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المفاوضات المباشرة، وذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة مساء الجمعة لبحث الموافقة على االنتقال 
  . وبيان اللجنة الرباعيةاألمريكيةشهر القادم بناء على الدعوة للمفاوضات المباشرة مطلع ال

 المصادر بان اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد مساء الجمعة واتخذ فيه قرار القبول باالنتقال وأوضحت
 اللجنة بمن فيهم أعضاء من 9للمفاوضات المباشرة لم يكتمل فيه النصاب القانوني، في حين حضر 

 بان الذين "القدس العربي"ا عميرة عضو اللجنة التنفيذية الذي شارك في االجتماع لـ حنأكدو .عباس
المفروض "، وحول النصاب القانوني لعقد اجتماع للجنة التنفيذية قال عميرة أعضاء 9حضروا االجتماع 

  ."18 أصل عضوا من 12 عضوا، النصاب 12 يحضر أن
 إضافةات الفلسطيني احمد قريع لم يحضر االجتماع، بان رئيس طاقم المفاوض" القدس العربي"وعلمت 

 حنان عشراوي ومحمود اسماعيل وغسان الشكعة واسعد عبد الرحمن ومحمد زهدي النشاشيبي .لى دإ
  .ورياض الخضري وزكريا االغا وفاروق القدومي

اوضات المباشرة وحول عدم قانونية اجتماع اللجنة التنفيذية الذي اتخذ فيه قرار القبول الفلسطيني بالمف
من الناحية الشكلية هذا صحيح، لكن ال " :بسبب عدم توفر النصاب القانوني لعقد االجتماع قال عميرة

  ." وجود نصاب قانوني سيغير من طبيعة الموقفأناعتقد 
 يكون عدم أن، مستبعدا أعذارهم كانت لهم األخيرن الذين تغيبوا عن اجتماع التنفيذية أ إلى عميرة وأشار
  .ورهم هو بسبب معارضتهم لقرار االنتقال للمفاوضات المباشرةحض

  ."حتى لو كان هناك نصاب قانوني فالقرار الذي اتخذ غير صحيح" عميرة قائال وأضاف
لم يجر التصويت على "وبشأن كيفية موافقة اللجنة التنفيذية على االنتقال للمفاوضات المباشرة قال عميرة 

 ،" ال نذهب بناء على المعطيات التي طرحتأو على سؤال هل نذهب جابةإالذي جرى هو  .هذا القرار
 سبتمبر/ أيلول 2 التي دعت فيه الستئناف المفاوضات في األمريكية بيان وزيرة الخارجية إلى إشارةفي 

  وأضاف.األمريكية عن الدعوة اإلعالنالقادم دون شروط مسبقة وبيان اللجنة الرباعية الذي صدر عقب 
 وجهة النظر، بمعنى انه لم يكن هناك تصويت من خالل رفع إبداءالتصويت كان من خالل "عميرة 
ن المعارضة لالنتقال للمفاوضات المباشرة في ظل تواصل االستيطان كانت ألى إ عميرة أشارو ."األيدي

ن  باقي الفصائل عبرت عأن إلىمن قبل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، منوها 
  ."كانت وجهة نظرها خلينا انجرب هذه المفاوضات"معارضتها، ولكن 

 كان بيان كلينتون الذي دعا لعقد مفاوضات مباشرة مطلع الشهر القادم في واشنطن شكل إذاوحول ما 
 وأضاف. " مفاوضات بدون شروط مسبقةأنهاالمفاجأة كانت في "مفاجأة للرئيس الفلسطيني قال عميرة 

 مازن عبروا خالل االجتماع عن مفاجأتهم من دخول المفاوضات دون أبولرئيس صائب عريقات وا"
 في إيرادهاعدم ) األمريكيين( كانوا مشترطين عليهم أنهمشروط مسبقة وترديد هذه العبارة رغم 

  ."الخطاب، لكن رددتها كلينتون ومن بعدها رددها ميتشل في نفس المؤتمر الصحافي
 اللجنة التنفيذية انه اتصل بميتشل واحتج على عبارة استئناف ألعضاء دأك عباس أن إلى عميرة وأشار

 ردوا عليه بان هذه العبارة ليست موجهة األمريكيينن أ إالالمفاوضات دون شروط مسبقة بشكل حاد 
 المهم .انتم افهموا ما تريدونه وهم يفهمون الذي يريدونه"، وقالوا لإلسرائيليين موجهة إنهاللفلسطينيين بل 

  ." تأتوا للمفاوضاتأن
 نجاح لهذه المفاوضات أي ال يأمل بأنه اللجنة التنفيذية بشكل واضح ألعضاءقال " عميرة بان عباس وأكد

 26 هو األساسي بالنسبة له امتصاص الضغوط الخارجية، وكذلك االمتحان األساسيوان الموضوع 
 بتجميد البناء االستيطاني في الضفة اإلسرائيلية انتهاء قرار الحكومة إلى إشارة في " سبتمبر القادم/أيلول
 عباس على يقين بان أن إلىواكد عميرة بان عباس طلب من اللجنة التنفيذية مهلة شهر، منوها  .الغربية

 سبتمبر /يلولأ 26 لعمليات البناء االستيطاني في "إسرائيل"المفاوضات ستفشل وستنهار مع استئناف 
  .القادم



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1889:         العدد       23/8/2010اإلثنين  :التاريخ

 بان قرار الذهاب للمفاوضات األحدلح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومن ناحيته قال صا
 متعددة منها الرافض ومنها المتحفظ ولكن القرار اتخذ آراء انه كانت هناك إلى ، مشيراًباإلجماعاتخذ 

  . لصالح الذهاب للمفاوضات المباشرةباألغلبية
  23/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
  "سياسة فاشلة"ب لمفاوضات مباشرة الذها: هنية .2

إن سياسة انصياع سلطة رام اهللا " :قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية:  محمد المنيراوي- غزة
هي سياسة فاشلة لن يكتب لها ) إسرائيل(إلرادة اإلدارة األمريكية والذهاب لمفاوضات مباشرة مع 

 في صالة التراويح في مسجد الخفاء الراشدين بمعسكر وأضاف هنية في كلمة له عقب إمامته". النجاح
ال تأسفوا على من انخلع من حاضنة األمة وباع نفسه لالحتالل " :جباليا شمال القطاع مخاطباً المصلين

، مشدداً "وارتمى في أحضانه، فتلك السياسة فاشلة لن يكتب لها النجاح ولن تستعيد الحقوق والمقدسات
ني يجب أن يبقى على الجادة ويثق بنصر اهللا الذي سيكون حليفاً للفلسطينيين على أن الشعب الفلسطي

  ". الصابرين المرابطين"
الذي مثّل في كل محطة مواجهة مع االحتالل صورة مشرفة لشعبنا وأمتنا، "وثمن صمود مخيم جباليا 

:" واستدرك هنية قائال". وكان له أياد بيضاء في كل ميدان، دفاعاً عن الدين والعقيدة والوطن والمقدسات
، "إننا على ثقة تامة بنصر اهللا وتأييده ومعيته، ولن يضيع اهللا شعباً مؤمناً صابراً مرابطاً في سبيل اهللا

مؤكداً أن الشعب الفلسطيني أصبح أمالً تقتدي به األمة العربية واإلسالمية وتنظر إليه على أنه المستقبل 
  ". عبة من الحصار والكيد والمؤامراتوعزة اإلسالم، نتيجة صبره سنوات ص

  22/8/2010فلسطين اون الين، موقع
  

  عباس يقيم مأدبة إفطار لضباط األجهزة األمنية في رام اهللا ويشيد بجهودهم .3
أشاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بجهود عناصر األجهزة األمنية في الضفة الغربية : رام اهللا

ى أن توفير األمن يجب أن يقترن باحترام لكرامة اإلنسان، مشيراً إلى أن في حفظ األمن، لكنه أكد عل
  .المعنى الحقيقي لألمن هو الحفاظ على كرامة اإلنسان وعيشه بحرية

، لضباط األجهزة 21/8وأكد عباس، خالل كلمة له على هامش مأدبة إفطار رمضاني أقامها السبت 
األمن مستتب في األرض الفلسطينية بنسبة "أن  رييناألمنية والقضاء العسكري والمتقاعدين العسك

، بفضل الجهود العظيمة التي تبذلها األجهزة األمنية للحفاظ على أمن المواطن 100%
باألمس كان حلما أن نرى المواطنين يأمنون على أموالهم وعائالتهم ودينهم، ولكن : "وأضاف".الفلسطيني

  .، كما قال"ازات أبناء األجهزة األمنيةاليوم أصبح هذا حقيقة، والفضل يعود النج
وشدد عباس على أن توفير األمن يجب أن يقترن باحترام لكرامة اإلنسان، مشيراً إلى أن المعنى الحقيقي 

إن توفير األمن ال يعني أن نعتدي على : "لألمن هو الحفاظ على كرامة اإلنسان وعيشه بحرية، وقال
بل يجب أن يعامل بإنسانية، وأن يتم الحكم عليه من خالل العدالة كرامة اإلنسان، مهما كانت جريمته، 

  ".والمحافظة على كرامته
  22/8/2010، قدس برس

  
  لن نتفاوض إذا كان االستيطان جارياً: األحمد .4

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أن الفلسطينيين لن يعترفوا بيهودية الدولة : رام اهللا
 إلطالق المفاوضات المباشرة، وأعرب عن شكوكه في أن تحقق الجهود األمريكية أية العبرية شرطاً

  .في التعامل مع الدعوة للمفاوضات" االزدواجية السياسية"نتائج على األرض بسبب ما أسماه بـ
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لن نعترف بيهودية الدولة اإلسرائيلية، فهذه مسألة ": "قدس برس"وقال األحمد في تصريحات خاصة لـ
واردة نهائياً، وهذه شروط تعجيزية تعكس إرادة نتنياهو في عدم التوصل إلى أي اتفاق حول أي غير 

موضوع، ونحن نستبعد أي نتائج في ظل الطريقة التي اتبعتها اإلدارة األمريكية في الدعوة إلى 
ية لقد أعطانا األمريكيون بيان الرباعية على أساس أنه مرجع: "وشرح ذلك بالقول ".المفاوضات

المفاوضات، لكنهم في المؤتمر الصحفي تكلموا بلغة مختلفة، وهذه مواقف مزدوجة ال تساعد على بداية 
وباعتقادي ستفشل األمور بسبب السياسة . جيدة للمفاوضات، وهذا األسلوب لن تنتج عنه عملية سالم

غير صحيح، ذلك أن األمريكية منذ البداية، فحديث ميتشيل عن أن المرجعية تحددها أطراف التفاوض 
  .بيان الرباعية واضح في هذا المجال عندما حدد مرجعية عملية السالم

بناء على ذلك؛ عندما يخرج ميتشيل عن بيان الرباعية فهذا يعني أنه غير جاد في التوصل إلى "وقال 
  ".نتائج، وهم يريدون مفاوضات من أجل عالقات عامة تخدمهم في االنتخابات النصفية المقبلة

نحن لن نفاوض إذا كان االستيطان جارياً، وإذا بدأت المفاوضات دون االتفاق على مرجعية : "وَأضاف
نحن نعرف أننا ضعفاء مادياً لكن قوتنا في عدالة قضيتنا التي نعتبرها أكبر من القوة . فلن نفاوض

  .، على حد تعبيره"المادية
 22/8/2010قدس برس، 

  
  "إسرائيل"لمفاوضات خاصة االعتراف بيهودية ر ابقة لمسانرفض أي شروط مس: حماد .5

 األحد رفض السلطة فرض رئيس  أمسأكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني: رام اهللا
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أي شروط مسبقة لمسار مفاوضات السالم المباشرة خاصة االعتراف 

الجانب الفلسطيني ال يمكن أن يقبل بشكل " تصريحات تلفزيونية، إن وقال حماد، في ."إسرائيل"بيهودية 
 ."مطلق باالعتراف بيهودية إسرائيل وقد أبلغنا هذا الموقف للمجتمع الدولي والواليات المتحدة األمريكية

وأضاف أن القيادة الفلسطينية ترفض أي شروط مسبقة لنتنياهو على المفاوضات وتصر على أن تجري 
 المباشرة وفق بيان اللجنة الرباعية الدولية بما يشمل كافة قضايا الوضع النهائي للوصول إلى المحادثات

  .حل الدولتين
 بمدينة القدس كاملة، الفتاً إلى أن الموقف "إسرائيل"ورفض حماد بشدة تصريحات نتنياهو إزاء أحقية 
كون هناك اتفاق سالم في أي وشدد على أنه لن ي .الفلسطيني يتسلح بتأييد دولي كامل بهذا الشأن

مفاوضات مع إسرائيل بدون اإلعالن عن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل األراضي 
  . وعاصمتها القدس الشرقية1967الفلسطينية المحتلة عام 

  23/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  وضع القدس على طاولة المفاوضات موقف وطني: قريع .6
د السيد أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة  أك: قنا–رام اهللا 

 وهو موقف ال شؤون القدس أن الموقف الوطني الثابت يتطلب وضع القدس على طاولة المفاوضات أوالً
 في الوقت ذاته على ضرورة وقف االستيطان واالنتهاكات مشدداً.. بديل عنه قبل أية قضية أخرى

 بمناسبة أمسوتساءل قريع فى تصريح له  . بحق الشعب الفلسطيني"إسرائيل"ئرة التي تقوم بها الجا
هل توقيت الدعوة األميركية  للمفاوضات المباشرة "الذكرى الواحدة واألربعين لحريق المسجد األقصى 

 ." هو مصادفة مشؤومة غير موفقة؟ أم هي مقصودة؟األقصىفي الذكرى المشؤومة لحرق المسجد 
 تحل علينا اليوم بينما تتواصل عمليات حصار المسجد المبارك ومنع األقصىأن ذكرى حريق " مضيفاً

  ."المصلين من الوصول إليه
  23/8/2010الوطن، الدوحة، 



  

  

 
 

  

            7 ص                                     1889:         العدد       23/8/2010اإلثنين  :التاريخ

  
  سنرفع قضية ضد المجندة اإلسرائيلية التي نشرت صورها مع أسرى: وزارة األسرى .7

ن لجنة قانونية لرفع قضية ضد المجندة اإلسرائيلية التي  شكلت وزارة شؤون األسرى والمحرري:رام اهللا
 مستمتعة بما تقوم به من إيذاء لألسرى، وضد الجيش اإلسرائيلي الذي "الفيسبوك"ظهرت على موقع 

  .أظهر إلى أي مدى يستهتر بالقيم اإلنسانية واألخالقية في التعامل مع األسرى الفلسطينيين
في تصريح صحفي، أقوال المجندة اإلسرائيلية بأنها تستمتع بقتل  قراقع عيسىر األسرى يواعتبر وز

العرب وذبحهم، فاشية وعنصرية ودليال على مستوى االنحدار الخلقي والتربوي والثقافي في المؤسسة 
وأشار إلى أن الصور التي بثت جزءا من المشاهد الصعبة التي يتعرض  .األمنية والعسكرية اإلسرائيلية

 .ل اعتقالهم والتي توضح حجم اإلهانات والتعذيب واالعتداءات بشكل وحشي وتعسفيلها األسرى خال
ودعا قراقع مؤسسات األمم المتحدة وحقوق اإلنسان لفتح ملف االنتهاكات الخطيرة بحق األسرى خاصة 

 اسحق اهيرونوفيتش، بأن الشرطة والجيش اإلسرائيلي اإلسرائيلياألطفال، في ظل اعتراف وزير األمن 
  .قومان باعتقال وإهانة األطفال القاصرين خالل اعتقالهمي

  22/8/2010،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

   ترحِّب بإصدار دولة قطر طابعاً بريدياً يجسد معاناة غزةالحكومة في غزة .8
سد غزة أمس، بإصدار دولة قطر طابعاً بريدياً يجفي قطاع حكومة الرحبت :  سمية درويش-غزة 

وتؤكد . ، وتخصيص ريعه لدعم قطاع غزة المحاصر"قطر تبكي غزة"معاناة غزة، ويحمل عنوان 
 أنها مغلف تحمل هذا الطابع، 2000 بطاقة وألف 120 نسخة وألف 80المؤسسة القطرية التي وزعت 

 قطاع غزة من جراء العدوان أهالي الطابع توثيق المأساة التي مر بها إصدار من خالل أرادت
  .أسابيعسرائيلي على القطاع الذي استمر ثالثة اإل

 علم ألوانويجسد الطابع البريدي للفنانة التشكيلية سعيدة البدر، وجه امرأة ممزق ومحترق، وفي عينها 
وتأتي في اللوحة كلمة غزة مهشمة ومحطمة ومرسومة باألسالك الشائكة، وتحمل الكلمة أيضاً . فلسطين
  .حتوي علم قطر اللوحة كلها علم فلسطين، بينما يألوان

  23/8/2010الجريدة، الكويت، 
  

   تنشئ مدناً سكنية في أراضي المستوطنات المحررةالحكومة في غزة تريد أن  .9
يحوي " إسكانياكبر مشروع  "إقامة عن بدء لإلعالن في قطاع غزةتستعد الحكومة .): ب.ف.ا( –غزة 

ات السابقة وفقا لما ذكر طاهر النونو المتحدث  المستوطنأراضيعشرات االف الوحدات السكنية فوق 
 سنعلن عن اإلسرائيلي سنوات على االنسحاب 5في ذكرى مرور "وقال النونو  .باسم الحكومة المقالة

 بدال من واألمل مصدر للحرية إلى) المستوطنات السابقة(نريد تحويل المحررات ..  مدن نموذجيةإقامة
  ".الموت والمعاناة

 في إسكانية مدن أربع دونم لبناء 3000 المقالة حوالي واإلسكان العامة إلشغالاوخصصت وزارة 
 20 من أكثرتضم " هذه المدن أن المنسي وأكد.  الوزير يوسف المنسيأعلن المخالة، وفق ما األراضي

غرب خان ) المستوطنات السابقة( دونم في المحررات 880 وحدة سكنية وهي حي البراق بمساحة ألف
والرابعة بمساحة ) شمال( دونم غرب قرب بيت حانون 600ودونم مماثلة وحي الفردوس  880يونس 

  )".شمال(مماثلة غرب بيت الهيا 
 23/8/2010الدستور، عمان، 
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  النت دليل جديد على دموية االحتاللاتعيين غو.. شروط نتنياهو تعكس أهداف المفاوضات :أبو زهري .10
إن الشروط " :22/8/2010ي في تصريحات صحفية، األحد  سامي أبو زهرحماسقال الناطق باسم 

التي أعلنها نتنياهو، والمتمثلة في ضمان تركيز المفاوضات على أمن االحتالل وعدم استعداده لالستمرار 
تعكس ) إسرائيل(في قراره المزعوم حول تجميد االستيطان ومطالبته الفلسطينيين باالعتراف بيهودية 

وأوضح أبو زهري أن هذه األهداف تحقق خدمة االحتالل ". اوضات المعلن عنهااألهداف الحقيقية للمف
شطباً لحق "وضمان أمنه واستمرار مصادرته لألرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، معتبراً ذلك 

  ". العودة وتمكيناً لالحتالل من إقامة كيانه العنصري اليهودي
ضات المعلن عنها في هذه التصريحات اإلسرائيلية، هي نحن في حماس نعتبر أن المفاو: "وأضاف

يعكس "، مشدداً على أن ذلك "مفاوضات كارثية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية لصالح االحتالل
حقيقة الدور الذي تلعبه حركة فتح في هذه المرحلة الراهنة في تقديم هذه الخدمات األمنية والسياسية غير 

  ". ابل مكافآت آنية وحزبيةالمسبوقة لالحتالل مق
من جهة ثانية؛ اعتبر أبو زهري، إعالن االحتالل تعيين يؤاف غاالنت، قائداً جديداً لهيئة أركان الجيش، 

بمثابة دليل جديد على دموية االحتالل " فبراير المقبل، /خلفاً لغابي أشكنازي، الذي تنتهي واليته في شباط
، 2008ن الجنرال يؤاف غاالنت، الذي قاد حرب غزة نهاية عام إن تعيي" وقال أبو زهري ". وإرهابه

 ". هو دليل جديد على إمعان االحتالل في االستمرار بسياسة اإلرهاب واإلجرام ضد الشعب الفلسطيني
. وأشار إلى دور غاالنت في الحرب على غزة، ومسؤوليته المباشرة عن المجازر التي ارتكبت فيها

وم االحتالل بتقديم قادة جيشه المسؤولين عن اقتراف جرائم الحرب للمحاكمة بدالً من أن يق:" وأضاف
بناء على توصيات تقرير غولدستون، يقدم على ترقيتهم وتوليهم مناصب لتمكينهم من اقتراف المزيد من 

  ". القتل
  22/8/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   إلغاء االجتماع بينهما في غزةةفتح تحمل حماس مسؤولي .11

القيادي في فتح ، أن القاهرة جيهان الحسينينقال عن مراسلتها من  23/8/2010الحياة، لندن، شرت ن
 جاءت من الدعوة اللقاء بين فتح وحماس الذي ألغي عقده في غزة" أن "الحياة"لـأوضح صالح أبو ختلة 

 كان سيعقد في ساعة  أن اللقاءإلىوأشار . "حماس أثناء زيارة وفد منها بيت عزاء الراحل أمين الهندي
 األحد في مكتب تابع لها ومع قيادات منها لمناقشة ملفات عدة، من بينها -متقدمة من ليل السبت 

المصالحة وإنهاء االنقسام، وأوضاع حركة فتح في غزة، وأوضاع حماس في الضفة، وكل القضايا 
، مبررة ذلك "ربع ساعة فقطحماس ألغت اللقاء قبل موعد عقده ب"وقال إن . "العالقة بين الحركتين

  ."ظروف خاصة"بـ
وفي السياق نفسه، حّمل عضو اللجنة المركزية لفتح صخر بسيسو الذي كان سيقود وفد حركته إلى 

هم الذين دعوا إليه، وهم الذين طالبوا بإلغائه، وهذا يؤكد ": "الحياة"الحوار، حماس المسؤولية، وقال لـ
ستظل عقولنا وقلوبنا وصدورنا وأيدينا ممدودة ": اد وأضافلكنه ع. "أنهم ال يريدون المصالحة

ونحن مطالبون باالستجابة . بالمصالحة ألن مصلحة الشعب الفلسطيني لن تحقق إال بإنجاز المصالحة
  ."لمصالح الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق مصالحه

 قال ثوري لحركة فتحمحمد النّحال عضو المجلس ال أن  غزةمن  22/8/2010قدس برس، وجاء في 
نحن تفاءلنا خيراً باإلعالن عن التحضير لعقد هذا االجتماع، ولكن لألسف جاء الرد ": "قدس برس"لوكالة 

وأشار إلى أن موافقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  ".من األخوة في حماس بتأجيل أو إلغاء هذا اللقاء
كة فتح وحدها، بل قرار كل فصائل المنظمة وبغطاء ليس قرار حر"على العودة للمفاوضات المباشرة 

كان األجدر أن يتم هذا اللقاء وأن : "وأضاف .، على حد تعبيره"عربي وبسقف زمني محدد ومشروط
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تقول حركة حماس وجهت نظرها في هذا األمر لتوصله مباشرة إلى اللجنة المركزية لحركة فتح، مشيراً 
باشرة للجنة المركزية لكان موقف حماس فهم بشكل أكبر وأوضح، إلى أنه لو تم نقل وجهة نظر حماس م

  .لماذا تمت الموافقة على العودة للمفاوضات" حماس"لقيادة " فتح"ولشرحت حركة 
وأكد النّحال أن أي لقاء بين فتح وحماس يقرب وجهات النظر ويردم الفجوات، مشيراً إلى أنه بدون 

ماذا استفدنا من تأجيل هذا اللقاء في الوقت الذي كان : " وقال.لقاءات ال يكمن أن تقترب وجهات النظر
لو كنا موحدين لما مارست إسرائيل والغرب على : "وأضاف القيادي في حركة فتح ".الجميع ينتظره

الرئيس محمود عباس كل هذه الضغوطات للعودة للمفاوضات، ولتم تشكيل جبهة معارضة موحدة لهذه 
  ".إسرائيل تستمد قوتها من ضعف الفلسطينيين وتشتتهم"ن ، مشيراً إلى أ"المفاوضات

وفي رده على سؤال إن كان هناك لقاء آخر أم أن تعليق حماس لهذا اللقاء أغلق الباب أمام أي اللقاءات؟ 
نحن في فتح لم نغلق الباب أمام الحوار، وننتظر أن يكون هذا اللقاء قد أجل ولم : "قال القيادي في فتح

ازلنا ننتظر من أجل العودة للقاء، حتى لو سافر قادة فتح الذين شاركوا في تشييع اللواء يلغى، ونحن م
  ".أمين الهندي؛ فان هناك قادة فتحاويون في قطاع غزة ممكن يتم اللقاء معهم

  
   لكنها طلبت تأجيله مع فتح حماس لم تلغ الحوار:أيمن طه .12

في تعقيبه على إلغاء اللقاء بين فتح " الحياة"قال القيادي في حماس أيمن طه لـ:  فتحي صّباح-غزة 
، موضحاً أن "إن حماس لم تلغ الحوار، لكنها طلبت تأجيله": وحماس المزمع عقده في غزة ليل األحد

قد "عقد جلسة حوار بالتزامن مع توقيت إعالن السلطة عن مواقفها في التوجه إلى المفاوضات المباشرة 
في صف وخندق واحد في هذا الشأن، بينما الفصائل الفلسطينية األخرى يفهم من البعض خطأ بأننا وفتح 

 إلغاء إلىونفى ما تردد من أن معلومات جاءت من قيادة حماس في دمشق تدعوهم . "في الصف اآلخر
  .الحوار

  23/8/2010الحياة، لندن، 
  

  من القضية الفلسطينية" التوجهات األوروبية الجديدة"فتح تعرب عن ارتياحها من  .13
 21/8السبت " قدس برس"ثمن جمال نزال المتحدث باسم فتح في أوروبا في بيان صحفي، تلقته : رام اهللا

باللغة اإليجابية التي وردت في تصريحات روي ديكنسون، مدير العمليات في مكتب ممثل االتحاد 
ين ليس مرتبطا وأضاف نزال، أن أقوال ديكنسون بأن تقديم المساعدات للفلسطيني. األوروبي في القدس

ايجابية ومسئولة وتعبر "بأي شكل من األشكال بالمفاوضات الدائرة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني 
واعتبر نزال، أن تصريح المسؤول ". عن رؤية بعيدة المدى لحقوق الفلسطينيين الطبيعية والتاريخية
عملت فتح دائما "وقال نزال  .مود عباساألوروبي، يمثل نجاحا لسياسات السلطة الفلسطينية رئيسها مح

من أجل الحصول على موقف أوروبي متحرر من الفيتو اإلسرائيلي، ويختلف جوهريا عن القراءة 
اإلسرائيلية في مسألة الدعم المالي للسلطة الوطنية، وتتطلع اآلن إلى قرارات أوروبية واضحة لالعتراف 

  ".لته الفلسطينية ذات السيادة بعاصمتها القدسبحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وقيام دو
 21/8/2010قدس برس، 

   
  السلطة ترتكب خطأ شنيعاً بقبولها المفاوضات المباشرة": حزب الشعب"قيادي في  .14

" قدس برس" خالد منصور في تصريح مكتوب، وصل لحزب الشعبقال عضو المكتب السياسي : نابلس
 شنيعاً بقبولها الدخول في المفاوضات المباشرة، وهي بذلك ترتكب خطًأ"نسخة منه، إن قيادة السلطة 

وأضاف أن  ".تكون قد تراجعت عن شروطها التي وضعتها كمتطلبات واجبة للدخول في المفاوضات
ستتزايد من أجل فرض حل األمر الواقع اإلسرائيلي، وسيتم مواجهة السلطة "الضغوط التي مورست 
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، مثل وقف ما يسمى بالتحريض، وإجهاض حالة التضامن الدولي مع الفلسطينية بالمزيد من المطالبات
  ".الشعب الفلسطيني، وإضعاف المقاومة الشعبية، وذلك في ظل مواصلة التوسع االستيطاني

 21/8/2010قدس برس، 
     

  خمس فصائل فلسطينية تدعو إلى االلتفاف حول منظمة التحرير .15
 الفلسطينية على أن الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام أكدت خمس من فصائل منظمة التحرير: رام اهللا

هي السبيل لمواجهة عدوان االحتالل اإلسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، والتصدي لسياسة "
الحصار واالستيطان وجدار الفصل العنصري وسياسة التهجير واإلبعاد وهدم المنازل ومحاوالت تهويد 

 في بيان مشترك أصدرته في أعقاب اجتماع لها في مقر جبهة النضال الشعبي وقالت الفصائل، ".القدس
الفلسطيني بغزة مساء أمس رداً على بيانات صادرة عن فصائل فلسطينية تندد بقبول منظمة التحرير 

إن الجهد الوطني في الوقت الراهن : "بالعودة إلى المفاوضات المباشرة، من بينها فصائل في المنظمة
ينصب حول استعادة الوحدة الوطنية، وااللتفاف حول القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني ممثلة يجب أن 

بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحي،د ودعم صمود الشعب الفلسطيني في شتى أماكن 
زج "طر ، محذرة من مخا"بتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني"وطالبت الفصائل  .تواجده

  .، على حد تعبيرها"الوضع الفلسطيني في سياسة المحاور اإلقليمية و األجندات الخارجية
وجبهة التحرير " فدا"ووقع على البيان، كل من جبهة التحرير الفلسطينية واالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

  .العربية والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
 22/8/2010رس، قدس ب

  
  تستهدف قوة إسرائيلية بأربع قذائف هاون" سرايا القدس: "غزة .16

وشرعت  ، في قطاع غزةاجتاحت قوات االحتالل مناطق في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس
الجرافات التي رافقت قوات االحتالل في تجريف أراض زراعية مجرفة سابقاً، فيما أطلقت الدبابات 

وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد  .الرصاص على المنازل القريبةزخات من 
  .اإلسالمي مسؤوليتها عن استهداف قوة خاصة لالحتالل بأربع قذائف هاون 

  23/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  اعتصام لفتح ومنظمة التحرير في ذكرى إحراق األقصى: لبنان .17
 إحراقلفلسطينية اعتصاما في مخيم عين الحلوة بمناسبة ذكرى نظمت حركة فتح ومنظمة التحرير ا

 والدولية على القيادة الفلسطينية لدفعها للتنازل واإلسرائيليةالمسجد األقصى ورفضا للضغوط األميركية 
 وعن واإلسالميةوشارك في االعتصام ممثلون عن مختلف القوى الفلسطينية الوطنية . عن ثوابتها

  . المخيمأبناءة وجماهير غفيرة من  وقوى لبنانيأحزاب
 إننا: "مين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات كلمة قال فيهاأ وألقى

 حق العمل للفلسطينيين في لبنان على أساس انه خطوة على إجازةنرحب بما تم انجازه على صعيد 
رف تماما أن هذا الموضوع ال يمكن أن يحل من طريق تحقيق الحقوق المدينة واالجتماعية، ونحن نع

 والعدل في المجلس النيابي في مرحلة واحدة، نتيجة لقراءتنا ورؤيتنا اإلدارةخالل توصية من لجنة 
 لبنانيا حول حقوقنا الوطنية، ونأمل أن تستمر الجهود وتتواصل إجماعا نريد إننا. للواقع اللبناني المعاش

  " .واإلنسانية المدنية  باقي الحقوقإحقاقمن اجل 
هذا المخيم سيبقى خزانا للثورة وواحة :  العرداتأبووفي ما يتعلق بالوضع في مخيم عين الحلوة قال 

 يبقى محافظا على أن المخيم من اجل أوضاعأمان ألهله ولجواره، وكل الجهود ستنصب في تحصين 
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لموجودة فيه محافظين على عهدنا بنبل قوته وجذوة الثورة الفلسطينية وبالشراكة ما بين كل القوى ا
 في الدولة اللبناني ومع األجهزة األمنية من اجل إخوتناالهدف وحسن الوسيلة وعلى عالقتنا وتعاوننا مع 

وأكد أن  . قرية ومدينة هو امن للمخيمأيصون امن المخيم وامن الجوار ألن أمن صيدا وامن 
 يريدون الوظيفة العامة، بل يريدون العيش بكرامة حتى الفلسطينيين في لبنان ال يريدون الجنسية وال

  . ديارهم مع تأكيدهم رفض التوطين بكل أشكالهإلىيعودوا 
 23/8/2010المستقبل، بيروت، 

  
   اتفاق سالم مع الفلسطينيينإلى شروطه للتوصل  يحددنياهوتن .18

رئـيس الحكومـة   ، أن  اسـعد تلحمـي    عن مراسـلها  الناصرة   من    23/8/2010،  الحياة، لندن  ذكرت
اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو شروطه للتوصل الى اتفاق سالم مع الفلسطينيين، مشيرا الى انها ترتكز الى               

هي الترتيبات االمنية، ويهودية الدولة، ونهاية الصراع بدولة منزوعة السالح، في           » ثالث لبنات رئيسة  «
ية، وانه مستعد لمقايضتها بتسهيالت فـي ملـف         وقت افادت اوساطه انه يعطي االولوية للترتيبات االمن       

  .الحدود
وقال نتانياهو في مستهل االجتماع االسبوعي لحكومته أمس إن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين هـو                

أننـا بحاجـة إلـى      «، غير   »نريد مفاجأة كل المنتقدين والمتشككين    «: ، مضيفا »أمر صعب لكنه ممكن   «
امـا عـن   . »من الممكن التوصل إلى سالم تـاريخي    «حتى يكون   » يشريك حقيقي في الجانب الفلسطين    

ترتيبـات أمنيـة متينـة      «، أوالهـا    »ثالث لبنات رئيسة  «تصوره لمثل هذا السالم، فقال انه يرتكز إلى         
هذا يعني أن حل قضية     «، وثانيها االعتراف بإسرائيل دولة قومية لليهود، موضحا ان          »وواضحة ميدانياً 

: وثالثها اإلعالن عـن إنهـاء الـصراع، مـضيفا         . »تم في تخوم الدولة الفلسطينية    حق عودة الالجئين ي   
نتحدث عن اتفاق سالم بين إسرائيل ودولة فلسطينية منزوعة السالح، هذه الدولة عندما تقام يجـب أن                 «

  .»تنهي الصراع ال أن تكون مركزاً لمواصلته بطرق مختلفة
 الوزير سلفان شالوم عن نتانياهو قوله له في اجتماع كتلة           وعن مصير تعليق البناء في المستوطنات، نقل      

في هذا الصدد، في اشارة الى ان إسرائيل ستستأنف البناء          » قرار الحكومة لم يتغير   «، إن   »ليكود«حزب  
  .المقبل) سبتمبر( ايلول 26بعد فترة التعليق التي تنتهي في 

 لتؤكد انه يعطي االولوية للترتيبات االمنية التي        وجاءت تسريبات اوساط نتانياهو لوسائل االعالم العبرية      
ستكون اولى المسائل التي يريد ان يبحث فيها شخصيا مع الرئيس محمود عباس، وقبل ان يخوض فـي                  

واوضحت أن نتانياهو اكد للرئيس باراك اوباما انه فـي حـال حـصلت          . مسألة حدود الدولة الفلسطينية   
  . »سيتساهل كثيراً مع الفلسطينيين في مسألة الحدود«ي تريدها، فإنه إسرائيل على الترتيبات األمنية الت

ويطالب نتانياهو بأن تشمل الترتيبات األمنية، ضمن أشياء أخرى، بقاء قوات عسكرية إسـرائيل شـرق                
 سنة على األقـل     15 سنوات و  10حدود الدولة الفلسطينية بعد قيامها، في غور األردن لفترة تراوح بين            

  . » إدخال أسلحة إلى الدولة الفلسطينيةلضمان عدم«
نقلت عن نتنياهو، قوله في جلـسات       ' هآرتس'صحيفة  أن  ،  23/8/2010القدس العربي، لندن،     وأضافت

مغلقة إنه سيدير المفاوضات شخصياً أمام الفلسطينيين دون تشكيل طواقم في المرحلـة األولـى بهـدف                 
  .التوصل إلى ما أسماه االتفاق المبدئي للتسوية

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يرفض البحث في حدود الدولة الفلسطينية العتيدة قبل حسم قضية الترتيبات               
  .األمنية، إذ يطالب بدولة منزوعة السالح ومراقبة دولية على الحدود

أود التوصل إلى مبادئ متفق عليها أمام القيادة الفلسطينية ولن تكون هناك حاجة             : وقال في جلسات مغلقة   
  .لطواقم عديدة ومئات الجلسات
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  باراك يعين غاالنت رئيساً ألركان جيش االحتالل .19
ايهود باراك، أمس، الجنرال يواف غاالنـت       " اإلسرائيلي"عين وزير الحرب    ": الخليج "-القدس المحتلة   

كـرت  وذ. مشتعلة لخالفة غابي اشكنازي " حرب جنراالت"رئيساً جديداً لهيئة أركان الجيش، بعد أسابيع       
وزارة الحرب أن الجنرال غاالنت الذي يشغل حالياً منصب قائد الجيش في جنوب فلسطين المحتلة، تـم                 

. اختياره لمنصب رئيس هيئة األركان وأن باراك قدم اسمه للحكومة للمصادقة عليه األسـبوع المقبـل                 
  . شهراً 20والجنرال غاالنت أشرف شخصياً على محرقة غزة قبل 

بنيامين نتنياهو بقرار باراك، وقال إنه سيعيد التوازن إلـى الطبقـة            " اإلسرائيلي"اء  ورحب رئيس الوزر  
الوضع يتطلب اتخاذ قرار سريع ألن حالة عدم اليقـين لهـا ثمـن              "وقال في بيان إن     . العليا في الجيش    

  ".باهظ
ونقلـت  . هم تعييناً لضباط كبار يسعى اشكنازي إلى ترفيع       11أن باراك جّمد    " معاريف"وذكرت صحيفة   

كبير أن باراك يسعى إلى طلب رأي من سيعين رئيساً لألركان           " إسرائيلي"الصحيفة عن مصدر عسكري     
  .بعد اشكنازي قبل أن يصادق على التعيينات

وهذه التعيينات تحتاج إلـى     .  قادة فرق  4ويدور الحديث عن تعيينات لعمداء جدد في جيش الكيان، بينهم           
إن باراك لم يـصادق بعـد   " معاريف"وقالت . دارج في مثل هذه الحاالت    مصادقة وزير الحرب كما هو      

أنه في هذه المرحلة ليس في نيته أيضاً        " اإلسرائيلي"على هذه التعيينات، وادعت محافل في جهاز األمن         
  .المصادقة على التعيينات

واعتبـر رون   . هللاأن اختيار غاالنت يشكّل رسالة إليران وسوريا وحزب ا        " إسرائيليون"ويرى مراقبون   
أن باراك تصرف صحيحاً    " يديعوت أحرونوت "التابع لصحيفة   " واينت"بن يشاي المحلل العسكري لموقع      

كتب بن يشاي أن أبرز     ". وثيقة غاالنت "عندما اختار غاالنت إلعادة االستقرار لقيادة الجيش بعد فضيحة          
ويـروي أن   . عـسكرية أخـرى   سمات غاالنت كرجل عسكري تفضيله للخيار الهجومي على خيارات          

) المحرقـة (البحري وحتى الحرب األخيـرة      " الكومندوز"غاالنت اتبع هذه األسلوب منذ كان ضابطاً في         
على قطاع غزة، ويلفت إلى أن غاالنت كان يدفع لمهاجمة غزة قبل الحرب بفترة طويلة إلطاحة حركـة                  

  ".حماس"
العسكري الهجومي، معتبراً ذلك بمثابة رسالة إلى       وأوضح الكاتب أن باراك اختار غاالنت بسبب أسلوبه         

وأضاف أن الرسالة أيضاً لسوريا وإيران      . إزاءها" الجلوس مكتوفة األيدي  "ال تنوي   " إسرائيل"إيران بأن   
  .وحزب اهللا وحتى لإلدارة األمريكية والدول األوروبية

  23/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   تجاه حماساألوروبيةسياسة  في بريطانيا ينتقد ال"إسرائيل"سفير  .20
دعا السفير اإلسرائيلي في بريطانيـا رون بـروس أور الـى    :  جمال جمال - الدستور   -القدس المحتلة   

مواصلة حصار قطاع غزة وعدم الحوار مع حركة حماس منتقداً سياسية المملكة المتحـدة البريطانيـة                
واكد . طهما التي يضعوها أمام حركة حماس     وسياسة االتحاد األوروبي المستعدين لتليين مواقفهما وشرو      

أور أن هناك أصواتا تتعالى من قًبل الجمهور البريطاني أو دول أخرى فـي أوروبـا علـى المـستوى      
وبين أن األمر لم يـصل بعـد        . السياسي واألكاديمي ، تُطالًب بالكف عن مقاطعة حماس والتحاور معها         

       في البرلمان ووسائل اإلعالم وشخصيات عامـة ، مثـل          للمستوى الحكومي ، الفتا إلى أن هناك أعضاء 
، والممثل التجاري األوروبي ، يطالبون بوقف       " كريس بتن " "أوكسفورد"رئيس الحرم الجامعي في جامعة      

  .مقاطعة حماس
  23/8/2010، الدستور، عمان
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   مضيعة للوقت وانتصار لنتنياهونالفلسطينييالمفاوضات مع : صحف عبرية .21
، نـاحوم   'يـديعوت أحرونـوت   'رأى كبير المحللين السياسيين في صحيفة       : هير اندراوس  ز -الناصرة  

بارنيع، أّن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل وبين السلطة الفلسطينية هي ليست أكثر من مضيعة للوقت،               
سفر عن أّي شيء،    الفتا إلى أّن عدم اهتمام اإلسرائيليين بهذه االنطالقة نابع من إيمانهم المطلق بأنّها لن تُ              

ال بل أكثر من ذلك، فإّن الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، بحسبه سيراوغان في مكانهما، وسـيحاوالن               
خالل المفاوضات االحتيال على بعضهما، في حين سيقوم األمريكيون باالحتيال على جميع األطـراف،              

، بأنّه في غير مكانـه، مـشددا        ووصف تفاؤل المبعوث األمريكي لمنطقة الشرق األوسط، جورج ميشيل        
ـ              سـنة األخيـرة منـذ       17على أّن هذه الخطوة الجديدة سيكون مصيرها الفشل، تماما مثلما حدث في ال

  .التوقيع على اتفاق أوسلو
، ألوف بن، إّن نتنياهو يدخل المفاوضات كرئيس وزراء شعبي          )هآرتس(وقال المحلل السياسي لصحيفة     

ضات، ايهود باراك وايهود أولمرت، ومن نقطة انطالق أقوى، وبحسبه فإّن           وأقوى ممن سبقوه إلى المفاو    
التوقعات من المفاوضات المتجددة ال تتجاوز الصفر، وغالبيـة الجمهـور اإلسـرائيلي غيـر مهتمـة                 

وهؤالء، أي األقليـة،    . بالفلسطينيين، وإنما تكتفي بالتهدئة األمنية، وقالئل هم المعنيون بالعملية السياسية         
  .قدون أن نتنياهو غير جدي في المفاوضات ويريد كسب الوقت فقط من خالل مفاوضات واهيةيعت

وكتب المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد أنّه بعد عام ونصف مـن الجمـود الـسياسي والعزلـة                  
المتزايدة إلسرائيل، يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسجيل أول إنجـاز سياسـي لـه، وإن كـان                  

تواضعاً، مشيرا إلى أّن المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية التي ستتجدد في الثاني من أيلـول                م
المقبل في واشنطن، ستنطلق وفق الشروط التي أصـر عليهـا نتنيـاهو، رغـم ذلـك، فـإن                ) سبتمبر(

لقـضايا  المفاوضات ستكون التحدي الحقيقي أمام نتنياهو عندما يطالب باتخاذ قـرارات حاسـمة فـي ا               
وبحسبه فإّن اإلنجاز الكبير لنتنياهو في األشهر األخيرة يكمن في أنه نجح في             . الجوهرية، على حد قوله   

تغيير مسار الضغط األمريكي، فبعد أكثر من عام من تعرضه لضغط كبير من قبل أوباما، بدأ الـرئيس                  
  .فاوضات المباشرةاألمريكي بتفعيل ضغوطات على رئيس السلطة محمود عباس كي يدخل في الم

ونقل الكاتب عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن نتنياهو أوضح لإلدارة األمريكية أن               
رفضه للشروط المسبقة ليس نابعا من موقف سياسي مبدئي وحسب، بل أيضاً من اعتبـارات سياسـية                 

 بتفريغ مضمون بيان الرباعية الدوليـة،       ائتالفية، الفتا إلى أّن نتنياهو نجح من خالل اإلعالن األمريكي         
مشيرا إلى أن اإلدارة األمريكية أصرت على أن ال يشمل بيان الرباعية أية إشارة لتجميد االستيطان لعدم                 
تعريض نتنياهو ألزمة ائتالفية ووضعه في الزاوية، في المقابل وافق نتنياهو علـى الجـدول الزمنـي                 

  .طرف الفلسطينيللمفاوضات لتصويره وكأنّه إنجاز لل
  23/8/2010، القدس العربي، لندن

  
   توافق على االنضمام لمنظمة التعاون والتنمية"إسرائيل"حكومة  .22

أقر مجلس الوزراء اإلسرائيلي يوم السبت انضمام إسرائيل الى منظمـة التعـاون االقتـصادي               : القدس
ى إسرائيل واسـتونيا وسـلوفينيا      كانت المنظمة ومقرها باريس وجهت الدعوة في مايو أيار ال          .والتنمية

 34وبهذا يرتفع عدد أعضاء المنظمـة الـى         . لالنضمام الى نادي الدول الديمقراطية واقتصادات السوق      
  .بلدا

انضمام إسرائيل الى منظمة التعاون االقتصادي      "وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان         
القـرار يفـتح إلسـرائيل      "وقال   ."اد إسرائيل كاقتصاد متقدم ورائد    والتنمية هو تعبير عن الثقة في اقتص      

  ."فرصا استثمارية كانت مغلقة
  22/8/2010، وكالة رويترز لألنباء
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  اإلسرائيليحان وقت كشف الجانب القذر لالحتالل : مجندة إسرائيلية سابقة .23

ربتهـا داخـل الجـيش       نشرت صحيفة األوبزرفر مقاال تروي فيه مجندة إسـرائيلية سـابقة تج            -لندن  
وقالت الصحيفة إن صورة المجندة اإلسرائيلية التي ظهرت على موقع الفيسبوك على شـبكة          .اإلسرائيلي

االنترنت وبجانبها معتقلون فلسطينيون معصوبو األعين أثارت ردود فعل كثيرة واآلن فقد خرجت مجندة              
  .حلة تجنيدها في الجيش اإلسرائيليإسرائيلية عن صمتها وتحدثت عن التجربة التي عاشتها خالل مر

" جامعـة القـدس   "المجندة اإلسرائيلية انبار ماتشيلزون ذكرت أنها رأت كلمة واحدة مكتوبة على جدران             
وأوضحت الصحيفة أن خروج انبار عن       ".االحتالل" لكسر حاجز الصمت وقول مالم يقال والكلمة كانت         

 سيجعلها ضمن صفوف كثيرات تعرضن للتجربة ذاتها        الصمت ورواية تجربتها داخل الجيش اإلسرائيلي     
" ووجهت لهم تهم الخيانة وعدم الوالء بعد إفشاء أسرار الجيش اإلسرائيلي الذي يقول عن نفـسه إنـه                   

  ".الجيش األكثر أخالقية في العالم
يـت  لقد انهيت خدمتي العسكرية وبداخلي قنبلة موقوتـة، فلقـد رأ          " ونقلت الصحيفة عن المجندة قولها      

الجانب الخفي إلسرائيل وهو الشيء الذي ال يستطيع الناس الحديث عنه وكأنني عرفت السر القذر لألمة                
  ".وحان وقت الكشف عنه

"  تزامنا مع قيام االنتفاضة الثانية، وأرسلت إلى معبر ايريز كما تقـول              2000انبار تم تجنيدها في عام      
وهـي أن   " أصول اللعبـة  "ولكن شيئا فشيئا تعلمت انبار      وكان الوضع متوترا للغاية      ".للدفاع عن وطنها  

وذكرت انبار بعـض المواقـف التـي أظهـرت           .على حد قولها  " تجعل حياة العرب صعبة ألنهم أعداء     
  .المعاملة السيئة التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي الجنود اإلسرائيليين

 لم تستطيع البقاء فـي إسـرائيل        2002في عام   وتروي المجندة أنها عقب االنتهاء من خدمتها العسكرية         
وذهبت إلى الهند حيث كانت تشعر باالنهيار يوما بعد يوم، وبعد عودتها وانخراطها في الحياة الجامعيـة                 

وهي منظمة أسهها قدامي المحاربين فـي الجـيش اإلسـرائيلي           " اكسروا الصمت " انضمت إلى منظمة    
وأضافت المجندة اإلسـرائيلية أن التـأثير        .تالل اإلسرائيلي لالح" الجانب غير األخالقي  "وتسعى لكشف   

النفسي للخدمة العسكرية على المجندات كبير، فإذا أرادت المجندة أن تبقى على قيد الحياة داخل الجـيش                 
  ."فال مكان للعواطف وعليها أن تشعر بأنها رجل بدال من كونها إمرأة

  23/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
 

  2010 وحدة سكنية بالقدس منذ بداية 1030 وقرارات بهدم  منزال17ًدم ه .24
 كشف تقرير أصدرته مؤسسة المقدسي حول عملية هدم المنازل في : جمال جمال-فلسطين المحتلة 

: اً شخص50 عملية هدم أسفرت عن تشريد 17 تم تنفيذ 2010القدس المحتلة أنه منذ بداية العام الحالي 
 عملية هدم في مناطق مختلفة من مدينة القدس 13يث نفذ الجيش اإلسرائيلي  ح، طفال26ًمن بينهم 

  . مواطنين على هدم منازلهم بأيديهم4المحتلة، بينما تم إجبار 
حيث أفاد بأن سلطات االحتالل وبلديتها :  إلى المباني المهددة بالهدمأمسوأشار التقرير الذي صدر 

 وحدة سكنية تم توزعيها على جميع المناطق في المدينة، 1030أصدرت منذ بداية العام قرارات بهدم 
والحظ التقرير أن سلطات االحتالل .  أطفال1208من بينهم :  شخص2600سوف تسفر عن تشريد 

حيث أصدرت : تستهدف جميع األحياء الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وتركزت في منطقة سلوان
وفي حال قيام هذه  . مبنى سكنيا196 المنطقة والتي بلغ عددها العشرات من قرارات الهدم للمباني في

  .أشخاص 908السلطات بتنفيذ الهدم سوف يؤدي إلى تشريد 
  23/8/2010الدستور، عمان، 
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  االحتالل ينتهك حرمة المقبرة التركية في بئر السبع": مؤسسة األقصى" .25
فات تابعة لشركة إسرائيلية انتهاك حرمة ، بقيام جرا"مؤسسة األقصى للوقف والتراث" نددت :الناصرة

المقبرة "، والتي اشتهرت باسم 48المقبرة اإلسالمية في مدينة بئر السبع في فلسطين المحتلة عام 
وأكدت المؤسسة أنها  .، وإجراء تجريفات واسعة فيه، بهدف إقامة مجمع تجاري إسرائيلي"التركية

لتجريف وستسعى جاهدة لمنع إقامة مجمع تجاري على ستسعى على وجه السرعة، إلى وقف االنتهاك وا
 إلى قيام 21/8السبت " قدس برس"في بيان صحفي تلقته " مؤسسة األقصى"وأشارت  .أرض المقبرة

 الخميس، بانتهاك المقبرة اإلسالمية  الواقعة في البلدة القديمة في مدينة بئر يومجرافة عمالقة صباح  
ى، فرهود السيد، نية سلطات االحتالل بناء مجمع تجاري  في المكان، وأكد مندوب مؤسسة األقص. السبع

مؤسسة إنها تنوي الوقالت  .وأنه تم استصدار كافة التصاريح من بلدية بئر السبع للشروع في البناء
  .استصدار أمر من المحكمة لوقف عمليات التجريف وانتهاك حرمة الموتى في المقبرة

  21/8/2010قدس برس، 
  

   دونماً من أراضي قرية جالود قرب نابلس20ن يحرقون مستوطنو .26
وأكد مسؤول  . دونماً من أراضي قرية جالود قرب نابلس شمال الضفة الغربية20أحرق المستوطنون 

" ايحيا"ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، أن عشرات المستوطنين من البؤرة االستيطانية 
 دونما من أراضي 20 خلة أبو شريكة ما أدى إلى احتراق ما يقارب قاموا بإشعال النار في منطقة سهل

 جيش االحتالل اقتحم القرية وأطلق عشرات القنابل والغاز أنوأعلنت مصادر طبية فلسطينية  .المنطقة
  .المسيل للدموع تجاه األهالي، ولم يبلغ  عن أية إصابات

  23/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  د قرب القدس يعتدون على إمام مسجمستوطنون .27
، على موظف األوقاف مؤذن )السبت( مساء أول من أمس  إسرائيلياً مستوطنا15ً اعتدى نحو :رام اهللا

، أمجد مثقال بركات لرفعه آذان المغرب في المسجد، ما أدى إلى )قرب القدس(مسجد النبي صومائيل 
ه تم االعتداء على المؤذن بركات قبل موعد آذان وأفاد شهود عيان ان .إصابته برضوض وجروح مختلفة

المغرب بدقائق، ما أدى إلى إصابته برضوض في جسده وتحطيم نظارته وسرقة هاتفه النقال، وأنه 
عندما حضر رجال وشبان القرية ألداء صالة المغرب وجدوا المستوطنين يعتدون على المؤذن فتدخلوا 

وبعد االشتباكات قدمت قوات من جيش االحتالل  .ين الطرفينللدفاع عنه، فوقعت اشتباكات باأليدي ب
  .اإلسرائيلي إلى المسجد وقامت باعتقال المواطن سالم طالل بركات بدعوى ضربه للمستوطنين

  23/8/2010الغد، عمان، 
  

   وتهاجم قوارب للصيادين جنوب غزةاً بريقوات االحتالل تنفذ توغالً .28
ئيلية مدرعة يوم أمس توغالً برياً في منطقة حدودية تقع إلى نفذت قوات إسرا:  أشرف الهور-غزة 

وقالت  .الشرق من جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت الزوارق الحربية قوارب للصيادين خالل عملهم
 عدة آليات إسرائيلية مصفحة توغلت بشكل محدود لمسافة تزيد عن إنمصادر فلسطينية وشهود عيان 

رارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، وسط عملية إطالق نار كثيف  متر على أطراف بلدة الق200
  .للتغطية على عملية التوغل، التي جرى خاللها تمشيط تلك المنطقة الحدودية

  إلى ذلك فقد شنت البحرية اإلسرائيلية هجوماً آخر استهدف قوارب صيد فلسطينية خالل عملها بالقرب 
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 البحرية فتحت نيرانها الرشاشة تجاه قواربهم إنوقال صيادون . من سواحل مدينة رفح جنوب القطاع
  .بدون سابق إنذار، من مسافة قريبة، ما أدى إلى تضرر عدد من القوارب بعد إصابتها من القصف

  23/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   ساعة24في غضون  أزمة الكهرباءينهي اتفاق بين غزة ورام اهللا  .29
ء في مؤسسات مجتمعية أهلية عن اتفاق مبدئي بين حكومتي غزة ورام اهللا أعلن مسؤولون ونشطا: غزة

  .لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة
وقال رئيس مجلس إدارة محطة توليد الكهرباء في غزة وليد سعد صايل إن المحطة ستشغل مولدين 

 ألف ليتر من الوقود يومياً 350ل  ساعة المقبلة بناء على تعهد الحكومة في رام اهللا بإدخا24 ـخالل ال
  .مقابل تعهد حكومة غزة بتحويل المستحقات المالية األسبوعية المترتبة عليها 

  23/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  حقوقي فلسطيني يحذّر من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على األسرى .30
نة األسرى للقوى الوطنية  حذر رأفت حمدونة، مدير مركز األسرى للدراسات وعضو لج:رام اهللا

واإلسالمية، من تأثير درجات حرارة الجو المرتفعة على األسرى المرضى والمعزولين، والمعاقبين وفى 
وأشار حمدونة إلى أن أجهزة األمن اإلسرائيلية قد تستخدم تلك  .أقبية التحقيق في السجون اإلسرائيلية

يق كأداة للضغط عليهم للحصول على اعترافات، للضغط على المعتقلين الجدد أثناء التحق"الظروف 
وأكد حمدونة أن  ".وخاصة عند وضع الكيس كريه الرائحة وحاجب النفس على الرأس خالل التحقيق

ظروف األسرى في السجون، وخاصة المتناثرة في صحراء النقب كمعتقل نفحة وريمون والسبع ومعتقل 
رجة الحرارة، التي بلغت ذروتها في اليومين األخيرين، في حالة صعبة وقاسية، بسبب ارتفاع د"النقب، 

 درجة مئوية بال إمكانيات تخفيف درجة الحرارة بأجهزة 40حيث وصلت درجة الحرارة ألكثر من 
  ".كهربائية في السجون، وفى ظل عقوبات طالت بعض الغرف بسحب المراوح 

  21/8/2010قدس برس، 
  

  لمعالجة األسيرات" هشارون "االحتالل يمنع لجنة طبية من دخول سجن .31
اإلسرائيلي منعت لجنة طبّية مختّصة " هشارون"الفلسطيني أن إدارة سجن " األسير" أكّدت لجنة :الناصرة

الفلسطيني، في بيان " األسير" لجنة  وأفادت.من دخول السجن ومعالجة األسيرات المريضات بداخله
نه على الرغم من التنسيق المسبق بين كل من ، أ22/8نسخة عنه يوم األحد " قدس برس"صحفي تلقت 

، فقد فوجئ األطّباء اليوم "هشارون"إدارة السجن واللجنة الصحية التي حصلت على إذن بالدخول إلى 
  .بمنعهم من دخول السجن وفحص األسيرات المريضات منهن

  22/8/2010قدس برس، 
  

  سوري أسيراً بانضمام أسير 22رتفع إلى ت" عمداء األسرى"قائمة  .32
الذين أمضوا أكثر من ربع " عمداء األسرى"قالت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى إن قائمة : غزة

 أسيراً، بانضمام األسير صدقي سليمان المقت من 22قرن في سجون االحتالل الصهيوني ارتفعت إلى 
مي في اللجنة وأوضح المدير اإلعال .1985 سنةمعتقل منذ البلدة مجدل شمس في هضبة الجوالن 

 عاماً في شكل 25بإتمامه " عمداء األسرى"الوطنية رياض األشقر أن األسير المقت انضم إلى قائمة 
  . عاما27ًمتواصل في سجون االحتالل ويتبقى له عامان من مدة حكمه البالغة 
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  23/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  حت خط الفقرمن الالجئين الفلسطينيين في مخيمات األردن ت% 60: معطيات .33
 من سكّان المخّيمات %60 أكّدت لجنة حقوقية معنية بشؤون الالجئين الفلسطينيين في األردن، أن :عّمان

في األردن يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تخفيض الخدمات الصحّية والتعليمية واالجتماعية المقّدمة 
" العليا للدفاع عن حق العودة في األردناللجنة "ووفقاً لمذكرة رسمية تقّدمت بها  .من وكالة األونروا

ووفد من وجهاء وممثلّي الالجئين الفلسطينيين في المخّيمات، إلى المفوض العام لوكالة األونروا، فيليبو 
 منهم %45 من الفلسطينيين في المخيمات يعيشون تحت خط الفقر، ونحو %60غراندي؛ فإن أكثر من 

  .ين ليس لديهم أية ممتلكات في أماكن لجوئهم آخر%75عاطلون عن العمل، في حين أن 
  22/8/2010قدس برس، 

  
  تدشين صرح الشاعر محمود درويش وحديقة البروة في رام اهللا .34

 سالم فياض عن البدء في تنفيذ صرح . أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة رام اهللا د:رام اهللا
 مصدر إعالمي فلسطيني رسمي عن فياض قوله ونقل .الشاعر الفلسطيني محمود درويش وحديقة البروة

مكون أساسي من مكونات "هذا المشروع :  لإلعالن عن بداية المشروع21/8 السبت يومخالل حفل أقيم 
  ".المشروع الوطني

  22/8/2010قدس برس، 
  

  خان يونس تصنع أكبر حبة زيتون في العالم إلبراز استهداف االحتالل للشجرة المباركة .35
الفلسطيني، في مدينة خان " لق فريق من الشباب المتطوع التابع لجمعية الحق والعدالة أط:خان يونس

 مبادرة لصناعة أكبر حبة زيتون في العالم، لتذكير العالم بالمخاطر التي ،)جنوب قطاع غزة(يونس 
  .تتعرض لها شجرة الزيتون بشكل شبه يومي في األراضي المحتلة

دير العالقات العامة في الجمعية، أشار إلى أن الهدف من هذه صاحب الفكرة، إسالم أبو خريس، م
المبادرة هو إبراز معاناة شجرة الزيتون في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقال أبو خريس لوكالة 

نحن نهدف لتوضيح معاناتها، ونريد من خالل دخول موسوعة غينيس إلى تنبيه العالم " "قدس برس"لـ
  ".سرائيلي الصارخ والمتواصل بحق هذه الشجرة العريقةإلى االعتداء اإل

ونوه إلى أن حبة الزيتون الضخمة التي سيتم صناعتها ستكون بطول خمسة أمتار وعرض مترين ونص 
المتر، وستصنع من الحديد قبل أن يغطى بشادر أخضر، سيصمم على غالفها معرض صور يبرز 

  .ن عليها خالل الحرب وقبلها وبعدهامعاناة شجرة الزيتون واعتداءات اإلسرائيليي
وبين أن فريق العمل يشتمل على عشرة أشخاص، بينهم مهندس وحداد وامرأة عجوز انتدبت نفسها 

  .للمشاركة بهذا العمل التراثي الوطني الكبير، الذي اعتبرته إبراز لتاريخ وتراث الشجرة المباركة
  21/8/2010قدس برس، 

  
  »أونروا«عات إقليمية ضخمة لصالح مشاريع الـ  تطلق حملة تبر"مجموعة زين" .36

 أعلنت مجموعة زين عن إطالقها حملة تبرعات ضخمة بغرض تمويل ودعم مشاريع             - الرأي   -عمان  
التي تعمل تحت مظلة    ) األونروا  ( وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق األوسط          

  .والصحةاألمم المتحدة، وذلك في مجاالت التعليم 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1889:         العدد       23/8/2010اإلثنين  :التاريخ

وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن حملة التبرعات التي ستطلقها في بلدان الشرق األوسـط تـأتي                 
كمبادرة منها لدعم جهود وكالة غوث اتجاه الشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذا               

  .ى شركات القطاع الخاصالتعاون يجسد شراكة هي األولى من نوعها بين منظمة األمم المتحدة و إحد
وذكرت المجموعة أن عمالءها في الكويت، واألردن، والبحرين، والسودان بإمكـانهم دعـم مـشاريع               

من خالل التبرع باألموال إلى برامج الوكالة المختلفة في األردن، ولبنان، وسورية، وغـزة،              ) األونروا(
مخصص لكل بلد، علماً أنه سيتم توجيه كافة        والضفة الغربية وذلك عبر إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم ال         

  .مباشرة) األونروا ( العوائد إلى 
  23/8/2010، الرأي، عمان

  
   مواطنا"إسرائيل"اللجنة الوطنية لشؤون األسرى تقاطع الحكومة ألنها سلمت : األردن .37

طعة الحكومة  أعلنت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون األسرى مساء السبت الماضي انها قررت مقا           : عمان
سياسيا ورسميا بسبب قرارها ترحيل مواطن أردني ويحمل الرقم الوطني األردني وتسليمه إلى إسرائيل              

واعتبرت اللجنة ان هذا القرار جاء مخيبا آلمال الشعب األردنـي ومعاكـسا لتطلعاتـه               . الشهر الماضي 
صهيوني، معتبـرة ان واجـب      اللتزامات الحكومة السابقة بخصوص أبنائنا األسرى في سجون العدو ال         
  .الحكومة العمل على اإلفراج عن األسرى األردنيين وليس زيادة عددهم

 23/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  ؟نبني مساكن للفلسطينيين ونحل مشكلتهم لأين الدول العربية الغنية لتضع باليينها هنا: عون .38
اننا في أزمة وجود بـدأ مـع        «:  عون أمس  النائب ميشال » تكتل التغيير واالصالح  «رئيس  قال  : بيروت

 في المئة من مشاكلنا التي تحاول أن تهجرنا ظهرت، وفي المدة            90مجيء الفلسطينيين ومنذ ذلك الحين      
:  دفعـات، أوالً   3األخيرة حاول البعض ضرب االزدهار في لبنان فأفقرونا، المسيحيون تهجروا علـى             

 واليوم نعيش التهجير االقتصادي، يقولـون       1990 تشرين   13ة  تهجرنا أمنياً في السبعينات وسياسياً بحمل     
إنهم يريدون شراء مصلحة الكهرباء والمياه، ولكن هذا ليس صحيحاً، هم يريدون منع تطـوير األمـور                 

  . »الحيوية في لبنان كي يفقروه
لى درجة لـم  ال يمكن ان يكون الجهل خّيم على كل الحكم اللبناني من ذاك التاريخ الى اليوم ا       «: وأضاف

. »نكن عارفين أننا سنصل الى هنا، واآلن بدأت الحركات المطلبية، والتناقض يظهر، ما هـو الـسبب؟                
لماذا تقوم كل هذه الضجة على الكهرباء؟ وقد تقوم غداً على المياه، خصوصاً ان الـشح كبيـر                  « : وقال

عتراض، من معه مئة ليـرة يـوزع        أياً يكن اال  ... جداً هذا العام؟ لذا نحن نقاوم ونضع خططاً ونفرضها        
  .»هذه الحقيقة يعرفها كل السياسيين لكنهم يلتزمون الصمت ويتفرجون. مئة ليرة وال يمكنه ان يوزع ألفاً

وهكذا االمر في موضوع المياه، ال يسددون فواتيرهم ويشجعون اآلخرين كـي ال يـدفعوا ثـم                 «: وتابع
ا، في اتجاه آخر، كما فعلوا معنا في قـضية الفلـسطينيين            يحولون الرأي العام الحاقد عليهم ألنهم قّصرو      

بدالً من أن يحقدوا على الذين طـردوهم        . ألننا لم نقر حق التملك أصبحنا مسؤولين عن مأساتهم الكبرى         
. »وانتزعوا منهم هويتهم وأرزاقهم صاروا يحقدون علينا، بينما نحن ندافع عنهم ونواجه العالم من اجلهم              

 -ل العربية الغنية لتضع باليينها هنا؟ باالمس قرأنا خبراً عن انـشاء شـركة عربيـة                 أين الدو «: وسأل
. اسرائيلية برأسمال بليون دوالر، ليتفضلوا ويساعدونا على ان نبني مساكن للفلسطينيين ونحل مـشكلتهم             

ال، . خـرين جعلونا نحول ارضنا الى سلعة تجارة بينما هي هويتنا، اصبحنا نبيعها ويستعجلوننا لنملّك اآل             
يجب اعادة النظر في التفكير السياسي والوطني وأن نقف جميعاً، ليس موقفاً طائفياً او مذهبياً فقط، بـل                  
لتصحيح الفكر االنساني الخاطئ الذي بواسطة إعالم موجه وخائن ومأجور، يحول الـرأي العـام مـن                 

  .»ح مجرماًالطريق الصحيح الى الطريق الخطأ ويصبح المجرم بريئاً والبريء يصب
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الحريري لم يقتل على يد اللبنانيين حتى لو كـان العميـل            . .لبنان اليوم معرض لمؤامرة   «وأشار إلى أن    
الذي قتله لبنانياً، انما قتل على يد من يريد ان يضحي بلبنان الكيان والصيغة والمقومات االقتصادية حتى                 

... هي الغاية لكـل المـشاكل التـي ترونهـا         ينفذ هذا المخطط الدولي بتوطين الفلسطينيين هذا الهدف و        
رفضنا تهجيـر   . رفضنا تقسيم فلسطين وقسمت   . نرفض نعم . ليتفضلوا ويقترحوا شيئاً عملياً لحل القضية     

لتتفضل الحكومة اللبنانية التي نشارك     . ورفضنا الغاء حق العودة لكنهم ال يعودون      . الفلسطينيين وهجروا 
ن ومساعدة الفلسطينيين للعودة لكنهم يرفضون، لماذا؟ ألن بعـض          فيها، الى وضع خطة لمقاومة التوطي     

  .»يجب ان يكون هناك موقف عملي. هذه المقاومة اللفظية ال تنفع. القّيمين مشاركون في المؤامرة
أنهم يحاولون ارشاء الفلسطينيين بأمور تافهة لكي يقضوا على الشتات الفلسطيني لئال يعود             «وأشار الى   
ة اسرائيل ليست مشكلة طائرات او دبابات، بل تزايد سكاني وتريد ان ترميهم والعرب              مشكل. الى ارضه 

وهذه المرة لن يكون على حسابنا ويجب ان نرفض كل االتفاق من اآلن وكل              . يتأملون بحلول لن تحصل   
تفاوض يحصل على حقوق الفلسطينيين من دون حضورنا وحضور الدول التي تستضيف الفلـسطينيين              

  .»حالياً
  23/8/2010، الحياة، لندن

  
  الجمعة المقبل يوم حتى » المجتمع الدولي«وتمهل ..  إلى غزة تعلق إبحارها"مريم"سفينة  .39

أعلنت اللجنة المنظمة لرحلة سفينة مريم اإلنسانية لكسر الحصار عـن غـزة             :  غسان ريفي  - طرابلس
أن «لى وقت يحـدد الحقـاً مؤكـدة         أمس تعليق إبحار السفينة بعد رفض الحكومة القبرصية استقبالها، ا         

االتصاالت تجري على قدم وساق مع الحكومة اليونانية وقد بلغت مراحل متقدمة، متمنيـة أن ال يكـون                  
  . »الحصار االسرائيلي قد وصل الى مرافئ اليونان

وأعطى ممول السفينة رئيس حركة فلسطين الحرة ياسر قشلق المجتمع الدولي مهلة تنتهي يوم الجمعـة                
مقبل، فأما اإلبحار الى أحد المرافئ األوروبية المجاورة ومنها الى غزة، وإال فاإلبحار تحت علم االمم                ال

 القاضي بحق عودة الفلسطينيين، معلناً عن تأسيس لجنة حق العودة لليهود الى             194المتحدة لتنفيذ القرار    
  . بالدهم

  23/8/2010السفير، بيروت، 
  

  اوضات نكسة لمستقبل الفلسطينيين المف: »القوميالحزب السوري « .40
ذهاب سلطة عباس إلى مفاوضات مباشرة وفق الـشروط         «اعتبر الحزب السوري القومي االجتماعي أن       

وأشار الحزب، في بيان له، إلـى أن      . »واإلمالءات اإلسرائيلية، يشكل نكسة جديدة في المسار الفلسطيني       
بل الفلسطينيين، ألن استئناف المفاوضات بـشروط       هذه النكسة ستنتج عنها تداعيات خطيرة على مستق       «

العدو الصهيوني هي إسقاط لالعتراض الفلسطيني على عمليات االستيطان والتهويد والتهجير الذي بسببه             
  . »توقفت المفاوضات سابقا

  23/8/2010السفير، بيروت، 
  

  » مسار«و» شباب المردة«الفلسطينيين بين الالجئين حقوق ندوة حول : لبنان .41
، »تيار المـرده  «محور ندوة نظمها مكتب الشباب في       » حقوق اإلنسان الفلسطيني في لبنان    «كانت  : اهدن

  . 2010ضمن سلسلة ندوات خالل مخيمه الصيفي لسنة 
شـادي  » المرده«وحضر الندوة، باإلضافة إلى الطالب المشاركين في المخيم مسؤول مكتب الشباب في             

كمال شّيا حـول    » جمعية مسار «، حيث دار نقاش مع رئيس       »مردهأكاديمية ال «دحدح وحشد من طالب     
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ضرورة تمسك الفلسطينيين واللبنـانيين     «الموضوع اإلنساني للفلسطينيين في لبنان تم خالله التأكيد على          
  . »بحق العودة للشعب الفلسطيني ورفض التوطين بشكل قاطع لما له من تأثيرات سلبية على الشعبين

سياسات وطنية صديقة للشباب اللبناني، تتوجه إليهم وتتيح لهم فرص          «إليجاد  » مسار«تناول شّيا طموح    
المشاركة في الحياة العامة والضغط على صانعي القرار المعنيين من خالل حمـالت مطلبيـة وعلـى                 

  . »مستوى التنمية المجتمعية في مختلف القطاعات بحسب احتياجات المناطق اللبنانية
معاناة الشعب الفلسطينيين، طرح شـّيا تـساؤالت حـول األوضـاع المعيـشية              بعد شرح ونقاش حول     

وأشار إلى بعض الحقوق التي حـرم منهـا الفلـسطينيون           . للفلسطينيين وحالتهم في المخيمات وحقوقهم    
كالحق في العمل، والحق في الهوية، والحق في معيشة الئقة، والحق في الملكية العقارية بنسبة تملـك                 «

أن الالجئين الفلسطينيين يتميزون قانونياً عن باقي الالجئـين فـي دول العـالم،              «لفت إلى   و. »األجانب
ويتجّسد هذا االختالف من خالل ما ورد في النصوص القانونية الدوليـة واإلقليميـة أو المحليـة لعـدم               

  . »استنادها إلى معيار موّحد للتعامل معهم وفقاً لمبادئ حقوق اإلنسان وقيمه العالمية
ـ       و » مـسار «غالباً مـا يـصطدم      «، إلى أنه    »السفير«أشارت المسؤولة في الجمعية رانيا السبع أعين ل

. »بتساؤالت من قبيل، أن اللبناني ال يحصل على حقوقه فكيف نطالـب بحقـوق الالجـئ الفلـسطيني؟                 
 ينبغـي   بطبيعة الحال للبناني حقوق حفظها القانون لكن الدولة مقصرة في تطبيقها، ومن هنـا             «: أضافت

أن هذه الجلسة التوعوية عن الحقوق، تأتي ضمن سلسلة مـن الجلـسات             «وأشارت إلى   . »مطالبة الدولة 
  . »المستمرة التي تعمل عليها الجمعية

  23/8/2010السفير، بيروت، 
  

  المفاوضات المباشرةتدخل على أساسه س اإلسرائيلي الذي تفسيرالمع القلق من رحب تالجامعة  .42
أعربت جامعة الدول العربية عن ترحيبها بدعوة الواليات المتحدة األميركيـة السـتئناف             :  قنا –القاهرة  

مؤكـدة علـى أن     .. المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مطلع الشهر القادم في واشنطن         
 عليهـا   يزال يستند إلى مبادرة السالم العربية واألسس والمتطلبات التي نـصت           الموقف العربي كان وال   

لتحقيق السالم العادل والشامل للنزاع العربي اإلسرائيلي والحفاظ في إطـاره علـى الحقـوق العربيـة                 
  .المشروعة وعلى رأسها حقوق الشعب الفلسطيني

كما أعربت الجامعة العربية عن تقديرها للجهود التي قام بها الرئيس األميركي باراك أوبامـا ووزيـرة                 
والسيناتور جورج ميتشل المبعوث األميركي لعمليـة الـسالم فـي الـشرق             الخارجية هيالري كلينتون    

األوسط، وإصرارهم على إحداث تقدم ملموس نحو تحقيق السالم، إال أنها عبرت في الوقت ذاتـه عـن                  
وقالت إنه ومن هذا المنطلق،     . قلقها البالغ من التفسير اإلسرائيلي الذي تدخل على أساسه هذه المفاوضات          

ة العامة للجامعة العربية ترى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الدخول مرةً أخرى فـي دائـرة                   فإن األمان 
مفرغة من المفاوضات التي ال تحقق الهدف المطلوب وتدعو الدول العربية وكافة الدول المعنيـة إلـى                 

لـى الـرئيس    التنبه لذلك، وتشير في هذا الصدد إلى الرسالة التي وجهتها لجنة مبادرة السالم العربيـة إ               
  .أوباما والتي طالبت بتحديد المرجعية واإلطار الزمني وتهيئة المناخ الالزم الستئناف المفاوضات

  23/8/2010، الوطن،الدوحة
 

  يدعو المجتمع الدولي لمنع االعتداءات اإلسرائيلية على القدس" اإلسالميالمؤتمر " .43
على حمل الدولة العبريـة علـى االلتـزام          المجتمع الدولي للعمل     اإلسالميدعت منظمة المؤتمر    : جدة

بأحكام وقواعد القانون الدولي، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة واحتـرام األمـاكن           
 بمناسبة الذكرى الحادية واألربعـين إلحـراق        21/8وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته السبت        .المقدسة

ية الثابت من مدينة القدس والعمل على حمايـة هويتهـا العربيـة             المسجد األقصى، موقف األمة اإلسالم    
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اإلسالمية، ودعت الدول األعضاء إلى االستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لنضال الـشعب               
الفلسطيني العادل لتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الـشريف وعـودة              

  .بيان من خطورة ما تقوم به سلطات االحتالل على األرضال وحذر .الجئيه
       22/8/2010، قدس برس

 
  ال إسرائيليين دخلوا الكويت:  الكويتيةوزارة الداخلية .44

في عام   ال) إسرائيليةجوازات  ( من حملة    أي) الكويت(لم يدخل البالد    "الكويتية انه    أكدت وزارة الداخلية  
 أن مرده إلـى     2005 ما يدل على ذلك في سجالت الوزارة في عام            وال قبله أو بعده وان ظهور      2005

كل جنسية لها رمز معـين      "ن  أ  وأضافت ."جميع جنسيات دول العالم مسجلة في الحاسب اآللي بالوزارة        
 إدخالـه  أثنـاء وما حصل في ذلك الوقت كان خطأ من موظف في جوازات المطار وانه فـي                )... كود(

 المعنيـة لتـشابه     األجنبيـة بدال من الجنسية    ) إسرائيل( ادخل رمز    األجنبية من الجنسية ) اثنين(لبيانات  
) إسرائيل( رمز   إلغاءوعند اكتشاف ذلك الخطأ تم التحقيق مع الموظف في حينه وتم            ) الكودين(الرمزين  

  ."من الحاسب اآللي فورا
 23/8/2010، الراي، الكويت

 
  قليمية أردنية تبحث الملفات العربية واإل-قمة سعودية  .45

اهللا الثاني في جـدة ليـل        العزيز، والعاهل األردني الملك عبد     اهللا بن عبد   عبدالسعودي  عقد الملك   : جدة
أمس جلسة محادثات بحثا خاللها في العالقات الثنائية، إضافة إلى القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام               

الزعيمان في دفع الجهود الدولية، خـصوصاً       وبحث   .المشترك، بحسب ما أفادت وكالة األنباء السعودية      
 اإلسرائيلي، على أساس حل الدولتين      -العربية، بهدف وصول المفاوضات إلى إنهاء الصراع الفلسطيني         

وتناولـت جلـسة     .وفي سياق إقليمي يؤدي إلى تحقيق السالم الشامل في المنطقة بأسرع وقـت ممكـن              
فع المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين الذي يـضمن         المحادثات إيجاد موقف دولي فاعل يعمل على د       

 وعاصـمتها القـدس   1967قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العـام    
  .الشرقية، وفق المرجعيات المعتمدة، خصوصاً مبادرة السالم العربية

  23/8/2010، الحياة، لندن
 

  "إسرائيل" مع لمفاوضاتال جدوى من ا: صحيفتان سوريتان .46
اعتبرت صحيفتان سوريتان، أمس، أنه ال جدوى من إجراء الفلـسطينيين مفاوضـات مـع               : )ب.ف.ا(
" مـن اإلذالل "، وحملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية في ما اعتبرته جولة جديدة  "إسرائيل"

  .للشعب الفلسطيني
مناخاً حقيقياً لـرفض    "على غزة واالستيطان يشكالن     الرسمية أن مناخ الحصار     " تشرين"ورأت صحيفة   

إنتاج اتفاقية جديدة تكّبل الحقوق الفلسطينية أكثر مما كبلها أوسـلو           "، معربة عن خشيتها من      "أي تفاوض 
مكاسـب مجانيـة فـي الـسياسة        " إسرائيل"وتمنح  .. وتعري القدرة الفلسطينية من عوامل القوة الذاتية      

التـي  "وتساءلت عن جدوى الذهاب إلـى المفاوضـات   . ها كأنها محبة للسالموالعالقات الدولية، وتظهر  
  ".ستنتهي إما باإلخفاق وإما بتوقيع اتفاق يترحم فيه الشعب الفلسطيني على اتفاق أوسلو المشؤوم

ماض في مفاوضات بال جدوى، وبال حق عودة، وبـال قـدس،         "أن عباس   " الوطن"كما اعتبرت صحيفة    
 من ستين عاما لتحصيل أبسط حقوقه التي نصت عليها          أكثرمة، لشعب يناضل منذ     وبال أرض، وبال كرا   

  ".تثبت عدم جدوى المفاوضات مع إسرائيل"مشيرة إلى أن األيام سوف " قرارات مجلس األمن الدولي
 23/8/2010، الخليج، الشارقة
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  الذرية وإيران النووية تزعزعان استقرار المنطقة" إسرائيل: ""بيس غرين" .47
" إسرائيل"أمس األحد من أن أسلحة " غرينبيس"حذّرت منظمة السالم األخضر في بريطانيا : )آي.بي.يو(

الذرية وتطوير إيران لبرنامج نووي، يلعبان دوراً في زعزعة استقرار الشرق األوسط وإثارة سباق 
على إخالء منطقة التفاوض "وقالت المنظمة في بيان إن الحل بسيط وهو  .لألسلحة النووية في المنطقة

الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل، ألن من شأن ذلك أن يساعد على زيادة الثقة والتعاون بين 
دولها، ويقدم مساهمة كبيرة في موازنة عملية السالم بالجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر بين القوى 

  ".اإلقليمية في المنطقة
23/8/2010، الخليج، الشارقة  

  
   تتوقّف عن دعم المرضعات والحوامل الجدد بدءاً من الشهر المقبل"نروااألو" .48

أعلنت وكالة األونروا، عن اعتزامها وقف صرف المواد الغذائية المقّدمة للمرضعات والحوامل، : عّمان
سبتمبر المقبل، في / الالتي التحقن حديثاً ببرنامج اإلغاثة األمّمي في األردن، وذلك بحلول شهر أيلول

وأوضحت األونروا أن . التي تتبعها الوكالة بسبب العجز المالي الذي تعانيه" التقشفية"طار اإلجراءات إ
يشكّل جزءاً من إعادة النظر في استراتيجيات تقديم خدمات الوكالة من حين إلى آخر، "هذا القرار 

  ".ت المحدودةلضمان التوجيه األمثل الستعمال مواردها، ال سّيما وأنها تعتمد على التبرعا
22/8/2010قدس برس،   

  
  المقاومة الفلسطينية بين ارتقاء الوعي وكي الوعي .49

  محسن صالح
تقول قصة قديمة إن امرأة كانت كثيرة الضجر والشكوى إلى زوجها بسبب سكنها وأطفالها فـي غرفـة                  

أحـوال أسـرته،    وألن الزوج كان ضّيق ذات اليد ال يملك ما يحّسن به            . واحدة تضيق بهم وباحتياجاتهم   
وذات يوم أحضر صندوقاً من الدجاج الحي، وطلب من زوجته أن           . قرر أن يلقّن زوجته المزعجة درساً     

تجد له مكاناً في الغرفة ألن صديقه تركه أمانة عنده، فانفجرت غاضبة ولكن لم يكـن أمامهـا سـوى                    
  .االستسالم أمام إصراره

أن تجد له زوجته مكانا، وفي اليوم التالي أحضر كلبـاً،           وفي اليوم الثاني أحضر بطاً وإوّزا وأصر على         
ورغم ثورات الغضب واالعتراض، فإن الزوجة كانت تتعايش في         . وكذلك في اليوم الرابع أحضر حماراً     

  .النهاية مع األمر الواقع، لعدم وجود بدائل أفضل
نقـة والبطبطـة، صـارت      ووسط أجواء الضيق الخانق والروائح الكريهة وأصوات النهيق والعواء والنق         

ـ    منه، بدال من السعي إلى توسيعه،      " الحيوانات"بيتها واستعادة ما انتزعته     " تحرير"الزوجة التعيسة تحلم ب
  .لتحقيق مطالبها العادلة" الطرق السلمية"بكافة " النضال"وقررت 

ه وروائحـه   وبعد مّدة أرجع الزوج الحمار إلى صاحبه، ففرحت الزوجة أيما فرح لتخلصها من رفـسات              
ونهيقه، وراحت توسع مكاناً الثنين من أطفالها، ثم أعاد الزوج الكلب، ثـم الـبط واإلوز ثـم الـدجاج،                    

  .فاحتفلت الزوجة بانتصاراتها المتتالية
وقامت المرأة المنكوبة السعيدة تشكر زوجها على هذا البيت الواسع الذي أسكنها فيه، وسط شعور بنشوة                

  ".حقوقها الشرعية المغتصبة "االنتصار بعد استعادتها
المقصود من القصة أن تجربة ما هو أسوأ قد تؤدي بالمرء إلى أن يقنع بما هو سيئ، بدل أن يتطلع إلى                     

  .ما هو أفضل
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  كي الوعي
السلوك البشري عبر التاريخ استخدم الفكرة بأدوات مختلفة في تكريس سياسات ظالمة، كالتعامـل مـع                

 من المجتمع، أو في تعامل أجهزة المخابرات مع قوى المعارضة، كما استخدمه             العبيد، أو الطبقات الدنيا   
المستعمرون مع مستعمراتهم، وكذلك يستخدمه الصهاينة اإلسرائيليون مع الدول العربية ومـع الـشعب              

  .الفلسطيني وفصائله المقاومة
قاومة، بتنفيذ سياسـات العقـاب      القوة الطاغية التي يملكها العدو، واالستعداد لالنتقام الشرس من قوى الم          

الجماعي ضد المدنيين، وسفك الدماء وتدمير المنازل على رؤوس أصحابها، وإعادة الحياة قرونـاً إلـى                
الوراء، والحصار واإلذالل، والقضاء على مصادر الرزق، ومنع حرية الحركة ومنع الخدمات الصحية،             

ها اإلسرائيلي لمحاولة هزيمة الفلـسطيني نفـسيا        كلها أدوات يستخدم  .. وشن عمليات االعتقال والتعذيب   
  .وإشعاره بالعجز ليستسلم لألمر الواقع

يصلح لوصف الحالة المشار إليها، وكان من أوائل مـن اسـتخدمه كمـصطلح            " كي الوعي "ولعل تعبير   
  .رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق الجنرال موشيه يعلون

لة جدلية بسبب وجود منطقة رمادية بينها وبين حالة ارتقـاء           وربما تكون عملية توصيف كي الوعي حا      
الوعي، إال أن الفارق األساسي بينهما يتمثل في أن ارتقاء الوعي يعني لجوء المقاومـة إلـى اسـتخدام                   
وابتكار أدوات جديدة، وقدرتها على التفاعل مع البيئة المحيطة والظروف المتغيرة بشكل أفضل، شـرط               

  .نحراف أو تراجع عن الهدف األساسيأال يؤدي ذلك إلى ا
أما كي الوعي فيعني تشكيل قناعات وسياسات جديدة تنحرف عن الهدف األصلي وتقّزمه، إلى أن تكون                

  .في نهاية المطاف متفقة أو غير متعارضة مع شروط العدو، أو تحت السقف الذي يقبله
  المقاومة بين ارتقاء الوعي وكيه

مـن  % 60من أرض فلسطين وشـردوا نحـو        % 77م اإلسرائيلي على نحو     عندما أنشأ الصهاينة كيانه   
، كان االنشغال الفلسطيني والعربي واإلسالمي منصبا علـى تحريـر فلـسطين             1948شعبها في حرب    

  . كانت معنية بهذا الهدف1964وعندما نشأت منظمة التحرير الفلسطينية عام . وإنهاء الكيان اإلسرائيلي
واسـترجاع  " إزالة آثار العدوان  " أخذ يسود في الساحة العربية شعار        1967 وعندما حدثت كارثة حرب   

  .الضفة الغربية وقطاع غزة والجوالن وسيناء، مع نسيان أو تناسي هدف تحرير كل فلسطين
الخلط بين الشعور باالنتصار وبين الوقوع تحت حالة كي الوعي بسبب الخبرة الناتجة عن الـصراع أو                 

 مشاعر خادعة بإمكانية تحقيق مكاسب وفرض اإلرادة على العدو، في الوقت الذي             الحرب، قد يؤدي إلى   
تتم فيه عمليات تراجع وتنازل، تبررها وتغطيها حاالت تزايد الشعبية ونشوة االنتصار والثقـة بـالنفس،                
وتكرسها حاالت انعدام المعارضة، وضعف النقد الذاتي، واللهاث نحو تحقيق مكاسب سـريعة، وتقـزيم               

  ".الحمار"بعد الفشل في امتالك " البردعة"هداف، والسعي للحصول على األ
 قُّدمت للجماهير باعتبارها انتصارا عربيا، غير أنهـا كانـت آخـر             1973تشرين األول   /حرب أكتوبر 

الحروب العربية، وتولدت قناعة لدى األنظمة العربية بعدم إمكانية هزيمة إسرائيل أو إزالتها، خصوصاً              
  .ختالل موازين القوى في ضوء الدعم األميركي والغربي المطلق إلسرائيلمع حالة ا

أكتوبر، كان النظام العربـي الرسـمي       " بانتصار"وهكذا، ففي الوقت الذي كان يتم فيه التغنّي واالحتفال          
، وليس بمراكمة اإلنجاز باتجـاه      )كما فعل السادات في مصر    (يسير باتجاه التسوية واالعتراف بإسرائيل      

  .لية التحريرعم
أم يبكى على تراجع مشروع التحرير؟ وهل كان        " االنتصار"تُرى هل كان على العربي أن يحتفل بروعة         

  الذي حدث ارتقاء للوعي أم انتكاسة له؟
 1978أما األنظمة العربية التي قررت مقاطعة النظام المصري بعد توقيعه اتفاقية كامـب ديفـد عـام                  

  .والعمالة، فهي نفسها التي لحقت به وتبنت مشروع التسوية فيما بعدواتهمته بالتخاذل والخيانة 
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الثورة الفلسطينية تعرضت لضغوط وحروب وتحديات هائلة من العدو والصديق، وامتزجت في خبراتها             
  .حاالت من ارتقاء الوعي ومن كّيه

دود ستجبر األنظمة   كانت حركة فتح وبعض فصائل الثورة تظن في بداية انطالقتها أن عملياتها عبر الح             
  .1967العربية على خوض المعركة مع إسرائيل، ولكن نظريتها هذه سرعان ما تضعضعت بعد حرب 

وعندما حاولت تأسيس قواعد العمل الفدائي في دول الطوق، وجدت نفسها تدخل فـي مـستنقع حـرب                  
مـساساً بـسيادتها،    االستنزاف والترويض والتركيع واإللغاء من األنظمة العربية التي اعتبـرت ذلـك             

واستنزف العمل الفدائي في الخارج بسبب األنظمة أو البيئة المعادية أكثر مما استنزف من اإلسـرائيليين                
  .أنفسهم

في البداية حدث كّي لوعي األنظمة العربية بالخسائر الهائلة واألثمان الباهظة التي ستدفعها فـي حالـة                 
 كّي لوعي القوى الفلسطينية بعدم القدرة على العمل الفدائي          السماح للعمل الفدائي على أراضيها، ثم حدث      

  .من الخارج لما سيسببه ذلك من صراع وإراقة دماء واستنزاف قوتها مع األنظمة العربية
الخبرات المتراكمة لدى منظمة التحرير والمسارات اإلجبارية التي كانت تجد نفـسها مـضطرة إليهـا،                

غيـر أن هـذه     . حفاظ على المكتسبات واالستفادة من الفرص المتاحـة       جعلتها تتكيف مع الواقع بحجة ال     
واالنضغاط والتقزيم، وشجعت األعداء والخصوم على      " للطَّرق والسحب "الواقعية جعلت منها جسماً قابالً      

  .القيام بالمزيد من الضغوط
ق الوطني الفلسطيني،   وهكذا، فبعدما كان الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين حسب الميثا           

 إحدى الوسائل والطرق، وأصبح من الممكن إقامة الكيان         1974أصبح بحسب برنامج النقاط العشر عام       
الفلسطيني على أي جزء يتم تحريره أو االنسحاب اإلسرائيلي منه، وهو ما يتيح مشاركة المنظمـة فـي                  

  ".النضال"عملية التسوية كإحدى وسائل 
مة لعمليات تركيع وتطويع من خـالل الحـرب األهليـة اللبنانيـة، وعبـر               وبعد ذلك، تعرضت المنظ   

 التي أدت إلى خروج العمل الفدائي الفلسطيني مـن          1982االجتياحات اإلسرائيلية للبنان خصوصاً عام      
  .األراضي اللبنانية وانتهاء عمليات المقاومة الفلسطينية من الخارج باتجاه فلسطين المحتلة

في المزيد من الواقعية التـي      " الوقوع"اه البراغماتي السائد في المنظمة اندفاعها نحو        وقد شجع ذلك االتج   
كُوي وعيها، وال تتحدى الواقع في محاولة تغييره، وإنما تستسلم له لالستفادة مما قـد تعطيـه الفـرص                   

  .المتاحة، وتتعامل ضمن سقف وحدود المسارات اإلجبارية التي حّددها الخصوم واألعداء
 باعتبارهـا   1987لذلك، لم تتعامل قيادة منظمة التحرير مع االنتفاضة المباركة التـي انـدلعت عـام                و

  .استثمارا في عملية التحرير، وإنما تعاملت معها كفرصة إلشراكها في عملية التسوية
ء انعقـاد   وبينما كان الناس منتشين بأجواء االنتفاضة، قدمت المنظمة أحد أكبر التنازالت في تاريخها أثنا             

 عندما قبلـت ألول مـرة قـرار تقـسيم           1988تشرين الثاني   /المجلس الوطني التاسع عشر في نوفمبر     
 الذي يتعامل مع قضية فلسطين باعتبارها قضية        242فلسطين، وقبلت االعتراف بقرار مجلس األمن رقم        

  .وغلّفت ذلك بإعالن يفتقر إلى الجدية وهو إعالن استقالل فلسطين. الجئين
 التيار البراغماتي الذي يقود المنظمة في نهاية المطاف نفسه يعلن إيمانه بالتسوية الـسلمية وينبـذ                 ووجد

العنف والكفاح المسلح، ويتنازل عن ثوابت وخطوط حمراء موجودة في الميثاق الذي قامت عليه منظمة               
ـ               ي المجلـس الـوطني     التحرير، ثم وصل به األمر إلى إلغاء البنود التي قامت المنظمة على أساسها، ف

  .1996الحادي والعشرين عام 
  :على مستوى قيادة منظمة التحرير، حدث كّي للوعي في ثالثة جوانب

  . التعامل مع إسرائيل كحقيقة ال يمكن تغييرها، وبالتالي التنازل عن معظم أرض فلسطين التاريخية-1
 اعتبار أن الزمن ال يلعب لـصالح         تبني فكرة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحصيل ما يمكن تحصيله، على           -2

  .الفلسطينيين والعرب، وأن ما يعرض اآلن على مائدة التسوية أفضل مما قد يعرض مستقبال
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 الشعور بعدم جدوى المقاومة المسلحة والثورات واالنتفاضات في تحصيل الحقوق المشروعة للشعب             -3
  .ن على تقديم تنازالتالفلسطيني وفي تغيير موازين القوى، وفي إجبار اإلسرائيليي

ويمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه مثاالً ألولئك الـذين ال يؤمنـون بالمقاومـة المـسلحة                 
وينظرون إلى االنتفاضة المسلحة باعتبارها عملية عبثية أدت إلى نتائج وخيمة، وهو يـؤمن بالتـسوية                

  .التسوية نفسهكخيار إستراتيجي، وبأن ال بديل عن مسار التسوية إال مسار 
من جهة أخرى، في مقابل الحالة البئيسة لكّي الوعي، حدث ارتقاء للوعي الفلسطيني مكّنه من الـصمود                 

  :واالستمرار في مواجهة القوة الطاغية اإلسرائيلية، وتمثّل في جوانب من أبرزها
صـرار علـى     التمسك باألرض والثبات عليها مهما كانت الظروف، ورفض الهجرة والتهجير، واإل           -1

  .وغيرها.. البقاء حتى بعد المجازر وهدم المنازل
 إدراك ضرورة تحّمل الفلسطينيين لمسؤولياتهم النضالية، وعدم انتظار األنظمة العربية واإلسـالمية             -2

  .لتحرير أرضهم
 إلى   إدراك أهمية الداخل الفلسطيني في عملية المقاومة، وانتقال التركيز في العمل المقاوم من الخارج              -3

  .الداخل، بعد إغالق الحدود في وجوههم
 تطور وسائل اإلبداع في العمل المقاوم، كما في العمليات االستشهادية، وتطوير صواريخ المقاومـة،               -4

  .وتطور وسائل العمل السياسي واإلعالمي واالجتماعي والتعبوي في خدمة العمل المقاوم
 الحذر من الوقوع فـي بعـض        -اً حماس وحزب اهللا   خصوص-وربما كان على تيارات المقاومة الحالية       

مظاهر كّي الوعي، نتيجة إدراك حجم القوة الطاغية التي يستخدمها العدو، وما يسببه من قتـل ودمـار                  
  .واسع

 وتحقيق المقاومة إنجازا كبيرا في صدها       2006تموز  /فرغم فشل الحرب اإلسرائيلية على لبنان في يوليو       
ت أحد أهداف الحرب وهو هدوء الجبهة الشمالية، إذ بعدما كان مـن الـسهل               للعدوان، فإن إسرائيل حقق   

على المقاومة اتخاذ قرار بشن عملية مقاومة عبر الحدود، أصبح عليها أن تفكر مرات عديدة بعمل كهذا                 
  .بعد انتهاء الحرب

. محـددة وكذلك هو األمر بالنسبة لحماس التي كانت ترفض عقد الهدنة إال بشكل مؤقت وضمن شروط                
 70-50 أطلقـت نحـو      2008كـانون األول    / ديـسمبر  19ولذلك عندما انتهت هدنة األشهر الستة يوم        

  .صاروخا يومياً من قطاع غزة مطالبة بفك الحصار، ومستخدمة حقها في استمرار المقاومة
ن إجبار   وتمكّن المقاومة م   2009 وبداية   2008غير أنه منذ فشل العدوان اإلسرائيلي على القطاع نهاية          

اإلسرائيليين على االنسحاب، دخل القطاع في هدنة فعلية غير محددة، ولم تعد حماس وقـوى المقاومـة                 
  .تستخدم الصواريخ كأداة من أدوات فك الحصار

وبالتالي فإن اإلسرائيلي حقق عمليا أحد أهدافه وهو هدوء جبهته مع قطاع غزة، وعدم تعـرض نحـو                  
  .واريخ، ودون أن يرفع حصاره عن القطاعمليون إسرائيلي لخطر إطالق الص

  مواجهة كي الوعي
  ترى ما هي األمور التي تعين المقاومة على أن ال تقع أسيرة لحاالت كي الوعي؟

  :لعل من أبرز النقاط بعد حسن االستعانة باهللا والتوكل عليه، ما يلي
  .ر التمسك بالثوابت والحفاظ على األهداف العليا دونما تنازل أو تغيي-
  . إفساح المجال للنقد الذاتي ومراقبة األداء والمحاسبة على التقصير-
  . االلتصاق أكثر بنبض الجماهير ومعاناتها وتطلعاتها-
 عدم االغترار ببعض المكاسب السريعة ذات الطبيعة المظهرية كاالتـصاالت والعالقـات الـسياسية،          -

  .وبعض أشكال الدعم المادي واالحتضان مدفوعة الثمن
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والسعي لبناء الـسلطة    " الرفاه تحت االحتالل  " التفريق بين الفرص المتاحة والفخاخ القاتلة، كشعارات         -
  .قبل التحرير، واالستقواء بالعدو أو القوى الخارجية لتصفية حسابات مع القوى الوطنية المنافسة

عسكرية واالقتـصادية    التعرف على نقاط ضعف العدو، ووضع اليد على الثغرات في بناه السياسية وال             -
واالجتماعية، واستشعار القدرة على النفاذ من خالل هذه الثغرات لتطوير أدوات المقاومـة، وإدراك أن               

، : )آل عمران " (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون      "العدو لديه معاناته وأزماته أيضاً، على قاعدة        
  .ير مع تداول األيام واألجيالوبالتالي بقاء األمل بإمكانية التغيير والتحر

فالمطلوب أن ال تقع المقاومة في أسر الهزيمة النفسية، وأن تستشعر معاني العـزة والكرامـة                .. وأخيرا
والحق والعدل، وأن ال تسمح للعدو باختراق بناها الفكرية واأليدولوجية، والعبث بثوابتها، ووضع سـقف           

  .تطلعاتها وآمالها
  22/8/2010، ةموقع الجزيرة نت، الدوح

  
  !نتنياهو انتصر.. استئناف المفاوضات المباشرة .50

  محمد جمال عرفة
لوال حالة الهوان والضعف التي تنتاب السلطة الفلسطينية ما كنا نتوقع منها أبداً أن توافق على اسـتئناف                  

 هـي أن    المفاوضات المباشرة مع حكومة نتنياهو بدون أي شروط ، والحقيقة التي ال يختلف عليها اثنان              
نتنياهو ودولته العنصرية انتصروا وحققوا ما أرادوا بإرغام سلطة رام اهللا على بدء مفاوضات مباشـرة                
هي في األصل غطاء أمريكي لطلب الدعم العربي في توجيه ضربة مقابلة إليران ، وبدون أي شـروط                  

  ! خصوصا وقف االستيطان
 أغـسطس الجـاري     20لجنة الرباعية الدولية فـي      قارنوا مثالً بين نص البيان األخير الذي أصدرته ال        

، وكان عباس يعول عليه كمخرج يحفظ ماء وجهه ويطالب به، وبين نص البيان الـذي سـبق أن      2010
الذي )  مارس 19(في نص البيان القديم     :  مارس الماضي لتعرفوا الفرق      19أصدرته اللجنة الرباعية في     

وجوب إقامة  : ة للتفاوض جاء النص علي النحو التالي      طالب عباس بإعادة صدوره كمخرج مشرف للعود      
تجميـد البنـاء فـي      ) إسرائيل(يتعين على   " شهراً، وأنه    24دولة فلسطينية في أعقاب مفاوضات تستمر       

  "... المستوطنات بشكل تام وتجنب هدم منازل فلسطينية في القدس الشرقية
 ولحسوا كل مـا     -عرب العودة للتفاوض المباشر     أما البيان الجديد الذي قبل على أساسه عباس والقادة ال         

إن المفاوضات المباشـرة    : " فاكتفى بالنص    –قيل من خطب عنترية عن ضرورة وقف االستيطان أوالً          
لحل كل القضايا العالقة بشأن الوضع النهائي يجب أن تؤدي إلى تسوية، عـن طريـق التفـاوض بـين               

 وتسفر عـن إنـشاء دولـة فلـسطينية مـستقلة،            1967األطراف، تضع حداً لالحتالل الذي يرجع إلى        
ولم يرد في البيان    " وجيرانها اآلخرين ) إسرائيل(ديمقراطية وقابلة للحياة تعيش في سالم وأمن إلى جانب          

  ! أي شيء عن المستوطنات أو تجميدها 
نتنياهو سعى منذ توليه السلطة مع تحالف يميني صهيوني متطرف على الشروع في خطـة صـهيونية                 
منظمة لتهويد كامل القدس واألقصى ، ولذلك قاوم حتى مجرد طلب أمريكي بوقف االستيطان لفترة مـن     
الزمن خالل التفاوض ، وانتهى األمر بانتقال الرئيس أوباما من معسكر الصقور إلى معـسكر الحمـائم                 

لـه نتنيـاهو   وترديـد مـا يقو    ) الفلسطينيين(الذين رضخوا لتصلب نتنياهو وانتقل للضغط على الضحية         
  ) !! ال شروط مسبقة( كالببغاء 

وتل أبيب لم ترفض فقط مسألة وقف االستيطان خالل عملية التفاوض ، وإنما أعلنت على نّيتهـا عـدم                   
تمديد قرار تجميد عمليات البناء في المستوطنات، والذي ينتهي مفعوله في الثلث األخير من شهر أيلـول                 

سيجري تمديده فور استئناف العملية التفاوضية المباشرة بين الجـانبين          المقبل، وكان يتردد أنه     ) سبتمبر(
  ! الفلسطيني واإلسرائيلي، بحسب بيان لجنة الرباعية الدولية 
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فهل هناك انتصار أفضل من هذا لنتنياهو على العرب؟ وهل من حق العرب بعد هذا أن يحتجـوا علـى                
 ليس من حقهم وقف التفـاوض       – قانوناً   – فهم   بناء مستوطنات أخرى خالل التفاوض؟ وحتى لو احتجوا       

ألنهم طالبوا ببيان للجنة الرباعية يستأنفون على أساسه التفاوض وصدر لهـم البيـان وقبلـوه وقبلـوا                  
  ! التفاوض على أساسه

إعالن انطالق المفاوضات المباشرة    "إن  : تعليقاً على هذا  " هآرتس"لهذا لم يكن مستغرباً أن تقول صحيفة        
: يقـول , ، وأن يكتب المراسل السياسي للصحيفة، براك رافيد       " ثابة انتصار لنتنياهو لكن مرحلياً    يعتبر بم 

ـ         "إنه   ، سجل رئـيس الـوزراء      )إسرائيل(بعد عام ونصف العام من الجمود السياسي والعزلة المتزايدة ل
  ".  نتنياهوبالمفاوضات التي ستنطلق وفق الشروط التي أصر عليها.. نتنياهو أول إنجاز سياسي له 

فهو نجح في تغيير مسار الضغط األميركي من قبل أوباما، وحوله باتجاه الضغط على رئـيس الـسلطة                  
محمود عباس كي يدخل في المفاوضات المباشرة،وتمكن نتنياهو من إنجاز ما كان يرغب به وهو إعالن                

زيـرة الخارجيـة    أميركي بأن المفاوضات المباشرة ستجري دون شروط مسبقة ، وهو مـا أعلنتـه و              
  . األميركية، هيالري كلينتون

وخطورة هذا اإلعالن عن عدم وجود شروط مسبقة ليس فقط في أنه يسمح لإلسرائيليين باستمرار بنـاء                 
المستوطنات ، وإنما أنه يضع حداً للمطالب الفلسطينية بأن تكون المفاوضات على أساس إقامـة الدولـة                 

   !!. 1967الفلسطينية في حدود 
بيان الرباعيـة   " تفريغ مضمون "ياهو نجح من خالل اإلعالن األميركي عن استئناف المفاوضات في           فنتن

الدولية، بعدما أصرت اإلدارة األميركية على أن ال يشمل بيان الرباعية أي إشارة لتجميـد االسـتيطان                 
، في المقابـل    "ةبدعوى عدم تعريض نتنياهو ألزمة ائتالفية مع ائتالفه الحزبي الهش ووضعه في الزاوي            

  . لتصويره وكأنه إنجاز للطرف الفلسطيني) سنة واحدة(وافق نتنياهو على الجدول الزمني للمفاوضات 
وال شك أن االنتقال إلى المفاوضات المباشرة، دون وقف االستيطان وتحديد مرجعية ملزمة لها، سيجعل               

 وهو ما يطرح تساؤالت جديـة حـول         هذه المفاوضات فاشلة منذ جلستها األولى إلى جلستها األخيرة ،         
حقيقة النوايا الصهيونية واألمريكية من التفاوض وهل هو التوصل لحلول للقضية الفلسطينية أم مجـرد               
استهالك الوقت وتبريد الساحة العربية والتطبيع إلقناع دول عربية ما بمساندة الخطط األمريكية لضرب              

  ! إيران والتي تخدم المصالح الصهيونية ؟
من غير المنطقي وال المعقول أن تجري مفاوضات بناء على قرار مبهم من الرباعية الدولية ال يحـدد                  ف

قضايا التفاوض وال ينزع فتيل فشلها مثل المطالبة، بل إن قبول السلطة هـذا التفـاوض بـدون وقـف                    
  . يةاالستيطان سوف يدفع نتنياهو الستغالل المفاوضات كغطاء لسياساته االستيطانية التوسع

المكسب الوحيد في تقديري لبدء هذه المفاوضات المباشرة هو أنها ستفضح نتنياهو، وألول مرة سـيكون                
مضطراً للكشف عن أفكاره فيما يخص قضايا حدود الدولة الفلسطينية ووضع القدس النهـائي ومـستقبل           

 عـن الـسالم     المستوطنات، مع افتراض أنه سيكشف هذا ولن يظل يتهرب ويطلق تصريحاته المبهمـة            
والعيش المشترك وتحسين أحوال الفلسطينيين، وهو مكسب أيضاً للمقاومة سيعري السلطة تماماً ويظهـر    

  !أن خياراتها لقيادة الشعب الفلسطيني ليست أمينة
  23/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  2أنابولس  .51

  ألوف بن
الدائمة مع الفلسطينيين من موقـف تفـوق        رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبدأ المفاوضات على التسوية         

بالقياس الى سلفيه، ايهود باراك وايهود اولمرت، اللذين وقفا على مسافة لمسة من اتفاق اصطدما برفض                
  .فلسطيني
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نتنياهو شعبي بين الجمهور ويتمتع بقوة سياسية بال منافس، ليس مثل باراك، الذي تفتت ائتالفه قبل سفره                 
كل اتفاق يأتي بـه  . واولمرت الذي فقد صالحيته الجماهيرية في حرب لبنان الثانية      الى قمة كامب ديفيد،     

  .نتنياهو سيحظى بدعم جماهيري كثيف
التوقعات من المفاوضات المتجددة صفرية، والفلسطينيون ال يعنـون معظـم           : نتنياهو يتمتع بتفوق آخر   

ين هم معنيون بالمسيرة السياسية، يعتقـدون       القالئل الذ . الجمهور االسرائيلي، الذي يكتفي بالهدوء األمني     
هذا الغفيان مريح للسياسي، الذي يريد أن يدير        . ان نتنياهو يخدع ويقصد كسب الوقت في محادثات عابثة        

هذا ما سمح لنتنياهو بأن     . ظهر المجن لمواقفه السابقة دون أن يتلقى التنديد، النقد والصدمات في ائتالفه           
  .والساحة الدولية النعطافة في نهجه في ادارة النزاع" ل السباعيةمحف"يهيىء الرأي العام، 

؛ "دولة الشعب اليهودي  "اعتراف فلسطيني باسرائيل كـ     : نتنياهو يدخل المفاوضات مع مطلبين مركزيين     
ومرابطة الجيش االسرائيلي في غور االردن، في الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المستقبلية، كحـاجز              

ريب الصواريخ وغيرها من االسلحة الثقيلة كما انه يريد لمعاليه ادوميم، غـوش عتـصيون               في وجه ته  
هذه المبادىء ال تختلف عما اقترحه باراك       . واريئل ايضا ان تبقى بيد اسرائيل، وهو ملتزم بوحدة القدس         

  . واولمرت على الفلسطينيين في كامب ديفيد وفي انابوليس
منذ ان عاد الى الحكم، فان قدمه لـم تطـأ خـارج             . ه ولم يقله نتنياهو   من المجدي ان نالحظ ما لم يفعل      

خط الحدود الذي اقترحه اولمرت على الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس، والـذي              " (خريطة اولمرت "
فقد زار نتنياهو فقط في الكتل االستيطانية، والتي        ). يطابق تقريبا مسار جدار الفصل مع تبادل لالراضي       

واألهم من هذا، فان نتنياهو لم يقل ان المـستوطنات هامـة            . ضا الى ضمها الى اسرائيل    سعى اسالفه اي  
من ناحيته، الترتيبات االمنية يجب ان تقوم على أساس انتشار قوات الجيش، وليس على              . ألمن اسرائيل 

  . أساس البلدات المدنية
لتي خارج الكتل كي يسلم االرض      هذا ال يعني ان رئيس الوزراء قرر أو يميل، الى اخالء المستوطنات ا            

 الـف   100ان اخالء   " واشنطن بوست "سفيره في واشطن، مايكل اورن، قال لـ        (الى الدولة الفلسطينية    
هذا يعني فقط ان المواقف االولية لنتنياهو تترك مساحة لحل وسط مع الفلسطينيين، اذا              ). مستوطن متعذر 

اذا ما سارعوا الى اقامة دولـتهم علـى معظـم           " ءإما كل شيء أو ال شي     "ما كفوا عن اصرارهم على      
الضفة الغربية، ووافقوا على أن يؤجل البحث في المناطق التي تبقى تحت الخالف، فـي القـدس، فـي                   

الدولة الفلـسطينية فـي     " بمعنى ان يوافقوا على فكرة       –الالجئين وفي االعتراف باسرائيل الى المستقبل       
دولة "اذا كان الرئيس االمريكي براك اوباما يعد أهمية لعنوان          . ث فيه  فثمة ما يمكن الحدي    –" حدود مؤقتة 
  .أكثر مما للتفاصيل، فانه سيدعم نهج نتنياهو" فلسطينية

ادارة اوباما قررت سنة للمفاوضات، مثل ادارة بوش في مؤتمر انابوليس، في الجولة السابقة، وخالفـا                
 10قد عرض اولمرت خطته للسالم على عبـاس بعـد           ف: للتوقعات المسبقة، كان الجدول الزمني واقعيا     

اولمرت عمل في ظل التخوف مـن انهيـار         . ال يوجد ما يدعو نتنياهو الى ان يحتاج لزمن اكثر         . اشهر
؛ نتنياهو يعمـل    ")دولتان او ان تكون اسرائيل منتهية     ("ديموغرافي، يهدد مستقبل اسرائيل كدولة يهودية       

هذا دافع ال بأس به لـزعيم يحـاول         . دان الدعم الدولي السرائيل   في ظل التخوف من نزع الشرعية وفق      
  . الخروج من العزلة في العالم عبر محادثات مباشرة مع الفلسطينيين

ولكن الى ان تبحث االمور الكبرى، سيتعين على نتنياهو ان يجدد البناء في المـستوطنات، مـع نهايـة                   
مفاوضات امتنعت الرباعية وادارة اوباما عن الـدعوة        في االعالن عن استئناف ال    .  أيلول 26التجميد في   

نتنياهو ملتزم باسـتئناف    . الى تمديد التجميد التام، واكتفتا بطلب االمتناع عن خطوات تعرقل المحادثات          
ماذا يعني هذا؟ اريئيل شارون واولمرت بنيا في الكتل وجمـداه خـارج             ". مثل الحكومات السابقة  "البناء  
. عى، باالحرى، الى حل مشابه وفقا القتراح الوزيرين دان مريدور وميكـي ايتـان             نتنياهو سيس . الجدار
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الفلسطينيون سيحصلون على زيادة اراضي وصالحيات في الضفة، كي يبتلعوا استئناف البناء في الكتل              
  .على األقل حتى االزمة التالية. ولن يفجروا المفاوضات

  "هآرتس"
  22/8/2010، وكالة سما اإلخبارية
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