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   استئناف المفاوضات المباشرةع فتح احتجاجاً على قرارجتماع محماس تعلق اال .1

 االجتمـاع   ، أنه تم ارجاء   غزة من   عبد اهللا التركماني  ، عن   21/8/2010،  فلسطين أون الين  موقع  ذكر  
، بين حركتي فتح وحماس، للبحث في سبل إنهاء         2010-8-21الذي كان من المقرر عقده مساء السبت        

 األوضاع الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة إلى أجـل غيـر              االنقسام الفلسطيني والتباحث في   
ـ        . مسمي إن االجتماع قد تم تأجيلـه      ": "فلسطين أون الين  "وقال أيمن طه، المتحدث باسم حركة حماس ل
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إلى أجل غير مسمي بسبب استئناف المفاوضات المباشرة بين السلطة ودولة االحـتالل وتزامنهـا مـع                 
  ". فمحرقة األقصى الشري

 صالح البردويل القيادي فـي حركـة      ، أن   غزة، من   21/8/2010،  المركز الفلسطيني لإلعالم  وأضاف  
ـ    حماس   إن القرار الذي اتخذتـه اللجنـة التنفيذيـة         "المركز الفلسطيني لإلعالم  "قال، في تصريحٍ خاصٍ ل

" فتح"اء مع حركة    في اللق " حماس"جعل من الصعب في ظل المعطيات الجديدة مشاركة         ) الفاقدة للشرعية (
  .في هذا التوقيت بالذات

" فتح"احتراماً ألنفسنا ومشاعر شعبنا، والقوى الفلسطينية الرافضة للتنازالت التي تقدمها حركة            "وأضاف  
، مؤكداً أن التعليق جاء في إطـار الخـشية أن           "وضربها عرض الحائط اإلجماع الوطني علقنا هذا اللقاء       

  .رير جريمة المفاوضات مع االحتالل ولكي تغسل يدها من هذه الجريمةكغطاء لتم" فتح"تستغله حركة 
  

   غاية في الصعوبة واإلمارات قدمت مساعدات أكثر مما التزمت بهللسلطةالوضع المالي : فياض .2
وصف الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء ووزير المالية، الوضع المالي للسلطة           " : األيام"رام اهللا ــ    

يساهم كافة األشقاء العرب، وبما عهد عـنهم        "اية في الصعوبة، إال أنه عبر عن ثقته بأن          الوطنية بأنه غ  
من مواقف داعمة دوماً للشعب الفلسطيني، في توفير الدعم الالزم لتمكيننا من تجاوز هذه األزمة والوفاء                

  ".باحتياجات شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها في هذه الظروف الصعبة
وعقَّب فياض على تقرير إخباري نقلته احدى الوكاالت بشأن المساعدات التي قدمتها دولـة اإلمـارات                

خالفاً لالنطباع الخاطئ تماماً الذي يحملـه التقريـر         "العربية المتحدة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالقول       
الفلسطينية لدعم موازنة الـسلطة     المذكور، فإن ما قدمته دولة اإلمارات العربية المتحدة للسلطة الوطنية           

 ماليـين   310، والبالغة قيمته حوالي     2007منذ مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في كانون االول عام           
 300دوالر، قد فاق االلتزام السخي الذي أعلنت عنه دولة اإلمارات في المؤتمر المذكور، والبالغة قيمته                

لدعم الموازنة، وإنما ألغراض أخـرى أيـضاً كتمويـل          مليون دوالر، والذي كان مخصصاً ليس فقط        
وإن دّل هذا على شيء     ). 2010-2008(المشاريع التنموية والمساعدات اإلغاثية على مدار ثالث سنوات       

فإنما يدل على حرص دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ليس فقط على الوفاء التام بالتزاماتها المالية                
، بل وكذلك على تكييف هذه االلتزامات بما يتالءم وطبيعة االحتياجات واألولويـات             تجاه السلطة الوطنية  

التي تفرضها التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية، وهي تسعى جاهدة، وبدعم مشكور              
 في الضفة   من أشقائنا العرب وأصدقائنا في المجتمع الدولي، ألداء مهامها في تقديم الخدمات ألبناء شعبنا             

  ".الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة
ما قلته بشأن مساعدات دولة اإلمارات منذ مؤتمر باريس ينسحب على ما قدمته من دعم من قبـل     "وتابع  

، كانت دولة اإلمارات قد قدمت مساعدات مالية لدعم موازنة الـسلطة            2007ففي عام   . المؤتمر المذكور 
 دوالر، باإلضافة الى ما قدمته في إطار المساعدات العربية بموجب قرارات             ماليين 110الوطنية بقيمة   

، والتي أوفت بها دولة اإلمـارات       2002القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن منذ قمة بيروت في ربيع عام            
  ".تماماً

ولـة  كل ما ذكرته أعاله، يتعلق فقط بمساعدات دعم الموازنة، علمـاً بـأن مـساعدات د               "وزاد فياض   
اإلمارات اشتملت دوماً، باإلضافة لدعم الموازنة، على دعم سخي لتمويل المشاريع التطويرية وعلى دعم              
وكالة الغوث لتشغيل الالجئين، وذلك باإلضافة إلى المساعدات التنموية والخيرية واإلغاثية التي قـدمتها              

 ". دولة اإلماراتجمعية الهالل األحمر اإلماراتي، ومؤسسات خيرية وانسانية أخرى في
  22/8/2010، األيام، رام اهللا
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   الى اطراف الرباعية يحدد فيها االسس الفلسطينيةبرسائلبعث يعباس : عريقات .3
اعلن صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة : وكاالت–   جمال جمال-القدس 

اف اللجنة الرباعية الدولية للشرق التحرير، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث برسائل الى اطر
طينية للذهاب الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ، بعد دعوة وزيرة ساالوسط يحدد فيها االسس الفل

واوضح ان . الخارجية االميركية هيالري كلينتون الى استئناف المفاوضات المباشرة في الثاني من ايلول
". امل بما في ذلك في القدس ، ووقف هدم المنازل في القدسهذه االسس اولها وقف االستيطان بشكل ك"

االنسحاب االسرائيلي من االراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام "ومن هذه االسس ايضا بحسب عريقات 
 بما فيها القدس الشرقية ، واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على هذه الحدود كمرجعية 1967

الحل يجب ان يستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهدف "لى ان واشار ا". للمفاوضات
اذا ما استانفت اسرائيل االستيطان بعد تاريخ "وهدد عريقات انه ". انجاز حل وسالم شامل في المنطقة

يوقف ، فان الجانب الفلسطيني س) تاريخ انتهاء صالحية القرار االسرائيلي بتجميد االستيطان( ايلول 26
وقال ان على اسرائيل ان تختار بين السالم واالستيطان ، موضحا ان عباس ابلغ ". المفاوضات

  ".النه لن يكون مفاوضات مع االستيطان"االميركيين وكل االطراف العربية والدولية بهذا الموقف 
نحن ذاهبون .  واضحالقرار الفلسطيني"بدوره ، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه ان 

الى المفاوضات على اساس بيان الرباعية وبخاصة الفقرات التي تنص على انهاء االحتالل واقامة دولة 
  ". فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

  22/8/2010، الدستور، عمان
  

  حملة لجمع السالح غير المرخص بغزة .4
ركة حماس أمس أنها بدأت بحملة مكثفة أعلنت شرطة الحكومة المقالة التي تديرها ح:  د ب أ-غزة 

وقالت الشرطة المقالة ، في بيان صحفي ، إن الحملة تأتي . لجمع السالح غير المرخص في قطاع غزة
  ".في سياق الحفاظ على األمن العام وما يسببه إطالق النار من مشاكل على المواطن الفلسطيني"

ام السالح بشكل غير قانوني ، داعية إلى ضرورة من يحاول استخد" بيد من حديد"وذكرت أنها ستضرب 
وحذرت . االلتزام بالقانون وعدم إطالق النار في الحفالت أو المناسبات العامة أو الشجارات العائلية

الشرطة المقالة من أن أي سالح خارج عن القانون أو يستخدم في األوضاع غير الشرعية ، سيسحب 
  .ويصادر بغير رجعة
ي الحكومة المقالة أن تكون الحملة تستهدف بأي شكل سالح الفصائل الفلسطينية ونفى مسؤولون ف

  .المسلحة
  22/8/2010، الدستور، عمان

  
   مكالمات هاتفية الحتواء األمرثالث..  يثير غضب أبو مازنكلينتون بيان :"الشرق األوسط" .5

اشها مقر الرئاسة في رام على تفاصيل اللحظات التي ع" الشرق األوسط"اطلعت :  علي الصالح- لندن
اهللا، عقب بيان وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون الذي دعته فيه أبو مازن ورئيس الوزراء 

. المقبل) أيلول(اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مفاوضات مباشرة في واشنطن في الثاني من سبتمبر 
للجة الرباعية الذي صدر الحقا، أن المفاوضات وأوضحت كلينتون في بيانها، الذي لم يشر إلى بيان ا

  .ستتم دون شروط مسبقة
. جن جنونه عند سماعه البيان) أبو مازن(أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس " الشرق األوسط"وعلمت 

وقالت مصادر مطلعة إن أبو مازن كان يشتاط غضبا إلى درجة أنه طلب من المتحدث اإلعالمي باسم 
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و ردينة، االتصال مباشرة بمبعوث السالم األميركي جورج ميتشل للتعبير عن هذا الرئاسة نبيل أب
  .الغضب

فاتصلوا بأبو مازن " أن تفرط األمور"وحسب هذه المصادر، فإن المسؤولين األميركيين ارتبكوا وخافوا 
را  مرات في غضون أقل من ساعة، في محاولة للتخفيف من غضبه وتوضيح األمور، كي ال يتخذ قرا3

  . ضد المشاركة في المفاوضات
  22/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   لم توجه لنا الدعوة أصال إلى بدء مفاوضاتالرباعيةاللجنة : تيسير خالد .6

" الشرق األوسط"وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ:  كفاح زبون- رام اهللا
الرباعية لم توجه لنا الدعوة أصال إلى بدء مفاوضات "وقال ". شاطرفيه الكثير من الت"بيان التنفيذية بأن 

وال قالت إن بيانها يعتبر إطارا مناسبا لهذه المفاوضات وال تحدثت عن وقف االستيطان، كما أن 
اإلسرائيليين لم يوافقوا عليه حتى في صيغته الحالية وفوق كل لك فقد تجاهلته وزيرة الخارجية األميركية 

  ".لينتونهيالري ك
أن قبول دعوة كلينتون البدء بمفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة يشكل مسا "وأكد خالد في بيان 

خطيرا بموقف اإلجماع الوطني، الذي عبرت عنه قرارات المجلس المركزي في دورته األخيرة 
لفلسطينية التي وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبيان مئات الشخصيات الوطنية ا

أكدت جميعها رفض الذهاب إلى مثل هذه المفاوضات قبل االتفاق على مرجعيتها السياسية والقانونية 
وجدول أعمالها وسقفها الزمني وقبل إعالن حكومة إسرائيل التزامها الواضح والصريح بوقف جميع 

 بما فيها محافظة ومدينة 1967األنشطة االستيطانية في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 
  ".القدس التي تستثنيها حكومة نتنياهو من التجميد المزعوم لنشاطاتها االستيطانية

أن موقف خالد كان موقف أعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية عارضوا في " الشرق األوسط"وعلمت 
مجرد "باعتبار إصداره جلسة عاصفة الذهاب إلى المفاوضات باعتبار بيان الرباعية ليس المرجعية و

  . ، ومنهم عبد الرحيم ملوح وحنا عميرة"خداع
  22/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   للجنة تقصي الحقائقحماسنتقادات لمقاطعة ا .7

عن التجاوب مع اللجنة " حماس"انتقد وكيل وزير الخارجية الفلسطينية إبراهيم خريشي امتناع حركة 
  .الحقائق بشأن الجرائم اإلسرائيلية خالل العدوان على قطاع غزةالوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي 

تؤثر مباشرة على نتائج التقرير الفلسطيني المقدم لألمم المتحدة وتسيء إلى "واعتبر خريشي المقاطعة 
  ".الموقف الفلسطيني الرسمي إضافة إلى انه يلحق الضرر بالجهود الفلسطينية

موقف حماس ومقاطعتها للجنة الفلسطينية المستقلة التي تولت إعداد "ان " معا"وأكد في تصريحات لوكالة 
التقرير سيكون له تأثير على مصداقية التقرير الفلسطيني أمام العالم، إضافة إلى تأثيراته على حقوق 

  ".الضحايا من هذه الحرب العدوانية
ا إلى أن اللجنة الفلسطينية ، مشير"ألهداف فئوية وحزبية ضيقة"بمقاطعة اللجنة " حماس"واتهم خريشي 

نجحت في تقديم تقرير مهني والتزمت بالمعايير واألسس المهنية التي حددتها المؤسسات الدولية التابعة "
  ".لألمم المتحدة

  خالصة التقرير الفلسطيني حول الحرب يكشف عن العديد من االنتهاكات "وأشار خريشة إلى أن 
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 اإلسرائيلية األخيرة، إضافة إلى انتهاكات حماس بالتعرض اإلسرائيلية في القطاع خالل الحرب
  . ، على حد وصفه"للمواطنين وقتل عدد منهم خالل الحرب أو خارجها عبر إطالق الصواريخ

  22/8/2010، البيان، دبي
  

  "البروة" بناء صرح محمود درويش وحديقة مشروع تدشينفي  فياض يشارك .8
اهللا، أمس، حفر األرض المحيطة بضريح الشاعر الكبير محمود بدأت جرافات بلدية رام  :يوسف الشايب

درويش، إيذاناً بالشروع في تنفيذ أعمال البناء في مشروع صرح محمود درويش، حيث يرقد في تلة 
، وهو المشروع الذي تنفذه مؤسسة "البروة"بالقرب من قصر رام اهللا الثقافي حملت اسم مسقط رأسه 

  .البلدية، وبتمويل من الحكومة، وبدعم ومباركة الرئيس محمود عباسمحمود درويش، بالتعاون مع 
هذه خطوة مهمة جداً، وما هو : سالم فياض، رئيس الوزراء، وشارك في حفل تدشين المشروع. وقال د

أهم إنجاز ما بدئ العمل عليه في هذا الصرح، الذي يكرم ويخلد ذكرى شاعرنا الكبير محمود درويش، 
هذا تحد ومسوؤلية علينا، وكلي أمل أن نتمكن .. فسه تكريماً للشعب الفلسطيني بأكمله ويمثل في الوقت ن

  .من إنجازه وفق الفترة المقررة بعد عام من اآلن
هذا المشروع يأتي في صلب تغذية المشروع الثقافي ": األيام"وأضاف فياض في رد على سؤال لـ 

لوطني الفلسطيني، وذلك بكل ما يمثله محمود الفلسطيني، وهو مكون أساسي من مكونات المشروع ا
درويش من رمزية خاصة للشعب الفلسطيني، والمشروع الثقافي الفلسطيني بكافة مكوناته، ولمسيرة 
شعبنا النضالية والكفاحية عبر عقود متصلة من الزمن، اشتملت على الكثير من المعاناة واإلصرار على 

ني الفلسطيني إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن أرضنا التي التمسك بالحقوق وصوالً بالمشروع الوط
 بكاملها، وإقامة دولتنا المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وقبل ذلك في 1967احتلت في العام 

القدس الشريف العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية، وهو ما يمكن شعبنا من العيش بحرية وكرامة، كما 
  .ش على الدوامأراد محمود دروي

وكان ياسر عبد ربه، رئيس مؤسسة محمود درويش، أعلن عن تدشين بدء العمل في بناء صرح محمود 
يحمل هذا الصرح اسم البروة، تلك القرية الفلسطينية الجليلية التي : وقال.. درويش، قرب ضريحه 

يم الفلسطيني على التمسك احتضنت محمود درويش يافعاً، وحملها في قلبه رمزاً لأللم الفلسطيني وتصم
  .بحقوقه الوطنية في التحرر واالستقالل

  22/8/2010، األيام، رام اهللا
  

   المباشرةالشعب الفلسطيني غير ملزم بنتائج المفاوضات: حماس .9
عن رفضها قرار اللجنة التنفيذية العودة الى المفاوضات المباشرة مع اسـرائيل،            » حماس«عبرت  : غزة

اعتماد فريق التفاوض الفلسطيني علـى بيـان        «وذكرت أن   . »طاً بالحقوق والثوابت  تفري«معتبرة القرار   
القـرار يـأتي    «ورأت أن   . »مجرد خداع وتضليل للرأي العـام الفلـسطيني       ) الدولية(الرباعية  ) اللجنة(

منح خطوة ت «، ووصفته بأنه    »المقبل) سبتمبر( أيلول   2استجابة لدعوة اإلدارة األميركية الى استئنافها في        
  .»االحتالل مظلة الستكمال مشاريعه االستيطانية في الضفة الغربية ومواصلة عدوانه على شعبنا

الشعب الفلسطيني غير ملزم بنتائج هذه المفاوضات التي ال تمثل إال فئة قليلة ومعزولة              «وشددت على أن    
ـ          فلسطينياً عبـروا عـن      فصيالً   11وخارجة عن اإلجماع الوطني، الذي تمثل بالموقف السياسي المهم ل

رفضهم المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، بينهم عدد من الفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة              
   .»التحرير الفلسطينية

  22/8/2010، الحياة، لندن
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  "مهزلة"المفاوضات مع االحتالل : الجهاد .10
في حركة الجهاد اإلسالمي موقـف حركتـه        جدد القيادي خالد البطش القيادي      :  عبد اهللا التركماني   -غزة

إن مهزلة المفاوضات   : "، قائالً )إسرائيل(الرافض الستئناف المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية و       
، 2010-8-21نسخة عنه الـسبت     " فلسطين أون الين  "ورأى البطش في بيان وصل       ". يجب أن تتوقف  

فاوضات يمهد لمزيد من التعديات الصهيونية، ويتـيح تهويـد          الغطاء العربي الذي تم تأمينه لهذه الم      "أن  
القدس بالكامل وأجزاء واسعة من الضفة الغربية عدا عن االنتهاكات المتواصلة لألمـاكن الدينيـة فـي                 

الجامعة العربية ولجنة المتابعـة المنبثقـة عنهـا         "وحمل القيادي خالد البطش      ". فلسطين المحتلة عموماً  
لوضع الذي وصل إليه الموقف الرسمي العربي تجاه قضايانا المحقة وهو ما أتاح تمرير              المسؤولية عن ا  

  ". مشاريع التسوية على القياس اإلسرائيلي
  21/8/2010، فلسطين أون الين موقع

  
  فصائل في منظمة التحرير ترفض قبول اللجنة التنفيذية العودة إلى المفاوضات المباشرة  .11

» يةبالـشع «ية الـثالث فـي منظمـة التحريـر الفلـسطينية الجبهتـان              رفضت الفصائل الرئيس  : غزة
قبول اللجنة التنفيذية للمنظمة العودة الى المفاوضات المباشرة مـع          » حزب الشعب »و» الديموقراطية»و

  .اسرائيل
ينطـوي علـى قبـول      «بأنه  » اللجنة الرباعية الدولية  «بيان  » الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   «اعتبرت  

) مارس(ريع لالستيطان والحصار ومشروع الدولة الموقتة، ويمثل تنازالً عن بيانها في آذار             ضمني وتش 
الماضي الذي أكد أن االستيطان غير شرعي وطالب بوقفه بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي في مدينة                  

مـة الدولـة     وإقا 1967القدس واألراضي المحتلة وبإنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية المحتلة عـام           
  .»الفلسطينية عليها

مساً خطيراً بثوابت وحقوق الشعب الفلـسطيني فـي         «يعتبر  » الرباعية«الى ان بيان    » الشعبية«ولفتت  
العودة واالستقالل وتقرير المصير وتنازالً عن قرارات الشرعية الدولية وحتى عن بنود المبادرة العربية              

الدعوة تتناقض تناقضاً   «واضافت ان   . »زمة لحكومة االحتالل  على عالتها، وليست له أي قيمة قانونية مل       
صارخاً مع موقف اإلجماع الوطني وقرارات المجلس المركزي برفض العودة الى المفاوضات من دون              
التزام الوقف التام لالستيطان وقرارات الشرعية الدولية مرجعية لها، وتصب في نهاية المطاف في خدمة               

  .»نتانياهو األمني واالقتصادي) وزراء االسرائيلي بنيامينرئيس ال(ما يسمى سالم 
كما أعلنت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين عدم موافقتها على مشاركة منظمة التحرير الفلـسطينية              

تراجع القيادة الفلسطينية الرسمية عن توفير الحـد        «وعارضت  . في المفاوضات المباشرة فاقدة المرجعية    
ات المفاوضات المتوازنة ذات الجدوى من خالل النص الواضح على مرجعيتها متمثلـة             األدنى من متطلب  

إصـرار  «كمـا اسـتغربت      .»بقرارات الشرعية الدولية وإطارها الزمني الملزم وجدول أعمالها المحدد        
القيادة الرسمية على تجاهل الدعوات المتكررة التي صدرت عن عدد مـن القـوى النعقـاد المجلـس                  

  .» دورة إجتماعات طارئة وعاجلةالمركزي في
التجاوب مع الدعوة إلى هذه المفاوضات اآلن يعني السير نحو المزيد مـن             «أن  » حزب الشعب «ورأى  
، محذراً من   »يكون في مواجهة هذه الضغوط وعدم التراجع أمامها       «واضاف أن البديل عن ذلك      . »الفشل
  .» فرض حل األمر الواقع اإلسرائيليلن تكون لهذه الضغوط نهاية، بل ستتزايد من أجل«أنه 

  22/8/2010، الحياة، لندن
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   مجرد حفل عشاءأيلول/الخروج عن بيان الرباعية سيجعل من لقاء سبتمبر: األحمدعزام  .12
قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح، إن الـسلطة الفلـسطينية              :  علي الصالح  - لندن

باعية وبكل ما ورد في هذا البيان الذي صـدر عقـب دعـوة وزيـرة                تتمسك بمرجعية بيان اللجنة الر    
الخارجية األميركية هيالري كلينتون، أول من أمس، الفلسطينيين واإلسرائيليين إلطـالق المفاوضـات             

  .المقبل، من دون شروط مسبقة) أيلول( سبتمبر 2المباشرة في واشنطن في 
لخط، فلن تكون دعوة الرئيس باراك أوباما أكثر مـن          إذا ما خرجت واشنطن عن هذا ا      «وقال األحمد إنه    

وهاجم األحمد  . »ولن يكون هناك مفاوضات حقيقية، بل قد ال تنطلق المفاوضات من أصله           .. حفل عشاء 
بيان كلينتون حيث قال إنها ابتغت منه إرضاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما هاجم مـا                 

م الخاص جورج ميتشل، حيث تراجع فيها عما جاء في بيـان اللجنـة              جاء في تصريحات مبعوث السال    
  .الرباعية، وتعتبره السلطة الفلسطينية مرجعية المفاوضات

إن هـذا   «: وقال. ورفض األحمد ما قاله ميتشل في المؤتمر الصحافي عن مرجعية المفاوضات، تحددها           
ية الذي يمثل الحد األدنى من المطالب       ونحن نتمسك بمرجعية بيان الرباع    . كالم مرفوض جملة وتفصيال   

الفلسطينية لتحديد المرجعية، من خالل البنود التي وردت فيه وتبنيه لبيانات الرباعية الـسابقة، ال سـيما                 
الذي صدر في موسكو والذي يؤكد على تجميد االستيطان ورفـض اإلجـراءات             ) آذار( مارس   19بيان  

وت، وقرارات مجلس األمن ومبادرة السالم العربية وحدود عـام          اإلسرائيلية في القدس بما فيها هدم البي      
وأشار األحمد إلى الفقرة األخيرة في بيان الرباعية التي تقول إنه بناء على كل ما تقدم، تـدعو                  . »1967

  .اللجنة الرباعية الطرفين إلى المفاوضات المباشرة
الطرفين في تفاصيل تحديد جدول     وحسب األحمد فإن ترك موضوع المرجعية إلى المفاوضات، سيغرق          

  .األعمال، وهذا يعني فشل المفاوضات
  22/8/2010، الحياة، لندن

  
  فصائل فلسطينية تؤكد التزامها مواصلة الدفاع عن المقدسات .13

دعت الفصائل الفلسطينية، بمناسبة الذكرى الحادية واألربعين إلحراق المسجد األقصى، الى وحدة            : غزة
  .ة لمواجهة االحتالل االسرائيلي وحلفائهوطنية وعربية واسالمي

في بيان أمس، في الذكرى الحادية واألربعين إلحراق اليهودي المتطرف مايكل           » حماس«ودعت حركة   
ضرورة تفعيـل قـضية القـدس       «، األمتين العربية واإلسالمية إلى      1969روهان المسجد األقصى عام     

ات المقاومة، مع بقاء المدينة المقدسة حاضـنة لكـل          والمسجد األقصى المبارك عالمياً، ودعم صمود وثب      
  .»المحافل

استهداف مدينة القدس لم يتوقف «في بيان أمس أن     » الجهاد اإلسالمي «واعتبر مصدر مسؤول في حركة      
البتة منذ بدء احتاللها على يد الصهاينة، وذلك ضمن مسلسل إجرامي متشابك الحلقـات هدفـه تزييـف                  

  .»ية لمعالمها التاريخية العريقة وفي مقدمها المسجد األقصىوتهويد الصبغة اإلسالم
التوحـد الـوطني والقـومي     «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لمناسبة الـذكرى إلـى            «ودعت  

واإلسالمي في مواجهة سياسة االحتالل وحلفائه في واشنطن، تلك السياسات التي لم تتغير في مواصـلة                
طمس طابعها وهويتها العربية واإلسالمية بهدف تقويض مكانتها الوطنية الروحية          تهويد المدينة المقدسة و   

  .والثقافية واالقتصادية واالجتماعية
إعـالء الـشأن    «والقوى الوطنية واإلسالمية كافة الـى       » حماس«و  » فتح«حركتي  » الشعبية«وطالبت  

  ة شعبنا وصموده ووحدته سـبيالً ال       الوطني على ما سواه والتحرك العاجل إلنهاء االنقسام وتعزيز مقاوم         
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بديل منه لحماية المقدسات وصون مدينة القدس عاصمة أبدية لشعبنا ودولتنا المستقلة كاملة السيادة ونيل               
  .»حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير

  22/8/2010، الحياة، لندن
  

  قياديون في حماس يقدمون التعازي لحركة فتح بوفاة الهندي: جنين .14
، مؤلف من   )شمال الضفة الغربية المحتلة   (قام وفد قيادي من الحركة اإلسالمية في محافظة جنين          : نجني

الوزير السابق وصفي قبها وخالد الحاج وعبد الباسط الحاج، بزيارة بيت العزاء الذي أقامته حركة فـتح                 
  .امة الفلسطينيةفي مقرها الرئيس في جنين بوفاة اللواء أمين الهندي مؤسس جهاز المخابرات الع

في محافظة جنين عطا أبو رميلة، الذي ثمن هـذه الخطـوة   " فتح"وقدم الوفد تعازيه إلى أمين سر حركة       
يجب أن ال تحـول دون      "، فيما أكّد الوزير قبها على أن الخالفات السياسية          "مشكورة وعزيزة "واعتبرها  

  ".ب الفلسطيني وفي كّل المناسباتاللقاءات والحوارات والتواصل االجتماعي بين مكونات الشع
مطلباً دينياً ووطنيـاً وأخالقيـاً      "من جهته؛ أكّد خالد الحاج على وجوب التواصل والحوار، واعتبر ذلك            

  ".يحتم على الجميع القيام بالواجبات تجاه بعضنا البعض
  21/8/2010قدس برس، 

  
   عين الحلوة لسعوديين وأفغان مخيمال وجود في: صبحي ابو عرب .15

ـ           ال يوجد في   "أنه  " وكالة األنباء المركزية  "أكد قائد األمن الوطني الفلسطيني في لبنان صبحي أبو عرب ل
عين الحلوة وال في حي الطوارىء سعوديون وباكستانيون وأفغان ما هو موجود هـم عناصـر                ] مخيم[

دابير االحترازية التي   إسالميين من أبناء المخيم الذي يشهد حال هدوء واستقرار منذ أشهر عدة بفضل الت             
" فتح االسالم "ان هذا الهدوء ترجم عملياً خالل تشييع أمير         "، مشيراً الى    "داخل المخيم " فتح"اتخذتها حركة   

  ".عبد الرحمن عوض
 22/8/2010، النهار، بيروت

  
  نتنياهو المباشرة أول انجاز سياسي لالمفاوضاتاستئناف : "هآرتس" .16

، أن اإلعالن عن بدء المفاوضات 2010-8-21سرائيلية، السبت اإل" هآرتس"ذكرت صحيفة : وكاالت
بالنسبة " يعد انتصاراً سياسياً مرحلياً"، )إسرائيل(في الضفة الغربية المحتلة و" سلطة فتح"المباشرة بين 

  . لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
يمكن لنتنياهو تسجيل أول إنجاز سياسي بعد عام ونصف العام من الجمود السياسي؛ : "وقالت الصحيفة

  ". له، وإن كان متواضعاً
إن اإلنجاز الكبير لنتنياهو في األشهر األخيرة يكمن في أنه نجح في تغيير مسار الضغط : "وأضافت

من قبل الرئيس األمريكي، بدأ " اإلسرائيلية"األمريكي؛ فبعد أكثر من عام تخلله ضغط كبير على الحكومة 
  ". عيل ضغوط على رئيس السلطة محمود عباس كي يدخل في المفاوضات المباشرةأوباما بتف

نجحت من خالل اإلعالن األمريكي القاضي بأن المفاوضات "وأشارت إلى أن الحكومة اإلسرائيلية 
، في تفريغ مضمون بيان الرباعية الدولية، ذلك أن واشنطن "دون شروط مسبقة"المباشرة ستجري 
يشمل البيان إشارة لتجميد االستيطان حرصاً على عدم تعرض نتنياهو ألزمة ائتالفية، أصرت على أن ال 

، وفق "مقابل موافقته على الجدول الزمني للمفاوضات لتصويره وكأنه إنجاز للطرف الفلسطيني
  . الصحيفة
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ع استئنافها في رام اهللا، والمزم" سلطة فتح"و) إسرائيل(وأوضحت هآرتس، أن المحادثات المباشرة بين 
  ".ستنطلق وفق الشروط التي أصر عليها نتنياهو"المقبل، ) سبتمبر(في واشنطن في الثاني من أيلول 

  22/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   المفاوضات بال شروطالستئناف مرتاحة "إسرائيل" .17
اعه، إيهود باراك، عبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دف:  نظير مجلي- تل أبيب

 سبتمبر 2عن ارتياحهما من اإلعالن األميركي عن إطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن، في 
. وشدد نتنياهو على أن الموقف اإلسرائيلي بأن ال تكون هناك شروط مسبقة، قد قبل. المقبل) أيلول(

ال يمكن أن يكون العالم قد ولكن أصوات في اليمين اإلسرائيلي المعارض، لم تصدق ذلك وقالت إنه 
  .وافق على استئناف المفاوضات من دون ثمن

وقال نتنياهو في بيانه إنه سعيد بشكل خاص، ألن وزيرة الخارجية األميركية، هيالري كلينتون، 
هذا ما كنت «: وأضاف. أوضحت بما ال يقبل الشك أن المفاوضات ستستأنف من دون أي شروط مسبقة

نصف السنة، أضاعها الفلسطينيون هباء ولو قمنا باستغاللها لكان هناك احتمال ألن أدعو إليه منذ سنة و
وأكد أنه يتوجه إلى هذه المفاوضات بكل جدية، مع علمه بأنها ستكون صعبة . »نكون أنهينا المفاوضات

واالتفاق وتابع بالقول إن األمر الذي لن تتنازل إسرائيل عنه في هذه المفاوضات هو األمن أوال . للغاية
  .ولحالة الحرب) بفلسطين التاريخية(على أن يكون هذا السالم نهاية تامة للمطالب الفلسطينية 

أما باراك فقال إن اإلعالن عن استئناف المفاوضات هو خطوة أولى، وإنه سيكون على الطرفين اآلن أن 
أشاد باراك باستعداد و. يعرفا أنهما مقبالن على اتخاذ قرارات صعبة جدا، حتى الوصول إلى سالم

. الرئيس المصري، حسني مبارك، والعاهل األردني، الملك عبد اهللا، حضور القمة الثالثية في واشنطن
األمور هذه المرة جدية للغاية وواقعية للغاية، فالطرفان يدركان خطورة فشل المفاوضات ولهذا : وقال

  .فهما معنيان بإنجاحها
عليهما . ق هرتسوغ، إن هذه ساعة االمتحان للقائدين أبو مازن ونتنياهووقال وزير العمل والرفاه، يتسحا

السعي بإخالص إلنهاء هذه المفاوضات بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وقادرة على طي صفحة الحرب 
  .والقضية الفلسطينية

يز وتقوية في وقال وزير الدولة، ميخائيل ايتان، وهو من الليكود إن نتنياهو يحتاج اآلن إلى تعز
أبو مازن سيصل إلى واشنطن ومعه رئيس مصر أكبر دولة «: وأضاف. مفاوضاته مع الفلسطينيين

وعلينا أن نقويه نحن من هنا، خصوصا من معسكر . عربية وملك األردن، ولكن نتنياهو يذهب وحيدا
لية السالم، وعلينا أن العرب يحاولون إظهار نتنياهو مخادعا وغير جاد في عم«وتابع ايتان أن . »اليمين

  .»نقنعهم ونقنع العالم بأنه مخلص لعملية السالم وبأنه يسير على طريق مناحم بيغن وإسحق رابين
  22/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   الفلسطينية منزوعة السالح ولديها شرطة مسلحة تسليحا خفيفاالدولة: مصادر إسرائيلية .18

. عة المستوى ذكرت أن تمديد فترة تجميد االستيطان ليس مطروحاًمصادر سياسية إسرائيلية رفي: وكاالت
 أشهر نص صراحة 10ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن هذه المصادر قوال إن قرار تجميد االستيطان لمدة 

وقالت إن هذا اإلعالن جاء تعقيباً على موقف . على استئناف البناء االستيطاني بعد انقضاء هذه الفترة
وأضافت أن المفاوضين اإلسرائيليين سيصرون على أن تكون الدولة الفلسطينية . فلسطينيةالقيادة ال

منزوعة السالح ولديها شرطة مسلحة تسليحاً خفيفاً وأن تبقى القوات اإلسرائيلية منتشرة على الحدود بين 
  ".معادية إلسرائيل"الضفة الغربية واألردن وأن يتعهد الفلسطينيون بعدم إبرام اتفاقات دفاعية مع بلدان 
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من دون تجميد كامل لالستيطان "اإلسرائيلي المعارض حاييم أورون " ميريتس"وقال القيادي في حزب 
واستعداد حقيقي لالنسحاب إلى الحدود الدولية وإذا لم تكف إسرائيل عن عرض دولة ممسوخة على 

  ".الفلسطينيين، فستكون المفاوضات مضيعة لوقت الجميع
  22/8/2010،  ظبياالتحاد، أبو

  
  طهران تدبر حربا انتحارية من حزب اهللا وحماس وسورية: "للمخابراتالمنتدى اإلسرائيلي " .19

توجهت مجموعة من ضباط المخابرات الكبار السابقين في إسرائيل إلى رئيس الوزراء،  :تل أبيب
 وحماس سيبادران ، بدعوى أن حزب اهللا»حالة استنفار قصوى بشكل فوري«بنيامين نتنياهو، بإعالن 

كما طالبته باستباق الحدث والمبادرة إلى هجوم إسرائيلي على . إلى هجوم صاروخي خالل أسبوعين
المنتدى اإلسرائيلي «وتسمي هذه المجموعة نفسها  .إيران وأذرعها في مدة أقصاها أسبوعان

ولكنها عبرت رقابة ، وقالت إن ما نشرته في موقعها أمس هو معلومات بالغة الحساسية، »للمخابرات
  .جهاز الرقيب العسكري في الجيش اإلسرائيلي

وتدعي هذه المجموعة أن إيران ستفاجئ الجميع من جديد وهذه المرة بالمبادرة إلى هجوم عسكري على 
وأن خطة طهران االستراتيجية هي أن ال تبدأ الحرب . »ليس مثلنا ينتظرون. إنهم سباقون«: إسرائيل

ن تنفذه بواسطة عمليات انتحارية تؤديها لصالحها كل من سورية ولبنان وقطاع بل أ«بشكل مباشر، 
وتحدد المجموعة مدة أسبوعين فقط يتم خاللها هذا الهجوم وتقول إنه سيبدأ بإطالق زخ من . »غزة

الصواريخ التقليدية على إسرائيل من طرف حزب اهللا اللبناني، تعقبه هجمة صاروخية شبيهة من حماس 
فمثل هذه .  غزة وقد تترافق مع سلسلة عمليات تفجير انتحارية في عدة مواقع في إسرائيلفي قطاع

وإلى شلل ) منطقة تل أبيب بشكل خاص(الهجمة ستؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى في مركز البالد 
  .عدد من األجهزة والمؤسسات الحيوية

رية بواسطة صواريخ تحمل أسلحة غير تقليدية وأما الضربة الثانية، حسب هذا السيناريو، فتأتي من سو
  .وتؤدي إلى مقتل مئات ألوف اإلسرائيليين

وتقول المجموعة اإلسرائيلية إن إيران تعرف تماما أن مثل هذه الضربات سوف تؤدي إلى رد فعل 
فهي تريد أوال أن تستنزف إسرائيل قواها، . عصبي مدمر من إسرائيل، وهذا بالضبط ما ترمي إليه

حي بحلفائها في سورية ولبنان وغزة، في سبيل التفرغ لضرب إسرائيل وهي متعبة ومعنويات فتض
وقد ال تحتاج إيران في هذه الحالة إلى ضرب إسرائيل أو الدخول في احتكاك مباشر . سكانها محطمة

الن حالة وتنهي هذه المجموعة تقريرها بالدعوة إلى إع. معها البتة، حيث إنها ستكون في حالة يرثى لها
استنفار عسكري قصوى، تتمثل في تجنيد مئات ألوف جنود وضباط االحتياط، وتوزيع كمامات الوقاية 
من الغاز واألسلحة الكيماوية، وتفريغ السكان القاطنين قرب مواقع استراتيجية وحيوية، وتعبئة الرأي 

 لم يسبق لها مثيل منذ العام وإعداده نفسيا لواقع أن إسرائيل سوف تتعرض ألضخم هجمة صاروخية
وجنبا إلى جنب، مع هذا القيام بحملة اتصاالت مع دول الغرب لتوضيح الموقف . الحرب العالمية الثانية

  .والتفكير في خطوات رادعة
  22/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "أمر غير مقبول" بوشهر اإليراني وتزويده بالوقود مفاعلبدء عمل : "إسرائيل" .20

غير مقبول " يوم السبت إن تزويد مفاعل بوشهر وهو أول مفاعل نووي إيراني بالوقود أمر قالت إسرائيل
  .وحثت على بذل مزيد من الضغوط الدولية الجبار إيران على وقف تخصيب اليورانيوم" على اإلطالق

أن ينعم ليس مقبوال على االطالق "وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية يوسي ليفي في بيان 
  ".بلد ينتهك بشكل صارخ المعاهدات الدولية بثمار استخدام الطاقة النووية
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على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطا على إيران إلجبارها على االلتزام "وأكد ليفني أنه ينبغي 
  ".بالقرارات الدولية ووقف تخصيب اليورانيوم وبناء المفاعالت النووية

وبأنها " تقوم بشكل دوري بتفتيش مفاعل بوشهر"لدولية للطاقة الذرية أنها من جانبها أعلنت الوكالة ا
  ".تتخذ اجراءات التحقق المناسبة طبقا لالجراءات الموضوعة"

  22/8/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
  

   االستيطان وتفعيل خطة اخالء مستوطنين من مستوطنات بالضفةتجميدايتان يدعو الى مواصلة  .21
 من 1300 دعا الوزير االسرائيلي ميخائيل ايتان من حزب الليكود في رسالة بعث بها الى :ام اهللار

مؤيديه في مؤسسات الحزب الى مواصلة سياسة تجميد البناء في المستوطنات باستثناء الكتل االستيطانية 
ء مستوطنين من ودعا ايتان ايضا الى تفعيل خطة حكومية الخال. والقدس والحي اليهودي في الخليل

  . مناطق في الضفة مرشحة لالنتقال الى سيطرة فلسطينية وانزال الجنود االسرائيليين في هذه البيوت
يعبر باخالص «في عددها الصادر أمس ان ايتان على قناعة بأنه » يديعوت احرونوت«وذكرت صحيفة 

طاب بار ايالن الذي تبنى فيه وهو يذكر خ. عن السياسة التي تبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
  . »نتنياهو حل الدولتين، ورفع الحواجز في الضفة وتجميد البناء

يوجد بيننا رفاق طيبون يدعون ان تصريحات نتنياهو هي ستار من الدخان يرمي الى «وقال ايتان 
حده يمكنه ان الغبي و. لهذا التفسير ال يوجد أساس. عرقلة اقامة دولة فلسطينية والى تعزيز االستيطان

  . »يؤمن أننا سننجح في خداع كل العالم كل الوقت
مشيرا الى ان » كل الليكود اجتاز الخطوط، وهو فقط يرفض االعتراف بهذا بالكالم« واضاف ايتان 

  .»هيا نفعل ذلك بالطريقة األفضل. السياسة اليوم تسعى الى اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل«
  22/8/2010، رام اهللالحياة الجديدة، 

  
   ستفقد األغلبية اليهودية إذا استمرت الهجرة غير الشرعية إليها"إسرائيل": يشاي .22

حذّر وزير الداخلية اإلسرائيلي، ايلي يشاي من مغبة فقدان الدولة العبرية لألغلبية اليهودية : الناصرة
  .تقديرهبالتزايد، وفق " الهجرة غير المشروعة"فيها، إذا استمرت ظاهرة 

، أن عدد أطفال العمال األجانب )21/8(وأوضح يشاي، في حديث مع اإلذاعة العبرية اليوم السبت 
يقوم أولياء أمورهم باستخدامهم "، يقدر بحوالي عشرين ألف طفل، "خالفاً للقانون"المقيمين في تل أبيب 
  .، وفق قوله"كوسيلة للبقاء في البالد

الحالي، على قرار إبعاد نحو أربعمائة ) أغسطس(د صادقت بداية شهر آب وكانت الحكومة اإلسرائيلية، ق
، "يمس بطابع الدولة اليهودي"من أطفال العمال األجانب من أراضيها، بدعوى أن وجودهم في تل أبيب 

  .حسب زعمها
  21/8/2010قدس برس، 

  
  "مريمسفينة " ليبرمان يشكو لبنان في االمم المتحدة بسبب  .23

أمر افيغدور ليبرمان ووزير الخارجية اإلسرائيلي أعضاء البعثة اإلسرائيلية لدى :  الغربية باقة-القدس 
األمم المتحدة بالعمل على تقديم شكوى إلى السكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون والى رئيس مجلس 

 الرحلة التي ستقوم وبرر لبيرمان قراره بان. األمن الدولي ضد الرحلة المقررة من لبنان إلى قطاع غزة
  بها سفينة مريم اللبنانية تشكل استفزازا ال لزوم له ، وخصوصا أن قطاع غزة ال يعاني إي نقص وان 
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وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن وزارة الخارجية . ثمة طرقا أخرى إلمداد سكانه بما يحتاجونه
  . الرحلة من لبنانتجري اتصاالت مع بعض الدول النافذة في مسعى لمنع انطالق

  22/8/2010، الدستور، عمان
  

   ألف شيكلمائة سنوياًمكياج نتنياهو يتكلف  .24
" بنيامين نتنياهو"نقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن مكتب رئيس الحكومة في إسرائيل  :الشرق -القدس 

ظفة ثالثة من أعلنه في اآلونة األخيرة عن مناقصة تعتبر فريدة من نوعها، تتضمن حاجته لتشغيل مو
لرئيس الوزراء،علما بأن مبالغ تشغيل أولئك الموظفات تكلف ميزانية الدولة مائة ) المكياج ( أجل عمل 

إن نتنياهو كان قد صادق على دفع مبلغ "وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة، . ألف شيكل سنوياً
" ميك اب"ى عمله مرتين باألسبوع للـ مليون شيكل منذ بداية العام لهذا الغرض، وهذا يدلل عل26بقيمة 

  "؛وباإلضافة إلى كل مرة يظهر فيها أمام الكاميرات
وكشفت اإلذاعة عبر فحص أجرته حول الموضوع، أن هذه المعطيات أغضبت مكاتب رؤساء .

الحكومات السابقين إلسرائيل، لعدم وصول مصروفاتهم الشخصية خالل توليهم منصب رئاسة الوزراء 
  .ف معدودة من الشواكل فقطسوى إلى آال

  22/8/2010، عكاظ، جدة
  

   اقتحاما جماعيا للمسجد األقصى خالل عام55 إسرائيلية وأكثر من حفرية 34": القدس الدولية" .25
أصدرت مؤسسة القدس الدوليـة     :  وكاالت األنباء  - بيروت   - جمال جمال    - الدستور   -القدس المحتلة   
 22ي يغطي االعتداءات على المسجد األقصى في الفترة ما بـين            الذ" عين على األقصى  "تقريرها الرابع   

على نسخة منه فـي الـذكرى   ) الدستور( والتقرير الذي حصلت 2010, ـ  8 ـ  21 إلى2009 ـ  8ـ 
 من كل عام ، يرصد االعتداءات على المـسجد  8 ـ  21السنوية إلحراق المسجد األقصى المبارك في 

  .األقصى خالل الفترة المذكورة
كمـا  " جبل المعبـد   "-صد التقرير تغير الفتوى اليهودية التقليدية بعدم جواز دخول المسجد األقصى            وير

 عند جبهة واسعة من الحاخامات الصهاينة البارزين ليصبحوا من المؤيدين           -تسميه األوساط الصهيونية    
أو اليهـود   " لحريديما"لدخوله ، لكن التطور األبرز بحسب التقرير كان التبدل في موقف بعض حاخامات              

ـ            ، حيـث   " جبل المعبـد  "غير الصهانية الذين كانوا يشكلون التكتل األساس في معارضة دخول اليهود ل
 ، وهو   2009بدأت بعض مجموعات منهم باقتحام المسجد األقصى بشكْل دوري منذ شهر تشرين الثاني              

  .أمام المؤيدين والمناصرين لدخولهما يعني بدء تهاوي المعسكر الديني الرافض لدخول اليهود للمسجد 
ويرصد التقرير تزايد سرعة الحفريات الساعية إلى بناء مدينة يهودية مقدسة أسفل المـسجد ومحيطـه                
بمقدار الضعف تقريبا خالل العام الماضي ، ويشير التقرير إلى تبدل طريقـة تعـاطي االحـتالل مـع                   

حفريات بحساسية مفرطة ويحاول إخفاءها خوفًا مـن ردود         الحفريات ، فبعد أن كان يتعامل مع مواقع ال        
الفعل ، أصبح اليوم يتعاطي معها دون حساسية أو خوفْ مـن ردات الفعـل الفلـسطينية أو العربيـة                    

. واإلسالمية بل أصبح مستعداً للدخول في مواجهات مع السكان المقدسيين لحمايـة سـير العمـل فيهـا                 
 مواقع عن العام الماضي     9 موقعا ، بزيادة     34مواقع الحفريات حول المسجد     ويرصد التقرير بلوغ عدد     

و 17حفرية منها جنـوب المـسجد ،    ( 15ومن الناحية الجغرافية تقع     ) و مكتملة 13منها نشطة ،    ( 21،  
  ). شماله2حفرية غربه و 

النقلةً النوعية التـي    أما فيما يتعلق بالبناء ومصادرة األراضي في محيط األقصى ، فيتحدث التقرير عن              
شهدها بناء المعالم اليهودية في محيط األقصى مع افتتاح االحتالل لكنيس الخراب غرب المسجد األقصى               
، كما يرصد التقرير مصادقة االحتالل على بناء كنيسين جديدين أكثر قربا إلى المسجد األقـصى مـن                  
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" فخر إسرائيل "ل ساحات األقصى ، وكنيس      داخ" مصلى المتحف اإلسالمي  "كنيس الخراب ، وهما كنيس      
في الطـرف   " المعبد الثالث "في محيط األقصى ، إضافة للكنس فقد رصد التقرير افتتاح االحتالل لمتحف             

الغربي الجنوبي لساحة البراق لترويج الرواية اليهودية لتاريخ القـدس ، ويـرى التقريـر أن وصـول                  
 إقرار وتنفيذ مخططات البناء الضخمة يؤشر إلـى أن هـذه            االحتالل إلى هذا المستوى من الجرأة على      

  .المخططات ستصبح أكثر ضخامةً في المستقبل وأكثر قربا من المسجد األقصى
ويرى التقرير أن اقتحام المسجد األقصى يشكّل كرة الثلج التي تستخدمها المنظمات اليهودية المتطرفـة               

األقصى ، لرفع سقف مطالبها تجاه المسجد وذلك من خالل تنظيم           المنادية بتغيير الواقع القائم في المسجد       
االقتحامات الجماعية بشكْل متكرر ودائم ، فيما تتولى الحكومة والنظام القضائي منحها الغطاء الـسياسي               
والقانوني الالزم لذلك ، وتتولى الشرطة اإلسرائيلية بدورها حماية هذه االقتحامات ، وترجمة التحـوالت               

ية في الموقف السياسي والقانوني إلى إجراءات عملية تفسح المجال أمام تغيير الواقع القائم فـي                التدريج
المسجد اليوم ونزع الحصرية اإلسالمية عنه ، وقد بدت هذه االستراتيجية التكاملية في أوضح صـورها                

 اقتحامـات للمـسجد     6وقد رصد التقرير خالل الفترة التي يغطيهـا         . خالل الفترة التي يغطيها التقرير    
 منها نفذها مسؤولون كبار وفنيون في سلطة اآلثار اإلسـرائيلية ،            3األقصى نفذتها شخصيات رسمية ،      

 نفذها نواب في البرلمان من حزبي الليكود واالتحاد الوطني ، وقد أدلى النواب المقتحمـون عقـب                  3و
 وتقسيمه بين المسلمين واليهود ، أسهمت في        اقتحاماتهم بتصريحات تنادي بتغيير الواقع القائم في المسجد       

أما اقتحامـات المتطـرفين     . تعزيز التيار السياسي المنادي بتبني هذا األمر كسياسة رسمية معلنة للدولة          
 اقتحامـا  36اليهود فقد رصد التقرير تصاعدها بشكْل ملحوظ خالل الفترة التي يغطيها إذ بلغت أكثر من       

عات أوعلى مدار اليوم بأكمله ، هذا عدا عن اقتحامات المجموعات الصغيرة            امتد معظمها على مدار سا    
واستقرأ التقرير بعـدها مـسار هـذه االقتحامـات          . للمسجد والتي تحدث بشكْل يومي على مدار النهار       

وأهدافها ليخلص إلى أن التطور لم يكن فقط على صعيد الكم والحجم ، بل وأيضا على صعيد استراتيجية                  
ات اليهودية المتطرفة الداعية لالقتحام ، إذ باتت االقتحامات تشهد حضوراً دينياً أكبر من الـسابق ،                 الجه

كمركز للحياة الدينية اليهوديـة ، كمـا    " جبل المعبد "وبدا أن المنظمات اليهودية المتطرفة تسعى لتكريس        
أسوار المسجد األقصى الخارجية    تسعى هذه المنظمات وبالتعاون مع بلدية االحتالل إلى تكريس بوابات و          

هذا عدا عن تصاعد التوجه العدواني واضح لدى أفراد هذه الجمعيات وهو ما ظهـر               . كساحاتْ لالحتفال 
  .في الفترة الماضية من خالل الكشف عن محاولتين مسلحتين فاشلتين تجاه المسجد األقصى

فترة الماضي الدور األبرز في اقتحام المـسجد        ورأى التقرير أن األجهزة األمنية لالحتالل لعبت طوال ال        
األقصى ، وقد شهد دورها تحوالً كبيراً وغير مسبوق ، فمهمتها األمنية تبدلت من منع المتطرفين اليهود                 
                  اقتحـام من اقتحام المسجد واالعتداء عليه إلى حمايتهم ومساندتهم في تنفيذ هذه االعتداءات ، إذ لم يمر

 اقتحاماً دون مواكبة وحماية مكثفة من شرطة االحـتالل ،           36طنين التي تزيد عن     من اقتحامات المستو  
وفي أغلب األحيان كان دور القوات المقتحمة للمسجد أبرز من دور الجهات الداعية لالقتحام ، وبـدا أن                  

ـ          " قوة جبل المعبد  "القوة المعروفة بـ     صى باتت تبني تجربتها التراكمية الخاصة في السيطرة علـى األق
 ،  15كما نفذت األجهزة األمنية مجموعة اقتحامات ألغراضها الخاصة زاد عددها عـن             . بكامل ساحاته 

بعضها كانت جوالت تفقدية لجمع المعلومات ، وبعضها كان اقتحام لمقار مؤسسات داخـل المـسجد ،                 
ما كـشف عنـه   وبعضها كانت اعتداءات ذات طابع استفزازي يتعمد تدنيس المقدس اإلسالمي ، أبرزها   

حراس المسجد األقصى بأنهم يجدون بشكْل يومي آثاراً لتبول الجنود الصهاينة في أماكن متعـددة فـي                 
  .المسجد

  22/8/2010، الدستور، عمان
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   إلحراقه41 األقصى في الذكرى الـ تهويدالمخاوف تتزايد من  .26
راق المسجد األقصى المبارك،    صادفت أمس الذكرى الحادية واألربعين إلح      :محمد جمال -القدس المحتلة 

وفي هذه المناسبة األليمة صدرت العديد من ردود الفعل والبيانات التي تحذر من اسـتمرار اسـتهداف                 
وحذرت الهيئة اإلسالمية واألوقاف اإلسالمية بالقـدس المحتلـة          .المسجد وخطر الحفريات واالقتحامات   

 فتح وحماس االحتالل معتبرة أن المسجد خط        ونددت من استهداف المسجد المتواصل فيما هددت حركتي       
  .احمر قد يشعل المنطقة من جديد في حال أي مس به

ودعت فتح الحكومة اإلسرائيلية إلى لجم المستوطنين ومنعهم من استفزاز المسلمين في المسجد األقصى              
ـ                 دمتها فيما قالت حركة حماس إن عملية استهداف المسجد األقصى مستمر وبإشـكال متعـددة وفـي مق
  .الحفريات أسفله وبرنامج السياحة الذي يسمح آلالف المستوطنين باقتحام المسجد والعبث واالستفزاز 

وقالت حركة الجهاد إن استهداف مدينة القدس لم يتوقف البتة وذلك يأتي ضمن مسلسل إجرامي متشابك                
يقة وفي مقدمتها المسجد األقصى     الحلقات هدفه تزييف وتهويد الصبغة اإلسالمية لمعالمها التاريخية العر        

، مـن مغبـة اسـتغالل أجـواء         "المعتدلة"وحذِّر السلطة الفلسطينية واألنظمة العربية      .على وجه التحديد  
التفاوض المزمع استئنافها قريباً في واشنطن في اإلقدام على خطوة خطيرة تتهدد مصير المسجد األقصى               

  .أي إجراء صهيوني يتخذ بحقه، وعليه فإننا نحملهم المسؤولية كاملةً عن 
بدوره صرح الدكتور حسن خاطر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بـأن               
أكثر من أربعة عقود مرت على جريمة إحراق المسجد األقصى على يد المحتلين ، موضـحا أن هـذه                   

بهدف تقويض أساسات األقصى ، مـا زالـت       النيران التي أشعلت في نهاية الستينات من القرن الماضي          
مشتعلة إلى اليوم ، بل ازدادت اشتعاال واتساعا ليطال خطرها وأثرها كل المدينة المقدسـة بمـا فيهـا                   

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
  22/8/2010الشرق، الدوحة، 

  
  موجة الحر تزيد من معاناة األسرى الفلسطينيين .27

ينشط في قطاع غزة أمس من تأثير درجات حرارة الجـو المرتفعـة       حذر مركز حقوقي    :  د ب أ   -غزة  
   .على أوضاع األسرى الفلسطينيين المعيشية في السجون اإلسرائيلية

للضغط على  "ونبه المركز ، في بيان صحفي ، إلى أن أجهزة األمن اإلسرائيلية قد تستخدم تلك الظروف                 
السجناء الجدد أثناء التحقيق كأداة للضغط عليهم للحصول على اعترافات ، وخاصة عند وضـع كـيس                 

ون ،  وأوضح أن ظروف األسرى فـي الـسج        ".كريه الرائحة وحاجب النفس على الرأس خالل التحقيق       
في حالة صعبة وقاسية    "وخاصة المتناثرة في صحراء النقب كمعتقل نفحة وريمون والسبع ومعتقل النقب            

ووصلت درجة الحرارة ألكثر    ". بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، التي بلغت ذروتها في اليومين األخيرين          
  .لسطينية درجة مئوية خالل موجه الحر األسوأ التي تضرب إسرائيل واألراضي الف40من 

  22/8/2010، الدستور، عمان
  

  االحتالل يجبر األسرى الفلسطينيين على اإلفطار وهم مكبلو األيدي .28
المسؤولة عن تـنقالت األسـرى بـين        " نحشون"أجبرت وحدة   : وائل بنات، د ب أ    : غزة: مركز حقوقي 

م مكبلو األيدي،   السجون اإلسرائيلية عددا من األسرى على تناول وجبة اإلفطار خالل شهر رمضان وه            
وأفاد أحد األسرى لمركـز أحـرار   . حيث رفض الضابط المسؤول فك قيودهم أثناء تناول طعام اإلفطار   

 أسيرا في سجن الرملة أثناء نقلهـم مـن          20لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان أنه تم احتجاز أكثر من          
ى لساعات طويلة في الحـر      سجن النقب إلى عوفر، حيث بقي األسرى ينتظرون قدوم سيارة نقل األسر           

طلبنا من الضابط المـسؤول     "وأضاف  . لنقلهم" نحشون"الشديد، وعندما حان موعد اإلفطار جاءت قوات        
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السماح لنا بتناول اإلفطار قبل صعودنا إلى السيارة لكنهم رفضوا بشدة وحصلت مناوشات بين األسـرى                
  ".اول اإلفطار ونحن مقيدونوالجنود، الذين قاموا بتقييدنا، وبعد ذلك سمحوا لنا بتن

  22/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
  

   سيقاضون مجندة اسرائيليةفلسطينيونمعتقلون  .29
علن وزير شؤون األسرى الفلسطيني عيسى قراقع أنه سـيتم مقاضـاة المجنـدة              أ : سمر خالد  -رام اهللا   

 . مستمتعة ومستعرضة ما تقوم به     االسرائيلية التي بثت صورا السرى فلسطينيين على موقعها بالفيسبوك        
وقال ان لجنة قانونية من الوزارة شكلت للبدء برفع قضية ضد المجندة والجيش اإلسرائيلي الذي أظهـر                 

ودعا قراقع مؤسـسات األمـم       .الى أي مدى يستهتر بالقيم اإلنسانية واألخالقية في التعامل مع األسرى            
 الخطيرة بحق األسرى خاصة األطفال في ظـل اعتـراف           المتحدة وحقوق اإلنسان لفتح ملف االنتهاكات     

وزير األمن االسرئيلي اسحق اهيرونوفيتش بأن الشرطة والجيش اإلسرائيلي يقومان باعتقـال وإهانـة              
  .األطفال القاصرين خالل اعتقالهم

  22/8/2010، الرأي، عمان
  

   ازداد بشكل الفت منذ مطلع العام الجاريالمستوطنينعنف : "اوتشا" .30
أظهر تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية فـي األرض الفلـسطينية المحتلـة               : م اهللا را
  .، اليوم، ازديادا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية'أوتشا'

ة نسخة منه، إلى أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطيني          ' وفا'وأشار التقرير الذي تلقت     
المحتلة سجل خمسة حوادث نفذها مستوطنون أسفرت إما عن إصابات فـي صـفوف الفلـسطينيين أو                 

 حادثـاً ممـاثال مقارنـة       172، ووقع ما مجموعه     2010أضرار بممتلكاتهم وحتى هذا التاريخ من عام        
  . حادثة سجلت خالل الفترة المماثلة من العام الماضي98بـ

رى سجلت إضافة إلى ذلك، تضمنت منع الوصول، واإلزعاج والتخويف          وأكد التقرير أنه عدة حوادث أخ     
نفذها مستوطنون إسرائيليون، أسفرت إحداها عن إصابة طفلة فلسطينية تبلغ من العمر عـشرة أعـوام                
جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليها جسدياً بينما كانت تقف أمام منزلها الواقع في منطقة تل رميدة                

  .خليلفي مدينة ال
 أمرا بالهدم في قرية كفـر عقـب بحجـة عـدم             18أيضاً، ُأصدرت   ) ج(وقال التقرير أنه في المنطقة      
، هدمت السلطات اإلسـرائيلية     2010وأضاف التقرير أنه منذ مطلع عام       . حصولها على ترخيص بالبناء   

، األمـر  )يوليـو /أكثر من نصفها هدم خالل شهر تموز   ) (ج( مبنى يملكها الفلسطينيون في المنطقة       242
 شخصاً في الفترة المماثلـة      319 مبنى وهجر    182وفي المقابل هدم    .  شخصا 282الذي أدى إلى تهجير     

  .2009من عام 
 وقال التقرير إن قوات االحتالل اإلسرائيلية، قتلت خالل الفترة التي شملها التقرير فلـسطينيا وأصـابت              

  .دودي المنصوب حول قطاع غزةآخر في حادثين منفصلين بالقرب من السياج الح
وثالثة جنود إسرائيليين، وأحـد     )  مدنيا 14من بينهم   ( فلسطينيا   41 قُتل   2010وذكر التقرير أنه في عام      

وأصـيب  . الرعايا األجانب، على خلفية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في قطاع غزة وجنوب إسرائيل           
  .ة جنود إسرائيليينوثماني)  مدنيا153من بينهم ( فلسطينيا آخرين 177

 21/8/2010، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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   فلسطينيا فقدوا منازلهم خالل أسابيع في القدس550": اوتشا" .31

أن نحو  " اوتشا"أعلن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة         : عبدالرؤوف أرناؤوط : رام اهللا 
 األخيرة منازلهم أو مصادر رزقهم نتيجة لعمليات الهدم التي تقـوم بهـا               شخصا فقدوا في األسابيع    550

وأشار إلى أن ذلك يمثل زيادة كبيرة في عمليات         ). ج(السلطات اإلسرائيلية في القدس الشرقية والمنطقة       
  . الهدم والتهجير القسري في الضفة الغربية، ويثير عددا من المسائل اإلنسانية الخطيرة

 مبنى فلسطينيا فـي القـدس       230مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، تم هدم ما ال يقل عن           ووفقا لسجالت   
نتيجة لذلك، تعرض أكثر    "وقال  .  حادثة منفصلة منذ بداية هذا العام      40الشرقية والمنطقة ج في أكثر من       

مهم  طفل للتهجير القسري أو تأثروا بشكل أو بآخر، ومعظ         400 فلسطيني، من بينهم أكثر من       1100من  
  .قد تأثر بسبب أضرار فادحة في الممتلكات أو تدمير مصادر كسب الرزق

 لقد وقعت أكثر منُ  ثلثي عمليات الهدم لهذا العام في شهر يوليو الماضي، حيـث هـدمت الـسلطات                    
 مبنى فلسطينيا، بما فيها المنـازل والخيـام وحظـائر الحيوانـات وثكنـات،               140اإلسرائيلية أكثر من    

باإلضافة إلـى   "وأشار إلى أنه    ".  ووحدات صرف صحي ومحالت ومبان تجارية أخرى       وصهاريج مياه 
ذلك، كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد أوامر وقف البناء وأوامر الهـدم التـي تـصدرها الـسلطات                   

ووفقا للمنظمات غير الحكومية التـي تقـدم المـساعدة          . اإلسرائيلية في المنطقة ج في األشهر األخيرة      
 للمتضررين، فإن عدد طلبات الحصول على المساعدة القانونية قد تضاعف أربع مـرات فـي                القانونية

شهري يونيو و يوليو، ومن بين أكثر المجتمعات عرضة للهدم والتهجير، تلك التي تقطن فـي المنـاطق           
 التي صنفتها السلطات اإلسرائيلية على أنها مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق إطالق نار والتـي تغطـي                

  ".من مساحة الضفة الغربية، خاصة إذا كانت قريبة من المستوطنات اإلسرائيلية% 18حاليا أكثر من 
تنفذ عمليات الهدم غالبا في حق مبان شيدت دون الحصول على تراخيص البنـاء              "ونوه التقرير إلى أنه     

  ".غير قانونية"التي تصدرها إسرائيل ولذلك تعتبرها السلطات اإلسرائيلية 
  22/8/2010، )السعودية(ن اون الين،الوط

  
   إلى غزة"مريم" رحلة تؤجل "ضغوط كبيرة" .32

 أكد النائب المستقل جمال الخـضري رئـيس اللجنـة           : وكاالت – كامل ابراهيم    - سمر خالد    -عواصم  
سـتؤدي لتأجيـل    » مريم«الشعبية لمواجهة الحصار، وجود ضغوط كبيرة مورست على السفينة اللبنانية           

ودعا الخضري في تصريح صحفي ، الجهـات المعنيـة          .اه غزة حسب ما كان مقرراً األحد      انطالقها تج 
وأشار الخضري، إلى أنه في اتصاله مع رئيس مؤسسة فلسطين الحـرة        .لتسهيل رحلة السفينة اإلنسانية     

  .غىياسر قشلق التي تحرك السفينة أكد على أنهم يسعون إليجاد آليات بديلة في وقت الحق، وأنها لن تل
إن السفينة تقل متضامنات وراهبات أميركيات وشخصيات نـسائية مـن دول عـدة              «: وقال الخضري   

، مبيناً أنها تحمل على متنهما مساعدات طبية مثل أجهزة غسيل الكلى واألدوية لمعالجة مرضـى                »دول
  . السرطان، ولألطفال والنساء

 الدعم للفلسطينيين الدولية والعربية علـى       وأكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إصرار حمالت       
مواصلة طريقهما والعمل حتى رفع الحصار الجائر المفروض على غزة منذ أكثر مـن أربـع سـنوات                 

  .بشكل كامل ونهائي
  22/8/2010، الرأي، عمان
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   في حيفا وزوارق إسرائيلية تعتدي على صيادي غزةفلسطينييناالحتالل يعتقل عماالً  .33

 عامالً من عمال الضفة الغربيـة       45 اعتقلت قوات االحتالل فجر امس       : كامل ابراهيم  –تلة  القدس المح 
وذكرت مصادر عمالية أن العمال تعرضوا لحمالت دهم وتفتيش         . الذين يعملون داخل مدينة حيفا المحتلة     

  . في مدينة حيفا من قبل شرطة االحتالل وجنود حرس الحدود
مركزة على أبواب المسجد األقصى الشاب محمود عبد اللطيف من سكان           كما اعتقلت قوات االحتالل المت    

منطقة البلدة القديمة في القدس الشريف؛ وذلك فور انتهاء صالة التراويح وخروج المصلين من المسجد،               
  . ثم اقتادته إلى مقر شرطة البريد في شارع صالح الدين وانهالت عليه بالضرب المبرح

 ابو سنينه من سكان قرية سلوان بالقدس المحتلة بجروح ورضوض متوسطه            الى ذلك أصيب الشاب بالل    
  . اول من امس بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل أفراد من قوات االحتالل 

أصابت زوارق بحرية إسرائيلية امس صيادا فلسطينيا بجراح اثر إطـالق مكثـف              على صعيد متصل    
وقالت مصدر فلسطينية إن الصياد أصيب خالل عمله في البحر في            .للنيران في البحر شمال قطاع غزة     

 .شمال قطاع غزة اثر استهدافه بنيران زوارق إسـرائيلية كانـت تجـوب المنطقـة             » السوادنية«منطقة  
  .وصف المصدر حالة الصياد بالمتوسطةو

  22/8/2010، الرأي، عمان
  

  "غذائينظام معلومات األمن ال" مشروع بتنفيذيشرع " أريج"معهد  .34
، وبدعم من التعاون االسباني في القدس، بتنفيـذ         "أريج"شرع معهد األبحاث التطبيقية      :حسن عبد الجواد  

، الذي يهدف إلى دراسة انعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية، في           "نظام معلومات األمن الغذائي   "مشروع  
 تطوير نظـام معلومـاتي لألمـن     تجمعاً سكانياً في محافظات طوباس وبيت لحم والخليل، من خالل    70

الغذائي، للمساهمة في عملية التخطيط المستقبلي السليم، وتطبيق البرامج التطويريـة وبـرامج التوعيـة               
  .ونشاطات اإلغاثة

، انه مع بداية المشروع تم التنسيق مـع الجهـات           "أريج"وقال الدكتور جاد اسحق المدير التنفيذي لمعهد        
وبشكل خاص المؤسسات المحلية، منها وزارات الصحة، الزراعة، الـشؤون          الفاعلة في مجال الدراسة،     

، "كيـر "، و "أوكـسفام "،  "الفـاو "و" يونيـسيف "االجتماعية والتربية والتعليم العالي، والمؤسسات الدولية       
  . وغيرها من المؤسسات الفلسطينية والدوليةWFPو" أونروا"و

هم المؤشرات والمعـايير التـي اعتمـد عليهـا          وأوضح هدف المشروع ونشاطاته، وقدم عرضاً حول أ       
وتلك المؤسسات الفاعلة في مجال الدراسـة،       " أريج"المشروع، مبيناً أنه تم تعزيز التنسيق والتعاون بين         

وتشكيل عدد من اللجان مثل لجنة الجهات المعنية لألمن الغذائي، ولجنة صناع القـرار علـى مـستوى                  
  . محلية للقرى المستهدفة في المشروع لجنة70المحافظة، إضافة إلى تشكيل 

  22/8/2010، األيام، رام اهللا
  

  العاهل األردني يأمل في موقف عالمي يضمن حل الدولتين .35
العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني      ، أن   عمان من   بترا عن وكالة ،  22/8/2010،  الرأي، عمان ذكرت  

المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التـي      أعرب عن أمله في موقف دولي فاعل إلنجاح المفاوضات          
  . في واشنطن) أيلول(ستستأنف مطلع سبتمبر 

حرص الملك على بلورة موقف دولي      "وأكد مصدر مسؤول في بيان صادر عن الديوان الملكي األردني           
حل فاعل يعمل على إنجاح المفاوضات عبر ضمان معالجتها لجميع قضايا الوضع النهائي ووصولها إلى               
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 1967الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العـام               
  ". وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات المعتمدة، وخصوصا مبادرة السالم العربية
بنجاح المفاوضـات   وأشار المصدر إلى أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد البيئة الكفيلة              

والتي تتطلب وقف جميع اإلجراءات االستفزازية التي تستهدف تغيير الحقائق على األرض وبخاصة بناء              
تحقيق المفاوضات للتقدم المطلـوب  "وأضاف أن   ". المستوطنات التي تقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية      

المرجعيات التي تؤكد أن قيـام الدولـة        يستوجب التزام بيان اللجنة الرباعية، الذي صدر الجمعة وجميع          
الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والتي تعيش بسالم وأمن إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيـد لحـل                 

  ". الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
 الديوان الملكي األردني ذكرأن عاهل األردن الملك عبـد           أن ،22/8/2010،  االتحاد، أبو ظبي  وأضافت  

قبل أيضاً دعوة أوباما لحضور انطالق المفاوضات المباشرة، وذكر أنه سيعقد اجتماعاً ثنائيـاً مـع                اهللا  
الخطوات الالزم اتخاذها لضمان وصول المفاوضات إلى هدفها فـي          “أوباما وستتمحور محادثاتهما على     

  .”إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين
  

  خطوة في مخطط إسرائيلي كامل" االقصى" إحراق ": المسلموناإلخوان" .36
أكدت جماعة االخوان المسلمين أن مخططاً اسرائيليا كامالً أعد إلزالة المسجد األقصى، معتبـرة              : عمان

أن خطوات تنفيذ هذا المخطط بدأت بجريمة إحراق المسجد، وشملت الحفريات تحتـه، ومحاولـة بنـاء                 
ن قطعان المستوطنين، وهدم البيوت، وإفراغ القـدس مـن سـكانها            الهيكل، واالقتحام لباحات المسجد م    

وتساءلت الجماعة في بيان أصدرته أمس بعد مضي واحـد وأربعـين             .األصليين من العرب والمسلمين   
هـل  : عاماً على جريمة إحراق المسجد األقصى، ما حال المسجد األقصى بعد هـذا الـزمن الطويـل                

  .سلمين؟استيقظت حمية اإليمان في نفوس الم
  22/8/2010، الدستور، عمان

  
  تحذر وكالة الغوث من عواقب خصخصة التعليم)  لالجئين الفلسطينيينحق العودة(لجنة  .37

 اعربت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئيـين الفلـسطينيين فـي األردن               : خالد الخواجا  -عمان  
لغوث وتشغيل الفلسطينيين التقـشفية والتـي       ووجهـاء الالجئيـن عن قلقها العميق من اجراءات وكالة ا        

  . تمثلت في خصخصة تعليم الكليات والخدمات الصحية وشطب العديد من الخدمات االجتماعية
بعـدم  " فيلبو قرانـدي  "وطالبت اللجنة من خالل مذكرة رفعتها للمفوض العام لوكالة الغوث في االردن             

تعليم في الكليات ومراكز التدريب والخدمات الـصحية  المساس بالخدمات المقدمة لالجئين وعلى رأسها ال  
واالجتماعية األساسية وإلغاء الشروط الجديدة التي اعتمدتها في تحديد األشخاص المحتاجين مـن نـساء               

  . حوامل وأطفال حديثي الوالدة واعادة النظر في معايير الفقر
جز المالي في ميزانياتهـا دون اللجـوء        وطالبت المذكرة ادارة األونروا ببذل قصارى جهدها لمعالجة الع        

إلى تقليص خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين وعدم حرمان الطلبة من الكتب المدرسية بشكل كامـل               
كما حرموا من الكتب الجديدة سابقا والغاء التخصصات المهمة في كليتي ناعور ووادي الـسير والغـاء                 

عور،بحجة العجز المالي والتطوير والـذي سـيؤدي الـى          السكن الداخلي وخصخصة التعليم في كلية نا      
  . تقليص عدد المعلمين واإلداريين

  .ورفضت المذكرة خصخصة التعليم في كلية ناعور
مبنـى  ) 25(وطالبت المذكرة بضرورة افتتاح مدارس جديدة والتخلص من المدارس المستأجرة وعددها            

وإلغـاء دوام   , طالبـا   ) 50(طالبا وليس   ) 40(وتخفيض عدد الطالب في الصف الواحد ليصبح أقل من          
  .وتخفيض نصابهم من الحصص المدرسية اليومية , الفترتين وزيادة عدد المعلمين 
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وطالبت بإعادة النظر في درجات جميع الوظائف بطريقة موضوعية وعادلة واتخاذ قرار بتعويض نهاية              
وزيادة مساهمة صندوق التـوفير مـن       , سنة  ) 62(الخدمة شهرين عن كل سنة وتمديد سن التقاعد إلى          

  .وتوفير الحماية الالزمة لصندوق التوفير%. 16إلى % 15ومن ; % 8إلى % 7.5
%) 45(و, من سكان المخيمات في االردن يعيشون تحت خط الفقـر   %) 60(وبينت المذكرة أن أكثر من      

,  فـي أمـاكن لجـوئهم        من الالجئين ليس لديهم ممتلكات    %) 76(وأكثر من   , منهم عاطلون عن العمل     
  .  أشخاص8من عائالت الالجئين يبلغ عدد أفرادها أكثر من %) 60(وحوالي 

% 92دوالر وأن   ) 200(دوالرا إلى أقل من     ) 330(وبينت المذكرة ان معدل كلفة التلميذ قد تراجع من          
  .ألونرواالمعمول به في مدارس ا) الصباحية والمسائية(من مدارس الوكالة تعمل بنظام الفترتين 

مقارنـة بتلـك    , مليون دوالر سنويا    ) 6,1(واشارت المذكرة الى ان كلفة العالج الصحي تراجعت الى          
وان الطبيب المعالج يقوم بمعالجة     , مليون دوالر ) 8,2(مليون دوالر وفي سوريا     ) 4,2(المقدمة في لبنان    

) 100(أطباء لكل   ) 5(ا بتعيين   وتقوم األونرو . مريض يوميا في معظم عيادات االنروا     ) 100(اكثر من   
طبيبا لكل  ) 220(والبالغ عددهم   , مقارنة بعدد األطباء الذين تقوم الحكومة األردنية بتعيينهم       , الف الجيء 

  .الف مواطن ) 100(
  22/8/2010، الرأي، عمان

  
  تعارض منح الالجئين الفلسطينيين حق العمل" هيئة قدامى القوات" .38

هيئـة  "العمل بطرس حرب في مؤتمره الصحافي اول من امس، صـدر عـن              تقيباً على ما اثاره وزير      
  :البيان اآلتي" قدامى القوات اللبنانية

، عبارة قالها الرئيس الشهيد بشير الجميل       "ال يمكن ائتمان من لم يقف يوما امام قبر شهيد على مصيرنا           "
وما حصل في شأن    . الحاكمة في البلد  للداللة على االلتزام االخالقي والوطني الواجب توافره في القيادات          

  :اقرار قانون العمل للفلسطينيين يضرب بذلك عرض الحائط لألسباب اآلتية
 كان واجباً على الدولة ان تدخل الى المخيمات الفلسطينية وتتسلم السالح الفلـسطيني وان تحـصي                 -1

  .اعداد قاطنيها قبل ان تستجيب الحتياجاتهم
"  آذار 14فرقـاء   "تفاقات التي حصلت تحت الطاولة بين الـسيد الـسنيورة و           ان الهيئة تندد بشدة اال     -2

  .المسيحيين
 ماذا يقترح الوزير حرب للفئات غير المشمولة بقانونه؟ هل يبقون دون عمل، ام يقترح ضمهم الـى                  -3

اد عمل  القائد لينو؟ ولماذا لم يعط الفلسطينيون تأشيرات سفر طوال السنوات الماضية لمساعدتهم على ايج             
  ".لهم؟

  22/8/2010، النهار، بيروت
  

  طالب بإعطاء اللبناني حقوقه المدنية قبل الفلسطينيت" الكتائب اللبنانية" .39
نعطي اللبناني حقوقه المدنية أوالً وبعـدها       "النائب سامر سعادة الى ان      " الكتائب اللبنانية "عضو كتلة   دعا  

" الكتائـب "امس، عن تحفظ حزب     " mtv"محطة  وأعرب في حديث الى      ". نبحث في حقوق الفلسطينيين   
) وليـد (ال سيما منذ بضعة أشهر عندما طرحه النائـب          "عن طريقة طرح موضوع حقوق الفلسطينيين،       

بري ان تكون هذه القضية موضوعاً توافقياً وإجماعياً، لذا حـصل كـل             ) نبيه(جنبالط، فقد قرر الرئيس     
ر واالجتماعات بين مختلف الفرقاء تم التوصل الى تـصور           آذا 14التأجيل في بحثه، وبعد اجتماع فرقاء       

معين الخراج موضوع الحقوق االنسانية للفلسطنيين، ولكن في مجلس النواب، قدمت طروحـات غيـر               
  ".متفق عليها ولهذا السبب لم نصوت عليها
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22/8/2010، المستقبل، بيروت  
  يين يشغلون بيوتاً للبنانيينلفلسطين يطالب بإيجاد بديل سكني"  اللبنانيةالقوات"حزب  .40

الحكومة اللبنانية بإقرار خطة تحرك سريعة وفاعلة بغيـة إيجـاد البـديل             " القوات اللبنانية "طالب حزب   
السكني المالئم للفلسطينيين الذين يشغلون بيوتاً في أجزاء من بلدات في قرى شرق صيدا وقرى لبنانيـة                 

  . المهجرين الى منازلهماخرى، وبالتالي العمل الفاعل الستكمال عودة
إقـرار حـق العمـل للـشعب        "في بيان امس، الـى أن       " القوات اللبنانية "واشارت الدائرة اإلعالمية في     

الفلسطيني المقيم قسراً في لبنان لهو مؤشر صريح على إصرار اللبنانيين على طـي صـفحة الماضـي                 
بنانية ـ الفلسطينية إلى مـستواها الطبيعـي    وتخطي المرحلة السابقة بكل اشكاالتها واالنتقال بالعالقة الل

والعملي، وهو أيضا دليل واضح على تثبيت الروابط بما يعزز الوحدة الداخلية لناحية التمـسك بـرفض                 
  ".التوطين وإبقاء حق العودة أولوية ملحة ال تسقط بمرور الزمن

تعاطي بين الدولـة اللبنانيـة      بالرغم من هذا الحدث التاريخي الذي أرسى نموذجا جديدا من ال          "ورأت أنه   
ممثلة بمؤسساتها الدستورية وبين الشعب الفلسطيني، تبقى الدولة اللبنانية مطالبة وبإلحاح بإيجـاد حـل               

هذا الملف يتمثل بأن أجـزاء مـن        . سريع لملف بات استمراره عبئا غير مقبول وحالة اجتماعية متفاقمة         
 السيم وغيرها إضافة الى أجزاء من مناطق لبنانيـة          بلدات في قرى شرق صيدا بينها المية ومية ودرب        

أخرى ال يزال بعض من بيوتها بعهدة شاغلين فلسطينيين، ما يترك انطباعا سلبيا على أصحاب الحقـوق            
  ".وعلى أبناء المنطقة المعنية كافة

ـ    ئـم  إقرار خطة تحرك سريعة وفاعلة بغيـة إيجـاد البـديل الـسكني المال     "وطالبت الحكومة اللبنانية ب
  ".للفلسطينيين الشاغلين، وبالتالي العمل الفاعل الستكمال عودة المهجرين الى منازلهم

  22/8/2010، المستقبل، بيروت
  

  فاوضات المباشرة حضور انطالق الميقبل دعوة أوباما لمبارك  .41
ذكرت وسائل اإلعالم المصرية أمس أن الرئيس المصري حسني مبارك قبـل دعـوة              : االتحاد، وكاالت 

رئيس األميركي باراك أوباما للمشاركة في افتتاح محادثات السالم المباشرة، كما رحب بدعوة اللجنـة               ال
الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط في هذا الشأن وأعرب عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلـى                  

  .اتفاق سالم إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
  22/8/2010، اد، أبو ظبياالتح

  
   للهيئات المانحة للدولة الفلسطينية الثاني باريسلمؤتمرفرنسا تقترح الدعوة  .42

لم تكتف الرئاسة الفرنسية بالتعبير عن ترحيبها باإلعالن عن استئناف :  ميشال أبو نجم- باريس
مقبل في واشنطن، بل أعلن ال) أيلول( سبتمبر 2المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في 

تود متابعة دعمها لمسار  «- واالتحاد األوروبي -الرئيس نيكوال ساركوزي في بيان رسمي أن فرنسا 
السالم وتقترح، في إطار تحقيق تقدم في المفاوضات، تنظيم مؤتمر جديد للمانحين بغرض دعم إنشاء 

ألن عامل الزمن «لتعجيل في التوصل التفاق وحث ساركوزي الطرفين على ا. »الدولة الفلسطينية العتيدة
  .»وألن معالم االتفاق معروفة منذ زمن بعيد.. يضغط على الشعبين وكل المنطقة والعالم

الحالي، مع نظيريه اإليطالي ) آب(أما وزير الخارجية برنار كوشنير، الذي سيزور المنطقة أغسطس 
ما القاهرة وعمان، فقد حرص على تأكيد أن واإلسباني في جولة تشمل غزة ورام اهللا والقدس ورب

» جميع قضايا الحل النهائي، وعلى قاعدة توافقات األسرة الدولية«المفاوضات القادمة يجب أن تتناول 
وفي إشارة غير مباشرة إلى االستيطان اإلسرائيلي، أعلن كوشنير . وأن يكون هدفها إقامة دولة فلسطينية

  .»لالمتناع عن كل عمل من شأنه نسف التقدم الذي حصل«أن فرنسا تدعو مجددا الطرفين 
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تتوقع أن تستمر إسرائيل في تجميد «إن باريس » الشرق األوسط«وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ
  » االستيطان

سيسهل « اإلسرائيلية -إن عودة المفاوضات الفلسطينية » الشرق األوسط«وقالت المصادر الفرنسية لـ
دا مع إسرائيل، وبالتالي ستكون دمشق بحاجة إلى وسيط، وباريس األكثر على سورية التفاوض مجد

وأكدت . بسبب توتر عالقاتها مع تل أبيب» تأهيال للعب هذا الدور بعد خروج تركيا من المعادلة
  .المصادر نفسها أن واشنطن تدعم المبادرة الفرنسية، وال ترى فيها منافسة لها

  22/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   ضبابية" إسرائيل" عقبة ومصداقيةاالستيطان.. الرباعية لم تأت بجديد  .43
 تلقت األوساط الدبلوماسية في بروكسل بحذر كبير اإلعالن الصادر عن اللجنة :عهود مكرم -برلين 

الرباعية والذي دعا الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهما في 
  .من سبتمبر المقبل تحت إشراف الواليات المتحدة، وبعد عام ونصف عام من تعليقهاالثاني 

  .ورحب االتحاد األوروبي رسميا بهذا التطور
ودعت الممثل األعلى للسياسة الخارجية األوروبية كاثرين آشتون الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى العمل 

  .إلنهاء كل المسائل المتعلقة بالوضع النهائيبسرعة وجدية إلنجاح المفاوضات خالل عام والعمل 
وقالت إن االتحاد األوروبي يعمل من أجل حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية ودولة إسرائيل 

  .تعيشان جنبا إلى جنب
ولكن ورغم هذا التأكيد، فإن شكوكا كبيرة تخيم على مصداقية التحرك الجديد القديم للجنة الرباعية، 

ومن أهم هذه . طراف الدولية الكبرى المروجة لهذا التحرك بسبب عدة عناصر محددةوعلى موقف األ
العناصر غياب تسجيل أي ربط من قبل الرباعية الدولية بين استئناف المفاوضات غير المباشرة و وضع 

الرباعية كما أن اللجنة . حد ألهم المعوقات التي تعرقل العملية السلمية وهي أنشطة االستيطان اإلسرائيلي
 1967ال تزال ترفض اعتبار مقررات األمم المتحدة الخاصة بالجالء عن األراضي العربية المحتلة عام 

مرجعا أوليا للسالم، وهو الحل الوحيد القابل للعيش في منطقة الشرق األوسط والذي اعتمدته مبادرة 
وجود خالفات داخل اللجنة وأكدت مصادر دبلوماسية في بروكسل . السالم العربية ورفضته إسرائيل
 سبتمبر المقبل، 26وإذا ما استأنفت إسرائيل، وكما هو متوقع في . الرباعية نفسها حول هذه المسائل

أنشطة االستيطان وبما في ذلك في مدينة القدس الشرقية، فإن التحرك الجديد للجنة الرباعية لن يصمد 
  . المرة تنازالت جوهريةعلى األرض سوى في حالة تقديم الطرف الفلسطيني هذه

وال تزال اللجنة الرباعية بمختلف أطرافها، وخاصة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، ترفض الركون 
إلى أي من أشكال الضغط على إسرائيل بوصفها قوة االحتالل التي يفترض أن تستجيب لمقررات األمم 

يردده المسؤولون األوروبيون فقد استبعد االتحاد المتحدة أسوة بجميع أعضاء المجتمع الدولي، ورغم ما 
يردد المسؤولون في بروكسل إنهم ال يرون ضرورة أو فائدة في . األوروبي الركون إلى هذا الخيار

  .استعمال حتى األدوات القانونية المتحدة لهم ضمن آليات التعاون القائمة مع إسرائيل لتعزيز المفاوضات
  22/8/2010، عكاظ، جدة

  
   حول مفاوضات السالمواشنطنؤم في تشا .44

 تفاعلت في واشنطن نتائج اإلعالن عن موعد بدء المفاوضات المباشرة : أحمد عبد الهادي- واشنطن
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وسط توقعات غلب عليها التشاؤم حول احتماالت توصل الجانبين إلى 

وقال . ا لتحديد اللجنة الرباعية الدولية والواليات المتحدةاتفاق في نهاية المدى الزمني الذي يبلغ عاما طبق
عضو فريق السالم السابق آهارون ديفيد ميلر إن ركض الواليات المتحدة نحو لحظة بدء المفاوضات 
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غير أن ميلر .  سبتمبر المقبل26والضغط الذي مارسته لتدشينها كان يهدف إلى تجنب حدوث أزمة في 
في "وشرح ميلر ذلك بقوله . حدوث أزمة يمكن أن يسفر عن أزمة أكبرحذر من أن السعي لتجنب 

ولو لم تكن المفاوضات المباشرة . األسبوع األخير من سبتمبر يأتي موعد إنهاء تجميد البناء االستيطاني
ولكن الدفع ببدء المفاوضات في . قد بدأت قبل ذلك ألمكن تصور لحظة ملتهبة قابلة للتحول إلى أزمة

ض فيها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو االلتزام حتى بما اتفق عليه سابقه إيهود لحظة يرف
إن إدارة الرئيس أوباما ستكون مسؤولة عن إنقاذ المفاوضات من . أولمرت هو مخاطرة بكل المقاييس

 والسؤال هو .تعلمنا أن أنقاذ المفاوضات من الفشل يتطلب ضغوطا عنيفة على الجانبين"وأضاف ". الفشل
هل ستكون اإلدارة مستعدة للضغط بعنف على اإلسرائيليين أيضا قبل عام واحد من انتخابات الرئاسة : 

  .أي في نهاية الصيف المقبل؟
  22/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
   حول إمكانية نجاح المفاوضات المباشرة في غضون عامتتساءلالصحافة األميركية  .45

تباينت ردود فعل الصحافة األميركية الرئيسية إزاء المفاوضات المباشرة بين : سعيد محمد -واشنطن 
ففي الوقت الذي رحبت . السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي ستنطلق يومي األول والثاني من ايلول المقبل

 بأنها فيه صحيفة واشنطن بوست بالخطة االميركية الستئناف المفاوضات ووصفت االنباء المتعلقة بها
فإن صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن الفرص ضئيلة أمام تلك المفاوضات " انجاز دبلوماسى مهم"

وأوضحت نيويورك تايمز في تقرير رئيسي أن هناك افتقارا إلى الثقة من كال الطرفين . لتحقيق أهدافها
اتفاق سالم شامل فى فى أن تنجح حكومة الرئيس األميركى باراك أوباما فى تحقيق هدف التوصل إلى 

  .غضون عام حسب ما يرجوه أوباما
وقالت إن معظم المحللين يرون أن المحادثات تجمع بين عدم الرغبة وعدم االستطاعة بين طرف قوي ، 
هو االئتالف اليمينى اإلسرائيلى بزعامة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو الذى ليست لديه 

فاق ، وبين طرف غير قادر ممثال فى قيادة فلسطينية معتدلة نسبيا ومنقسمة الرغبة فى التوصل إلى ات
وقالت نيويورك تايمز إن بعض اإلسرائيليين الذين قضوا معظم  .أضعف من أن تضطلع بهذا األمر

حياتهم فى محادثات سالم مع الجانب الفلسطينى يخشون من أن فشل المحادثات هذه المرة أيضا سيكون 
  .إجرائهاأسوأ من عدم 

من جانبها ذكرت واشنطن بوست في افتتاحيتها الرئيسي السبت ، أن موافقة السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
على استئناف المفاوضات المباشرة استغرق فترة أطول مما كان الرئيس اوباما يأمل ، وتمكن مع ذلك 

  .سبقةمن اقناع محمود عباس ونتينياهو بالجلوس سويا والتفاوض بدون شروط م
  22/8/2010، الدستور، عمان

  
  عندما تتخلى أميركا عن حليفها الفلسطيني .46

  بالل الحسن
  .التخطيط األميركي، والضغط األوروبي، والتراخي العربي، وهشاشة المفاوض الفلسطيني

هذه هي العوامل األربعة، التي جعلت من الحكومة اليمينية العنصرية بزعامة بنيـامين نتنيـاهو، تبـدو                 
  . اإلسرائيلي-نها القوة المنتصرة التي تستطيع أن تفرض كل ما تريد في مهزلة التفاوض الفلسطيني وكأ

لقد أصبحنا اآلن على أبواب المفاوضات المباشرة، وهي مفاوضات ستتم بالكامل حسب الـصيغة التـي                
زل فيهـا   أي مفاوضات يتنا  . وصيغة إسرائيل هي مفاوضات من دون أي شروط مسبقة        . تريدها إسرائيل 

وهذا يعني أن المفاوض الفلسطيني أصبح فورا أمام احتمالين ال ثالث           . الطرف الفلسطيني عن كل مطالبه    
االحتمال األول االستسالم الكامل لصيغة إسرائيل التفاوضية، وقبول إنشاء دولة فلـسطينية تعـيش           : لهما
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أن تكون المفاوضـات    : االحتمال الثاني و. داخل القبضة اإلسرائيلية، وتكون هيكال وظيفيا تابعا إلسرائيل       
مفاوضات عبثية، يكرر فيها الرئيس محمود عباس المفاوضات العبثية السابقة التي أجراها، ومن دون أن               

  .يكون لديه أي بديل للفشل المنظر
آذاننـا، ولـزمن طويـل، بسلـسلة المطالـب          » صائب عريقات «لقد شنف المفاوض الفلسطيني األزلي      

ي ال ذهاب للمفاوضات من دونها، وحين كان يقال له هذه شروط مسبقة، كان يتفنن بالشرح                الفلسطينية الت 
. التي وضعها األميركيون أنفسهم   » خارطة الطريق «هذه ليست شروطا مسبقة، بل هي التزامات        : والقول

هـا  ولكن  . وكان يبدو وهو يردد ذلك أمام شاشات التلفزيون، أنه مفاوض متصلب، يعرف مواقع أقدامه             
نحن نشهد اآلن صائب عريقات نفسه، وهو يتصدر المشهد التلفزيوني كالعـادة، ولكـن بعـد أن نـسي           

  .، ولم نعد نجد أي ذكر لها في حديثه»التزامات خارطة الطريق«
كما شنف آذاننا الرئيس محمود عباس، بتأكيده على شروط فلسطينية من أجل االنتقال من المفاوضـات                

ووقف االستيطان في القدس بشكل     . وقف االستيطان كله  : اوضات المباشرة، وهي  غير المباشرة إلى المف   
ولكن ها نحـن نـشهد      . 1967وتحديد مرجعية للمفاوضات أساسها انسحاب إسرائيلي إلى حدود         . خاص

اآلن صمتا كامال من قبله عن أي ذكر لشرط وقف االستيطان، وعن أي ذكر لموضوع القـدس الـذي                   
ولـيس  » دولة إسرائيل «لى حد طرد الناس من منازلهم، واعتبار القدس جزءا من           تطور فيه االستيطان إ   

، وتطبيق قانون أمالك الغائبين على أهلها الموجودين خارجها، على غرار مـا             1967أرضا محتلة عام    
والجديد هنا هو أن الغائب عن القدس هو فلسطيني يسكن في           . 1948حدث مع الالجئين الفلسطينيين عام      

 مثال، أو طالب يدرس في الخارج وانتهى مفعول إذن السفر الذي يحملـه، أو زوجـة سـافرت                   رام اهللا 
كـل هـؤالء أصـبحوا    . لتلتحق بزوجها في مكان آخر، أو مناضل تمنعه إسرائيل من اإلقامة في القدس    

ك ، وكل هؤالء أصبحت بيوتهم وأمالكهم خاضعة لقانون أمـال         )الديمقراطية(في دولة إسرائيل    » غائبين«
  .الغائبين، وهم على بعد أمتار منها

واللعبة التفاوضية األخيرة التي يلعبها المفاوض الفلسطيني، هي اإلصرار على بيان يصدر عن اللجنـة               
ولكن هذه اللعبة أيضا بدأت تـتمخض       . ، ويحدد سقفا زمنيا للتفاوض    1967الرباعية الدولية، يذكر حدود     

صيغة شروط للتفاوض، لسبب واضح جدا، وهو أن اإلمبراطور         عن ال شيء، فبيان الرباعية لن يكون ب       
، وسـيذكر موضـوع المـدى       1967ولهذا فإن بيان الرباعية سيتحدث عن حدود        . نتنياهو يرفض ذلك  

يقتطع منها نتنيـاهو نـصف الـضفة        (الزمني للمفاوضات، وسيبشر بالموافقة على إنشاء دولة فلسطينية         
اللجنة الرباعية، ولكنه   » نوايا«وعن  » تطلعات«وعن  » رأي«ا عن   ، ولكن كل ذلك سيكون تعبير     )الغربية

يتحـول  .. ملزمة للتفاوض، يخضع لها الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي، وبذلك       » شروطا«لن يكون أبدا    
  .بيان اللجنة الرباعية إلى ال شيء

 أهمية خاصـة    تبدو هذه الصورة مكرورة ومملة، وبخاصة حين نغرق في تفاصيلها، ولكنها تصبح ذات            
وخطرة، حين نضعها في سياقها االستراتيجي الذي ترسمه الواليات المتحدة، والـذي تعمـل الواليـات                

وهنا تظهر أهمية التشدد الذي يمارسه نتنياهو والـذي تدعمـه واشـنطن             . المتحدة لفرضه على الجميع   
تبرز في هذا الـسياق     و. والعواصم األوروبية مجتمعة، على شكل ضغط على الفلسطينيين وعلى العرب         

  :القضايا االستراتيجية التالية
السعي األميركي ألن تبقى إسرائيل القوة المهيمنة في المنطقة سياسيا وعسكريا واستراتيجيا، وفـي              : أوال

هذا المسعى ال يجوز أميركيا أن تتراجع إسرائيل أمام الفلسطينيين، وال يجوز أن تظهر ضـعيفة أمـام                  
ولـدعم هـذا الموقـف      .  العرب، فال بد إذن أن تفرض شروطها في التفـاوض          الضغط الدولي أو أمام   

اإلسرائيلي توافق واشنطن على أن تبيع إلسرائيل طائرات جديدة، متطورة جدا، تـضعها فـي موضـع                 
وهي نفسها الطائرات التي ثارت ضجة في واشنطن ضد سعي          ). 2017بدءا من عام    (استراتيجي مهيمن   

  .مماثلة لها، وبخاصة ألنها طائرات هجومية وليست دفاعية فقطالسعودية لشراء طائرات 
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تشجيع اإلدارة األميركية لمساعي إسرائيل في التقارب الجديد مع اليونان، تعويضا للتباعد الذي نشأ              : ثانيا
 اليوناني يـشمل المنـاورات العـسكرية، وعمـل          -وهذا التقارب اإلسرائيلي    . بينها وبين تركيا مؤخرا   

) خارج حـدودها الجويـة    ( إذ من المعروف أن إسرائيل تحتاج دائما إلى مجال جوي واسع             المخابرات،
للتدرب على األنواع المتطورة من الطائرات بعيدة المدى، وقد كان هذا التدريب يتم فـي الـسابق مـع                   

  .تركيا، وهو سيتم بدءا من اآلن مع اليونان
وباما بالذات باالتصال مع القادة األتـراك وتهديـدهم،         قيام اإلدارة األميركية، ومن خالل الرئيس أ      : ثالثا

. والقول لهم بأن سياسة معاداة إسرائيل والتقارب مع إيران ستؤدي إلى تقليص التسليح األميركي لتركيـا               
ومن المعلوم أن تركيا صوتت ضد قرارات األمم المتحدة بمعاقبة إيران، ال ألنها تدعم إيران كقوة نووية                 

ا كانت وسيطا أساسيا مع البرازيل في مسعى ضمان السيطرة الدولية علـى تخـصيب               عسكرية، بل ألنه  
اليورانيوم اإليراني، بحيث ال يستخدم ألغراض عسكرية، وقد وقفت واشنطن ضد هذا المسعى وعرقلته،              
وكان منطقيا أن تحافظ على مواصلة دبلوماسيتها وتصوت ضد قرار العقوبات، ورغم ذلك فإن واشنطن               

  .تهددها
 -االنحياز األميركي المباشر والسريع والفج، إلى جانب إسرائيل بعد اشتباك الحدود اإلسـرائيلي              : رابعا

اللبناني، ومسارعتها إلى تهديد لبنان بوقف تسليحه، ثم بروز حملة إسرائيلية مكثفـة تقـول إن الجـيش                  
  .لى شجرة جنوبيةاللبناني أصبح تحت سيطرة حزب اهللا، لمجرد أنه قاوم عدوانا إسرائيليا ع

إن هذه األمور األربعة تكشف عن رؤية استراتيجية الستمرار السيطرة األميركية على المنطقة العربيـة               
وأمـام هـذا    . وتخومها اإلقليمية، وتمثل إسرائيل المكان األول في فرض هذه االستراتيجية على المنطقة           

. ضها مع الفلسطينيين لتبقى قوية ومنتصرة     الهدف األميركي الكبير، يصبح منطقيا دعم إسرائيل في تفاو        
  .إن تراجع إسرائيل هنا يعبر عن عالمة ضعف، ولذلك ال يجب أن يحدث

لقد كانت هذه هي سياسة المحافظين الجدد، وها هو أوباما يواصل تنفيذها، مهما قال وأعلن من كلمـات                  
  .طيبة

  22/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  »ريجة الجديدةالتخ« أو المفاوضاتاستئناف  .47
  عريب الرنتاوي

، فيما اعتمدت حكومـة     " بيان الرباعية الدولية  "رحبت السلطة باستئناف المفاوضات المباشرة مستندة إلى        
بيـان  "نتنياهو على البيان األمريكي إلعالن قبولها استئناف المفاوضات ، من دون أن تأتي على ذكـر                 

، كتابـان  " خديعـة كبـرى  "تنهض على " المجتمع الدولي"ها التي توصل إلي  " التخريجة"، لكأن   " الرباعية
ودعوتان ومرجعيتان ، واحدة موجهة للجانب الفلسطيني والثانية موجهة للجانب اإلسرائيلي ، وليس مهماً              

: ما إن كانا متماثلين أم متعارضين ، المهم أن يحققا الغرض المرجو منهما ، والغرض هنا واحد أوحـد                  
اوضات عشية االنتخابات النصفية للكونغرس ، تماما كما كان عليه الحـال فـي العـام                ترتيب مائدة المف  

لإلدارات األمريكيـة   ) االنتخابية غالباً ( ، ودائماً بهدف مالقاة استحقاقات األجندة السياسية الداخلية          2000
  .المتعاقبة

من كثير من الدسم هذه المرة ،       حتى بيان الرباعية الدولية الذي فرحت به السلطة وهللت له ، جاء خالياً              
، وطالمـا أن إسـرائيل تنظـر        " وقف االسـتفزازات  "فالحديث عن وقف االستيطان استبدل بحديث عن        

ـ  ـ " حق للمستوطنين "لالستيطان ك استفزاز للفلسطينيين ، فليس ثمة ما يمنع من استئناف النشاط          "وليس ك
حفل تدشـين انطـالق المفاوضـات       " غداة   االستيطاني على نطاق واسع في الضفة والقدس ، عشية أو         

  ".المباشرة في واشنطن
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األرجح أن السلطة تنبهت ألمر كهذا ، وربما لهذا السبب بالذات ، جاءت تصريحات كبير المفاوضـين                 
المهددة باالنسحاب من المفاوضات إن واصلت إسرائيل أعمال االستيطان ، وهو تصريح من النوع الذي               

تماما في المساء وكأنه لم يكن ، شـأنه     " يلحس"، و " حماس وعنترية "بح في لحظة    اعتدنا عليه ، يقال الص    
  .شأن شروط السلطة الستئناف المفاوضات المباشرة والتي باتت أثرا بعد عين

والحقيقة أن المتأمل في بعض تفاصيل ما جرى خالل الساعات األربع والعـشرين الفائتـة ، يلحـظ أن                   
 بالمنهج اإلسرائيلي المستخف بالجانب الفلسطيني والعربي ، غير المكترث          الواليات المتحدة أخذت تقتدي   

، فالـدعوة   " الهواجس والتحـسبات  "حتى ببعض الشكليات في أصول المخاطبة والتعامل ومراعاة بعض          
الستئناف المفاوضات من دون قيد أو شرط ، صدرت على لسان الوزيرة هيالري كلينتون فـي صـيغة              

ينيين ، تعالوا بال جدال ، واختيار الواليات المتحدة بدل القاهرة إلطالق المفاوضات             للفلسط" مذكرة جلب "
بدورها " لحست"لدى القاهرة ، ويبدو أن الواليات المتحدة قد         " الدور المحوري "، فيه عدم مراعاة لهاجس      

لمـصرية  وعودها أو إيماءاتها للقاهرة باستضافة حفل تدشين المفاوضـات نظيـر قيـام الدبلوماسـية ا               
للرئيس عباس في اجتماعـات لجنـة المتابعـة         " إقرار التغطية العربية  "الموقف الفلسطيني و  " تطويع"بـ

الوزارية ، وما أن أنجزت المهمة ، حتى وجدت واشنطن نفسها في حّل من أي وعود أو إيماءات ، بعد                    
  . من حاجة القاهرة لهافي ملف االنتخابات النصفية ، أهم" الصور التذكارية"أن وجدت أن حاجتها لـ

باستنثاء العموميات التي اعتدنا على سماعها منذ ورقة كلينتون وخريطة الطريق ورؤيا الدولتين وبيانات              
الرباعية ، إلى غير ما هنالك من ركام الوعود والتعهدات ، ال يبدو أن الجولة الجديدة من المفاوضـات                   

يات ، ومع انطالق جوالت التفاوض فـي المرحلـة          ستستند إلى قاعدة أوضح وأكثر تحديدا من المرجع       
المقبلة ، سوف يتآكل ما تبقى من هذه المرجيعات الواحدة تلو األخرى ، تماماً مثلما تآكلت بعض الحقوق                  
والثوابت الفلسطينية في الطريق إلى مائدة المفاوضات ، وسننتهي كما قلنا باألمس ، إلى حلول وتسويات                

ألمن اإلسرائيلية وهواجس الديموغرافيا الفلسطينية وجـدل يهوديـة الدولـة           مفصلة على مقاس نظرية ا    
حوار اإلسرائيليين وتفاوضهم مـع أنفـسهم ،        "العبرية وديمقراطيتها ، أي أن الحل المقبل سيكون ثمرة          

  ".وليس نتيجة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية ، مباشرة كانت أم غير مباشرة
  22/8/2010، الدستور، عمان

  
  لماذا تستأنف اآلن؟...  المباشرةالسالممفاوضات  .48

  بيتر جراير
أعلنت وزيرة الخارجية األميركية أول من أمس الجمعـة أن اإلسـرائيليين والفلـسطينيين سيـستأنفون                

  .مفاوضات السالم في العاصمة األميركية واشنطن في الثاني من سبتمبر المقبل
 الفلسطينية هو تـسوية مواضـيع       -المفاوضات اإلسرائيلية وحسب مسؤولين أميركيين، فإن الهدف من       

والتوصل التفاق يفضي إلى دولتين كل منهما ذات سيادة وتعيشان جنباً إلى جنـب فـي    " الوضع النهائي "
  .سالم

إن فـشل   : "وفي هذا اإلطار، قال جورج ميتشل، المبعوث األميركي الخاص للسالم في الشرق األوسـط             
حقيق السالم ال يمكن أن يثنينا عن القيام بالمحاولة من جديد، وذلك ألن القـضية               المحاوالت السابقة في ت   

  ".نبيلة وعادلة وصائبة بالنسبة لكل األطراف المعنية
ولكن لماذا اآلن؟ الواقع أن استئناف االتصاالت المباشرة بين هذين الخصمين اللدودين شكل هدفاً رئيسياً               

رجية منذ اليوم الذي نصبت فيه؛ ولكن مـا الـذي أقنـع الزعمـاء               من أهداف سياسة إدارة أوباما الخا     
  اإلسرائيليين والفلسطينيين باالتفاق مرة أخرى على الجلوس إلى الطاولة نفسها؟
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الجواب القصير ربما يكمن في حلول أجل معين؛ ذلك أن تجميد الحكومة اإلسـرائيلية الجزئـي لبنـاء                  
 سبتمبر؛ والبيت األبيض يضغط بقـوة     26 أن ينتهي في يوم      المستوطنات في الضفة الغربية من المرتقب     

  .من أجل الشروع في هذه المفاوضات قبل ذلك التاريخ
  .ومن جانبه، يضغط اليمين اإلسرائيلي بقوة من أجل استئناف بناء المستوطنات على نطاق أكبر

ولذلك، فما لم   . ب عارم والحال أن الفلسطينيين من غير المستبعد أن يردوا على مثل هذه التطورات بغض            
تكن مفاوضات السالم جارية بحلول أواخر سبتمبر، فإن اندالع اضطرابات بسبب المستوطنات قد يؤدي              

  .طويلة جداً... إلى عدم استئناف المفاوضات لفترة طويلة
ذلـك  إننا ندرك جيداً أنه ما زال ثمة ارتياب وانعدام ثقة بين الطـرفين، و             : "وفي هذا السياق، قال ميتشل    

  ".ألن رواسب العداء تطورت على مدى عدة عقود من النزاع
لماذا تستأنف المفاوضات بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني في        : أما الجواب األطول بخصوص سؤال    

هذا الوقت بالذات؟ فهو أكثر تعقيداً، مثلما يقول أنتوني كوردسمان، وهو أستاذ كرسي بمركز الدراسـات                
ذلك أن الحلفاء اإلقليميين يدفعون رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية          . لدولية في واشنطن  االستراتيجية وا 

كمـا  . ، التي تسيطر على قطاع غزة     "حماس" وعباس في حاجة لدعم موقفه في مواجهة         -نحو الطاولة   
  .يالحظ أن إسرائيل خففت من خطابها خالل األسابيع األخيرة

بة الطويلة في مفاوضات السالم الصعبة فـي إيرلنـدا الـشمالية،            وبين هذا وذاك يقف ميتشل، ذو التجر      
  .والذي يبذل كل ما في وسعه من أجل إقناع األطراف في الشرق األوسط بالشروع في المفاوضات

إن الموقف الراهن يبدو مزيجاً معقـداً مـن كـل هـذه             : "وتعليقاً على هذا الموضوع يقول كوردسمان     
  ".العوامل

ل المفاوضات بعضاً من أكثر القضايا صعوبة وتعقيداً في الدبلوماسـية المعاصـرة             ومن المنتظر أن تشم   
ومـن  . مثل حدود الدولة الفلسطينية، ووضع القدس، ووضع المستوطنات، وحقوق الالجئين الفلسطينيين          

غير المرجح أن تتم تسوية أي من هذه المواضيع بسرعة، غير أن من الممكن أن تحـرز المفاوضـات                   
  . ذلكتقدماً مع

إذ بالنظـر إلى تاريخ االرتيــاب وانعـدام الثقـة بـين     . والواقع أن الحوار المباشر سيمثل بداية جيدة  
الطرفين، فإن الحوار المباشر والمستمر سيشكل مؤشراً على أن األشياء تسير على نحو جيد، كما يقـول                 

  .كوردسمان من مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
رى جيدة قد تشمل أيضاً إبداء المرونة من قبل الجانبين، وتشجيعاً صريحاً من قبـل               على أن مؤشرات أخ   

حلفاء إقليميين آخرين للفلسطينيين، وعرض الواليات المتحدة مقترحات لمد الجـسور بهـدف مـساعدة               
  .الجانبين على التوصل إلى اتفاق

ما يكفي من الثقة لتقديم مقترحات،      إذا كانت الواليات المتحدة تشعر ب     : "ويقول كوردسمان في هذا الصدد    
  ".فذلك ربما يعني أن كال الجانبين قد قبال بها، جزئياً على األقل

ووفق االتفاق الذي أبرمته الواليات المتحدة مع الجانبين، فإن أوباما سيعقد مباحثاته الخاصة المنفصلة مع               
  .عباس ونتنياهو في األول من سبتمبر

وفي اليوم التـالي، سـتجمع      . بيض مأدبة عشاء تقام على شرف الزوار      وبعد ذلك، سيستضيف البيت األ    
وهو االجتماع  . 2008الوزيرة كلينتون عباس ونتنياهو معاً من أجل أول مفاوضات رسمية منذ ديسمبر             

  .الذي من المرتقب أن يقرر خالله الطرفان بنفسيهما ما إن كانا سيعقدان أية اجتماعات إضافية، وأين
ومن المرتقب أن يحضر    . رجح أن تعقد أي مفاوضات إضافية في المنطقة، ربما في مصر          هذا، ومن الم  

  الرئيس المصري والعاهل األردني اجتماعات سبتمبر في الواليات المتحدة، إلى جانب رئـيس الـوزراء      
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 البريطاني السابق توني بلير، الممثل الخاص لـلجنة الرباعية، التي تضم دوال ومنظمات ترعى عمليـة              
  .السالم في الشرق األوسط هي الواليات المتحدة، واألمم المتحدة، واالتحاد األوروبي، وروسيا
  22/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
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  حسام عيتاني
ت ال يفيض االستقرار عن جنبات النظام اللبناني حتى يخشى أهله عليه اضطراباً يحملـه تـوطين مئـا                 

  .اآلالف من الفلسطينيين
ال تخلو من عنف مروراً دورياً، تتخللها حروب إسرائيلية بمعدل واحدة           » وجودية«فبالد تمر في أزمات     

بـل مـا    . كل خمس سنوات، ال يصدق حديث أهلها عن حرصهم على سالم أهلي يهدده الفلـسطينيون              
لبناني الذي يفاقمه التـوطين المـشكو       ينطوي على معنى هنا هو مستوى أو درجة االختالل في النظام ال           

 الفلسطينية يعود إلى سوء عالقات اللبنـانيين        –ومن البداهة بمكان القول إن سوء العالقات اللبنانية         . منه
ببعضهم وإلى عجزهم عن صوغ إجماعات وطنية، ما خال اضطهاد الفلسطينيين بعـد انتهـاء الحـرب                 

 1968ين لم يتوانوا عن استخدام كل ما وسعهم استخدامه بـين            ومن البداهة أيضاً، أن الفلسطيني    . األهلية
» بالتجاوزات«، لتهشيم الدولة وسلطتها وإقامة سلطتهم البديلة وكل ما حمله ذلك مما بات يعرف               1982و

لكـن قبـل الـصدامات      . وعلى هاتين القاعدتين تتأسس العالقات اللبنانية الفلسطينية      . »الممارسات«او  
ن الجيش اللبناني ومسلحي منظمة التحرير الفلسطينية، كان آخر فلسطيني مسيحي من            المسلحة األولى بي  

 قد نسي متى حصل على الجنسية اللبنانية، واختفى منذ عقود مخيم الضبية الذي كانت               1948الجئي عام   
ه أو  واصبح هؤالء جزءاً من النسيج االجتماعي ال يمكن تمييز        . أكثرية سكانه من الفلسطينيين المسيحيين    

وبسبب القلة النسبية في عددهم، لم يهـدد الفلـسطينيون المـسيحيون            . فصله عن باقي المكونات اللبنانية    
بتغيير التناسب الطائفي الذي ظل مائال، قبل حملهم الجنسية اللبنانية وبعده، لغير مصلحة المسيحيين فـي                

ف حياة الالجئين الفلسطينيين، لن يتـسبب       والقانون الذي أقر قبل أيام ويتيح تحسيناً طفيفاً في ظرو         . لبنان
هذا ناهيك عن أنه لن يزيد وطأة البطالة على الوافدين اللبنانيين الى سوق             . في انقالب الموازين الطائفية   

  .عمل مكتظ أصالً
ومفهوم ان التبريرات العنصرية التي تقيم تعارضاً بين حق الفلسطينيين في العيش الكريم وبين فـرص                

ين، تصدر عن األشخاص ذاتهم الذين لم يجدوا غضاضة فـي اسـتغالل األيـدي العاملـة                 عمل اللبناني 
بـل قـد تـصح      . 1975الفلسطينية طوال الفترة الممتدة من وصول الالجئين الى اندالع الحرب فـي             

المالحظة القائلة إن القانون الجديد يحسن شروط عودة الفلسطينيين إلى مؤسسات لبنانية تحتاج إلى أيـد                
وسيظل . ة غير ماهرة طالما ان المهن الحرة بقيت أبوابها موصدة أمام حملة الشهادات الفلسطينيين             عامل

األطباء الفلسطينيون، على سبيل المثال، قيد حصار ضيق بين المؤسسات الطبية الفلسطينية في المخيمات              
ق المدنيـة الفلـسطينية     ومن الملح التذكير هنا بأن الحقو     . والمستوصفات التي تشرف عليها هيئات دولية     

ليست منحة أو مكرمة من أحد، بل انها تندرج في سياق التزام لبنان تنفيذ دستوره وقوانينه والمعاهـدات                  
. الدولية التي وقع عليها لناحية احترام حقوق االنسان األساسية ومنها حقه في العمل والعلـم واالنتقـال                

ك الفلسطينيين العقارات في لبنان، ذلك الربط الـساذج         ولعل أكثر ما يثير الشفقة في تفكير معارضي تمل        
فالقائلون إن تملك الفلسطينيين شققاً أو بيوتاً هو        . بين الملكية العقارية وبين السيادة السياسية على األرض       

فهم فيما يروجون لبراءة مواطنيهم وسياسييهم من       : مقدمة توطينهم األبدي، يناقضون أنفسهم في موقعين      
واألجنبي والخارج الكلي   » الغريب«عن الحروب التي يشهدها لبنان ويلقون بالالئمة فيها على          المسؤولية  

هرقلي القـدرات،   » خارجاً«القدرة في رسم مصائر أبناء هذه البالد المغلوبين على أمرهم، يتجاهلون أن             
ـ               رات سيفرض التوطين عليهم كما فرض الحرب والسلم والهدنات وصنوف التهـدئات والتـوترات، م
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ومقدمة الدستور مـن    ) اتفاق الطائف (» وثيقة الوفاق الوطني  «وهذا بغض النظر عن كل ما في        . ومرات
ثانياً، ان البون شاسـع بـين       . مواد تمنع توطين الفلسطينيين الذين أكدوا تمسكهم بحق العودة إلى بالدهم          

ى تجميع الملكيات العقاريـة     وإذا صودف أن ارتسم مشروع يهدف إل      . الملكية العقارية والسيادة الوطنية   
التي تعود لغير اللبنانيين وانشاء دولة عليها، فسيكون ذلك مؤشراً إلى أن العالم قد انقلبت فيـه معـايير                   

  .القانون ومفاهيمه األولى والتأسيسية
وبالعودة إلى القانون الجديد، فقد تطلب الوصول اليه، برغم كل نقائصه وعوراتـه، اجتياحـاً اسـرائيلياً            

لقد كـان   .  فلسطينية جديدة، ال تقل التباساً وتعقيداً عن سابقاتها        –انسحاباً عسكرياً سورياً وحرباً لبنانية      و
من المستحيل تصور إعادة النظر في وضع الفلسطينيين في لبنان قبل أن ترتفع قبضة منظمة التحريـر                 

 من غرائـب األمـور أن تكـون         ولعله. »الالجئ«إلى موقع   » الفدائي«عنهم، أو قبل انتقالهم من موقع       
الفصائل األشد تطرفاً قبل االجتياح اإلسرائيلي، هي األنشط اليوم في السعي الى توفير الحقوق المدنيـة                

، تاريخ خروج   2005) ابريل( إلى نيسان    1982يضاف إلى ذلك أن الحقبة التي امتدت من         . للفلسطينيين
 سورية، مباشرة أو بالوكالة، في الشمال       – فلسطينية   القوات السورية من لبنان، شهدت مناورات وحروباً      

» الـساحة «ومخيمات بيروت والجنوب، انتهت إلى احتواء سورية للوضع الفلسطيني، كما لغيره، علـى              
  .اللبنانية واندراج الوضع هذا، تالياً، في االستراتيجية السورية العامة في لبنان

 -السوري المباشر، كان من طبـائع العالقـات اللبنانيـة           وبعد ارتفاع العبء الفلسطيني المسلح والدور       
الفلسطينية أن تندلع جولة دموية في مخيم نهر البارد ليعود النقاش حول الحقوق الفلسطينية إلى المكـان                 
الذي كان من األفضل أن يحتله منذ عشرات األعوام، أي مائدة المفاوضات بين ممثلي الشعب الفلسطيني                

، أن تنشب لوال حالـة مـن        2007وما كان لحرب نهر البارد عام       .  السلطة اللبنانية  الذين يختارهم وبين  
ولـيس كـشفاً القـول إن    . انعدام الرؤية والتخبط السياسي الفلسطيني الذي تدخل فيه من أحسن استغالله 

سببت به  الضعف الشديد الذي أظهرته الهيئات السياسية واالجتماعية الفلسطينية أثناء تلك األزمة، والذي ت            
أعوام من التضييق، بين ما يمكن أن تحبل به المخيمات الفلسطينية المتروكـة والمنـسية مـن الـسلطة            

  .الوطنية في رام اهللا ومن الحكومة اللبنانية سواء بسواء
لكنها مـن   . مع إقرار بعض حقوق الفلسطينيين    » فتح اإلسالم «وربما كانت صدفة ان يتزامن مقتل أمير        

 تشير إلى أن الفلسطينيين واللبنانيين لم يختاروا تماما بعد أيـاً مـن طريقـي العنـف                  نوع الصدف التي  
  .والحوار في عالقاتهم ببعضهم سيسلكون

  22/8/2010، الحياة، لندن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1888:         العدد       22/8/2010األحد  :التاريخ

  :كاريكاتير .50
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