
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  هنية يدعو وفدا قياديا من فتح لعقد لقاء مع حركة حماس لبحث ملف المصالحة
  كلينتون تدعو إلى مفاوضات مباشرة في واشنطن في الثاني من أيلول

  مل لبيان اللجنة الرباعية بشأن المفاوضات المباشرةالنص الكا
  العودة للمفاوضات مع االحتالل ستعود بالحالة الفلسطينية لدائرة التيه: الرشق

  انتهاكات للقانون الدولي في الضفة وغزة: لجنة التحقيق الفلسطينية في تقرير غولدستون

لمنظمة التحرير اللجنة التنفيذية 
تقبل الدعوة إلطالق المفاوضات 

  المباشرة
  

  3ص...

 1887 21/8/2010السبت 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1887:         العدد       21/8/2010السبت  :التاريخ

    :السلطة
 4  هنية يدعو وفدا قياديا من فتح لعقد لقاء مع حركة حماس لبحث ملف المصالحة.2
 5  وسط أفقر األسر" اإلفطار"هنية يتناول .3
 5  للقانون الدولي في الضفة وغزةانتهاكات : لجنة التحقيق الفلسطينية في تقرير غولدستون.4
 6   تريد المفاوضات مظلة لمواصلة االستيطان " إسرائيل ":ماهر غنيم.5
 6  مصطفى البرغوثي ينتقد استئناف المفاوضات المباشرة.6
 6   رته المواثيق الدوليةحق التملك أق: عبد اهللا عبد اهللا.7
 7   خالل خطبة الجمعةالهباش يهاجم حماس.8

    
    :المقاومة

 7  العودة للمفاوضات مع االحتالل ستعود بالحالة الفلسطينية لدائرة التيه: الرشق.9
 7  "تكريس هيمنة"شكلي وإعالن كلينتون استئناف المفاوضات " فيذيةالتن"اجتماع : الجهاد.10
 8  المفاوضاتفي هناك نقاط إيجابية في بيان الرباعية تعزز فرص المشاركة : دحالن.11
 8   جلسة حوار مع حماس ستعقد اليوم لبحث المصالحة الوطنية: فتح.12
 8  بالشروط الوطنية" فتح"حماس حريصة على المصالحة مع : البردويل.13
 9  "الدولة المؤقتة"بيان الرباعية قبول ضمني باالستيطان والحصار و: "الشعبية".14
 9   إيجابي لكنه غير كافنيين في لبنان حول حق العمل للالجئين الفلسطيما أقر: فتح.15
 9  نن في لبنافلسطينييجئين الإجازة العمل لال تنوه بإقرار" جبهة التحرير".16
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 9  نتنياهو يعلن ترحيبه بدعوة الواليات المتحدة الى بدء المفاوضات المباشرة.17
 10  السفينة التي ستنطلق من لبنان هي استفزاز عدواني وسنعترضها: باراك.18
 10   رئيسا لهيئة األركان اإلسرائيليةغالنتباراك سيعين .19
 10  رة االتفاق على إقامة دولة فلسطينيةالليكود وصل إلى قناعة بضرو: وزير مقرب من نتنياهو.20
 11   الشرطة االسرائيلية تفرج عن حاخام حلل قتل غير اليهود.21
 11  ضابط إسرائيلي في االحتياط يعترف بأنه سرب وثيقة غالنت لإلعالم": معاريف".22
 12   "قبر يوسف"مان يطالبان بإعادة بناء حاخا.23
 12  تضاف الى مناهج المدارس الثانوية اإلسرائيلية" تعزيز العمليات العسكرية".24
 12   حزب اهللا وحماس بعدم تجنيد شبابهم للعمل المسلحب يطالعضو الكنسيت مسعود غنايم.25
    

    :ض، الشعباألر
 13  ألف مصٍل في األقصى في يوم الجمعة الثاني من رمضان150أكثر من ": مؤسسة األقصى".26
 13   بلعينقمع مناهضي الجدار في الجيش اإلسرائيلي ي.27
 14  في المعصرة والولجة" الجـدار" متظاهراً خالل مسيرتين ضد 25إصابة .28
 14   أسر بال مأوى تسيطر على مبنى تابع لحكومة هنية: غزة.29
 14  أجواء غزة الرمضانية تتأثر بموجة الحر وارتفاع األسعار وانقطاع التيار الكهربائي.30
 15  يستعدون لتنظيم فعاليات احتجاجية لمعرفة السقف الزمني إلبعادهم الى غزة" المهد "مبعدو.31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1887:         العدد       21/8/2010السبت  :التاريخ

 15   البارد مخيم نهر يسمح باستئناف إعادة بناء الجزء الجديد من اللبنانيالجيش.32
 15  "ليبان بوست"عبر يين في لبنان معامالت الالجئين الفلسطين تشيد بإجراء "شاهد".33
 16  2020 تسعى لتغيير معالم القدس لتصبح مدينة يهودية بحلول "إسرائيل":خطيب المسجد االقصى.34
  16  يليبئر السبع بهدف بناء مجمع تجاري إسرائبانتهاك حرمة المقبرة التركية : "مؤسسة األقصى".35
  16  ادارة سجن النقب تقلص كميات الطعام وتفاقم معاناة االسرى": نادي االسير".36
   

   : األردن
 17 "المفاوضات المباشرة" للمشاركة في إطالق  من كلينتونالعاهل األردني يتلقى دعوة.37
   

   : لبنان
 17  خطوة لتصويب العالقة وتحصين السلم ما أنجزناه بشأن حق العمل للفلسطينيين:ربحبطرس .38
 18   خطوة ضرورية في لبنان الفلسطينيين الالجئينتسهيل أمور :ميقاتينجيب .39
 19  "قبل حصول الفلسطيني على الضمانلتأمين عمل للبنانيين : "مارونيإيلي .40
 19  ته إخالء سبيل االشيخ حسن في انتظار محاكم: عند مدخل نهر الباردبعد يومين على اعتقاله.41
 20  رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني : في ذكرى إحراق المسجد األقصى قبانيالمفتي.42
   

   :عربي، إسالمي
 20  سياسيون عرب يطالبون من اإلسكندرية بوقف االستيطان.43
 20    بطائرات هيرون في تركيا؟"إسرائيل"كيف تتحكم .44
   

   :دولي
 20 ني من أيلولكلينتون تدعو إلى مفاوضات مباشرة في واشنطن في الثا.45
 21  المباشرةالنص الكامل لبيان اللجنة الرباعية بشأن المفاوضات.46
 22 والسلطة على إطالق المفاوضات المباشرة" إسرائيل"دول غربية تهنأ .47
 22 لى غزةباإلبحار إ" مريم"قبرص لن تسمح لسفينة .48
    

    :حوارات ومقاالت
 23  فايز رشيد... ومسؤولية أبو مازن.. تصفية القضية.49
 24  عريب الرنتاوي... السميك؟» المفاوضات المباشرة«ما الذي سيجري خلف ستار .50
 26  نقوال ناصر... ياز إلى الحيادمن االنح: الهند وفلسطين.51
    

  29  :كاريكاتير
***  

  
  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقبل الدعوة إلطالق المفاوضات المباشرة .1

 اللجنة التنفيذية لمنظمـة     ، أن رام اهللا ،  20/8/2010،  )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية     ذكرت  
الفلسطينية، أعلنت موافقتها على استئناف المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وعلـى             التحرير  

  .سبتمبر القادم/حضور االجتماع الذي دعي إليه عبر السيدة وزيرة الخارجية األميركية في مطلع أيلول 
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على أساس  'عباس،  وجاء في بيان للجنة التنفيذية عقب اجتماع عقدته في رام اهللا برئاسة الرئيس محمود               
بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي صدر، اليوم، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية تعلـن                 
موافقتها على استئناف المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع النهائي، وعلى حضور االجتماع الذي دعي              

  .'ل سبتمبر القادمإليه عبر السيدة وزيرة الخارجية األميركية في مطلع أيلو
إننا ومن منطلق تأكيد اللجنة الرباعية في بيانها األخير على التزامهـا الكامـل ببياناتهـا                ': وتابع البيان 

السابقة، بما يشمل دعوتها الطرفين للتصرف على أساس القانون الدولي، والسـيما االلتـزام بخارطـة                
 الشامل لجميع األنـشطة االسـتيطانية، وذلـك         الطريق وكذلك تأكيد اللجنة الرباعية على وقف إسرائيل       

باإلضافة لتأكيد اللجنة الرباعية على عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وإننـا               
وبناء على ذلك كله، نعرب عن قبولنا للدعوة إلطالق مفاوضات مباشرة بشأن كافة قضايا الوضع الدائم                

  .ن عام واحدفورا وبما يكفل إنجازها في غضو
واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيانها أن إسرائيل إذا امتنعت عن الوقف التام لجميع األنشطة االسـتيطانية                

  .في األرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، فإنها تهدد بالتالي استمرار المفاوضات المباشرة
 امـين سـر اللجنـة التنفيذيـة          ياسر عبد ربه،   ، أن وكاالت عن   21/8/2010،  األيام، رام اهللا   وأضافت

للمنظمة، قال ان عدم التزام اسرائيل بوقف كامل للبناء االستيطاني على االراضي التي تحتلها سيعرض               
  .المحادثات للخطر

من جهته، قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، امس، ان الجانب الفلسطيني سينسحب مـن               
يل والمقرر ان تبدأ الشهر القادم اذا أعلنت الحكومة االسرائيلية عـن            محادثات السالم المباشرة مع اسرائ    

  .بناء مستوطنات جديدة
وقال عريقات ان أي بناء اسرائيلي جديد على االراضي المحتلة سيدفع الفلـسطينيين لالنـسحاب مـن                 

  .المحادثات التي ينتظر أن تجرى بوساطة الواليات المتحدة
 أنه اذا قررت الحكومة االسرائيلية االعالن عن مناقصات جديدة فـي       وأضاف عريقات في مدينة رام اهللا     

  . ايلول لبناء مستوطنات فإن الجانب الفلسطيني لن يتمكن من مواصلة المحادثات62
  

  هنية يدعو وفدا قياديا من فتح لعقد لقاء مع حركة حماس لبحث ملف المصالحة .2
المتواجد في قطاع غزة إلى االجتماع مع       " فتح"كة  دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وفد حر       

بعد انتهاء أيام بيت عزاء اللواء أمين الهندي مدير عام جهاز المخابرات الفلسطينية             " حماس"قيادة حركة   
  . ، للحديث في أمور تتعلق بالمصالحة2010-8-17السابق الذي وافته المنية مساء الثالثاء 

-19ء اللواء الهندي في مدينة غزة، في وقت متأخر مساء الخمـيس             وقال هنية خالل زيارته لبيت عزا     
" نحن ال نقبل بما يحدث، وحماس     .. نريد أن نجلس للحديث حول المصالحة بعد انتهاء العزاء        : "8-2010

وأضـاف هنيـة    ". ، ويجب أن تقوم العالقة بيننا على االحترام المتبادل والشراكة السياسية          "فتح"ال تلغي   
زكريا األغا، ومسؤول التعبئة والتنظـيم فـي الحركـة          " فتح"لعضو اللجنة المركزية لحركة     أثناء حديثه   

نحن ال نقبل بما    .. تعالوا نتفاهم على نقاط يتم التوقيع عليها      : "وعضو اللجنة المركزية عبد اهللا اإلفرنجي     
وتـابع  ". بقةيحدث، ولكن من الصعب أن نبني مصالحة، ونوقع على ورقة ناقصة، ونكرر التجارب السا             

نريد تحقيق مصالحة حقيقية ألنها ضرورة وطنية ويجب أن تقوم علـى أسـس جيـدة                : "رئيس الوزراء 
  ". لشعب يمر في مرحلة تحرر وطني

إن زيارة حركة حمـاس لبيـت العـزاء    : "من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لفتح عبد اهللا اإلفرنجي   
نريـد أن   : "، وأضـاف  " خطوات أخرى في طريق المصالحة     خطوة طيبة منها، ونأمل من اهللا أن يتبعها       

  ". نتفاهم فالجميع يريد المصالحة والفرصة موجودة
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ورافق هنية في زيارته لبيت عزاء الهندي، نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا، ووزير الداخليـة فتحـي                 
 العمـل أحمـد     حماد، وأمين عام مجلس الوزراء محمد عوض، ووزير العدل محمد فرج الغول، ووزير            

الكرد، ووزير األوقاف طالب أبو شعر، ووزير األشغال العامة واإلسكان يوسف المنسي، والقياديان في              
  . خليل الحية، وأيمن طه" حماس"

موافقة حركتـه علـى     " فتح"وفي ذات السياق؛ أكد الدكتور صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة            
في غزة وبحث سبل إنجـاز      " حماس"عيل هنية لعقد لقاء مع قادة       الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء إسما     

اللقاء سـيجري   : "2010-8-20وقال بسيسو في تصريحات أدلى بها الجمعة        . المصالحة وإنهاء االنقسام  
من أجل البحث عن مخارج تنهـي االنقـسام وتحقـق           " حماس"و" فتح"يوم غد السبت بحضور قادة من       

  ". المصالحة
  20/8/2010،  الينموقع فلسطين أون

  
  وسط أفقر األسر" اإلفطار"هنية يتناول  .3

، طعام اإلفطار خالل شـهر      2010-8-19تناول رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة إسماعيل هنية الخميس         
 أفراد  8وتعيش العائلة المكونة من     . رمضان الكريم، في أحد أفقر منازل الالجئين الفقيرة في قطاع غزة          

والرطوبة بداخله سيدة الموقف، حيث ال يوجد به تهويـة أو        ,  متر مربع  20ته عن   في بيت ال يزيد مساح    
وال يوجد في البيت غيرها     , وينام رب األسرة وزوجته وأبنائه الستة في غرفة واحدة        , حتى مدخل للشمس  

  . والحمام الصغير في مدخل البيت
تياجات هذه العائلة وتقـديم مـساعدة       تعليماته لمكتبه الخاص بمتابعة اح    " هنية"وقد أعطى رئيس الوزراء     

موتور كهربائي ومروحة للتهوية ومواد تموينية      (عاجلة لهم من مكتب رئيس الوزراء الخاص مكونة من          
  .كمساعدة عاجلة) وفواكه وحاجيات لألطفال

كما قدم هنية لرب األسرة مساعدة مالية عاجلة وأعطى تعليماتـه بتوظيـف رب األسـرة فـي إحـدى             
وتناول رئيس الوزراء مع العائلة طعام اإلفطار الذي قدمه أيضا لهم مكتب رئـيس              , حكوميةالوزارات ال 

  .الوزراء
  20/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  انتهاكات للقانون الدولي في الضفة وغزة: لجنة التحقيق الفلسطينية في تقرير غولدستون .4

 إبراهيم خريشة أن تقرير لجنة التحقيق المستقلة         كشف وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الدكتور      :رام اهللا 
، 2008في توصيات تقرير لجنة غولدستون الخاصة بالحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة نهايـة عـام                

وقال إن اللجنة التي ترأسها القاضـي المـستقل   .سجلت انتهاكات للقانون الدولي في الضفة الغربية وغزة   
ة األمن في الضفة ضد المتظاهرين، وسجلت انتهاكـات حركـة           عيسى أبو شرار سجلت انتهاكات أجهز     

في غزة في اطالق النار على مدنيين فلسطينيين، وفي اطالق الصواريخ على مناطق مدنيـة               » حماس«
قدمت تقريرها بصورة منفصلة الى مجلـس حقـوق   » حماس«أن » الحياة«وأوضح خريشة ل    .إسرائيلية

 بررت اطالق الصواريخ على إسرائيل أثناء الحرب قائلة في التقرير           اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وانها    
إن اعتراف حمـاس بـأن الـصواريخ ال         «: وأضاف. »صواريخ بدائية ال تستطيع تحديد أهدافها     «انها  

تستطيع تحديد أهدافها يعطي ذريعة للجهات الدولية إلدانتها ألن الصواريخ التي ال تستطيع تحديد أهدافها               
وتابع إن إسرائيل تجاهلت توصيات تقريـر غولدسـتون         .»ائية وتحمل إمكانية إصابة مدنيين    تتسم بالعشو 

بتشكيل لجان تحقيق، وأجرت تحقيقاً في الشرطة الجنائية، ولم تشكل لجنة تحقيق مـستقلة كمـا فعلـت                  
  .السلطة الفلسطينية

  21/8/2010، الحياة، لندن
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  اصلة االستيطانتريد المفاوضات مظلة لمو" إسرائيل ":ماهر غنيم .5

تدلل معلومات بحوزة الجانب الفلسطيني على أن الهدف الحقيقـي لحكومـة             : منتصر حمدان  -رام اهللا   
الكيان من استئناف المفاوضات هو استثمارها كمظلة مجدداً لتشريع وتسريع االسـتيطان فـي القـدس                

ة تسيير األعمال الفلـسطينية     ويؤكد وزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان في حكوم       . والضفة الغربية   
أن هناك مخاطر كبيرة تهدد الشعب الفلسطيني من خالل مخططات االستيطان بما            ” الخليج”ماهر غنيم ل  

فيها جدار الفصل العنصري، وقال إن الخطورة ستكون أكبر إذا ما اكتمل الجدار من الغـرب والـشرق                  
ربع، موضحاً أن اكتمال الجدار يعني عزل        كيلو متر م   1064األمر الذي يعني أن طوله سيكون حوالي        

  .” إسرائيل”من الضفة وضمها ل% 44
، وقال إن مواصلة    ”على تنفيذها ” إسرائيل“إن ما يجري في القدس يؤشر إلى كارثة حقيقية تعمل           “وتابع  

االستيطان والجدار يؤكد على أهمية الموقف الفلسطيني المتمسك بضرورة وقـف االسـتيطان وأهميـة               
 وحسب قرارات   1967حزيران  /خطوط الرابع من يونيو   ” إسرائيل“بتحديد الحدود بما يعني قبول      التمسك  

  .الشرعية الدولية كحدود للدولة الفلسطينية المستقلة وذلك قبل العودة للمفاوضات المباشرة 
 فإن عـدد    2010وحسب تقرير فلسطيني حديث أعده مركز المعلومات لشؤون الجدار واالستيطان لعام ،           

  . مستوطنة في الضفة، تتركز في محافظة القدس 189آب الحالي بلغ /المستوطنات حتى أغسطس
وأكد عبداهللا عبداهللا الباحث والمختص في جمع المعلومات حول االسـتيطان والمحاضـر فـي جامعـة                 
بيرزيت والمشرف على إعداد التقرير، أن أكبر مسافة يقطعها الجدار وأكبر مـساحة مـسطحات بنـاء                 

  . كم 137توطنات هي في محافظة القدس حيث يصل طوله إلى للمس
  21/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  مصطفى البرغوثي ينتقد استئناف المفاوضات المباشرة .6

اعتبر األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مـصطفى البرغـوثي، أمـس، أن           : )آي.بي  .يو  (
من دون وقف االستيطان وتحديد مرجعية ملزمـة لهـا          ” رائيلإس“الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع      

الـدعوة  “وقـال البرغـوثي إن        . 2000سيؤدي إلى فشل أكبر وأخطر مما جرى في كامب ديفيد عام            
للمفاوضات لم تشر بشكل واضح لمرجعياتها وتركت هذه المرجعية في حالة من الغمـوض              ) األمريكية(

ورأى أن الحديث عن مفاوضـات مـن دون   . ”يطان قبل بدء المفاوضاتالتام ولم تؤكد وقفاً شامالً لالست     
من دون تحديد آليـات     ” اإلسرائيلي“القبول بالشرط   “شروط مسبقة ومن دون التزام بالقانون الدولي يعني         

  .”ومرجعيات واضحة للتفاوض
  21/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  حق التملك أقرته المواثيق الدولية: عبد اهللا عبد اهللا .7

في لبنان عبد اهللا عبد اهللا إقرار مجلس النواب اللبناني إجازة           » منظمة التحرير الفلسطينية  «وصف ممثل   
شمل هذا القانون حرية انضمام الفلسطيني إلـى المهـن          «وأمل لو   . العمل للفلسطينيين بالخطوة اإليجابية   

  . »الحرة، ليصبح في إمكانه ممارسة مهنته من خالل عضويته النقابية
أزالت عقبات كانت السبب في حرمان الفلسطيني من مثل هذه الحقوق، كشطب            «عتبر أن هذه الخطوة     وا

اشتراط المعاملة بالمثل التي كانت تستعمل في السابق لحرمان الفلسطيني من حق العمل على األراضـي                
ما كان هذا الحق مباحـاً      جاء منقوصاً لناحية حق التملك العقاري مثالً، فبعد       «، معتبراً أن القرار     »اللبنانية

 صدر قانون حرمه منه، واستطراداً حرم أبناء الفلسطيني الذي كـان يملـك          2001للفلسطيني حتى العام    
  . »منزالً من أن يرثه بعد وفاة مالكه
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أن هذا االمر محرم من الناحية الدينية ألن اإلرث مشروع في كل الشرائع السماوية،              «ولفت عبد اهللا الى     
أن حق اإلنسان في تملك سكن من الحقوق األساسية التي أقرتها المواثيق الدوليـة المتعلقـة                إضافة إلى   

الفلسطيني لن ينسى حقه في فلسطين وحق العودة لمجرد أن يرتاح وضـعه             «وأكد أن   . »بحقوق اإلنسان 
  . »األسري

  21/8/2010، السفير، بيروت
  

     خالل خطبة الجمعةالهباش يهاجم حماس .8
وساوى ” حماس“هاجم وزير األوقاف في الحكومة االنتقالية محمود الهباش، أمس، بشدة           : الضفة الغربية 

وقال خالل خطبـة الجمعـة فـي مـسجد          . ، متهماً إياها بمحاربة المساجد والدين     ”إسرائيل“بينها وبين   
 من يحرق بيوت اهللا أو يعتدي عليهـا ال يمكـن أن           “التشريفات برام اهللا بحضور الرئيس محمود عباس        

  .تكون له صفة مسلم، فال فرق بين من أحرق المسجد األقصى ومسجدي ياسوف واللبن الشرقية 
  21/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  العودة للمفاوضات مع االحتالل ستعود بالحالة الفلسطينية لدائرة التيه: الرشق .9

ية، الداعي إلى عودة انتقد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق بيان الرباعية الدول: دمشق
المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في العاصمة األمريكية واشنطن، دون تحديد موقف 

  .واضح من سياسات االحتالل، وعلى رأسها الحصار واالستيطان والتهويد
دة لطاولة إن بيان الرباعية الدولية والداعي للعو"قدس برس "الرشق، في تصريحات خاصة لـ : وقال

المفاوضات المباشرة، لم يأت بجديد، فقد جاء ليعيد المكرر على المنوال ذاته في لغة فضفاضة ال رصيد 
لها على أرض الواقع وتفتقر للمصداقية السياسية وحتى األخالقية، حين دعا بيانها للبدء بالمفاوضات 

ألمريكي باراك أوباما، ودون أن المباشرة في واشنطن في الثاني من الشهر المقبل بحضور الرئيس ا
يحدد موقف واضح وحازماً من سياسات االحتالل، وخصوصاً منها الحصار الظالم الجائر على قطاع 
غزة والمتواصل منذ عدة سنوات، كما واستمرار عمليات االستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس، 

االعتداء على الحرمات  كما حدث في تجريف والتي أكلت اليابس قبل األخضر، بل وامتدت باتجاه 
  ".في القدس المحتلة) مأمن اهللا(أجزاء من مقبرة 

للوضع المستعصي بعد تنامي المواقف ) تخريجة(إن بيان اللجنة الرباعية الدولية جاء كـ : "وأضاف
  ".واالصطفافات الفلسطينية الرافضة للعودة لطاولة المفاوضات

لتغطية موقفها " فتح"لم يكن سوى ورقة التوت التي أعطيت لسلطة "ية الدولية وأكد الرشق أن بيان الرباع
العاجز والمكشوف، واستئنافهم لمهزلة المفاوضات دون تحقيق أيا من الشروط التي وضعوها سواء وقف 

  . االستيطان أو تحديد مرجعيات وغيره
  21/8/2010قدس برس، 

  
  "تكريس هيمنة"لينتون استئناف المفاوضات شكلي وإعالن ك" التنفيذية"اجتماع : الجهاد .10

شكلي، وما يتمخض "، اجتماع الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنه حركة الجهادعدت : غزة
يعكس تفرد فريق المصالح الذاتية المنتفع من "، مشيرة إلى أنه "عنه ال يمثل اإلجماع الوطني والشعبي

" قدس برس"الحركة في تصريح وصل بوقال مصدر مسؤول  ".نقسامالمفاوضات وبقاء االحتالل واال
إن قرار وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون استئناف المفاوضات المباشرة بين : نسخة منه

  ."دارتها على تحقيق مصالح إسرائيلتكريس هيمنة ودليل لحرص إ"إسرائيل وفريق التفاوض الفلسطيني 
  21/8/2010قدس برس، 
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  المفاوضاتفي هناك نقاط إيجابية في بيان الرباعية تعزز فرص المشاركة : الندح .11

، ومفوض اإلعالم والثقافة فيها محمد دحالن، أن اللجنة "فتح"أكد عضو اللجنة المركزية لحركة : رام اهللا
لصت مسودة بيان الرباعية الدولية، وأنها خ) 19/8(المركزية للحركة ناقشت في اجتماعها أمس الخميس 

  .إلى رأي رفعته للرئيس محمود عباس
بأن ) 20/8(ونقل مصدر إعالمي فلسطيني تابع للسلطة الفلسطينية، عن دحالن تأكيده اليوم الجمعة 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستتخذ القرار النهائي من البيان خالل اجتماع لها لهذا 
وذكر دحالن  . قد تعقد جلسات تشاورية أخرى لمتابعة الموقفالغرض، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية

الماضي في موسكو، والمتضمن ) مارس( آذار 19أن الرباعية كانت قد أكدت على بيانها الصادر في 
الدعوة إلى وقف االستيطان والهدم، ولسقف زمني للمفاوضات ولمرجعيات عملية السالم، ووصف ذلك 

  .، على حد تعبيره"تعزز فرص المشاركة الفلسطينية في المفاوضات"نها ، قال بأ"نقاط إيجابية"بأنه 
  20/8/2010قدس برس، 

  
  جلسة حوار مع حماس ستعقد اليوم لبحث المصالحة الوطنية : فتح .12

» حماس«و » فتح«أن جلسة حوار ستعقد اليوم بين حركتي » الحياة«علمت :  جيهان الحسيني–القاهرة 
صخر بسيسو الذي يقود وفد حركته في » فتح«جنة المركزية لحركة وقال عضو الل. في قطاع غزة

جلسة الحوار، إنه تم االتفاق على عقد هذه الجلسة عندما تناول رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية هذا 
األمر أول من أمس خالل العزاء الذي أقيم في غزة لرئيس جهاز االستخبارات الفلسطيني السابق اللواء 

  .نديأمين اله
: ، أجاب»فتح«أميركياً يحول دون إنجاز المصالحة من جانب حركة » فيتو«وعما يتردد من أن هناك 

في الوقت نفسه، هناك من يقول إن إيران تمنع حماس من اتخاذ قرار التوقيع على ورقة المصالحة «
ل إعاقة ال أخفي أن هناك قوى وأطرافاً خارجية تحاول الضغط على كال الطرفين من أج(...) 

المصالحة، لكننا سنضع كل هذا جانباً وسنسعى معاً من أجل إحراز تقدم في الحوار، فإذا تمكنا من 
تحقيق ما يوصلنا إلى اتفاق، فقد نجحنا في تحقيق إنجاز كبير، وإذا لم نتمكن من ذلك، فإن الخلل فينا 

حية سيقود وفد الحركة إلى خليل ال» حماس«يذكر أن القيادي البارز في . »نحن وليس لدى اآلخرين
  .جلسة الحوار

  21/8/2010، الحياة، لندن
  

  بالشروط الوطنية" فتح"حماس حريصة على المصالحة مع : البردويل .13
أعرب القيادي في حركة حماس الدكتور صالح البردويل عن أمله في أن يكون اللقاء العابر : الرباط

يس حكومة الوحدة الوطنية المقالة اسماعيل هنية في غزة بين رئ) 19/8(الذي جمع مساء أمس الخميس 
فاتحة خير لمعاودة بحث مخارج سياسية واقعية إلنجاز " فتح"وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة 

  . المصالحة بين الطرفين بشروط فلسطينية وطنية
لالزمة قدمت كل التسهيالت ا" حماس"أن حركة " قدس برس"وأكد البردويل في تصريحات خاصة لـ

لجنازة اللواء أمين الهندي وللعزاء، ثم ذهب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة اسماعيل هنية على رأس 
  . الشروط الوطنيةضمنوجدد البردويل موقف حماس المتمسك بالمصالحة، ولكن  .وفد لتقديم العزاء

  20/8/2010قدس برس، 
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  "الدولة المؤقتة"والحصار وبيان الرباعية قبول ضمني باالستيطان : "الشعبية" .14
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيان الرباعية الدولية ينطوي على قبول ضمني وتشريع : غزة

لالستيطان والحصار ومشروع الدولة المؤقتة ويمثل تنازالً عن بيانها في آذار الماضي الذي أكد على أن 
يسمى بالنمو الطبيعي في مدينة القدس واألراضي االستيطان غير شرعي وطالب بوقفه بما في ذلك ما 

  .و إقامة الدولة الفلسطينية عليها1967المحتلة وبإنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ورأت الجبهة في هذا البيان مجرد كالم في كالم وشعارات فارغة عن السالم ومساً خطيرا بثوابت 

 واالستقالل وتقرير المصير وهبوطا و تنازالً عن قرارات الشرعية وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة
  .الدولية وحتى عن بنود المبادرة العربية على عالتها وليس له أي قيمة قانونية ملزمة لحكومة االحتالل 

 21/8/2010، وكالة سما اإلخبارية
  

   غير كاف إيجابي لكنه حول حق العمل للالجئين الفلسطينيين في لبنانما أقر: فتح .15
في اقليم لبنان رفعت شناعة القرار الذي صدر بالتوافق بين القوى اللبنانية " فتح"اعتبر أمين سر حركة 

خطوة ايجابية لكنها غير كافية يجب أن يبنى عليها في المستقبل القريب من خالل الحوار مع الجانب "
  ."هناك قضايا أخرى مثل موضوع التملك"، مشيرا الى ان "الفلسطيني

إقرار حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان لم يعط الحقوق المدنية "واوضح في تصريح امس، ان 
يكون الموضوع الفلسطيني وحقوقه "وتمنى ان ". واإلجتماعية المطلوبة، لكنه بداية تصلح للبناء عليها

  ".المدنية موضع اجماع للقوى اللبنانية وليس صراع
مخيمات هو موضوع قيد البحث عند طرف فلسطيني معين ألن أطراف السالح خارج ال"ولفت الى ان 

نحن معنيون وملزمون بضبط السالح داخل "، مؤكدا "منظمة التحرير الفلسطينية غير معنية بهذا السالح
المخيمات وهناك آلية نجحت بالتوافق بين الجميع، إليجاد مناخ أمني جيد متعاون مع األجهزة األمنية 

 حالة من السلم األهلي في المخيمات والجوار اللبناني، لكن ما يحصل خارج المخيمات اللبنانية لخلق
  ".خاضع للحوار بين األطراف التي تمتلك السالح

  21/8/2010، المستقبل، بيروت
  

  نن في لبنافلسطينييجئين الإجازة العمل لال تنوه بإقرار" جبهة التحرير" .16
ر مجلس النواب اقتراح قانون إجازة العمل لالجئين الفلسطينيين إقرا"بـ" التحرير الفلسطينية"نوهت جبهة 

منح إجازة العمل "ورأى عضو المكتب السياسي للجبهة عباس الجمعة في تصريح امس، ان  ".في لبنان
لالجئين الفلسطينيين وإعفاءهم من الرسوم والمعاملة بالمثل وتشكيل صندوق للضمان االجتماعي الستفادة 

ني من بدل نهاية الخدمة وإصابات العمل خطوة جيدة وضعت حجر األساس للتعامل مع العامل الفلسطي
حق التملك هو حق انساني كسائر الرعايا العرب في لبنان وسوف "، معتبرا ان "مسألة الوجود الفلسطيني

ه نسعى مع كافة القوى والشخصيات من اجل العمل إلقرار بقية الحقوق وأولها حق التملك الذي حرم من
  ".2001الفلسطينيون منذ عام 

   21/8/2010المستقبل، بيروت، 
   

  نتنياهو يعلن ترحيبه بدعوة الواليات المتحدة الى بدء المفاوضات المباشرة .17
 باسم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو قال انه امتحدث ، أن 21/8/2010، 48موقع عربذكر 

وقال بيان اصدره .  اف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيينرحب بدعوة الواليات المتحدة الى استئن
يرحب رئيس الوزراء نتنياهو بدعوة الواليات المتحدة لبدء مفاوضات مباشرة بدون "مكتب نتنياهو 
" دعا الى مفاوضات مباشرة خالل العام ونصف العام الماضيين"واضاف أن نتنياهو ."  شروط مسبقة
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وقال ".  د بالتوضيح االمريكي بأن المفاوضات ستكون بدون شروط مسبقةسعي"وأن الزعيم االسرائيلي 
التوصل الى اتفاق يشكل تحديا صعبا " مضيفا أن " تريد اسرائيل اجراء محادثات جادة وشاملة"البيان 

تأتي الى المحادثات برغبة حقيقية في التوصل الى اتفاق سالم "وتابع ان اسرائيل سوف ".  ولكنه ممكن
    ." عبين سيحمي مصالح االمن القومي االسرائيلي وعلى رأسها االمنبين الش

مارك ريغيف المتحدث باسم نتنياهو قال  عن وكاالت، أن 21/8/2010، الخليج، الشارقةوأضافت 
هو أن تعرف أنها ستكون مقبولة ” إسرائيل“أول شيء تريده “لشبكة سي إن إن اإلخبارية األمريكية إن 

كيان غير شرعي حينئذ ” إسرائيل“إذا استمرت الدول العربية في القول إن . قة كجزء شرعي في المنط
ستسعى . القضية الرئيسية الثانية هي األمن “وأضاف أن . ” اسألهم أي نوع من السالم يعرضونه علينا

التي كانت هدفاً للصواريخ التي تطلق عليها من غزة للتوصل إلى اتفاقيات محكمة بخصوص ” إسرائيل“
  .” من في اتفاقية السالماأل
  

  السفينة التي ستنطلق من لبنان هي استفزاز عدواني وسنعترضها: باراك .18
هدد وزير األمن اإلسرائيلي، ايهود باراك، اليوم بإعتراض السفينتين اللبنانيتين لكسر الحصار المفروض 

فينة المزمع إبحارها من لبنان الس: "وزارة األمن) الجمعة(على قطاع غزة؟  وقال في بيان أصدرته اليوم 
، وأضاف باراك محذّرا من اختراق "ال تمتّ بصلة للقضايا اإلنسانية، بل تشكّل عملية استفزاز معادية

إذا أصر اُألسطول القدوم، مناقضا إعالننا الحصار : "األسطول القادم للحصار اإلسرائيلي على غزة
كما نادى ".  عرض لألسطول وتحويل مساره إلى ميناء أسدودالجاري على غزة، ستضطر إسرائيل، بالتّ

باراك الحكومة اللبنانية عبر بيان وزارة الحربية الذي أصدره اليوم بعدم السماح ألسطول المعونات 
وكسر الحصار على غزة باالنطالق من الشّواطئ اللبنانية، كما وبذات اآلن توجه الوزير باراك للعناصر 

 ذات التأثير على لبنان بمطالبة األخيرة بوقف انطالق السفينة المخطّط نحو مدينة غزة الدولية
ة، تضع نصب عينيها قتل : "المحاصرة، معلّالً األمر بأنت لمعاونة منظّمة إرهابيدة ُأعهذه العملي

  ".  المواطنين اإلسرائيليين
  21/8/2010، 48موقع عرب

  
  هيئة األركان اإلسرائيلية رئيسا لغالنتباراك سيعين  .19

 قالت مصادر اسرائيلية إن وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك قد حسم خياراته باتجاه تعيين :رام اهللا
 الرئيس العشرين لهيئة األركان اإلسرائيلية، وذلك "نتاليؤاف غ"قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال 
 ".غالنت"حالي غابي اشكنازي والفضيحة التي عرفت باسم وثيقة رغم المعارضة الشديدة لرئيس الهيئة ال

وسيعلن ذلك رسميا قبل حلول عيد رأس السنة العبرية، مؤكدة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أيد 
  .هذه التوصيفة التي ستبقى مرتبطة بموافقة الحكومة وإقرار الكنيست حتى يصبح التعيين رسميا ونهائيا

  21/8/2010، الغد، عمان
  

  الليكود وصل إلى قناعة بضرورة االتفاق على إقامة دولة فلسطينية: وزير مقرب من نتنياهو .20
أعلن أحد الوزراء المقربين من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حزب الليكود : تل أبيب

ين على أساس إقامة دولة وصل إلى قناعة تامة بأنه من الضروري إنجاح مسيرة السالم مع الفلسطيني
  .فلسطينية إلى جانب إسرائيل

وقال ميخائيل ايتان، المعروف بأنه من قادة الليكود الذين يحظون بالشعبية وينظر إليه كأحد السياسيين 
 شهرا لم 16النادرين في استقامتهم في اليمين وهو مقرب من نتنياهو، إن الفترة التي مضت وطولها 

 عمل خاللها على إقناع رفاقه في الليكود بأن ما قاله في بداية حكمه عن قبول تذهب سدى وإن نتنياهو
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فهذا ما يجمع عليه العالم وليس بمقدور إسرائيل أن تقول شيئا وتفعل . مبدأ الدولتين للشعبين، كان صادقا
ئيلية عليا ألن من الغباء االعتقاد بأنه من الممكن خداع العالم طوال الوقت، وهناك مصلحة إسرا«عكسه، 

  .»في التقدم نحو المفاوضات الجادة والمباشرة
 شخصية من قادة الليكود وغيره من األحزاب 1300وأعلن ايتان في رسالة وجهها باسمه الشخصي إلى 

اليمينية، أنه قرر تأسيس مجموعة دعم لتشجيع نتنياهو على المضي قدما في هذا االتجاه، حتى يذهب إلى 
وقوته ال تنبع من اليسار في حكومته أو المعارضة الليبرالية واليسارية . هو قويمفاوضة الفلسطينيين و

  .فحسب، بل أيضا من معسكره اليميني في األساس
  21/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  الشرطة االسرائيلية تفرج عن حاخام حلل قتل غير اليهود  .21

ن شارك في تأليف كتاب يعدد الحاالت أفرجت الشرطة االسرائيلية عن حاخام مستوط:  أ ف ب-القدس 
  . التي يسمح فيها بقتل غير اليهود، بمن فيهم االطفال، وذلك بعيد ساعات من اعتقاله الخميس

التي يسكنها مستوطنون » يتسحار«وكانت الشرطة اعتقلت الحاخام يوسف اليتسور من مستوطنة 
التي » هونينو«وأعلنت منظمة . والعنفمتشددون شمال الضفة الغربية بتهمة التحريض على الكراهية 

تولت الدفاع عن الحاخام وتضم حقوقيين يمينيين متطرفين، في بيان امس ان محكمة مدينة ريشون 
  .لتسيون الواقعة جنوب تل ابيب امرت بإطالق الحاخام، آخذة على الشرطة عدم استدعائه اوالً الستجوابه

  21/8/2010، الحياة، لندن
  

  إسرائيلي في االحتياط يعترف بأنه سرب وثيقة غالنت لإلعالمضابط ": معاريف" .22
أن مقربا جدا من قائد الجبهة الشمالية الجنرال غادي آيزنكوت هو من قام » معاريف«كشفت صحيفة 

. بتسريب الوثيقة إلى التلفزيون اإلسرائيلي وأن ضابطا آخر برتبة عميد هو من عمد لتزوير الوثيقة
وال ثالثة شهور دارت بين قادة الجيش عدة صيغ لهذه الوثيقة، التي وصفها وزير وبينت التحقيقات أنه ط

  . الدفاع إيهود باراك بأنها رمت لتعطيل إجراءات تعيين رئيس أركان جديد للجيش اإلسرائيلي
وقد أصدرت الشرطة اإلسرائيلية أمس، أمر اعتقال بحق رجل أعمال إسرائيلي يحمل رتبة مقدم أو عقيد 

ومن المقرر اعتقال الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، فور عودته من . ش قام بتزوير الوثيقةفي الجي
وكان باراك اتصل بالمفتش العام للشرطة اإلسرائيلية الجنرال دافيد كوهين ورئيس شعبة . الخارج

عملهم «وقال أن . التحقيقات واالستخبارات العميد يؤآف سجلوفيتش وهنئهما على إنجازات التحقيق
السريع والجوهري حال دون محاولة قذرة لتشويش إجراءات اتخاذ القرارات اإللزامية في دولة سوية 

  . »عن طريق إطالق شائعات ووثائق مزورة
ويلمح هذا . »رجال غوالني«فالشخص الذي أمرت الشرطة اإلسرائيلية باعتقاله يعتبر مقربا من 

  . »غوالني«الذي سبق وقاد لواء التوصيف إلى رئيس األركان غابي أشكنازي 
نشرت أمس، أن الرجل الذي وقف خلف تسريب الوثيقة إلى وسائل اإلعالم ليس » معاريف«وكانت 

وتزداد المسألة تعقيدا عند معرفة أن سيبوني هو رئيس قسم في . سوى العميد احتياط غابي سيبوني
ب من الجنرال آيزنكوت قائد الجبهة مركز دراسات األمن القومي في جامعة تل أبيب وأنه صديق مقر

ونقلت اعتراف سيبوني بأنه من قام بإيصال الوثيقة إلى وسائل اإلعالم، وتأكيده في الوقت ذاته . الشمالية
  . بأنه ليس واضع الوثيقة أو مشارك في صياغتها

  21/8/2010، السفير، بيروت
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  " قبر يوسف"حاخامان يطالبان بإعادة بناء  .23

" قبر يوسف"اثنان من كبار حاخامات اليهود، نداء طالبوا من خالله بإعادة بناء ما أسموه  وجه :الناصرة
  ".توطين اليهود في مدن فلسطينية"في نابلس، فيما دعت منظمات يهودية إلى 

ويقع ما يسمى بقبر يوسف قرب قرية بالطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ويزعم اليهود 
قع يضم قبر النبي يوسف عليه السالم، فيما يؤكد أهالي الحي أن القبر هو ألحد أئمة البلدة أن هذا المو

  .1979ويدعى يوسف دويكات، وقد كان القبر مسجدا للمسلمين قبل استيالء االحتالل عليه العام 
ينة نابلس، بزيارة ما يسمى عند اليهود بقبر يوسف في مد" يونا ميتزجير"و" شلومو عمار"وقام الحاخامان 

والكنيس اليهودي بمدنية أريحا، وذلك ألول مرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وقد وجها نداء مشتركاً 
  .إلى إعادة بناء موقع القبر، وفقاً لما نشره موقع القناة السابعة اإلسرائيلية

يه الموافقة على غير أن المصدر أوضح أن مكتب االتصال اإلسرائيلي بنابلس يعد لليوم الذي ستصدر ف
البتكار ما ُأشير " مركز جامعة آرييل"تجديد الموقع، حيث يتعاون المكتب مع دائرة الهندسة المعمارية في 

  .، وفقاً للمصدر"بناء بمعايير عالية وجمالية تتواءم مع أهمية الموقع لليهود"إليه كخطط 
بزيارة " كور) أريحا(جيريكو "و" شيخيم"ورحبت اثنتان من الجماعات اليهودية المتطرفة وهما 

  ".بداية لبذل الجهود إلعادة اليهود إلى كلتا المدينتين"الحاخامين، وعبرتا عن أملهما بأن تجسد 
  21/8/2010، الغد، عمان

  
  تضاف الى مناهج المدارس الثانوية اإلسرائيلية" تعزيز العمليات العسكرية" .24

يستعد طالب المدارس , مناهج الدراسية العاديةالى جانب ال: فرح عباس:  ترجمة-اإلكسبرس مجلة 
ففي . »تعزيز العمليات العسكرية«: الثانوية االسرائيلية الكتشاف مواد جديدة ستضاف الى مناهجهم منها

زار كبار الضباط حوالى ثالثمئة مؤسسة تعليمية كجزء من ورشة عمل تعليمية , غضون اسبوعين
ذه الحملة التي صممها الجيش الى تعزيز تعبئة المتخرجين في وتهدف ه. »الطريق الى القيم«: بعنوان

  . وحدات النخبة التي تعمل في مناطق معادية مثل قطاع غزة
وهو من كبار حزب الليــكود » جدعـون ساعر«بخصوص هذا الموضوع قال وزير التربية و التعليم 

وتعتبر زيارات . »اجتماعيةالخدمة العسكرية ليست مجرد واجب، بل هي شرف وقيمـة «: اليميني
الضباط هذه جزءا ال يتــجزأ من مشــروع واسع النــطاق يهدف الى تعزيز العالقات بين قوات 

% 28وضع حد للتراجع الحاد في صفوف التجنيد حيث يهرب : والهدف. الدفاع اإلسرائيلية ونظام التعليم
تم االعالن عن مكافآت ,  لتشجيع هذا االمرو«. من الشباب االسرائيلي كل عام السباب دينية و عقائدية

مالية ستمنح للمدارس التي تساهم في تجنيد اكبر عدد ممكن من متخـرجيها باالضافة الى مجموعة من 
  . الجـوائز كان قد نشرها الجيش االسرائيلي في وسائل االعالم

  21/8/2010، السفير، بيروت
  

  اس بعدم تجنيد شبابهم للعمل المسلح حزب اهللا وحمب يطالعضو الكنسيت مسعود غنايم .25
كف عن تجنيد شبان  حزب اهللا وحركة حماس بالناشد عضو الكنيست، مسعود غنايم التنظيما: تل أبيب

، طالبين تفهم أوضاعهم الخاصة كمواطنين في إسرائيل، اختاروا النضال السياسي 48من فلسطينيي 
ا، الذين نحترمهم ونتضامن معهم، أن يتفهموا خيارنا نرجو من إخوتن« وقال غنايم .والشعبي وفقا للقانون
  .»فالعمل المسلح يلحق بنا أضرارا وجودية ويمس بمصالحنا الوطنية. وأن ال يمسوا قراراتنا

  21/8/2010، الشرق األوسط، لندن
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  ألف مصٍل في األقصى في يوم الجمعة الثاني من رمضان150أكثر من ": مؤسسة األقصى" .26

 ألف مصل من أهل 150أكثر من 'إن  ، في بيان الجمعة' مؤسسة األقصى للوقف والتراث'قالت : رام اهللا
القدس والداخل وكبار السن من أهل الضفة الغربية أدوا صالة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد 

  .'األقصى المبارك
ءاتها وتواجدها وأضافت أن هذه األعداد جاءت بالرغم من أن السلطات اإلسرائيلية شددت من إجرا

العسكري حول المسجد األقصى وفي محيط البلدة القديمة في القدس، ما صعب على المصلين الوصول 
  .الى المسجد

 إلحراق المسجد األقصى والتي توافق يوم 41تأتي عشية الذكرى الـ 'وأشارت إلى أن الجمعة الثانية 
ة وقوات الجيش اإلسرائيلي والقوات وقالت مؤسسة األقصى إن اآلالف من عناصر الشرط. 'السبت

ونصبت الحواجز البوليسية في جميع مداخل القدس، على مسافات 'الخاصة انتشرت في أزقة القدس، 
بعيدة عن أبواب البلدة القديمة بالقدس، ال سيما في مدخل حي وادي الجوز وحي الطور وحي المصرارة 

  .'ومنطقة سلوان
وأعلمت المصلين ان عليهم ان يسيروا 'عت السيارات من الدخول، وذكرت أن السلطات اإلسرائيلية من

  .'مشياً نحو المسجد األقصى
رسالة واضحة لإلحتالل ، مهما ضيقت وحاصرت فلن 'واعتبرت مشاركة هذه األعداد الكبيرة بمثابة 

  .' نترك األقصى وحيدا
إنهاء 'ة الجمعة إلى من جانبه، دعا خطيب المسجد األقصى الشيخ يوسف أبو سنينة في خطبة صال

االنقسام وتحقيق الوحدة التي طال انتظارها وااللتفات إلى ما يتهدد القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها 
  .'المسجد األقصى، من مخاطر، وما يتهدد سكانها من خطر الترحيل

معة وكانت الشرطة االسرائيلية نشرت الجمعة تعزيرات في القدس الشرقية وذلك لمناسبة صالة الج
  .الثانية في شهر رمضان، في المسجد االقصى، على ما افاد متحدث باسمها

  21/8/2010، القدس العربي، لندن
 

   بلعينقمع مناهضي الجدار في الجيش اإلسرائيلي ي .27
اعتقلت قوات االحتالل متضامنة أجنبية في حين أصيب العشرات باختناق نتيجة استنشاقهم للغاز : رام اهللا

 إثر قمع قوات االحتالل للمسيرة األسبوعية في بلدة بلعين ضد جدار الفصل العنصري المسيل للدموع
والمتضامنين ” اإلسرائيليين“وشارك في التظاهرة أهالي البلدة والعشرات من نشطاء السالم  .واالستيطان

 األجانب، حيث جاب المتظاهرون شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة ونبذ
الخالفات، والمؤكدة ضرورة التمسك بالثوابت، ومقاومة االحتالل وإطالق سراح جميع األسرى، ورددوا 

  .هتافات تندد بالعدوان على القدس، وسياسة التهويد واإلبعاد والترحيل، والحصار على غزة 
 وأطلقت قنابل وهاجمت قوة من جيش االحتالل المتظاهرين بعد إغالق بوابة الجدار باألسالك الشائكة،

الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز نحوهم من جميع االتجاهات ما أدى إلصابة 
  ) . عاما28ً( العشرات باالختناق، وتم اعتقال المتضامنة النرويجية إيفي 

طقة من ناحية أخرى انتهت مدة القرار العسكري القاضي بإعالن المنطقة المحاذية للجدار بأنها من
   شهور أمام المتظاهرين6في بلعين ونعلين وهي ” عسكرية مغلقة“

  21/8/2010، الخليج، الشارقة
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  في المعصرة والولجة" الجـدار" متظاهراً خالل مسيرتين ضد 25إصابة  .28

 متظاهراً خالل اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي، على مسيرتين 25أصيب، أمس،  :حسن عبد الجواد
ر الفصل العنصري، والتوسع االستيطاني في قرية الـمعصرة، إلى الجنوب من بيت نظمتا ضد جدا

  .لحم، وقرية الولجة، إلى الغرب من بيت جاال
وقال محمد بريجية الناطق اإلعالمي باسم الحملة الشعبية لـمقاومة الجدار واالستيطان في محافظة بيت 

هيرية السلـمية التي انطلقت من وسط الـمعصرة، إن جنود االحتالل اعتدوا على الـمسيرة الجما: "لحم
بمشاركة أهالي القرية، وعشرات الـمتضامنين اإليطاليين واإلسرائيليين، احتجاجاً على االعتداءات 

  .والـممارسات العنصرية لجنود االحتالل ضد األسرى الفلسطينيين
بل الصوت على الـمشاركين في أن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز الـمسيلة للدموع وقنا: وأوضح
  .الـمسيرة

  21/8/2010، األيام، رام اهللا
  

  تابع لحكومة هنيةأسر بال مأوى تسيطر على مبنى : غزة .29
 أسرة دمرت منازلها في الحرب التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة، على 40 سيطرت : رويترز–غزة 

  .في توفير مأوى لهاالحكومة   في بادرة استياء من فشللحكومة اسماعيل هنية،مبنى تابع 
وسيطر افراد األسر الغاضبة بسبب العيش في خيام طوال فصلين متتاليين من فصول الشتاء واآلن تحت 
رحمة موجة شديدة الحرارة، على مبنى سكني لم يكتمل بعد، وقاوموا حتى اآلن محاولة واحدة من جانب 

أين .. الحر والبرد يضر بأطفالنا «: بنىوكتب على ملصق وضع على جدار الم. الشرطة إلجالئهم
  . »انتم؟

 أسرة انتقلت الى المبنى الذي كان قيد اإلنشاء 43وقال بسام جميل أحد المشاركين في هذا التحرك ان 
:  وأضافحكومة هنيةفي جباليا شمال قطاع غزة، علماً ان المبنى مملوك لوزارة اإلسكان التي تديرها 

  . »لجأنا الى المبنى من شدة الحر في الخيام التي كنا نعيش فيها. لنا أحد بيوتنافقدنا الثقة في ان يبني «
 إخراج األسر، لكنها لقيت مقاومة من النساء حكومة غزةوفي وقت سابق من األسبوع، حاولت شرطة 

 شقة سكنية غير مكتملة، لكن األسر تقول انها أحسن من الخيام، 44وتوجد في المبنى . واألطفال
  . أبواباً للشقق، وتطالب السلطات اآلن بإدخال الكهرباء والماءووضعت

  21/8/2010، الحياة، لندن
  

  أجواء غزة الرمضانية تتأثر بموجة الحر وارتفاع األسعار وانقطاع التيار الكهربائي .30
أفقدت األحوال المعيشية والجوية السيئة واالرتفاع الكبير في األسعار في قطاع : غزة ـ أشرف الهور

زة الساحلي المحاصر السكان الشعور ببهجة قدوم شهر رمضان، رغم دخول الشهر الفضيل في الثلث غ
  .الثاني، فال تزال حركة اإلقبال على األسواق أدنى من معدالتها بكثير عن كل عام

ففي ساعات الذروة والتي تبدأ بعد صالة العصر وحتى قبل رفع اذان المغرب بنحو نصف ساعة لم يعد 
  . االكتظاظ السابق في األسواق الشعبية المنتشرة في مدن ومخيمات القطاع من شماله لجنوبهيالحظ

وهنا في غزة يرجع السكان ظاهرة انحسار حركة البيع والشراء إلى عدة أسباب أولها ارتفاع أسعار 
' يفالقطا'الكثير من بضائع الشهر الفضيل، مثل األجبان والخضار، وحتى حلويات رمضان الشعبية 

الجزء الكبير من السكان يرجعون بقاءهم في  .والتي يحرص الغزيون على صنعها وأكلها بعد اإلفطار
، فقد فاقت درجات 'األحوال الجوية'بيوتهم وعدم النزول في نهار رمضان إال اضطرارا لألسواق لـ

 ظل انقطاع  درجات مئوية، خاصة في10الحرارة المرتفعة معدالتها عن كل عام بارتفاع سجل نحو 
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وعادة ما يصاحب  .يمومي للتيار الكهربائي يصل إلى عشر ساعات يومياً، موزعة على الليل والنهار
ارتفاع الحرارة ارتفاع كبير في نسبة الرطوية لوقوع القطاع على ساحل البحر المتوسط، مما يزيد من 

  .حجم المأساة
  21/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  ن لتنظيم فعاليات احتجاجية لمعرفة السقف الزمني إلبعادهم الى غزةيستعدو" المهد"مبعدو  .31

 مبعداً، وضع خطة 26إلى قطاع غزة، البالغ عددهم " المهد"قرر مبعدو كنيسة :  ميسرة شعبان-غزة 
متوسطة المدى لتنظيم فعاليات احتجاجية على مدار الساعة خالل شهر رمضان الحالي، لحض األطراف 

 والدولية كافة للضغط على إسرائيل ومن وقعوا معها صفقة إبعادهم إلى غزة وأوروبا، المحلية والعربية
  .لمعرفة السقف الزمني إلبعادهم

من العام ) مايو(وأكد المبعدون حقهم في معرفة ما تضمنته صفقة إبعادهم التي أبرمت في شهر أيار 
بي من جهة أخرى، وإن كان هناك  بين السلطة الفلسطينية من جهة وإسرائيل واالتحاد األورو2002

سقف زمني إلبعادهم أم ال، وبنود هذه الصفقة والتهم التي وجهت لهم حينها وُأبعدوا بناء عليها، وأسباب 
  .إبعادهم وكيفية انتقاء البعض منهم إلبعاده إلى أوروبا والبعض اآلخر إلى القطاع

من المسؤولين في السلطة الوطنية أو وشكك المبعدون فيما تضمنته الصفقة، وذلك لعدم رغبة أي 
سلطات االحتالل أو االتحاد األوروبي في اإلفصاح عن أي من بنودها حتى ال يلتزموا أمام المبعدين 

  .بإعادتهم إلى ديارهم التي ُأبعدوا عنها قسراً
  21/8/2010، المستقبل، بيروت

  
   البارديم نهر مخ يسمح باستئناف إعادة بناء الجزء الجديد من اللبنانيلجيشا .32

أنه بات من المسموح العمل على «: أبلغت اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد أهالي المخيم عبر بيان لها
تزامناً مع » إعادة المنازل في المنطقة المتاخمة للبارد إلى الحال التي كانت عليها قبل أزمة المخيم

  . ساسات في المدارس الثالث التابعة لالونروااستمرار أعمال الطمر في الرزمة الثانية وأعمال صب األ
أن وحدة التصاميم تعمل مع االستشاري إلنهاء مناقصة الرزمة الثالثة في «وأعلنت االونروا في بيان لها 

وقت شارفت فيه مالحظات األهالي حول تصاميم وأحياء الرزمة الرابعة على االنتهاء، ويجري 
  . »ادسة على أن تبدأ بعد عيد الفطرالتحضير لعملية التحكيم للرزمة الس

وكان الجيش اللبناني أوقف قبل فترة ثالثة اشهر تقريباً عملية ترميم المنازل والمحال التجارية داخل 
وبحسب المصادر، فإن هذا القرار يعود ألسباب لها عالقة بالمخطط التوجيهي . الجزء الجديد من المخيم

لمنطقة، الفتة إلى أن قرار السماح بإعادة الترميم ال يشمل أي أعمال الذي تعده الحكومة اللبنانية لهذه ا
بناء خارجية ويتضمن فقط أعمال الترميم داخل المنازل والمحال، وأوضحت ان شركة خطيب وعلمي 

  .  هي المسؤولة عن إعداد المخطط التوجيهي
  21/8/2010، السفير، بيروت

  
  "ليبان بوست" عبر سطينيين في لبنانمعامالت الالجئين الفل تشيد بإجراء "شاهد" .33

لحقوق اإلنسان بالمذكرة التي وقعها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود مع » شاهد«أشادت مؤسسة 
  . كآلية إلنجاز واستصدار الوثائق الثبوتية الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في لبنان» ليبان بوست«إدارة 

ن هذا االمر سيمكن المراجعين الفلسطينيين من استصدار األوراق ا«وأشارت المؤسسة في بيان لها الى 
، »الثبوتية من إخراج قيد وبطاقة هوية وغيرها عبر مراكز ليبان بوست المنتشرة على االراضي اللبنانية

المعاناة واألعباء المالية الكبيرة التي يتكبدها الالجئ الفلسطيني في «متوقعة ان يخفف هذا اإلجراء من 
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. »ر الفلسطينيون في لبنان بأهمية هذه الخطوة مباشرة استصدار أي مستند يحتاجه، وسوف يشعسبيل
أن هذه الخطوة تحتاج الى خطوات رديفة، خصوصا أن دائرة الشؤون السياسية والالجئين ما «واعتبرت 

زالت تستخدم وسائل بدائية في إنجاز المعامالت وهذا يسبب الكثير من التأخير وفقدان بعض المعامالت 
  . » من مرة أحياناالتي تتطلب إعادتها أكثر

  21/8/2010، السفير، بيروت
  

  2020 تسعى لتغيير معالم القدس لتصبح مدينة يهودية بحلول "إسرائيل":خطيب المسجد االقصى .34
اكد فضيلة الشيخ الدكتور يوسف جمعة سالمة خطيب المسجد األقصى ووزير االوقاف : جمال المجايدة

يل تقوم اآلن بسلسلة من الممارسات التعسفية لتهويد القدس والشؤون الدينية الفلسطيني االسبق ان إسرائ
  .وهدم المسجد األقصى

الى ان إسرائيل تسعى حاليا الى تغيير معالم مدينة القدس ' القدس العربي'واشار في حديث خاص لـ
 عن طريق بناء 2020السكانية، حيث تخطّط لتصبح القدس مدينة يهودية بالكامل بحلول العام 

  .ات والمباني السكنيةالمستوطن
وسئل حول الممارسات االسرائيلية وقال ان من هذه االجراءات مصادرة األراضي العربية وبناء 
المستوطنات اإلسرائيلية، باالضافة الى الحفريات المستمرة تحت المسجد األقصى، ومنع المصلّين من 

من الصالة في المسجد األقصى، سواء دخول المسجد للصالة، حيث إن إسرائيل تتعمد منع الفلسطينيين 
 حاجز في الضفّة الغربية تمنع 600كانوا من سكان القدس أو الضفة الغربية، حيث هناك أكثر من 

  .وصول الفلسطينيين الى المسجد األقصى
ودعا الدول العربية واالسالمية ألن يكون هناك تفعيل كل ما من شأنه الحفاظ على الهوية المقدسية، من 

  .أساليب عديدة، مثل إنشاء توأمة بين المؤسسات العاملة هناك ومثيالتها في الدول العربيةخالل 
ودعا للمساهمة في إقامة المشاريع السكنية هناك، مما يدعم أهلها المرابطين هناك، وييسر لهم وسائل 

  .الحفاظ على هوية القدس العربية واإلسالمية
ت في البلدان العربية واإلسالمية ألن تقيم الندوات وحلقات ودعا وزارات التربية والتعليم والجامعا

  .البحث، كي يعرف النشء عن هذه المدينة المقدسة وتربطهم بها
  21/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  بئر السبع بهدف بناء مجمع تجاري إسرائيليبانتهاك حرمة المقبرة التركية : "مؤسسة األقصى" .35

في بيان لها أمس بقيام جرافات تابعة لشركة « للوقف والتراث مؤسسة األقصى «  نددت :القدس
، « المقبرة التركية « إسرائيلية انتهاك حرمة المقبرة اإلسالمية في مدينة بئر السبع والتي اشتهرت باسم 

انها « مؤسسة األقصى « وإجراء تجريفات واسعة فيها ، بهدف إقامة مجمع تجاري إسرائيلي ، وأكدت 
جه السرعة الى وقف اإلنتهاك والتجريف وستسعى جاهدة لمنع إقامة مجمع تجاري على ستسعى على و
  .أرض المقبرة 

  21/8/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
 

  ادارة سجن النقب تقلص كميات الطعام وتفاقم معاناة االسرى": نادي االسير" .36
 الطعام التي توزعها ادارة  اشتكى اسرى سجن النقب الصحراوي من سوء وجبات: علي سمودي–جنين 

ونقل محامي نادي االسير الفلسطيني اثناء زيارته  .السجون عليهم منذ مطلع شهر رمضان المبارك
وضع االسرى وخاصة في قسم الغرف في النقب "للسجن عن المعتقل جمال قيسية من الظاهرية أن 

لغها بسبب اجراءات االدارة التي صعب جدا والطعام سيئ للغاية والكنتينا غير معروفة لمن تذهب مبا
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:  عاما ان13 ومحكوم بالسجن 2003وقال قيسية المعتقل منذ  ".تمارس ضغوط نفسية تزيد اجواء التوتر
وجبة االفطار التي توزع من االدارة على االسرى فقيرة جدا فهي كانت مكونة من بصل وبطاطا مع "

  ".طحينية
 21/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  "المفاوضات المباشرة" للمشاركة في إطالق من كلينتونلعاهل األردني يتلقى دعوة ا .37

، خالل ذكرت وكالة األنباء األردنية الرسمية أن وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون: عمان
لحضور " نقلت للملك عبد اهللا الثاني دعوة الرئيس األمريكي باراك أوباما لزيارة واشنطن اتصال هاتفي، 

اللقاء الذي سيعقده الرئيس أوباما مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وممثل اللجنة الرباعية طوني بلير، قبيل انطالق 

  ".المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية المباشرة
  21/8/2010قدس برس، 

  
  خطوة لتصويب العالقة وتحصين السلم ما أنجزناه بشأن حق العمل للفلسطينيين:ربحطرس ب .38

ما أنجزناه في المجلس النيابي يشكل خطوة تاريخية لجهـة تـصويب   "اكد وزير العمل بطرس حرب أن       
ـ   ، "سانالعالقات اللبنانية ـ الفلسطينية وترميمها كما يؤكد احترام لبنان للتشريعات المرتبطة بحقوق اإلن

ما تم إنجازه يجب أال يثير المخاوف التي يشير إليها البعض حول التوطين بـل العكـس                 "مشيراً الى أن    
صحيح، ألنه يحصن السلم واألمن في لبنان ويقطع دابر الـصراعات الداخليـة بـين اللبنـانيين ومـع                   

يالقينـا اإلخـوة    "مل أن   وأ". الفلسطينيين ويساهم في تخفيف المزايدات المتطرفة في المجتمع الفلسطيني        
  ".الفلسطينيون إلى منتصف الطريق وأن يسلموا أسلحتهم إلى السلطة اللبنانية

عمل الالجئين الفلسطينيين وتعويض نهايـة      "وقال في مؤتمر صحافي عقده في وزارة العمل امس حول           
ـ    " الخدمة وزارة العمل باالنابـة    سيلفاتوري المباردو، المدير العام ل    " االونروا"في حضور المدير العام ل

: عبداهللا رزوق، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية في لبنان ندى الناشف ومستشار الوزير زياد الـصايغ               
ان اللبنانيين يجمعون بمختلف أحزابهم وطوائفهم وقياداتهم على التضامن مع الـشعب الفلـسطيني فـي               "

ه الوطنية، وعلى دعم حقه بـالعودة إلـى         مواجهة العدو اإلسرائيلي الذي اغتصب أرضه ودولته وحقوق       
كما يجمعون على رفضهم توطين الالجئين الفلسطينيين في لبنان وهو ما تم تكريسه فـي               . وطنه فلسطين 
وعلمتنا أحداث الماضي ومآسيه أن أي خروج علـى الدسـتور ومبادئـه وأي تجـاوز                . اتفاق الطائف 

  ".ض الوحدة الوطنية ألفدح المخاطرللمؤسسات الدستورية يدفع بالبالد نحو الفتنة ويعر
عهد المساومات والصفقات في الظلمة والخفاء يجب أن ينتهـي، ومقاربـة المـشكالت              "وشدد على ان    

الوطنية والقومية يجب أن تحصل في وضح النهار وبشفافية، والمسؤولون يجب أن يتحملوا مـسؤولياتهم          
  ".الوطنية والقيادية تجاه اللبنانيين

 دعاني الى عقد هذا المؤتمر الصحافي هو رغبتي في إعالن تأكيد الحكومة التزامها روح               إن ما : "اضاف
التضامن القومية وتحديداً في إيجاد حل للوضع االجتماعي لالجئين الفلسطينيين من خالل تنظيم عملهـم               

عربي والدولي  وإفادتهم من تعويض نهاية الخدمة من ناحية، وإطالع الرأي العام اللبناني والفلسطيني وال            
على ما تم إنجازه في هذا اإلطار في منأى عن اإلستخفاف به أو المزايدات التي رافقت أو لحقت ما قمنا                    

  ".به على هذا الصعيد من ناحية ثانية
لقد آليت على نفسي إحترام المبادئ األساسية التي يجب أن تقوم عليهـا العالقـات اللبنانيـة ـ     : "وتابع

 المنطلق جاءت القوانين التي صدرت عن مجلس النواب تكرس المبادئ التأسيـسية             الفلسطينية، ومن هذا  
أهمية اإلبقاء على مسؤولية المجتمع الدولي عن قضية الالجئين الفلسطينيين الذي اغتـصب             : أوال: اآلتية
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العدو اإلسرائيلي أرضهم وهجرهم على مرأى من هذا المجتمع من خـالل إعـادة تأكيـد دور وكالـة                   
في تقديم الخدمات اإلستشفائية والمساعدات العائلية لالجئين بما يعنـي عـدم جـواز تحمـل                ) روااألون(

الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي أي مترتبات معنوية أو مالية في صـندوقي المـرض واألمومـة                
ـ     : ثانياً. والتعويضات العائلية  تاً وقـسراً   يقيم مؤق " الجئ"حماية خصوصية الوضعية القانونية للفلسطيني ك

في لبنان من ناحية مع صون هويته الوطنية الفلسطينية ما يعني اإلبقاء على ترتيبـات إداريـة تعاملـه                   
كأجنبي من ناحية أخرى، ما دفعنا إلى رفض إلغاء إجازة العمل له باعتبارها تشكل عنصر تمييز الالجئ                 

ضـرورة تحديـد فئـات      : ثالثـا . الفلسطيني عن اللبناني وهو ما يضمن حقوقه وهويته في الوقت نفسه          
الالجئين الفلسطينيين المشمولين بهذه التشريعات وحصرها بأولئك المسجلين في مديرية الشؤون السياسية            
والالجئين في وزارة الداخلية والبلديات دون سواهم، ما يقفل الباب على الطـارئين المتـسللين لغايـات                 

التي تصدرها لجهة جعلها    " بطاقة الجئ "ية تصويب وضع    مشبوهة إلى لبنان، وعلى أن تتولى هذه المدير       
ممغنطة خصوصاً وأن ما رشح من معلومات يؤكد سهولة تزويرها وبالتالي إستغاللها في عمليات تسيء               

  ".الى السلم األهلي في لبنان
شاركت في  و"واوضح أن الحوار في لجنة اإلدارة والعدل النيابية انطلق باإلستناد إلى هذه المبادئ الثالثة               

مـن  / 59/كل جلساتها مع متابعة اإلتصاالت على كل المستويات السياسية ما أفضى إلى تعديل المـادة                
قانون العمل اللبناني ليمسي لالجئين الفلسطينيين حق العمل باستثناء مزاولة المهـن الحـرة، علـى أن                 

تكمالها في وزارة العمـل،     يحصلوا على إجازة عمل معفاة من الرسوم وبتسهيالت إدارية نعمل على اس           
". وسيزود بها أيضا الحرفيون من العمال الالجئين الفلسطينيين ما يقونن عملهم أيضا ويحمـي حقـوقهم               

 مهنـة   72 قرارا أجاز لالجئين الفلسطينيين الحق بمزاولة        2006وذكر بأن وزير العمل أصدر في العام        
  ".2010 شباط 3عته في  الذي وق10/1وقد أكدت على هذا الموقف بموجب القرار "

تم تداول أفكار عدة فيها     "وعن إفادة العمال الالجئين الفلسطينيين من تعويض نهاية الخدمة، اشار الى أنه             
وخوفا . منها تطبيق أحكام قانون العمل عليهم ما يعني تسديد صاحب العمل هذا التعويض مباشرة للعامل              

طرحت فكرة إيالء الضمان اإلجتماعي حفظ هذه       من ضياع حقه في حال تعرض صاحب العمل لإلفالس          
الحقوق له فيصبح تعويضهم مودعاً تباعا لدى مؤسسة رسمية ومضمونا بمعزل عن وضع صاحب العمل               

وأعلن أنه تم التوافق في اجتماع شارك فيه بدعوة من بعض القوى السياسية على إنشاء صندوق                ". الحالي
  .مستقل

خطوة تاريخية لجهة تصويب العالقات اللبنانية ـ الفلـسطينية   " بأنه ووصف ما أنجز في المجلس النيابي
وترميمها، كما يؤكد احترام لبنان للتشريعات المرتبطة بحقـوق اإلنـسان والمعبـرة عـن إرث لبنـان                  

ـ    "الحضاري في احترام حقوق اإلنسان     كالم البعض لبنانياً وفلسطينياً والـذي حـاول        "، معرباً عن أسفه ل
 من مضمونه لحسابات ال تمت إلى مناصرة قضية الالجئين الفلسطينيين وال إلى مصلحة              تجويف ما أنجز  

لبنان أو الخوف عليه من مخاطر التوطين، بقدر اإلسترسال في جدليات باتت من زمن ولى أو تـصفية                  
  ".حسابات ضيقة أو عدم قدرة البعض اآلخر على الخروج من كوابيس الماضي

  21/8/2010، المستقبل، بيروت
  

   خطوة ضرورية في لبنان الفلسطينيين الالجئينتسهيل أمور :ميقاتينجيب  .39
  ما أقره مجلس النواب من تسهيالت اجتماعيـة وإنـسانية للفلـسطينيين            "أن  " الرئيس نجيب ميقاتي    عد

المقيمين في لبنان، عبر تعديل قوانين العمل والضمان، يشكل خطوة إنسانية ضـرورية جـدا لتـسهيل                 
ى حين عودتهم الى ديارهم، وبالتالي السعي الى تدارك االنعكاسـات الـسلبية لحـال القهـر                 حياتهم، ال 

  ".والحرمان التي تعانيها الغالبية الساحقة من الفلسطينيين داخل المخيمات
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للبحث فـي واقـع امـالك    "ورحب بقرار الحكومة تشكيل لجنة وزارية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء،         
يمات الفلسطينية وخارجها، وإيجاد المعالجات الالزمـة لهـا ووضـع االقتراحـات             اللبنانيين داخل المخ  

أن هذا القرار يزيل الغبن عن لبنانيين كثيرين بفعل إشغال أمالكهم من اعوام طويلـة               "ورأى  ". المناسبة
  ".من دون تعويضات
وار الوطني حول السالح    تفعيل الحوار مع الجانب الفلسطيني، لتنفيذ مقررات هيئة الح        "وجدد الدعوة الى    

الفلسطيني خارج المخيمات، والمضي في الحملة الوطنية الهادفة الى تأكيد حق العودة ورفض التوطين،              
  ".ألن هذا الرفض موضع إجماع اللبنانيين

  21/8/2010، النهار، بيروت
  

  "لتأمين عمل للبنانيين قبل حصول الفلسطيني على الضمان: "مارونيإيلي  .40
النائب ايلي ماروني في موضوع الحقوق الفلسطينية وموقف الـرئيس أمـين            " الكتائب "شدد عضو كتلة  

هذا الموضوع يحتاج الى وفاق وطني والرئيس نبيه بري أكد أنه لن يقر أي موضوع               "الجميل، على ان    
 إذا لم يكن حائزا على إجماع وطني وان اللبنانيين لديهم هواجس قلق من الموضوع الفلسطيني في لبنان                

  ".ونذكر المعارك والحرب اللبنانية التي بدأت مع الفلسطينيين
" الكتائـب "لدى  "، موضحا الى أن     "وأكد على الحقوق الفلسطينية وعلى رفض عيشهم بمستوى غير الئق         

 سنة وقبل أن نخضع الفلسطينيين لضمان       60نظرة غير ذلك فالموضوع الفلسطيني موجود منذ أكثر من          
 الى الجدوى اإلقتصادية وقدرة لبنان على التحمل وقبل أن نخضع الفلسطيني الى             اجتماعي علينا أن ننظر   

  ".ضمان إجتماعي علينا ان نرى إذا كان هناك من فرص عمل للبنانيين
جرى التوافق على أن يتالزم مشروع الرئيس فؤاد السنيورة مـع مـشروع             "وعن التملك، أشار الى أنه      

قوق اللبنايين في المخيمات وفي األماكن المجاورة ولكن ذلك لم          قانون معجل مكرر يضمن الحفاظ على ح      
  ".يتم ما جعل الرئيس الجميل ينتفض

  21/8/2010، المستقبل، بيروت
  

  ته إخالء سبيل االشيخ حسن في انتظار محاكم: عند مدخل نهر الباردبعد يومين على اعتقاله .41
لعمل األهلي والدراسات إلعـادة إعمـار       هيئة ا «أخلي أمس سبيل المهندس والناشط في       : جعفر العطار 

بعدما كان اعتقـال صـباح األربعـاء        )  لبناني - 1980مواليد  (اسماعيل الشيخ حسن    » مخيم نهر البارد  
الفائت، عند حاجز العبدة الواقع على تخوم المخيم، على أن يمثل في موعد لم يحدد بعد أمام قاض بتهمة                   

  . »التحريض ضد الجيش اللبناني«
أمس انه ال يعرف بعد حقيقة التهم المنسوبة إليه، باستثناء أنه سئل عـن              » السفير«شيخ حسن لـ    وقال ال 
أمام أهالي مخيم نهر البارد، من دون أن يتضح مـا المعنـى             » تحريضه ضد الجيش ومهاجمته   «أسباب  

دات التـي   ويؤكد الشيخ حسن أنه لم يحرض يوما ضد الجيش، إال أنه متمسك باالنتقا            . »تماما بالتحريض 
  . »نموذج سيئ لتدخل الدولة في أي مخيم«يوجهها ألسلوبه في التعاطي مع ملف البارد، معتبرا أنه 

وأضح الشيخ حسن أنه أوقف لدى مخابرات الجيش في اليوم األول، حيث وجد أمام من حقق معه المقال                  
مع ملف إعادة إعمار المخيم      أيار الماضي وفيه انتقادات لسبل التعاطي        12له في   » السفير«الذي نشرته   

  . المدمر، وقد سطرت بعض الجمل بالخط األحمر
بـأن  «قد أصدرت بيانا أمس طالب السلطات اللبنانيـة         » هيومن رايتس ووتش  «إلى ذلك، كانت منظمة     

 18تطلق فوراً سراح اسماعيل الشيخ حسن، المخطط المديني الذي اعتُقل من قبل مخابرات الجيش فـي                 
  . »أن توجه إليه االتهام بجريمة يحاسب عليها القانون، أو 2010آب 

  21/8/2010،  السفير، بيروت
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  رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني : في ذكرى إحراق المسجد األقصى قبانيالمفتي .42

في ذكرى احراق المسجد االقصى في القدس، وجه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني كلمة، دعا                
تضع حـدا   "، الى ان    " واالسالمية وكل الدول المحبة للعدالة، والحريصة على االستقرار        القيادات العربية "

لالحتالل االسرائيلي للمدينة المقدسة، وان تتداعى لرفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في القدس              
ذا العـدو   وغزة والضفة الغربية وكل المناطق العربية في فلسطين، إن كانت حقا قادرة على وضع حد له               

  ".االسرائيلي الذي بات يتحدى العالم بعدوانه على فلسطين والفلسطينيين
انجاز المـصالحة الوطنيـة     "االسراع في   " حماس"و" فتح"وناشد القيادات الفلسطينية وخصوصا حركتي      

  ".المدعومة من القيادات العربية لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني
  21/8/2010، النهار، بيروت

  
    عرب يطالبون من اإلسكندرية بوقف االستيطان  سياسيون  .43

طالب سياسيون عرب بضرورة وقف االستيطان في الضفة الغربية، وتحديد زمن محدد إلقامة  :القاهرة
ودعا الخبراء على هامش افتتاح المعرض الوثائقي عن نكبة فلسطين بمكتبة . الدولة الفلسطينية 

  . طينيين تحت االحتالل اإلسكندرية، إلى العمل على إنقاذ الفلس
  21/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   بطائرات هيرون في تركيا؟ "إسرائيل"كيف تتحكم  .44

، »هيرون«استمر السجال في تركيا حول فائدة استخدام طائرات االستطالع اإلسرائيلية : محمد نور الدين
  .  للطائراتبعدما كشف خبراء عن أن إسرائيل تستطيع التدخل في نظام اإلنذار المبكر

التركية الصنع، ان اسرائيل التي » هيرون«وقال المهندس احمد بيرقدار، الذي عمل على انتاج طائرة 
تمسك بشيفرة التراسل يمكن أن تمنع ارسال الصور التي تبثها الطائرة، وهذا يشكل ثغرة كبيرة في 

  . محاربة تركيا لإلرهاب
شينير قد فجر قبل ايام مفاجأة بقوله ان اسرائيل حالت دون وكان الخبير في العالقات الدولية سادات الت

ارسال صور لمقاتلين من حزب العمال الكردستاني وهم يستعدون لضرب قاعدة اسكندرون البحرية 
  .  ايار الماضي وقتل فيها سبعة جنود اتراك31بالصواريخ في 

المهندسين الذين انتجوا طائرة التركية إن » هيرون«ويقول اوزديمير بيرقدار الذي شارك في صناعة 
ويقول . هيرون االسرائيلية تتيح إلسرائيل الدخول الى نظام التشفير والتقاط الصور او حجبها ساعة تشاء

بيرقدار ان نظام التشفير موجود لدى االسرائيليين ومؤلف من مليون ونصف المليون سطر وال يسمح 
فقط . تركيا في األساس ال تستطيع رؤية هذه الشيفرةو. االسرائيليون بإضافة ولو سطرين على النظام

وبذلك تمنع اسرائيل خروج طائرات هيرون من المجال الجوي التركي او . اسرائيل يمكن لها معرفتها
  . تمنع بث الصور التي تلتقطها الطائرة

  21/8/2010، السفير، بيروت
  

  يلولالثاني من أكلينتون تدعو إلى مفاوضات مباشرة في واشنطن في  .45
وزيـرة  ، أن    مينا العريبـي    نقالً عن مراسلها   واشنطن، من   21/8/2010،  الشرق األوسط، لندن   ذكرت

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي         دعت الخارجية األميركية هيالري كلينتون   
وقالـت  . وضات المباشرة المقبل إلطالق المفا  ) أيلول(بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في الثاني من سبتمبر         

كلينتون في بيان صحافي مقتضب تلته في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية، إن الدعوة سـتوجه                 
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أيضا إلى الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني ومبعوث اللجنة الرباعية               
  .توني بلير

البيت األبيض في األول من سبتمبر، على أن تطلق         وحسب كلينتون، فإن الزعماء سيحضرون عشاء في        
  .المفاوضات في اليوم التالي من مقر وزارة الخارجية

وأوضحت كلينتون التي لم تجب عن أسئلة الصحافيين وتركت المنصة لمبعوث السالم الخاص جـورج               
ه  شهرا كـسقف زمنـي لهـذ       12ميتشل، أن المفاوضات ستستأنف دون أي شروط مسبقة لكنها حددت           

  .المفاوضات تنتهي باالتفاق على قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسالم
وقالت كلينتون إن المفاوضات ستشمل كل القضايا األساسية وإن اإلدارة األميركية لديها أكثر من سـبب                

انت هناك صـعوبات    ك"وأضافت  . لالعتقاد بأن اتفاق سالم شامل يمكن أن يتحقق في غضون عام واحد           
وأدعو األطراف إلى مواصلة التحرك قـدما حتـى فـي           .. في الماضي وسنواجه صعوبات في المستقبل     

  ".األوقات الصعبة ومواصلة العمل من أجل تحقيق سالم عادل ودائم في المنطقة
ألمـم  الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وروسـيا وا      (وعقب بيان كلينتون صدر عن اللجنة الرباعية        

  .بيان في نيويورك، دعت فيه الطرفين إلى قبول دعوة كلينتون) المتحدة
وتعهد المبعوث األميركي الخاص للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل بأن تكون الواليات المتحـدة               

الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية مرتبطـان بعمـق   "شريكا فعاال ودائما إلنجاح المفاوضات، موضحا أن       
  ".ن شخصيا بالمفاوضاتوملتزما

لكنه ". جميع قضايا الحل النهائي ستكون على الطاولة، والطرفان سيقرران مصيرها         "وأوضح ميتشل أن    
لم يوضح ما إذا كانت قضية القدس والحدود ستطرح قبل باقي القضايا، قائال إن هذه من بـين األمـور                    

مخلـصان  "ر ميتشل أن أبو مازن ونتنياهو       واعتب. التي سيحددها المفاوضون الفلسطينيون واإلسرائيليون    
  ".وجديان ومؤمنان بإمكانية إنجاز هذا خالل عام، وأنا أؤمن بذلك أيضا

 شـهرا   12وعلى الرغم من أن ميتشل أبدى ثقته في إتمام المفاوضات والتوصل إلى حل للصراع خالل                
توقع أن تختفي كل الخالفـات      وال ن .. عدم ثقة بين األطراف   "من إطالق المفاوضات، فإنه أقر بأن هناك        

إال أنه تابع أنه من المهم أن يحرص جميع األطراف على عدم القيـام بخطـوات      ". عندما تبدأ المحادثات  
وفي ما يخص النشاط االستيطاني وما إذا       ". ال تكون مساعدة إلنجاح المفاوضات    "تعرقل عملية السالم أو     

الطرفان سيحددان األسس التـي     : "وضات، قال ميتشل  كانت إسرائيل ستوقف االستيطان خالل فترة المفا      
موقفنا من االستيطان معروف جدا وأوضحنا لكل األطراف أهمية إبقاء وضع يـساعد             .. سيعمالن عليها 
وقال ميتشل إن مكان المفاوضات سيكون من بين ما تتفق عليه األطراف المتفاوضة خالل              ". المفاوضات

  ".ن بعضها سيكون في المنطقةأعتقد أ: "الفترة المقبلة، مستطردا
 ، أن وكـاالت  و  حنان البدري  نقالً عن مراسلتها  واشنطن  ، من   21/8/2010،  الخليج، الشارقة وأضافت  
الرئيس وأنا متشجعون   "وأضافت  . سيحاولون تعطيل المفاوضات    " أعداء السالم " من أن     حذرت هيالري

" إسـرائيل "مل التزامهما بهـدف الـدولتين       بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس ونتشاطر بالكا       
  " .وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسالم

موضحة أن  " نظراً لدورهما الحاسم في هذه الجهود     "اهللا الثاني أتت     كلينتون أن دعوة مبارك وعبد    وقالت  
  ". ريادتهما والتزامهما المستمر بعملية السالم سيكون لهما دور أساسي في نجاحها"

  .  ميتشل إن حركة حماس لن يكون لها أي دور في المحادثاتوقال
  

  المباشرةن المفاوضات أبيان اللجنة الرباعية بشلالنص الكامل  .46
يؤكد ممثلو الرباعية من جديد دعمهم الحاسم للمفاوضات المباشرة بين االسرائيليين            ":) ف ب  أ(نيويورك  

  ".لنهائيوالفلسطينيين لحل كل القضايا العالقة بشان الوضع ا
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 2009 حزيران   26تؤكد الرباعية من جديد استمرار سريان بياناتها السابقة ومن بينها بيان تريستي في              "
 والتي تقـول ان المفاوضـات       2010 اذار   19 وكذلك بيان موسكو في      2009 ايلول   24ونيويورك في   

ية، عن طريق التفـاوض     المباشرة لحل كل القضايا العالقة بشان الوضع النهائي يجب ان تؤدي الى تسو            
 وتسفر عن انشاء دولـة فلـسطينية مـستقلة،          1967بين االطراف، تضع حدا لالحتالل الذي يرجع الى         

  ".ديموقراطية وقابلة للحياة تعيش في سالم وامن الى جانب اسرائيل وجيرانها االخرين
مر خالل عام وكـذلك     تؤكد الرباعية عزمها على دعم االطراف طوال مدة المفاوضات التي يمكن ان تث            "

تدعو الرباعية من جديد الطرفين الى التحلي بالهدوء وضبط الـنفس           . "يتم التوصل اليه  " على تنفيذ اتفاق  
  ".واالمتناع عن اي عمل استفزازي واي لهجة عدوانية

ية  تموز تشير الرباع   29مع ترحيبها بنتائج اجتماع لجنة مبادرة السالم العربية الذي عقد في القاهرة في              "
الى ان النجاح سيتطلب دعما اقليميا ودوليا مستمرا للمفاوضات وايضا لعمليـة موازيـة لبنـاء الدولـة                  
الفلسطينية والبحث عن سالم اقليمي عادل ودائم وكامل كما جاء في اطر مدريد وقرارات مجلس االمـن                 

  ".ومبادرة السالم العربية
ومن . عة العربية في ايلول في نيويورك لبحث الوضع       ينوي اعضاء الرباعية االلتقاء بزمالئهم في الجام      "

ثم تدعو الرباعية االسرائيليين والفلسطينيين الى المشاركة في مفاوضات مباشرة في الثاني من ايلول في               
  ".واشنطن لحل كل القضايا الباقية بشان الوضع النهائي وتلبية تطلعات االطراف

  21/8/2010، الرأي، عمان
  

  والسلطة على إطالق المفاوضات المباشرة" إسرائيل"دول غربية تهنأ  .47
دعت الممثلة العليا للـسياسة الخارجيـة فـي االتحـاد           : )أف ب، رويترز، أب، يو بي أي      (- بروكسل

. إلنجـاح المفاوضـات   " بسرعة وجديـة  "األوروبي كاثرين اشتون اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى العمل        
رفين ان يعمال بسرعة وجدية إلنهاء كـل المـسائل المتعلقـة            على الط "وأوضحت آشتون، في بيان، أن      

  ". بالوضع النهائي استجابة لدعوة اللجنة الرباعية للتوصل إلى تسوية خالل سنة
القرار الشجاع الذى يرجع أيـضا إلـى        "وهنأ الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي إسرائيل والسلطة على         

، فيمـا رحـب وزيـر الخارجيـة         "ية وخاصة الواليات المتحدة   الجهود التى بذلتها اللجنة الرباعية الدول     
        حل الدولتين هو األمل الوحيد للتوصل لسالم وأمن دائمين         "البريطاني ويليم هيغ بهذه الخطوة، معتبرا أن

  ". لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين
21/8/2010، السفير، بيروت  

  
  ى غزةإل باإلبحار "مريم"سفينة قبرص لن تسمح ل .48

 الـشرطة القبرصـية  ، أن   )رويترز( نقالص عن وكالة    نيقوسيا  ، من   21/8/2010،  الحياة، لندن  كرتذ
 أن قبرص لن تسمح لسفينة تحمل ناشطات ومساعدات متجهة الى قطـاع غـزة لكـسر                 ، أمس أعلنت  

لراسـية  ا" مريم"الحصار اإلسرائيلي عنها باإلبحار من موانئها، وذلك رداً على تأكيد القائمين على سفينة              
ستبحر األحد الى قبرص ومنها الى غزة لكـسر         " مريم"في ميناء طرابلس شمال لبنان أول من امس، أن          

  .الحصار اإلسرائيلي
أمـس، أن موقـف بـالده       " رويترز"وقال ميخاليس كاتسونوتوس المتحدث باسم الشرطة القبرصية لـ         

لكن ياسر قشلق وهـو أحـد       ". القرارواضح، وصول السفن او مغادرتها الى غزة ومنها ممنوع وسننفذ           "
ليس "، معتبراً أن    "السفينة ستغادر ميناء طرابلس اللبناني مساء األحد      "منظمي رحلة السفينة عاد وأكد أن       

  ".من حق قبرص منع السفن المبحرة الى غزة وأن عليها ان تقدم تفسيراً مكتوباً لذلك
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  أعلـن  رصي في لبنان كيراكـوس كـوروس      السفير القب ، أن   21/8/2010،  المستقبل، بيروت  وأضافت
قررت عدم الـسماح لهـذه الـسفينة        "الى أن حكومته    ) أسوشييتد برس (أمس، في حديث الى وكالة أنباء       

بالدخول إلى قبرص، وحتى إذا قامت السفينة بالرسو في ميناء قبرصي فسيتم ترحيل الطاقم والركاب إلى                
 أخالقية وقانونية حيال من يتم السماح بـدخولهم إلـى           وأكد أن قبرص عليها مسؤولية    . بلدانهم األصلية 

قـد تعـرض حيـاة    "المياه القبرصية، معتبرا أن السفينة التي تعتزم خرق الحصار المفروض على غزة             
  ".الناس والسالم واالستقرار اإلقليمي للخطر

  
  ومسؤولية أبو مازن.. تصفية القضية .49

  فايز رشيد
فما أمضى عزمـه    . في شخصية الرئيس الفلسطيني محمود عباس     منتهى الغرابة، هذا التنافض الواضح      

وقناعاته عندما يتحدث عن رفض العمل المسلح ضد إسرائيل، باعتبار أن المقاومة المسلحة هـي التـي                 
جلبت الدمار لشعبنا وقامت بتخريب بيوت الفلسطينيين، وما أشد أسلحته وأمضاها وكذلك قوانينـه فـي                

ة ومالحقة المنادين بها، وما أسرع أجهزته في متابعة واعتقال من يمتلكـون             محاولة القضاء على المقاوم   
  . أسلحة ومن لديهم نيات للمقاومة

وما أسرع استجابة الرئيس عباس للضغوطات األميركية واإلسرائيلية، لالنخراط في المفاوضـات غيـر            
 وباالشتراطات اإلسرائيلية لهـا،     المباشرة، التي ستتحول في األيام القليلة القادمة إلى مفاوضات مباشرة،         

، والتي تبنتها اإلدارة األميركية، ولم يستطع رئيس الدولة األعظم في العالم          )دون شروط مسبقة  (في جملة   
أن يمون على حليفه نتنياهو حتى بوقف االستيطان، الذي لم يتوقف مطلقاً في الضفة الغربية، وفي القدس                 

  . وضواحيها
وبقائه فيهـا،   . إعالنه المستمر عن زهده في السلطة     : الرئيس عباس يتمثل في   وجه التناقض اآلخر لدى     

األول هو ازدياد الضغوطات األميركية واإلسـرائيلية علـى         : رغم أن المرحلة برمتها يسودها عنوانان     
 فـي   2004تبناه الرئيس بوش منذ عـام       (السلطة بتمرير الحل اإلسرائيلي، الذي هو حل أميركي أيضاً          

ضمانات االستراتيجية األميركية للتسوية وعدم ممارسة الضغوطات على إسـرائيل فـي كافـة              رسالة ال 
  . ويتبناه حالياً الرئيس أوباما) القضايا التي ترفضها

كل ذلك يجري وسط وضوح إسرائيلي تام، ومعلن في تصريحات ومواقف تتكرر على ألـسنة نتنيـاهو                 
بعـدم القبـول بدولـة      : رسميين باسمه وحكومته ووزرائه   ووزراء ائتالف حكومته الفاشية، والناطقين ال     

، ورفض قبول أية مرجعية دولية للمفاوضات، ورفض تحديد جدول زمنـي            1967فلسطينية بحدود عام    
للمفاوضات المباشرة، ورفض بيان اللجنة الرباعية قبل صدوره، والذي اعتمد عليـه عبـاس كمرتكـز                

  . للدخول إلى المفاوضات المباشرة
الءات األربع اإلسرائيلية الجديدة تضاف إلى ست الءات استراتيجية اتخذتها الحكومات المتعاقبـة             هذه ال 

  . اإلسرائيلية حول التنكر للحقوق الفلسطينية
  ما الذي يعنيه ذلك؟ 

التـي كـان    ) منذ اتفاقية أوسلو المشؤومة   (أننا وبعدما يقارب العشرين عاماً من المفاوضات مع إسرائيل          
س مهندسها األول ومخرجها الرئيسي وصوالً إلى مفاوضات ما بعدها زدنا من عدد الالءات              الرئيس عبا 

، األمر الذي يشي بأن المفاوضات المباشرة ستزيد        )قبل أوسلو كانت خمساً فقط    (اإلسرائيلية، وضاعفناها   
باما، أو من   اإلسرائيلية للحل، والتي هي خارج امكانية رفض الرئيس أو        ) االشتراطات(من عدد الالءات    

  ). فقد تستمر هذه المفاوضات فترة طويلة أخرى(سيليه، لها 
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كـلُّ العتباراتـه المتعلقـة      (يهدفون  ) الذين هم بمثابة الببغاءات إلسرائيل    (اإلسرائيليون كما األميركيون    
للقبول بالحـل اإلسـرائيلي جملـة       : من وراء الضغوطات الممارسة على السلطة وعلى العرب       ) بدولته
  ! تصفية القضية الفلسطينية: الً بما يعني باختصاروتفصي

القبول العربي الرسمي باعتراف معلن بإسرائيل علـى اعتبارهـا          : أما العنوان الثاني للمرحلة فيتمثل في     
الحلقة الثانيـة هـي   . وهذه الحلقة لن تتم إال بعد إنجاز التسوية مع الفلسطينيين       . دولة أساسية في المنطقة   

  . لبصمة العربية على اتفاقيات إسرائيل مع الفلسطينيينبالتأكيد تعني ا
ما الداعي لبقاء الرئيس عباس فـي       : أمام هذا الوضع فإن كومةً كبيرةً من األسئلة تفرض نفسها وأهمها          

منصبه؟ أليس من األفضل له االستقالة بعد خطاب عرمرمي يصارح فيه الفلسطينيين بكل مـا يجـري؟                 
عباس فسر ذلك بأن هذا الحل سيتم إذا مـا امتنعـت            . كانية حل السلطة  صائب عريقات كان قد طرح إم     

الواليات المتحدة والدول الغربية من تقديم مساعدات لها في ظل رفض القبول الفلـسطيني للمفاوضـات                
  أليس من األفضل حل السلطة، : في هذه الحالة. المباشرة

أن يظّل في منصبه إلفشال التصفية، فهـو  رب قائل يختلف مع ما نطرح، ويرى بأن من األفضل لعباس   
  . حتى اللحظة لم يتخّل عن أي من الحقوق الفلسطينية

  : إن بقاء الرئيس أبو مازن في منصبه من أجل إفشال التسوية مرتبط باشتراطات أبرزها
  . واجدهتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن ت: أوالً
بالمصالحة والعودة بالساحة الفلسطينية إلـى      . الخالص، وإلى غير رجعة من حالة االنقسام الحالية       : ثانياً

حالة من الوحدة، في ظل اإلدراك بأن السلطتين في رام اهللا وفي غزة، هما محتلتان، وأن شعبنا مـا زال          
  . يعيش مرحلة التحرر الوطني

لمتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية كمرجعيـة وحيـدة للحقـوق الوطنيـة            التمسك بقرارات األمم ا   : ثالثاً
  . الفلسطينية

العودة للمقاومة بكافة أشكالها ووسائلها، وحتى لو أدى ذلك إلى إعادة احتالل األراضي الفلسطينية              : رابعاً
  . ، ولتكن إسرائيل أمام المهمات المباشرة لفعل االحتالل)والتي هي محتلة فعالً(
تعميق التالحم بين الخاص الفلسطيني والعام القومي العربي فالجماهير العربية من المحيط إلـى              : مساًخا

  . الخليج ترى القضية الفلسطينية، قضيتها األولى، وهي على استعداد لبذل التضحيات في سبيلها
ليس مقتصراً علـى    تعزيز التالحم مع قوى المقاومة والمجابهة في المنطقة، فالخطر الصهيوني           : سادساً

  . الفلسطينيين فحسب، وإنما يتعداه ويتجاوزه إلى الخطر على عموم العرب
في دائرة الفعل   ( الذي تميز بالشلل لحقبة طويلة    )من دون ذلك، ومن دون الدخول المؤسساتي الفلسطيني         

  !  قضيتنالن نستطيع إفشال التسوية وال التصدي لتصفية ) بالنسبة لسلطتي رام اهللا وغزة(المؤثر 
  21/8/2010، السفير، بيروت
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  عريب الرنتاوي
  .المقرر لها أن تمتد لعام كامل" المفاوضات المباشرة"أيام قليلة باتت تفصلنا عن أحدث جولة من 

هام حول ما يمكن أن تسفر عنه ، حتى         المفاوضات مطلوبة بذاتها ، ال لنتائجها ومآالتها ، ال أحد لديه أو           
ـ    ، ال يخفون تشاؤمهم حيال فرص التوصل التفاق حول قـضايا           " المفاوضات حياة "أكثر الناس حماساً ل

الوضع النهائي ، فليس في إسرائيل حكومة راغبة في إنهاء االحتالل ، وليس هناك حكومة قادرة علـى                  
رائيل التي تنزاح نحو اليمين ، فالسلطة جاهزة للحـل          فعل ذلك حتى بفرض توفر الرغبة ، العقبة في إس         

ومهيأة لمزيد من التنازالت المؤلمة ، غير آبهة برأي عام أو فصائل أو مقاومة ، هي ذاهبة على طريق                   
ذي اتجاه واحد ، ولم تعد تُستفز أو تغضب جراء نشر صور التنسيق األمني أو تسريب األخبـار عـن                    
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لمساجد واألئمة والجمعيات والمجتمع المدني ، هي قررت الـذهاب فـي            حروبها على اآلذان ومكبرات ا    
  .طريقها حتى نهايته

التي تدفع المستوى الـسياسي الفلـسطيني واإلسـرائيلي سـواء بـسواء             " معركة العالقات العامة  "هي  
 الوسطاء والوساطات ، وإظهار الرغبة والعزم على السير على هذا الطريق ، ال أحد يريـد               " مسايرة"لـ

أن يتحمل مسؤولية الفشل أو يحمل على أكتافه وزر التعثر ، الكل يدفع باتجاه إلقاء الالئمة والمـسؤولية                  
  .على اآلخر ، األمر الذي جعل استحقاق الثاني من أيلول ـ سبتبمر المقبل أمراً ممكناً

عالمية ، من اآلن ،     تنتشر في األوساط السياسية واإل    " تسريبات ما بعد فشل المفاوضات    "من اآلن ، بدأت     
ـ       الذي سبق وأن تناولناه في مناسـبات       " السيناريو الوحيد الواقعي  "هناك تمهيد أولي يجري العمل عليه ل

، وهـو   " سيناريو الحلول األحادية المتفق حولها أو المتواطـأ عليهـا         "عدة ، وفي هذه الزاوية بالذات ،        
  .السيناريو الذي سنعيد التذكير بأبرز عناصره

، لن تجسر الفجـوة  ) اختراق( السنة المقبلة ، سنة المفاوضات المباشرة من دون تقدم جدي يذكر       ستنتهي
واألمـن والـسيادة والميـاه      ) قديمه وجديـده  (بين المتفاوضين حول قضايا الحدود والقدس واالستيطان        

اذ سلسلة متبادلة من    والالجئين إلى غير ما هنالك ، األمر الذي سيدفع الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى اتخ            
  :الخطوات األحادية

وفقا لخطـة فيـاض وحكومـة تـصريف         (الفلسطينييون سيعلنون أن مؤسسات الدولة قد اكتمل بناؤها         
، قد يعلنون عن الدولة أو يذهبون إلى مجلس األمن لإلعالن عنها ، إسرائيل سـترد بغـضب                  ) األعمال

ى وكل ما يمكن أن تُعده حيويا ألمنهـا ومـصالحها ،            ، ستضم الكتل االستيطانية الكبر    ) من دون تهور  (
هذا شـرط الزم ومتطلـب      (التوتر سيتصاعد ، السلطة ستحافظ على األمن واالستقرار والتنسيق األمني           

، المجتمـع  ) مسبق لنجاح هذا السيناريو أو أي سيناريو آخر ، هذا ثابت من الثوابت الفلسطينية المستجدة            
ط النفس ووقف الخطوات األحادية ، سيعترف بالدولة الفلسطينية ، وسـيدعو            الدولي سيتدخل داعيا لضب   

، " سـيناريو كـشمير   "لتفاوض بين دولتين حول القضايا موضع النزاع ، ستدخل القضية الفلسطينية في             
  .قد تمتد لستين عاما آخر" مستقلتين وسيدتين"مفاوضات بين دولتين 

السلطة حظيت على دولة معترف بها مـن        ": النصر"ن إدعاء   ميزة هذا السيناريو أنه سيمكن كل طرف م       
دون أن تعترف بيهودية الدولة أو تقر بإسقاط حق العودة أو ضـم القـدس والمـستوطنات ، وسـيكون                   
بمقدروها الزعم أنها حصلت على دولة رغم أنف االحتالل ، في المقابل ، سيقول نتنياهو أنـه احـتفظ                   

فكك المستوطنات الكبرى ولم يتخل عن أي من أطماع إسرائيل وأحالمها           بالعاصمة األبدية الموحدة ولم ي    
  .الحق" تهديد أمني"التوسيعة السوداء ، بما في ذلك ستظل يداه طليقتان لمواجهة أي 

في الطريق إلى هذا السيناريو ، وربما بعده ، ستخلي إسرائيل مناطق الكثافة السكانية وفق برنامج زمني                 
 ومعاييرها ، ستتمكن السلطة من بسط نفوذها على مناطق وطرق أوسع إن هـي               مرتبط بحسابات األمن  

أثبتت أنها قادرة على حفظ أمن االحتالل واالستيطان ، وألن السلطة تدرك أن ال معنى للدولة مـن دون                   
هذا االمتداد واالنتشار ، فهي ستتمسك بأسنانها وأظافرها بخططها األمنية ، بل وستبدو أكثر شراسة في                

النقضاض على خصومها ومجادليها ، من حماس والجهاد وربما تطاول قوى وفصائل ظلت حليفة حتى               ا
  .ما قبل المفاوضات المباشرة

الـذي  " الحل غير التـوافقي   "تحت جنح المفاوضات المباشرة ، سيجري تمهيد الطريق للوصول إلى هذا            
النتيجة الختامية للمفاوضات غير المباشرة ،      ترتسم معه الحدود والخرائط االنتقالية بعيدة المدى ، فتكون          

بعيد (قيام دولة تجسد مشروع سالم فياض المؤسساتي وسالم نتنياهو االقتصادي وسالم شارون االنتقالي              
والدولة ذات الحدود المؤقتة وكل ما مر علينا وطرأ على مسامعنا من مشاريع وسـيناريوهات ،                ) المدى

 تترجم بصورة توافقية ، وفي حفل بهيج في باحة البيت األبيض ، اليـوم               فشلت جميعها ألنه أريد لها أن     
، ومن قـرأ التـسريبات      " األحادية المتبادلة "تتجه األنظار إلى بديل أكثر تواضعا وواقعية ، إلى سيناريو           
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عن عروض نتنياهو السخية المنتظرة ، والتي ال يريد مقابلها شيئا سوى االستمرار فـي حفـظ األمـن                   
  .تقرار ، يدرك تمام اإلدراك أننا سائرون على هذا الطريقواالس

  وأن كل ما يجري اإلعداد له ليس سوى ستار كثيف من الدخان ال شيئ خلفه
  21/8/2010، الدستور، عمان

  
  من االنحياز إلى الحياد: الهند وفلسطين .51

  نقوال ناصر 
 في العالم تجاه الصراع على الوجـود        من حيث عدد السكان   " الديموقراطية األكبر "إن التغيير في سياسة     

الدائر في فلسطين، من االنحياز لقضية الشعب الفلسطيني العادلة إلى الحياد السلبي فيها، سوف يظل أحد                
الخسائر االستراتيجية الرئيسية التي منيت بها حركة التحرر الوطني الفلسطيني ال يوجد نظير لها سـوى                

ياز إلى هذه القضية إلى الحياد فيها، وسـوى خـسارة دعـم االتحـاد               االنتقال الصيني المماثل من االنح    
السوفياتي السابق لهذه الحركة بانهياره الذي كان أحد العوامل الرئيسية في هذا التحول االستراتيجي فـي                

  .السياسة الخارجية الهندية
 أي قبل عام    - - 1992وتؤكد مسارعة الهند إلى االعتراف الدبلوماسي بدولة االحتالل اإلسرائيلي عام           

من توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين دولة االحتالل اإلسرائيلي وبعد عام من انعقاد                
 على أن القرار الهندي إنما كان ينتظر فقط فرصة فلسطينية أو عربية سـانحة               - -مؤتمر مدريد للسالم    

  .لتغيير موقفه االستراتيجي لعوامل هندية خالصة
الكلية اإلسـرائيلية لألمـن     "في نيودلهي و  " الكلية الدولية للدراسات األمنية   "وم الخميس الماضي، وقعت     ي

وفي الـسادس   . مذكرة تفاهم إلنشاء كلية للتدريب األمني واالستخباري في العاصمة الهندية         " والتحقيقات
! تصوروا ذلـك  : "حتلة بالقول الهندية تقريرا لها من القدس الم     " ذى تلغراف "من الشهر الجاري، استهلت     

، لالسترشاد "إن جنراالت الجيش الهندي يتلقون محاضرات حول حقوق اإلنسان من نظرائهم اإلسرائيليين           
والخبران ليسا إال مجرد قمة جبل الجليـد الظـاهرة          . في جامو وكشمير  " ضد اإلرهاب "بها في مهماتهم    

االستخبارية التي تطورت في سرية كاملة بـين دولـة          واألمنية و " الدفاعية"لحجم العالقات االستراتيجية    
االحتالل اإلسرائيلي وبين دولة عريقة في صداقتها للعرب ورائدة في دعمها للقضية الفلـسطينية مثـل                

  .العربية اإلسرائيلية" عملية السالم"الهند، بينما كل األضواء مسلطة على 
نراالت الهنود دانييل ريسنر، الكولونيل الحـالي       الهندية، كان أحد المحاضرين في الج     " التلغراف"وحسب  

في قوات االحتياط اإلسرائيلية الذي كان يرأس الدائرة القانونية الدولية في جيش االحتالل، والذي أعـاد                
اإلعـدام خـارج    (مع رماة الحجارة الفلسطينيين لكي يفتي بأن سياسة االغتياالت          " قواعد االشتباك "كتابة  
ل وسائل التحقيق النتزاع االعترافات مـن األسـرى الفلـسطينيين هـي سياسـة               واستخدام ك ) القانون

، والذي نفى أن يكون جيش االحتالل قد ارتكب أي انتهاكات لحقوق اإلنسان أثنـاء العـدوان                 "مشروعة"
 ودافع عن استخدام البلـدوزرات العـسكرية القتحـام بيـوت          2009الشامل على قطاع غزة أوائل عام       

لن تنجح إال إذا قـرروا  "ينيين، وقد أبلغ ريسنر الجنراالت الهنود بأن سياستهم في كشمير المدنيين الفلسط 
عزل أعدائهم المدنيين عزال كامال مثلما تفعل إسرائيل اآلن في قطاع غزة بعد صعود حماس إلى السلطة                 

  "! التلغراف"، على ذمة "فيها
 الهندية قد تأثرت سـلبا      -ن العالقات الفلسطينية    والهند ومنظمة التحرير الفلسطينية كلتاهما تنفي أن تكو       

بالعالقات الهندية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، وهذه عالقات وصفها رئـيس وزراء دولـة االحـتالل                
هـارش  (، ووصفها أكاديمي أميركي     "إن روابطنا مع الهند ليس لها حد      : "الحالي، بنيامين نتنياهو، بقوله   

تبدل ميزان القوى، ليس فقـط فـي        "بأنها  ) سياسية بجامعة نوتردام األميركية   بانت من كلية العلوم ال    . في
، وهي عالقات ال يتردد كثيـر       "جنوب آسيا والشرق األوسط، بل أيضا في القارة اآلسيوية على اتساعها          
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 إسـرائيلي ضـد     - هنـدي    -محور أميركـي    "من المحللين الغربيين بوصفها أنها جزء ال يتجزأ من          
  ".اإلرهاب

إعـالن  (ل زيارته األخيرة لنيودلهي، لم يكن أمام الرئيس محمود عباس الذي وقـع اتفـاق أوسـلو         خال
أي خيار سوى الدفاع عن استراتيجيته عنـدما سـأله الـصحفيون عـن              ) 1993المبادئ بواشنطن عام    

قرار "وإنها  " يينال تثير قلق الفلسطين   "العالقات الهندية المتنامية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، ليقول إنها          
لكن وزير خارجية سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني األسبق، نبيل شعث، كان أقل دبلوماسية             . هندي" سيادي

، بعد أن كشفت الزيارة التي قـام بهـا          2003من عباس أثناء زيارته للهند أواخر الشهر الثامن من عام           
العالقات السرية التي تطورت إلى عالقـة       رئيس وزراء دولة االحتالل األسبق آرييل شارون للهند حجم          

البيروقراطيين والـسياسيين علـى أعلـى       "قال شعث إن    " ذى هندو "ففي مقابلة مع    . استراتيجية" دفاعية"
مستويات صنع القرار السياسي في الهند يعتقدون بأن أمن الهند يمكن تعزيزه في المستقبل فقـط بإقامـة                  

  ."الواليات المتحدة وإسرائيلعالقة استراتيجية ثالثية األضالع مع 
وما قاله شعث قبل سبع سنوات قد تحول اآلن إلى سياسة هندية رسمية معلنة، وهي سياسة تضع الهنـد                   
في خندق واحد مع الدولتين الوحيدتين المدانتين عربيا وفلسطينيا وإقليميا وإسالميا كقوتي احـتالل فـي                

ثير لقلق عربي وفلسطيني عميق، بعكس مـا أعلنـه          فلسطين والعراق وأفغانستان، وهذا تخندق هندي م      
عباس، وهو بالتأكيد ليس أساسا موضوعيا لصدقية عدم انحياز الهند المعلن كسياسة رسمية، بقـدر مـا                 

مع الخاضعين لالحتاللـين    " المتضامن"يشكك في صدقية الخطاب الرسمي الهندي المعارض لالحتالل و        
  .اإلسرائيلي واألميركي

ب عما إذا كانت الهند سوف تعتبر أي عالقة ألي دولة عربية أو لمنظمة التحريـر مـع                  ويتساءل المراق 
عربيا " سياديا"باكستان أو مع كشمير الهندية مماثلة للعالقات الهندية مع دولة االحتالل اإلسرائيلي قرارا              

  ".ال يثير القلق"وفلسطينيا 
  إرث المهاتما غاندي* 

اطب رئيس الوزراء الهندي مانموهـان سـينغ مجلـس الـشورى            فبراير الماضي خ  / في أواخر شباط    
ال توجد أي قضية أكثر أهمية للسالم واالستقرار في المنطقـة مـن قـضية               : "السعودي بالرياض قائال  

وإنني أغتنم هذا الفرصة لتكرار الدعم المبدئي والقوي والثابت لحكومة الهند وشـعبها لنـضال     . فلسطين
امن من الشهر الجاري أكدت السيدة فيجايا الثا ريدي، نائبة وزير الخارجيـة             وفي الث ". الشعب الفلسطيني 

الهندي، على هامش الجولة الخامسة لالجتماعات التشاورية للمنتدى العربي الهندي بالقاهرة، بأن عالقات             
 الهنـد  في دعـم ومـساندة  "، وال   "ال تؤثر في عالقاتها بالدول العربية     "بالدها بدولة االحتالل اإلسرائيلي     

لكن مثل هذه التأكيدات لم تعد تستقبل عربيا وفلسطينيا بأكثر مـن الترحيـب الـذي                ".للقضية الفلسطينية 
 اإلسـرائيلية، وسـرعة نموهـا، وسـريتها،         -فحجم العالقات الهنديـة     . تقتضيه األعراف الدبلوماسية  

ـ          " الدفاعي"ومضمونها   مكافحـة  "دة، وكـون    األمني، وكونها جزء من محور ثالثي مع الواليـات المتح
هو أساسها دون أي تمييز هندي واضح وصريح بـين اإلرهـاب وبـين المقاومـة العربيـة                  " االرهاب

والفلسطينية لالحتاللين اإلسرائيلي واألميركي، هي جميعها وغيرها عوامل ال تمثل أساسـا موضـوعيا              
 يكون للعالقات مع دولة االحتالل      للثقة العربية والفلسطينية في التصريحات الرسمية الهندية التي تنفي أن         

  .اإلسرائيلي تاثير في عالقات الهند مع الدول العربية وفي تضامنها مع الشعب الفلسطيني
ومكافحة اإلرهاب هي المسوغ الرئيسي الذي يسوقه صانع القرار الهندي لتبرير االنقالب االسـتراتيجي              

جامعة إنديانا فـي    "فات والحضارات الهندية ب   في سياسته الخارجية، وهو انقالب وصفه رئيس قسم الثقا        
خالل معظم الحرب الباردة، كان     : "أيضا" أخالقي"األميركية، سوميت جانجولي، بأنه انقالب      " بلومينغتون

دعم بقوة عملية إزالة االستعمار وعارض بال هوادة نظـام          " لسياسة الهند الخارجية أساس أخالقي أصيل     
منـذ انتهـاء    "، لكن   "ودافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير      "ا  الفصل العنصري في جنوب إفريقي    
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الحرب الباردة، وبالرغم من االستمرار في خطابها األخالقي، وجدت سياسة الهند الخارجية نجما قطبيـا               
الوول ستريت جورنـال    (كما كتب جانجولي    " السعي دون مواربة وراء المصالح الذاتية     : هاديا جديدا هو  

  ).29/7/2010في 
وألن العالقات الهندية اإلسرائيلية تتخذ من مكافحة اإلرهاب عنوانا لها يسوغها، تقع على الهند مسؤولية               

لالحـتالل  " اإلسـالمية "تبديد الشكوك الفلسطينية بأن هذه العالقات ال تعني تصنيف المقاومة الفلسطينية            
إن الشكوك الفلـسطينية فـي انعكـاس        . اإلسرائيلي في خانة اإلرهاب، كما يروج إعالم دولة االحتالل        

االتفاق الهندي اإلسرائيلي على مكافحة اإلرهاب سلبا على المقاومة الفلسطينية لالحـتالل هـي شـكوك       
  .حماس" اإلسالمية"وطنية فلسطينية ال تقتصر على حركة المقاومة 

 لمقعـد فـي منظمـة       وبالرغم من حجم الوجود اإلسالمي الكبير في الهند الذي جعلها تعتبر نفسها أهال            
المؤتمر اإلسالمي طلبته ولم تحصل عليه، فإن عمق تضامن الشعب الهندي مع الشعب الفلسطيني وأسس               
العالقات التاريخية العريقة بين الشعبين ومرجعية دعم الهند الرسمي لحركة التحرر الوطني الفلـسطيني              

مسلمين في الهند، فتـضامن مـسلمي   جميعها حقائق تعود إلى موقف وطني هندي أكبر كثيرا من حجم ال         
الهند مع الشعب الفلسطيني هو إضافة هامة إلى الدعم الهندي وليس أساسا لهذا الدعم، فالمهاتما غانـدي                 
غير المسلم هو األساس، ومن المؤكد أن أي تخل عن إرث غاندي في السياسة الخارجية الهنديـة تجـاه                   

الفلسطيني، لكنه إن حدث سوف يقود بالتأكيد إلى بحـث          القضية الفلسطينية سيكون خسارة كبيرة للشعب       
  .فلسطيني عن تضامن مسلمي الهند

إن االنقالب االستراتيجي في سياسة الهند الخارجية على األساس المبدئي األخالقي المستوحى مـن إرث               
لـى  المهاتما غاندي الذي عارض الصهيونية كأيديولوجيا وكحركة سياسية، وآمن بأن فلسطين تنتمـي ا             

من الخطأ فرض اليهـود     "وأن  " بالمعنى نفسه الذي تنتمي فيه انكلترا لالنكليز وفرنسا للفرنسيين        "العرب  
جريمة ... بالتأكيد  "سوف يكون   " جزئيا أو كليا  "لليهود في فلسطين،    " إقامة وطن قومي  "ألن  " على العرب 

 سياسـته الخارجيـة مـن إرث        إن هذا االنقالب لم يستطع بعد أن يتحرر في خطاب         .. ،  "ضد اإلنسانية 
قـضية  "و" القضية الفلـسطينية  "غاندي، وهو خطاب ما زال على سبيل المثال يستخدم مصطلحات مثل            

، وهما مصطلحان تخلى عنهما الخطاب الرسمي العربي والفلسطيني في بياناته الرسـمية التـي           "فلسطين
، لكنه احترام لفظـي يتنـاقض    "ألوسطقضية السالم في الشرق ا    "أو  " قضية الشرق األوسط  "استبدلتهما ب 

تماما مع التغيير االسراتيجي من االنحياز المبدئي والسياسي لعدالة القضية الفلسطينية إلى الحياد الـسلبي           
  .المدفوع بالمصالح المجردة فقط

فالهند نفسها وباكستان وبنغالدش وكشمير هي شظايا شبه القارة الهندية التـي            . إن فلسطين ليست كشمير   
جح االستعمار البريطاني في تقسيمها على أساس طائفي، لكن فلسطين أرض محتلة وتقـسيمها الحـالي                ن

 اإلسرائيلي علـى    -لذلك فإن ما يوحي به االتفاق الهندي        . ناتج عن احتالل أجنبي ال عن تشظي طائفي       
 تقريـر   من مقارنة غير موضوعية وغير عادلة بين احتجاجات في كشمير من أجـل            " مكافحة اإلرهاب "

المصير الطائفي وبين المقاومة الفلسطينية من أجل التحرر وتقرير المصير الوطني هي مقارنة ظالمـة               
مـع دولـة    " قـضية مـشتركة   "للهند نفسها، فهي ليست قوة أجنبية محتلة في كشمير، فلماذ تجد لنفسها             

د وبين دولـة تـصر علـى        االحتالل اإلسرائيلي؟ فما هي القضية المشتركة حقا بين دولة علمانية كالهن          
 اإلسرائيلية والسرية التي تتـسم بهـا        -هويتها الدينية كإسرائيل؟ إن انعدام الشفافية في العالقات الهندية          

وطابعها األمني إنما يخلق مساحة غموض واسعة تثير الكثير من األسئلة العربية والفلسطينية المشروعة              
المصالح المتبادلة العربية والفلسطينية التاريخية التقليديـة       إن عالقات الصداقة و   .التي ما تزال دون أجوبة    

مع الهند، التي انقلبت عليها السياسة الخارجية الهندية الراهنة، وحجم المصالح العربية الهنديـة الحاليـة                
التي ال يمكن لهذه السياسية الهندية أن تكون ضمانة موضوعية لنموها وتطورها، وإدراك العرب وفـي                

لفلسطينيون لمدى اتساع التأييد والصداقة لهم في أوساط الشعب الهندي العظيم، هـي العوامـل               مقدمتهم ا 
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التي تحول دون القلق العربي الراهن من التغيير االستراتيجي في السياسة الخارجية الهندية والتحول إلى               
ان ما يصحح   نهج سياسي ليس صديقا للهند، على أمل أن يكون هذا التغيير مجرد انحراف عارض سرع              

  .مساره
 21/8/2010، المستقبل العربي
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  20/8/2010ت، ياإلكونومس  


