) لألمم المتحدة (ان يوصي الجمعية العامة     «و  » ان يوافق على خالصات التقرير    «اإلنسان  

  . »في االعتبار
الواليـات المتحـدة    ، نقالً عن الوكالـة الفرنـسية أن         ٢٩/٩/٢٠١٠،  موقع فلسطين أون الين    وأضاف

وقالـت الـسفيرة    ". غير مجد وغيـر فعـال     "القرار أيضا معتبرة أن توسيع تفويض الخبراء        عارضت  
ينبغي القيام بكل ما في وسعنا إليجاد بيئة مناسبة لمحادثـات التـسوية بـين               : "األميركية ايلين دوناهوي  

  ".اإلسرائيليين والسلطة الفلسطينيين
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  ضاتضم إلى محاوالت إنقاذ المفاون ياألوروبياالتحاد  .٤٨
أعلنت الممثلة العليا للشؤون األمنية والخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون أنها ستزور الـشرق               

ويتزامن ذلك مع كـشف     . األوسط اليوم الخميس في محاولة لدعم جهود واشنطن إلنقاذ مفاوضات السالم          
ميركي بـاراك أوبامـا وذلـك    مصادر صحفية إسرائيلية أن نتنياهو تَسلّم رسالة ضمانات من الرئيس األ         

  .مقابل موافقة إسرائيل على تمديد تجميد االستيطان شهرين
مباشـرة مـن   "وقالت آشتون في بيان إنها في محاولة لدعم هذه الجهود سوف تذهب إلى الشرق األوسط           

 في  حيث التقت بوزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون ومسؤولين بارزين آخرين         " الواليات المتحدة 
وأكدت آشتون أنها سوف تجري محادثات مع المبعوث األميركي في الشرق األوسـط              .اإلدارة األميركية 

جورج ميتشل  فور وصولها للمنطقة، مضيفة أنها تخطط أيضا للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين                
صـلة المفاوضـات    إيجاد طريقة مرضـية لموا    "نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحثهما على        

وأشارت إلى أنها تعتقد أن محمود عباس ونتنياهو يجريان محادثـات جـادة بـشأن                ".واكتسابها قوة دفع  
  .المضي قدما، مشددة على أن احتماالت تحقيق السالم بالشرق األوسط تبدو أفضل ما يمكن منذ أمد بعيد

ط في أي اتفاقات للسالم في الـشرق  وأشارت إلى أن انهيار المفاوضات سيزيد على أوباما صعوبة التوس   
وقالت إن دعـوة الـرئيس       .األوسط، وهو ما سيستلزم دورا أكبر لالتحاد األوروبي والوسطاء اآلخرين         

الفرنسي نيكوال ساركوزي لنتنياهو وعباس والرئيس المصري حسني مبارك لمحادثات سالم في باريس             
  .وبا مستعدة للمساهمةتشرين األول جاءت إلظهار أن أور/ قبل نهاية أكتوبر

  ٣٠/٩/٢٠١٠، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  
   المتحدة ستستمر في الدفع للعودة الى المفاوضاتالواليات: كلينتون .٤٩

أكدت وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون المستوى العالي من التنـسيق مـع أعـضاء اللجنـة                 
 يجريها ميتشل مع الجانب االسرائيلي، أكدت       واذ رفضت اعطاء تفاصيل عن المفاوضات التي      . الرباعية

وردت على سؤال عن نوع الضمانات األمنية التي ستمنحها واشـنطن لتـل أبيـب               . »مكثفة للغاية «أنها  
نحن ملتزمون المفاوضات، ونعي مـدى الـصعوبات والعراقيـل          ... لن أعلق على التفاصيل   « : بالقول
 للعودة الى المفاوضات، وأهم مـن ذلـك مـضمون هـذه             الواليات المتحدة ستستمر في الدفع    ... أمامنا

  .»المفاوضات، والنقاش الجدي وحل القضايا الجوهرية
٣٠/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن  

  
  في أمريكا يبدأ عملية تجميل لصورة الكيان" اإلسرائيلي"اللوبي  .٥٠

بعد الخطاب  ” لإسرائي“عملية تجميل لصورة    ” اإلسرائيلي“بدأ اللوبي    : حنان البدري   -جنيف، واشنطن   
عن موقف حكومته   ” مختلفاً“الذي ألقاه وزير خارجية الكيان أفيغدور ليبرمان وبدا في ظاهره           ” المحرج“
.  

التي ” اإلسرائيلية“وبدأت الحملة بترويج تفسيرات رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بأن كلمة الحكومة             
الحملة الترويج لجهود كبيرة يبذلها نتنياهو لقبول ما        ، وشملت   ”إسرائيل“ألقاها ليبرمان ال تتوافق وموقف      

 عـضو   ٨٧المزعوم لالستيطان لشهرين بضمانات أمريكية، وساهم       ” التجميد“لتمديد  ” تنازل“وصف ب   
فـي المفاوضـات فأرسـلوا      ” اإلسرائيلي“في دعم الموقف    ” تقريباً معظم أعضاء المجلس   “مجلس شيوخ   

 األمريكي باراك أوباما يحثونه بقوة فيه على اإلبقاء على المفاوضـات            خطاباً جماعياً وقَّعوه إلى الرئيس    
  . جارية بكل الطرق 

وجاء في الخطاب الذي اقترحته النائبة الديمقراطية باربارا بوكسر مع كـل مـن الجمهـوري جـوني                  
ـ                ا إزاكسون وزميله ريتشارد بور، وسيناتور ديمقراطي آخر هو بوب كيسي، جاء فيه إشادة بفضل أوبام
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” أعـداء الـسالم   “في استئناف المفاوضات المباشرة، ولكنهم حذروا أوباما في خطابه ممن وصفوهم ب             
  .وحزب اهللا وإيران ” حماس“وتحديداً 

وفـي لهجـة    .بالدخول في المفاوضات المباشرة     ” التزم“وبالطبع لم يغفل الخطاب اإلشادة بنتنياهو الذي        
اء الكونغرس في خطابهم إنه ال ينبغي قط ألحد من الطرفين           غاضبة وتهديد مبطن للفلسطينيين قال أعض     

والمقصود بهذه اإلشارة الرئيس الفلسطيني الذي كان اشترط وقف         . أن يهدد باالنسحاب من المفاوضات      
  .ألنشطتها االستيطانية الستمرار المفاوضات ” إسرائيل“

كبرى منظمـات   ” ايباك“، أصدرت   ”اإلسرائيلي“وفور إرسال هذا الخطاب، الواضح فيه بصمات اللوبي         
بياناً رحبت فيه بموقف أعضاء مجلس الـشيوخ، وجـاءت فيـه إشـادة بموقـف                ” اإلسرائيلي“اللوبي  

الكونغرس، ويظهر دعم الحزبين للمفاوضات واستمرارها، ويجعل األمور واضـحة وضـوح الـشمس              
الطريق الوحيد  “هديدات هو   للرئيس عباس بأن بقاءه على طاولة المفاوضات ومن دون شروط مسبقة أو ت            

  .” للسالم
٣٠/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  

  
   السالم أكثر من أي وقت مضى على المضي قدما لتحقيقعازمون: ميتشل .٥١

قال المبعوث االمريكي جورج ميتشل امس االربعاء خالل محادثات في إسرائيل           :  وليد عوض  -رام اهللا   
عازم أكثـر مـن اي      ' إن الرئيس االمريكي باراك اوباما       تهدف إلنقاذ مفاوضات السالم مع الفلسطينيين     

  .على تحقيق السالم في الشرق االوسط' وقت مضى
وقال ميتشل ان اوباما ووزيرة الخارجية االمريكية هيالري كينتون طلبا منـه ان ينقـل لالسـرائيليين                 

  .الوسطوالفلسطينيين رسالة يؤكدان لهم فيها التزامهما بتحقيق سالم شامل في الشرق ا
وأضاف المبعوث في تسجيل مصور أصدره المكتب اإلعالمي للحكومة اإلسرائيلية الجتماعه مع نتنياهو             

وهناك بالفعل عثرات كثيرة وهو أمر قائم حتى يومنا         .. كنا ندرك ان هذا سيكون طريقا به عثرات كثيرة        '
  .'هذا

لى المضي قدما لتحقيق الهـدف      لكن هذا لن يردعنا بل نحن عازمون أكثر من أي وقت مضى ع            'وتابع  
المشترك بالنسبة لنا جميعا وهو شرق اوسط ينعم بالسالم ويتمتع فيه الشعب اإلسـرائيلي والفلـسطينيون                

  .'وجميع شعوب المنطقة باالمن والرخاء
٣٠/٩/٢٠١٠، القدس العربي، لندن  

  
   أمريكي رئيسا لبعثة مكتب بلير بالقدسدبلوماسيتعيين  .٥٢

وث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير عن تعيين السفير جاري جرابو، والـذي شـغل               أعلن مبع  :رام اهللا 
حتى وقت قريب منصب الوزير القنصل للشؤون السياسية في السفارة األمريكية في بغداد، كرئيس لبعثة               

بلير سعيد باإلعالن عـن تعيـين جرابـو         "وقال متحدث   . مكتب ممثل اللجنة الرباعية الدولية في القدس      
كرئيس جديد لبعثة مكتب ممثل اللجنة الرباعية إن انضمامه للعمل كرئيس للبعثة يشكل عنصراً ضرورياً               

  ".للمجتمع الدولي في جهوده للتوصل إلى اتفاقية سالم
٣٠/٩/٢٠١٠، الوطن اون الين، السعودية  

  
   اإليرلندية ماغوير معتقلة حتى غد  المتضامنةاالحتالل يبقي  .٥٣

لناشطة االيرلندية الشمالية الداعية للسالم مايريد ماغوير الحائزة جائزة نوبل للسالم           تنتظر ا : )ب.ف  .ا  (
والمعتقلة، أمس، لدى االحتالل، نتيجة دعوى االستئناف التي رفعتها أمام القضاء ضد منعها من دخـول                
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 في المطار   ستبقى محتجزة “للمساعدة القضائية،   ” عدالة“وقال صالح محسن المتحدث باسم هيئة       . الكيان  
  .” حتى غد الجمعة موعد جلسة المحكمة

ومناطق السلطة وتقـوم    ” إسرائيل“إلى  ” أسبوعاً“وكانت ماغوير وصلت الثالثاء في إطار زيارة تستمر         
  .بها داعيات للسالم وترافقها جودي ويليامز الحائزة أيضاً جائزة نوبل للسالم 

حزيران الماضي لمشاركتها فـي رحلـة       /ت في يونيو  لكنها منعت من دخول مطار اللد بذريعة أنها أبعد        
  . السفينة االيرلندية راتشل كوري التي حاولت رمزيا كسر الحصار المفروض على قطاع غزة 

٣٠/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة  
 

  االحتالل= االستيطان : معادلةال إرادة إسرائيلية لكسر  .٥٤
  عبدالوهاب بدرخان

فـي  . إدهاش أحد أو مفاجأة نفسه، مبرهناً أنه لم يتغيـر، ولـن يتغيـر             إذاً، لم يستطع بنيامين نتانياهو      ?
طوال الشهور العشرة كانت شهادات إسرائيليين، أفراداً       . األساس، هو جمد البناء في المستوطنات صورياً      

مع ذلك، كان ال بد من انتظـاره فـي          . التجميد جزئي، وبعض البناء مموه    "وجماعات حقوقية، تقول إن     
األرجح، أن نتانياهو لم يباغت باراك أوباما ولم يخيب أمله، فهو أكـد لـه، منـذ                 . سم والقرار لحظة الح 

يمكـن أن   ) سبتمبر( ايلول   ٢٦الماضي، أن استمرار تجميد االستيطان بعد       ) يوليو(تفاهمهما مطلع تموز    
 لـم تعـد     وفي الوقت نفسه كان محمود عباس يؤكد أيضاً أن المفاوضات مع االستيطان           . يطيح حكومته 

  .ممكنة
لماذا ذهب االتفاق الى المفاوضات، إذاً، ولماذا بالغت اإلدارة األميركية في التفاؤل، وعالم راهنـت؟ ال                

كان على الضغوط أن تفعل فعلها،      . شك في أن الطرفين ذهبا بمواقف معلنة لم يتخليا عنها في أي لحظة            
ومـا  . وقف االستيطان : ك سوى هذه الورقة   خصوصاً لدى الطرف األضعف، اي الفلسطيني، لكنه ال يمل        

وقف لالحـتالل إلعطـاء     "وقف االستيطان بات اقتناعاً أميركياً وعالمياً بأنه        "صنع الفارق هذه المرة أن      
الرصيد "واآلن، بعدما استؤنف االستيطان، اضاع نتانياهو كل        . المفاوضات فرصة لمعالجة هذا االحتالل    

، من دون أن يتمكن من لعب اي مـن تـضليالته لجعـل الـرئيس                الذي بني على صدقية مفترضة لديه     
ثمة انطباع عام بأن األبـواب لـم        . الفلسطيني يحمل وحده، أو حتى معه، مسؤولية إجهاض المفاوضات        

أما كيف يمكن أن تستأنف، فالسبيل الوحيـد فـي          . تقفل، وأن هذه ليست نهاية محاولة إحياء المفاوضات       
لكن التراجع بات يعني ويـساوي اآلن إعطـاء مـشروعية فلـسطينية             . اسنظر نتانياهو أن يتراجع عب    

  .لالستيطان
وعلى رغم أن الخسارة الدولية بدت فادحة لزعيم ليكود، إال أن احتفاالت المستوطنين وعودة الجرافـات                

فليس هناك افـضل إشـعار      . الى نشاطها الكامل شكلت له ربحاً صافياً، وهذا ما يهمه في نهاية المطاف            
هناك شبهة كامب ديفيدية في السيناريو الـذي بـدأ          . القوة من القدرة على التذكير باألمر الواقع وتفعيله       ب

ضعف في التحضير ورهان على ديناميكية المفاوضات ذاتها، مع االعتماد علـى            : أي. مطلع هذا الشهر  
  .السحر الخاص للمشاركة األميركية اللصيقة

نتون أيضاً في مشاركة ما لمصر واألردن، ولم يكونا مقتنعين بأن            رغب الرئيس بيل كلي    ٢٠٠٠في العام   
حالً قد نضج، ولوال وطأة اإللحاح األميركي لكان نصحا ياسر عرفات بعـدم الـذهاب، خـصوصاً أن                  

إنهاء الصراع، على رغم أن محادثات كلينتون       : كلينتون وإيهود باراك وضعا آنذاك هدفاً طموحاً وصعباً       
هذه المرة، ذهب الرئيس المـصري والعاهـل        .  أسابيع قليلة من ذلك الى فشل ذريع        األسد انتهت قبل   -

لكن األخير كرر على منبـر األمـم        . األردني الى افتتاح المفاوضات، ألن هناك حاجة الى تشجيع أوباما         
ثمة فكرة متكلسة في أذهـان  . المتحدة أنه يحتاج الى دعم عربي أكبر من العرب إلنجاح هذه المفاوضات   

هي فكرة لم يتمكنوا يوماً من إثبـات نجاعتهـا، واألرجـح أن             . األميركيين المعنيين بإدارة المفاوضات   
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مصدرها إسرائيل، ومفادها أن تطبيع الدول العربية عالقاتها مع إسرائيل سيحفزها على الـسالم وعلـى              
 وبعد مقتل إسـحق     في بداية التسعينات كان يمكن تسويق هذه الفكرة،       . خوض مفاوضات هادفة وإيجابية   

السالم مشكلة داخلية في إسرائيل أكثر مما هو التطبيع مشكلة مبدئيـة            " لم يعد خافياً أن      ١٩٩٥رابين عام   
كان نتانياهو على رأس السياسيين الذين صنعوا المناخ الموبوء الذي كـان مقتـل              . نفسية عند العرب  "أو  

قد يكون باراك   . اء إسرائيلي يتمنى نهاية مماثلة    وبعد ذلك لم يعد أي رئيس وزر      . رابين نتيجة طبيعية له   
أمـا  . المتقدمة في كامب ديفيد، لكن الرفض الفلسطيني أنقـذه        "غازل هذا المصير عندما عرض افكاره       

آرييل شارون فقاد انقالباً شامالً على اتفاقات أوسلو فجنّب إيهود أولمرت، ونتانياهو من بعده، احتماالت               
  .التعرض للخطر

نضج نتانياهو، جرى التذكير بأن ليكود وحـده        " المفاوضات الجديدة، وفي معرض الترويج لـ        في بداية 
يستطيع التغلب على العقبات أمام السالم، بدليل أن زعيمه التاريـخي مناحيم بيغـن ومعه شارون نفسه               

الهمـا  وقـد سـجل ك    .  إنفاذاً لاللتزامات تجاه مصر    ١٩٨٢أقدما على تـفكيك مستوطنة في سيناء عام        
واجب مقدس هو االستيطان، لكن الرأي العام غفر لهما         "المعاناة التي مرا بها بسبب اضطرارهما لمخالفة        

لكنه لم ينس لشارون    . ألنهما قاما بهذه التضحية للفوز بالجائزة الكبرى وهي السالم مع أكبر دولة عربية            
  .تضحيته بمستوطنات قطاع غزة على رغم دعمه لالنسحاب منه

التضحيات بعـشرات   "سالم الشجعان، عوضت تلك     "الحكومات المتعاقبة، بما فيها حكومة رابين بعد        لكن  
لعل أهمية تبني أوباما مطلب وقف االستيطان تكمن في إدراكه أن           . المستوطنات فضالً عن الكتل الكبرى    

لمـضي الـى    هذه الخطوة هي المؤشر الواقعي الملموس، إذا تحققت، الى أن إسرائيل حسمت أمرهـا ل              
فاالستيطان عند اإلسرائيليين قانون وعقيـدة وال يمكـن وقفـه           . مفاوضات مجدية، وأنها اختارت السالم    

بقرار حكومي وإنما بقانون، ولذلك فإن تجميده هو أقصى ما يمكن حكومة أن تقدمه من دون أن يعنـي                   
  .وفقاً لالستيطان وإنما مجرد مناورة في اللعب على المفاوضات"ذلك 
نتانياهو من يبالي بتحميله مسؤولية إفشال المفاوضات، فهو يعرض مواصلة التفاوض مع مواصـلة              ليس  

االستيطان، كما أنه ال يبالي بانهيار صورة إسرائيل وسمعتها وقد قيل إنه ألح هو نفسه على المفاوضات                 
 تكون سراباً هـذه     على الجانب اآلخر، تلوح فرصة لمصالحة فلسطينية قد ال        . رجل سالم "المباشرة ليبدو   

لكـن مرحلـة    . المرة، وإذا نجحت يفترض أن تعيد التوازن الى المفاوض الفلسطيني أو تضاعف أعباءه            
  ?.جديدة توشك أن تبدأ ومن شأن الفلسطينيين أن يدركوا األضرار الفادحة النقساماتهم وأن يتجاوزوها

  ٣٠/٩/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
  د التسوية قواعوتغيير وليبرمان "إسرائيل"عن  .٥٥

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

 ليبرمان نفسه لم يعد شخصا هامـشيا        شخصي بالمعنى الحرفي للمصطلح كما زعم فيما بعد ببساطة الن         
في الساحة السياسية اإلسرائيلية وعندما يطرح رئيس الحزب الثالث في إسرائيل والثاني فـي االئـتالف                

  .الحاكم رأيا فان من الصعوبة بمكان التعاطي معه وكأنه رأي شخصي ال شان للحكومة أو إلسرائيل به 
التصريحات واإلخبار الـواردة مـن إسـرائيل والـتمعن     من حيث المباد يجب التعاطي بحذر مع معظم   

والتمحيص فيها جيدا قبل استخالص االستنتاجات المالئمة منها وبالنسبة لتصريح ليبرمـان األخيـر ال               
يمكن تجاهل إمكانية التنسيق أو التفاهم مع نتنياهو على فحواه خاصة إن هذا األخير كان قد اعتبر قبـل                   

 بمثابة خطر استراتيجي يجب التنبه لـه ومواجهتـه          ٤٨ا السنوي عرب الـ     سنوات أمام مؤتمر هرتسيلي   
وهو ما تضمنته الوثيقة الشهيرة نفسها التي رفعها رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين إلى رئيس الوزراء                
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السابق إيهود اولمرت إذن فليبرمان بديماغوجيته وصخبه وفظاظته ال يفعل شيئا أكثر من التعبيـر عـن                 
  .تصورات المؤسسة األمنية والسياسية في إسرائيل دون أي تجميل أو تزييفحقيقة 

هنري كيسنجر قال ذات مرة أن إسرائيل ال تملك سياسة خارجية بل داخلية فقط واستخدام هذا المنطـق                  
لفهم تصريحات ليبرمان يعنى إن هذا األخير ليس شخصاً عدمياً بل هو في الحقيقة صاحب رؤية ويملك                 

م وانه ال يرفض عملية التسوية جملة وتفصيال وإنما بالعكس يسعى إلى إنجاحها عبر وضعها               خطة للسال 
  .على القاعدة او السكة الصحيحة كما يراها

أما المطالبة باستبدال قاعدة األرض مقابل السالم بقاعدة تبادل األرض والسكان فتعنى تحديثاً أو تجمـيالً                
افض للقاعدة األولى ولكن بدال من طرح فكرة السالم مقابل الـسالم            وتحريفاً للموقف التاريخي لليمين الر    

التي ال تعنى في الجوهر سوى استمرار األمر الواقع يتم طرح فكرة تبادل األرض والسكان العنـصرية                 
والتعجيزية في ان إلغراق المفاوضات في المتاهات وتجاوز القضايا األخـرى المـصيرية والـصعبة               

  .الحدود والالجئينوالحساسة مثل القدس و
في السياق التكتيكي يحاول ليبرمان صد الضغوط المطالبة بمواصلة الكبح المؤقت والجزئي لالسـتيطان              
في الضفة الغربية عبر تكريس القناعة بان المستوطنات ليست المشكلة وأما استراتيجيا فهو يساوى بينها               

ق، وبين القرى والمدن والتجمعات العربية فـي        رغم كونها غير شرعية او قانونية وفق القوانين والمواثي        
   .٤٨ كما بين المستوطنين وأصحاب األرض األصليين من عرب ١٩٤٨األراضي المحتلة عام 

ربما لم ينتبه كثيرون إلى زعم ليبرمان ان مطالبته بتغيير قواعد عملية التسوية تأتي ردا علـى رفـض                   
ئيل وبالتالي فان حصول ذلك ينسف فكرة تبـادل األرض          السلطة والجامعة العربية اإلقرار بيهودية إسرا     

والسكان من أساسها وهنا نعود إلى فكرة التواطؤ والتنسيق مع نتنياهو وتحضر فكرة المؤامرة أيضا فـي      
 آب الماضي عن مؤامرة سرية بين نتنيـاهو وليبرمـان           ٢٤ضوء ما نشره موقع قضايا عبرية األربعاء        

لكبح المؤقت لالستيطان عبر تهديد الثاني باالستقالة من الحكومة وفـرط           لصد الضغوط المطالبة بتمديد ا    
االئتالف ما يعنى في المحصلة انتخابات مبكرة تضع عملية التسوية والجهود األميركية في الثالجة إلـى                

  .إشعار آخر 
-ق  غير ان اخطر األمور في ما وراء وخلفيات تصريح ليبرمان يتمثل في نفي مسؤولية الفـشل الـساب                 

 لعملية التسوية عن إسرائيل وإلقائها على الفلسطينيين والعرب كما علـى المـنهج الخـاطئ                -والالحق  
والقواعد غير المناسبة التي تم إتباعها من قبل أمريكا والمجتمع الدولي من اجل التوصل إلى اتفاق سالم                 

 يحاك لهـم والمـصرين       الواعين جدا لما   ٤٨ال خوف على عرب     .نهائي للصراع في فلسطين والمنطقة      
على التمسك بحقوقهم وخوض الصراع حتى النهاية دفاعا عنها غير إن األمر مختلف لألسف في الضفة                
الغربية وغزة ورغم التحليل الصحيح لتصريحات ليبرمان من قبل السلطتين إال أن االستنتاجات لم تكـن                

واجهة ليبرمان و الحكومة األكثر تطرفـا       كذلك طالما لم يتم إنهاء االنقسام وتكريس المصالحة من اجل م          
  .في تاريخ إسرائيل فال فائدة من الثرثرة والجعجعة التي ال تسمن وال تغنى من جوع 

  ٣٠/٩/٢٠١٠، المستقبل، بيروت
  
   للمصالحة الفلسطينيةالروحعودة "مرة أخرى عن  .٥٦

  عريب الرنتاوي
د المتسارعة والمتفائلـة السـتئناف الحـوار        لم يستفق كثيرون منّا من وقع المفاجأة التي أحدثتها الجهو         

واستعادة المصالحة والوحدة الوطنيتين الفلسطينيين ، فما يصدر من هنا وهناك ، وباألخص عن حماس ،                
من تصريحات وتقديرات متفائلة ، أمر ُمحير ومثير للتساؤل ومستفز للفكر والتفكير ، للعقل والمنطـق ،                 

  .العمل السياسي الفلسطيني" ال منطق" تفسير لمنطق أو باألحرى ولهذا طفقنا نبحث في كل مكان عن
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" وتفـاؤل "بعض المصادر الدبلوماسية من فلسطينية وعربية ، أفادتنا بأنها تعزو يقظة جهود المـصالحة               
  : المجتهدين على هذا الدرب ، إلى جملة عوامل وأسباب من بينها

رة تهدئة والتقاط أنفاس ، وهـو تفهـم يماثـل الـتفهم             تفهم واشنطن لحاجة السلطة الفلسطينية لفت     : أوالً
 األمر الذي أزاح عـن      - مع الفارق في التشبيه      -األمريكي لحاجة نتنياهو إلى ليبرمان واالئتالف القائم        

وهناك مـن   . المشهر في وجه المصالحة   " الفيتو األمريكي "صدر عباس وكاهل السلطة والمنظمة ضغط       
للحوار مع الجماعات المتشددة ، من طالبان في أفغانستان وانتهاء بحماس           " كونياً"يقول أن واشنطن تتجه     

  .في فلسطين
 السوري حول عدد من ملفات المنطقة ، وباألخص في لبنان ، حيث انعكـست               -التقارب السعودي   : ثانياً

لى  السعودي ع  -ثمار هذا التقارب بأوضح ما يكون ، صحيح أن هذا التقارب اصطدم بالخالف السوري               
الساحة العراقية ، وصحيح أنه اصطدم بتحفظ مصري الفت ، إال أنه مع ذلك ظل صادماً ، بـل وبـات                     
عامالً موجهاً لتطورات األحداث في عدد من ملفات المنطقة وأزماتها ، وفي هذا السياق لوحظ أن دمشق                 

جرت العـادة ،    وليست القاهرة ، هي من استضاف لقاء المصالحة األول ، ومن دون تحفظ مصري كما                
حيث تفيد المعلومات أن السعودية هي من رتب لقاء عمر سليمان ـ خالد مشعل في مكة المكرمة وهـي   

  ".العقدة المصرية في منشار المصالحة الفلسطينية"من تولى تذليل 
فلـسطيني ،   " نصاب"حاجة السلطة لطوق نجاة داخلي ، مع انطالق المفاوضات من دون غطاء أو              : ثالثاً

، ومع تنامي خطر السقوط عـن قمـة         " الشروط الفلسطينية المسبقة  "استمرار االستيطان بالضد من     ومع  
الشجرة التي صعد إليها المفاوض الفلسطيني على صخرة التعنت اإلسرائيلي ، األمر الذي شجع فتح على                

ت الـرفض الفلـسطيني للمفاوضـا     " كرة ثلـج  "الهرولة في طريق المصالحة ، خصوصا بعد أن أخذت          
  .واالعتراض الفصائلي على التفرد بالقرار ، بالتدحرج

إحساس حماس بمأزق تآكل أوراقها ، من شاليط الذي بات نسياً منسياً إلى ورقة التضامن الدولي                : رابعاً
وأساطيل الحرية ، إلى ورقة االعتراف العالمي باألمر الواقع الفلسطيني في غزة ، إلى غير ذلـك مـن                   

ناك أيضا خشية حماس من أن يكون رأسها ثمناً لنجاح المفاوضات وفشلها على حد              أوراق ورهانات ، وه   
سواء ، فقطع رأس حماس بفأس إسرائيلية وفلسطينية وعربية ودولية سيكون أول ثمار نجاح المفاوضات               

، وفشل المفاوضات قد يـدفع      " إقليما متمرداً "والوصول إلى اتفاق سيتعذر تنفيذه في ظل بقاء قطاع غزة           
اليمين اإلسرائيلية إلى تجديد حربه على القطاع أقله لخلط األوراق والهروب إلى األمام ، وربمـا لهـذا                  
السبب بالذات ، سارعت حماس إلى التقاط لحظة المصالحة ، وهبطت كما لم تفعل مـن قبـل بـسقف                    

تهم ومالحظـاتهم   خطابها السياسي االنتقادي للسلطة ، في لحظة رفع الجميع من دون اسثناء سقف انتقادا             
على سلوك السلطة االنفرادي وخروجها على اإلجماع الوطني الرافض الستئناف المفاوضات مـن دون              

  .تجميد االستيطان
خامساً ، وثمة من يضيف إلى ذلك أن تشديد السلطات المصرية قبضتها على حماس وتكثيف مالحقتهـا                 

لقد كان واضحاً منـذ أسـطول الحريـة         . يدلقيادات الحركة ، كان له أثر في صياغة موقف حماس الجد          
ورفع القيود المصرية عن معبر رفح ، أن القاهرة ستخفف عن القطاع وتشدد الحصار علـى حمـاس ،                   
وهذا ما حذرنا منه في هذه الزاوية بالذات ، وفي حينه ، ويبدو أن عمليات المالحقة واالعتقـال علـى                    

  .حماس محمد دبابش قد فعلت فعلهاالمعبر التيبلغت ذروتها في اعتقال مسؤول أمن 
في ظل هذه العوامل مجتمعة ، صار ممكناً االتفاق على ثالثة أرباع القضايا العالقة وفقا لعزام األحمـد ،   

فـي رام   " الدايتونية"في غزة واألجهزة    " الُمقاومة"ولم تبق سوى قضية توحيد األجهزة األمنية ، األجهزة          
الديمقراطيـة والتعدديـة   "القوة الـساهرة علـى   "في القطاع ، مع " لمطاوعةا"و" الظالمية"اهللا ، األجهزة   

في الضفة ، وسنرى كيف سيير هذا الملف بعد أن قيل أن ملفات المنظمة واالنتخابات محكومة                " والتنوير
ولجنة عليا ، قد حسمت ، وسنوفر التصفيق ومظاهر الفرح واالحتفال إلى ما بعد اللقاء القادم في دمشق                  



  

  

 
 

  

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

القاهرة ، وسننتظر ذلك بفارغ الصبر لنرى ما الذي تبقى من خطاب التخوين والتكفير ولغة اإلقصاء                أو  
  .والتحقير

  ٣٠/٩/٢٠١٠، الدستور، عّمان
  
    دولة فلسطينية قابلة للحياة   .٥٧

  ضاحي خلفان تميم
دولـة  “فلسطينيين السيدة هيالري كلينتون، وزيرة الخارجية األمريكية، جزاها اللّه خيراً، تريد أن يكون لل          

، )أرض( حدود معترف بهـا      -١: ، فإن ذلك يعني ما يأتي     ”دولة“وطالما أنها ذكرت كلمة     ! ”قابلة للحياة 
  ) .الحكومة( حاكم -٣ شعب، -٢
  

  !أو ما عليه الوضع الحالي؟) ٦٧(أو ) ٤٧(ولكن أي حدود تعني؛ 
، )بيهودية الدولة اإلسرائيلية  (عتراف  من وجهة نظري؛ طالما أن اليهود يريدون أوالً من الفلسطينيين، اال          

 وإال فـال    ١٩٤٧فذلك ممكن أن يتم إذا اعترف اليهود بقرار التقسيم الصادر عن األمم المتحـدة سـنة ،                
  .اعتراف بدولة يهودية 

 نوم،  -٦ مأوى،   -٥ كساء،   -٤ هواء،   -٣ ماء،   -٢ غذاء،   -١: أما كلمة قابلة للحياة، فإنها تعني اآلتي      
  . عالج-١١ أمن، - ١٠، )حركة( سفر وانتقال -٩ تزاوج وتكاثر، -٨ كهرباء، -٧

ذلك ألن وجود   ! وهذا كله يعني أن لها حقاً في إنشاء شرطة تحفظ أمنها، وليس لها حق في تشكيل جيش                
  .جيش يعطي أكثر من معنى لدولة قابلة للحياة، فوجود جيش يعني دولة قابلة الحتالل اآلخرين

؛ يعني أنه فن تسويف ومماطلة، لجعل الخصم في حالة اختالل تـوازن             ”تفاوضال“وفي تعريف اليهود ل     
  !إلى أن يقع مغشياً عليه، ويقبل بالشروط واإلمالءات التي يفرضونها هم عليه

لقيام % ١أما في تعريف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سمعنا منه، أنه حتى ولو كان هناك أمل                 
  !أمل ال يستهان به% ١تعداد للتفاوض مع اليهود، أي أن دولة فلسطينية، فإنه على اس

وهذا يظهر أنه بالقدر الذي عليه اليهود من الخبث والدهاء، كذلك الفلسطينيون على قدر كبير من القدرة                 
فدرب الكذب قـصير، وسـرعان مـا        !! والتحمل والمراوغة، ويعني ذلك تتبع الكذاب إلى حد باب داره         

بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته ال يريدون سالماً كمـا         ” اإلسرائيلي“لوزراء  سيتضح للعالم أن رئيس ا    
  .يدعون

ال تريد حياة للفلسطينيين،    ” إسرائيل”وعلى الرغم من المطلب األمريكي بدولة قابلة للحياة للفلسطينيين، ف         
  .وتتمنى لو أنهم زالوا من الدنيا
 يعني بالضرورة أن تكون مستقلة ذات سيادة، بمعنـى          ال” دولة قابلة للحياة  “العجيب في األمر، أن معنى      

  آخر، لماذا لم تقل هيالري كلينتون أنه يجب أن يكون للفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة؟
فقط هي حق   ” الحياة“؛ وكأن   )خبث(إن إصرارهم بأن يكون ألهلنا في فلسطين دولة قابلة للحياة ينم عن             

فال، إذ ليس من حقهم تصنيع أسلحة حربية، أو تأسـيس جـيش، أو              مشروع للفلسطينيين، أما غير ذلك      
  .إجراء مناورات عسكرية، فهذه مسائل ال صلة لها بالبقاء على قيد الحياة

اآلن وهم في مرحلة المفاوضات يطلقون التهديدات تلو التهديدات، منذرين بأنهم سيحتلون            ” إسرائيل“قادة  
يا، ألنها اشترت أسلحة روسية، ويؤلبون العالم على ضـرب          غزة، ويهاجمون حزب اللّه ويتوعدون سور     

  !إلخ. . إيران 
” إسرائيل“إنهم قادة شر، وعصابات تبيع وتشتري من أجل أن تبقى منطقة الشرق األوسط متوترة، فقادة                

  .ذئاب ال يعيشون إال إذا كانت مخالبهم ملطخة بالدماء
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ل السالم، لقد قتلوا أنبياء اللّه من قبل، فكيـف بقـادة     إلى إحال ” إسرائيل“عزيزي القارىء، لن يجنح قادة      
  .فلسطين، أو حتى أطفال أو نساء من شعب ال يريدون له إالّ الفناء

صحيح أن قلّة من اليهود تناضل من أجل إحالل السالم اآلن، ولكن هذه القلة القليلة يتصدى لهـا قـادة                    
  .وجنودهم وهم مدججون بالسالح” إسرائيل“

لماذا؟ ألنه في اعتقادهم أنه إذا      ) دولة فلسطينية قابلة للحياة   (ومن في حكمه ال يريدون حتى       ” نتنياهو“إن  
  .وجدت دولة فلسطينية قابلة للحياة، فمن المحتمل أن تكون هناك دولة يهودية قابلة للموت

الغراب ( ه  ، ويحكى في الروايات الشعبية اإلماراتية أن غراباً أراد أن يوصي فرخ           ”ولْد غراب “اليهودي  
إذا كنت يوماً ما حاطاً على أرض أو غصن شجرة، ورأيت إنساناً قادماً إليك، فانظر               : ، فقال له  )الصغير

إليه بحذر كيف يتصرف، فإذا كان ماشياً وانحنى إلى أرض، فإن ذلك دليل علـى أنـه سـيأخذ حجـراً              
  .ويرميك به؛ فطر مسرعاً بمجرد أن ينحني، وقبل أن يرفع قامته

ال يا أبتي؛ سأطير بمجرد أن أراه، فقد يكون واضعاً حجراً في جيب ثوبه، وعندها               : غراب الصغير فرد ال 
  .لن ينحني، لذا، يجب أن أضع هذا في الحسبان يا أبتاه

  .وأصبح بذلك مثالً شعبياً) . ال توصي ولد غراب: (فقال بعدها عرب اإلمارات
دولة (سيوافق حتى على ما اقترحته وتقترحه أمريكا        ” ولد الغراب نتنياهو  “عزيزي القارىء، أشك في أن      

  ).فلسطينية قابلة للحياة
 ٣٠/٩/٢٠١٠، الخليج، الشارقة

  
  :كاريكاتير .٥٨

  

    
  ٣٠/٩/٢٠١٠، الدوحة، الراية


