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   خبراء مجلس حقوق اإلنسان على في حرب غزة التحقيقاتبان كي مون ُيحيل  .1

 مون، أمس مسألة –أحال األمين العام لألمم المتحدة بان كي       :  من علي بردى   –) األمم المتحدة (نيويورك  
بي برئاسة القاضي األفريقـي الجنـو     " بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق حول حرب غزة       "متابعة تقرير   

ريتشارد غولدستون، على لجنة الخبراء المستقلين التي ألفها مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، متجنباً              
عملياً اتخاذ أي موقف من التحقيقات التي أجرتها اسرائيل والسلطة الفلسطينية في اتهامـات غولدسـتون              

بارتكاب جـرائم حـرب     " حماس"وخصوصاً للجيش اإلسرائيلي وبدرجة أقل لحركة المقاومة اإلسالمية         
  .2009 ومطلع عام 2008وربما جرائم ضد اإلنسانية خالل الحرب اإلسرائيلية على غزة في نهاية عام 

وأصدر األمين العام تقريراً عن المتابعة الثانية لتقرير غولدستون عمالً بقرار كانـت اتخذتـه الجمعيـة                 
  . شباط الماضي26العمومية لألمم المتحدة في 

تأثرت وال أزال متأثراً بشدة     "أنه خالل زيارتين قام بهما لغزة وجنوب اسرائيل         " مالحظاته"بان في   وذكر  
نتيجة ارتفاع عدد الموتى في قطاع غزة واتساع رقعة الدمار وحجم المعاناة فيه، كمـا تـأثرت بمحنـة                   

  ".عشوائيةسرائيل الذين تعرضوا إلطالق الصواريخ وقذائف الهاون بصورة إالمدنيين في جنوب 
ينبغي احترام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان احتراماً كامالً في كل             " وكرر أنه   

يجروا تحقيقات محلية   "، موضحاً أنه طلب في مناسبات كثيرة من جميع األطراف أن            "الحاالت والظروف 
اتخاذ هذه الخطوات حيثما كانت ثمـة       " في   ، آمالً "موثوقاً بها ومستقلة في مجرى النزاع في غزة ونتائجه        

  ".ادعاءات موثوق بها عن حصول انتهاكات للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
سرائيل والجانب الفلـسطيني    إساعد على تشجيع حكومة     "وإذ أمل أيضاً أن يكون قرار الجمعية العمومية         

  ، "ة وبما يتفق والمعايير الدوليةعلى إجراء تحقيقات مستقلة وذات صدقي
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أحرزت تقدماً ملحوظاً في التحقيق المتعلق      "سرائيل  إسرائيل أن   إلتقرير الذي تلقاه من     ة ا وجاء في خالص  
وأضـاف أن الجـيش     ". بادعاءات سوء السلوك الصادر عن جيش الدفاع اإلسرائيلي خالل عملية غـزة           

وفتحـت  . ت العمالنية المضطلع بها في سياق عملية غزة       أجرى تحقيقات قيادية عدة للنشاطا    "اإلسرائيلي  
 تحقيقاً جنائياً، كما بدأ النائـب العـام العـسكري           47شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية       

وخضع ستة ضـباط إلجـراءات تأديبيـة أو         . تحقيقات جنائية في حق أربعة جنود في حوادث منفصلة        
خلص النائب العام العسكري الى أن أعمال قوات جيش الدفاع          "الت أخرى   ولكن في حا  ". لجزاءات قيادية 

أدخل، في  "وختم بأن الجيش اإلسرائيلي     ". اإلسرائيلي لم تنتهك قانون النزاعات المسلحة أو أوامر الجيش        
إطار عملية التعلم المستمر التي يطبقها، تغييرات على اإلجراءات والسياسات العمالنية من أجل زيـادة               

  ".زيز حماية المدنيين من أخطار المعارك وحماية الممتلكات الخاصة أثناء العمليات العسكريةتع
الوضع زاد تدهوراً في قطاع غزة باستيالء حركة        "لتقرير الذي تلقاه من السلطة الفلسطينية أن        وجاء في ا  

". 2007 حزيران   12على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة في         ) حماس(المقاومة اإلسالمية   
انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية ومن جانـب مـن               "وعدد  

تعليقات حكومة إسرائيل وردودها على تقرير بعثـة تقـصي        "بيد أنه الحظ أن     ". يتولون السلطة في غزة   
الحكومية الدولية والمنظمات غيـر     الحقائق وعلى الشواغل التي أعربت عنها الدول األخرى والمنظمات          

الحكومية والمجتمع المدني اتسمت دوما بطابع التبرير للعدوان العسكري المرتكب علـى غـزة بحجـة                
ولم تتطرق إسرائيل قط الى مسألة مـشروعية جملـة تـدابير وسياسـات              . الشواغل األمنية المزعومة  

الفلسطينية المحتلة وضد الـسكان المـدنيين       وممارسات العقاب الجماعي القمعية التي تنفذها في األرض         
  ".الفلسطينيين وال الى ما لها من أثر عام

19/8/2010، النهار، بيروت  
  

  "خطوة إيجابية ولكنه غير كاف" قرار البرلمان اللبناني منح الالجئين حق العمل :زكريا االغا .2
مة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظ. قال د": األيام "-رام اهللا

شؤون الالجئين، في تصريح صحافي له، أن قرار مجلس النواب اللبناني، الذي صدر أول من أمس، 
، ويجب أن تتبعه "خطوة إيجابية، ولكنه غير كاف"بمنح الفلسطينيين الالجئين في لبنان حق العمل، 

نية واإلنسانية، وفي مقدمتها حق التملك التي ال قرارات أخرى تقضي بمنح الالجئين جميع الحقوق المد
وشكر الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ورئيس مجلس  .تزال نقطة خالفية عند بعض األحزاب اللبنانية

ما بذلوه من جهد للخروج بهذا القرار بهذا الشكل "النواب وجميع القوى واألحزاب السياسية على 
  ".واإلعالن عنه

اب السياسية اللبنانية إلى العمل على منح الالجئين الفلسطينيين في لبنان جميع ودعا القوى واألحز
الحقوق المدنية واإلنسانية لتأمين الحياة الكريمة، مشدداً على أن منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية 

  .48متمسكة بحق الالجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 
سليم الصايغ عن استعداد . اد األغا بما أعلنه وزير الشؤون االجتماعية اللبناني دوفي السياق ذاته، أش

لبنان لتقديم الدعم للفلسطينيين من ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال الالجئين الذين يستفيدون من 
  ".االونروا"خدمات 

ألمين العام لجبهة النضال أحمد مجدالني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ا. من جانبه، رحب د
الشعبي، بالقرار، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي باالتجاه الصحيح، واصفاً إياها بالمتقدمة وتمنح الفرصة 

 مخيما في لبنان، ما يتيح 12للتخفيف عن معاناة الالجئين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة موزعين على 
  .لهم العمل بعد حرمان استمر لسنوات

 19/8/2010م اهللا، األيام، را
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   عن دفع رواتب موظفيها للشهر الجاريعجز السلطةنفي يغسان الخطيب  .3
نفى مسؤول فلسطيني، أمس، تقارير عن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب : )أ.ب .د (

ركز وقال غسان الخطيب مدير الم. موظفيها المدنيين والعسكريين للشهر الجاري بسبب أزمتها المالية 
إن رواتب موظفي السلطة للشهر الحالي مؤمنة " صوت فلسطين"اإلعالمي للحكومة الفلسطينية إلذاعة 

وأوضح أن السلطة قادرة . وسيتم دفعها في موعدها المحدد، رغم مواجهة السلطة ضائقة مالية كبيرة
ا المالية في المستقبل القريب على تجاوز أزمتها المالية لهذا الشهر لكنها قد تواجه استفحاالً كبيراً ألزمته

  .في حال عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه السلطة في أسرع وقت
وبين أن أسباب األزمة تعود إلى عدم وفاء الدول المانحة التي تضم الدول العربية وغير العربية 

وذكر الخطيب أن . عم السلطة بالتزاماتها التي أقرتها بشكل طوعي ومنتظم في مؤتمرات المانحين لد
اتصاالت وجهوداً تبذل على مختلف المستويات مع مختلف األطراف الدولية للوصول إلى حلول لألزمة 

  .القائمة قبل وصولها إلى منعرج أخطر 
  19/8/2010الخليج،الشارقة، 

 
   السلطة تتعرض لضغوط مالية لالنتقال للمفاوضات المباشرة:محمود العالول .4

 بان السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط كبيرة من األربعاء مصادر فلسطينية متعددة أكدت :وليد عوض
واوضح محمود العالول عضو اللجنة . األمريكية اإلدارةكما تطالب . اجل االنتقال للمفاوضات المباشرة

ات المباشرة المركزية لحركة فتح بان الضغوط المالية التي تتعرض لها السلطة من اجل االنتقال للمفاوض
  .هي جزء من ضغوط كبيرة اخرى تتعرض لها القيادة الفلسطينية

وشدد العالول لالذاعة الفلسطينية الرسمية االربعاء على ان القيادة الفلسطينية تتعرض لكل اشكال 
  .'اسلوب الجبارنا على الذهاب للمفاوضات'الضغوط وان الضغط المالي هو

' المقصرة'نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية ومن جهته طالب صالح رأفت عضو اللج
بدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية من اجل المساهمة في افشال الضغوط المالية التي 
تتعرض لها من اجل اجبار القيادة الفلسطينية لالنتقال للمفاوضات المباشرة في الوقت الذي ترفض فيه 

  . وترفض تحديد مرجعية للمفاوضات المرتقبة1967يل وقف استيطانها في االراضي المحتلة عام اسرائ
واشار رأفت لالذاعة الفلسطينية الرسمية الى وجود تقصير عربي في دعم السلطة الفلسطينية، منوها الى 

لدعم مدينة القدس لم  مليون دوالر التي اقرتها القمة العربية االخيرة في مدينة سرت الليبية 500ان الـ 
  .يصل منها دوالر واحد لغاية االن على حد قوله

 19/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  "جس نبض للمقاومة الفلسطينية"التصعيد اإلسرائيلي على غزة هو : بحر .5
 وصف أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، التصعيد اإلسرائيلي على :غزة

  ".السياسة الصهيونية المدروسة"الغارات المتتالية التي تشنها طائرات االحتالل بـقطاع غزة و
إن هذه السياسية الصهيونية هي داللة أزمة : "نسخةٌ عنه" السبيل"وقال بحر في تصريح صحفي وصل 

زرة يحاول العدو الهروب بها إلى األمام، ولفت األنظار عن المأزق الدولي الذي يعانيه بعد ارتكابه مج
  ".في عرض البحر ضد أسطول الحرية

، مبيناً أن االحتالل خاب "جس نبض العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية"وأشار إلى أن هذا التصعيد هو 
  .ظنه، وأن المقاومة الفلسطينية يقظة وعلى درجة عالية من االنتباه
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خاصة أن المقاومة ترد بشكل "ائيلي، وبين بحر أن المقاومة الفلسطينية جاهزة للتعامل مع التصعيد اإلسر
عجز "، مبيناً أن عمليات القصف والتصعيد واالعتداء اإلسرائيلي هي "ممنهج على االعتداءات اإلسرائيلية
  ".عن مواجهة المقاومة في الميدان

  19/8/2010السبيل، عمان، 
  

  ائي تبعث برسائل الستثناء القدس من الحل النه"إسرائيل"": تنفيذية المنظمة" .6
قالت دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن اإلجراءات : رام اهللا

، "الستثناء القدس من الحل"اإلسرائيلية على األرض تبعث برسائل واضحة وعملية من حكومة تل أبيب 
  .لسطيني واإلسرائيليال سيما في ظل التحركات لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الجانبين الف

إن عمليات التهويد واألسرلة وتغير طابع المدينة المقدسة ومعالمها : "وحذّر أحمد قريع، رئيس اللجنة
ما يجري في القدس المحتلة من "الثقافية والدينية وتغيير جغرافية محيطها في تصاعد مستمر، معتبراً أن 

الستباق الزمن، هي رسالة واضحة وعملية من تنفيذ مخططات استيطانية وإجراءات تهويد متسارعة 
الحكومة اإلسرائيلية الستثناء القدس من الحل، وإحداث تغيير ديمغرافي وجغرافي يستحيل معه التفاوض، 
ولتركها لعامل الزمن بتأجيلها، وهو ما ترمي إليه الحكومة اإلسرائيلية من تأجيل المفاوضات حول 

بهدف  استكمال عملية التهويد واإلجهاز على التواجد الفلسطيني في القدس المحتلة إلى أجل غير مسمى، 
  .، على حد تعبيره"القدس

سحب أكثر "، الفتاً النظر إلى "هناك سياسة إسرائيلية عملية وجادة لتهويد وأسرلة القدس"وبين قريع أن 
 وعلى رأسه ، داعيا المجتمع الدولي" آالف هوية مقدسية وتغيير أسماء األماكن والشوارع10من 

لتحديد موقفهم ووضع قواعد واضحة "الواليات المتحدة واللجنة الرباعية والعالمين العربي واإلسالمي 
  ".بشأن القدس الشرقية المحتلة

  18/8/2010 قدس برس
  

   تستعد لحرب ونحن مقبلون على اشتباك سياسي كبير"إسرائيل": عباس زكي .7
زية لحركة فتح ان القيادة الفلسطينية تتابع عن كثب  اكّد عباس زكي عضو اللجنة المرك:بيت لحم

مجريات االحداث واللقاءات المتعلقة بالمفاوضات وتسعى الى ضمان وجود مرجعية دولية لهذه 
 إلسرائيل ورقابة االستيطان وعدم السماح 67المفاوضات اساسها اقامة دولة فلسطينية على حدود 

ودية وليس الحكومة ووضع جدول زمني للتفاوض ومن ثم  هذا شأن يخص البلديات اليهإنباالدعاء 
عرض اي اتفاق يتم التوصل اليه الستفتاء شعبي حتى ال يتحول الجمهور في الوطن والتنظيمات الى 

  !!موافق ورافض او الى مستسلم وبطل 
يكشف وأكد عباس زكي ان القيادة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير صامدة امام الضغوطات رافضا ان 

  .شكل ومضمون هذه التهديدات في الوقت الحالي 
 الشهر 19استحدثوا ما اسموه بالمفاوضات غير المباشرة وقبلنا بذلك ، ولكن وفي : وفي هذا االطار قال 

 اي غدا الخميس وفي حال لم نتلق اية ضمانات سنتوجه لالمم المتحدة ، ففي النهاية ماذا يعني ان -
   العالم ونخسر انفسنا والرأي العام الفلسطيني ؟نكسب الرأي العام في كل

 تستعد لحرب على دول وتفاخر إسرائيلنحن مقبلون على اشتباك سياسي كبير وفي رأيي ان : وأضاف 
بالقبة الحديدية التي تملكها ضد الصواريخ الى جانب االستنفار والمناورات ، وباعتقادي اننا مقبلون على 

  !!مفاجئات كبيرة 
 19/8/210، اً اإلخباريةوكالة مع
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  قراقع يدعو إلى محاكمة االحتالل إثر نشر مجندة إسرائيلية صوراً إلى جانب األسرى .8
دعا وزير شؤون االسرى والمحررين عيسى قراقع، امس، الى محاكمة الجيش ": األيام"رام اهللا ـ 

ستهتار بالقيم والمبادئ االسرائيلي اخالقياً على ما يرتكبه من اعمال تنكيل وتعذيب بحق االسرى وا
واعتبر قراقع ذلك تدنياً اخالقياً ومهنياً في المؤسسة العسكرية واالمنية  .االنسانية في تعامله مع المعتقلين

االسرائيلية، وتعبيراً عن ثقافة عنصرية، وتجرداً من القيم االنسانية واالصول القانونية في التعامل مع 
  .االسرى

، وأنه يملك حصانة اإلسرائيلي تتعامل وكأن كل شيء مسموح للجيش واوضح ان حكومة االحتالل
  .وغطاء رسمياً ألعماله وممارساته التي تنتهك حقوق االسرى

من ملفات شكاوى االسرى على ما يقوم به جنود االحتالل تقيد ضد مجهول، وال تجري % 19ان : وقال
 راسخة لدى المؤسسة العسكرية واالمنية المحاسبة عليها، وقد اصبح التعذيب والتنكيل طريقة تحقيق

  .وتحظى بمساندة كاملة من الجهاز القضائي
 19/8/2010األيام، رام اهللا، 

  
  ما أقره مجلس النواب اللبناني خطوة ناقصة وال تلبي مطالب شعبنا: علي بركة .9

للبناني إن إقرار مجلس النواب ا"قال المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة، : بيروت
لقانون العمل الخاص بالالجئين الفلسطينيين في لبنان يعتبر خطوة ناقصة وغير كافية وال تلبي مطالب 
الشعب الفلسطيني في لبنان، بل إنها تكرس حرمانهم من العمل في المهن الحرة كالطب والهندسة 

على اجازة عمل قبل وتفرض حصول العامل الفلسطيني ... والصيدلة والمحاسبة والمحاماة والصحافة
  ".مزاولته ألي مهنة في لبنان

، الحكومة والقوى "قدس برس"أرسل نسخة منه لـ) 18/8(ودعا بركة في تصريح صحفي له األربعاء 
السياسية في لبنان إلى خطوات أخرى أكثر جرأة في التعامل مع ملف الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

ة والقوى واألحزاب اللبنانية القيام بخطوات أخرى تجيز لالجئ إننا نطالب الكتل البرلماني: "وقال
الفلسطيني العمل في القطاع الخاص بكل مجاالته بما فيه المهن الحرة دون الحصول على اجازة عمل 
أسوة بالعامل اللبناني الشقيق مع االستفادة من تقديمات الضمان االجتماعي والصحي وتعويضات نهاية 

  ".ملالخدمة وطوارئ الع
 وباعتباره حق التملك ونجدد مطالبتنا بإقرار هذا الحق أسوة بالرعايا العرب إقرارنأسف لعدم "وأضاف 

، في ظل تناقص عدد المخيمات الفلسطينية بعد تدمير مخيمات تل الزعتر والنبطية وجسر إنسانياحقاً 
 ألف نسمة عام 450 إلى 1948 ألف نسمة عام 120الباشا ونهر البارد وكذلك تزايد عدد الالجئين من 

2010."  
: وأكد بركة أن إقرار الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين ال يتناقض وحق العودة ورفض التوطين، وقال

 قانون بإقرار واإلنسانية في لبنان لم يحصلوا على حقوقهم المدنية نالفلسطينيي الالجئين أنإننا نعتبر "
 النظر بأوضاع الالجئين بإعادةلمانية والقوى السياسية اللبنانية العمل المجزوء، ونطالب الكتل البر

، فإقرار الحقوق اإلنسانيةالفلسطينيين والعمل على تصحيح الخلل القائم الذي يحرمهم من أبسط حقوقهم 
  ". ال يتعارض مع حق العودة ورفض التوطينواإلنسانيةالمدنية 

 18/8/2010قدس برس، 
  

   العمل لالجئين الفلسطينيين في لبنان تجميل لسياسة الحرمان ازةإجقانون ": الديمقراطية" .10
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار مجلس النواب اللبناني المصادقة على اقتراح القانون  أكدت

، والمتعلق بمنح إجازة العمل 1946 من قانون العمل اللبناني الصادر عام 59الرامي إلى تعديل المادة 
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ال يشكل الحد األدنى من حقوق الفلسطينيين في لبنان وهو تجميل لسياسة الحرمان .  ين الفلسطينيينلالجئ
  . المتواصلة من قبل الدولة اللبنانية رغم عشرات المذكرات التي أرسلت إلى المسؤولين اللبنانيين

زية من خالل إجازة وأشارت الجبهة، في بيان مكتوب، إلى أن القانون الجديد أبقى على الحالة التميي
العمل وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة بدون أي مسوغ قانوني، إضافة إلى تجاهله الحقوق 
األخرى كحق التملك وغيرها من الحقوق التي ما زالت تشكل عامال ضاغطا على الشعب الفلسطيني في 

  .لبنان، وفق تقديره
  19/8/2010فلسطين أون الين، موقع 

  
   لالجئين الفلسطينيين في لبنان خطوة جيدة رغم أنها نسبيةالعملقانون إجازة  ":الشعبية" .11

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتبرت قرار مجلس  أن 19/8/2010فلسطين أون الين، موقع نشر 
 من قانون العمل اللبناني 59النواب اللبناني المصادقة على اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 

خطوة جيدة رغم أنها نسبية، . ، والمتعلق بمنح إجازة العمل لالجئين الفلسطينيين1946ادر عام الص
نسبيتها تأتي من خالل كونها منقوصة وال تفي بحقوق العمل في المهن الحرة، وألنها ألغت "موضحةً أن 

 األرض اللبنانية المعاملة بالمثل وأبقت على إجازة العمل رغم أنها بال رسوم، والفلسطيني يقيم على
  ". وليس عامالً وافداً وفق عقد عمل
إن هذه العوامل مضاف لها استبعاد قانون التملك ال تلغي أهمية : "وأضافت في تصريحات صحفية

الخطوة التي قام بها البرلمان اللبناني، فهذه الخطوة وضعت حجر األساس للتعامل مع مسألة الوجود 
  ". التشريع القانونيالفلسطيني من حيز السياسة إلى 

عضو المكتب  أن ، نقال عن مراسلتها من عمان نادية سعد الدين19/8/2010الغد، عمان، وجاء في 
جزئيات القرار إلى اختالف القوى "العال أرجع  السياسي للجبهة الشعبية ومسؤولها في لبنان مروان عبد

 أول من أمس، على الرغم من المطالبة السياسية اللبنانية بشأنها والتي سادت الخطابات البرلمانية
  ".الفلسطينية بالحقوق المدنية واإلنسانية واالجتماعية الكاملة غير المنقوصة

مسألة متابعة القرار نحو المزيد من الحقوق تضع باالختبار المصداقية "من بيروت إن " الغد"وقال لـ
ة والعروبة وحقوق اإلنسان والوجه السياسية لكثير من القوى السياسية التي تتحدث عن الليبرالي

  ".الحضاري للبنان
سلطات االحتالل اإلسرائيلي تشكل جذر المشكلة األساسي، ولكن ال يعني ذلك وقوف لبنان "وأضاف أن 

كالم التوطين والخطر الديمغرافي جزء من تسييس الحقوق "، معتبراً أن "أمام حقوق الالجئين الفلسطينيين
  ".اإلنسانية

تعزيز الحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة يتطلب تعزيز وجود الالجئ وحفظ كرامته بعيداً "ورأى أن 
  ".عن المناورات والتجاذبات السياسية الداخلية في لبنان

  
   للجانب الفلسطيني باستكمال بحث الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئينلبنانيةوعود : عباس زكي .12

هناك وعوداً لبنانية "و اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إن قال عض: نادية سعد الدين -عمان 
للجانب الفلسطيني باستكمال بحث الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين، مثل التملك، تأكيداً على تمسك 

  ".الالجئ بالعودة إلى وطنه وأرضه ورفض التوطين
ازاً، فقياساً باألوضاع الداخلية اللبنانية القرار يعتبر إنج"من األراضي المحتلة أن " الغد"وأضاف إلى 

والتجاذبات الحادة، فضالً عن حالة االستعداد لمواجهة عدوان إسرائيلي محتمل على األراضي اللبنانية، 
  ".لم يكن سهالً اتخاذ تلك الخطوة
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، غير أن الظروف المتالحقة حالت 2005نتاج جهود واتصاالت مستمرة منذ "وأوضح أن القرار يأتي 
 اللبناني المشترك للحفاظ على -الحرص الفلسطيني "، مؤكداً على "دون اتخاذ إجراء في هذا الخصوص

  ".كرامة الفلسطيني وصون عيشه الكريم ورفض التوطين
  19/8/2010الغد، عمان، 

  
   لم يعط الفلسطينيين من الجمل إال وبرةاللبنانيالبرلمان : المقدح .13

لمقر العام وقوات الميليشيا في حركة فتح العميد منير المقدح أن اعتبر قائد ا:  بوال أسطيح- بيروت
ما تم تشريعه كان يناله العامل "، الفتا إلى أن "البرلمان اللبناني لم يعط الفلسطينيين من الجمل إال وبرة"

  ."الفلسطيني من رب العمل اللبناني إنسانيا وأخالقيا
  19/8/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   الوهم على الفلسطينيين ويدير ظهره للمصالحة يسوقمازن أبو : الجهاد .14

المفاوضات لم تحقق أي مصلحة " أن أكد داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي: غزة
للشعب الفلسطيني، وهي بال شك تضر بالمصلحة العليا له، وتعطي االحتالل فرصةً وذريعةً لمواصلة 

  ".عدوانه ومخططاته التهويدية
واعتبر شهاب أن اشتراط أبو مازن موافقة اإلدارة األمريكية على إعطاء ضمانات قبل خوض 
المفاوضات المباشرة مع كيان االحتالل تسويقٌ للوهم على الشعب الفلسطيني، ألن أياً من هذه األمور ال 

  .تمت للواقع بصلة
لطة الفلسطينية إلى إحداث اتساع تهدف من وراء مسيرة التفاوض مع الس" تل أبيب"وأشار شهاب إلى أن 

  .في رقعة االنقسام الداخلي، الفتاً إلى أن المصالحة والمفاوضات تسيران في اتجاهين متضادين
المفاوضات التي تجري تتم بشكٍل مخالف لإلجماع الوطني، فالكل الفلسطيني بما في :" وقال بهذا الصدد

  ".عارض هذه المفاوضات بشدةذلك الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير ت
إصرار عباس على الذهاب للمفاوضات المباشرة متنكراً لحالة اإلجماع الوطني، تؤكد أنه غير :" وأضاف

  ".معني بتحقيق وحدة موقف فلسطيني، وبالتالي ال قيمة للحديث عن المصالحة
كي " تل أبيب"عةً لـوشدد شهاب على أن المفاوضات تشكل خطراً على الوجود الفلسطيني، وتعطي ذري

 .تنقض على حقوقنا وثوابتنا
  18/8/2010وكالة فلسطين اليوم، 

  
  "شن حرب على العقيدة اإلسالمية"تتهم حكومة فياض بـ " والممانعةالمقاومة "فصائل  .15

، في )18/8(الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقدته األربعاء " المقاومة والممانعة"اتهمت فصائل : غزة
بشن حرب على العقيدة اإلسالمية، وحرباً موازية ضد أبناء "الفلسطينية في رام اهللا غزة، الحكومة 

  .، على حد تعبيرها"الشعب الفلسطيني الشرفاء
هذه الحرب تأتي مباشرة لصالح المستوطنين الباحثين عن عدم االنزعاج، في محاولة يائسة لدفع : "وقالت

  ".والمجونالشباب الفلسطيني من المساجد إلى دور اللهو 
حذَّرت من خطورة تداعيات منع عدد من الخطباء من الخطابة في المساجد، واخفاض صوت اآلذان و

، محملة "ومنع تالوة القران في المساجد، وانعكاساته السلبية الخطيرة على الوضع الفلسطيني الداخلي
  .الحكومة في الضفة الغربية المسؤولية الكاملة عن كل تداعياتها

 18/8/2010 قدس برس،
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   إلشعال نار فتنة دينيةبالسعيفتح تتهم حماس  .16
وصف الناطق باسم فتح اسامة القواسمي تصريحات وبيانات حماس في شأن :  فتحي صّباح-غزة 

وأضاف في بيان صدر . "بتنظيم المساجد بالفتنة بين المسلمين في الوطن"اإلجراءات والقرارات المتعلقة 
 شق وحدة إلىستتصدى ألي محاولة تهدف "ة في الحركة إن الحركة عن مفوضية اإلعالم والثقاف

الحركة على يقين بأن الشعب الفلسطيني أوعى "وأضاف أن . »الفلسطينيين والتشكيك بإيمانهم وانتمائهم
  ".وأكبر من قدرة حماس على إحراقه بنار فتنتها التي لم تخمد

 تسعى الى دفع الشعب الفلسطيني إلى أتون األنا الحزبية التي تسيطر على عقلية حماس"ورأى أن 
واعتبر أن حماس . "الصراعات، وإحراقه بنار الفتنة الدينية، وهي محاوالت ودعوات يائسة وفاشلة

 اتخذها وزير األوقاف الذي كان لسنوات خلت محسوباً على الحركة "قرارات إدارية تنظيمية"تستغل 
ورأى . "ميز بين المسلمين في المجتمع الفلسطيني المؤمنلتجعل منها قضية صراع وعملية فرز تفرق وت"

اتخاذ ما يلزم من قرارات إلبعاد شبح الهيمنة والسيطرة الحزبية عن المساجد، فهي "أن من حق الوزير 
  ."بيوت اهللا للعبادة وليست حكراً لتنظيم أو فصيل

 منها لحرف أنظار افتعال حماس حروباً جديدة تحت شعارات دينية هي مساهمة"وشدد على أن 
الفلسطينيين والمسلمين وكل األحرار في العالم عن جرائم االحتالل اإلسرائيلي في القدس الشريف، 

وطالب . "والتقليل من أخطار المنعطف الراهن في مسيرة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني
صراعات الداخلية التي ضاعفت  نار الفتن والإشعالتقوى اهللا والكف عن "المسؤولين في حماس بـ

. "مآسي الشعب الفلسطيني، وضرورة إعالء صوت الضمير في وجه حماس إليقاظها من أوهام االنقالب
حماس تمارس ضغوطاً غير مسبوقة بالتوازي مع الضغط اإلسرائيلي على قيادة الشعب "ورأى أن 

  ."الفلسطيني، وتمارس ابتزازاً سياسياً مغلفاً بمصطلحات دينية
  19/8/2010الحياة، لندن، 

  
   على أحد قيادييهافي غزة  تندد باعتداء الشرطة "الديمقراطية" .17

 األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"اتهمت : غزة
 في "الديموقراطية" وذكرت. المقالة في قطاع غزة باالعتداء على عضو مكتبها السياسي طالل أبو ظريفة

أبو ظريفة كان متوجهاً قبيل الفجر لحل إشكال ميداني وقع بين عناصر من الجبهة وحركة " أنبيان أمس 
 في بلدة خزاعة جنوب القطاع، عندما اعتدت عناصر من أجهزة وزارة الداخلية عليه اإلسالميالجهاد 

  ."وأطلقت الرصاص على سيارته
، "هذا السلوك غير المبرر"عتداء على عضو مكتبها السياسي، واستهجنت  هذا اال"الديمقراطية"ودانت 

خطورة هذا السلوك الذي يلحق ضرراً بالغاً بالعالقات الداخلية الفلسطينية ويزيد من "وحذرت من 
، "ال يعزز وحدة الصف الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة"واعتبرت أن هذا السلوك . "توتيرها

 العالقات الوطنية الداخلية إلىالتحقيق في الحادث المسيء "ألجهزة األمنية بـوطالبت حركة حماس وا
  ."والمناضلين من أبناء شعبنا، ومحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك المشين

  19/8/2010الحياة، لندن، 
  

   فتح وحماسيثير انتقاداتمسلسل ساخر يبثه التلفزيون الفلسطيني  .18
، الذي ينتجه ويبثه "وطن ع وتر"سل التلفزيوني الكوميدي الساخر فجر المسل: كفاح زبون: رام اهللا

  .تلفزيون فلسطين للسنة الثانية في رمضان، جدال كبيرا في الشارع الفلسطيني
وهاجمت حماس البرنامج ، واتهمت وزارة اإلعالم في الحكومة المقالة تلفزيون فلسطين ببث دعاية 

يضر بكل األخالق اإلسالمية والقيم الوطنية "لت إن البرنامج وقا. سوداء مساندة للدعاية اإلسرائيلية
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واعتبرت البرنامج نوعا من أنواع الدعاية السوداء . "الفلسطينية، حتى وصل لحد القذف والبهتان
. المغرضة، التي ال تهدف إال لضرب الوحدة الوطنية، وتكريس حالة االنقسام في الشارع الفلسطيني

  . "االستهزاء بقادة المقاومة الذين قدموا أبناءهم شهداء"عليه بسبب ودعت لمحاسبة القائمين 
وهذا لم يعجب أيضا قياديون في فتح، وعقب عضو لجنتها المركزية، اللواء توفيق الطيراوي، خالل 
حفل إفطار جماعي أقامته مفوضية المنظمات الشعبية في الحركة، للصحافيين والكتاب في رام اهللا، 

نحن مع النقد وحرية "م البرامج في هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني، عماد األصفر، مخاطبا مدير عا
التعبير لكني أعارض التعرض لألشخاص والشخصيات باألسماء، كما أعارض المساس بالمقدسات أو 

كان يمكن توجيه االنتقادات من دون "وأضاف . "التعرض للدين، ألن هذه األمور محرمات يرفضها شعبنا
ذكر األسماء، فأنا مع انتقاد الفصائل والحركات، بما فيها حماس لكن أعارض ذكر إسماعيل هنية على 

  ."سبيل المثال
  19/8/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   السفارة التركية في تل أبيببمقتحمفتح تنفي عالقتها  .19

كون مهاجم السفارة نسخة منه أن ي" قدس برس"نفت حركة فتح في بيان صادر عنها، وصل : رام اهللا
عميل لجهاز "، ينتمي إليها، مؤكدة على أن هذا الشخص هو )17/8(التركية في تل أبيب، الثالثاء 

  ".، ويتمتع بحماية األمن اإلسرائيلي)الشاباك(االستخبارات اإلسرائيلي 
 18/8/2010قدس برس، 

  
   يجهز مالجئ للحرب اإلسرائيلي الكيان .20

أن محطة القطارات الجديدة الجارية إقامتها على مدخل القدس " إسرائيلية"ذكرت تقارير : غزة - القدس
 متراً تحت األرض، ستتحول وقت الحاجة إلى ملجأ عمالق قادر على 80المحتلة ويصل عمقها إلى 

 صهيوني، تضاف إليها شبكة أنفاق الكرمل 5000مواجهة حرب غير تقليدية حيث يستطيع إيواء 
يديعوت "عن تقرير نشرته صحيفة ) معاً(ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية . " بيما"وموقف السيارات 

، أمس، إن حكومة الكيان تستعد لبناء مالجئ تحت أرضية عمالقة، تضاف لما سبق ذكره، "احرونوت
  " .النووية والكيماوية"بإمكانها استيعاب عشرات آالف الصهاينة وحمايتهم من األسلحة غير التقليدية 

، العقيد روني "الجبهة الداخلية"التابع ل" قسم الحماية والتحصين"لصحيفة عن رئيس ما يسمى ونقلت ا
سري قوله إن الجيش منشغل هذه األيام بأعمال التخطيط وتجهيز المخططات الخاصة بالمالجئ تحت 

تواصلة األرضية التي ستجهز بوسائل تنقية الهواء وستمكن عشرات آالف من البقاء فيها فترة طويلة وم
.  

  19/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   يونانية لتوسيع العالقات العسكرية واألمنية والتجارية -لجنة إسرائيلية : اإلذاعة اإلسرائيلية .21
أعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية أمس انه سيتم قريباً تشكيل لجنة مشتركة بين اليونان وإسرائيل : وكاالت

قات العسكرية واألمنية والتجارية بما في ذلك تبادل الخبرات للتعاون االستراتيجي بهدف تعزيز العال
وبحسب اإلذاعة ستدرس اللجنة سبل إعطاء دفع للتعاون الثنائي في  .العسكرية وإجراء مناورات مشتركة

وقال . مجاالت تنسيق االستراتيجية ومكافحة اإلرهاب والتسلح ومهمات التدريب المشتركة والشق المدني
يليون إن فريقاً من الخبراء في العالقات األمنية والتجارية سيجتمعون قريباً لوضع مسؤولون إسرائ
  .التفاصيل األخرى

  19/8/2010، الجمل بما حمل



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1885:         العدد       19/8/2010الخميس  :التاريخ

  رؤساء الجامعات يرفضون تهديدات اليمين: "إسرائيل" .22
ينية اليم» ام تيرتسو«ندد رؤساء الجامعات اإلسرائيلية الكبرى بالضغوط التي تمارسها منظمة : ا ف ب

المتطرفة، التي هددت جامعة بن غوريون في مدينة بئر السبع بأنها ستسعى لدى متبرعين في إسرائيل 
  .»تنشر أفكاراً مناهضة للصهيونية«وخارجها للتوقف عن دعمها، بحجة أنها 

ام «لمطالب » القاطع«عن رئيسة جامعة بن غوريون ريفكا كارمي رفضها » هآرتس«ونقلت صحيفة 
تعديل برنامج الجامعة الدراسي خالل شهر، وتجديد الهيئة التعليمية فيها، واصفةً ذلك بأنه ، ب»تيرتسو

  .»محاولة ابتزاز أموال وقمع موجه«
ال اذكر حصول تهديد مشابه لمؤسسة جامعية على «وبدوره، قال رئيس جامعة تل ابيب جوزيف كالفتر 

حيفا آرون بن زئيف، فيما أكد رئيس الجامعة وأيده رئيس جامعة . »جرس إنذار«، وهذا يعد »اإلطالق
  .العبرية في القدس المحتلة مناحيم بن ساسون على أهمية حرية الفكر في أوساط التعليم العالي
  19/8/2010، السفير، بيروت

  
   التركية " مرمرة"جنود إسرائيليون مشتبهون بسرقة حواسيب وهواتف نقالة من سفينة  .23

حد ضباط ضابط في الجيش اإلسرائيلي مشتبه ببيع حواسيب قام بسرقتها من قالت مصادر إسرائيلية إن أ
وتم اعتقال الضابط وثالثة جنود آخرين قاموا بشراء . سفينة مرمرة التركية بعد سيطرة الجيش عليها

الحواسيب المسروقة، يوم أمس األربعاء، للتحقيق معهم من قبل الشرطة العسكرية، كما تم اعتقال جندي 
وجاء أن الضابط المشار إليه هو برتبة عالية وتم اعتقاله ".  المشتري"و" البائع"مل كوسيط بين رابع ع

وبحسب المصادر ذاتها فإن الضابط ال يتبع . بشبهة االتجار بمعدات سرقت من سفينة مرمرة التركية
ء عليها، ويشتبه لسالح البحرية، بل إلحدى الوحدات العسكرية التي عملت على متن السفينة بعد االستيال

، وقام ببيعهم ألحد الجنود في "أسطول الحرية" حواسيب نقالة تعود للمشاركين في 6-4بأنه قام بسرقة 
كما جاء أن .  القاعدة العسكرية التي يعمل بها، وقام األخير بدوره ببيعها لثالثة جنود آخرين عل األقل

بسرقة معدات وأجهزة أخرى من السفينة، الشرطة العسكرية تحقق في شبهة قيام الضابط المذكور 
ورغم أن مصادر في الجيش قد صرحت بأنه ليس من المؤكد أن تكون .  بضمنها هواتف نقالة

الحواسيب قد سرقت من المشاركين في أسطول الحرية، إال أن مصادر ذات صلة بالتحقيقات أكدت على 
وقال .   قد سرقت من السفينة بالتأكيدأن تحقيقات الشرطة العسكرية تنطلق من فرضية أن الحواسيب

مصدر مطلع على التحقيق أن حقيقة تمديد اعتقال الجنود المشتبهين في المحكمة العسكرية في حيفا، 
  .  تشير إلى أن الشرطة العسكرية على قناعة بأن الحواسيب تعود للمشاركين في أسطول الحرية

  19/8/2010، 48موقع عرب
  

    لبث رسائل معادية"عرب سات"و" نايل سات"هللا تستخدمان حماس وحزب ا: "إسرائيل" .24
اللبناني باستغالل القمرين الصناعيين " حزب اهللا"و" حماس" اتهمت إسرائيل أمس، حركة :محمد عطية

السعودي لنشر رسائلهما اإلعالمية المعادية لليهود والغرب دوليا، وفقا لتقرير " عرب سات"و" نايل سات"
اإلسرائيلي الذي أنشئ تخليدا لذكرى مائير عاميت " لوم االستخباراتية واإلرهابالع"صادر عن مركز 

  . األسبق" الموساد"رئيس 
والعربي " نايل سات"تستعينان بخدمات القمر الصناعي المصري " حزب اهللا"و" حماس"وقال التقرير إن 

اإلشكاليات مع الدول المسيطرة الذي تسيطر عليه السعودية، برغم العالقات السيئة المليئة ب" عرب سات"
على تلك األقمار الصناعية، وبرغم الهجوم المصري األخير على إيران والحركة الفلسطينية بعد إطالق 

  . صواريخ من سيناء
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" حماس"، قال التقرير إنه على الرغم من الحظر الدولي ضد "أقمار صناعية في خدمة اإلرهاب"وبعنوان 
شركات األوروبية ما زالت تمنح خدمات أقمارها الصناعية لمحطات اإلذاعة إال أن بعض ال" حزب اهللا"و

والراديو والتليفزيون التابعة للمنظمتين، مضيفا أن كليهما يملك يملكان بنية إعالمية واسعة المدى تتضمن 
  . فيما تتضمن قنوات تليفزيونية معتمدة على األقمار الصناعية ومحطات إذاعية

بأنهما يقومان ببث رسائل معادية إلسرائيل واليهود والغرب، مضيفا " وحزب اهللا" سحما"واتهم التقرير 
أن هذه الرسائل ال يتم توجيهها فقط لجماهير فلسطينية وعربية مسلمة بالشرق األوسط وإنما جماهير 

والً أوروبية أخرى مختلفة في أنحاء العالم، من بينها الجاليات اإلسالمية في الدول الغربية، الفتا إلى أن د
" حزب اهللا"أو " حماس"باإلضافة للواليات المتحدة قامت بفرض قيود على أي رسائل معادية تقوم ببثها 

في الماضي واعتبرت وسائل اإلعالم التي تفعل ذلك خارجة عن القانون وغير شرعية، إال أن المنظمتين 
  . وجدا طريقهما لاللتفاف على هذا الحظر

" حماس"د عملية تدقيق وفحص تبين وجود شركات تجارية ما زالت تقوم بمد وأضاف التقرير أنه بع
  .بخدمات إعالمية لنشر رسالتهما حول العالم" حزب اهللا"و

  19/8/2010، المصريون، القاهرة
  

   بوقف المساعدات هجمة مباشرة على مجتمعنا الكندي القرار: النواب العرب .25
بإلغاء ) IDRC(ركز التنمية والبحوث الدولية الكندي في أعقاب قيام م:  زهير أندراوس-الناصرة 

 دوالر أمريكي، قامت العديد من الجمعيات العربية باالحتجاج لدى السفارة 776,500منحتي بحث بمبلغ 
الكندية في إسرائيل ومطالبتها بالتدخل من أجل إلغاء القرار، حيث وجهت هذه الجمعيات رسالة احتجاج 

  .للسفارة الكندية
بإرسال رسالة احتجاج ) جمال زحالقة. أحمد طيبي، د. حنا سويد، د. د(ام رؤساء الكتل العربية كما ق

وأكد النواب العرب في رسالتهم بأن إيقاف تمويل مشروعي البحث . .للسفارة الكندية بهذا الخصوص
صوص دعم لمدى الكرمل يشكل هجمة مباشرة على مجتمعنا، وال ينسجم مع السياسة الكندية المعلنة بخ

  .الديمقراطية والتعددية الثقافية
  19/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  من المالجئ اإلسرائيلية% 25تقرير أمني يكشف عن خلل في  .26

كشف تقرير أمني إسرائيلي النقاب عن أن خمسة وعشرين في المائة من المالجئ اإلسرائيلية : الناصرة
ارئ، مشيرة إلى تدني مستوى الصيانة فيها، األمر الذي ال تلبي الحاجة من إنشائها خالل أوقات الطو

  .يعّرض حياة من يحتمون فيها خالل الحروب واألزمات للخطر
في الجيش اإلسرائيلي؛ فقد تبّين أن مستوى الصيانة " الجبهة الداخلية"واستناداً إلى تقرير قيادة ما يسمى 

  ".ي االحتياجات المحتملة في أوقات الطوارئال يلب"في ربع عدد المالجئ العامة في الدولة العبرية 
وجاء في التقرير، الذي نُشر في وسائل اإلعالم العبرية، أن األوضاع األكثر خطورة سجلت في المالجئ 

  ".بيتاح تكفا"العامة في القدس وبيسان وبئر السبع و
  18/8/2010قدس برس، 

  
  ازية قبل جرائم الن"إسرائيل"دعوى ضد بريطانيا لمنعها إقامة  .27

ينكب مجموعة من المحامين البريطانيين واإلسرائيليين على إعداد دعوى ضد الحكومة : تل أبيب
البريطانية، تقدم نيابة عن عدد من الناجين من المذابح النازية، وذلك بذريعة أن الحكومات البريطانية لم 
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ى فلسطين ويقيموا دولتهم حسب تسمح لالجئين اليهود الهاربين من براثن الجيش األلماني بأن يهاجروا إل
  .1917وعد بلفور عام 

في إسرائيل وسيعلنون عنها، ) الحاكم(وبادر إلى هذه الدعوى عدد من القادة المحليين لحزب الليكود 
، سيحضره وزيران من حكومة بنيامين )ما بين حيفا وتل أبيب(غدا، في اجتماع كبير في بلدة عتليت 

  . موشيع كحلون، ووزير اإلعالم يولي ادلشتايننتنياهو، هما وزير االتصاالت
وقالت المحامية طالي تمرين، إحدى المبادرات لهذه الدعوى، إن الهدف ليس المال في هذه الدعوى، 

والهدف الذي يرمون إليه هو . وإنها وزمالءها المبادرين قد يقررون االمتناع عن طلب تعويضات
ة على فعلتها تلك ويثبت الحق بإقامة إسرائيل على كامل الحصول على قرار يدين الحكومة البريطاني

هذا حق شرعي لنا، نريد تثبيته لنواجه به «: وأردفت). فلسطين التاريخية) (األرض اإلسرائيلية(التراب 
  .»المحاوالت المتزايدة في العالم للطعن في شرعية إسرائيل

اع عتليت، للتوقيع على تكليف رسمي وسيشارك مئات المسنين اليهود الناجين من النازية في اجتم
  .للمحامين لكي يطلقوا هذه الدعوى أمام المحاكم البريطانية

  19/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  نوي بقواربه اختراق البحر الميتي اإلسرائيلي البحرية سالح ":معاريف" .28
 مفاده أنه حتى بداية تناولت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر األربعاء خبراً: وكاالت

الثمانينات عمل سالح البحرية اإلسرائيلي في مياه البحر الميت عبر تسيره قوارب صغيرة خاصة لعمل 
 عاماً من ترك سالح البحرية للمقر 30ولكنه اتضح في اآلونة األخيرة انه وبعد . دوريات الحراسة

  .القديم، ينوي الجيش العودة مرة أخرى للعمل في المنطقة
ألعمال عدائية قد تقع في المنطقة، " عالمات"ذكرت الصحيفة أنه في العشر سنوات األخيرة ظهرت و

مذكرة بحادثة زعمت وقوعها قبل حوالي ثالثة أشهر عندما أحبطت قوة من الجيش اإلسرائيلي عملية 
  .من األراضي األردنية إلى إسرائيل عبر البحر الميت" وسائل قتالية"تهريب لـ
حيفة عن رجال جمع المعلومات االستخبارية الميدانية تأكيدهم أن الحدود مع البحر الميت ونقلت الص

. أصبحت تشكل خطرا على إسرائيل، لتجدد محاوالت عمليات تهريب الوسائل القتالية والمخدرات عبرها
هناك قلق واضح في أوساط الجيش من فتح قنوات "وقالت مصادر عسكرية في الجيش اإلسرائيلي، 

  .لتهريبل
أن الجيش تقدم بطلب إلى هيئة األركان من أجل شراء قاربين جديدين لصالح سالح "وأضافت المصادر

البحرية اإلسرائيلي، لكي يقوم بأعمال دورية متواصلة في هذه البقعة المائية األكثر انخفاضاً في العالم 
  ".من اجل الحيلولة دون وقوع أعمال تهريب جديدة

  18/8/2010، السبيل، عمان
  

   موقعاً ومؤسسة ثقافية150 يتضمن للتهويدالمشروع اإلسرائيلي  .29
 فرج يوسف أن المشروع اإلسرائيلي لتهويد . أكد أستاذ اآلثار اإلسالمية د: حسين الحربي- الرياض

 موقعاً ومتحفاً وأرشيفاً ومؤسسة ثقافية، على الرغم من أنها تقع 150المواقع األثرية في فلسطين يتضمن 
 مناطق ال صلة لها باليهود لدرجة يبدو فيها كل ما هو يهودي إن لوحظ أصالً في سياق تزاحم في

التجارب اإلنسانية الطويلة والبعيدة في التاريخ، هامشياً وثانوياً في سياق تاريخ طويل متعدد الطبقات 
اإلسرائيلية في وطالب يوسف بسرعة إيجاد مراكز متخصصة للدراسات  .والهويات والثقافات والتجارب

الجامعات العربية، مشيراً إلى أن جهود الفلسطينيين كبيرة وحراستهم مستمرة على كل المقدسات 
وأكد في  .واآلثار، لكن االحتالل قاسٍ وال بد من منظمات عربية لدعم شعب فلسطين لوقف تهويد تراثه
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افي بالرياض أن هناك محاوالت محاضرته التي ألقاها أول من أمس بملتقى األمير تركي بن طالل الثق
صهيونية إلسكات التاريخ العربي، ومحو اآلثار اإلسالمية والمسيحية، ومسح النقوش والكتابات العربية 

  .ووضع كتابات عبرية محلها، وإحياء التاريخ اليهودي في فلسطين
  18/8/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 

  
   من أراضي الضفة%10جدار الفصل يلتهم  .30

قال وزير الدولة الفلسطيني لشؤون الجدار : ).أ.ب.، د.أي.بي.، رويترز، يو.ب.ف.، أ"وفا"السفير، (
واالستيطان ماهر غنيم إن الجزء الذي تم بناؤه حتى اآلن من جدار الضم والتوسع العنصري التهم 

طول وأوضح غنيم أن  . من أراضي الضفة الغربية%10.3 مربع، أي ما يوازي  كيلومترا583.5ً
من طول الجدار الذي سيصل طوله عند % 58 وهو ما يعادل نسبة  كيلومترا440ًالجدار اآلن بلغ 

وأشار إلى أن هذا التوسع يعني أن .  كيلومتراً داخل الضفة696.3 كيلومتراً، بينها 758اكتماله إلى 
 309 منهم  تجمعات فلسطينية سيتأثرون بالجدار203 ألف مواطن فلسطيني موزعين في 855قرابة 

  . معزولون ومحاصرون بشكل كامل والباقي محاصرون بالجدار من جهة أو أكثر تجمعا55ًآالف في 
  12/8/2010السفير، بيروت، 

  
  "مأمن اهللا" احتجاجاً على هدم وتجريف مئات القبور داخل مقبرة يتظاهرون الفلسطينيون :القدس .31

 المئات من مواطني ، أن.)ب.ف.ا( عن وكالة ونقالًالقدس  من 19/8/2010 رام اهللا، األيام،نشرت 
 في تظاهرة حاشدة أكدوا والمسيحية والقيادات الوطنية، اإلسالميةالقدس والداخل والقيادات الدينية 

 قبر من قبور 300 بجرف وهدم أكثر من اإلسرائيلية، احتجاجهم على جريمة السلطات أمسنظمت، 
القدس أمام المدخل الجنوبي للمقبرة  ظم االحتجاج في غربيون .مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية التاريخية

 .وقبالة بناية المجلس اإلسالمي األعلى الذي يجري تهويده حيث رفع المشاركون صوراً لهدم المقابر
" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة متولي وقف مقبرة مأمن اهللا في القدس و

 اإلسرائيليةوسمحت الشرطة  .لوطنية في القدس وأحفاد المدفونين في مقبرة مأمن اهللاوالقوى اإلسالمية وا
  .نالمائتي ال يتجاوز عدد المتظاهرين أنبالتظاهرة على 

  حاتم عبد، أنمنتصر حمدان، رام اهللانقالً عن مراسلها في  19/8/2010الخليج، الشارقة، وأضافت 
لقانونية من استصدار قرار من محكمة االحتالل لوقف القادر كشف عن تمكن الجهات والمؤسسات ا

  . مأمن اهللاالنتهاكات في مقبرة
وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أن التظاهرة جاءت لفضح المحتل الذي يمعن في 

  .انتهاك أبسط القيم اإلنسانية
  

  "ج في خانة خدمة االحتاللتندر"إجراءات حكومة رام اهللا :  الخارجفيهيئة علماء فلسطين  .32
 حول إجراءات حكومة رام اهللا في محاربة االلتزام اًبيان  هيئة علماء فلسطين في الخارجتصادرأ

بقلق بالغ اإلجراءات التي اتخذتها حكومة "هيئة علماء فلسطين في الخارج تابعت وإن :  قالت فيهوالتدين
علماء والخطباء في المساجد، بل ومحاربة مظاهر رام اهللا، التي استهدفت من خاللها التضييق على ال

االلتزام والتدين بين أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على نشر المظاهر المخالفة لإلسالم والتقنين لها 
  :ومن أبرز تلك اإلجراءات

  .منع فضيلة الشيخ حامد البيتاوي من الخطابة في المساجد بحجة أنه نائب في المجلس التشريعي •
  . رئيس وزراء رام اهللا عن البدء بمحاربة مظاهر االلتزامإعالن •



  

  

 
 

  

            17 ص                                     1885:         العدد       19/8/2010الخميس  :التاريخ

  .انتشار المالهي والبارات والمراقص في مدن الضفة الغربية •
من خفض صوت األذان : إن ما يجري يجعلنا نتشكك في صحة نفي وزير األوقاف لما نشر •

لخطباء واألئمة استجابة لطلبات االحتالل وضغوطات المستوطنين، خاصة إذا أضفنا لما ذكر فصل ا
وتعيينهم على الهوية السياسية واالنتماء السياسي، وكذلك لجان الزكاة والعمل الخيري، وأساتذة 

  .الجامعة العلماء في كليات الشريعة في جامعة النجاح وغيرها
هذه الخطوات تندرج في خانة خدمة " أن تعتقدا هنعلى أهيئة علماء فلسطين في الخارج وشددت 
حكومة رام اهللا إلى التراجع عن إجراءاتها ومواقفها السابقة، واحترام هيبة "ودعت الهيئة ، "االحتالل

المساجد والعلماء وأساتذة الجامعات، والرجوع عن منع الشيخ حامد البيتاوي من الخطابة، وغيره من 
عن نشر مظاهر حكومة رام اهللا إلى التراجع " تكما دع ."العلماء والدعاة واإلفراج عن المعتقلين منهم

الفساد والرذيلة بين أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على مقاومة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني 
من ضغوطات االحتالل وتهويد القدس وتهديد المسجد األقصى، واالنحياز إلى جانب أبناء الشعب 

  ."الفلسطيني، وعدم الخضوع إلمالءات االحتالل والمستوطنين
  18/8/2010، لتنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارجالمكتب ا

  
  غذائية واستهالكيةمواد إلى غزة " إسرائيل"غالبية واردات : تقرير فلسطيني .33

قال تقرير فلسطيني متخصص، أمس، إن ما تسمح السلطات اإلسرائيلية بتوريده إلى قطاع غزة ما  :غزة
وأظهرت بيانات مشروع متابعة أداء المعابر . هالكيةزال يقتصر في غالبيته على المواد الغذائية واالست

بتمويل من البنك الدولي، أن غالبية ما يتم دخوله حالياً من " بال تريد"الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني 
وحسب .  من مجمل الواردات%48من المواد الغذائية التي تشكل " إسرائيل"البضائع عبر معابر غزة من 

 مواد خام %4 مساعدات إنسانية و%14فإن باقي ما يدخل إلى غزة هو عبارة عن بيانات المشروع 
 أعالفاً والنسب المتبقية معدات وتجهيزات كهربائية، في حين تقدر نسبة مواد البناء الواردة %14و

 من البضائع والسلع التي كانت ترد قبل فرض الحصار على غزة كانت %52وأكد التقرير أن . بصفر
 مواد خام والباقي من %13 مساعدات إنسانية و%3 مواد غذائية و%7 أعالفاً و%3لبناء ومن مواد ا

  .البضائع المختلفة كاألدوات الكهربائية والتقنية
كيرم (وذكر أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة الواردة إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم 

وأوضح أن المعدل األسبوعي  . شاحنة2259وعين الماضيين بلغ خالل األسب) كارني(والمنطار ) شالوم
 شاحنة، في حين أن المعدل األسبوعي للشاحنات التي 1130لحجم البضائع الواردة يقدر حاليا بنحو 

 شاحنات أسبوعيا، األمر الذي يعني أن حجم 2807كانت ترد إلى القطاع قبل الحصار كان يقدر بنحو 
  . مما كان عليه المعدل قبل الحصار%40غزة تقلص بنسبة البضائع والسلع الواردة إلى 

  19/8/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

  بوادر إيجابية لحل أزمة الكهرباء في غزة قريباً: شبكة المنظمات األهلية .34
 أعربت شبكة المنظمات األهلية عن أملها في أن تجد مشكلة الكهرباء حالل لها في القريب العاجل، :غزة

وقال منسق الشبكة  .وافقة حكومتي غزة ورام اهللا على المبادرة التي طرحتها في هذا السياقوذلك بعد م
كلنا أمل أن تحل المشكلة، لقد سمعنا من الحكومتين موافقتهم على ": "قدس برس"أمجد الشوا لوكالة 

مور ووصف الشوا األ ".المبادرة واآلن تسير األمور باتجاه تطبيق اإلجراءات على ارض الواقع
 شيكل 170، كاشفاً النقاب عن أنه تم االتفاق بيت حكومتي رام اهللا وغزة على خصم مبلغ "اإليجابية"بـ
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شهرياً من راتب كل موظف حكومي في غزة وفي الضفة سيتم خصم قيمة الفاتورة، وإرسالها إلى 
  .الحساب الموحد لشراء الوقود

  18/8/2010قدس برس، 
   غزة علىإسرائيليةغارات جوية خمس  .35

شنت طائرات االحتالل الليلة قبل الماضية خمس غارات على مناطق عدة في : القدس المحتلة، غزة
وقصفت الطائرات نفقين أسفل الحدود مع مصر في مدينة رفح جنوب القطاع ودمرتهما . قطاع غزة
 الدين القسام وقالت مصادر أمنية وإعالمية إن طائرات االحتالل دمرت مبنى تابعاً لكتائب عز. بالكامل

كما استهدفت غارات جوية أرضا . وسط القطاع" تل قطيف"الذراع العسكرية لحركة حماس في محررة 
  .خالء شرق حي الزيتون في مدينة غزة

  19/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  منظمة حقوقية تتهم االحتالل بممارسة ضغوط على أطفال النتزاع اعترافات منهم .36
انه في كل مرة يتعلق األمر األربعاء  أمس العبرية في عددها الصادر "هآرتس" قالت صحيفة :رام اهللا
 ضد المستوطنين وان كانت مخالفات صغيرة تكون شروط "مخالفات" فلسطينيين مشتبه بارتكابهم بأطفال

 للنتيجة الحاسمة التي توصل اعتقالهم خطيرة وقاسية بهدف استخالص اعترافات منهم بأي ثمن، وفقاً
 األطفال مئات  والذي يمثل سنوياً"DCI" األطفالالفرع الفلسطيني من الحركة العالمية للدفاع عن  إليها

  .اإلسرائيلية المحاكم العسكرية أمامالذين يقفون 
 لجهاز الشاباك التابعة التحقيق أقبية الفلسطينيين في األطفال الحركة للداللة على ما يعانيه وأوردت

 عاماً اعتقال بحجة محاولتهما 16 يبلغان من العمر "عصيرة القبلية" منطقة  قصة قاصرين مناإلسرائيلي
 "الشاباك"اإلسرائيلية  مقر المخابرات إلى وجرى تحويلهما "يتسهار"إشعال حرائق بالقرب من مستوطنة 

نها  من اعتقالهما بيأسابيعفي مدينة بيتح تكفا حيث خضعا للتحقيق المستمرة طيلة عشرة أيام وبعد ثالثة 
  . سراحهما دون توجيه الئحة اتهام ضدهماأطلق العزل أقسام أيام في 6

 الئحة اتهام فيما نقل عنهما قولهما أو تهمة أية يوما دون 28 سراح القاصرين بعد اعتقال دام وأطلق
  . فكرا بتقديم اعترافات كاذبة للخالص من ظروف االعتقال والتعذيببأنهما

  19/8/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

   بكسر ذراع رضيع فلسطينييتسببون إسرائيليونجنود  .37
 أشهر على تمريره عبر البوابة ذات 10ـ أجبر جنود إسرائيليون عائلة الطفل مؤمن القصراوي ابن ال

القضبان المعدنية الدوارة على مدخل القدس ما أدى إلى كسر ذراعه وإصابته بجروح في وجهه نقل على 
وكانت العائلة متجهة ألداء الصالة في المسجد األقصى، لكن . لمقاصد لتلقي العالج إلى مستشفى اإثرها

    .األمر تحول إلى معاناة ومأساة
  19/8/2010، البيان، دبي

  
   لتنظيم فعاليات احتجاجية لمعرفة السقف الزمني إلبعادهميستعدون" المهد"مبعدو : غزة .38

 مبعداً، وضع خطة 26طاع غزة، البالغ عددهم قرر مبعدو كنيسة المهد إلى ق :كتب فايز أبو عون
متوسطة المدى لتنظيم فعاليات احتجاجية على مدار الساعة خالل شهر رمضان الجاري، لحث كافة 

 ومن وقعوا معها صفقة إبعادهم إلى غزة "إسرائيل"األطراف المحلية والعربية والدولية على الضغط على 
، على حقهم في معرفة ما "األيام"وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ .وأوروبا لمعرفة السقف الزمني إلبعادهم
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 بين السلطة الفلسطينية من جهة 2002 من العام مايو/ تضمنته صفقة إبعادهم التي أبرمت في شهر أيار
   واالتحاد األوروبي من جهة أخرى، وإن كان هناك سقف زمني إلبعادهم أم ال، وبنود هذه "إسرائيل"و
  

 التي وجهت لهم حينها وُأبعدوا بناء عليها، وأسباب إبعادهم وكيفية انتقاء البعض منهم الصفقة والتهم
  .إلبعاده إلى أوروبا والبعض اآلخر إلى قطاع غزة

  19/8/2010 رام اهللا، األيام،
  

   تحذر القيادة الفلسطينية من خطورة استئناف المفاوضات المباشرةاألهليةشبكة المنظمات  .39
استمرار الضغوط األميركية على القيادة "المنظمات األهلية الفلسطينية رفضها  أعلنت شبكة :غزة

 وحذرت القيادة الفلسطينية من االستجابة لهذه الضغوط "الفلسطينية للدخول في نفق المفاوضات المباشرة
ة في ظل استمرار االستيطان وغياب مرجعية ملزمة النسحاب االحتالل من األراضي الفلسطينية المحتل"

 ورفض إسرائيل حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وسد آفاق الدولة المستقلة وتحويل 1967عام 
  ."األراضي الفلسطينية إلى منظومة من المعازل والكانتونات

 لنواجه خطر المفاوضات " الرأي العام تحت عنوان إلىووجهت المنظمات األهلية الفلسطينية نداء
أهمية إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية من اجل مواجهة الضغوط "لى  شدد ع"المباشرة موحدين

الخارجية والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها ديموقراطياً وفق وثيقة الوفاق 
  ."2005 وإعالن القاهرة )2006(الوطني 

حي من اجل عزل إسرائيل ومحاصرتها الحاجة إلى االستمرار في الجهد الشعبي والكفا"وأكد النداء 
ومالحقة قادتها أمام المحاكم الدولية على ما اقترفوه من جرائم حرب في حق أبناء شعبنا والمتضامنين 

  ."األجانب
للقيادة " منظمة أهلية، من أي محاوالت 100وحذرت الشبكة األكبر في فلسطين، التي تضم أكثر من 

 نفق المفاوضات التي تستغلها إسرائيل لفرض تصورها للحل للحصول على مبرر لتبرير دخولها في
النهائي بما ال يستجيب لحقوق وتطلعات وأهداف شعبنا، ومن ضمن تلك المحاوالت بيان اللجنة الرباعية 

  ."أو غيره) المتوقع صدوره قريباً(
ت التي تعمق ضمان حرية وكرامة المواطنين والعمل على إزالة كل الملفا"وشددت الشبكة على أهمية 

من حال الشرخ واالنقسام، وفي مقدمها إغالق ملف االعتقال السياسي وصون الحق في التجمع السلمي 
والنقد والتعبير والصحافة وضمان حق الجمعيات األهلية في العمل من دون قيود وباالستناد إلى أسس 

  ."ومرجعيات القانون األساسي الفلسطيني
لبالغة للضغوط األميركية على القيادة الفلسطينية للدخول في المفاوضات الخطورة ا" إلىولفتت الشبكة 

المباشرة في ظل عدم تقييد إسرائيل بمرجعية المفاوضات وفي ظل استمرار االستيطان وبناء الجدار 
  ."وتهويد القدس وإجراءات التطهير العرقي وتحويل الوطن الفلسطيني إلى معازل وكانتونات

قة على تلك المفاوضات يشكل انكساراً سياسياً، حيث بات من الواضح أن المواف"واعتبرت أن 
 سنة لم تكن مجدية واستخدمت غطاء لتنفيذ مخططات 19المفاوضات التي تمت تجربتها ألكثر من 

 وشددت على أن ."االحتالل، بخاصة فيما يتعلق بمضاعفة السرطان االستيطاني في الوطن الفلسطيني
ترط االستناد إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ستكون عبثية وضارة أية مفاوضات ال تش"

  ."وستعطي الفرصة لحكومة االحتالل لتنفيذ مخططاتها المعادية لحقوق شعبنا
تأكيد قادة االحتالل على استمرار االستيطان وبناء الجدار واعتبار القدس المحتلة عاصمة "ورأت أن 

 يعني إخراج 1967ورفض حق العودة واالنسحاب من حدود الرابع من حزيران أبدية لدولة إسرائيل، 
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عناصر القضية الفلسطينية الجوهرية من دائرة المفاوضات والبحث عن آليات إجرائية إدارية وأمنية 
  ."إلدارة شؤون المعازل الفلسطينية وفرض االستسالم على شعبنا

اشرة والتصدي للممارسات العدوانية اإلسرائيلية يؤكد مواجهة خطر المفاوضات المب" أنوأكدت الشبكة 
الحاجة إلى تجاوز الخالفات الداخلية بالعمل الفوري على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية في 
إطار جبهة وطنية موحدة تستطيع أن تعزز من صمود أبناء شعبنا وترسخ آليات الكفاح والمقاومة في 

  ."مواجهة االحتالل
أبرز الفصائل الموقعة على النداء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديموقراطية لتحرير ومن 

ومن أبرز الشخصيات الوطنية النائب . فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني والمبادرة الوطنية الفلسطينية
  . السراجإياد . حسن خريشة والنائب جميل المجدالوي ود.الثاني لرئيس المجلس التشريعي د

  19/8/2010الحياة، لندن، 
  

  صور المجندة والجنود اإلسرائيليين ترقى لوثائق ومستندات بارتكاب جرائم حرب: لجنة حقوقية .40
 أدانت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، قيام جنود االحتالل اإلسرائيلي :رام اهللا

بحق األسرى والشهداء الفلسطينيين، مؤكدة أن االحتالل بارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين اإلنسانية 
 نحو تعزيز الكراهية والحقد والعنصرية لدى اإلسرائيلي يوثق جرائمه بحق الفلسطينيين بالصور سعياً

، نسخة عنه، إن االحتالل "قدس برس"وقالت اللجنة في بيان مكتوب، وصل  .األجيال اإلسرائيلية
لقراءات للحالة الهستيرية والمسعورة التي يعيشها فإنه يعمل على تعزيز اإلسرائيلي وحسب الدراسات وا

المعلومة بالصورة في مدارسهم الدينية الصهيونية المتطرفة في سبيل اجتثاث أي وازع للرحمة 
 بالعمل من أجل إنهاء االنقسام الذي جعل نالفلسطينييوطالبت لجنة األسرى  .بالفلسطينيين إن وجد لديهم

 يستفرد بالشعب الفلسطيني، وأسراه كما وطالبت اللجنة المؤسسات الفلسطينية والعاملة في مجال االحتالل
الدفاع عن حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية واإلنسانية بالعمل على جمع كافة اإلدانات والدالئل التي 

 ومحاكمة مجرمي تدين دولة االحتالل اإلسرائيلي بانتهاك حقوق اإلنسان في فلسطين أوال ومالحقة
  .الحرب اإلسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية بالهاي

  18/8/2010قدس برس، 
  

  اكتشاف قبور أثرية من العصر الحديدي قرب الخليل .41
 إنه تم  العثور على قبور أثرية تعود للعصر الحديدي في  األربعاء قالت الشرطة الفلسطينية يوم:الخليل

وأوضح بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم للشرطة، وصل  .رب الخليلمنطقة الكوم بمدينة دورا، ق
وأثناء عمل آليات بلدية دورا في الشارع العام، تم العثور على عدد من "نسخة منه، أنه " قدس برس"

القبور األثرية، وبدورها كشفت شرطة السياحة واآلثار على القبور وتبين بأنها تعود للعصر الحديدي، 
  ".اخلها على عدد من القطع الفخاريةوعثر بد

  18/8/2010قدس برس، 
  

  "ال يلبي طموح الالجئين الفلسطينيين في لبنان"السماح للفلسطيني بالعمل قانون ": ثابت"منظمة  .42
على  النيابي اللبنانيالذي أقره المجلس  ما جاء به القانون أن "ثابت لحق العودة"أكدت منظمة : بيروت

ال يلبي طموح الالجئين " دونها حق التملك وإنسانيةالالجئين حقوقاً اجتماعية اقتراح قانون يمنح 
ألّا عالقة بين الحق في التملك والتوطين كما " إلى، الفتة "الفلسطينيين في لبنان، وهي خطوة غير كافية

  ."يقول بعض الساسة اللبنانيين
  4/8/2010الحياة، لندن، 
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  خطوة جيدة في طريق األلف ميلفي لبنان لى إجازة عمل  الحصول عللفلسطيني السماح ":شاهد" .43

رحبت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان في بيان لها حول ما صدر عن مجلس النواب اللبناني في 
 من واالستفادة لجهة السماح للفلسطيني بالحصول على إجازة عمل في بعض القطاعات، 17/8/2010

 العمل، ودعت إلى بذل المزيد من الجهد إلقرار باقي  لجهة نهاية الخدمة وأضراراالجتماعيالضمان 
  .الحقوق

وقالت شاهد في بيانها أن السماح للفلسطيني بالحصول على إجازة عمل خطوة صحيحة في طريق األلف 
  . ميل، وهو عمل هام من حيث المبدأ، وأن هذا القانون هو نتاج مخاض سياسي ومجتمعي عسير

وال . د أنه يكاد يالمس الحد األدنى مما يطالب به الفلسطينيون في لبنانوفي تقييمها للقانون، قالت شاه
يزال القانون يحمل مضامين تمييزية لجهة اعتبار الفلسطيني المقيم في لبنان منذ أكثر من ستين عاما 

كما أن القانون يحتاج إلى . على أنه أجنبي وينبغي الحصول على إجازة عمل تجدد كل فترة زمنية
  .نظيمية تُزيل كل أشكال اللبس المحيطة بهمراسيم ت

وتساءلت شاهد عن مصير المقترحات األربعة التي قدمتها كتلة اللقاء الديمقراطي بما فيها قانون التملك، 
كما تساءلت عن مشروع السماح للفلسطيني للعمل في المهن الحرة .  آذار14والمقترح الذي قدمته قوى 

  . والهندسةمثل الطب والصيدلة والمحاماة،
وذكّرت شاهد في بيانها بأن ثمة سلسلة طويلة من الحقوق ينبغي إقرارها، وهي العمل في المهن الحرة 
كالطب والصيدلة والمحاماة والهندسة، والسماح بالتملك، والحق في إنشاء الجمعيات، وحرية التنقل، 

 من الالجئين الفلسطينيين، ةراق الثبوتي بالشخصية القانونية لفئة فاقدي األوواالعترافوالمعونة القضائية 
فضالً عن السماح بزيادة مساحة المخيمات الفلسطينية اآلخذة بالتقلص بسبب الزيادة السكانية، وغيرها 

  .من الحقوق التي ينتظر الفلسطينيون بشغف إلى أن تصبح واقعاً معاشاً
، ويبقى على "اع حق وراءه مطالبما ض"وختمت شاهد بيانها بالقول، بأن األمل يجب أن يبقى ألنه 

الفلسطينيين في لبنان مهمة شاقة وطويلة في المطالبة بحقوقهم في سبيل تعزيز صمودهم ودعم حق 
وإذا كان إقرار الحد األدنى تطلّب كل هذا الجهد، فإن باقي الحقوق تتطلب جهداً . عودتهم الى ديارهم

قوى الفلسطينية على المستوى المحلي والمستوى الدولي، دؤوباً وعمال جباراً متواصالً، وتكامالً بين ال
  .كما تتطلب دعماً حقيقياً وفاعالً من القوى السياسية اللبنانية الصديقة للفلسطينيين

  18/8/2010، مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان
  

  تزيد معاناة سكان قطاع غزة خالل شهر رمضان وتربك معامالتهم" الفكة"أزمة  .44
خالل شهر رمضان معاناة للسكان في قطاع غزة، السيما أن " الفكة"سيولة النقدية  تمثل أزمة ال:غزة

العملة اإلسرائيلية المتداولة في القطاع الساحلي خاضعة لحصار السلطات اإلسرائيلية منذ ما يزيد عن 
وبمجرد دخول شهر رمضان تتناقص العملة المعدنية من األسواق، ويصبح الحصول  .ثالث سنوات

  .صعب المنال حتى حلول عيد الفطر المباركعليها 
وعمدت السلطات اإلسرائيلية خالل سنوات الحصار بإعاقة دخول وصول األموال النقدية عبر المعابر 

  .المؤدية إلى القطاع الساحلي الذي يقطنه مليون ونصف المليون نسمة
طينية ومقرها رام اهللا  إسماعيل محفوظ، سلطة النقد الفلس.وحمل وكيل وزارة المالية في غزة د

قدس "ويقول محفوظ لوكالة . المسؤولية الكاملة عن أزمة نقص عملة الشيقل من األسواق في قطاع غزة
إن سلطة النقد هي المنظم الوحيد للعالقات المصرفية والنقدية بين المصارف النقدية في قطاع غزة " برس

  ".وإسرائيل
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 مليون شيقل قبل دخول شهر رمضان 50قطاع غزة، بمبلغ لكن سلطة النقد أعلنت أنها زّودت مصارف 
ونشرت سلطة النقد على صفحتها االلكترونية أنها أجرت اتصاالت مع اللجنة الرباعية الدولية . بأيام

  . والدول المانحة، من أجل حل أزمة إدخال العملة اإلسرائيلية إلى مصارف غزة
  
  

لفكة إلى تناقص العرض الكلي من السيولة النقدية وزيادة  معين رجب أزمة ا.ويعزو الخبير االقتصادي د
  .الطلب الكلي

  18/8/2010قدس برس، 
  

   دولة32سفن ورقية تبحر من شواطئ غزة باتجاه شواطئ  .45
" مونولوجات غزة" أكد المخرج المسرحي الفلسطيني علي أبو ياسين أن ما أطلق عليه اسم : غزة،رام اهللا

 دولة في 32 المقبل مغادرة شواطئ غزة باتجاه أكتوبر/ تشرين أولستبحر في السابع عشر من شهر 
لن تعترضها قوات بحرية االحتالل اإلسرائيلي في المياه اإلقليمية لترسو في موانئ العالم "قوارب ورقية 

  ".لتفرغ حمولتها على منصات المسارح الدولية
اج وتدريب المسرح بقاعة مسرح إلنت" عشتار"جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة 

 مؤتمر صحفي متزامن بنفس الوقت في رام في غزة، كما عقد أيضاً" بادر"الجمعية الفلسطينية للتنمية 
إطالق سفن ورقية تحمل تجارب حياتية قبل "وأوضح المخرج أبو ياسين أن فكرة العمل تقوم على .  اهللا

عالم العربي والغربي بهدف تسليط الضوء على معاناة وأثناء الحرب على غزة لتفرغ حمولتها في دول ال
أبناء غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام، بمشاركة شركاء محليين من داخل فلسطين بالناصرة وحيفا 

 33وقال أبو ياسين إنه يشارك  ".وعكا وبيت لحم والخليل، باإلضافة لشريك في الجوالن السوري المحتل
 عاما ممن تعرضوا للعدوان بشكل مباشر وغير مباشر انتسبوا 18 - 14طالبا تتراوح أعمارهم بين 

لدورة تدريب مسرحي تم التركيز فيها على موضوع األحالم واآلمال والمخاوف خالل وبعد الحرب 
  .اإلسرائيلية على قطاع غزة

  19/8/2010، السبيل، عمان
  

  تجاوز لمبدأ التوافق ما حصل في مشروع حقوق نهاية الخدمة للفلسطينيين : الجميلأمين  .46
حـصل  "لفت الرئيس أمين الجميل الى ان اقرار مجلس النواب مشروع حقوق نهاية الخدمة للفلسطينيين               

  ". من دون ضوابط تمنع التوطين، وتجاوز مبدأ التوافق الوطني ولم يأخذ في االعتبار الناحية الميثاقية
التزام الكتائب الدفاع عن القـضية      "سي الكتائبي   وأكد في تصريح أمس قبل اجتماع استثنائي للمكتب السيا        

الموضوع الفلـسطيني هـو وفـاقي       "، مشيراً الى ان     "الفلسطينية التي هي قضية ميثاقية وليست سياسية      
بامتياز، وقد نص الدستور على منع التوطين ومعالجة هذا الموضوع بالتوافق، والرئيس نبيه بري وعـد                

بالوفاق واقرارها في مجلس النـواب بتوافـق الكتـل النيابيـة والقـادة              بحل القضايا المتعلقة بالالجئين     
ألنـه يـستوجب الـدرس      "وأوضح ان حزب الكتائب وقف في وجه فرض هذا الموضوع           ". السياسيين

والمشاورات بين القادة واالحزاب للوصول الى وفاق يحقق مصلحة البلد والشعب الفلسطيني على ارض              
  ". لبنان

االجتماعي ومشاركة الفلسطينيين فيه اصر الكتائب على معالجة هذا الموضـوع           وفي موضوع الضمان    
بدقة وبانشاء صندوق خاص اذا اراد بعضهم الحصول على ضمان نهايـة الخدمـة لـئال يخلـط بـين                    

كما نوقشت حقوق اللبنـانيين  . الصندوقين ويتعرض بذلك الضمان االجتماعي اللبناني لمزيد من المخاطر 
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لمصادرة امالكهم في اراض قريبة من المخيمات او ضمنها من دون الحـصول علـى               الذين يتعرضون   
  ".تعويض او استمالك، مما يعتبر انتهاكًا للدستور

نقبل المالحظة من اي كان     : "ان ما اقر ال يكفي، قال     " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "وعن اعالن   
ه ويجب ان يفهم الجميع ان على الفلسطينيين واجبات         شرط ان يشعر بمسؤولياته تجاه البلد الذي يستضيف       

تجاه هذا البلد وان يرحموه من هذه التصرفات إن في ما يتعلـق بالـسالح او مـصادرة الممتلكـات او                     
اضطر النواب الى االجتماع خارج القاعة العامة من اجـل موضـوعين ال صـفة               : "واضاف". السيادة

هـذه  . ب من امامنا وال القضية الفلسطينية هي بصفة االستعجال        ال اعتقد ان النفط سيهر    . مستعجلة لهما 
كنـا  . والمكتوب يقـرأ مـن عنوانـه      . ال اريد االسترسال أكثر ففي فمي ماء      . نقطة استفهام وتزيد قلقنا   

 ".متفاهمين على ورقة معينة وتم التصرف بهذه الورقة ونحن اعترضنا على هذا
  19/8/2010، النهار، بيروت

  
  المستفيدون الالجئون المسجلون  : آذار عن حقوق الفلسطينيين14 القتراحئية الصيغة النها .47

عـن حقـوق الفلـسطينيين،      "  آذار 14قوى  "االقتراح الذي قّدمه نواب في      " أخبار اليوم "وّزعت وكالـة   
ووقع االقتراح النواب أنطوان زهرا ونهاد المشنوق وعاطف مجدالني         . والذي قدم الى الجلسة التشريعية    

  :ّمار حوري وغازي يوسف وجاء فيهوع
  :  األشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون-المادة األولى "

  : يستفيد من أحكام هذا القانون الالجئون الفلسطينيون من إحدى الفئات اآلتية
ات الالجئون الفلسطينيون المسجلون في مديرية الشؤون السياسية، والالجئون في وزارة الداخلية والبلدي           *

  . 1948من الجئي ) األونروا(والمطابقة قيودهم لسجالت وكالة غوث الالجئين وتشغيلهم 
الالجئون الفلسطينيون المسجلون حصراً في مديرية الشؤون السياسية والالجئون فـي وزارة الداخليـة        • 

  . 1970 و1967والبلديات، من الجئي 
  : نانية اإلقامة الموقتة على األراضي اللب-المادة الثانية 

تعتمد بطاقة الالجئ الفلسطيني الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية والالجئـين فـي وزارة الداخليـة                
والبلديات وبطاقة التعريف الصادرة استثنائياً عن المديرية العامة لألمن العام قبل صدور هـذا القـانون،                

  . وتعتبر بمثابة إقامة موقتة وبصورة شرعية في لبنان
  :  التنقل والسفر من لبنان والعودة اليه-الثة المادة الث

تمنح المديرية العامة لألمن العام وثيقة سفر لألشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون تكون صـالحة                
  . للسفر من لبنان والعودة اليه طوال مدة العمل بها

وم والشروط المعمول بها    تعطى الوثيقة لمدة خمس سنوات حداً أقصى قابلة للتجديد وتكون خاضعة للرس           
  . في المديرية العامة لألمن العام التي ترعى جوازات سفر اللبنانيين الصالحة للمدة نفسها

  :  العمل ضمن األراضي اللبنانية-المادة الرابعة 
يعطى المستفيدون من أحكام هذا القانون إجازات عمل من وزارة العمل لممارسة األعمـال كافـة فـي                  

صراً، وفقا للقوانين المرعية اإلجراء باستثناء مزاولة المهن الحـرة المنظمـة بأحكـام     القطاع الخاص ح  
  . القوانين التي ترعاها

يعفى المستفيدون من أحكام هذا القانون من رسوم إجازة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل الذي يطبق في                 
  . حق العمال األجانب

  :ق تعويض نهاية الخدمة اإلفادة من تقديمات صندو-المادة الخامسة 
 يعفى المستفيدون من العمال الالجئين الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في قانون               -

  .العمل وقانون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وذلك لالفادة من تقديمات تعويض نهاية الخدمة
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ان تفرد حساباً منفصالً لالشتراكات العائـدة        يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي         -
الى العمال من الالجئين الفلسطينيين في صندوق تعويض نهاية الخدمة وينشأ صندوق خاص منفصل عن               
الضمان االجتماعي تحّول اليه االشتراكات دورياً وتناط به إدارة هذا الحساب، على ان تحّدد دقائق العمل                

  .مجلس الوزراءفيه وتفاصيله بمرسوم يتخذ في 
 ال يستفيد المضمونون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض واألمومة والتقـديمات               -

  . العائلية
  : اإلفادة من فرص التعليم-المادة السادسة 

يكون للمستفيدين من أحكام هذا القانون حق األفضلية من غير اللبنانيين في االنتـساب الـى المـدارس                  
ومعاهد التعليم المهني والفني الرسمي وكليات الجامعة اللبنانية، وذلك ضـمن حـدود النـسب               الحكومية  

  . المتاحة قانوناً للطالب غير اللبنانيين، ومع مراعاة القوانين واألنظمة 
يمنح المستفيدون من أحكام هذا القانون الحاصلون على شهادات صادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة              

  ".حق بمصادقة المرجع الرسمي المختص في وزارة التربية والتعليم العالي على هذه الشهاداتوالعامة، ال
  19/8/2010، النهار، بيروت

  
   ضمانة لرفض التوطين والوضع الطائفي في لبنانالفلسطينيينحقوق :  قنديلناصر .48

 والنائـب اللبنـاني      قال رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات االستراتيجية واالعالمية        : معا –بيت لحم   
ناصر قنديل أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب اللبناني، أمس، بإقراره تعديالت فـي قـانون                .السابق د 

العمل، تسمح لالجئين الفلسطينيين المقيمين على االراضي اللبنانية بمزاولة حق العمل في كافة القطاعات              
نيين في لبنان ، في ظل عدم تطرقه الى موضـوع    المسموح بها لألجانب، ال يتماشى مع تطلعات الفلسطي       

حق التمليك والذي بموجبه يستطيع االجنبي غير الفلسطيني تملك عقارات وبيـوت فـي لبنـان ، دون                  
  .ضوابط رقابية ، وفي ذات الوقت تكون اماكن سهلة لتجنيد العمالء والجواسيس 

، ان هذا القرار الهزيل والـذي جـاء بعـد           االذاعية  " معا  " وبين قنديل خالل حديثه لنشرة اخبار شبكة        
مراوغات واحتقانات ومواجهات بين مختلف الكتل النيابية المتصارعة على ملفات عديدة تتقـاطع مـع               
الوجود الفلسطيني في لبنان، يعكس تعقيد الوضع الداخلي، الطائفي والعشائري والمناطقي في لبنان، اكثر              

 خشية من توطين توحي به عقـول مريـضة معاديـة للحـق              من كونه حرصاً على القضية الوطنية او      
  .الفلسطيني

واوضح قنديل ان القرار باالمس لم ينصف الفلسطينين بالحد المطلوب خاصه انه لم يتطرق الى مواضيع                
البنية التحتية وادخال المواد الالزمة للبناء والترميم لمنازل المخيم ، كما لم يـستجب لطلـب االغلبيـة                  

رار قانون التمليك اسوة باالجانب ، كما ان اقرار حق العمل غير ملـزم للمـشغلين وفقـا                  المعارضه باق 
  .لقانون العمل اللبناني والذي يعتبر امورالتشغيل لالجانب امور شخصية ال دخل لوزارة العمل فيها 

جـئ  ورفض قنديل اتهامات البعض للفلسطينيين بطلب التوطين في لبنان، معتبره مبرر باطـل، ألن الال              
الفلسطيني هو الذي واجه كل مؤامرات التوطين في لبنان او في غيره من مناطق اللجوء، وعلى العكس،                 

  .هو اداة رفض التوطين ال اداة لهذا التوطين 
  18/8/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
   حقّ العمل جاء على حساب الشهداء والمهاجرين واألجيالإقرار: " اللبنانيةقدامى القوات" .49

جاء على حساب   «أنه  ،  لالجئين الفلسطينيين في لبنان    هيئة قدامى القوات اللبنانية، إقرار حق العمل         ترأ
  !»الشهداء والشباب المهاجر واألجيال القادمة
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لكن ما يراه البعض كثيراً، يرى فيه آخرون أقل من المطلوب، فأعرب النائب مروان فارس عن أسـفه                  
كان قائماً في لبنان    «، الفتاً إلى أن حق التملك لهم        »كان أثمان تسويات  يدفعون في كل م   «ألن الفلسطينيين   

ورأى . »أن تكمل معركة إقامة الفلسطينيين في لبنان، ومعاملتهم كالجئين محتـرمين          «وتمنى  . »وأوقف
شرط أن تتبعها خطـوات     «، لكنه خطوة إيجابية     »ال يرقى إلى ما هو مطلوب     «الحزب القومي أن ما ُأقّر      

  .»قرار كل ما بقي من هذه الحقوق المدنية واالجتماعيةأخرى بإ
كذلك رأى المسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية بسام حمود، بعد زيارة وفد من الجماعة لمفتـي صـيدا       

ما أقر في مجلس النواب أول من أمس كان خطوة لذّر الرمـاد فـي               «وأقضيتها الشيخ سليم سوسان أن      
همة، لكن يجب أن تتبعها خطوات لتوفير الحد األدنـى مـن الحقـوق         العيون، ورغم ذلك كانت خطوة م     

  .»المدنية واإلنسانية التي تمكن الفلسطيني من العيش حياة كريمة إلى حين عودته إلى وطنه
  19/8/2010األخبار، بيروت، 

  
  "إسرائيل"س لصالح  بالتجساللبنانياتهام عقيد في الجيش  .50

مة العسكرية القاضي صقر صقر أمس األربعاء على العقيـد          ادعى مفوض الحكومة لدى المحك    : بيروت
بموجب مـواد تحمـل بـين       " إسرائيل"في الجيش اللبناني انطوان أبو جودة بجرم التعامل مع مخابرات           

وقالت مصادر قضائية إن القاضي صقر ادعى على العقيد  أبـو جـودة بتهمـة             .طياتها عقوبة اإلعدام    
 حتى تاريخ إلقـاء     2006ديه، واالجتماع بضباطه في الخارج منذ عام        االتصال بالعدو ودس الدسائس ل    "

  " . القبض عليه، وإعطائه معلومات أمنية يجب أن تبقى سرية عن المقاومة والجيش اللبناني
  19/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  قتراح المتعلق بإجازة العمل لالجئين الفلسطينيينإلاالجامعة العربية ترحب ب .51

 الجامعة العربية بمصادقة مجلس النواب اللبناني على االقتراح المتعلق بإجـازة العمـل              رحبت: وكاالت
  .لالجئين الفلسطينيين

واعتبر السفير محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين القرار بأنه يسهم في التقليـل                
 من األهمية أن تتم معاملة الالجئـين        وقال إنه . من القيود التي فرضت على العمالة الفلسطينية في لبنان        

  .الفلسطينيين بشكل كريم، بما يضمن عيشهم الكريم في الدول المضيفة لحين عودتهم إلى ديارهم
وأضاف أن هذا الموضوع دائماً يطرحه قطاع فلسطين في الجامعة على مؤتمر المشرفين على شـؤون                

  . حقوق الالجئين الفلسطينيينالالجئين في الدول المضيفة، ونحن ندعم أية خطوة تدعم
  19/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  "تل أبيب"توفير حماية أفضل لسفارتها في " إسرائيل" من  تطلبتركيا .52

بتسليم المقتحم نديم انجاص وهـو عميـل        " تل أبيب "انتهى حادث اقتحام السفارة التركية في       : )وكاالت(
ذكـرت،  " اإلسرائيلية"ة قبل الماضية، لكن وسائل اإلعالم       الليل" اإلسرائيلية"لمخابرات االحتالل للشرطة    

  .أمس، أنه كانت لدى أجهزة األمن مؤشرات كثيرة إلى أن انجاص يعتزم القيام بعمل ما 
، وذلك بعد يوم من قيام العميـل        "تل أبيب "توفير حماية أفضل لسفارتها في      " إسرائيل"طلبت تركيا من    و
ونقلت وسائل اإلعالم التركية، أمس، عن مسؤول فـي الخارجيـة            . رة  باقتحام مبنى السفا  " اإلسرائيلي"

  .  القول إن أنقرة فوجئت بمدى السهولة التي وجدها الرجل في دخول المبنى 
 19/8/2010، الخليج، الشارقة

 
  مخاوف من تقييد حريات المواطنين لمقاومة التطبيع مع الحركة الصهيونية: المغرب .53
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حذرت جمعية مغربية تنشط في مناهضة الصهيونية ودعم الشعب الفلسطيني          :  محمود معروف  - الرباط
من تحرك جهات لترويع المواطنين المغاربة وتقييد حريتهم في مقاومة التطبيع مع الحركة الـصهيونية               

جنوب المغرب برفع شكوى ضد     / على خلفية قيام جندي اسرائيلي سابق يملك مطعما في مدينة الصويرة          
ية مغربية لحقوق االنسان رددوا شعارات ضد الصهيونية والدولة العبرية يتهمهم فيهـا             ناشطين في جمع  
  .بمعاداة السامية

في سابقة من نوعها، يتجرأ صهيوني مقيم في        'وقالت مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين والعراق انه         
عيـة المغربيـة لحقـوق      مدينة الصويرة المغربية على اعتراض سبيل مواطنين مغاربة ينتمون إلى الجم          

االنسان يوجدون في زيارة للمدينة في إطار مخيم صيفي، يهتفون بدعم فلسطين وبالتنديـد بالـصهيونية                
وبالكيان العنصري الغاصب، بل وألول مرة يتقدم صهيوني يعيش في المغرب بـشكوى ضـد هـؤالء                 

  .'المواطنين بما يسمى بمعاداة السامية
ئيس مجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين والعراق ان حادثة الـصويرة           وقال المحامي خالد السفياني ر    

  .تدق ناقوس الخطر من تحرك صهيوني جديد لكسر ارادة المغاربة في مقاومة التطبيع
الن هذا التعبير لم يـدخل      ' معاداة السامية 'انه ليس في القانون المغربي جريمة       ' القدس العربي 'وقال لـ   

ي والوطني المغربي، ولم يخالج في أي يوم من االيام أي مواطن مغربي معاداة              يوما في القاموس السياس   
  .اآلخر على اساس العقيدة او الدين

 19/8/2010، القدس العربي، لندن
 

  اإلسرائيليون دخلوا الكويت:  بالوثائق"الراي"المسلم لـ فيصل النائب  .54
اره في وقت سابق حول معلومات عن دخول        كشف النائب الدكتور فيصل المسلم ان ما اث       : عبداهللا النسيس 

اسرائيليين للبالد وبالمقابل نفي الحكومة لتلك المعلومات يؤكده اليوم من خالل مـستندات ووثـائق مـن      
وزارة الداخلية تفيد بدخول اسرائيليين إلى البالد وبجوازات اسرائيلية، مطالبا وزير الداخليـة بـالتحقيق               

مـن  » الـراي «جدا وبما لديه من وثائق وكذلك بما اثارتـه صـحيفة            الفوري في هذه القضية الخطيرة      
  .معلومات حول دخول صحافي اسرائيلي للبالد

واشار المسلم إلى ان القضية ليست سهلة بل أننا نتحدث عن عالقة مع عدو للدول العربية يقوم بما تقوم                   
قات االمنية والتجسس وغيرها من     به من اعمال قتل واخرها قتل خالد المحبوح هذا باالضافة إلى االخترا           

حول دخول صـحافي اسـرائيلي      » الراي«المخاطر على الدول العربية، مضيفا باالضافة إلى ما نشرته          
للبالد انا شخصيا لدي وثائق ومستندات من وزارة الداخلية تؤكد دخول اسرائيليين البالد في فترة سـابقة                 

 اغسطس دخل اسـرائيلي     6از اسرائيلي وكذلك في      دخل شخص للبالد وبجو    2005 يوليو   5وتحديدا في   
  .اخر للبالد وكذلك بالجواز االسرائيلي وكل ذلك مثبت بالوثائق الرسمية

وافاد المسلم بانني سأوجه اسئلة بهذا الشأن لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد واطالبه باالجابة واجـراء                
ة دولة ونظامها االمني، متمنيا علـى الـوزير        تحقيق فوري بتلك القضية خصوصا ان االمر يتعلق بسمع        

الخالد ان يتخذ االجراءات الالزمة بهذا الخصوصا بشكل فوري وان يجيب عن االسئلة البرلمانية بهـذا                
االتجاه وان لم يتم هذا االمر ال شك أننا سنطلب من المجلس تشكيل لجنة تحقيق بهذه القضية للوصـول                   

  .إلى الحقيقة
  19/8/2010، الراي، الكويت

 
   يحرم المصريين الكهرباء ويعيد عصر الجفاف والشموع"إسرائيل"ـ تصدير الغاز ل .55
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قالت مصادر من شركة الكهرباء إن انخفاض معدل إمداد محطات الكهربـاء بالغـاز              : وائل عبد الفتاح  
 في المئة، وتزامن ذلك مـع بـدء وزارة البتـرول            2، حيث انخفض بنسبة     2004الطبيعي بدأ منذ عام     

  .تصدير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة إلى إسرائيل ودول أخرى
 في المئة، بعـدما     79األزمة هي انخفاض نسبة الغاز الطبيعى المستخدم فى محطات الكهرباء إلى نحو             

  . في المئة98كانت 
ء وزارة البترول وّردت بدالً من الغاز مازوتاً غير مطابق للمواصفات، وخسرت الشبكة القومية للكهربـا          

  . ميغا وات1600نحو 
  .، وينذر بكوارث اجتماعية»الحرب«انقطاع الكهرباء يعيد البالد الى حالة شبيهة بحاالت لذالك 

 19/8/2010،  االخبار، بيروت
  إقبال على موائد الرحمن اإلماراتية في فلسطين .56

قبـاال كبيـرا مـن      شهدت موائد الرحمن التي تنفذها هيئة الهالل األحمر إلفطار الصائمين في فلسطين إ            
وعززت الهيئة مشروع إفطار الصائم داخل المسجد األقصى لمقابلة األعداد الكبيـرة             .الشعب الفلسطيني 

  .من الصائمين الذين يؤمون المسجد في هذه األيام المباركة
وواصلت هيئة الهالل األحمر تقديم الطرود الغذائية للفلسطينيين فـي عـدد مـن المحافظـات لتـوفير                  

تهم األساسية خالل شهر رمضان المبارك وذلك للمساهمة في فك الضائقة المعيشية للفلـسطينيين              احتياجا
  .خالل الشهر الفضيل

  19/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  تواجه أزمة سيولة خطيرةالسلطة الفلسطينية : مساعد األمين العام لألمم المتحدة .57
في إحاطة إلى مجلس األمن الدولي مساء        ديز تارنكو  مساعد األمين العام لألمم المتحدة اوسكارفرنان      حذر

سبتمبر المقبل وقد تجد    /الثالثاء من أن السلطة الفلسطينية سوف تواجه أزمة سيولة خطيرة في شهر أيلول            
صعوبة في دفع رواتب الشهر الجاري في حال عدم حصولها على قدر كبير مـن التمويـل الخـارجي                   

.  مليون من الميزانية   200 ماليين دوالر بنقص حوالى      507يل بقيمة   حتى اآلن تم التمو   ' اإلضافي، وقال 
  .'والسلطة الفلسطينية قد استنفدت تقريبا أيضا نطاق الحصول على قروض من البنوك التجارية

 2010التقديرات األولية الحالية اللتزامات المانحين حتى العـام         'وأشار في اإلحاطة التي تقدم بها الى ان       
 مليون دوالر أمريكي، لتعزيز االستقرار، وهو أمـر    300لعجز في التمويل سوف يتجاوز      تشير إلى أن ا   

  .'حاسم في سياق تجديد المفاوضات، فانه يجب على الجهات المانحة تجديد دعمها
نحن نقترب مـن    ': وبشأن الجهود المبذولة لبدء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واالسرائيليين قال         

األطـراف  .. الجهود المبذولة النطالق المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلـسطينيين         نقطة تحول في  
  .تجري حاليا مناقشات داخلية بغية اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستدخل في محادثات مباشرة
19/8/2010، القدس العربي، لندن  

  
  لى مواصلة تجميد االستيطانإ "سرائيلإ"مم المتحدة تدعو األ .58

 مساعد األمين العام لألمم المتحـدة    دعا: وكاالت األنباء  -جمال جمال   ،   حسن مواسي  -المحتلة  فلسطين  
 الى مواصلة قرار التجميد الجزئي لالستيطان فـي الـضفة الغربيـة             "سرائيلإ"فرنانديز تارنكو    اوسكار

ل الماضية أنـه    واكد خالل جلسة مجلس االمن الشهرية الليلة قب       .  من أيلول المقبل   26والذي سينتهي في    
 ملزمة بتجميد كل األنشطة االستيطانية بمـا فـي ذلـك النمـو              "إسرائيل"وبموجب خارطة الطريق فإن     

 واشار الى إن الجهود الرامية للتوصـل إلـى          2001،الطبيعي وتفكيك كل المستوطنات المبنية منذ آذار      
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من نقطـة التحـول ، مؤكـدا أن         اتفاق إلجراء مباحثات مباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين اقتربت         
  .النجاح معلق على تواصل الدعم اإلقليمي والدولي

ان الواردات إلى غزة ما زالت أقل من متوسط دخـول البـضائع قبـل               "وفيما يتعلق بغزة قال تارانكو      
 ، مشيرا إلى أن حجم التخفيف االسرائيلي الحالي ال يرقى لتلبية احتياجـات البنـاء             2007"الحصار عام   

وأعرب عن القلق إزاء العجز في ميزانية الوكالة الدوليـة إلغاثـة            . ادة اإلعمار على المدى الطويل    وإع
والذي سيرغمها على إغالق المدارس والمراكز الـصحية فـي          ) االونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    

  .غزة ، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدتها للقيام بمهامها في جميع المجاالت
19/8/2010، ستور، عمانالد  

  
  

   يجب أن تشمل جميع قضايا الوضع النهائيالمباشرةالمفاوضات : باريس .59
شددت باريس أمس على أن أي مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين            :  مراد مراد  - باريس

 والوضع  1967يجب ان تشمل جميع االمور األساسية كحدود الدولة الفلسطينية على اساس اراضي العام              
  .النهائي لمدينة القدس، اذا كان المطلوب منها تحقيق نتيجة ايجابية

فرنسا تدعم الجهـود التـي تبـذلها        "وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو امس، ان           
  .الواليات المتحدة من اجل اطالق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
19/8/2010، ، بيروتالمستقبل  

  
  حق العمل لالجئين الفلسطينيينجزء من  بمنح لبنان ترحبان" ونروااأل"و "العمل الدولية" .60

 رّحبت منظمة العمل الدولية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فـي الـشرق االدنـى                :بيروت
مسموح بها لألجانب في البرلمان     بمنح لبنان حق العمل لالجئين الفلسطينيين في كل القطاعات ال         ) أونروا(

ان التعديالت التي أدخلت الى قانوني العمل والضمان االجتماعي تحمل          «اللبناني، ورأتا في بيان مشترك      
نتائج ايجابية كثيرة ال سيما إلغاء شرط المعاملة بالمثل وإزالـة العوائـق التـي تحـول دون حـصول                    

 من ذلك، سيتمكن الفلسطينيون المسّجلون من الحـصول         واألهم. الفلسطينيين المسّجلين على اجازة عمل    
على تعويضات نهاية الخدمة من خالل الصندوق اللبناني للضمان االجتماعي الذي يـساهم فيـه عـنهم                 

   .»أرباب العمل
المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية االستمرار في تقديم الدعم الالزم لمواجهة التحـديات            «وناشد الجانبان   

  .»ة والسماح للفلسطينيين بالعيش والعمل بكرامةالمستمر
19/8/2010، الحياة، لندن  

 
  سرائيلية للبرنامج النووي اإليراني قبل الجمعةإ ضربة تتوقع "واشنطن بوست" .61

، أن تتم الضربة العسكرّية اإلسرائيلية على البرنامج        »واشنطن بوست «توقّعت افتتاحّية صحيفة    : واشنطن
وقت أقصاه غداً الجمعة، مستندة إلى تصريحات السفير األميركي السابق لدى األمم            النووي اإليراني، في    

 أّيام لضرب منشأة بوشهر قبـل أن تُـصبح جـاهزة            8المتّحدة جون بولتون، الذي قال إّن أمام إسرائيل         
  .للتشغيل

 العّد العكسي   الوقت حان لتنفيذ الضربة العسكرّية التي طال ارتقابها، خصوصاً أنّ         «ورأت الصحيفة، أن    
  . »لبدء إنتاج الوقود النووي بات على بعد ايام فقط

19/8/2010، الراي، الكويت  
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  فلسطين مع نا ال يتناقض مع عالقات"إسرائيل"تقاربنا مع  :اليونانيمساعد وزير الخارجية  .62
-أعلن مساعد وزير الخارجيـة اليونـاني ديميتـري دروتـساس أن التقـارب اليونـاني               : )ب.ف  .ا  (
وقال دروتساس في   . ، ال يتناقض مع العالقات الوثيقة التي تقيمها اليونان مع العالم العربي             "إلسرائيليا"

كانت مفيدة جداً وناجحة ألننـا بلغنـا        "إن اجتماعات نتنياهو في اليومين الماضيين       " فالش"حديث إلذاعة   
ال يـؤثر فـي     "ف إن هذا التعاون     وأضا"" . إسرائيل"أهدافنا المحددة وهي تعميق العالقات والتعاون مع        

فتور العالقـات بـين     "وأضاف إن   ". تعاوننا الوثيق مع العالم العربي خصوصا مع أصدقائنا الفلسطينيين        
وشدد على أهمية وصول أعداد كبيرة      "" . إسرائيل"ال يشكل سبباً للتقارب السياسي مع       " إسرائيل"تركيا و 

  . إلى اليونان " اإلسرائيليين"من السياح 
199/8/2010، الخليج، الشارقة  

  
   حماس بمصادرة معداتها في خان يونستتهممنظمة طبية فرنسية  .63

الطبية الفرنسية غير الحكومية أمس األربعـاء حركـة         " هيلب دوكتورز "اتهمت منظمة    : ف ب   أ –غزة  
ـ   ) جنوب القطاع (بمصادرة معدات ووثائق طبية من مستوصفها في خان يونس          ) حماس( ا بعد أن أجبرته

  .على إغالقه في يونيو
التابعـة للحكومـة    (أربعة عناصر من وزارة الداخليـة       "إلى أن   " هيلب دوكتورز "وأشار بيان أصدرته    

دخلوا صباح الثالثاء المستوصف واستولوا على مواد معلوماتية وهواتف ومقاعد وأدوات مكتبية            ) المقالة
  ".لوملفات طبية، ورفضوا الحقا تقديم أي تفسير لهذا التدخ

وشددت المنظمة الفرنسية على أن المركز تخصص في معالجة األمراض المزمنة وأنـه اسـتقبل منـذ                 
  ".حوالى خمسة آالف مريض وقدمت عالجات مجانية إلى مرضى السكري" أبريل 30افتتاحه في 

نتهاء سبق أن خسرنا أدوية بقيمة آالف اليوروهات تعذر تقديمها قبل ا          "وقال رئيس المنظمة ريجي غاريغ      
 ألف يورو سددت ثمنها مدينتا ليل ودانكـرك         50صالحيتها، واآلن نتبلغ أننا خسرنا معدات تحليل بقيمة         

  ". مريض ينتظرون بانتظام عالجات حيوية800إننا قلقون حيال موظفينا و"وتابع , )" شمال فرنسا(
19/8/2010، الشرق، الدوحة  

   
  لى إيران سيؤدي إلى فوضى في الخليجع" إسرائيلي"أي هجوم : أمريكيمحلل استخباري  .64

سي " فيليب جيرالدي، وهو مسؤول سابق في وكالة االستخبارات المركزية األمريكية            كتب: )يو بي آي  .(
" إسرائيلي" هناك قرار يشق طريقه في الكونغرس يصادق على هجوم           ،"المحافظ األمريكي "لمجلة  " آي ايه 

الذهاب الى الحرب بالوكالة قبل أن تنجر الواليـات         "بمثابة  على إيران، والذي كتب جيرالدي أنه سيكون        
  " .المتحدة فوراً إلى نزاع عندما ترد طهران

يسخر المحافظون الجدد من قدرات إيران االنتقامية غير المتكافئة ويعتبرون أنها نتاج الخطاب المبـالغ               و
 إيران سيؤدي إلى فوضى فـي       على" إسرائيلي"وراى جيرالدي ان أي هجوم      " . إسرائيل"فيه المعادي ل  

 6يقدر اإلنفاق الفيدرالي اآلن بحوالي      : الخليج وإشعال حرب ثالثة تضاعف العجز في الميزانية األمريكية        
 ألف دوالر، والتكلفة    43 تريليون دوالر، والتكلفة لكل مواطن       13 .4 تريليون دوالر، والدين القومي      3.

  . ألف دوالر120لكل دافع ضرائب 
199/8/2010، لشارقةالخليج، ا  

  
   األميركي يستعيد توازنه- العربيالتبادل التجاري  .65

 بعد شبه االنهيار الذي تعّرضت له ،استعاد التبادل التجاري العربي األميركي:  محمد خالد-واشنطن 
الصادرات العربية العام الماضي، جراء عوامل أهمها اآلثار الكارثية ألزمة المال العالمية، والركود 
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 توازنه في النصف األول من السنة الحالية مقترباً من مستوى ما ،قتصادي الحاد في الواليات المتحدةاال
  .قبل األزمة، وفق ما أعلنته وزارة التجارة األميركية

 بليون 55 إلى اإلجمالية فانخفضت قيمتها 2009وشهدت الصادرات العربية إلى أميركا تراجعاً قاسياً في 
في المقابل . %53وبلغت نسبة االنخفاض غير المسبوق . 2008 بليوناً في 116دوالر مقارنة مع 

 بليون دوالر من 67اتخذت الواردات العربية من أميركا اتجاهاً مختلفاً تماماً بعدما ارتفعت قيمتها إلى 
  .%38 وبلغت الزيادة 2008 بليوناً في 49

 األميركي، برزت أهم -دل التجاري العربي ومن واقع الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في التبا
في ) %41( بليون دوالر 67تبعات اختالل التوازن في تراجع حصة المملكة من القيمة االجمالية من 

 بليون دوالر 11 ما أدى إلى انخفاض فائضها التجاري إلى 2009في ) %27( بليوناً 33 إلى 2008
إال أن الصادرات السعودية التي انخفضت في  .2008 بليوناً في 44العام الماضي مقارنة مع نحو 

 بليون دوالر، استعادت قوتها في 9.7 لتصل قيمتها هبوطاً إلى %64 بنسبة 2009النصف األول من 
أما الفائض التجاري السعودي .  بليون دوالر15 تقريباً لتتجاوز %57 مرتفعة 2010النصف األول من 

 فتضاعف هذه السنة إلى 2009في الشهور الستة األولى من  من قيمته %80الذي خسر ما يزيد على 
  . بليون دوالر9.5

 األميركي تطورات مشابهة ساهمت في إعادة التوازن إلى التبادل -وشهد الميزان التجاري العراقي 
 األميركي ال سيما بعدما قفزت قيمة الصادرات العراقية في النصف األول من السنة -التجاري العربي 

 200وجراء انخفاض قيمة الواردات العراقية بنحو  .%44 باليين دوالر مرتفعة 7ة إلى أكثر من الحالي
  . بليون دوالر6.3مليون دوالر تضاعف الفائض التجاري العراقي وبلغ نحو 

 األميركي في تفاصيله، باستثناء زيادة طفيفة سجلتها -وتكرر األمر ذاته في الميزان التجاري الجزائري 
 باليين دوالر ما 7وتضاعفت قيمة صادرات الجزائر إلى السوق األميركية لتبلغ . ت الجزائريةالواردا

  . بليون دوالر6.6 بالغاً %80ساهم في ارتفاع الفائض التجاري 
 األميركي من ارتفاع استهالك الوقود -ووفقاً لوزارة الطاقة األميركية، استفاد التبادل التجاري العربي 

وعلى رغم الغموض .  ألف برميل يومياً خالل الفصل الثاني من السنة380تحدة بنحو في الواليات الم
المحيط بآفاق نمو االقتصاد األميركي في الشهور الستة المقبلة، إال أن الوزارة توقعت زيادة في 

  . ألف برميل يومياً للعام بأكمله140االستهالك المحلي بمعدل 
  19/8/2010الحياة، لندن، 
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  بشير موسى نافع. د
منذ مباحثات مدريد في مطلع التسعينات، واختيار قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية القاطع سـلوك نهـج                

مفاوضات عربية جماعيـة    . التفاوض، لم يتبق صنف من المفاوضات لم يجربه المفاوضون الفلسطينيون         
فاوضات مسارات ثنائية تحت مظلة أردنية في واشنطن، ومفاوضات سرية في عدد            في مؤتمر مدريد، م   

من العواصم األوروبية، أثبتت أوسلو في النهاية أنها األكثر مناسبة للتوصل إلى اتفاق سالم، أو باألحرى                
  . إطار فضفاض التفاقية سالم

 الفلسطينيون أن األمور لم تكن      وبالرغم من التفاؤل الذي صاحب التوقيع على أوسلو، فسرعان ما أدرك          
مرة في القاهرة أو شرم الـشيخ برعايـة         . بالسهولة التي ظنوها؛ وبدأت بالتالي مفاوضات من نوع آخر        

عربية، ومرة في واشنطن أو واي ريفر أو كامب ديفيد، برعاية أمريكية، ومرات عديـدة فـي ضـيافة                   
  . اإلسرائيليين المباشرة
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وإن كان ثمة وصف يمكن إطالقه على عهـد         .  لم يزد إال صعوبة وتعقيداً     ولكن مسار السالم منذ أوسلو    
بوش االبن، على اعتبار أن المفتاح كان دائماً في واشنطن وليس في مقر الحكومة اإلسرائيلية، فال بد أن                  
يكون زمن االنتقال من المفاوضات الشائكة والبطيئة إلى االنقالب الكلي في مسار التسوية، بعد أن نـزع        
عن السلطة الفلسطينية غاللة شريك عملية السالم والتفاوض، لتصبح مجرد أداة أمنية فـي يـد الدولـة                  

  . اإلسرائيلية
خالل زهاء العقدين من السالم التفاوضي، لم تستطع الحركة الوطنية الفلسطينية تحقيق ولو الحد األدنـى                

اتسع نطاق سلطة الحكم    . الم والتفاوض من األهداف التي افترضت أن من الممكن تحقيقها عبر عملية الس          
الذاتي لبعض الوقت خارج نطاق البداية المضحكة في غزة وأريحا، ولكن اتساع حدود خارطة السلطة ال                

  . يعني أنها أصبحت أكثر سيادة واستقالالً، أو أن شعبها أصبح أكثر أمناً واستقراراً
ال أقل سلطة، وشعبها أكثر عرضة لمخاطر القتل        الحقيقة، أن مرور الزمن على وجود السلطة لم يجعلها إ         

ولكن ثمة شيئاً آخر ال يقل أثراً في تقويض المنطق األساسي الذي استند إليه قرار               . واالعتقال والمطاردة 
  . الذهاب الحاسم إلى خيار التفاوض في مطلع التسعينات

 بعد حرب الخليج األولى وانهيـار       فلمن ال يذكر اآلن الجدل الذي ساد أوساط الحركة الوطنية الفلسطينية          
االتحاد السوفيتي، أسس قرار التسوية التفاوضية على فرضية أن انهيار الكتلة الشرقية واالتحاد السوفيتي              
قد جرد الفلسطينيين من حليف دولي كبير، وأن عليهم منذ اآلن، كما اختارت مصر الـسادات، منافـسة                  

ما أن حاجة الغرب للدولة العبرية خـالل سـنوات الحـرب            اإلسرائيليين على التقرب إلى واشنطن، سي     
الباردة تراجعت إلى حد كبير؛ وعلى فرضية أن الهجرة اليهودية من روسـيا، ودول أوروبـا الـشرقية                  

  . األخرى، باتت تهدد بقاء األرض الفلسطينية في الضفة والقطاع
ماضيين أقل تأثيراً في واشنطن عمـا       ما حدث، بالطبع، أن الفلسطينيين والعرب أصبحوا خالل العقدين ال         

كانوا عليه قبلها، وأن معدالت السيطرة اإلسرائيلية على أراضي الضفة الغربية قد تسارعت فـي ظـل                 
  . عملية السالم بأضعاف ما كانت عليه قبلها

اآلن يعود الفلسطينيون إلى جدل التفاوض من جديد، بعد سنوات إدارة بوش القاحلة، التـي خلـت فـي                   
  . ا من دفء المفاوضاتمعظمه

كانت المؤشرات التي أعطتها إدارة أوباما لتحقيق تسوية ما في الشرق األوسط مغرية بدون شك، ولكـن                 
وألن السقف الذي حددته إدارة أوباما كان مرتفعـاً         . أحداً ال يريد أن يرى أن المشكلة ليست في واشنطن         
ولذا، بدأت المفاوضات في إطار     . سقفها هي األخرى  في البداية، فقد اضطرت القيادة الفلسطينية إلى رفع         

تقريبي، كان يفترض أن يستطيع الوسيط األمريكي من خالله تحقيق تقدم كـاف إلطـالق المفاوضـات                 
ولكن إدارة أوباما سرعان ما تعلمت الدرس؛ فالطرف اإلسرائيلي أكثر عنـاداً ممـا حـسبت                . المباشرة

  . ر هشاشة مما بداواشنطن الجديدة، والطرف الفلسطيني أكث
وخلف ذلك كله ثمة حرب خاسرة في أفغانستان، ومتطلبات انسحاب من العراق، وملف نووي مستعص               

أنه أكثر استعصاء ممـا اعتقـد       ' الشرق األوسط 'كما هو دائماً، أثبت     . في إيران، وبوادر أزمة في لبنان     
.  المصالح األمريكيـة فـي المنطقـة       الرئيس األمريكي، الذي كان يطمح في بداية جديدة يعيد بها تأمين          

الضغط على الجانب الفلسطيني، باختصار، أيسر مناالً من الضغط على اإلسرائيليين، وخلف ذلـك كلـه     
  . العرب، الكفيلين بتوفير الغطاء' الحلفاء'هناك ما يكفي من األصدقاء و

شـرة، فالقيـادة الوطنيـة      لم يكن أبو مازن بحاجة لرسالة تهديد أمريكية ليذهب إلى المفاوضـات المبا            
الفلسطينية، وباختيارها المحض قبل عقدين من الزمان، تركت كل أوراق القوة سوى نهـج التفـاوض،                

  . والتفاوض في أكثر األوقات حتى لمجرد التفاوض
خالل أسابيع قليلة، ستبدأ المفاوضات المباشرة، وحتى إن استأنفت حكومة نتنياهو حركـة االسـتيطان،               

 هوادة منذ والدة سلطة الحكم الذاتي، فلن تجد القيادة التي يقف الرئيس عباس على رأسـها                 المستمرة بال 
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ولكن المفاوضات مع نتنياهو لن تكون أفضل من سابقتها مـع      . من الشجاعة ما يكفي إليقاف المفاوضات     
. مدريـد أولمرت، ومع من سبقوا أولمرت، منذ ألقى إسحق شامير خطاب اليقينات التوراتية في مؤتمر               

هذه ليست أزمة، وال حتى مجرد انعكاس لميزان قوى مختل، وميزان القوى مختل بالفعل، هـذا وضـع                  
  . أكثر سوءاً وانهياراً

لنتذكر أن اتفاق أوسلو عكس في جوهره تصوراَ إسرائيلياً لمستقبل العالقة بين الشعبين، ولم يكن اتفاقـاً                 
. لقومي اإلفريقي مع حكومة جنوب إفريقيا البيضاء، مـثالً        تفاوضياً بالمعنى المعروف، كاتفاق المؤتمر ا     

  : أراد اإلسرائيليون من اتفاق أوسلو
 أن يلقوا بأعباء الشعب المحتل، وليس األرض التي لم تكن محل تفاوض في أوسلو، سواء من ناحية                  -1

  شؤونهم اليومية أو الملف األمني، على كاهل إدارة فلسطينية؛ 
م مع الفلسطينيين أبواب المجال العربي واإلسالمي، سياسياً واقتصادياً وأمنياً؛ أي            أن تفتح حالة السال    -2

أن تعيد الدولة العبرية رسم دورها من حليف للغرب يركن إليه أثناء الحرب الباردة، إلى مركـز قـرار                   
ـ    . رئيس للمشرق كله   يم مـا  في السنوات العشر األولى لما بعد أوسلو، حاولت القيـادة الفلـسطينية تعظ

  . اعتقدته إيجابياً في االتفاق وتقليل ما رأته ضاراً
ولكن النتائج، كما أصبح واضحاً بمرور السنوات، كانت بالغة البؤس، بينما نجحت الدولة العبريـة فـي                 

عندما انفجرت االنتفاضة األولـى، لـم يـستطع         . تحقيق اختراقات جوهرية في صفوف الحركة الوطنية      
ى وحدة قيادته، وعندما حوصر في مقر قيادتـه ، حوصـر وحيـداً ورفاقـه                عرفات حتى المحافظة عل   

  . اآلخرون ينتظرون ما ستنجم عنه معركة كسر اإلرادات التي كانوا على يقين كامل من نهايتها
نجح اإلسرائيليون، بالتحكم الكامل في مصير السلطة، من جهة، وبوسائل الترغيب والقوة والقهر، مـن               

ض القطاع األكبر من قيادة الحركـة الوطنيـة، وإعـادة فـرض إطـار أوسـلو                 جهة أخرى، في تروي   
وهذه الشرائح الفلسطينية المروضة هي التي تولت القيادة منفـردة بعـد إطاحـة عرفـات،               . اإلسرائيلي

وتكفلت في مرحلة ما بعد عرفات بترويض القلة القليلة التي ظنت كما عرفات أن شيئاً ما إيجابياً يمكـن                   
  . ن عملية السالم التفاوضيأن يحصل م

. يعرف الجميع ما هو المقصود من عملية المفاوضات المباشرة؛ فليست ثمة أسرار تخفـى علـى أحـد                 
حكومة نتنياهو تريد تحسين وضعها في لعبة الكراسي الموسيقية السياسية داخل الدولة العبريـة، وعلـى    

  . المستويين اإلقليمي والدولي
وكالهما معاً يرغب في تـوفير      .  ما، بعد أن أصبحت أهدافها أكثر تواضعاً       وواشنطن تريد تحقيق إنجاز   

أما على  . متطلبات الضربة العسكرية للملف النووي اإليراني، في حال أصبح الخيار العسكري ضرورياً           
  . مستوى سلطة الحكم الذاتي، فلن يتغير الكثير

ها اتفاق أوسلو؛ وفي الضفة الغربيـة علـى         تدرك قيادة سلطة الحكم الذاتي حقيقة المسؤوليات التي فرض        
األقل، أثبتت حكومة السلطة منذ االنقسام بين الضفة وقطاع غزة أنها تتعهد هذه المسؤوليات بأقصى مـا                 

  . تستطيع من كفاءة وحزم
ثمة إدارة جيدة لشؤون أهالي الضفة اليومية، بل أن هناك ما يكفي من المؤشرات على أن وضع الـضفة               

ومن وقت آلخر يستعرض رئيس حكومـة       . بمعنى وضع األهالي وليس األرض، في تحسن      االقتصادي،  
  . السلطة إنجازات إدارته بتسجيل أرقام جديدة في كتاب أسبقية غينيس الشهير

وقد نجحت أجهزة السلطة األمنية في اإلمساك بالملف األمني كما ينبغي، بإشـراف وعـون أمـريكيين                 
 بحيث لم يعد بإمكان أي من مجموعات المقاومة، ليس تنفيـذ أو اإلعـداد               وتنسيق دائم مع اإلسرائيليين،   

  . لعمل ما، بل وحتى القيام بنشاطات خيرية أو اجتماعية محضة
الهدف الرئيس من اتفاق أوسلو تحقق في الضفة الغربية بالفعل، وليس على الدولة العبرية وشركائها في                

ى ال يتحول القطاع إلى مصدر تخريب وتهديد ألهداف         السلطة سوى إحكام الحصار على قطاع غزة، حت       
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صحيح أن عملية التطبيع واالنتشار اإلسرائيلي في المجالين العربي واإلسالمي قد تعثرت، ولكن             . أوسلو
  . هذه ليست مسؤولية الشريك الفلسطيني على أية حال

صول إلى مثل هذا الوضـع      لقد استقر وضع السلطة هذا منذ ما بعد الصدام مع حماس؛ بل إن السعي للو              
  . كان السبب الرئيس في انفجار الصراع على قطاع غزة، ومن ثم خسارة السلطة سيطرتها على القطاع

تعـرف قيـادة الـسلطة      . ال المفاوضات التقريبية، وال المباشرة المترقبة، ستغير شيئاً من هذا الوضـع           
تصور خسارة االمتيـازات البائـسة التـي        مسؤولياتها وتعرف حدودها؛ وألن طبقة السلطة الحاكمة ال ت        

يوفرها هذا الوضع اإللحاقي بالدولة العبرية، فلن تقـول ال للمفاوضـات مـن أجـل المفاوضـات، أو                   
  . المفاوضات من أجل تحسين المناخ اإلستراتيجي للسياستين األمريكية واإلسرائيلية

في مرحلتها  . ن وضع اإللحاق المشين   وهي بالتأكيد لن تفكر ولو للحظة في خيار حل السلطة والتخلص م           
كل ما في   . التي بدأت في منتصف الستينات، وصلت الحركة الوطنية الفلسطينية نهاية الطريق منذ زمن            

  .األمر أن جهة يعتد بها لم تصدر شهادة الوفاة بعد
  19/8/2010، مجلة العصر

  
  تجفيف ينابيع التدين في الضفة الغربية .67

  ياسر الزعاترة
حافظ مدينة نابلس جبريل البكري إلى االنفتاح ونبذ التزمت الديني، جاء رئيس وزراء السلطة              بعد دعوة م  

إن الحاجة ملحة للعمل على وضع حد للعديد من مظاهر التزمت التـي باتـت               "ليؤكد نفس المسار بقوله     
  ".تلف أوساط المدارس والجامعات الفلسطينية

لتدين في المجتمع الفلسطيني، وهي السياسة التي انطلقـت         يأتي ذلك في سياق العمل على تجفيف ينابيع ا        
، ثم حصلت على شهادات تزكية من عدد من         "سياسة تجفيف الينابيع  "من تونس خالل الثمانينيات بمسمى      

الدول الغربية بعد نجاحها الظاهر، قبل أن تبدأ الصحوة في استعادة بعض حضورها في المجتمع رغـم                 
  .أنف النظام

فـي  ) النسبي بالطبع (ء إلى الكثير من دقة المالحظة كي يدرك مالمح االنحسار التدريجي            ال يحتاج المر  
مد التدين في المجتمع الفلسطيني خالل السنوات األخيرة، األمر الذي له صلة بالسياسة الرسـمية التـي                 

خلص مـن   ترى أن برنامجها سيبقى مهددا بالتراجع، وربما باالنهيار بين لحظة وأخرى إذا لم يجر الـت               
  .منظومة التدين في المجتمع، وأقله تحجيمها إلى حد كبير

ربما قيل إن ذلك جزء ال يتجزأ من منحنى التراجع الذي وسم الصحوة في أكثر أجزاء العالم العربـي،                   
وهو ما يبدو صحيحا بهذا القدر أو ذاك، لكن ذلك لم يحدث بمحض الصدفة، وإنما جـاء نتـاج سياسـة              

تلك الصحوة خطرا على األنظمة، في حين كانت الواليات المتحدة والغـرب قـد              رسمية أخذت ترى في     
أخذوا ينظرون إليها بالكثير من الريبة، ولو شذ نظام عربي مثال عن مسار التحجيم لشاهدنا الفارق دون                 

  .شك
د محمـو "في السياق الفلسطيني يمكن القول إن فلسفة المسار الجديد الذي اختطته السلطة خالل مرحلـة                

تتلخص في أنه من الصعب إقناع المواطن الفلسطيني باسـتبدال قـضية الـوطن              "  سالم فياض  -عباس  
المقدس والتحرير بمسألة الرفاه والرواتب، في ظل صحوة دينية حقيقية، وال بد لتمريرها من نشر ثقافـة                 

  .من نوع مختلف على الصعيد الديني والتعليمي واالجتماعي، وبالضرورة الوطني
مؤكد أن زمن انتفاضة األقصى قد شهد الكثير من الصعود في مد التدين في المجتمع الفلـسطيني،                 من ال 

وكانت ظاهرة االستشهاديين هي التجلي األبرز لذلك الصعود، ومعه حركة المساجد وانتـشار الخطـاب               
  .1987اإلسالمي على نحو لم يسبق له مثيل حتى أيام االنتفاضة األولى التي اندلعت نهاية عام 
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ال خالف على أن الصحوة الدينية قد شملت معظم العالم العربي واإلسالمي، لكن كثيرين ال ينتبهون إلى                 
أن ذلك قد تم في جزء أساسي منه بتأثير من انتفاضة األقصى أيضا، إلى جانب الهجمة الغربيـة علـى                    

لمتحدة، التي شهدت أشرس    أيلول في الواليات ا   /اإلسالم والمسلمين إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر       
  .تجلياتها في احتالل أفغانستان ثم العراق

في هذا السياق، أدرك رموز السلطة أن االنتقال بالوعي الشعبي من زمن الجهاد والـشهادة والتحريـر                 
لصاحبه نتنياهو، وما ينطوي عليه من قـيم جديـدة،          " السالم االقتصادي "واألقصى والمقدسات إلى زمن     

  .في المزاج العام، وهو ما يستدعي استهداف مد التدين بوصفه النقيض لذلك الزمنيتطلب تغييرا 
  

والحال أن مسيرة تحجيم مد التدين في المجتمع الفلسطيني خالل السنوات األخيرة لم تعد من النوع الذي                 
ر مـن   يتحرك في الخفاء، بحيث ال يدركه الناس، إذ إنها تتم على قدم وساق في وضح النهار، وعلى أكث                 

  .صعيد
تبدأ مسيرة التحجيم من المساجد التي هي عنوان الصحوة والرافد األساسي لها، حيـث تمـت الـسيطرة           
عليها أوال من خالل إقالة أكثر األئمة والخطباء القادرين على تعبئة الناس في االتجاه الصحيح، وغالبيتهم                

اء الجدد، أو من تبقى من الطاقم القديم        بالطبع من حركة حماس أو من أنصارها، كما منع األئمة والخطب          
  .بحسب المفهوم اإلسرائيلي" التحريض"من 

حين قال  ) 15/12/2009(وهذا ما أكده الرئيس الفلسطيني نفسه في لقاء مع صحيفة هآرتس اإلسرائيلية             
كان علينا أن نوقـف الهجمـات اإلرهابيـة،         . لقد فرضت خريطة الطريق مطالب من جميع األطراف       "

على الـرغم مـن أن اللجنـة        . لذا تعال وانظر ما قد فعلنا     . اف بإسرائيل وحتى وقف التحريض    االعتر
قالوا إن هناك مـشكلة فـي       . المشتركة لمكافحة التحريض لم تعد فعالة، فقد عملنا ونعمل ضد التحريض          

  ".اليوم لم يعد هناك المزيد من التحريض في أي مسجد. التحريض خالل خطب الجمعة في المساجد
لم يتوقف األمر عند مسألة الخطباء واألئمة، بل شمل مراقبة الناس داخل تلك المساجد، بحيـث يجـري                  
استدعاء كل من يقوم بأي نشاط خارج السياق، كما تجري مراقبة أية تجمعات يمكن أن تشتم منها رائحة                  

  .التسييس
 أنصار حمـاس الـذين      وقد وصل الحال حد خوف الناس من التردد على المساجد بشكل دائم، خصوصا            

  .يالحقون بشكل يومي
هو ال  (قيل الكثير فيما يتصل باإلجراءات التي اتخذها وزير األوقاف محمود الهباش فيما يتعلق بالمساجد               

، وقد أنكر هو ما نشرته صـحيفة يـديعوت أحرونـوت اإلسـرائيلية              )يأخذ قرارات وإنما يتلقى أوامر    
  .توطنينبخصوص خفض صوت األذان خشية إزعاج المس

  .لكن عموم المواقف األخرى ذات الصلة بالمساجد ووزارة األوقاف ليست من النوع الذي يمكن إنكاره
لم يتوقف األمر عند المساجد، بل شمل ذلك عمليات المالحقة التي تعرضت لها سائر الجمعيات الخيرية                

ال دور القرآن ولجان الزكـاة،      واالجتماعية التي تساهم في نشر التدين في المجتمع الفلسطيني، وكذلك ح          
وجميعها وضعت تحت إدارة أناس غير ذوي صلة، بل يذهب بعضهم في االتجاه المناقض مـن حيـث                  

  .التفكير والتوجه في كثير من األحيان
إلى جانب المساجد، تمت السيطرة على الوضع التعليمي، حيث تعرض المعلمون الذين تشتم منهم رائحة               

، تعرضوا لإلقالة واالسـتبعاد، بينمـا جـرى     )يشمل ذلك المعلمات أيضا   (سالمي  التسييس في االتجاه اإل   
  .تكريس خطاب خاص في المدارس ال يسمح باستعادة الوضع القديم، بل يبرر الوضع الجديد

ربما لم يصل األمر حد تغيير المناهج بشكل جذري إلى اآلن، ولكن العملية التعليمية بذاتها لم تسلم مـن                   
  .هوية والتوجه بحيث تكف عن إنتاج وعي وطني وإسالمي يتمرد على االحتاللتغيير في ال
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الجامعات التي كانت هي حاضنة التدين ومنبعه الرئيسي في المجتمع الفلسطيني تعرضت لحملة شرسـة               
التي كانت شـعلة    -أيضا، وذلك عبر استهداف الكتل اإلسالمية ورموزها، حيث لم يعد بوسع تلك الكتل              

  .م أي فعاليات يمكنها التأثير في المجتمع المحيط تنظي-نشاط
ولعلنا نشير هنا إلى أن الجامعات في الضفة الغربية كانت حاضنة التدين بالفعل، وهـي التـي أنتجـت                   
االنتفاضة األولى والثانية، وهي التي كانت تؤثر في المجتمع المحيط بشكل دائم، ال سيما جامعة النجـاح                 

  .امعة بير زيت وسائر الجامعات األخرىفي مدينة نابلس، وكذلك ج
هناك ما يتعلق بالسلوك العام، حيث جرى تشجيع سائر الممارسات التي تتناقض مع حركة التـدين فـي                  
المجتمع، وقد تابع الجميع حركة افتتاح النوادي الليلية والبارات في عدد من المدن الفلسطينية الكبيـرة،                

  .هم وكتبت عنها الصحافة اإلسرائيليةوهي حركة لفتت انتباه الصهاينة أنفس
وهذه المظاهر غابت تماما خالل انتفاضة األقصى، وربما قبل ذلك، خالفا لما كان عليه الحـال خـالل                  
الستينيات والسبعينيات، األمر الذي كان يتم برعاية المحتلين الذين يدركون أهميتها لمعركة السيطرة على              

  .المجتمع الفلسطيني
، "أن اهللا يزع بالسلطان ما ال يـزع بـالقرآن         "ن الخليفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه         ورد في األثر ع   

وعندما تتحرك السلطة بكل أدواتها في اتجاه مواجهة حالة التدين، وتعزيز االتجاه اآلخر، فإن المجتمـع                
لطابع المـسيس  سيتأثر من دون شك، كما أن استخدام بعض الدوائر السلفية التقليدية لمواجهة التدين ذي ا      

كما تمثله حركة حماس سيساهم في األمر بهذا القدر أو ذاك، األمر الذي يتكرر في عـدد مـن الـدول                     
  .العربية، في حين تستخدم أخرى النموذج الصوفي

ولنتخيل كيف تروج تلك الدوائر لمحمود عباس بوصفه وليا لألمر الذي ال يجوز مجرد انتقاده في العلن                 
، وهي دوائر تتلقى الدعم من الخارج والفتاوى كذلك، في حين تحظى بـدعم              )يهفضال عن الخروج عل   (

  .، فيما يتوقف حال انتهائها)إذا انتهت بالطبع(السلطة وأجهزتها، األمر الذي سيستمر حتى تنتهي المهمة 
م ، لكن المجتمع الفلسطيني لن يستـسل      "خطة تجفيف الينابيع الجديدة   "من الصعب الجزم بمآل هذه الخطة       

لهذا المسار الذي يحمل بذور فشله من دون شك، حتى لو مّر لبعض الوقت، ال سيما أن سياسة الرشـوة                    
لن تطال الجميع، بل ستخدم فئة دون أخرى، بل ربما فئـة علـى حـساب                ) الرفاه االقتصادي (المعتمدة  
  .األخرى

بحيث يمكن شطبه بـسهولة،     أما األهم فهو أن الوعي الديني في المجتمع الفلسطيني ليس بتلك السطحية             
كما أن حيوية ذلك المجتمع سترفض مقايضة الوطن والكرامة والتحرير بمساعدات المانحين، لكن ذلك ال               
ينبغي أن يدفع المؤمنين إلى التهاون في مواجهة هذه الخطة كي ال تذهب بعيدا في ضرب األسس التـي                   

  .تمكن المجتمع الفلسطيني من مواجهة عدوه وتحرير أرضه
  18/8/210، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  جدل الحقوق المدنية للفلسطينيين .68

  راسم المدهون
  هل تحتمل الحقوق المدنية لفلسطينيي لبنان الالجئين كّل هذا الذي نقرأ ونسمع؟

يبدو السؤال حائرا متلعثما في ضوضاء سياسية تطلق قذائف في اتجاهات عديدة وال توفر حتى األوهام،                
  . وبقايا الريبة الطائفية وهواجسها التي من طبائعها تضخيم األشياءوالتخرصات،

األسبوعان الماضيان كانا حافلين ببعض هذا، بل بالكثير منه، حتى بالخارج عن النص الطائفي البـائس                
ذاته، إلى الدرجة التي بات منطقيا ومفهوما أن نتوقع البعض أن يطالب بشكل صريح واضح بترانـسفير                 

  .لبنانلفلسطينيي 
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نقول ذلك ونحن نشهد كرنفال الكراهية المعتم، والذاهب بالجدل الصحي نحو ثقافة الحرب اللبنانية، حتى               
على الرغم من أن حال الفلسطينيين في لبنان كان بائسا منذ البدايات األولى، ورغم يقين العبي السيرك                 

 الفلسطينية على الدولـة والـسلم األهلـي،         "التعّديات"السياسي أنهم يقلبون المعادلة بإطالق تخوفاتهم من        
  .ومحاولتهم إقناع اآلخرين أن حجب الحقوق جاء بسبب تلك التعّديات، وليس العكس

الفلسطينيون في لبنان هم في غالبيتهم من المسلمين، وهنا بالذات مشكلتهم مع بعض من الذين ال ينامون                 
  . المعادلة اللبنانيةمن هاجس تجنيس الفلسطينيين، وإدخالهم طائفة أخرى في

شكرا لألستاذ وليد جنبالط، العروبي الذي أطلق مشروع منح الجئي لبنان الفلسطينيين حقوقهم المدنيـة،               
  .وفتح باب الجدل والحوار حوله

وشكرا لدولة الرئيس سعد الحريري الذي يلقي بثقل تيار المستقبل مع إنصاف الفلسطينيين، وانتشالهم من               
  .لعوز واليأس، والبحث عن منافذ للهجرةغيتوات البطالة وا

  .وشكرا لكل القوى الديمقراطية اللبنانية التي دعمت وتدعم ذلك كلّه
  ولكن، عن أية حقوق مدنية نتحدث؟

  وكيف هي حال الفلسطينيين في لبنان؟
  .في الراهن هناك أكثر من سبعين مهنة وحرفة يحظر على الفلسطينيين العمل بها رسميا

هذه المهن االختصاصية يحتاج    : بة، كاألطباء والمهندسين والمحامين فلها حساباتها الخاصة        أما مهن النخ  
وبكالم مباشر ال يستطيع مـن      . امتهانها لعضوية النقابات التي تمثّلها، والتي تنحصر عضويتها باللبنانيين        

راضي اللبنانية باعتباره   نال شهادة الطب أو الهندسة أو القانون من الفلسطينيين أن يمارس مهنته على األ             
هنا بالذات ال يلحظ القانون اللبناني أية خصوصية للفلسطيني تمنحه استثناء عن بقية األجانب مع               . أجنبيا  

علمنا أن ال أجانب أصال يقصدون لبنان للعمل كأطباء أو مهندسين أو محامين، مـا يجعلنـا نتـيقن أن                    
  .المعنيين بالمنع هم من الفلسطينيين حصرا

 الذاكرة الشعبية الفلسطينية فال تزال تحفظ الكثير من أشكال الحصار والتضييق إن لم نقل التنكيل التي                 أما
 وحتى دخول التنظيمات الفلسطينية إلـى تلـك المخيمـات،           1948تعرض لها أبناء المخيمات منذ عام       

فعلى سبيل المثـال ال     . يةكما يعلن بفزع رافضو منح الفلسطينيين حقوقهم المدن       " جزر أمنية "وتحولها إلى   
الحصر ظل الفلسطينيون في مخيماتهم مجبرين على تسجيل أي ضيف يأتيهم من مخيم آخر عند الـدرك                 

  !!!!ومخافر الشرطة، وظّل ممنوعا عليهم ترميم بيوتهم، أو تعليق هوائي تلفزيون 
  .التملُك والتوريث: على أن هذا كلّه تفاصيل تهون أمام المعضلة الكبرى

بالذات تمنع القوانين اللبنانية الفلسطيني من امتالك بيت، أّي بيت، بما في ذلك بيته في المخيم، أمـا                  هنا  
عند وفاته فال يحقُ لورثته االنتفاع به كمسكن، ما فتح الباب ألشكال مشروعة من التحايل ومنها التنازل                 

 في البيت، وكان من بين تلك الجهات        عن البيت لجهة لبنانية معترف بها تقوم بدورها بالسماح لهم بالبقاء          
  .األوقاف اإلسالمية وغيرها

ال أظن أن حديث الحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين في لبنـان مناسـبة إلثـارة الخروقـات األمنيـة                 
الفلسطينية لهيبة الدولة اللبنانية سنوات السبعينات، وحتى اجتياح إسرائيل للبنان وبيروت صـيف العـام               

 الحديث مقام آخر، ونحن لسنا ممن يبّررون تلك التجاوزات أو يدافعون عنها، رغم أنهـا                ، فلذلك 1982
  .للحقيقة جاءت الحقة للظلم الفادح الذي عاشه الجئو لبنان الفلسطينيين لسنوات طوال

الفلسطينيون في سوريا الجارة األقرب للبنان يتمتعون بكّل الحقوق التي يتمتع بها المـواطن الـسوري،                
ون الواجبات ذاتها، فهم يحق لهم العمل في الوظائف الحكومية الرسمية، وامـتالك بيـت ومحـل                 ويؤد

تجاري، مثلما يؤّدون خدمة العلم جنودا وضباطا في جيش التحرير الفلسطيني، ولم نسمع طيلـة اثنـين                 
ة عاشـتها  وستين عاما عن شكل ما من أشكال التمييز ضدهم كفلسطينيين بالرغم من تقلّبات سياسية عديد 

  .سوريا خالل تلك العقود الطويلة
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سيقول كثر هنا أن للبنان خصوصياته التي ال يشاركه فيها بلد عربي آخر، وهو قول ال يخلو من وجاهة                   
هل المطالبـة بمـنح     : في بعض وجوهه، ولكنه أيضا قول يساق لتبرير حرمان غير شرعي وال إنساني            

  الحقوق المدنية ستخُل بالتوازن الطائفي؟
هنا بالذات ستنطلق مدافع الرافضين بشعارات رفض التوطين، والتحذير منـه، وسـتنطلق روايـات ال                

  .تحصى عن مشروعات باتت قيد التنفيذ لتوطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
منـذ  : من يستمع لهذه الحجج سيتذكر أنها كانت موجودة منذ البدايات األولى للنكبة الفلسطينية الكبـرى                

ع سنوات خمسينات القرن الفائت انطلقت تحذيرات جهات محددة لم تتغير إلى اليـوم مـن مخـاطر             مطل
التوطين، وظّل هاجس التوطين حاضرا في أدبيات سياسية وثقافة تربوية داومت عليها تلـك الجهـات،                

  .حتى باتت جزءا رئيسا من تراثها
  ما الحل إذن في استعصاء كهذا؟

ال بد للخروج من النفق المظلم مـن معادلـة   : ني اللبناني يحتاج إلى دور عربيهنا أعتقد أن الجدل اللبنا    
جديدة ألوضاع الفلسطينيين في لبنان، معادلة بضمانات عربية تنصف اللبنانيين وتطمئن مـن يحملـون               
هواجس الخوف والحذر على أن تلك الحقوق ال تشكّل مّسا بالسيادة اللبنانية، وال تشكّل خروجـا علـى                  

  .نهاقواني
  هل نحتاج إلى طائف ودوحة فلسطينية لبنانية؟

  .ربما نعم
نقول ذلك ونحن نرى ونسمع استنفار البعض لرفض الحقوق المدنية للفلسطينيين، وتصعيد الرفض لحـد               
اعتباره ضمانة الستقالل لبنان وسيادته، وهي حالة ال نراها قابلة للتغير بدرجة تسمح بسن قوانين جديدة                

الفلسطينيين في لبنان، وتمكنهم من ممارسة حياتهم بدرجات أعلى من الحريـة والقـدرة              ترفع الظلم عن    
  .على الحركة، وتحصيل قوت يومهم بكرامة

ذلك وحده يفتح الباب إلعادة تأهيل المخيمات الفلسطينية، وزجها في الحياة المدنية العـصرية، وإنهـاء                
  .البطالة، ومنح شباب المخيمات األمل والطمأنينة

ا غير ذلك فليس سوى التنابذ وتأجيج الخالفات وإعادة أجواء ومناخات مراحل سياسية لعلّها األسوأ في                أم
  .تاريخ لبنان الحديث كلّه، وذلك بالتأكيد ما ال يتمناه أحد في الشعبين اللبناني والفلسطيني على السواء

  19/8/2010، المستقبل، بيروت
  

  حدث عسكري باعث على الصدمة .69
  " هآرتس"ر  تحريهيئة

فهي ال ترى أي مانع في أن تعـرض فـي صـفحتها علـى               . عيدن أفرجيل ال تفهم على ماذا الصخب      
الـصور  : "على حد قولهـا . الفيسبورك صورها، مبتسمة ومبتهجة، الى جانب معتقلين فلسطينيين مقيدين    

  ".الفترة الجميلة في حياتي"لـ " تعكس تجربة عسكرية
عرض المعتقلين كحيوانات أليفة، ينبغي النعدام فهمهـا ان يبعـث علـى             أكثر من الصور نفسها، التي ت     

 ويحتمل انه كان في محيطها جنود آخرون، مـشكوك أن           –يمكن التقدير ان من صورها ايضا       . الصدمة
  . تجربة شقاوة" العرض"تكون مجندة واحدة كلفت بحراسة المعتقلين، قد رأى في هذا 

ت سنوات االحتالل، وفيها يعتبر السجناء الفلسطينيون دون البشر،         هذه تجربة تعكس ثقافة نمت في عشرا      
هذه ثقافة تنشيء ظواهر منفرة مثل ترقيص السجناء، اجبارهم على غناء           . موضع تنكيل او مصدر تسلية    

  ". النشيد الوطني للوحدة"او " اناشيد الوطن"
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.  الى جانب فريسته المصادة    جعلهم شخوص للتدريب على اللكمات او التصوير كما يصور الصياد نفسه          
تجارب من هذا النوع ال تختلف عن تلك التي صدمت العالم عندما نـشرت صـور جنـود ومجنـدات                    

  . امريكيين ينكلون بسجناء عراقيين في سجن ابو غريب قبل بضع سنوات
ن ، التي على أي حال تعاني م      )إسرائيل(اشكالية الصور ليست فقط في أنها تلحق ضررا جسيما بصورة           

من الخطأ ايضا التركيز فقط على سلوك المجنـدة، التـي           . تآكل متواصل كنتيجة لالحتالل في المناطق     
يجب التركيز على المعايير المرفوضـة التـي تمثلهـا صـور            . نشرت الصور المخجلة على االنترنت    

  ". نحطم الصمت"افرجيل، وصور اخرى نشرتها امس منظمة 
لذين ال ينجحوا في أن يغرسوا في جنودهم قيمـا انـسانية مجـدها              سلسلة الصور تكشف اهمال القادة، ا     

من الحيـوي   . الجيش االسرائيلي دوما وسعى الى االبراز من خاللها للفارق بينه وبين الجيوش االخرى            
اقرار اجراءات واضحة وحازمة ال تضع مجاال للشك لدى الجنود حول ما هو مسموح به وما هو ممنوع                  

في الوحدات توضح بانه لن يكـون تـسامح او          " روح القائد "لة المعتقلين، وتثبيت    في كل ما يتعلق بمعام    
محظور أن تذكر اهانة المعتقلين الفلسطينيين بانها الفترة الجميلة في حيـاة       . صبر تجاه مثل هذه الظواهر    

  .جنود الجيش االسرائيلي
  "هآرتس"

  18/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  :كاريكاتير .70
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