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   ومصريةأردنية بمساعدة "لإسرائي"عباس سيقود المفاوضات المباشرة مع ":القدس العربي" .1

االثنين بأن االردن ومصر ' القدس العربي'طلعة جدا لـكشفت مصادر م : اشرف الهور-رام اهللا
سيشاركان بشكل فعال في المفاوضات المباشرة المرتقبة بين اسرائيل والقيادة الفلسطينية للوصول التفاق 

  .سالم ينهي الصراع الفلسطيني االسرائيلي
مع اسرائيل بنفسه واكدت المصادر بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقود المفاوضات المباشرة 

وبمساعدة اردنية مصرية سواء من خالل خبراء في مجال المفاوضات وتقديم النصح واالرشاد للمفاوض 
الفلسطيني، او من خالل مساهمة الدولتين الفعلية في حل القضايا الخالفية بين الطرفين الفلسطيني 

  .واالسرائيلي وخاصة في مجالي االمن والحدود
على حد قول المصادر في ملفي االمن والحدود اضافة ' كلمة'ن االردن ستكون له واوضحت المصادر بأ

  .الى القدس التي تتولى فيها رعاية االماكن المقدسة
واكدت المصادر بأن اي اتفاق ستتم بلورته بين الفلسطينيين واالسرائيليين سيكون لمصر واالردن دور 

ن يكون هناك دور غير واضح للقاهرة وعمان وخاصة في فعال في تطبيقه وتنفيذه، منوهة الى امكانية ا
الملف االمني على حدود الدولة الفلسطينية المنتظرة مع االردن من ناحية الضفة الغربية ومع مصر من 

  .ناحية قطاع غزة
واشارت المصادر الى ان اصرار حكومة بنيامين نتنياهو على االحتفاظ بمنطقة االغوار المحاذية للحدود 

نية الفلسطينية بحجة الحفاظ على أمن اسرائيل سيتم التغلب عليه من خالل دور امني فاعل لالردن االرد
في المنطقة الحدودية اضافة للسيطرة الجوية االسرائيلية على منطقة الحدود الى جانب وجود قوات دولية 

على قضية على جانب الحدود من الجهة الفلسطينية، وذلك الى جانب تبادل االراضي للتغلب 
  .المستوطنات التي تصر اسرائيل على ضمها

وبشأن التدخل المصري اوضحت المصادر بأن القاهرة ستكون طرفا في تنفيذ اي اتفاق امني بين 
الفلسطينيين واالسرائيليين وخاصة بشأن الحدود الفلسطينية المصرية من ناحية قطاع غزة، مؤكدة بان 

سرائيل والفلسطينيين لبحث ملف الحدود واالمن والمستوطنات المفاوضات المباشرة المرتقبة بين ا
  .والقدس والالجئين والمياه سيكون لالردن ومصر دور رئيس فيها

واشارت المصادر الى ان حكومة بنيامين نتنياهو هي من اصر ويسعى الشراك االردن ومصر في اية 
  .نهاء الصراع معهمترتيبات واتفاقيات يمكن التوصل اليها مع الفلسطينيين بشأن ا

  24/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  اإلدارة األمريكية رفضت إطالع عباس على جدول أعمال المفاوضات: "الشروق المصرية" .2
قال مصدر فلسطينى مقرب من الرئاسة الفلسطينية إن اإلدارة األمريكية رفضت :  وكاالت–القاهرة 

د عباس بجدول أعمال المفاوضات المباشرة المقرر إبالغ الجانب الفلسطينى بما فيه الرئيس محمو
  .انطالقها فى واشنطن بين السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية مطلع الشهر المقبل
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إن السلطة الفلسطينية تعانى ارتباكا بعد رفض المسئولين » الشروق«وقال المصدر الفلسطينى لـ
ابع للرئيس أبومازن حول جدول أعمال المفاوضات األمريكيين إعطاء أى تفاصيل لطاقم التفاوض الت

والقضايا المطروحة للتفاوض ومكان عقد المفاوضات وما إذا كانت هناك رعاية أمريكية لها فى كل 
واكتفى الجانب األمريكى بإبالغ الفلسطينيين بأنه سيتم اطالعهم على . مراحل التفاوض غير معلوم

األمر حسب قول المصدر الذى سبب حرجا كبيرا للرئيس التفاصيل عند وصولهم إلى واشنطن وهو 
  .الفلسطينى أمام قيادات منظمة التحرير الفلسطينية

  23/8/2010الشروق، مصر، 
  

  كمرجعية " الرباعية" الستئناف المفاوضات على أساس بيان اؤكد دعمهت حكومة فياض .3
سالم فياض، رئيس . امس، برئاسة دأكد مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها في رام اهللا : رام اهللا

الوزراء دعمه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باالستجابة لدعوة اللجنة الرباعية الستئناف 
المفاوضات المباشرة، استناداً لبيان اللجنة الرباعية والقاضي بااللتزام الكامل ببيانات اللجنة السابقة، بما 

لى أساس القانون الدولي، وال سيما االلتزام بخطة خارطة الطريق، يشمل دعوتها للطرفين للتصرف ع
وكذلك تأكيد اللجنة على وقف إسرائيل الشامل لجميع األنشطة االستيطانية، باإلضافة لتأكيد اللجنة 
الرباعية على عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم إسرائيل للقدس الشرقية، على أن تتم مناقشة كافة 

  .دائم فورا بما يكفل إنجازها في سقف زمني مدته عام واحدقضايا الوضع ال
 24/8/2010األيام، رام اهللا، 

  
  الفلسطينية تتخذ إجراءات تقشفية لمواجهة األزمة المالية السلطة .4

قررت السلطة الفلسطينية أمس اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية لمواجهة العجز في موازنتها جراء : رام اهللا
  .ي الخارجيتناقص الدعم المال

وبدأت الخطوات التقشفية بحصر استخدام وسائل النقل الحكومية بالعمل الرسمي في شكل مطلق، وذلك 
بسحبها من عهدة الموظفين وتحويل معظمها لسيارات حركة تدار مركزياً من المؤسسات والوزارات 

  .المختلفة
إلى تنظيم استخدام وسائل النقل هذا القرار سيؤدي ليس فقط «وقال مجلس الوزراء في بيان رسمي إن 

الحكومية لموظفي القطاع العام، بل إنه سيرشد وفي شكل واسع االستفادة منها، وسيوفر على الخزينة 
وجاء في البيان أن القرار الذي سيدخل حيز . »العامة نفقات أخرى تتصل بحركة قطاع النقل الحكومي

بداية لسلسلة خطوات أخرى تعمل «المقبل هو ) كتوبرا(التنفيذ ابتداء من االول من شهر تشرين األول 
الحكومة على إقرارها حتى نهاية العام، ستساهم في تسريع الوصول إلى الهدف المركزي للحكومة 

  .»والمتمثل بتقليل االعتماد على المساعدات الخارجية
ا جراء توقف عدد من وتعاني السلطة الفلسطينية ازمة مالية حادة تهدد قدرتها على دفع رواتب موظفيه

  .الدول المانحة العربية عن تقديم المساعدات لها
واستمعت الحكومة إلى تقرير من رئيس الوزراء وزير المال سالم فياض حول الوضع المالي للسلطة، 
والصعوبات التي تواجهها بسبب تدني مستوى المساعدات الخارجية قياساً مع التزامات الدول المانحة، 

  . وصول هذه المساعداتوعدم انتظام
كل الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن السلطة من مواصلة مهماتها «وناشدت الحكومة في بيانها 

والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بما يضمن 
  .»مواصلة تقديم الخدمات األساسية وتعزيز الصمود

  24/8/2010األيام، رام اهللا، 
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   نجله مع  ماليةعباس يبرئ الجبالي من الفساد بعد تسوية": الفلسطيني لإلعالم" .5
 كشفت مصادر مطلعة أن تسوية تمت بين غازي الجبالي، قائد عام الشرطة األسبق الهارب -رام اهللا 

 بموجبها منح األخير ثالثة من غزة، وبين نجل رئيس السلطة المنتهية واليته ياسر محمود عباس، تم
  .ماليين دوالر مقابل منح األول صفة مستشار عباس، وإسقاط كافة تهم االختالس الموجهة إليه

إن الجبالي، الموجود خارج فلسطين " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقالت المصادر المطلعة لمراسل 
في رام اهللا بتهم الفساد المالي وسرقة " سلطة فتح"المحتلة، منذ عدة سنوات والذي كان مالحقاً من قبل 

ماليين الدوالرات من خزينة السلطة الفلسطينية؛ توصل إلى تسوية مع ياسر عباس، تم بموجبها إسقاط 
كافة التهم الموجهة إليه ووقف إجراءات المالحقة له، وتعيينه بمنصب مستشار لعباس، ومنحه جواز سفر 

  . مبلغ ثالثة ماليين دوالردبلوماسي في المقابل منح ياسر عباس
، وبقيت طي الكتمان لتجنب فضيحة حصول ياسر 2008وأكدت المصادر أن هذه التسوية تمت عام 

على " فتح"عباس على مبلغ ثالثة ماليين دوالر، ووقف المالحقة لغازي الجبالي الذي دأبت وسائل إعالم 
" حماس" نشر إشاعات عن ارتباطه بحركة نشر حكايات عن فساده المالي واألمني، ووصل بها األمر إلى

  .كمؤشر لما تدعيه عن فساد الحركة اإلسالمية وتبنيها للفاسدين من سلطة أوسلو
على صورة من جواز سفر غازي الجبالي، ومثبت في خانة " المركز الفلسطيني لإلعالم"وحصل مراسل 

  ".مستشار الرئيس"المهنة 
، بخط يد محمود عباس، يؤكد فيها براءة ذمة الجبالي من أية "براءة ذمة"كما حصل المراسل على وثيقة 

، وموجهة إلى النائب 20/11/2008مطالب مالية للسلطة، أو أية مطالبات أخرى، وهي موقعة بتاريخ 
تعد من قبل عباس على سلطة النائب العام، الذي يفترض "العام الفلسطيني، وهو ما يعتبره خبراء القانون 

ء على التحقيقات إلى استنتاج براءة الجبالي من عدمه، ال أن تجري األمور عبر تسويات أن يصل هو بنا
  .غامضة يستفيد منها نجل عباس بالشكل الذي جرى

 23/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  قضية األسرى مصيرية:  خالل مأدبة إفطار لألسرىعباس .6
ى خلف لقضبان سجون االحتالل اإلسرائيلي هي  قال الرئيس محمود عباس إن مسألة األسر:رام اهللا

  .بالنسبة لنا مسألة مصيرية، ألن هؤالء قضوا حياتهم خلف القضبان من اجل حرية الوطن
  .جاء ذلك خالل إقامة سيادته لمأدبة إفطار لألسرى المحررين من سجون االحتالل وأهالي األسرى

لة النهائية التي تشمل القدس والالجئين وأضاف، عندما نتحدث مع اإلسرائيليين عن قضايا المرح
والمستوطنات والحدود نؤكد على قضية األسرى، ألنهم األحق أن يبحث أمرهم ومصيرهم قبل أي قضية 

  .أخرى
أنتم جميعا اليوم تمثلون بعضا من إخواننا األبطال  الذين قضوا فترات 'وخاطب األسرى وذويهم قائال 

 نتمنى أن نلتقي معهم ونخاطبهم، ولكن نقول إن شاء اهللا سنلتقي طويلة، ولكن هناك آالف وآالف كنا
معكم ومع أسرانا من كل محافظات الوطن ومن أسرى الداخل، في العام القادم في القدس عاصمة الدولة 

  .'الفلسطينية المستقلة
  23/8/2010 )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
  اب إلى المفاوضات المباشرة دليل أخر على التزامها بالسالماستجابة السلطة للذه: أبو ردينة .7

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان استجابة الجانب الفلسطيني للذهاب إلى واشنطن 
  .هي دليل آخر على التزامه بالسالم وبشروط إقامة سالم عادل

  . تم االتفاق على وضع كل الملفات على الطاولةوأضاف ان الجانب الفلسطيني لم يتنازل عن شيء وانه
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وشدد أبو ردينة على ان منظمة التحرير هي الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة بالتفاوض باسم الشعب 
الفلسطيني، مشيرا الى ان اي اتفاق سيتم التوصل اليه سيعرضه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 

  .لالستفتاء على الشعب الفلسطيني
قال ان الجانب الفلسطيني ال يريد سالما يستمر سنة او سنتين او ثالثا بل يريد اقامة دولة فلسطينية و

 وفق مبادرة السالم العربية وقواعد الشرعية الدولية ورسالة الرئيس إسرائيلتعيش بسالم الى جانب دولة 
  .االمريكي باراك اوباما

  24/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  نات في شأن الدولة واالستيطان وتهديد مبطن في حال الرفضتطمي: عريقات .8
كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات :  محمد يونس-رام اهللا 

امس ان الرئيس األميركي باراك اوباما ابلغ الرئيس محمود عباس، في رسالة وجهها له الشهر الماضي، 
م عباس الى المفاوضات المباشرة، على ايجاد معادلة تقود الى اقامة دولة انه سيعمل، في حال انضما

فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وانه سيعمل على حمل اسرائيل على تمديد تجميد البناء االستيطاني الذي 
  .ينتهي أواخر الشهر المقبل

رئيس عباس مؤرخة في وتال عريقات امس، في مؤتمر صحافي في رام اهللا، مقاطع من رسالة اوباما لل
أدعوك الى المفاوضات المباشرة من اجل تحقيق مساعينا «: الماضي جاء فيها) يوليو( تموز 16

المشتركة لتطبيق حل الدولتين الذي هو ليس فقط من مصلحة الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي بل ومن 
  .»مصلحة الواليات المتحدة االميركية

 دخلتم المفاوضات المباشرة سنكون قادرين على المساعدة في تحقيق اذا«: واضاف أوباما في رسالته
  .»اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التي تعيش جنباً الى جنب مع اسرائيل في أمن وسالم

 - اي اوباما–ونقل عريقات من رسالة اوباما ان موافقة الفلسطينيين على المفاوضات المباشرة ستجلعه 
  .افضل لحمل اسرائيل على تمديد تجميد البناء االستيطانيفي وضع 

لكن رسالة الرئيس األميركي تضمنت ايضاً تهديداً مبطناًَ للفلسطينيين في حال عدم قبول دعوته لهم 
اما إذا قررتم عدم االنضمام الى المفاوضات المباشرة «: لالنضمام الى المفاوضات المباشرة، إذ جاء فيها

  .»على المساعدة ضعيفةفستكون قدرتنا 
عقب المؤتمر ان رسالة الرئيس الفلسطيني الى اعضاء » الحياة«وكشف عريقات في حديث خاص لـ 

التي تضمنت موافقته على االنضمام الى المفاوضات المباشرة حذرت من انهيار » اللجنة الرباعية«
لفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المفاوضات في حال استأنفت اسرائيل البناء االستيطاني في االراضي ا

  .الشرقية المحتلة
إذا استأنفت اسرائيل االنشطة االستيطاينة في االراضي «: وتال عريقات من رسالة عباس عبارة تقول

  .»الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية فلن نكون قادرين على التفاوض معها
 ايلول 26ت جديدة للبناء في المستوطنات بعد اذا طرح نتانياهو عطاءا«: وحذر عريقات بلغة جازمة

  .»المقبل فإنه يكون قد اوقف المفاوضات) سبتمبر(
: ولدى سؤال عريقات عن اي نوع وفي اين مكان يطالب الفلسطينيون اسرائيل بوقف االستيطان، قال

  .»نحن نطالب بوقف تام لالستيطان في جميع االراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس«
وذكر عريقات ان الفلسطينيين قرروا الموافقة على دعوة اللجنة الرباعية االنضمام الى المفاوضات ألنها 

المرجعية هي قرارات الشرعية الدولية الهادفة الى انهاء «واوضح ان . تضمنت مرجعية وجدوالً زمنياً
 12جدول الزمني، وهو  والمطالبة بوقف االستيطان، وال1967االحتالل االسرائيلي الذي بدأ عام 

  .»شهراً
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 شهراً اذا اختارت اسرائيل السالم على االستيطان، أما 12يمكننا ان نتوصل الى اتفاق خالل «: واضاف
  .»اذا اختارت االستيطان فإن المفاوضات لن تكون ممكنة

  24/8/2010الحياة، لندن، 
  

  " إسرائيل "منيب المصري ينتقد موافقة السلطة الدخول في مفاوضات مباشرة مع .9
 انتقد منيب المصري، الذي يرأس وفد المستقلين في لجنة المصالحة الوطنية : محمد يونس-رام اهللا 

الفلسطينية، موافقة السلطة الفلسطينية دخول مفاوضات مباشرة مع اإلسرائيليين في ظل عدم وجود 
  .روط الفلسطينيةمرجعية محددة وبيان للجنة الرباعية ال يلبي على اإلطالق المطالب والش

ستترتب عنها أمور «ألنه » الخطيرة للغاية«هذه الخطوة بـ » الحياة«ووصف المصري في تصريح لـ 
هذه المفاوضات عبثية ومضيعة للوقت، وستخلق أمراً «: وقال» مصيرية ال يحتملها الشعب الفلسطيني

أي حال القبول بأقل مما تم تحديده في تنازلنا بما فيه الكفاية، وال يمكن ب«: وقال المصري ،»واقعاً صعباً
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى مراجعة نفسه وعدم الذهاب إلى المفاوضات . »اتفاق أوسلو

تحمل مسؤوليتهم تجاه قضيتهم «من دون مرجعية واضحة ومحددة تلزم إسرائيل، كما طالب العرب بـ 
واعتبر المصري أن . » وتقديم الدعم المادي للفلسطينييناألولى وقضية القدس ألنها قضية عربية بامتياز،

ورأى أن الضغوط غير . »يخشون من قطع المرتبات) السلطة(المفاوضات هي إلضاعة الوقت، ولكنهم 
. والعكس صحيح. ليست مبررة على اإلطالق للرضوخ والتنازل«المسبوقة التي يتحدث عنها أبو مازن 

ضرورة «، داعياً إلى »عب الفلسطيني فيصارحه بماهية هذه الضغوطعليه أن يقول كفى ويعود إلى الش
عقد مؤتمر شعبي فلسطيني يضم كل القوى والشخصيات ليتحمل كل مسؤولياته في حماية الحقوق 

  .»الفلسطينية
عدم تحقيق السالم العادل سيخلق عدم توازن في المنطقة سينعكس على الحال «وحذر المصري من أن 

إلى ضرورة إنجاز المصالحة في أقرب وقت ممكن للتصدي لهذه المخاطر غير ، ودعا »األمنية
  .المسبوقة

  24/8/2010الحياة، لندن، 
  

   رئيسا لديوان الرئاسة الفلسطينيةاألعرجحسين . تعيين د .10
من مصادر مطلعة ان الرئيس محمود عباس، اصدر مرسوما بتعيين " معا"علمت وكالة : بيت لحم

 خلفا للدكتور رفيق 2010 -8 - 22رئيسا لديوان الرئاسة الفلسطينية ابتداءا من الدكتور حسين االعرج 
  .الحسيني 

من الجدير بالذكر ان الدكتور االعرج شغل منصب محافظ الخليل سابقا، ووكيل لوزارة الحكم المحلي، 
لسلطة الوطنية كما انه كان محاضرا في جامعة النجاح وعين فيما بعد رئيسا لديوان الموظفين العام في ا

  .الفلسطينية، ويحمل االعرج شهادة الدكتوارة في االدارة 
  24/8/210، وكالة معاً اإلخبارية

  
  السلطة الفلسطينية تعلن إعادة بناء كل ما يهدمه االحتالل .11

دانت السلطة الفلسطينية األوامر اإلسرائيلية بهدم مسجدين بنيا خالل العام الجاري في الضفة : رام اهللا
وقال غسان الخطيب، مدير المكتب اإلعالمي ، بية بحجة عدم الحصول على التراخيص الالزمةالغر

إن هذا القرار، الذي يأتي قبل بدء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بأيام، «الحكومي، 
  .»هو دليل على سياسة التضييق والهدم اإلسرائيلية المتواصلة
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المحلية إصرار الحكومة الفلسطينية على استكمال مشوار » معا« إذاعي لشبكة وأكد الخطيب في حديث
أن الحكومة والسلطة لن تقفا مكتوفتي األيدي أمام مثل هذه القرارات، وستعيد «البناء والتعمير، موضحا 

  .»)ج(بناء كل ما يهدمه االحتالل في كل المناطق الفلسطينية حتى تلك المصنفة بمناطق 
  24/8/2010سط، لندن، الشرق األو

  
   بالوقوف وراءهاسلطة رام اهللا حل أزمة الكهرباء وتتهم تنفيالطاقة سلطة : غزة .12

 نفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أمس أن يكون هناك اتفاق يقضي بتشغيل مولد ثان :غزة
ستفحال أزمة الكهرباء في محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في قطاع غزة، ما ينبئ باستمرار ا

  .وعذابات مليون ونصف مليون غزي الى أجل غير مسمى
أزمة الكهرباء ال تزال قائمة وتراوح مكانها في ظل "وقالت سلطة الطاقة التابعة للحكومة في غزة إن 

  ."النقص الحاد في توريدات الوقود االصطناعي التي ال تكفي إال لتشغيل مولد واحد فقط
برفض االستجابة لكل الوساطات التي بادرت إليها "اقة السلطة الفلسطينية في رام اهللا واتهمت سلطة الط

شركة توزيع "، مشيرة إلى أن "شبكة المنظمات األهلية وشخصيات مستقلة ومراكز حقوق اإلنسان
ر قرا" أن إلىوأشارت . "الكهرباء في غزة تورد ما يتم جبايته من أموال إلى وزارة المال في رام اهللا

وطالبت . "تقليص السوالر الثقيل سياسي بحت يهدف إلى الضغط على الشعب إلشغاله بقضايا أخرى
لتدخل العاجل لوقف جريمة قطع الكهرباء عن "مؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق اإلنسان بـ

  ."غزة
  24/8/2010الحياة، لندن، 

  
  لسطينية مفاوضات كارثية تهدف إلى تصفية القضية الفحماس تعد ال .13

قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في تعقيبه على الشروط التي وضعها  :اشرف الهور -غزة 
إن شروط نتنياهو أمام أي اتفاق "رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو بهدف إتمام عملية السالم 

وقال  ."ماً للمصلحة الفلسطينيةتسوية، تعكس األهداف الحقيقية للمفاوضات المعلن عنها، والمعاكسة تما
مفاوضات كارثية " حماس تعتبر المفاوضات المعلن عنها في ظل التصريحات اإلسرائيلية إن زهري أبو

وانتقد دور حركة فتح التي تتزعم منظمة التحرير  ."تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية لصالح االحتالل
ور الذي تقوم به في هذه المرحلة الراهنة في تقديم هذه يعكس حقيقة الد" موقفها إنالفلسطينية، وقال 

الخدمات األمنية والسياسية غير المسبوقة لالحتالل مقابل مكافآت آنية وحزبية ال عالقة لها بالمصلحة 
  ."الوطنية

  24/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   ستكون تغطية على قرار المفاوضاتالحوارلقاءات : البروديل .14
المكتب السياسي لحركة حماس، صالح البردويل، إن حركته وافقت على استئناف قال عضو  :غزة

إن قرار المفاوضات ": وأضاف البردويل .جلسات الحوار الوطني بعد دفن اللواء أمين الهندي في غزة
أحدث إرباكا وإزعاجا في الساحة الفلسطينية، وإن تعليق لقاء المصالحة مع فتح جاء تقديرا لموقف 

 قرار إنهاء االنقسام لدى حركة إستراتيجية، مؤكدا " والشعب الفلسطيني الرافض للمفاوضاتالفصائل
في ظل األوضاع السيئة الراهنة، يصعب التحاور ألجل التحاور، ألن لقاءات "وأوضح أنه . حماس

، مشددا على أن األسلوب الذي تنتهجه منظمة التحرير "الحوار ستكون تغطية على قرار المفاوضات
  .قرارها المتعلق بالمفاوضات المباشرة مع الحكومة اإلسرائيلية سيفضي إلى خراب القضية الفلسطينيةو

  24/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
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  المفاوضات المباشرةبتح والسلطة استبدلتا باالستثمار في جهود المصالحة االستثمار ف":الشعبية" .15
جبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن حركة فتح وقيادة اعتبر كايد الغول، عضو اللجنة المركزية لل: غزة

  .السلطة استبدلتا باالستثمار في جهود المصالحة االستثمار في المفاوضات المباشرة
ال يكفي أن قيادة السلطة منحت إسرائيل الفرصة لقضم ": "الشرق األوسط"وقال الغول، في تصريحات لـ

مفاوضات المباشرة، بل إنها بقرارها هذا أسدلت الستار مزيد من األرض عبر الموافقة على استئناف ال
وأشار الغول إلى أن الذهاب للمفاوضات هو استجابة للضغوط األميركية،  ."على فرص الحوار الوطني

ويمثل تعزيزا للشرخ الداخلي الفلسطيني المتمثل في االنقسام، مؤكدا أن إقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة 
ضات المباشرة من دون أخد النصاب واستشارة الفصائل الفلسطينية كان بمثابة تعزيز التحرير مبدأ المفاو

   .للتفرد بالقرار الفلسطيني واالنقسام
وكشف الغول النقاب عن أنه يتم التحضير حاليا لعقد مؤتمر وطني لعدد من الفصائل الفلسطينية لمواجهة 

  .تداعيات قرار السلطة استئناف المفاوضات المباشرة
  24/8/2010لشرق األوسط، لندن، ا

  
  "ألوية الناصر" و"سرايا القدس"تبادل خطف بين : غزة .16

عمليتا خطف متبادل " إنه وقعت ليل الجمعة السبت الماضي اإلنسانقال المركز الفلسطيني لحقوق : غزة
الدين لذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي وألوية الناصر صالح الثالثة نشطاء من سرايا القدس 

 ."الذراع العسكرية للجان المقاومة الشعبية في بلدة خزاعة رافقتهما اعتداءات بضرب المخطوفين
 تندرج ضمن حال االنفالت األمني وفوضى األعمالهذه "وأضاف المركز في بيان صحافي أمس أن 

ضعون على ملثمين مسلحين ي"وأوضح أن . "انتشار السالح المستشرية في األرض الفلسطينية المحتلة
يعتقد أنهما تابعان أللوية (رؤوسهم شارات مكتوباً عليها سرايا القدس خطفوا شخصين من عائلة قديح 

  ."بينما كانا يسيران قرب مقر بلدية خزاعة) الناصر صالح الدين
 عدد إلىوعلم المركز أن شرطة الحكومة المقالة باشرت التحقيق في الحادث ووجهت طلبات استدعاء 

  .اص المشتبه بتورطهم فيهمن األشخ
ورداً على ذلك خطف ملثمون من ألوية الناصر صالح الدين بعدها بساعات أحد أعضاء حركة الجهاد 

ولم تنته عملية الخطف إال في أعقاب ). شرق خان يونس(اإلسالمي من عائلة أبو دقة في بلدة بني سهيال 
  .عقد اجتماع بين مسؤولين من الحركة واللجان

  24/8/2010ندن، الحياة، ل
  

   البص  مخيم إشكال مع فتح فيخاللجريحان لحماس : لبنان .17
 في مسجد مخيم البص أمس الذي وقع ليل اإلشكالطوقت حركتا حماس وفتح : حسين سعد - صور
   .  مستشفى جبل عامل للعالجإلى إثرها جرح شخصين من حماس نقال على إلى وأدى

 تأدية صالة التراويح في المسجد الرئيسي في المخيم ثناءأ الذي حصل اإلشكالوفي المعلومات حول 
والذي تشرف عليه لجنة من حماس ويؤم فيه المصلين الشيخ حسين قاسم المقرب من فتح، اقتحم عناصر 

 شابا من إماما األخير على خلفية تكليف وإمامه سجاالت بين لجنة المسجد أعقابمن فتح المسجد في 
 عددا من عناصر أنوذكر عدد من المصلين  . النقاش مع لجنة المسجدأوة خارج المخيم من دون العود

 األشخاص النار من مسدسات حربية وضرب عدد من إطالق إلى على دخول المسجد وعمدوا أقدموافتح 
  .  كل من موسى الومي وخادم المسجد خليل شاكر في رأسيهمابإصابة المسدسات مما تسبب بأعقاب
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 بيانا شددتا فيه على وأصدرتاتين في المنطقة اجتماعا جرى خالله مناقشة الحادث وعقدت قيادتا الحرك
  .وأبنائهحماية امن المخيم 

  24/8/2010السفير، بيروت، 
  

  استنكاراً للهجمة على القدس  البداوي مخيمفي مهرجان لفتح : لبنان .18
استنكارا للهجمة الصهيونية " قيادة منطقة الشمال مهرجانا حاشدا في مخيم البداوي -أقامت حركة فتح 

  ". والصهيونيةاألميركية ودعما للقيادة الفلسطينية لمواجهة الضغوط األقصىعلى مدينة القدس والمسجد 
للتمسك بالثوابت الوطنية أثناء "القيادة الفلسطينية  "ابو جورج" مسؤول جبهة النضال في الشمال ودعا

 من الشهداء اآلالفيجوز التفريط بثوابت شعب قدم عشرات  أيلول ألنه ال 2عملية التفاوض المباشر في 
  ".والجرحى والمعتقلين

 مازن اليوم هو ما أبوما يتعرض له الرئيس " : سر اقليم لبنان في حركة فتح رفعت شناعةأمين وقال
 أي ال تريد إسرائيل أن مازن يعلم أبوالرئيس . تعرض له الشهيد ياسر عرفات في كامب ديفيد الثانية

 فلماذا أمامها ينحني األميركي الموقف أنل سياسي ما دام الشعب الفلسطيني في حالة انقسام وطالما ح
 حكومة نتنياهو ليبرمان هي حكومة متطرفة ال تؤمن أن للفلسطينيين علما األرضتتنازل ولماذا تقدم 
 وبذلك ئيلييناإلسرا شيء على أي تفرض أن اعجز من أميركا أن مازن يعلم أبوبالسالم والرئيس 

لتثبيت موقف "وطالب بتوحيد الصف الفلسطيني ".  يقوم بدور راع للمفاوضاتأن ال يستطيع فاألميركي
  ". مازن الذي ينحني أمام العاصفةأبوالرئيس 

 الحكومة اللبنانية بعض الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني الالجئ في لبنان معتبرا إعطاءوثمن شناعة 
 أنالفضل في إعمار لبنان فال يجوز " للشعب الفلسطيني أنمؤكدا " ى الطريق السليم علأولىخطوة  "أنها

  ".تعطى له الحقوق منة
  24/8/2010المستقبل، بيروت، 

   
    ال نفرض شروطا مسبقة: عريقاتنتنياهو رداً على  .19

 تصريحات رئيس أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم بياناً لإلعالم تعقيباً على
اسرائيل ال تضع اية شروط مسبقة إلطالق "ف، قال فيه إن .ت. دائرة شؤون المفاوضات في م

رئيس الوزراء نتنياهو يشدد وبحث على أهمية الترتيبات "وجاء في البيان أن ".  المفاوضات المباشرة
  ".  األمنية

  23/8/2010، 48موقع عرب
  

   أن تكون ديمقراطية ويهودية بنفس الوقت"إسرائيل" بمقدورليس  : أفراهام بورغ .20
اعتبر رئيس الكنيست اإلسرائيلي األسبق أفراهام بورغ أنه ال ديمقراطية حقيقية في :  الناصرة–القدس 

منزوعة الهوية اليهودية من خالل حزب جديد " دولة لكل مواطنيها"إسرائيل ، وانه يتطلع لتحويلها إلى 
م من خاللها استعادة القيم الديمقراطية المفقودة في دولة إسرائيل ، والعمل يتنكر للصهيونية ، مع أجندة يت

على تحقيق المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل ، والفصل بين الدين والدولة وغيرها من المتغيرات 
  .الجديدة في الحلبة السياسية اإلسرائيلية

ى الساحة السياسية اإلسرائيلية بأفكار جريئة وقال بورغ في تصريحات صحافية انه يرغب في العودة إل
تستفز قطاعات واسعة من اليهود عبر التأكيد على عدم وجود ديمقراطية حقيقية في إسرائيل وإفالس 

مساواة يسرائيل بأجندته حيث يشدد على "ويطلق بورغ على الحزب الذي ينوي تأسيسه . السياسة فيها
فقودة في إسرائيل خاصة المساواة بين مواطنيها والفصل بين الدين ضرورة استعادة القيم الديمقراطية الم
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والدولة ، مؤكدا في ذات الوقت إن الصهيونية باتت وهما ، وأن الصهيونية الدينية خطة متزمتة وغيبية 
ال مكان لها في هذا العالم ، وبأنه ال يكترث بهوية رؤساء الدولة المنشودة ويلفت لضرورة انتخاب 

اسب ، موضحا أنه ال ضير بانتخاب عربي لرئاسة الحكومة طالما هناك والء من قبل كل الرجل المن
  .المواطنين

وأكد بورغ أنه ليس بمقدور إسرائيل أن تكون ديمقراطية ويهودية بنفس الوقت لتناقضهما ويطالب بجعلها 
حاب كامل من دولة لكل مواطنيها خاصة غير اليهود ، ويرى أن السالم مع الفلسطينيين يتم بانس

 وبإنجاز تسوية لقضية الالجئين واعتماد نظام مساواة حقيقي داخل 1967األراضي المحتلة عام 
  .إسرائيل

  24/8/2010، الدستور، عمان
  

  "خطوط حمراء"وديمقراطيتها   الدولة واالعتراف بيهوديتهاأمن: قيادي في حزب الليكود .21
اإلسرائيلي الحاكم النائب أوفير اكونيس بأن ” الليكود“صرح القيادي المتشدد في حزب  : غزة– رام اهللا

أمن إسرائيل وانتزاع االعتراف بيهوديتها “تتمثل في ” خطوط حمراء“الحكومة اإلسرائيلية لديها 
ننصح بعدم التوجه إلى “وقال في تصريح بثته اإلذاعة اإلسرائيلية . ”وديمقراطيتها من السلطة الفلسطينية

ت وتوفير مصروف تذاكر السفر، في حال كانت قلوب الفلسطينيين غير صافية واشنطن لبدء المفاوضا
بزعامة نتنياهو لن يتنازل عن أي شيء خالل هذه ” الليكود“وأضاف أن . ”وإذا وضعوا شروطًا مسبقة

  .المفاوضات
  24/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  لسة الحكومةفي ج" 35أف" االقتصادية لشراء طائرة األبعادنقاش نتنياهو يرفض  .22

رفض رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، طلب وزير المال يوفال شطاينتس إعادة دراسة البعد 
من «، في جلسة الحكومة ألنها ليست المكان المالئم لذلك، مشيراً الى أن 35االقتصادي لشراء طائرة ف

  .»زاريةالممكن إجراء نقاش في المجلس الوزاري المصغر أو السباعية الو
ويأتي موقف شطاينتس، الذي بّرره باآلثار االقتصادية الهامة لصفقة الطائرات، بعدما كان وزير الدفاع 
. ايهود باراك، قد اصدر تعليماته االسبوع الماضي لشراء هذه الطائرة لمصلحة سالح الجو االسرائيلي

موقف وزير الدفاع رأى وزير البنى وفيما تناغم موقف وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن أليعازر مع 
  .التحتية عوزي النداو أن هناك مبرراً لمطالبة وزير المال

  24/8/2010، االخبار، بيروت
  

  على تلبية احتياجات تل أبيب األمنية" الشبح" طائرة قدرة يشكّك في عوزي الندوا .23
األمريكية، المقّرر " الشبح "شكّك الوزير في الحكومة اإلسرائيلية عوزي النداو بقدرة طائرات:الناصرة

 مليار دوالر، على تلبية االحتياجات األمنية لتل أبيب، 2.6ابتياعها ضمن صفقة عسكرية تقّدر كلفتها بـ 
  .وسط مطالب إسرائيلية كثيرة بدراسة جدوى إتمام هذه الصفقة

سة قرار شراء نحو ، عن النداو تأكيده على ضرورة درا)23/8(ونقلت اإلذاعة العبرية، اليوم اإلثنين 
لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه "، ذلك أنه "35إف "عشرين طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز 

، فيما كانت مصادر أمنية وعسكرية في تل أبيب، قد وصفت "الطائرة تلبي احتياجات إسرائيل األمنية
  ".األكثر تطوراً في العالم"مؤخراً هذه الطائرة بـ 

  23/8/2010قدس برس، 
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  للفلسطينيين" المنحازة" اإليرلندية السياسةالخارجية اإلسرائيلية تنتقد  .24
انتقدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية السياسة التي تنتهجها الحكومة اإليرلندية إزاء الصراع : الناصرة

  ".المنحازة والمتضامنة مع الجانب الفلسطيني" الفلسطيني، واصفةً إياها بـ -اإلسرائيلي
إن هذه الحكومة تقارن بين النضال "، )23/8(لت الخارجية، في بيان صدر عنها اليوم اإلثنين وقا

 .، بحسب رأيها"الفلسطيني والنضال االيرلندي ضد البريطانيين، وتصنف إسرائيل في معسكر األشرار
ائيل، السياسات المعادية التي تنتهجها الحكومة في دبلن ضد إسر"وحمل البيان، على ما وصفه بـ 

  ".واألخرى المتضامنة والمنحازة للفلسطينيين
  23/8/2010قدس برس، 

  
   بمحاكمة أولمرت بتهمة الرشوةتوصيالشرطة اإلسرائيلية  .25

ذكرت الشرطة اإلسرائيلية أمس أنه يجب توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء اإلسرائيلي : لندن
ترتبط بمشروع بناء ضخم في جنوب القدس، السابق، إيهود أولمرت، تتعلق بفضيحة رشوة مزعومة 

  .حسب ما أفادت به وكالة األنباء األلمانية
وعلى األرجح، سيتهم أولمرت، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس أثناء تنفيذ المشروع، بقبول 

ويزعم أنه تلقى . رشوة من أجل تسهيل مصالح شركة المقاوالت المنفذة لمشروع يحمل اسم هوليالند
رشاوى عندما كان رئيسا لبلدية القدس ثم بعد ذلك عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة بعد انتهاء فترة 

  .2003توليه منصب رئيس البلدية في 
ويواجه . »اغتيال غير مسبوق لشخصه«غير أن أولمرت وصف هذه االتهامات الموجهة إليه بأنها بمثابة 

وهذه الفضيحة التي باتت تعرف باسم فضيحة . مات فساد أخرىأولمرت حاليا مثوله للمحاكمة بسبب اتها
وتشتبه . هوليالند، أصابت اإلسرائيليين بالصدمة، وتوصف اآلن بأنها أكبر فضيحة فساد في تاريخ البالد

الشرطة بأن إجمالي مقدار األموال التي دفعتها الشركة صاحبة المشروع إلى شخص كان يعمل وسيطا 
  . مليون دوالر15بين الطرفين يبلغ 

  24/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   من نجاح حماس في إعادة تأهيل عناصرها بالضفةإسرائيليةمخاوف ": مجلة بمحانيه" .26
 اعتبر مسؤول قسم االستخبارات في قيادة المنطقة الوسطى بجيش االحتالل :  باقة الغربية-القدس 

الة الهدوء التي تشهدها مدن ومناطق الضفة الغربية ، أنه وعلى الرغم من ح" رونين"اإلسرائيلي ، العقيد 
إال أن قيادة الجيش اإلسرائيلي تستعد لحالة قد تندلع فيها موجات عنف شديدة ، وذلك خشية المخاوف من 

  .أن تتمكن حركة حماس من تطوير قدراتها داخل الضفة الغربية
حماس تستثمر جهودا كبيرة من أجل عدم إن قيادة "التابعة للجيش اإلسرائيلي " بمحانيه"وقال مجلة 

التنازل عن منطقة الصراع هنا ، إذ أن تأهيل عناصر حماس هو حدث مهم ، وكل ذلك وعلى الرغم من 
جهودنا وجهود السلطة الفلسطينية ، وما زال هناك احتمال بأن تنجح حماس بإخراج عملية نوعية في 

  ".رة النصف عام المقبلالضفة الغربية أو حتى في داخل إسرائيل خالل فت
وكشف الضابط أن الجيش اإلسرائيلي بصدد بلورة وضع خطة يتمكن خالل اإلسرائيليين من دخول 
جميع المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية دون الخوف على حياتهم ، حيث سيتم السماح لهم بدخول 

رام اهللا وبيت لحم ، مقابل انه عدة مدن مركزية في مناطق السلطة من أجل الختبار الموضوع كجنين و
سيتم فحص مستوى جاهزية األجهزة األمنية الفلسطينية الستقبالهم ومدى تقبل اإلسرائيليين دخول هذه 

  .المناطق
  24/8/2010، الدستور، عمان
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  تذكارا مؤلما لفشل الجيش االسرائيليستكون  بنت جبيل معركة: رؤوبين بيد تسور .27
رؤوبين بيد تسور اّن فشل .ل المحلل االسرائيلي للشؤون االستراتيجية، دقا: زهير اندراوس -الناصرة 

الواليات المتحدة في حرب فيتنام بدأ يتضح عندما تبنى الجنرال فستمورالند، قائد القوات االمريكية في 
فيتنام، نهج احصاء الجثث، كبديل لالنتصارات العسكرية، فعندما لم يتمكن من االشارة النجازات في 

ض المعركة قام بارسال عدد جثث جنود الفيتكونغ الذين قتلهم جنوده يوميا الى واشنطن، والجيش ار
على االنترنت قائال انّه عندما يقوم ) بكرا(وتابع في مقابلة ادلى بها لموقع . االسرائيلي تبنى هذا النهج

 مقاتال من 50 مع الجيش االكبر واالقوى في الشرق االوسط بخوض منازلة طوال اكثر من اسبوعين
. حزب اهللا في بنت جبيل وال ينجح في اخضاعهم، فال يبقى له اال االشارة الى عدد جثث مقاتلي العدو

بنت جبيل، وبحسبه فاّن هذه المعركة تحولت الى رمز لحرب لبنان الثانية، وستكون هذه المعركة في 
بالنسبة للدولة العبرية، اضاف، فانّها فستكون تراث وتقاليد مقاتلي حزب اهللا مثل ستالينغراد لبنانية، اما 

تذكارا مؤلما لفشل الجيش االسرائيلي في الحرب، الفتا الى اننّا نحن لسنا امام فشل عسكري فقط، هذا 
 الى 67فشل استراتيجي لم تتضح بعد تبعاته واسقاطاته السلبية بعيدة المدى، ومثلما افضت حرب الـ

وسط وتكريس مكانة اسرائيل كدولة اقليميه عظمى، قد تؤدي حرب لبنان تغيير استراتيجي في الشرق اال
الثانية الى عملية معاكسة، هذه الحرب، كما اتضح بسرعة كبيرة جدا، حرب لبنان الثانية كانت على 

  .الوعي والردع، وفي الحالتين فشل الجيش االسرائيلي، على حد قوله
ش االسرائيلي ومعه صورة اسرائيل في نظر العدو الذي وبرأيه فاّن االمر المهم فعال هو صورة الجي

تقاتله وفي نظر الخصوم االخرين في المنطقة، وهنا يكمن الخطر االفدح الذي تسببت به هذه الحرب، 
 آالف صاروخ على الجليل وحيفا والخضيرة دون ان تتمكن اسرائيل من 3النّه عندما تطلق اكثر من 

لردع االسرائيلي، وبالتالي فانه من المحتمل ان يظهر في من يقرر ان جني الثمن من اي احد ، يتصدع ا
دفع العملية السياسية يستوجب اطالق الصواريخ على تل ابيب، ذلك الن اسرائيل لم تقم بالرد الحقيقي 
على اطالق الصواريخ من لبنان وانما اضطرت ايضا الى الموافقة على تسوية اممية تبقي على الترسانة 

  .ية بيد حزب اهللالصاروخ
 24/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  مرشحان لقيادة جبهة لبنان و ..صفوفهالجيش اإلسرائيلي ينظم  .28

من المقرر أن يجتمع اليوم في مقر وزارة الدفاع االسرائيلية في تل أبيب وزير الدفاع إيهود باراك مع 
لبقاء في الجيش بعد تعيين الجنرال يؤاف قائد الجبهة الشمالية الجنرال غادي آيزنكوت بهدف إقناعه با

ومن المعلوم أن آيزنكوت كان يود أن يكون هو وليس غاالنت رئيساً . غاالنت رئيساً جديداً لألركان
  . لألركان، ولذلك فإن السؤال األهم هو هل سيبقى في الجيش، أم سيقدم استقالته قريباً

ديمها آليزنكوت، إذا قرر البقاء، هي تعيينه نائباً وفي كل األحوال فإن الجزرة التي يمكن لغاالنت تق
فال خالف البتة في إسرائيل حول أن نائب رئيس األركان الحالي بني غينتس سوف . لرئيس األركان

  . يقدم استقالته بعد عدم تعيينه رئيساً لألركان
ون مختلفة تماماً عن ولذلك وبعيداً عن كل التغييرات األخرى يبدو أن هيئة أركان غاالنت الجديدة ستك

وإذا لم يبق آيزنكوت في الجيش وقرر االنسحاب، فإن منصب نائب رئيس . هيئة أركان أشكنازي
األركان سيذهب لقائد المنطقة الوسطى الحالي آفي مزراحي، أو للجنرال غادي شمني الذي يعمل حالياً 

زراحي وشمني بين المرشحين وكان كل من م. ملحقاً عسكرياً في السفارة اإلسرائيلية في واشنطن
وسرت إشاعات بأن الجنرال مزراحي سوف يقدم استقالته من . الخمسة للتنافس على رئاسة األركان

  . الجيش إذا لم ينل منصب نائب رئيس األركان
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وسواء بقي آيزنكوت أو انسحب فإن قيادة الجبهة الشمالية ستذهب إلى الجنرال يائير غوالن الذي يتولى 
. ادة الجبهة الداخلية أو إلى الجنرال طال روسو الذي يرأس شعبة العمليات في هيئة األركانحالياً قي

وبوسع أي من الرجلين إذا لم يفز بمنصب قيادة الجبهة الشمالية القبول بجائزة ترضية وهي تولي قيادة 
  . الجبهة الجنوبية التي تشغر بترفيع غاالنت

ومن الجائز أنها صارت . لية بالغة األهمية في الجيش اإلسرائيليوعلى الدوام كانت قيادة الجبهة الشما
  . »حزب اهللا«اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، بسبب 

  24/8/2010، السفير، بيروت
  

   بالتنسيق العسكري المسبق"إسرائيل"أميركا تتخلى عن نظرية احتواء إيران نووية مقابل تعهد  .29
يون وحكوميون أميركيون وجود تفاهم غير معلـن بـين          كشف مسؤولون عسكر  : رياض قهوجي  -دبي  

واشنطن وتل أبيب، تتعهد فيه إسرائيل بعدم القيام بأي خطوات عسكرية أحادية ضد إيران فـي مقابـل                  
  .تعهد أميركي بالتخلي عن سياسة احتواء إيران نووية والتعايش معها كقوة عسكرية نووية

ة، خالل مؤتمر أمني مغلق عقد أخيراً في واشنطن شـارك           وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع األميركي      
من الصعب جداً التعـايش     «فيه عسكريون ومسؤولون وخبراء أميركيون ودوليون، إن واشنطن تجد أنه           

الواليـات  (مع نظام مثل الذي يحكم في إيران، مزوداً قدرات على إنتاج أسلحة نووية، وبالتالي عليهـا                 
  . »ات كافة لمنع حصول ذلكاللجوء الى الخيار) المتحدة

وتناقش في أروقة واشنطن وعواصم أوروبية أخرى وإسرائيل سيناريوات الحرب، وكأنها أمر واقـع ال               
محالة، على رغم معارضة عدد غير قليل من المسؤولين العسكريين والسياسيين في أميركـا والغـرب،                

وعلى رغـم   . لمنطقة والمصالح األميركية  بسبب النتائج غير المؤكدة للحرب التي قد تكون كارثية على ا          
الخالف على نقاط عدة في سيناريوات الحرب، هناك نقاط يجمع عليها العديد من الخبراء والمـسؤولين                

  :وهي
وجود إشكالية قانونية دولية في مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية خصوصاً أن إيران لم تخالف قوانين               • 

نووية، وبالتالي االعتقاد السائد بأن شرارة الحرب قد تنطلق مـن ذريعـة             معاهدة منع انتشار األسلحة ال    
  .في لبنان» حزب اهللا«أخرى، مثل مواجهة في مياه الخليج بسبب تفتيش سفينة أو اشتباك مع 

صعوبة وصول الطائرات اإلسرائيلية الى إيران لضرب المنشآت النووية من دون مساعدة مباشـرة أو             • 
  .كا وحلفائهاغير مباشرة من أمير

ستعمد أميركا وحلفاؤها الى استخدام الخيارات كافة قبل اللجوء الى الحرب من أجل ضمان أكبر دعـم                • 
ممكن من الرأي العام المحلي والدولي، مع وجود أمل ضئيل بأن ترغم العقوبات االقتصادية طهران على            

 أي عمليات عسكرية قبـل منتـصف        لذلك ال يتوقع معظم المسؤولين والخبراء شن      . التراجع عن موقفها  
ويشار الى أن تقديرات المراقبين األميركيين واإلسرائيليين بأن إيران ستبلغ مرحلة متقدمـة             . العام المقبل 

  .2011في تصنيع سالح نووي في النصف الثاني من 
ت الحـرب،   أما نقطة الخالف األساسية بين المسؤولين والخبراء األميركيين واإلسرائيليين، في سيناريوا          

ففي حين يحبذ القادة    . »حماس«و  » حزب اهللا «فتتعلق بكيفية التعامل مع حلفاء إيران، وتحديداً سورية و          
وربما سورية قبـل مهاجمـة      » حماس«و  » حزب اهللا «اإلسرائيليون توجيه ضربات استباقية إلضعاف      

ران، وتوجيه ضربة عـسكرية  إيران، يفضل القادة والخبراء األميركيون التركيز على رأس الهرم، أي إي       
قوية لها على أمل شل قدرتها على التحرك ولزرع الخوف في صفوف حلفائهـا الـذين سـيدركون أن                   

  .الحرب حقيقة وأن مستقبل وجودهم بات على المحك في حال اختاروا مساندة حليفتهم
 سـتؤتي ثمارهـا عبـر       ويعتقد العديد من المسؤولين األميركيين أن سياسة االنفتاح الحالية تجاه سورية          

إضعاف التحالف االستراتيجي مع إيران، في حين تشكك إسرائيل في نجـاح هـذه الـسياسة وتـستمر                  
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وتعكس سرعة وتيرة برامج التسلح في دول الخليج العربي         . بالتحضير إلمكان مواجهة مقبلة في الجوالن     
النقـاش فـي سـيناريوات      ويالحظ المراقبون أن    . حجم المخاوف من حرب وشيكة باتت على األبواب       

الحرب ال يتحدث في شكل منطقي ومفصل وأحياناً يتجاهل نتائجها والمرحلة التي قد تليها، مـا يـضع                  
  .عالمات استفهام كبيرة على مستقبل المنطقة وأهداف القوى التي تؤيد الحرب

  24/8/2010، الحياة، لندن
  

  االحتالل يصدر أوامر بهدم مسجدين في نابلس ورام اهللا .30
 االثنين بأن الحاكم العسكري في الضفة الغربية قرر هدم إسرائيلية مصادر أكدت:  وليد عوض-ام اهللا ر

  وأوضحت.مسجدين في رام اهللا ونابلس بحجة البناء غير المرخص به من قبل سلطات االحتالل
ي قرية بورين  ف بهدم مسجدين بنيا حديثاًأوامرهالمصادر بأن جيش االحتالل اإلسرائيلي اصدر االثنين 

  .قرب نابلس، واآلخر بالقرب من مخيم الجلزون في رام اهللا
 "رغابيم" القادمين في ظل مالحقة جمعية األسبوعينوحسب المصادر فان عمليات الهدم قد تتم خالل 

 المصادر بأن جمعية  وأوضحت.االستيطانية ما تسميه بالبناء الفلسطيني غير القانوني في الضفة الغربية
  . محكمة إسرائيلية تطلب فيه بهدم المسجدينإلى االستيطانية هي التي قدمت التماسا "يمرغاب"

  24/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  توغل في قطاع غزة وحملة اعتقاالت في الضفة .31
 13 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس في الضفة الغربية : ميسرة شعبان ووكاالت-غزة 

  .عمليات دهم وتفتيش شنتها قوات االحتالل في عدة محافظات بالضفة خالل ،فلسطينياً
 متر في حي النهضة شرق 300 لمسافة أمسوفي قطاع غزة، توغلت قوات من الجيش اإلسرائيلي 

 القوات اإلسرائيلية شرعت في أعمال تجريف وتسوية أن  شهودوأضاف .مدينة رفح بجنوب قطاع غزة
  .دون اإلبالغ عن وقوع مصابينتخللها إطالق نار عشوائي، من 

في غضون ذلك، بدأت قوات االحتالل اإلسرائيلي بوضع أسالك شائكة في المناطق الحدودية القريبة من 
ولوحظ يوم أمس، وجود هذه األسالك على طول ، الجدار الفاصل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

 متر من الجدار، بحيث 300لى بعد نحو ، وقد وضعت ع)إيريز(الخط الفاصل قرب معبر بيت حانون 
  .يمنع على المزارعين االقتراب من الجدار الحدودي أو حتى الدخول إلى أراضيهم المصادرة

  24/8/2010، بيروت، المستقبل
  

  المفاوضات المباشرة استسالم: عكرمة صبري .32
ئة اإلسالمية  وصف الشيخ عكرمة صبري خطيب األقصى ورئيس الهي:وكالة دبا ، العرب–رام اهللا 

االستسالم في "العليا موافقة السلطة الوطنية الفلسطينية على البدء في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بـ
وأوضح صبري أن  ."ظل االنتهاكات المتواصلة من قبل االحتالل كهدم البيوت وتهويد القدس

 ،تكفل حقوق الشعب الفلسطيني ألنها من دون مرجعيات مكتوبة المفاوضات المباشرة تعني استسالماً"
  ." ولن يخرج الفلسطينيون منها إال خاسرين،وهي مدعومة من أنصار إسرائيل وحلفائها

 السلطة الفلسطينية من ،)الشمالية( نائب رئيس الحركة اإلسالمية ،من جهته حذر الشيخ كمال خطيب
رة داخل السلطة الفلسطينية الذين ما ندعو األوساط الخي": وتابع. اللهث وراء سراب المفاوضات المباشرة

  ."إخوة لعدم الوقوع في الفخ اإلسرائيلي, زلنا نعتبرهم
  24/8/2010العرب، الدوحة، 
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  مركز حقوقي يطالب بعدم الذهاب للمفاوضات ما بقي األسرى في السجون .33
طة  طالب مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق اإلنسان فؤاد الخفش السل:الضفة الغربية

  .الفلسطينية بعدم الذهاب للمفاوضات المباشرة مع االحتالل طالما بقي األسرى داخل السجون اإلسرائيلية
واعتبر الخفش أن القرارات األخيرة التي اتخذتها وزارة شؤون األسرى، سيما على صعيد زيادة رواتب 

ستوى المطلوب، ذلك أنها األسرى وتحسين ظروفهم وظروف عائالتهم أنها خطوة جيدة، ولكنها دون الم
  .تالمس جزئية واحدة من قضايا األسرى، وهي الحالة المعيشية، حسب قوله

  24/8/2010، السبيل، عمان
  

  تظاهرة نسائية في القدس احتجاجاً على هدم العراقيب .34
خرجت مئات النساء، يساندهن نواب عرب في الكنيست وقيادات فلسطينية من  :مجد سمحان أ-رام اهللا 

ل الخط األخضر، أمس، في تظاهرة أمام وزارة الداخلية اإلسرائيلية في القدس المحتلة لالحتجاج داخ
 .على سياسية التطهير العرقي التي ينتهجها االحتالل بحق الفلسطينيين في صحراء النقب

 "السفير" النسائية التي نظمت التظاهرة، حنان الصانع لـ"سدرة"وقالت مديرة البرامج التربوية في جمعية 
صوت النساء في التظاهرة يأتي للتأكيد على الحق في السكن للفلسطينيين في النقب، وتوفير العيش "إن 

ونحن نقول إننا كنساء في النقب، يجب أن نتحرك . الكريم ألهله الذين تواجدوا فيه قبل وجود إسرائيل
 حصل في قرية العراقيب التي مع الرجال، من أجل الحملة التي تصاعدت مؤخرا عبر هدم القرى، كما

  . " مرة45هدمت أربع مرات، وقرية طويل أبو جروة التي هدمت 
هم يريدون تهجيرنا من كل " "السفير"من جهته، قال العضو العربي في الكنيست طلب الصانع لـ

 فالنقب، وهو المساحة االستراتيجية والتاريخية لفلسطين، مستهدف بكل ما تحمل الكلمة من. فلسطين
  ."، فيه أقلية عربية خالصاًيريدونه يهودياً. معنى

هناك حملة " إّن "السفير"وقال المتحدث باسم القرى غير المعترف بها في النقب إبراهيم الوكيلي لـ
 للسيطرة على النقب وتهويده بالكامل، عبر تجميع كل الكثافة 1948مستمرة منذ احتالل فلسطين عام 

 فلسطيني، وإقامة 100ة عربية اعترفت بها إسرائيل على مراحل، ويسكنها  قري19السكانية العربية في 
في حال "وحذر الوكيلي من أنه . "مستوطنات ومزارع ومعسكرات إسرائيلية على األرض المصادرة

 ألف دونم فقط من مساحة 150نجحت مخططات المصادرة اإلسرائيلية، فإن العرب سيعيشون على 
 من سكان النقب، وصادروا غالبية %90بعد النكبة هجروا "الوكيلي إلى أنه ويشير . "النقب التاريخية

  ."أراضيه تحت ذريعة قانون أمالك الغائبين، علماً بأن غالبية هؤالء كانت في منطقة النقب الشمالي
  24/8/2010السفير، بيروت، 

  
  االحتالل يواصل منع دخول أهم السلع والمواد الالزمة لقطاع غزة .35

أكد مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع إلى غزة رائد فتوح أن ما يسمح الجانب  :ادكتب حامد ج
% 75اإلسرائيلي بدخوله من سلع وبضائع مختلفة إلى غزة يشكل من حيث عدد األصناف أكثر من 

وبين فتوح  .2007 يونيو/ مقارنة مع ما كان يتم دخوله قبل فرض الحصار المشدد في منتصف حزيران
نحو "أنه على الرغم من كثرة عدد أصناف السلع الواردة إلى غزة عبر المعابر " األيام"في حديث لـ

  .إال أن أهم السلع والمواد التي يحتاجها القطاع مازالت ممنوعة من الدخول" ثالثة آالف سلعة
ولفت إلى أن معدل عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم يقدر 

   شاحنة، موضحاً أن لدى المعبر بعد أن أنجزت مؤخرا المرحلة األولى من توسعة 170حالياً بنحو 
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 شاحنة ومن المتوقع خالل الشهر المقبل تطوير التوسعة لتصل قدرة 50المعابر القدرة على استيعاب 
  . شاحنة يوميا300ًالمعبر لنحو 

  24/8/2010 رام اهللا، األيام،
  

  ب رأسها بجدران الزنزانة للتخلص من األلم في ظل رفض االحتالل معالجتها فلسطينية تضرأسيرة .36
 اإلسرائيلي في سجون االحتالل أسيرة مصادر فلسطينية االثنين بان هناك أكدت:  وليد عوض-رام اهللا 

تعاني من آالم حادة ترفض سلطات االحتالل تقديم العالج الالزم لها مما حدا بها لضرب رأسها بحائط 
  .زانة المعتقلة بها للتخلص من آالمهاالزن

تضرب رأسها بقوة بجدران " شقيقته أن)  عاما22( صمود كراجة األسيرةوقال حسن كراجة شقيق 
 إدارةالزنزانة في سجن الدامون للتخلص من آالم كبيرة تعاني منها بسبب االستهتار الطبي من قبل 

توجهت لطبيب 'ت االثنين بأن شقيقته االسيرة  للدراسااألسرىفاد كراجة لمركز أو ."مصلحة السجون
االسنان في السجن وخلع ضرسين لها، ما تسبب بكسر الفك اثناء الخلع نتيجة االستهتار والالمباالة بل 

 الذي تسبب األمر لها عملية لحل المشكلة، أجريتاالستقصاد من قبل الطبيب السجان، وعلى اثر ذلك 
  ."الذي جعلها تعيش حالة من األلم الشديد دون عالج األمر، أخرى ألسنان أخرىبآالم 

  24/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  بناء على طلب اليهود المتدينين القدس تخطط لفصل الجنسين في عرباتهافي شركة خطوط حديدية  .37
شركة خطوط حديدية في القدس تخطط لفصل الجنسين في " بعنوان نشرت صحيفة الجارديان تقريراً

" سيتي باص" للتقرير تخطط شركة ووفقاً . أعدته مراسلة الصحيفة في القدس هارييت شيروود"عرباتها
 فصل الجنسين في عرباتها بناء على طلب إلىالقائمة على بناء خط للسكك الحديدية في مدينة القدس 

  .اليهود المتدينين الذين يقطنون المدينة
 بسوء إدارة المشروع وإعاقة حركة الشركة أيضاًويعارض مجلس مدينة القدس تصورات الشركة، ويتهم 

  .السير في وسط المدينة
  12/8/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 

  
  البارد والبداويمخيمي نهر يتفشى في  فيروس غير خطير ينتقل بين عيون الناس: لبنان .38

فلسطينية في مخيمي البداوي ال تملك أي جهة طبية : إبراهيم عمر -  البارد، مخيم نهرالبداويمخيم 
، "conjonctivite"ونهر البارد حتى اللحظة إحصاءات شبه رسمية عن عدد المصابين بفيروس العين 

 ظاهرة اجتاحت في األيام الماضية أعداداً كبيرة من إلىوإن كانت المؤشرات توحي بتحول هذا المرض 
ادات الطبية والمستوصفات والصيدليات، في ظل المواطنين نظراً لكمية المصابين الذين ترددوا على العي

  . غياب برامج التوعية وافتقار عيادات األونروا لألدوية الالزمة للعالج
ويواجه سكان المخيمين منذ أكثر من أسبوع تقريباً الفيروس الذي لم يوفّر كبيراً أو صغيراً، وبدأت 

  . يبت بأكملهاتنتشر كالنار في الهشيم في أوساط العائالت، ومنها من أص
 عدد المصابين قد يتجاوز المئات وربما أكثر، ألن المرضى لم يتوجهوا أن رائد الحاج، إلى .وأشار د
 إلى والفصائل، ومنهم من فضل التوجه لألونروا العيادات الطبية الخاصة أو تلك التابعة إلىبأكملهم 

، وهذا األمر صّعب علينا مهمة إحصاء الصيدلية أو اعتماد الوصفة الطبية التي أعطيت لمن أصيب قبله
  وحذر الحاج من أية محاوالت استغالل لهذا المرض من خالل ما يتم الترويج له عن وجود . المصابين
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فهذا كالم من وجهة النظر الطبية غير دقيق وكل ما "حقن تعطى للشخص مسبقاً لحمايته من المرض، 
  ." حال العدوىيمكن فعله هو الوقاية فقط واعتماد العالج في

  24/8/2010السفير، بيروت، 
  

  المسجد األقصى محور المواجهة مع االحتالل الصهيوني: "اإلسالمي لبيت المقدس" .39
أكد المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس أن قضية القدس هي جوهر الصراع مـع الـصهيونية، وأن                : عمان

االحتالل الصهيوني، وهو الرمز الذي     األقصى المبارك هو المحور الذي ترتكز عليه خطة المواجهة مع           
تجتمع عليه األمة وتتمسك به عنواناً للصمود ودفاعا عن حقها المشروع، وحماية لهوية المدينة المقدسة،               

  . المسيحي-عربية النشأة وإسالمية الحضارة، وموئالً للتعايش والتضامن اإلسالمي 
كانـت  " المسجد األقصى، ان هذه الجريمة       وأضاف المؤتمر في بيان أصدره أمس بمناسبة ذكرى إحراق        

الخطوة األولى نحو القضاء على المسجد األقصى المبارك وتقويض أركانه وزعزعة بنيانه، لتحول دون              
إعادة الترميم أو الصيانة أو البناء، ولكن العيون الساهرة في األقصى واأليدي المرابطة في القدس ومـا                 

وقال األمين العام للمؤتمر الدكتور عزت جـرادات        ". حقده إلى نحره  حولها هبت لتطفئ نار العدو وترد       
في البيان إن هذا المسجد الذي باركه اهللا وما حوله هو عنوان تمسك األمة بعقيدتها وحرصها على الدفاع                  

  .عنه وحمايته مهما كانت قوة االحتالل الصهيوني وغطرسته العسكرية
مسجداً وعمراناً وسكاناً ، مشيرا الى الرعاية الهاشمية للدفاع         .. اوقال البيان ان القدس ما زالت في محنته       

المستمر عن المسجد االقصى وحمايته الدائمة واعماره وإعادة منبر الفتح والتحرير ، منبر صالح الدين               
  . نور الدين-

ير سكانها األصليين من العرب     ولفت الى أن التهديدات الصهيونية مازالت تتربص األقصى والقدس بتهج         
من خالل الضنْك االقتصادي والمعيشي، وبتكثيف االسـتيطان وتـدمير المعـالم            .. ، مسلمين ومسيحيين  

ودعا المؤتمر اإلسالمي لبيت المقدس قادة األمة وشعوبها إلـى إحيـاء             ...واألوقاف اإلسالمية التاريخية  
لمسيحي للدفاع عن القدس واألقصى المبارك علـى         ا -التضامن اإلسالمي، وتعزيز التضامن اإلسالمي      

  .مختلف الصعد اإلقليمية والدولية
  24/8/2010الدستور، عمان، 

  
  قرار السلطة الفلسطينية الذهاب للمفاوضات تصفية للقضية : "اللبناني الشيوعيالحزب " .40

 الـدعوة األميركيـة     قرار السلطة الفلسطينية تلبيـة    « استنكر المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني       
هذا القرار حظي باجماع الموقف الرسـمي       «، معتبرا أن    »للذهاب الى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل     

العربي استسالما للشروط األميركية ـ االسرائيلية الهادفة الى انهاء الـصراع العربـي ـ اإلسـرائيلي      
سطيني وإقامة دولته المستقلة على أرضه      لمصلحة الدولة الصهيونية والقضاء على حق العودة للشعب الفل        

  . »وعاصمتها القدس
لقد سبق للحزب أن اعلن عن استنكاره للقرار الرسمي العربي الذي           «وأضاف في بيان صادر عنه أمس،       

اتخذ، في أواخر شهر تموز الماضي، بشأن العودة الى المفاوضات المباشرة مع العدو من دون شـروط                 
  . »مسبقة

السلطة على المضي قدما في هذا االتجاه، وكذلك في الغطاء العربي الرسمي، تصفية             إصرار  «ورأى أن   
للقضية الفلسطينية خصوصا بعد إعالن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، نوايا إسرائيل الفعلية مـن               

بـأن  هذه المفاوضات والتي تجسدت بالشروط الثالثة التي طرحها، وأهمها اعتراف الفلسطينيين والعرب             
  . »دولة للشعب اليهودي«إسرائيل هي 
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كمـا  . »القوى الوطنية الفلسطينية إلى رفض هذه المفاوضات والضغط على السلطة للتراجع عنها           «ودعا  
للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير إلى إعالن من طرف واحد لدولة فلـسطين المـستقلة              «جدد الدعوة   

  .  »كل اشكال المقاومةوالعمل على تحرير أراضيها من االحتالل عبر 
  24/8/2010السفير، بيروت، 

  
  ننتظر نتائج أي جهد في إطار إقامة الدولة الفلسطينية: موسىعمرو  .41

قال األمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن الجامعـة تنتظـر             : سوسن أبو حسين  : القاهرة
تها القدس الشرقية، مشيرا في تـصريحات       نتائج أي جهد يبذل في إطار إقامة الدولة الفلسطينية وعاصم         

إلى لقائه بأمير دولة الكويت، الشيخ صباح األحمد، وقال إن اللقاء كـان للتـشاور               » الشرق األوسط «لـ
  .حول أجندة القمة العربية واالقتصادية، وجدول األعمال، وتحديد األولويات

 موسى أن الجامعة تقـدر الجهـود        وحول تقييمه للجهد األميركي إلطالق المفاوضات المباشرة، أوضح       
سوف يتم تقييم الوضع في إطار اجتماع مجلس الجامعة العربيـة،           «: وأضاف. األميركية في هذا الشأن   

 الشهر المقبل، وكذلك في إطار اجتماعـات الجمعيـة          16الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، يوم        
  .»العامة لألمم المتحدة

ل الشهر المقبل ما إذا كان من الممكن بدء مفاوضات علـى الـشكل              وأفاد موسى بأنه سوف يتضح خال     
يذكر أن األمانة العامة للجامعـة      . والمضمون المطلوبين، وبما يؤدي لتحقيق النتائج وإقامة دولة فلسطين        

العربية أصدرت بيانا اتسم بالحذر، بعد يومين من دعوة وزيـرة الخارجيـة األميركيـة إلـى إطـالق                   
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في واشنطن، الثاني من الشهر المقبل، وبحضور كـل            مفاوضات مباشرة   

  .من الرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني
  24/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  السعودية ترحب باستئناف مفاوضات السالم المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .42

رحبت السعودية باستئناف مفاوضات السالم المباشرة بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين          : )د ب أ  (ض  الريا
  .سبتمبر المقبل/التي ستعقد بواشنطن في الثاني من أيلول

وقال وزير الثقافة واإلعالم عبد العزيز خوجة في بيان له عقب الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء الذي                
 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبد العزيز إن المجلس رحب             عقدت مساء أمس االثنين   

ببيان اللجنة الرباعية الدولية الداعي الستئناف مفاوضات السالم المباشرة بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين        
  .سبتمبر المقبل /بواشنطن في الثاني من أيلول

ة التحرير الفلسطينية المشاركة في المفاوضات بنـاء        بإعالن منظم " كما رحب مجلس الوزراء السعودي    
  ".على بيان اللجنة الرباعية والدعوة األمريكية

  24/8/201، )االراضي المحتلة(القدس 
  

  مليار دوالر12 بخسارة "إسرائيل" الذي صدرته إلى غازها تعيد استيراد مصر .43
 مليار متر مكعب من الغاز      1.4نحو   تتجه وزارة البترول المصرية، إلى إعادة شراء         : وكاالت – الوطن

» توربينات«الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، وذلك إلعادة تشغيل بعض              
محطات توليد الكهرباء المعطلة حالياً لنقص كميات الغاز، ما يسبب انقطاعات لساعات طويلة، وبالتـالي               

  .شعبي ضد الحكومة المصريةخسائر كبيرة للشركات، إلى جانب تنامي الغضب ال
، أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة المتعاقـدة         »المصريون«وأفادت مصادر من الوزارة لصحيفة      

 دوالرات ونصف، وهو ما يعني      10إسرائيل على شرائها من مصر باألسعار العالمية والتي لن تقل عن            



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1890:         العدد       24/8/2010الثالثاء  :التاريخ

سرائيل على تلك الكمية من مصر       مليار دوالر في أحسن األحوال، في حين تحصل إ         14أنها ستدفع نحو    
  . مليار دوالر12بنحو ملياري دوالر، أي إن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 

وكان وزير البترول المصري سامح فهمي أعلن في مؤتمر صحفي في أيار الماضي عن نية وزارته في                 
دم في االسـتهالك المنزلـي أو       استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخ          

  .واضطر الوزير بعد ذلك للتراجع عن تصريحاته. الصناعي
 23/8/2010، الجمل بما حمل

 
  الجامعة العربية تحذر من استمرار تهويد القدس .44

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الوضع الحالي الذي تشهده القدس المحتلة فـي ظـل                : القاهرة
وأكد بيان صادر عن قطاع فلسطين في الجامعـة، أمـس، فـي          . تمرة لتهويدها   إجراءات االحتالل المس  

 لحرق المسجد األقصى أن استمرار النشاط االسـتيطاني سـوف يـضر بـشكل خطيـر             41الذكرى ال 
  .بالمفاوضات المباشرة 

ودعا األمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة محمـد صـبيح الـدول                
ونبه إلى مخطـط لتهويـد      " . تجاه القدس " سرت"الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها في قمة        "عربية إلى   ال

 مطالباً المجتمعين المدني العربي واإلسالمي بالتصدي والوقوف ضـد هـذا            2020القدس بحلول سنة ،   
" جد األقصى  عندما تم حريق المس    1969الوضع اليوم أصعب بكثير عن سنة ،      "وأشار إلى أن    . المخطط  

 تنظيماً صهيونياً لهدم المسجد األقصى وإقامة الهيكل المزعوم، وكذلك          24وأشار صبيح إلى ما يقوم به        .
ما يضخ من أموال من جانب المتعصبين والمتزمتين واألصوليين العنصريين في الواليات المتحدة لدعم              

  .المخطط اليهودي، وهي أموال معفاة من الضرائب 
 24/8/2010، قةالخليج، الشار

 
   مليون دوالر190 بـ "إسرائيل" مع عسكريةتركيا تعقد صفقات  .45

ذكرت االذاعة العبرية، ان وفدا أمنيا تركيا زار اسرائيل بعد اسبوعين من حادثة أسطول الحرّية               : القدس
  .في اطار التعاون العسكري واألمني بين الدولتين

بارا من وزارة الّدفاع ومختّصين بتشغيل منظومـات        وأوضحت االذاعة ان بعثة تركية شملت موظّفين ك       
عسكرية قتالّية، وذلك للتدّرب على تشغيل طائرات من دون طيار، مـن انتـاج الـّصناعة العـسكرّية                  

  .االسرائيلّية وشركة ألبيت االسرائيلّية للصناعات العسكرية
  . طائرة دون طيار14 مليون دوالر، تشمل 190ووصل مجمل الصفقات العسكرية بين البلدين نحو 

 24/8/2010، الوطن، الكويت
 

  قوات األمن المصرية تعلن عن ضبط ثالثة أنفاق لتهريب البضائع لغزة .46
أعلنت السلطات األمنية المصرية انها تمكنت خالل األيام القليلـة الماضـية مـن               :أشرف الهور  - غزة

نفق كبيـر يـستخدم فـي تهريـب         كشف ثالثة أنفاق تهريب مقامة أسفل حدودها مع قطاع غزة، بينها            
  .السيارات

وبحسب ما ذكرت تقارير نقالً عن المصادر األمنية المصرية فقد قالت ان األجهزة األمنية تمكنـت مـن        
  .افشال عملية تهريب كميات كبيرة من البضائع لقطاع غزة عبر األنفاق المضبوطة

  .زة كهربائية وقطع غيار سياراتولفتت الى ان البضائع كانت كميات كبيرة من مالبس العيد وأجه
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واوضحت المصادر األمنية ان قوات األمن بمدينة رفح المصرية الواقعة على حدود القطاع شنت حملـة                
مداهمات أمنية كبيرة يوم األحد في منطقة الدهنية جنوب معبر رفح البري، وضـبطت نفقـا لتهريـب                  

  .السيارات، وقالت ان قطره بلغ حوالى ثالثة أمتار
 نفقا حتى اآلن منذ بداية      550ب ما ذكرت المصادر األمنية المصرية فإنه تم ضبط وتدمير حوالى            وبحس

  .العام الجاري
 24/8/2010، القدس العربي، لندن

 
   المباشرة تسقط حق العودة وتؤدي إلى تهويد القدس المحادثات: المؤتمر القومي .47

ة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خـصوصا       للمحادثات المباشر «رفضه  » المؤتمر القومي العربي  «جدد  
في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بانقسام فلسطيني خطير ومستمر وتخاذل وضعف عربي غير مسبوق               

  . »وانحياز كامل للعدو
انها ستؤدي إلى إلحاق خلل كبير بالمشروع الوطني الفلسطيني وستقود إلى السير بالمزيـد مـن                «ورأى  

أن هذه المحادثات تقوم على أن الصلح مع العدو         «وأضاف  . »وإسقاط حق العودة  مخططات تهويد القدس    
  . »مرغوب ومطلوب والمصالحة بين الفلسطينيين ممنوعة ومحرمة

قرار المشاركة ليس معّبرا عن إرادة الغالبية الساحقة من ابناء الشعب الفلسطيني وبالتالي             «واكد على أن    
  . »وطنية والديمقراطيةما يصدر عنها ال يملك الشـرعية ال

التراجع الفوري عن هذا القرار والى مراجعة جذرية لمسار التسوية واإلسراع فـي إنجـاز               «ودعا إلى   
المصالحة الفلسطينية على قاعدة االلتزام بخيار المقاومة ووضع استراتيجية رسـمية وشـعبية عربيـة               

وشدد علـى   . »لمي لصالح القضية الفسلطينية   وإسالمية شاملة لالستفادة من التحوالت في الرأي العام العا        
  . أنه ال يحق ألي قطر أو قيادة أو جيل التصرف بما هو ملك لألمة جمعاء

  24/8/20، السفير، بيروت
 

  ن توزيع الطرود الغذائية في مخيمات فلسطيتواصلمؤسسة خليفة بن زايد  .48
روع إفطار الصائم وتوزيع الطـرود      تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية تنفيذ مش          

 مخيما فلسطينيا ضمن البرنـامج الرمـضاني الـذي وضـعته            19الغذائية على العائالت المحتاجة في      
  .»األونروا»المؤسسة بإشراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

فل يعيشون في    ط 400وقد أدخلت على البرنامج إضافات جديدة تقوم على توزيع كميات من اللحوم على              
 كيلوجرام من اللحوم عليهم، حيـث لقيـت هـذه           500بيت األطفال في مدينة بيت لحم، حيث تم توزيع          

المساعدة ترحيبا كبيرا من األطفال والمشرفين عليهم واعتبروها مكرمة إنسانية إماراتية طيبـة أدخلـت               
  .البهجة على قلوب األطفال المعوزين

 24/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
 

   الى الكويت المتورطين في فضيحة دخول إسرائيليينبمحاسبة يطالب كويتيائب ن .49
فيصل المسلم، رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتدخل وإيـضاح          .طالب النائب الكويتي د     : الكويت

إلى البالد، فيمـا زار     " إسرائيليين"الحقائق الكاملة للشعب الكويتي، ومحاسبة المتورطين بفضيحة دخول         
لكويت أمس رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ويصل إلى الكويت غداً األربعاء عاهـل                  ا

  .األردن الملك عبداهللا الثاني 
 الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية واإلصالح على بيان وزارة الداخلية الذي نفى دخول أي               "المسلم"علق  و

وطالـب  . له إن بيانهم مرفوض جملـة وتفـصيالً          بقو ه500Bعام  " إسرائيلية"أشخاص بجوازات سفر    
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رئيس الوزراء الكويتي بالتدخل وإيضاح الحقائق الكاملة للشعب، ومحاسبة المتورطين بفضيحة دخـول             
  .إلى البالد " إسرائيليين"

 24/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  النحيازها لدولة االحتالل نفي لند " BBC"تظاهرة ضد  .50
من المتضامنين مع فلسطين، بينهم نشطاء كانوا على متن أسـطول الحريـة،              تظاهر العشرات    :وكاالت

 أمام المقر الرئيسي لهيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي بلندن، وذلك احتجاجا             2010-8-22مساء األحد   
اعتبر تغطية على المجزرة اإلسرائيلية بحـق       " الموت في البحر المتوسط   "على بث شريط وثائقي بعنوان      

  . مرمرةسفينة 
واعتبرت منظمات التضامن مع الشعب الفلسطيني أن ذلك البرنامج التلفزيوني فشل في نقـل الحقيقـة،                

واستخدام لقطات فيديو سرقت من النشطاء، واصفة ذلك بأنـه مـن            " إسرائيل"واتهمته باالنحياز لصالح    
  . أعمال الصحافة الخرقاء

ـ     دم بثها أي لقطات من الهجمات اإلسـرائيلية علـى          لع" بي بي سي  "ووجهت المنظمات انتقادات شديدة ل
النشطاء التي أدت إلى مقتل تسعة منهم، كما لم يتطرق البرنامج إلى تقارير التشريح التي كـشفت عـن                   

  . مقتل عدد منهم من مسافات قريبة جدا
 وتقديم  لم تكن هذه حقا محاولة لكسر الحصار      "وكانت مقدمة البرنامج جين كوربن اختتمت الشريط قائلة         

  ". والمجتمع الدولي" إسرائيل"المساعدات إلى غزة بقدر ما كانت خطوة سياسية تهدف إلى الضغط على 
وردا على شكاوى عديدة ضدها أصدرت هيئة اإلذاعة البريطانية بيانا قالت فيه إن هذا البرنـامج كـان                  

  . يهدف إلى اكتشاف خلط كبير حول ما حدث فعال في سفينة مرمرة
23/8/2010، طين أون الينموقع فلس  

  
  لمشاركتهما في االستيطان" إسرائيليتين"استبعاد شركتين : النرويج .51

أعلنت وزارة المالية النرويجية اليوم أن صندوق النفط القـومي النرويجـي قـرر مقاطعـة شـركتين                  
ـ " دانيا سـيبوس  "و"  اسرائيل –افريقيا  "اسرائيليتين، من كبرى الشركات اإلسرائيلية، وهي        ي يملكهـا   الت

ذكرت الوزارة أنهـا    و .الملياردير االسرائيلي ليف لفياف، بسبب أنشطتها في مستوطنات الضفة الغربية         
 وأوضـحت   .استبعدت شركة ساملينج جلوبال للغابات بسبب التأثير البيئي لعملياتها في ماليزيا وجايانـا            

   .الوزارة أن صندوق النفط باع بالفعل جميع حيازاته في تلك الشركات
م لعدد مـن    سرائيلية هي الشركة األ    لالستثمارات اإل  "سرائيلإ – فريقياإ"  وأضافت الوزارة أن مجموعة     

تمتلك : "وتابعت قائلة .   الشركات ولها استثمارات في مجاالت التطوير العقاري والبنية االساسية والطاقة         
ء المستوطنات في االراضـي     الشركة حصة أغلبية في دانيا سيبوس وهي شركة انشاءات تشارك في بنا           

  ".الفلسطينية المحتلة
مجلس االخالقيات يؤكد على ان انشاء مستوطنات في االراضي المحتلة انما هـو             "  وقالت الوزارة إن    

وقال وزير المالية سيجبيورن    ."  انتهاك التفاقية جنيف بشأن بحماية االشخاص المدنيين في وقت الحرب         
ارات مجلس االمن التابع لالمم المتحدة ورأي استشاري لمحكمة العدل          خلص عدد من قر   "يونسن في بيان    

  ."  الدولية الى أن انشاء المستوطنات في االراضي الفلسطينية المحتلة محظور بموجب االتفاقية
  

23/8/2010، 48موقع عرب   
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  "أسطول الحرية"لجنة التحقيق الدولية في تركيا للقاء شهود بشأن مجزرة  .52
وصلت لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في مجـزرة              : )آي.بي  .يو  (

أسطول الحرية إلى تركيا، أمس، لالستماع إلفادات الشهود والجرحى، وإلجراء محادثات مع مـسؤولين              
ة وذكرت وكالة أنباء األناضول التركية أن أعضاء اللجنة سيجرون سلسلة محادثات فـي أنقـر              . أتراك  

  .آب / أغسطس29واسطنبول وبلدة إسكندرون في الجنوب حتى 
وستقوم اللجنة بالتعاون مع لجنة التحقيق التركية المشكلة للغرض ذاته، باالستماع إلى جرحى األسـطول               

ويجري أعضاء اللجنة فحـصاً دقيقـاً للـسفن         . والشهود ولقاء مسؤولين في وزارات ومؤسسات تركية        
  .ركت في األسطول التركية الثالث التي شا

 24/8/2010، الخليج، الشارقة
 

 2010 و1991 تريليون دوالر بين 12تكلفة الصراع بلغت والشرق األوسط األكثر تسليحاً في العالم  .53
 احتل المقدمة في المناطق األوسط أن الشرق اإلسكندرية سجل تقرير ترجمته مكتبة : مصر/اإلسكندرية

 12بلغت " تكلفة الصراع" بسبب األوسطخسائر االقتصادية في الشرق  في العالم وأن ال تسليحاًاألكثر
  .2010 و1991تريليون دوالر بين عامي 

 معهد دراسات السالم الذي تستضيفه أصدر الترجمة العربية لكتاب إنوقالت المكتبة يوم االثنين في بيان 
ت بالهند وهو عبارة عن الصادر عن مجموعة ستراتيجيك فورساي) األوسطتكلفة الصراع في الشرق (

 ويقارنها بكلفة األوسط للحروب في منطقة الشرق واإلنسانيةتقرير يناقش التكلفة االقتصادية واالجتماعية 
  . السالمإحالل

 صفحة أعده الباحثان سنديب ويسليكار والماس فوتهاللي ويناقش في عشرة 177والتقرير الذي يقع في 
والتكلفة على الشعب "ة والبيئية واالجتماعية والسياسية للصراع فصول التكلفة االقتصادية والعسكري

  .2025وسيناريوهات السالم في " وإسرائيلالفلسطيني 
 في المتوسط %6حيث خصص " يتحمل أعلى نفقات عسكرية في العالم "األوسط الشرق إنوقال التقرير 

  . الناتج المحلي للنفقات العسكريةإجمالي من 2005عام 
 على الشعب الفلسطيني فقد بلغ عدد الوفيات منذ انتفاضة األثرالصراع كان له بالغ "أن ير التقروسجل 

 الذين يعيشون في فقر مدقع في عام األشخاص شخص كما تزايد عدد آالف أكثر من أربعة 2000عام 
 الفلسطينية في المناطق التي تأثرت األسر من %42كما يعاني نحو "  من مليون شخصألكثر 2006

 للصراع هو  تدميراًاألكثرالتأثير "وتابع أن  .الجدار الفاصل من مشكالت في الوصول للخدمات الصحيةب
  ."انهيار المؤسسات الفلسطينية

 أن الصراع في  مليار دوالر مضيفا52ًوقدر التقرير تكلفة التغيير بالنسبة للعرب وأرباح السالم بمبلغ 
من محركات  "%50 و30 يتحمل بين إذ" كثير من الظاهرأكثر ب" كلف اقتصاد العالم األوسطالشرق 
  ." وارتفاع أسعار النفطاإلرهاب والحرب ضد اإلرهاب

  23/7/2010وكالة رويترز، 
  
  

  ماذا عن تعديل بقية القوانين المجحفة بحق الالجئين الفلسطينيين؟ .54
   العربأسامة إبراهيم

ة االجانـب الموجـودين علـى االرض اللبنانيـة،          اعتبرت التشريعات اللبنانية الفلسطيني أجنبياً مثل بقي      
يعد أجنبياً بالمعنى   «: فقد عّرف القانون اللبناني االجنبي بأنه     . متجاوزة اتفاقية وبروتوكول الدار البيضاء    
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وقد صدر عـن وزيـر      . »المقصود بهذا القانون كل شخص حقيقي أو معنوي من غير التابعية اللبنانية           
على الرعايا غير   «: ، الذي نص في مادته االولى     1962 آب   2 تاريخ   319لرقم  الداخلية اللبناني القرار ا   

اللبنانيين الموجودين حالياً في لبنان أن يصححوا أوضاعهم من حيث االقامة وأن يدخلوا في إحدى الفئات                
 وقد أدخلت هذه المادة الفلسطينيين في الفئة الثالثة التي نـصت علـى تعـداد أفرادهـا                . »الخمس التالية 

أجانب ال يحملون الوثائق من بلدانهم االصلية، ويقيمون في لبنان بموجـب بطاقـات إقامـة                «بوصفهم  
صادرة عن مديرية األمن العام، أو بطاقات هوية صادرة عن المديرية العامة إلدارة شؤون الالجئين في                

تسن لهـم تـشريعات     فتكون بذلك تعاملت مع الفلسطينيين بوصفهم فئة من فئات األجانب الذين            . »لبنان
تمييزية وتصنيفية العتبارات سياسية، مرجعها االعتقاد بخطر الوجود الفلسطيني فـي لبنـان والمـس                

وبالرغم من أن بروتوكول معاملة الالجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة،          . بالتكوينات الطائفية اللبنانية  
، قد جاء بعد قرار وزير داخليـة لبنـان          1965 أيلول   11أي بروتوكول الدار البيضاء الصادر في يوم        

، إال ان الحكومة اللبنانية قد ابدت تحفظات في مـذكرة التوقيـع علـى               1962 آب   2 بتاريخ   319الرقم  
  . 1966 آب 3البروتوكول بتاريخ 

وقد أدت تلك التحفظات عملياً إلى تقويض المضامين الرئيسية للبروتوكول، كوجوب منح سلطات الدول              
فلسطينيين وثائق صالحة لسفرهم وعلى السلطات المختصة أينما وجدت صرف هذه الوثـائق             المضيفة ال 

وتجديدها بغير تأخير وفقاً لما جاء في الفقرة الرابعة منه، ووجوب معاملـة حملـة وثـائق الالجئـين                   
الخامـسة  كما جاء في الفقرة     » معاملة رعايا دول الجامعة العربية بشأن التأشيرات واإلقامة       «الفلسطينيين  

منه، ووجوب تطبيق حق خروج الالجئين الفلسطينيين من لبنان والعودة إليه في أي وقت كان الموجودة                
فقد اشترطت الحكومة اللبنانية أن يكون دخول الفلسطينيين مقروناً بتطبيقه في الـدول             . بالفقرة الثانية منه  

واشـتراط  . »واالنظمة المرعية االجـراء   اسوة باللبنانيين وضمن نطاق القوانين      «: االجنبية تحت عبارة  
أمـا  . »الحصول مسبقاً على سمة دخول من السلطات اللبنانية المختصة للدخول إلى االراضي اللبنانية            «

بالنسبة لخروجهم من االراضي اللبنانية فيتعين على الالجئين الفلسطينيين الحصول أوالً علـى تأشـيرة               
أما بالنسبة لالجئـين    . تثبت على وثيقة السفر أو جواز المرور      خروج مع عودة من مديرية االمن العام،        

، فعليهم قبل عودتهم الحصول علـى       1995 حزيران   1الفلسطينيين في لبنان الذين كانوا خارج لبنان في         
ويستثنى مـن ذلـك الالجئـون       . تأشيرة دخول من البعثة الدبلوماسية اللبنانية لدى البلد الذي يقيمون به          

  .  لبنان والمقيمون بسورياالفلسطينيون من
 11614 مـن المرسـوم رقـم        1من جهة اخرى، جاء تعديل مجحف بحق الفلسطينيين ورد على المادة            

ال يجوز تملك اي حق عيني من أي نـوع          «:  ينص على أنه   296 في القانون الرقم     4/1/1969المؤرخ  
إذا كان التملك يتعارض    كان، ألي شخص ال يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو ألي شخص               

فبالرغم من أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان تم تسجيلهم لدى          . »مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين     
وزارة الداخلية اللبنانية، ومنحوا من جانبها أوراقاً تثبت جنسيتهم الفلسطينية، فإن هـؤالء عمليـاً يميـز                 

عتراف بالجنسية الفلسطينية ليس دولياً، وأكثر من ذلـك  ضدهم بمنعهم من حق التملك، على اساس أن اال       
 اصدرت مديرية االمن العام اللبناني صيغة       1/7/2001فمن اجل عدم االعتراف بمفاعيل جنسيتهم بتاريخ      

  . معدلة من وثيقة السفر لالجئين الفلسطينيين ألغت من نصوصها اعتماد بند الجنسية الفلسطينية
م التعديالت المستحدثة للتضييق على الالجئين الفلسطينيين في لبنان هـي           أضف الى ما تقدم، فإن من أه      

كل اجنبـي  « من قانون العقوبات التي تنص على ان     88المتعلقة بالحكم باإلبعاد والواردة في نص المادة        
كن أو عديم الجنسية، حكم عليه بعقوبة جنائية يطرد حكماً من لبنان، واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فال يم                 

ويقضي االخراج من البالد مؤبداًً أو لمدة تتـراوح بـين   . طرده إال في الحاالت التي ينص عليها القانون 
كل أجنبي حكم عليه بعقوبـة      «: ، بينما كان هذا النص سابقاً على النحو التالي        »ثالث وخمس عشرة سنة   

حكم عليه بعقوبة جناحية فال     واذا  . جنائية يمكن طرده من االرض اللبنانية بموجب فقرة خاصة في الحكم          



  

  

 
 

  

            26 ص                                     1890:         العدد       24/8/2010الثالثاء  :التاريخ

ويقضي باالخراج من البالد مؤبداً أو لمدة تـراوح         . يمكن طرده إال في الحاالت التي ينص عليها القانون        
فبهذا التعديل أصبح طرد االجنبي حكمياً في حال ارتكابه جنايـة، كمـا             . »بين ثالث وخمس عشرة سنة    

جئ الفلسطيني في لبنان، يعتبر في نظر القانون عـديم          اضيفت اليه عبارة عديم الجنسية، باعتبار أن الال       
  . الجنسية ومن االجانب الذين ليس لهم حقوق

 آب  3وأخيراً ال بد لنا من ذكر التحفظ المجحف على وثيقة توقيع وقبول بروتوكول الدار البيضاء بتاريخ                 
عطـاء الفلـسطينيين    سماح الجمهورية اللبنانية االجتماعيـة واالقتـصادية، بإ       «: ، بخصوص 1966عام  

فقد جاء تطبيق هذا الـتحفظ      . »المقيمين حالياً في أراضيها الحق في العمل واالستخدام أسوةً بالمواطنين         
تارة، والحفاظ علـى    » التوطين«غايةً في القسوة والتمييز ضد الالجئ الفلسطيني، تحت زعم الخشية من            

 الجمعيات وامتالك وسـائل إعـالم أمـران         ، تارة أخرى، حتى أن إنشاء     »التوازن المجتمعي الطائفي  «
محظوران على الفلسطينيين، ما يعني أن تطبيق هذه التحفظات قادت الدولة اللبنانية إلى قوانين واجراءت               

  . تمييزية ومجحفة بحق الالجئين الفلسطينيين تفوق تلك التي يتم فرضها على األجانب
  24/8/2010، السفير، بيروت

  
  مشاركة بالمفاوضات المباشرة أمر ممكن وضروريإعادة النظر بقرار ال .55

  هاني المصري
سأضع جانباً االدعاءات المضللة لتبرير القرار الفلسطيني بالمشاركة بالمفاوضات المباشرة والتي روجت            
ان الواليات المتحدة االميركية ستقطع عالقاتها مع السلطة، وان اوروبا والمجتمـع الـدولي سـيوقفوننا                

ا إذا لم توافق على المفاوضات المباشرة، وهذا ما نفاه نـاطق باسـم اإلدارة األميركيـة                 المساعدات عنه 
كما نفاها متحدث باسم االتحاد األوروبي قال إن المـساعدات غيـر          . معتبراً ان هذه االقوال منافية للعقل     

ية ولكن  صحيح ان هناك ضغوطات اميركية ودول     . مرتبطة بالموقف الفلسطيني من المفاوضات المباشرة     
فالسلطة الملتزمة باالتفاقـات مـصلحة اميركيـة ودوليـة          . جرى تهويل كبير لها ألمر في نفس يعقوب       

  ".حماس"واسرائيلية وال يمكن مقاطعتها ودفعها لالنهيار ورمي كل الفلسطينيين تحت قيادة 
عد ان ضـمنت الحـد      سأضع جانباً أيضا الزعم بأن القيادة الفلسطينية قبلت الدعوة االميركية للمشاركة ب           

االدنى من المرجعيات والضمانات من خالل بيان اللجنة الرباعية الدولية والضمانات االميركيـة التـي               
فـال  . تضمنتها الرسائل التي ارسلها الرئيس األميركي للقيادة الفلسطينية، ألنها ادعاءات غير صـحيحة            

لرباعية مجرد تخريجة لتبريـر المـشاركة       الرسائل االميركية حملت اية ضمانات حقيقية وبيان اللجنة ا        
الفلسطينية، وهو تراجع ملموس عن المرجعيات الدولية، ويمثل تنازالً مجانياً بدون مقابل، وخصوصاً ان              
اسرائيل لم توافق عليه، ولم تشر اليه الدعوة االميركية التي نصت على تلبية مفاوضات مباشرة بـدون                 

  .ئيليةشروط مسبقة،اي وفقاً للشروط االسرا
  .التي يقدمها أنصار المشاركة بالمفاوضات" الوجيهة"بعد ذلك سأتوقف امام االدعاءات 

أهم حجة تظهر باالعتراف بأن المفاوضات المباشرة خيار سيئ ولكنه اقل سوءا من عـدم المـشاركة،                 
ـ                 ع القـوى   خصوصا أننا ال نملك بديال آخر، لذلك علينا ان نستمر بالعمل في اطار الشرعية الدولية وم

فإذا توصلنا إلى حل جيد نكون قـد        . المؤثرة على القرار الدولي رغم انعدام الفرص بالتوصل الى الحل         
  .أنجزنا، وإذا فشلت المفاوضات تتحمل إسرائيل المسؤولية

التي يسوقها هؤالء هي ان االستيطان وكل ما تقوم به اسرائيل سيستمر، سواء اذا              " الوجيهة"الحجة الثانية   
وبالتالي لن نخسر شيئا اضافيا اذا شاركنا في المفاوضات، بينما إذا لـم             . ناك مفاوضات او لم تكن    كان ه 

  .نشارك سنخسر الدعم الدولي وستتأثر العالقات الفلسطينية مع األطراف الفاعلة دولياً
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وضـات،  مسألة غياب البديل حجة تبدو وجيهة ومقنعة، فال يوجد لدى القيادة الفلسطينية بديل عـن المفا               
والرئيس أبو مازن يردد دائما بان البديل عن المفاوضات وعن فـشل المفاوضـات هـو المزيـد مـن                    

  .المفاوضات
 حتى اآلن، لم يكن ذلك جراء رفض هذا الطريـق،           2008حتى عندما توقفت المفاوضات منذ نهاية عام        

 الستئناف المفاوضات   ولم يؤد توقف المفاوضات الى البحث الجدي عن طريق آخر، بل كانت المحاوالت            
وعندما فشلت هذه الجهود تمت الموافقة الفلسطينية علـى         . مستمرة، مع السعي لتحسين شروط انطالقها     

المشاركة بالمفاوضات المباشرة بدون ضمان اي شيء سوى أن يكون التفاوض سيد نفـسه، أي وضـع                 
  .المفاوض الفلسطيني فريسة للمفاوض اإلسرائيلي

ن يحققه المفاوض الفلسطيني كان يمكن أن يحققـه قبـل عودتـه الـى طاولـة                 فأقصى ما كان يمكن أ    
  .المفاوضات، أما بعد موافقته على المشاركة فقد أصبح ضعيفاً أكثر

لماذا ؟ ألنها ألقت البديل ومقتنعة بعدم وجود بـديل،          :نعم ال يوجد بديل لدى القيادة الفلسطينية، والسؤال         
  .من شأنه ان يبلور بديالًفهي أحرقت أوراق البديل وكل ما 

فالبديل ال يهبط من السماء، وإنما البديل يبنى خطوة خطوة، وهو بحاجة الـى تـوفر اإلرادة الـسياسية                   
الالزمة لبنائه، ومن ال يملك بديالً فعالً فعليه أن يوافق عاجالً أم آجالً على ما يطرحه عليـه العـدو او                     

  .يار الوحيد المتاح فبدون بديل يكون االستسالم هو الخ. الخصم 
سألني صحافي ما اسوأ ما يمكن ان يحدث في المفاوضات المباشرة القادمة، قلت إن اسوأ شيء ليس ان                  
تدور في حلقة مفرغة مثل سابقاتها، او ان تنهار، وانما ان تتوصل الى اتفاق ألنه سـيكون بالـضرورة                   

ل بات قائما اآلن، وإن لم يصبح مرجحـاً،         وهذا االحتما . سيئا ويجسد احد سيناريوهات الحل االسرائيلي     
  .ألن إسرائيل غير جاهزة ألي حل حتى ولو كان ضمن السيناريوهات المفضلة لديها

أن الحل السيئ، الذي ينتقص من الحقوق الفلسطينية اصبح ممكناً ألن اإلدارة األميركية الحالية مقتنعـة                
 مثلما فعلت االدارات األميركية السابقة، ولكن       بضرورة التوصل الى حل للصراع وعدم االكتفاء بادارته       

هذه الرغبة األميركية للحل ال يجب ان تفرح أحداً، بل أنها إذا لم يكن هناك بـديل فلـسطيني ضـاغط،                
ستصب في مصلحة الحل اإلسرائيلي مثلما حدث بعد تراجع إدارة أوباما عن وعودها وأخذت بممارسـة                

  .لمشاركة بالمفاوضات المباشرة وفقا للشروط االسرائيلية الضغط على الرئيس ابو مازن ليقبل ا
فاإلدارة األميركية ستفضل عندما تواجه المفاوضات القادمة أزمة ان تمارس الضغط مرة اخـرى علـى    

لقد اصبح هناك خشية من ان تتنازل القيادة الفلسطينية مثلما فعلت بالنـسبة             . الطرف الفلسطيني الضعيف  
  .فهي يمكن ان تقبل الحل السيئللمفاوضات المباشرة، 

وألن العرب "وستظهر ابواق جاهزة لتبرير ذلك بحجة أن شيئاً أفضل من ال شيء، و ألنه ال يوجد بديل،                  
مثلما صرح مسؤول فلسطيني رفيع لم يعرف عـن         " حركة فتح خذلت ابو مازن    "و" العالم خذلنا "و" خذلونا

  !!نفسه عشية اتخاذ قرار المشاركة لتبريره
 بديل ومقدماته قائمة على األرض تظهر باالنتقادات الدولية الواسعة إلسرائيل وبالمقاومة الـشعبية              هناك

القابلة لالتساع، ومقاطعة البضائع اإلسرائيلية خصوصاً بضائع المـستوطنات، والمقاطعـة األكاديميـة             
أن يتبلور هذا البديل ويصبح     ويمكن  . الدولية، وبداية تفعيل التقارير الدولية التي تطالب بمحاكمة إسرائيل        

فاعالً جداً إذا كان هناك إرادة للسير فيه، وهو يستند الى اساس قوي جداً يتمثل في ان القضية الفلسطينية                   
عادلة، والى تفوقها االخالقي، والى ان الشرعية الدولية تضمن الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، وان               

لية وطول الزمن مصمم على انتزاع حقوقـه ومتمـسك بهويتـه            الشعب الفلسطيني رغم التضحيات الغا    
  .وووجوده على ارضه ووطنه، وان له احتياطي استراتيجي للدعم العربي والدولي
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إن المشاركة بالمفاوضات المباشرة تضرب إمكانية إيجاد البديل القادر على إنجـاز الحقـوق الوطنيـة                
 تطبيق مـشاريعها التوسـعية واالسـتيطانية، لـذلك          وتعطي السرائيل الغطاء والوقت الالزم الستكمال     

  .المفاوضات في الظروف الحالية هي خسارة صافية للفلسطينيين
. وإضافة لألسباب السابقة فان الموافقة الفلسطينية على المفاوضات تمت بـدون اتخـاذ قـرار قـانوني                

ية عـشر، واالجتمـاع ال      فالنصاب لم يتوفر في االجتماع األخير، فقد حضر تسعة أعضاء فقط من ثمان            
إن هذا يمس بشرعية القرار ويـضرب مـصداقية         . يكون قانونيا وفقا لنظام المنظمة إال بحضور الثلثين       

مؤسسات المنظمة التي تتخذ القرارات بعيدا عنها في لجنة المتابعة تارة، واللجنة الرباعية تارة، واإلدارة               
ور، وهذا يهدد بالقضاء على ما تبقى مـن دورهـا،           األميركية دوماً ، واصبحت المنظمة مثل شاهد الز       
  .وينثر بذورا جديدة للخالف واالنقسام بين الفلسطينيين

إن المشاركة في المفاوضات وفقا للشروط اإلسرائيلية تقوي موقف حكومة نتنيـاهو وتجعلهـا تـستفرد                
 تقوم به من خلـق حقـائق   بالفلسطينيين وتستخدم المفاوضات لإليحاء بأنها تريد السالم وللتغطية على ما      

  .احتاللية على األرض، ولقطع الطريق على بروز الخيارات والجهود والمبادرات والبدائل األخرى
المفاوضات القادمة ستحيد المجتمع الدولي في وقت الفلسطينيون احوج ما يكونون الكبر دور دولي، ألن               

إطار دولي وبمـشاركة دوليـة فاعلـة        أية مفاوضات حتى تنجح في إنهاء االحتالل يجب أن تكون في            
وبضمانات دولية وباالستناد إلى المرجعية الدولية، وليس الى بيان أنابوليس وخارطـة الطريـق وبيـان     

  .اللجنة الرباعية ورسالة الدعوة األميركية 
لتـي  ولن يحقق سوى بقاء القيادة الحالية والسلطة في ظل القيود المجحفة ا           " يبرره"إن قرار المشاركة ال     

  .تقيدها، في حين أن القيادة والسلطة يفترض ان يكونا مجرد وسائل لخدمة القضية والحقوق
  !!بداية االنهيار الكبير....إن المقايضة بين القضية والسلطة بداية النهاية

ما زلنا على البر، ويمكن إعادة النظر بقرار المشاركة ألن إسرائيل لم تلتزم بأي شـيء، حتـى ببيـان                    
ة، وتعلن شروطها واستمرارها بتطبيق المخططات التوسعية واالسـتيطانية والعنـصرية رغـم             الرباعي

  !!.موافقتها على المشاركة بالمفاوضات الثنائية المباشرة 
  24/8/2010، األيام، رام اهللا

  
  وال شرعية.. ال مرجعية .56

  عبد الباري عطوان
طينية في رام اهللا، والرجل ينقض تعهداتـه،  منذ ان تسلم الرئيس محمود عباس مهامه رئيسا للسلطة الفلس 

واقواله، الواحد تلو اآلخر، األمر الذي دمر مصداقيته، والشعب الفلسطيني بأسره في نظر العرب والعالم               
  .على حد سواء

.. الرئيس عباس تعهد بعدم الذهاب الى المفاوضات بعد مؤتمر انابوليس في ظل اسـتمرار االسـتيطان               
نتقل من المفاوضات غير المباشرة الى المباشرة اال اذا تحقق تقدم في االولى، وها              وقال انه لن ي   . وذهب

  .هو يستعد لشد الرحال الى واشنطن االسبوع المقبل دون تلبية اي من شروطه
ال نعرف كيف يطالب الرئيس عباس بمرجعية للمفاوضات الذاهب اليها، وهو في األساس بال مرجعيـة،                

هو ال يحترمها، وال يحترم اعضاءها، وال قراراتها، وال نبالغ اذا قلنـا انـه ال                وان كانت هناك واحدة، ف    
  .يحترم الشعب الفلسطيني وآراءه، هذا اذا اعترف في االساس بان هذا الشعب موجود

في الماضي، والقريب منه خاصة، كان الرئيس عباس يلجأ الـى اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر                   
الحيتها، وال نقول الى المجلسين الوطني والمركزي على عيوبهما الستصدار قرار           الفلسطينية المنتهية ص  

يبرر ذهابه الى المفاوضات واالستجابة للضغوط االمريكية، ولكن حتى هذه الخطوة الشكلية، لـم يعـد                
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يلتزم بها او يلجأ اليها، وأصبح يقرر وحده مصير الشعب الفلسطيني، ويتفاوض وربما يوقع اتفاق سالم                
  .باسمه

' فلـسطين 'تسعة فقط من اعضاء اللجنة التنفيذية حضروا االجتماع االخير، ورغم ذلك قدم لنا تلفزيـون                
الرسمي لقطة لغرفة مزدحمة بالمشاركين يترأسهم السيد عباس لاليحاء بان النصاب مكتمـل، والقـرار               

لـسطيني، وبـصفة    شرعي، في واحدة من اخطر عمليات النصب السياسي التي يتعرض لها الشعب الف            
  .مستمرة، هذه االيام

فاذا كان الرئيس عباس ال يحظى بدعم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، وبقايا              
جبهتي التحرير العربية، والفلسطينية، عالوة على فصائل دمشق العشرة، ومن بينهـا حمـاس والجهـاد             

لمقاومة في قطاع غزة، وفوق هذا وذاك المنتدى االقتصادي         االسالمي، والقيادة العامة، ومعظم حركات ا     
فمن الذي يحظى بدعمهم اذن؟ ويذهب لتمثيلهم في هذه         ) الكومباردور او نادي رجال االعمال    (الفلسطيني  
  المفاوضات؟

' ' '  
بعد يوم من الموافقة على الذهاب الى واشنطن، جرى تسريب انباء عن غضب الرئيس عباس من بيـان                  

هيالري كلينتون التي اكدت فيه ان المفاوضات ستتم دون اي شروط مسبقة، مرددة حرفيا مطالب               السيدة  
مـن  ) اختلفت التسريبات حـول عـددها  (بنيامين نتنياهو، وقيل ان ثورة غضبه هذه هدأت بعد مكالمات        

ـ                  ى الخارجية االمريكية، ليخرج علينا الدكتور صائب عريقات بالقول إن الرئيس عبـاس لـن يعـود ال
  .المفاوضات اذا ما جرى بناء حجر واحد في اي مستوطنة اسرائيلية

والتي كان آخرهـا قبـل ايـام        ) جمع لن النافية والناصبة   (السابقة  ' اللنات'الدكتور عريقات ينسى جميع     
معدودة، ولم يجف حبرها بعد، حول الشروط الفلسطينية، ويمكن العودة اليها، وعلـى لـساني الـرئيس                 

  .'اليوتيوب' عريقات، بالصوت والصورة، على موقع عباس والدكتور
كبيرة ' نعم'فلسطينية اكثر من ايام، واحيانا ساعات معدودة، لتستبدل بكلمة          ' لن'فلم يحدث ان عمرت اي      

  .ملحقة بمسلسل طويل من الشروحات والتبريرات الساذجة وغير المقنعة بالتالي
تراجع عن شرط من شروطه، أو كلها، والعودة الـى          فليس صدفة انه في كل مرة يقرر الرئيس عباس ال         
ونقرأ تقارير مطولة حول العجز في      ) ألف موظف 160(المفاوضات، تتأخر رواتب الموظفين في السلطة       

الميزانية وضخامته، والتهديد بعدم دفع رواتب االشهر المقبلة، اذا لم تؤخذ المطالـب االمريكيـة بعـين                 
  .االعتبار
' عبيـد الرواتـب  'ة يتمثل في تحويلها ابناء الضفة وجـزءاً مـن القطـاع الـى       السلط' انجازات'أخطر  

وما نخشاه ان تؤدي هذه العبودية الى التنازل عـن          . شهرية في هذا المضمار   ' ابتزاز'واخضاعهم لعملية   
  .كل فلسطين او ما تبقى منها

' ' '  
تبناه، هو مسح فصل مشرف مـن       السالم االقتصادي ومنظريه ومنفذيه، والسلطة التي ت      ' انجازات'أخطر  

  .'الخبز مع الكرامة'تاريخ الشعب الفلسطيني، وهو مرحلة ما قبل مجيء السلطة، عنوانه االبرز 
فالجيل الجديد من ابناء الضفة ال يعرف االنتفاضة، وال اي خيارات اخرى للـشعب الفلـسطيني غيـر                  

جديد ال يعرف ان اوضاع آبائه قبـل        الجيل ال . المفاوضات الستمرار الحصول على المرتب آخر الشهر      
احـتالل اسـرائيلي    : مجيء السلطة كانت افضل كثيراً من الوضع الراهن، حيث كانت األمور واضحة           

  .وشعب يقاومه بشراسة
ويتصدون بشراسة ألي   ) مستوطنيه وراحتهم (اآلن هناك احتالل، ووكالء محليون له، يسهرون على أمن          

جهم حتى من خالل األذان او ترتيل آيات من الذكر الحكيم عبر مآذن             من يتطاول عليهم، او يحاول ازعا     
رأينا قوات األمن الفلسطينية تشكل امتداداً لألجهزة االمنية االسرائيلية، وتنسق معها ضد شعبها             . المساجد
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الب تلبية لمط ' فتاوى'او فئة منه تفكر بالعودة الى ثوابت ما قبل السلطة، وشاهدنا وزيراً لالوقاف يصدر               
  .المستوطنين وليس للتحريض على مقاومة االحتالل مثلما يقتضي الشرع والمنطق

نتنياهو يكذب على الجميع، عرباً كانوا او امريكيين، ولكنه ال يكذب، بل ال يجرؤ علـى الكـذب علـى                    
 حلفائه في االئتالف الحاكم، او على االسرائيليين، الن هناك من يحاسبه ويحصي عليه انفاسه، ويـسحب               

الثقة بحكمه اذا لم يلتزم بالبرنامج االنتخابي الذي اوصله الى سدة الحكم، بينما ليس هناك مـن يحاسـب                   
الرئيس عباس، او يذكره ببرنامج انتخابي او يسحب الثقة من رئاسته، فقد انتهـت هـذه الرئاسـة منـذ             

ه باالجماع ويتمتـع    عامين، ولم يتغير اي شيء، وما زال الرجل يتصرف وكأن الشعب الفلسطيني انتخب            
  .بتفويض ابدي مفتوح

' ' '  
البيت األبيض يعرف هذه الحقائق جيداً، مثلما يعرف تفاصيل عملية اتخاذ القرار في السلطة، والمحيطين               

، ولذلك يمارس ضغوطه، او يصدر اوامره وهو        )ال نقاط قوة لديهم   (بالرئيس ونقاط ضعفهم واحداً واحداً      
  .او تردد' ولكن'دون اي مطمئن للتجاوب معها فوراً 

سياسية جديدة للقضية الفلسطينية، واذالل جديد للسلطة، وسط مباركة من بعض قـادة             ' مجزرة'نحن امام   
االعتدال العرب سيجد الرئيس عباس نفسه في معيتهم في واشنطن، ربما لتشجيعه لكي تكون مـصافحته                

رة في واشنطن لتسجيل وبث هذا االختـراق        لنتنياهو اكثر حرارة امام عدسات التلفزة التي ستكون حاض        
  .الكبير في عملية السالم

لن نضيف جديداً اذا قلنا ان هذه المفاوضات لن تتمخض عن تسوية عادلة او غير عادلة، الن كل هـذا                    
العرض هدفه تهيئة المسرح لحرب اخرى، ضد بالد اسالمية اخرى، مجتمعة او منفردة، تتصدر جدول               

  .ريكية وحليفتها اسرائيلاهتمام االدارة االم
 1991اسحق شامير رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق، قال انه ذاهب الى مؤتمر مدريد للـسالم عـام                 

الذي انعقد للتغطية على تدمير العراق وقتل مئات اآلالف من ابنائه، للتفاوض مع العـرب ألكثـر مـن                   
  .ارض اسرائيل الكبرىعشرين عاماً قادمة دون تقديم اي تنازل لهم عن اي شبر من 

فبعد عام تقريباً   ' نبوءة شامير تحققت  '. من المفارقة ان ذراع شامير االيمن في مؤتمر مدريد كان نتنياهو          
تدخل مفاوضات السالم بين العرب واالسرائيليين عامها العشرين، والنتائج على االرض معروفة للجميع             

  .وال تحتاج الى شرح
قبلوا ' عبيد الرواتب 'ب استاذه ومعلمه شامير، وسيحقق ما يريد طالما ان          نتنياهو سيواصل السير على در    

بالسالم االقتصادي، وفضلوا الخبز على الكرامة، ونسوا او تناسوا انهم ابناء اعظم انتفاضة في التـاريخ                
  .الحديث

  24/8/2010، القدس العربي، لندن
  

  ..!خيارات العرب في مواجهة شروط نتنياهو .57
  نواف الزرو 

واضح ان نتنياهو نجح مرة اخرى في حشر الفلسطينيين والعرب في مأزق تفاوضي صعب جدا ، فبعد                 ال
ان اجبرهم على اسقاط كل الشروط المسبقة للمفاوضات المباشرة ، حتـى ابـسطها المتعلقـة بتجميـد                  

هو الجميـع  االستيطان ، وبعد ان نجح عبر االدارة االميركية بجر الجميع الى المفاوضات ، يفاجىء نتنيا           
يرفض البحث  "فنشرت الصحف العبرية على لسانه انه       . ايضا باعالن شروطه هو للمفاوضات والتسوية     

في حدود الدولة الفلسطينية العتيدة قبل حسم قضية الترتيبات األمنية ، إذ يطالب بدولة منزوعة الـسالح                 
إن "موظفين كبار قـولهم   عن 2010 ـ  8 ـ  22، ونقلت صحيفة هآرتس " ومراقبة دولية على الحدود

نتنياهو أبلغ الرئيس األميركي ، باراك أوباما ، ووزيرة الخارجية ، هيالري كلينتون ، والمبعوث جورج                
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إن "، واعلن نتنياهو أمام وزرائه      " الحدود سترسم وفق الترتيبات األمنية التي سيحصل عليها       "ميتشل ، إن    
تحقيق الترتيبات األمنية اإلسـرائيلية ،      : رام االتفاق هي  هناك ثالثة أسس تتمسك بها إسرائيل من أجل إب        

أن هـذا   "، مشيرا إلـى     " واعتراف فلسطيني بإسرائيل دولة لليهود ، وأن يشكل هذا االتفاق نهاية للنزاع           
  ".االتفاق صعب جدا لكنه ممكن

ة ال تتجاوز   ان التوقعات من المفاوضات المتجدد    : "، ألوف بن ، كتب    " هآرتس"المحلل السياسي لصحيفة    
الصفر ، وغالبية الجمهور اإلسرائيلي ال يهمها الفلسطينيين ، وإنما تكتفي بالتهدئة األمنية ، وقالئل هـم                 

 األقلية يعتقدون أن نتنياهو غير جدي في المفاوضات ويريد كسب           -وهؤالء  . المعنيون بالعملية السياسية  
 ان الترتيبات االمنية سـتكون اول قـضية         "واالوضح واالخطر ". الوقت فقط من خالل مفاوضات واهية     

ان اسرائيل ستطالب ببقاء غور     "، و " تطلب اسرائيل بحثها في اطار المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين        
االردن وقمم الجبال المطلة عليه تحت سيطرتها لضمان مراقبة المجال الجوي االسرائيلي والتأكـد مـن                

  ".ين الى اراضي الدولة الفلسطينية المستقبليةعدم تهريب وسائل قتالية وتسلل مقاتل
بعد عام ونـصف مـن الجمـود        : "يكثف المراسل السياسي لصحيفة هآرتس ، براك رافيد المشهد قائال         

السياسي والعزلة المتزايدة إلسرائيل ، يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسجيل أول إنجاز سياسي له               
المباشرة مع السلطة الفلسطينية التي ستتجدد في الثـاني مـن ايلـول             المفاوضات  . ، وإن كان متواضعاً   

المقبل في واشنطن ، ستنطلق وفق الشروط التي أصر عليها نتنياهو ، رغم ذلـك ، فـإن المفاوضـات                    
، " ستكون التحدي الحقيق أمام نتنياهو عندما سيطالب بإتخاذ قرارات حاسمة فـي القـضايا الجوهريـة               

ير لنتنياهو في األشهر األخيرة يكمن في أنه نجح في تغيير مسار الضغط األميركي              اإلنجاز الكب : "مضيفا
، فبعد أكثر من عام ضغط كبير على نتنياهو من قبل أوباما ، بدأ الرئيس األميركية بتفعيل ضـغوطات                   

أنـه بمـساعدة ضـغط      "، مؤكدا   " على رئيس السلطة محمود عباس كي يدخل في المفاوضات المباشرة         
األميركي الذي كان يبحث عن انجاز دبلوماسي في الشرق األوسط ، تمكن نتنياهو من إنجاز ما                الرئيس  

يرغب وهو اعالن أميركي بأن المفاوضات المباشرة ستجري دون شروط مسبقة ، وبهذا اإلعالن مـن                
قبل وزيرة الخارجية األميركية ، هيالري كلينتون ، وضعت حـداً للمطالـب الفلـسطينية بـأن تكـون            

اذن ، المشهد واضح تماما ، ومع ذلك        ". 1967لمفاوضات على اساس اقامة الدولة الفلسطينية في حدود         ا
السـس  " قلقها البـالغ مـن التفـسير االسـرائيلي        "يرتبك العرب في الرد ، فتعبر الجامعة العربية عن          

ـ   ـ  8 ـ  22 األحد المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين التي ستنطلق في الثاني من ايلول في واشنطن 
الذي ) للمرجعية(تعبر عن قلقلها البالغ من تفسير اسرائيل        " ، وتقول الجامعة العربية في بيان انها         2010"

ان يؤدي الى الـدخول     "هذا التفسير االسرائيلي    " من شأن "ان  :"، مضيفة " تدخل على اساسها المفاوضات   
لهدف المطلوب وتدعو الدول العربية وكافـة       مرة اخرى في دارة مفرغة من المفاوضات التي ال تحقق ا          

؟ ،  ...وكأن هذه المفاوضات لم تدخل اصال منذ سنوات الى دارة مفرغـة           ". الدول المعنية الى التنبه لذلك    
  ؟،...او كأنها خرجت منها لتعود اليها

الى كل ذلك ، ففي ضوء كل المؤشرات والمعطيات المتراكمة يوماً عن يوم بـات واضـحاً أن عمليـة                    
المفاوضات سقطت في مأزق بالغ التعقيد ودخلت في نفق مظلم مقفل ال مخرج له إال بمعجزة لن تتـأتى                   
في ظل مرحلة ال تعرف المعجزات وال يقوى أحد على اجتراحها في ظل غياب الوزن العربي ، وسقوط                  

  .المصداقية لدى األطراف المعنية أمريكية أو بريطانية أو إسرائيلية
أنه سوف يجعل العودة إلى المفاوضات مطلباً فلسطينياً ، وأنه قـد يـستجيب              "اراً مؤكداً   أعلن نتنياهو مر  

لعل . ؟، فإلى ماذا يستند هذا المنطق المتعجرف؟      ..أوال يستجيب لهذا المطلب وفق شروطه وعلى مزاجه       
ئيـة  في مقدمة الحقائق أن نتنياهو شخصياً يشكل خالصة الفكر الصهيوني الموغل في التطـرف والعدا              

 ، ويشكل رمزاً للتيار اليميني العنصري الجارف في المجتمع          - االغيار هنا هم العرب      -و  " األغيار"لـ
ولعل في مقدمة الحقائق كذلك أن لدى نتنياهو برنامج عمل وخططاً وآليات وإمكانات للتنفيذ              . اإلسرائيلي
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لية المختلفـة برلمانيـة وحزبيـة    تقف وراءها حكومة إسرائيل القائمة وتقف وراءها المؤسسات اإلسرائي   
  .وعسكرية وأمنية وأكاديمية وغيرها

ولعل من أهم الحقائق أيضاً أن لدى نتنياهو الءات رافضة واضحة حاسمة يتحصن ويتمتـرس وراءهـا                 
مكـان تحـت    "بمنتهى التحدي واالستهتار والعجرفة مستنداً إلى حد كبير إلى مقولته المشهورة في كتابة              

ولعـل  ". ما استخدمت إسرائيل القوة ضد العرب كلما رضخوا وتأقلموا مع األمر الواقع           إنه كل ": "الشمس
من أهم وأخطر الحقائق الماثلة أمامنا أيضاً هي حقيقة الواقع العربي المفكك والمنقسم والضعيف والعاجز               

، وعلى ذلك   ...عن االرتقاء إلى مستوى وخطورة التحدي الصهيوني أو التحديات الكبيرة متعددة الجبهات           
فإن عملية السالم كما هو واضح هي أكذوبة كبرى ولذلك فإن الحديث عن إنقاذها هو حديث عبثي مبتذل                  

  ؟،..ال يعكس حقيقة ما يجري على األرض وال ما يجري وراء األكمة
نصرياً فالخالصة المكثفة المفيدة في هذا الصدد ، ان العرب يواجهون عملياً برنامجاً سياسياً أيديولوجياً ع              

 على تطبيقه ليـل نهـار   - امتدادا لسابقاتها -اغتصابياً تهويديا غاشماً تعمل الحكومة اإلسرائيلية الحالية     
وبال كلل أو ملل وبصورة مسعورة وفي سباق مع الزمن وعملية المفاوضات ، مستغلة في ذلك الخلـل                  

لحدود كـل طاقاتهـا وإمكاناتهـا       المفجع في موازين القوة وحالة العرب المزرية ، وموظفة إلى أقصى ا           
فالفلـسطينيون  . المالية ، السياسية ، العسكرية ، األمنية ، اإلعالمية على الصعيدين المحلـي والـدولي              

والعرب يواجهون برامج ومواقف والءات إسرائيلية صارخة ، ويواجهون جدالً إسرائيلياً عقيمـاً حـول               
لبناء المزيد والمزيد من حقائق األمر الواقع في أنحاء         عملية السالم المزعومة بغية كسب الوقت والزمن        

ورغـم  . القدس وفلسطين والمنطقة التي تنسف بالمحصلة كل مبررات وأسس ومصداقية عملية الـسالم            
" إنقاذ الـسالم  "و" المفاوضات"الجدل اإلسرائيلي المبيت فإن الفلسطينيين والعرب يصرون على التمسك ب         

... وهو الصراع علـى األرض      ...ور رغم الجميع هو نقيض السالم تماماً        في حين أن ما هو آخذ بالتبل      
  .والصراع على المستقبل...والصراع على الهوية واالنتماء 

وما هو آخذ بالتبلور والتكرس هو الصراع الملموس إن شئنا أم أبينا بين اإلرادة العربية فـي تحـصيل                   
  .ي المتعاظمالحقوق وبين مشروع االحتالل واالغتصاب اإلسرائيل

 في الداخل ، ويضر بحقوق الالجئين       48يهدد عرب   " يهودية إسرائيل "إن االعتراف ب  "يقول الفلسطينيون   
إن احتفاظ إسرائيل بكتل استيطانية في الضفة الغربية غير مقبول ، ويـصف عريقـات               "الفلسطينيين ، و  

ـ   اوضات فهو يعرف أن هذه الـشروط       إذا أراد المف  :"، مضيفا " اشتراطات ال مفاوضات  "تعليقات نتنياهو ب
إن السلطة ستغادر المفاوضات إذا استأنفت إسرائيل االستيطان في األراضـي           :"، مهددا " ال يمكن أن تقبل   

  ".الفلسطينية
ومن جهته قال الرئيس محمود عباس في رسائل وجهها إلى اللجنة الرباعية الدولية إن اسـتمرار بنـاء                  

  .ت وقف المفاوضات المباشرةالمستوطنات يعني أن إسرائيل قرر
 االلتزام بمرجعيات مجلس األمن     - حسب ما ذكرت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية         -وأكد في الرسائل    

والجمعية العامة وخريطة الطريق ومبادرة السالم العربية ومبادئ مؤتمر مدريد ، وأيضا بجدول أعمـال               
من والمياه واإلفراج عن المعتقلين ضمن سقف زمني ال         يشمل القدس والحدود واالستيطان والالجئين واأل     

  . شهرا12يتجاوز 
فهل تسير االمور واالرادات والقرارات الفلسطينية في هذا االتجاه الذي ذهب اليه عريقـات والـرئيس                

؟ في هذا الصدد فأن مـسألة الخيـارات والبـدائل           ...؟ وهل توفر الجامعة العربية المظلة لذلك      ...عباس
" عملية المفاوضـات والـسالم    "طرح نفسها في هذا المشهد بقوة متعاظمة ، وبالتالي فإن كانت            العربية ت 

تراوح مكانها وفي غرفة االنعاش ، وفقدت أسسها ومصداقيتها وبوصلتها ، فـإن ذلـك يـستدعي مـن                   
الفلسطينيين والعرب البحث عن خيارات واوراق اخرى اكثر فعالية وجـدوى مـع حكومـة نتنيـاهو ،                  

اع ما زال صراع وجود وأرض وهوية ومستقبل بين األمة العربية برمتها مـن جهـة ، ودولـة                   فالصر
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والصراع ما زال صراع الءات وخيارات ، يتوجب أن تـستعيد           ... االحتالل اإلسرائيلي من جهة أخرى    
اف إلـى   األمة العربية في إطاره إن عاجالً أم آجالً خياراتها القومية الصحيحة التي تقود في نهاية المط               

  . تحرير األرض والحقوق المغتصبة سليبة في فلسطين
  24/8/2010، الدستور، عمان

  
  

  نموذجان ومسؤولية .58
  حازم صاغّية

المقبـل  ) سبتمبر( اإلسرائيلّي المباشر في أيلول      -وصفت الصيغة التي استقّر عليها التفاوض الفلسطينّي        
وهذا ليس مبالغة في الوصـف، علـى        . امين نتانياهو بالنزول عند رغبات رئيس الحكومة االسرائيلّية بني      

  .رغم أّن المرحلة التي سبقت توحي بأّن رغبة الرئيس األميركّي باراك أوباما لم تكن هكذا
وقد أجمعت التحليالت على أّن انتصار الرغبة اإلسرائيلّية على مثيلتها األميركّية مـرّده إلـى عوامـل                 

) نـوفمبر (ال بانتخابات الكونغرس لمنتصف الوالية في تشرين الثاني         أميركّية محّددة، في عدادها االنشغ    
المقبل، وأوضاع الحرب المعقّدة والمكلفة في أفغانستان، وظروف االنسحاب من العـراق ومـا يرافقـه                

  .سياسّياً، ناهيك عن تطويق األزمة االقتصادّية وسط معارضة جمهورّية ضارية إلصالحات أوباما
فاالسـرائيلّيون، الـذين تجمـع      . افة العناصر األخرى التي ترتبط بالفاعلين اآلخرين      لكن، ال بّد من إض    

قيادتهم السياسّية الحالّية بين الصلف والعقل األمنّي الخالص، نجحوا في الحفاظ على قلعـتهم متماسـكة                
ة، وبعدما  على جبهتهم الجنوبيّ  » حماس«وقد تّم لهم هذا بعد وقف صواريخ        . ومستعّدة لالحتماالت جميعاً  

 حراسة حدودهم الشمالّية، فاستقّرت جبهتهم مع لبنان استقراراً نموذجّياً لم تعكّـره إالّ        1701تولّى القرار   
وغنّي عن القول إّن الفلسطينّيين قّدموا، وما زالوا يقّدمون، لوحة من التهافت يتـصّدرها              . شجرة العديسة 

سع يوماً بيوم ليحتـّل مـساحات جديـدة فـي الـسياسة             االنقسام ما بين سلطتي رام اهللا وغّزة والذي يتّ        
  .واالجتماع والثقافة وحتّى المشاعر

فـإذا صـّح التحليـل الـذي يقـول إّن           . إالّ أّن ما يفوق تلك العوامل المهّمة أهمّية يكمن في مكان آخر           
إسرائيل باتـت   االنسحاب من العراق سيكون تمهيداً لعمل ما ضّد إيران، تبّدى أّن الحاجة األميركّية إلى               

ففضالً عن أّن خياراً كهذا يزكّي، من حيث المبدأ، نظرّية          . تفوق الحاجة اإلسرائيلّية إلى الواليات المتّحدة     
ـ      » الحمائم«اإلسرائيلّيين على حساب نظرّية     » الصقور«  عـادت   67األميركّيين، يلوح كأّن نمـوذج الـ

مقصود أّن النموذج األخير الذي رافقه بنـاء        وال. أسهمه إلى االرتفاع على حساب نموذج تحرير الكويت       
تحالف دولّي عريض، شاركت فيه البلدان العربّية األوزن واألقوى، أفضى إلى كـفّ اليـد االسـرائيلّية      

  .وردع تّل أبيب عن المشاركة في هذا الجهد الكبير
ـ     حاجة الواليات المتّحدة،    وإلحاق الهزيمة بثالث دول عربّية في ستّة أّيام،          67في المقابل، جّسد نموذج ال

المنخرطة يومذاك في الحرب الباردة، وفي امتدادها الناصرّي، إلى الدولة العبرّية، وهذا بعد عقد فحسب               
  .»العدوان الثالثّي«أو » حرب السويس«على وقوف واشنطن في مواجهة شهيرة مع تّل أبيب إّبان 

 اإلسرائيلّي ليـست    –دخّل في التوازن األميركّي     وقصارى القول إّن قدرة أهل المنطقة وأنظمتها على الت        
وعمالً بموازين القوى الراهنة، في منطقتنا وفي العالم، إّما أن تُعطى أميركا، كما حصل فـي                . بالبسيطة

لكن مـن قـال إّن      . حرب تحرير الكويت، أو أن تُعطى، موضوعّياً وفي معزل عن الرغبات، إسرائيل           
ألميركا؟ أوليس في هذا    » عطاء« إلخراج صّدام حسين من الكويت       الوقوف في صفّ واحد مع واشنطن     

  استجابة لما تمليه المصالح العربّية ذاتها، فضالً عن مبادئ الحقّ والواجب والمسؤولّية؟
  24/8/2010، الحياة، لندن

  



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1890:         العدد       24/8/2010الثالثاء  :التاريخ

  !ممنوع التخوين .59
  عبد الستار قاسم. د

وين يرتفع، والهجمة ضد كـل مـن يـتهم          منذ زمن، بل ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو وشعار ال يجوز التخ          
وقد حول العديد مسألة االتهام بالتخوين إلى قضية أخالقية على اعتبـار أن         . آخرين بالخيانة تتسع وتتمدد   

من يصف اآلخرين بالتخوين عبارة عن شخص مهووس ومغامر، وال يعرف احترام الرأي اآلخـر وال                
ا الموقف عدد من المثقفين العـرب المـوالين لألنظمـة           وقد تبنى هذ  . يحترم مبادئ الدمقراطية والحرية   

العربية والمؤيدين للسياسات األمريكية في المنطقة والمدافعين عن نهج المفاوضات مع الكيان الصهيوني،             
وقد بات واضحا أن هؤالء الذين تستفزهم مسألة التخـوين هـم            . وعن اتفاقيات الصلح والسالم والتطبيع    

بلون بإسرائيل ويتهاونون بالحقوق الفلسطينية ويتعاونون بطريقـة أو بـأخرى مـع             أنفسهم الذين باتوا يق   
  .إسرائيل

العديد من هؤالء الذين تستفزهم عبارات التخوين كانوا يستسهلون تخوين اآلخرين، ولم يكـن يـردعهم                
لـون  هؤالء أنفسهم لم يكونوا يتقب    . شيء عن وصف اآلخرين بالجاسوسية والتعاون مع العدو الصهيوني        

. نقدا ال لفتح وال لمنظمة التحرير وال ألي شخصية قيادية فلسطينية، وال ألي نهج أو قرارات فلـسطينية                 
كانوا يفتحون بوابات التخوين بسهولة ضد أي شخص يأتي على ذكر عرفات بنقـد أو لـسياساته بعـدم                   

هؤالء أنفسهم عملوا على    . ارتياح، أو أن ينبس ببنت شفة ضد نهجهم في السياسات الداخلية أو الخارجية            
تشويه صور آالف الناس واألشخاص المحترمين ال لسبب إال ألنهم كانوا يشعرون بالغيرة على فلسطين               
وشعبها المشتت في كل مكان، أو كانوا ينتقدون سياسات منظمة التحرير وقـرارات المجلـس الـوطني                 

  .الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
  

 هؤالء باتهام من يبتسم ليهودي عن بعد كيلومتر بالخيانة، ولم ينج إطالقا من تخوينهم مـن                 لم يكن يتردد  
كان يقابل صهاينة سواء كانوا سياسيين أو أساتذة جامعات أو محامين، أو من كان يقيم عالقة مع يهودي                  

ظمى، وقـد هـددت     كان مجرد التفكير بالحكم الذاتي عبارة عن خيانة ع        . ال عالقة له بالسياسة أو األمن     
القيادات الفلسطينية مرارا وتكرارا كل من يقبل بالحكم الذاتي، واعتبرته خائنا يستحق القتل، وخونت كل               

، 242من يفكر باالعتراف بقرارات األمم المتحدة الخاصة بفلسطين، وكل من يقبل بقرار مجلس األمـن                
  .الخ

ن يتم تعميم النعت على مساحة فلسطين مـن         كان من السهل نعت معارضين أو منتقدين بالجواسيس، وكا        
وقد استعمل هذا السالح من أجل إسكات اآلخرين وإبقاء         . أجل إخراج الشخص المعني من ملة الوطنيين      

وأخذا بعادات وتقاليد ال تكترث بالبحث والتدقيق، كان        . الساحة خالية لهم يصولون ويجولون كيفما شاؤوا      
  .يكن يرحم من تثور ضده شبهة، أو تحوم حوله شائعةالمجتمع يتجاوب مع الشائعات، ولم 

جدلية التخوين ارتدت بقوة ضد الذين كانوا يستعملونها بدون تردد وبدون ضمير، فأخذوا يهاجمونها بقوة               
  :وهنا أسأل. على اعتبار أنها نوع من الفساد واإلفساد، وأسلوب يؤدي إلى التفسخ االجتماعي

  
  يل خائن أم ال؟هل الذي يوقع اتفاقا مع إسرائ

  
  هل الذي يعترف بإسرائيل خائن أم ال؟

  
  هل التنسيق األمني مع إسرائيل خيانة أم ال؟

  
  هل التطبيع مع إسرائيل خيانة أم ال؟
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  هل مالحقة ما يسمى باإلرهاب واإلرهابيين خيانة أم ال؟

  
  هل السعي إلى تفكيك خاليا المقاومة خيانة أم ال؟

  
ما الذي يجعل   . التخوين الذين كانوا قد نصبوا أنفسهم حكاما على وطنية الناس         أنا أطلب إجابة من أبطال      

اآلخرين خونة، بينما تبقون أنتم وطنيين تحت كل الظروف واألحوال؟ إذا لم تكن هذه األعمـال خيانـة،     
اآلن، ما هي الخيانة    . فماذا نسميها؟ نريد إجابة منكم حول تسميتها، وحول ما يمكن أن نعتبره اآلن خيانة             

  ومن هو الخائن؟
  

  القضاء الثوري الفلسطيني
  

هناك نصوص كثيرة فـي     . أجاب القضاء الثوري لمنظمة التنحرير الفلسطينية على بعض األسئلة أعاله         
مجموعة التشريعات الجزائية المنبثقة عن القضاء الثوري الفلسطيني والتي ما زالت في الخدمـة حتـى                

وقد سبق للسلطة الفلـسطينية  . اآلن من قبل منظمة التحرير الفلسطينية    اآلن، أي ما زال معموال بها حتى        
أورد هنـا   . أن حاكمت بعض عناصر فتح بعد سيطرة حماس على قطاع غزة بناء على هذه التشريعات              

  ":الجرائم التي تقع على أمن الثورة الخارجي"بعض النصوص الواردة تحت عنوان 
  

السالح على الثورة الفلسطينية أو التحق بأي وجه كان بقـوات           يعاقب باإلعدام كل من حمل      : 130مادة  
  ."العدو المسلحة

  
وهنا أسأل عن حكم الشخص الذي يحمل السالح وفقا التفاقيتي أوسلو وطابا بترخيص من العدو ووفـق                 

  قاعدة مالحقة اإلرهاب المنصوص عليها باالتفاقيتين؟
  

  :يعاقب باإلعدام كل من: 131مادة 
  
دولة أو جهة معادية للثورة أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال                 سعى لدى    - أ

  .عدوانية ضد الثورة
  
سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملـون لمـصلحتها لمعاونتهـا فـي                    - ب

  .عملياتها الحربية أو لإلضرار بالعمليات الحربية للثورة الفلسطينية
  

يعاقب باإلعدام كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز                 : 132مادة  
  .قواته على الثورة الفلسطينية

  
يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة كل من دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليـدفعها                : 133مادة  

  .ى ذلك وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب باإلعدامإلى العدوان ضد الثورة أو ليوفر الوسائل إل
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يعاقب باإلعدام كل من أقدم بأية وسيلة كانت على اإلضرار بالمنشآت والمصانع والبـواخر              : 134مادة  
والمركبات واألدوات والذخائر واألسلحة والمؤن وسبل المواصالت وبصورة عامة أي شيء ذي طـابع              

  .ة أو القوات الحليفةعسكري أو معد الستعمال قوات الثور
  

يعاقب باإلعالم كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو                  : 136ماد  
منشآت أو وسائل أو مواصالت أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للـدفاع                     

  .عن الثورة أو مما يستعمل في ذلك
ن أساء عمدا صنعها أو إصالحها وكل من أتى عمدا عمال من شـأنه أن يجعلهـا                 ويعاقب باإلعدام كل م   

  .غير صالحة ولو مؤقتا لالنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث
يعاقب باإلعدام كل آمر أو قائد سلم إلى العدو الموقع الموكول إليه دون أن يـستنفذ جميـع                  : 137مادة  

  .يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرفوسائل الدفاع لديه وبدون أن 
يعاقب باإلعدام كل قائد وحدة مسلحة يسلم في ساحة القتال إذا أدى ذلك إلى وقف القتـال أو                  : 138مادة  

  .إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف
  

خص آخر على أن يهجـر أو       يعاقب باإلعدام كل آمر استعمل أية وسيلة إرغام أي قائد أو ش           : 139مادة  
يسلم بصورة شائنة أي حصن أو مكان أو نقطة أو مخفر مما هو مترتب على ذلك القائـد أو الـشخص                     

  .اآلخر الدفاع عنه
  :يعاقب باإلعدام كل فرد: 140مادة 

  .  ألقى سالحه أو ذخيرته أو عدته بصورة شائنة أمام العدو- أ
 تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن            تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارا بصورة       - ب

  .خيانة أو جبن
  . أمد العدو باألسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدوا ليس بأسير وهو يعلم أمره- ت
 قام عن علم منه أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقـوم        - ث

  .لثورة أو أية قوات من القوات الحليفةبها قوات ا
هل من الممكن أن نعتبر كل فلسطيني يقوم بأي عمل مشين من األعمال المنصوص عليها أعاله خائنـا                  
خيانة عظمى؟ من الذي كتب هذه النصوص وما زال يتمسك بها؟ بالتأكيد لست أنا، وليس القرضاوي أو                 

ر اهللا، وإنما ذلك الذي تشتعل في رأسه النـار كلمـا            عبد الباري عطوان أو اسماعيل هنية أو حسن نص        
  .سمع كلمة خيانة

 23/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
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