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  اهللا  تمنع عقد مؤتمر ضد المفاوضات المباشرة في رامسطينيةالفل السلطة .1
عقد مؤتمر لليسار والمستقلين في » فتح«منع العشرات من أنصار السلطة الفلسطينية وحركة : رام اهللا

رام اهللا ضد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل وقف االستيطان كان يفترض أن يعقد أمس بالتزامن 
  . غزةمع مؤتمر مماثل في
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واقتحم المهاجمون، الذين يعتقد على نطاق واسع أنهم رجال أمن يرتدون زياً مدنياً، قاعة البروتستانت 
 وهم يحملونفي رام اهللا مع بدء أعمال المؤتمر الذي دعت إليه فصائل من منظمة التحرير ومستقلون، 

واعتدى بعضهم . من الكالم، ومنعوا المشاركين »فتح«صور الرئيس محمود عباس ويهتفون له ولحركة 
  .على عدد من الصحافيين وحطموا كاميرا إلحدى محطات التلفزة المحلية

ولدى خروج المشاركين تبع المهاجمون أعضاء المؤتمر ومنعوهم من التحدث في مؤتمر صحافي خارج 
عمل على القاعة، وأخذوا يشوشون على مقابالت تلفزيونية أجريت مع بعضهم، قبل أن تتدخل الشرطة وت

  .تفريقهم
  .وأعلن مكتب الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث

و » حزب الشعب«و » الجبهة الشعبية«وكانت أربع قوى ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية وهي 
وعدد من المستقلين، بينهم مصطفى البرغوثي رئيس » الجبهة الديموقراطية«و » المبادرة الوطنية«
ورجل األعمال منيب المصري والناشط الحقوقي ممدوح العكر وآخرين دعوا الى » درة الوطنيةالمبا«

عقد المؤتمر لإلعالن عن معارضتهم لقرار الذهاب الى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل وقف 
  .االستيطان

الشرعية الدولية في وتطالب هذه القوى بإعالن إسرائيل المسبق تجميد االستيطان واالستناد الى قرارات 
  .أي مفاوضات مباشرة
اعتداء مزدوج، أوالً ألن رجال «وأضاف انه . »فضيحة«إن االعتداء » الحياة«وقال البرغوثي لـ 

وثانياً ألنه اعتداء على حرية . أجهزة األمن كانوا يرتدون زياً مدنياً عند اقتحامهم االجتماع، وهذه مخالفة
  .» النظام األساسي للسلطةالتجمع والتعبير المكفول بموجب

  .وطالب البرغوثي الرئيس عباس بالتراجع عن قراره الذهاب الى المفاوضات قبل وقف االستيطان
وعقد ممثلو القوى والشخصيات المستقلة مؤتمراً صحافياً عقب االعتداء حملوا فيه بشدة على أجهزة 

  .»السياسيانتهاكات ضد حرية التجمع والتعبير «األمن وما أطلقوا عليه 
انها تحمل السلطة الوطنية » الجبهة الشعبية«وقالت النائب خالدة جرار، عضو المكتب السياسي لـ 

لم يكن هناك أي نية للخروج «: وأضافت. المسؤولية عن االعتداء، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عما حدث
  .»من قاعة المؤتمر

أن العشرات «عبد الرحيم ملوح » بهة الشعبيةالج«عن نائب األمين العام لـ » فرانس برس«ونقلت 
. »الذين دخلوا القاعة أزالوا الالفتات وأطلقوا شتائم ضد المشاركين في المؤتمر واعتقلوا بعضاً منهم

  .»هذا تصرف خاطئ وال يمكن القبول به«: وقال
ة األمن وراء ونفى اللِّواء عدنان الضميري، الناطق باسم األجهزة األمنية الفلسطينية، وقوف أجهز

الشرطة فوجئت بمسيرة غير قانونية في شوارع رام اهللا وعملت على منعها بموجب «وقال إن . االعتداء
الشرطة لم تكن في الموضوع، ولم تدخل قاعة المؤتمر ال بزي مدني أو «وأكد الضميري أن . »القانون

ما حدث هو أن الشرطة  «، موضحاً أن»عسكري، ولم يكن لدى الشرطة أي قرار بمنع عقد المؤتمر
فوجئت بتجمع في الشارع وينطلقون باتجاه تلفزيون وطن، وعندما سألتهم الشرطة قالوا إنهم معارضة 

وفي أي أمر يجب أن يكون إشعار وطلب إذن . عهد الفوضى ولّى«: وأضاف. »ينوون القيام بمسيرة
  .»مسبق

النسان في مؤتمر صحافي عقده عقب وصف ممدوح العكر المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق ا
انه يوم اسود في حياة «وقال . »يمثل انتهاكاً خطيراً ال يجب السكوت عليه مهما بلغ االمر«الحادث بأنه 

هذه االعمال الغوغائية ال تخدم المفاوضين وال الرئيس ابو « واضاف . »النظام السياسي الفلسطيني
  .»مازن وال الشعب الفلسطيني

  26/8/2010ن، الحياة، لند
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   اقتحام مقر لحركة الجهاد وتصف العملية بأنها لتحرير شخص مخطوفتنفيالداخلية في غزة  .2

توترت العالقة بين : فتحي صباح نقالً عن مراسلها،  غزة من،26/8/2010 الحياة، لندن، ذكرت
تابع لوزارة في غزة بعدما اقتحم عناصر من األمن الداخلي ال" حماس"و" اإلسالميالجهاد "حركتي 

في " الجهاد"الداخلية في الحكومة المقالة في القطاع أمس مقراً لرعاية أسر الشهداء واألسرى تابعاً لـ 
  .مدينة خان يونس جنوب القطاع واعتقلوا أربعة من عناصرها

االتهامات حول الحادث الذي عكر العالقة بين التنظيمين، وانتقدت حركة " حماس"و" الجهاد"وتبادلت 
غير المسؤول الذي يمس بالعالقات الوطنية، ويسيء الى العالقة التي تجمعنا "هذا العمل " لجهادا"

هذا الحادث الخطير محاولة لخلق توترات داخلية وجانبية "، واعتبرت في بيان ان "بالحكومة وأجهزتها
". هتماماتهم الوطنيةتزيد من حال االحتقان التي تعاني منها الساحة الفلسطينية، وتصرف المجاهدين عن ا

، وطالبت بمحاسبة "الحادث الخطير"المسؤولية عن هذا " حماس"وحملت األجهزة األمنية التابعة لحركة 
  .المسؤولين عن اقتحام المقر والعبث بمحتوياته ومصادرة بعضها

شخص " يرتحر"لكن الناطق باسم الحكومة المقالة ايهاب الغصين نفى اقتحام المقر، ووصف العملية بأنها 
يوجد "إنه " الجهاد"وقال الغصين تعقيباً على بيان . وأخضعوه للتحقيق" الجهاد"خطفه مسلحون من حركة 

األمن الداخلي تدخل لإلفراج عن شخص خطفه "وأوضح أن ". مغالطات كبيرة في ما تم نشره وترديده
تم احتجاز "وأكد أنه ". قمسلحون ملثمون من الجهاد اإلسالمي واقتادوه الى المكتب وأخضعوه للتحقي

أربعة مسلحين من الجهاد وبحوزتهم الشخص الذي كان يتعرض للتحقيق وهو مقيد اليدين من أجل 
  .، نافياً مصادرة أو تخريب أي من محتويات المكتب"استكمال التحقيق

ن تأخذ األجهزة األمنية ووزارة الداخلية تمارس صالحياتها ولن تسمح ألي جهة مهما كانت أ"وقال إن 
  ".القانون بيدها، والعودة إلى شريعة الغاب، وعمليات االنفالت

األحداث األخيرة التي وقعت في المنطقة الشرقية وتم خاللها تنفيذ عمليات خطف من قبل "وشدد على أن 
في اشارة الى خالفات بين الحركة وفصائل " مسلحي الجهاد اإلسالمي تدعو إلى التوقف والمحاسبة

احترم الحكومة والوزارة للمقاومة وفصائلها واحتضان عملها في مواجهة االحتالل ال "راً أن اخرى، معتب
  .األمني" يعني بأي حال السماح لها التعدي على القانون وممارسة االنفالت

داوود شهاب أن يكون هناك أي مخطوف في المقر، أو حتى " الجهاد االسالمي"بدوره، نفى الناطق باسم 
لم يكن في المقر سوى أربعة من عناصر الحركة "أنه " الحياة"وأكد شهاب لـ . ن يونس كلهافي مدينة خا

  ".يحرسون المقر اعتقلتهم عناصر األمن الداخلي
كشفت المصادر : كفاح زبون نقالً عن مراسلها، رام اهللا من 26/8/2010الشرق األوسط،  وأضافت

القة بينها وبين حركة حماس إلى الحد التي انقطعت في حركة الجهاد اإلسالمي عن توتر كبير يسود الع
  .معه االتصاالت بين المسؤولين على المستوى السياسي في الحركتين

إنهم يتعاملون مثل حكومة تملك .. لقد تجاوزوا كل الخطوط ":"الشرق األوسط"وقال مصدر كبير آخر لـ
  ."غزة، ولم يعد بيننا اآلن سوى وسائل اإلعالم

ر حماس بالتصعيد ضد عناصر الجهاد بشكل يومي عبر االعتقاالت واالعتداءات واقتحام واتهمت المصاد
  .المقرات الخاصة بالحركة

 القيادي البارز في الجهاد خالد البطش في قطاع غزة، عن الحادثتين، فقال نعم "الشرق األوسط"وسألت 
.. منه) هارد ديسك(ونس، وصادروا الـلقد طعنوا أحد شبابنا بسكين، واقتحموا مكتبا تابعا لنا في خان ي"

ولم يجد . " من شبابنا هناك4، واعتقلوا أيضا )هارد ديسكات(أصبحوا متخصصين في مصادرة الـ
ال أعتقد أنه يوجد قرار سياسي لديهم، أستبعد ذلك في حقيقة األمر، "البطش تفسيرا لهذا التصعيد ، وقال 

 ال يحترمون خصوصياتنا وما عاد يمكن إنهم"ردف وأ. "لكن يبدوا أنهم تعودوا على االشتباكات
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إنهم يتعاملون مع الناس على أنهم "وقال . واتهم البطش أمن حماس بالتصيد ألخطاء اآلخرين. "السكوت
  ."اآلمر الناهي، وال يجوز ألحد أن يعترض

ن احترام وطالب البطش بضرورة تفعيل واحترام آليات التنسيق المتفق عليها بين الحركتين، مؤكدا أ
. آليات التنسيق والعمل بموجبها هو الضمانة الحقيقية لعدم تكرار مثل هذه األحداث المؤسفة والمسيئة

  ."لو كانوا احترموا آليات التنسيق لما كان حدث ما حدث، وما تطورت األمور إلى هذا الحد"وتساءل 
  

  نية مشروعةسنذهب للمفاوضات بإرادتنا وحسنا الوطني والمعارضة الفلسطي: عباس .3
شدد الرئيس محمود عباس، مساء امس، على ان الفلسطينيين ذاهبون الى المفاوضات ": وفا"-رام اهللا

  .بارادتهم ومن منطلق المسؤولية الوطنية، آمالً ان يغتنم االسرائيليون الفرصة المتاحة لتحقيق السالم
شرة برعاية الواليات المتحدة، سنذهب إلى واشنطن من أجل البدء في المفاوضات المبا"وقال عباس، 

وبحضور ممثل عن اللجنة الرباعية، بإرادتنا وحسنا ومسؤوليتنا الوطنية ألننا نريد سالما مهما كانت 
  ".حدود األمل

وأضاف عباس، خالل مأدبة اإلفطار التي أقامها على شرف رجال الدين وأعضاء السلك الدبلوماسي 
ينية، لمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسط

للوصول إلى السالم سنسعى إليه وعن قناعة، ألننا نريد أن نصل إلى % 1إذا كان هناك نسبة "رام اهللا، 
سالم مع جيراننا، لذلك نذهب إلى المفاوضات المباشرة، وكلنا أمل بالوصول إلى السالم العادل 

  ".والشامل
إننا كفلسطينيين لسنا بموقع يسمح لنا : " يتعلق بالحديث عن الشروط الفلسطينية المسبقة، قال عباسوفيما

فرض شروط مسبقة، وال يجوز ألي طرف من األطراف وضع شروط مسبقة قبل أن يذهب إلى 
  ".المفاوضات

علقة بوقف لكن ال أدري كيف يقال إن الفلسطينيين يضعون شروطاً مسبقة خاصة المت"، عباسوأضاف 
االستيطان، مع أن منع االستيطان وعدم شرعيته ورد في معظم االتفاقيات الثنائية بيننا وبين الجانب 

  ".اإلسرائيلي، وكذلك في معظم االتفاقيات الدولية
منذ اتفاق أوسلو اتفقنا على أال يقوم أحد بإجراء أحادي يجحف بمفاوضات الوضع النهائي، بمعنى "وتابع 

  ".جانب اإلسرائيلي بتغيير معالم األرض، ونحن بدورنا أال نقوم بإعالن الدولة من طرف واحدأال يقوم ال
  26/8/2010األيام، رام اهللا، 

  
  تنشئ صندوقاً لمساعدة الطلبة في مخيمات لبنان   الفلسطينيةالسلطة .4

لسطينيين في أعلنت السلطة الفلسطينية أمس أنها شكّلت صندوقا خاصا لمساعدة الطلبة الف: رام اهللا
أن هناك خطوات مقبلة تعتزم السلطة " السفير"مخيمات الالجئين في لبنان، وأكدت مصادر السلطة لـ

  . في المخيمات" لدعم شرائح إضافية"اإلعالن عنها وتهدف 
لمساعدة الطلبة (!) وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بتشكيل صندوق يحمل اسمه 

، وهو مكون من مجلس إدارة بسبعة أعضاء مهمته الحالية وضع لوائح عمل الفلسطينيين في لبنان
وتوقعت مصادر مطّلعة أن يمول الصندوق من موازنة السلطة، ومن . وقوانين تنظم عمل الصندوق

  ". أهل الخير"مساهمات للقطاع الخاص الفلسطيني ومن تبرعات لدول عربية وأجنبية، ومن 
قوا خالل امتحانات الثانوية العامة وكان عباس قد ذكر أنه سيقدم منحة لكل الطلبة الفلسطينيين الذين تفو

وبحسب بعض التسريبات، فإن الصندوق سيتولى مهمة دفع مستحقات التعليم للطلبة . للعام الحالي
المتفوقين بغض النظر عن التخصصات، كما أنه سيساهم في دعم طلبة فلسطينيين آخرين يتابعون 

  . ليادراساتهم الع
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، ممثل منظمة التحرير )رئيساً(وأعضاء مجلس اإلدارة هم مستشار عباس للشؤون السياسية نمر حماد 
في لبنان، ومدير عام شؤون االجئين في المنظمة، وجمال حداد مندوباً عن صندوق االستثمار الفلسطيني 

يم برهم مندوباً عن رجال وانور حميدات من اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية وابراه
  . االعمال الفلسطينيين وعمار العكر ممثال عن شركة االتصاالت الفلسطينية

أن وزارة األوقاف الفلسطينية ستقدم خمسين منحة لالجئين في مخيمات " السفير"على صعيد آخر، عملت 
اال . والر لكل حاجلبنان تشمل تكاليف أداء فريضة الحج ومصاريف شخصية يمكن أن تصل لنحو ألفي د

  .  أن آليات ومعايير اختيار هؤالء الحجاج لم تتضح
  26/8/2010السفير، بيروت، 

  
  اإلصالحات المالية واإلدارية تهدف إلنهاء االعتماد على الخارج: فياض .5

أفرد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض حديثه اإلذاعي األسبوعي، هذا األسبوع للحديث 
واجهة األوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة، والجهود التي تبذلها لتعميق حول سبل م

اإلصالحات المالية واإلدارية، وإجراءات التقشف التي تساعد على تقليل االعتماد على المساعدات 
ه آذار الماضي كنت قد تحدثت إليكم من خالل هذا البرنامج عن ما تضمنت) مارس(في : "وقال. الخارجية

موازنة العام الحالي من خطوات جوهرية لتعميق اإلصالح، وبما يمكننا من مواصلة تقليل االعتماد على 
المساعدات الخارجية بصورة مضطردة، من خالل ضبط النفقات، ومواصلة الجهد لزيادة اإليرادات، 

حا منذ البداية، هو فهدفنا كما كان واض. خالل العام الحالي% 20التي توقعنا أن تزداد قيمتها بنسبة 
الوصول وفي أسرع وقت ممكن إلى مرحلة نتمكن فيها، وكحد أدنى، من تغطية احتياجاتنا من النفقات 

حققنا نجاحات ملموسة على هذا الصعيد، حيث ازدادت : "، وأكد"التشغيلية باالعتماد على إيراداتنا المحلية
سية المطلوبة من السلطة، خاصة تلك المتعلقة اإليرادات، وتمكنا من الوفاء بمعظم االلتزامات األسا

باالستمرار في توفير مقومات الصمود لشعبنا من خالل تنفيذ المشاريع التنموية التي بلغ عدد المنفذ منها 
كما تم تنفيذ .  مشروع حتى اآلن، التي يتوقع استكمال األلف الثانية منها بنهاية العام الحالي1500نحو 

  ".صالحية التي استهدفت تنظيم العمل وترشيد اإلنفاقكثير من الخطوات اإل
 26/8/2010الدستور، عمان، 

  
  عتقل قياديا بالجبهة الشعبية يالسلطة أمن  .6

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن جهاز األمن الوقائي بمدينة نابلس اعتقـل             : خاص-الجزيرة نت 
بعة لها أحمد المشعطي من إحدى المحال التجارية        القائد العسكري في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى التا        

  .وسط مدينة نابلس يوم أمس الثالثاء
وقد اقتحمت قوات من جهاز األمن الوقائي بزي مدني إحدى المحال التجارية شرق مدينة نابلس ظهر 

 بعد 2006الثالثاء، واعتقلت القائد المشعطي الذي تطارده سلطات االحتالل واألجهزة األمنية منذ عام 
  .اإلفراج عنه من سجون االحتالل

مؤكدا أنها ثمرة , وأدان القيادي بالجبهة والناطق باسمها بمدينة نابلس زاهر الششتري عملية االعتقال
  .التنسيق األمني بين االحتالل اإلسرائيلي وأجهزة األمن الفلسطينية

المقاومة بالضفة متواصلة منذ وقال الششتري، في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت، إن اعتقاالت عناصر 
إضافة إلى القائدين , حيث يقبع في سجن الجنيد بمدينة نابلس ستة من أنصار الجبهة, فترات طويلة

  .العسكريين بالجبهة جاد حميدان وأحمد المشعطي
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يذكر أن القائد العسكري بالجبهة أحمد المشعطي رفض عرضا سابقا من األجهزة األمنية الفلسطينية 

  . بتسليم نفسه لها مقابل الحصول على العفويقضي
  26/8/2010الجزيرة نت،  موقع

  
   أنباء عن اعتقال السلطة للعشرات لالشتباه بصلتهم بحزب اهللا:"يديعوت" .7

أن جهاز األمن الفلسطيني قام مؤخراً بحملة " اإلسرائيلية" "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة : )أ.ب .د (
فة الغربية طالت نشطاء حاليين وسابقين مشتبهاً في محاولتهم تجديد اعتقاالت في جميع أنحاء الض

  .االتصاالت مع حزب اهللا بهدف إقامة بنية تحتية للحزب في المنطقة 
وذكرت الصحيفة في موقعها على شبكة اإلنترنت أن مسؤوالً أمنياً فلسطينياً قال إن حزب اهللا اللبناني 

ستئناف وجوده على الساحة الفلسطينية لتنفيذ هجمات ضد بذل جهوداً ضخمة في األشهر األخيرة ال
   .1948في الضفة الغربية وفلسطين المحتلة " إسرائيلية"أهداف 

الحنان تينينباوم إلى لبنان، " اإلسرائيلي"وقال المسؤول إن قيس عبيد ، الذي قام باختطاف رجل األعمال 
راً االتصال بالعشرات من الشبان في الضفة وأضاف المسؤول أن عبيد بدأ مؤخ. ينسق جهود التجنيد 

  .    الغربية لتجنيدهم في صفوف حزب اهللا 
 26/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  حكومة غزة تضبط أسلحة لدى أحد ضباط األجهزة األمنية السابقة .8

ضبطت المباحث العامة التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في محافظة شـمال غـزة              : وائل بنات  -غزة
كميات من العتاد العسكري والذخيرة والسالح، المخبأ لدى أحد ضباط األجهزة األمنية في السلطة السابقة               

وقالت الشرطة إن المباحـث تلقـت       . بمدينة جباليا، وذلك في إطار حملتها لجمع السالح غير المرخص         
 كميـات ن    معلومات حول قيام شخـص يتبــع لجهاز المخابرات في السلطة الســابقة بتــخزين           

في منزله، حـيث قامت المباحث بتفتيش منزله بعد إحضار إذن مـن النيابـة               الذخيرة والعتاد العسكري  
  .العامة وودت بداخله أسلحة وذخـائر

  28/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
  

  تقرير اللجنة استوفى جميع الشروط المهنية: غولدستون"لجنة التحقيق في قضية تقرير  .9
غولدسـتون عـن    "أكد المستشار عيسى أبو شرار رئيس لجنة التحقيق في قـضية تقريـر               :ليلنائلة خ 

 أن توقف السلطة    ،خالل مؤتمر صحافي عقد في مقر شبكة امين اإلعالمية، أمس         " االنتهاكات الفلسطينية 
ل تقرير  الوطنية عن انتهاكات حقوق اإلنسان من شأنها أن تدعم التقرير الذي أعده الجانب الفلسطيني حو              

  ".غولدستون
إن التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة من الرئيس محمود عباس للتحقيق بشأن ما ورد في تقريـر                 : "وقال

غولدستون استوفى جميع الشروط المهنية والشفافية، ومر بمراحل موثقة، على العكس تماماً من نظيـره               
  ".اإلسرائيلي

تحقيق فيما نسبه تقرير غولدسـتون للجانـب الفلـسطيني مـن            أن اللجنة الفلسطينية لل   : "وأكد أبو شرار  
  ".انتهاكات لحقوق اإلنسان لم تتعرض ألي ضغوط أو تدخل من أي مستوى سياسي أو امني فلسطيني

وكشف أبو شرار عن تلقي اللجنة رسالة من الرئيس محمود عباس في العاشر من الشهر الجـاري أكـد               
ذ وإعمال التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المستقلة وذلـك           على ان السلطة ستعمل على إنفا     "فيها  

  ".لقناعته بضرورة احترام حقوق االنسان وحرياته في فلسطين
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تموز الفائت الى األمم المتحدة، وتمت ترجمته الى        12ولفت الى أن اللجنة الفلسطينية قدمت تقريرها في         
  ".شهر أيلول المقبلست لغات، ووضع على جدول الجمعية العامة للنقاش في 

وأكد أن مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة هو الذي سيقرر فـي مـصير التقريـرين الفلـسطيني                   
  .واإلسرائيلي، حيث شكل لجنة من ثالثة خبراء لتقييم عمل ومهنية وشفافية كل لجنة

ام أعلـى مـستوى     اهمية قي : "وحسب أبو شرار فقد خرجت اللجنة بالعديد من النتائج والتوصيات أبرزها          
  ".سياسي فلسطيني بوضع حد لتدخل القضاء العسكري في شؤون القضاء المدني

وأكد أن اللجنة خلصت الى وجود انتهاك بحقوق اإلنسان ومس بالكرامة اإلنسانية وأن كل اعتقال قامـت               
 وضعها قانون   به األجهزة األمنية في الضفة الغربية رافقه تعذيب، وأن االعتقال لم يحترم الضوابط التي             

  ".اإلجراءات القضائية سواء في مدة االعتقال أو في تحويل المعتقلين للمثول أمام هيئة القضاء العسكري
، "إن اللجنة استمعت الى خمس ضحايا من الصحافيين تم اعتقالهم وتعذيبهم          :" وحول حرية الصحافة قال     

أن الفصل من الوظيفيـة     : "ظيفي، مؤكداً  من ضحايا اإلقصاء الو    100وأكد أن اللجنة استمتعت الى نحو       
  ".الحكومية كان يتم على اعتبارات سياسية وليست مهنية

في جميع الحاالت الموثقة والتي تقدمت بشكاوى لم نجد حالة واحدة تم فصلها من الوظيفة علـى                 : وقال  
:  مـضيفاً    ،"أساس مهني، واألسوأ من ذلك ان هناك من فصلوا ألن أحد أقاربهم ينتمي لحركة حمـاس               

  ".طالبت اللجنة بإعادة المفصولين الى رأس عملهم وتعويضهم"
أكد أن أسوأها على اإلطالق كان اإلعدام خارج القانون الذي تم حـين             : وحول االنتهاكات في قطاع غزة    

 شخـصاً   22قصفت قوات االحتالل سجن السراي في القطاع، حيث قامت جهات مسلحة بإعـدام نحـو                
  ". ضحية فقط16ئة المستقلة لحقوق اإلنسان، بينما استمعت اللجنة ألقارب حسب إحصائيات الهي

وأكد أن التقرير خلص الى أن قيام حركة حماس بإطالق صواريخ على مناطق مدنية إسرائيلية مخـالف                 
للقانون اإلنساني الدولي، ويجب على حكومة حماس تعويض الخسائر المادية والبشرية التي نجمت عـن               

ريخ لكن ذلك مشروط بقيام إسرائيل بدفع تعويضات للخسائر البشرية والمادية التي تسببت             إطالق الصوا 
  ".بها في قطاع غزة

وأكد الدكتور غسان فرمند رئيس معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وعضو لجنة تقـصي الحقـائق فـي                  
ضح دولـة االحـتالل     االنتهاكات الفلسطينية، أن أهمية التقرير تكمن في خلق اشتباك قانوني يحرج ويف           

  ".الى االستمرار في كل الجهود القانونية على المستوى الدولي لتعرية االحتالل: "اإلسرائيلي، داعياً
منه على االنتهاكات اإلسرائيلية، وجاء التركيـز       % 95إن تقرير القاضي غولدستون ركز بنحو       : "وقال

ان حجم االنتهاكات اإلسرائيلية جسيماً وال      على الجانب الفلسطيني لخلق نوع من التوازن لكن رغم ذلك ك          
  ".يمكن مقارنته باالنتهاكات الفلسطينية

26/8/2010، األيام، رام اهللا  
  

   مؤتمر شعبي ضد المفاوضات المباشرة في رام اهللاتستنكران إفشال انعقاد" الديمقراطية"و" الشعبية" .10
 إطالقة بإفشال انعقاد مؤتمر شعبي ضد تهمت قوى سياسية فلسطينية قوات األمن الفلسطينيا :رام اهللا

المفاوضات المباشرة في مدينة رام اهللا، بعد أن اقتحم عناصر من قوات األمن قاعة المؤتمر لحظات قبل 
وقال نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح إن هذه االنتهاكات تدلل  انعقاده، 

لحركة الشعبية الرافضة للعودة المفاوضات من دون مرجعيات على وجود مساعٍ لمنع استمرار ا
نحن ناضلنا وسوف نواصل نضالنا من أجل "وأضاف  .واضحة، وترفض رفع راية الوحدة الوطنية

  ".حقوق شعبنا، ومثل هذه االنتهاكات لن تؤثر في إرادتنا وعزيمتنا
جرى أنه انتهاك فاضح لحقوق اإلنسان واعتبر نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، ما 

من يتوجه للمفاوضات عليه أن يتسلح بوقوف الشعب خلفه ال أن يقمع صوت "وقال . وحريته وكرامته
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بدالً من مواجهة الشعب " اإلسرائيلي"الشعب وقواه الحية، وان الجهود يجب أن تتجه نحو مواجهة العدو 
  ".وإرباكه

  26/8/2010الخليج، الشارقة، 
      

   وفصل قطاع غزة عن الوطن خدمة لمشاريع االحتاللحماس انقالب: فتح .11
أكد أسامة القواسمي الناطق باسم الحركة في تصريح نشرته مفوضية اإلعالم : نجيب فراج -رام اهللا 

حماس تستخف بوعي الجمهور الفلسطيني عندما يصر المسؤولين فيها على خداع الرأي " والثقافة بأن
والعربي، فهم يدعون لنهج المقاومة ويطلقون اتهامات الخيانة فيما مليشياتهم بقطاع غزة العام الفلسطيني 

تسحب األسلحة من المقاومين، وتعتقل مطلقي الصواريخ، وفيما يكرس انقالب حماس انقساماً جغرافياً 
كبون على رئيس المكتب السياسي لحماس أن يدرك أنه وجماعته يرت: "وأضاف ".واجتماعياً وسياسياً

جريمة بحق عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فباستمرارهم في االنقالب وسلخ قطاع 
مؤكدا أن . غزة عن الوطن يقدمون خدمة لمشاريع االحتالل ومساعدة بالضغط على القيادة الفلسطينية

خاسر من مؤامرات حماس النتيجة لن تعود على حماس بأي فائدة، منبها بأن الشعب الفلسطيني سيكون ال
  " .ومن تحالفت معهم

خداع حماس للشعب الفلسطيني بات مكشوفا حتى وإن استمرت باستخدام الدين والمصطلحات "ورأى أن 
الدينية للتغطية على أهدافها السلطوية الدنيوية، فالشعب الفلسطيني أكبر من الوقوع بأالعيب وشباك 

التي يدعونها ليست موجودة إال على الورق والمنابر وفي أثير دعاية وخطابات أمراء حماس، فالمقاومة 
  ".وسائل اإلعالم

  25/8/2010، )األراضي المحتلة(القدس، 
  

  يلتقي أسامة سعد في عين الحلوة" الفلسطينية ىتحالف القو" .12
 في" تحالف القوى الفلسطينية" قيادة أعضاء سعد أسامة" التنظيم الشعبي الناصري"التقى رئيس  :صيدا

ابو احمد الفضل اثر "  ممثل حماس في صيدا والجنوب وأعلن.في مخيم عين الحلوة حماس مقر حركة 
 العالقة الكفاحية التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني أهمية في بيان مشترك أكدوا المجتمعين أن"اللقاء 

 في مخيم األمنيالستقرار  اأهميةوكذلك شددوا على .  فلسطينألرضوالفلسطيني منذ احتالل الصهاينة 
 أن"ورأى  ". الصف الواحدأبناءعين الحلوة وصونه من بعض الممارسات المشبوهة لزرع الفتنة بين 

العالقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني هي عالقة كفاحية نضالية جهادية بنيت بفضل دماء الشهداء التي 
 صراع داخلي أي التي تحاول زج الفلسطيني في هاألفواكم  "إلى، داعيا "رسخت هذا التحالف وعمقته

 (...)". المشبوه الذي يستهدف ضرب المقاومة في لبنان وفلسطيناألميركيلبناني، خدمة للمشروع 
  26/8/2010النهار، بيروت، 

  
   وحدة سكنية جاهزة لمباشرة بنائها في القدس1600: ليبرمان .13

ئيلي، أفيغدور ليبرمان، عن تفاهمات بينه وبين كشف وزير الخارجية اإلسرا:  نظير مجلي- تل أبيب
حسب «رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، تقضي باستئناف البناء االستيطاني داخل الضفة الغربية 

 حيا 11(وأكد أن البناء في األحياء االستيطانية مستوطنات بالقدس . »احتياجات التكاثر الطبيعي
  .القادم) أيلول( سبتمبر 26تجميد في سيستأنف فور انتهاء فترة ال) استيطانيا

 وحدة سكنية 1600وكشف ليبرمان، خالل حديث مع اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس أن هناك مشاريع لبناء 
في القدس جاهزة للتنفيذ، وسينطلق العمل فيها على األرض في اليوم التالي النتهاء فترة التجميد 

  .المذكورة
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 االئتالف الحاكم في حال رضوخ نتنياهو للضغوط الدولية وللموقف وكان ليبرمان قد هدد باالنسحاب من
وأضاف أن . لكن تصريحه أمس يدل على أنه تفاهم مع نتنياهو. الفلسطيني بتمديد فترة التجميد

الفلسطينيين يطرحون موضوع االستيطان اليوم كحجة يتذرعون بها للتهرب من المفاوضات وليست 
ه في حالة التوصل إلى اتفاق سالم حقيقي لن يقف االستيطان عائقا أمام فهم يعرفون أن. موقفا مبدئيا

تطبيق االتفاق، فهكذا حصل مع مصر وهكذا فعل شارون لدى انسحابه من قطاع غزة وهدم 
  .المستوطنات

قرب بيت (أنا شخصيا قلت في الماضي وأعيد اليوم، إنني أقطن في مستوطنة تدعى نوكديم «: وأضاف
لكن هذا السالم يبدو بعيدا للغاية، . عد إلخالء بيتي في حال التوصل إلى سالم حقيقيوأنا مست). لحم

فالفلسطينيون، الذين أجبروا على القدوم إلى المفاوضات المباشرة رغم أنوفهم، ال يريدون السالم 
  . »ويفتشون عن ذرائع للتهرب منه ال أكثر

  26/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  البناء في المستوطنات ويزعم تقديم تسهيالت لغزة يؤيد سلفان شالوم .14
اعلن النائب االول لرئيس الوزراء االسرائيلي سلفان شالوم يوم امس دعمه :  اشرف الهور-غزة 

 من الشهر المقبل، 26الستئناف عملية البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعد انتهاء قرار التجميد يوم 
  .ر التي دعت اليها اللجنة الرباعية الدوليةرغم بدء عملية التفاوض المباش

وقال شالوم خالل جولة له في معبر كرم ابو سالم التجاري جنوب قطاع غزة الذي يستخدم في نقل 
ان مسألة االستيطان يجب ان تكون مدار بحث مع الطرف 'البضائع والمساعدات للسكان المحاصرين 

، مشيرا الى انه يدعم استئناف اعمال البناء 'الفلسطينيينالفلسطيني واال تشكل شرطا مسبقا للتحاور مع 
  .في المستوطنات لدى انتهاء سريان االمر الحكومي الخاص بتجميدها

تبذل قصارى جهدها للتسهيل على الفلسطينيين خاصة في 'وخالل جولته زعم شالوم ان حكومته 
  .'المعابر

  26/8/2010، القدس العربي، لندن
  

    جاح المفاوضات المباشرة نفرصيشاي يقلل من  .15
لم تنطلق بعد المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية ، لكن وزراء في حكومة بنيامين 

إنه ال ) شاس(وقال وزير الداخلية ايلي يشاي .  نتنياهو سارعوا اليوم الى التقليل من احتماالت نجاحها
الفلسطينيون : "وأضاف. سطينية ألنها غير معنية بذلكيرى أي احتمال لنجاح المفاوضات مع السلطة الفل

غير معنيين باإلعتراف بدولة اسرائيل ويقولون إن طالما لم يتم تدمير الكيان الصهيونية لن تقوم دولة 
وأردف يشاي قائالً إنه يجب استئناف اإلستيطان مع إنتهاء فترة التجميد المؤقت الشهر .  فلسطينية
لوزير الليكودي سيلفان شالوم عن دعمه الستئناف اإلستيطان مع انتهاء فترة بدوره أعرب ا.  المقبل

وقال إن مسالة االستيطان يجب ان تكون مدار بحث مع الطرف الفلسطيني واال تشكل . التجميد المؤقت
    . شرطا مسبقا للمفاوضات مع الفلسطينيين

  25/8/2010، 48موقع عرب
  

  ء مفاعل نووي إلنتاج الكهرباء ببنا"إسرائيل" لـالسماحطلب ي بيريز .16
، طلب زالرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيري، أن تل أبيبمن  26/8/2010، لشرق األوسط، لندنذكرت ا

من رئيس اللجنة الدولية للطاقة النووية، يوكيا أومانو، خالل لقائهما في القدس الغربية أمس، أن يسمح 
وأكد أن إسرائيل تريد . غيرها من األغراض المدنيةبإقامة مفاعل نووي إلنتاج الطاقة الكهربائية و
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إسرائيل مظلومة في تعامل اللجنة الدولية للطاقة « إن زوقال بيري .إخضاع هذا المفاعل للرقابة الدولية
من الخطأ التعامل مع «وأضاف أن . »طيلة السنوات الماضية، وخصوصا في فترة محمد البرادعي

ة بشكل متساوٍ، وهناك عنصر أساسي يجب أخذه باالعتبار، وهو مدى الدول التي تمتلك الطاقة النووي
تهدد أمن إسرائيل «، مشيرا إلى أن القوى التي تقود إيران »الشعور بالمسؤولية لدى هذه الدولة أو تلك

  .»وأمن العالم أجمع
 وصفه دعا دول العالم إلى إدراك ما بيريز ، أن د ب ا عن 26/8/2010، االتحاد، أبو ظبي وأضافت

دولة ال تتردد في التهديد باستخدام “حجم الخطر الذي تمثله إيران بامتالكها القدرة النووية بوصفها ”بـ
يستحيل فصل البرنامج النووي ألي دولة عن طابع النظام “وقال بيريز بعد لقائه أمانو . ”أسلحة ذرية
  .الم تقع تحت التهديد اإليرانيإسرائيل والع“ونقلت مصادر إسرائيلية عنه قوله إن . ”الحاكم فيها

  
   من السفر الى سيناء وبعض الدول العربيةناإلسرائيليي تحذر اإلرهابهيئة مكافحة  .17

حذرت هيئة مكافحة اإلرهاب التابعة لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية امس األربعاء :  وليد عوض-رام اهللا 
 التي تشكل األوضاع السائدة فيها خطراً على اإلسرائيليين من التوجه إلى بعض الدول العربية واإلسالمية

  .سالمتهم
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن هيئة مكافحة اإلرهاب حددت الئحة الدول التي يشكل الوجود فيها 
خطراً على اإلسرائيليين خاصةً في شبه جزيرة سيناء والكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة 

لهيئة على وجود مخاطر كبرى في التوجه إلى العراق والسودان كما شددت ا. والبحرين والمغرب
  .وسورية ولبنان والصومال واليمن والسعودية والجزائر وموريتانيا وجيبوتي

يتهمان إسرائيل بإلحاق الضرر بشعبيهما، وهذا 'وأفاد البيان الصادر عن الهيئة بان حزب اهللا وإيران 
  .، وهو ما يقتضي التزام أقصى درجات الحذر'يين في الخارجيزيد من التهديد الذي يستهدف اإلسرائيل

وحسب الصحيفة فان هذه التعليمات الصارمة جاءت تحسبا من قيام عناصر من مختلف االتجاهات بتنفيذ 
عمليات فدائية او غيرها، السيما حركتي الجهاد العالمي وحماس، وبعد عملية اطالق الصواريخ على 

  .ناء مؤخرامدينة ايالت من اراضي سي
  26/8/2010، القدس العربي، لندن

  
   تتسع لشركات إسرائيلية االقتصادية األوروبيةالمقاطعة: "يديعوت" .18

، أمس، تقريرا حول "يديعوت أحرنوت"نشر الملحق االقتصادي لصحيفة : برهوم جرايسي - الناصرة
اطات في المستوطنات، أو اتساع المقاطعة االقتصادية األوروبية لشركات إسرائيلية كبرى، تمارس نش

  .أنها استيطانية
وألقى مستثمرون إسرائيليون المسؤولية على السلطة الفلسطينية، بسبب حملة مقاطعة بضائع 

  .المستوطنات، التي ساهمت في توسيع ظاهرة المقاطعة االقتصادية األوروبية
" افريقا يسرائيل"ركة ، إن صندوق النفط النرويجي قرر مقاطعة ش"ممون"وقال الملحق االقتصادي 

اإلسرائيلية وسحب استثماراته منها، وهذا ألن الشركة اإلسرائيلية تنفذ اعمال بناء في مستوطنات الضفة 
، لكونها شركة قائمة "صودا كالب"الغربية، كما قررت بلدية باريس مقاطعة شركة المشروبات الغازية 

استثماراته من شركة التقنيات العالية " ا بنكدويتش"في المستوطنات، وسحب صندوق التقاعد السويدي 
كونها من أكبر الشركات اإلسرائيلية التي تصنع معدات إلكترونية عسكرية، وسبقت " إلبيط"واالتصاالت 

" فاوليا"وقبل فترة باعت شركة المواصالت الفرنسية . بذلك شركة استثمارات نرويجية بنفس الخطوة
ي القدس المحتلة لكون القطار يخترق االحياء الفلسطينية المحتلة في اسهمها في شركة القطار الداخلي ف
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المدينة، وهذه عينة، إال أن الظاهرة أكبر، ومن أبرزها حجب االمتيازات الجمركية األوروبية، المقدمة 
  .للشركات اإلسرائيلية عن الشركات القائمة في المستوطنات

  26/8/2010، الغد، عمان
  

   تصرفا عنصريا ضد اليهود  الى المؤتمر الدولي لعلماء الكيمياءعوتها عدم دتعد "اسرائيل" .19
تدير وزارة الخارجية االسرائيلية مع عدد من العلماء االسرائيليين وعلماء :  ابتهاج زبيدات-الناصرة 

الذي سيعقد على الشاطئ , حملة إلفشال المؤتمر الدولي لعلماء الكيمياء, يهود من الواليات المتحدة
فقد توجهت الى معظم العلماء األجانب  الذين . قي للبحر الميت في شهر تشرين األول المقبل الشر

تشرح لهم الموقف وتدعوهم الى مقاطعة المؤتمر أو على األقل التهديد , سيشاركون في المؤتمر
  .بمقاطعتهم بسبب استثناء اسرائيل منه

توجهت برسالة الى االتحاد الدولي لعلماء الكيمياء قد , "األكاديمية الوطنية االسرائيلية للعلوم"وكانت 
)IUPAC( , تعرب فيها عن احتجاجها الشديد ألنها لم تتلق دعوة لحضور المؤتمر الدولي الحادي عشر

وقالت في الرسالة ان المؤتمر المذكور يعتبر من أهم المؤتمرات الدولية لعلماء الكيمياء كونه .لالتحاد
  هو تصرف عنصري - قالت -وحرمان اسرائيل منه  . باب في هذا الموضوعيهتم بتشجيع العلماء الش

  .ضد اليهود ال يتالءم وأهداف االتحاد وال قوانينه وأنظمته
  26/8/2010، العرب اليوم، عمان

  
  "إسرائيل" ضد صاروخ كيميائي في شمال مناورة": يديعوت" .20

ة الداخلية في إسرائيل تستعد إلجراء مناورة ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن قيادة الجبه
، حيث يجب على سكان أحد األحياء إخالء منازلهم إلى مناطق أخرى »كيميائي«تحاكي سقوط صاروخ 

  .جهزتها قيادة الجبهة ضمن تجهيزات التدريب
  26/8/2010، األخبار، بيروت

  
  ن غزة بالتحقيق مع الجنرال غاالنت لمسؤوليته عن عدواتطالب "بتسيلم" .21

عن احتجاجها على قيام وزير » بتسيلم اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان« أعربت منظمة : سمر خالد-القدس  
  .رئيًسا لهيئة األركان في الجيش» يوآف غاالنت«الجيش اإلسرائيلي أيهود باراك بتعيين الجنرال 

سؤولية صناع القرار على وبررت المنظمة احتجاجها إلى وجود خلٍل في قرار التعيين قبل التحقيق في م
الرصاص «المستويين السياسي والعسكري، بخصوص االنتهاكات الفظة لحقوق اإلنسان خالل عدوان 

  .بصفته قائًدا للمنطقة الجنوبية» غاالنت«على قطاع غزة، التي قادها » المصبوب
 مستقل مخول بفحص إنه حتى اليوم لم تتم إقامة جهاز تحقيق«: وقالت المنظمة، في بيانٍ لها صدر امس

  .»هذا المستوى، بينما تتمحور التحقيقات الجارية اآلن في تعاطي المستويات الدنيا في الجيش اإلسرائيلي
 759وأضافت أن حجم استهداف السكان المدنيين في قطاع غزة خالل الحملة، كان غير مسبوق؛ إذ قُتل 

وطبقًا لمعطيات األمم المتحدة فقد هدم خالل . ا قاصًر318مدنيا لم يكونوا مضطلعين بالقتال؛ من بينهم 
  . ألف شخص بال مأوى20 بيت سكني، فيما بقي حوالي 3500الحملة أكثر من 
من شأن االستنتاجات المترتبة على تحقيق مستقلٍّ أن تكون ذات تأثير مباشر قي إمكانية «وأكد البيان أنه 

من خالل الحفاظ على درجة أخالقية » اإلسرائيلي «على قيادة الجيش» غاالنت«تقييم قدرات الجنرال 
  .»الئقة

  26/8/2010، الرأي، عمان
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   اإلسرائيلي مع اطفال غزة المرضى وعائالتهم في مستشفى تل هشوميراالفطار الطيبي يتناول .22
أقامت جمعية النور الخيرية إفطاراً جماعياً في قسم مرضى السرطان ومستشفى االطفال : الناصرة
 تل هشومير والذي يتلقى العالج فيه مرضى من قطاع غزة، حيث يمكثون مع أفراد من بمستشفى

احمد . عائالتهم بعيداً عن باقي أفراد العائلة وعن منازلهم بغية استكمال العالج وذلك تحت رعاية د
  .الطيبي

لمستشفى للسماح ولقد بادر الدكتور احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، الى التوجه إلدارة ا
والتعاون بإقامة إفطار جماعي لهؤالء المرضى وعائالتهم والذين يبلغ عددهم قرابة الثمانين، للتخفيف 
عنهم ومنحهم بعض األجواء الرمضانية في هذا الشهر اما المرضى وعائالتهم فعبروا عن سعادتهم بهذا 

  . ياسر عرفات الذي نفتقده جداًانك يا دكتور تذكرنا بالرئيس الراحل: اللقاء المميز قائلين
الطيبي انه سيكون دائماً الى جانبهم ولمساعدتهم في أي أمر . وفي ختام اللقاء المؤثر أكد لهم د

جئنا اليكم مع عائالتنا لنشعركم انكم : يحتاجونه، متمنياً لهم الشفاء والعودة الى قطاع غزة سالمين قائال
  .في بيوت اهلكم واننا من حولكم ومعكم

  26/8/2010، القدس العربي، لندن
  

   مليارات دوالرثالثةخطة استثمارية للنهوض بالقدس بقيمة  .23
 واجتماعات ولقاءات على جميع  واسعاًكاًا حراأليام تشهد مدينة القدس هذه : خليل العسلي-القدس 
  واجتماعياًاًاقتصادي بهدف خلق قاعدة شعبية واسعة مؤيدة لمشروع خطة لتنمية وتطوير القدس األصعدة
 تغيير جذري على جميع المستويات لمواجهة التحديات التي تواجه القدس بما في إحراز بهدف وثقافياً

 لتهويد المدينة، وضعف االهتمام تعانى منه القدس من قبل السلطة والجهات اإلسرائيليذلك المخطط 
  .  من المشاريع في القدسأيالدولية المانحة التي تتجنب تمويل 

حصلت على تفاصيل تلك الخطة التي عرضها قائمون عليها على بعض زعماء وملوك الدول " ستورالد"
 شاملة أنهاالعربية في المنطقة والدين ابدوا استعدادا للمساهمة فيها ودعمها، واهم ما يميز هذه الخطة 

 مليار ونصف  ما بينإلى موازنة كبيرة تصل إلى تحتاج أنهاحيث استفادت من التجارب السابقة كما 
من % 60، وتشمل القطاعين العام والخاص، يخصص نحو  ثالثة مليارات دوالر سنوياًإلىالمليار دوالر 

 في اإلسكان القطاع الخاص، ويحصل قطاع إلى% 40 القطاع العام، بينما يذهب إلىموازنة الخطة 
 من بأكثروالتعليم % 20 يبحوال، بينما تحظى السياحة %35 نسبة من الموازنة بمعدل أعلىالقدس على 

  %.20والسياحة % 45 بأكثر يحظى اإلسكانما في القطاع الخاص فان قطاع أ، 7%
من التمويل لمشاريع الخطة غير ربحي وهو على شكل منح % 80 من أكثرووفقا لمسودة الخطة فان 

لقديمة على شكل قروض ميسرة، وبخصوص التوزيع الجغرافي فان البلدة ا% 20ومساعدات، وبنسبة 
ما المناطق القريبة من البلدة القديمة في حدود أ، %20 نسبة من االهتمام بأعلىمن مدينة القدس تحظى 

 وضمن حدود األبعد الضواحي وهي المناطق أما% 60بحوالي " اإلسرائيليةبلدية القدس "ما يسمى بـ 
 واشمل خطة أوسع بأنها لأعمامن تمويل الخطة التي وصفها رجال % 20  تحظىفإنهاالقدس التاريخية 

 أمناء عنها قريبا تمهيدا لتشكيل مجلس اإلعالنيتم عرضها على المسؤولين العرب تدرس محليا بهدف 
 كما يتم األمواليكون هدفه توظيف ) يضم ملوك وزعماء ورؤساء دول(  دولياًإسالمياً يكون عربياً

 شخص يمثلون جميع القطاعات 300 إلى 150 القدس يضم ما بين أهلتشكيل مجلس محلي تمثيلي من 
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعشائرية في المدينة المقدسة

  26/8/2010الدستور، عمان، 
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  لجنة مقدسية لكسر قرار إبعاد المقدسيين عن المسجد األقصى .24
حتلة تم اإلعالن  في اجتماع عقد داخل مقر البعثة الدولية لصليب األحمر في القدس الم:القدس المحتلة

وشارك في االجتماع سماحة الشيخ . عن تشكيل لجنة لكسر قرار اإلبعاد عن المسجد األقصى المبارك
عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا والوزير السابق خالد أبو عرفة والنائب المقدسي أحمد 

ة والشيخ يوسف الباز عطون والسيد علي أبو شيخة وحاتم عبد القادر والحاج مصطفى أبو زهر
  .والمهندس إيهاب الجالد وعدد كبير من الشباب الممنوعين من دخول المسجد األقصى المبارك

وبحث الحضور خطورة قضية اإلبعاد عن المسجد األقصى خاصة أنها تستهدف المئات من أبناء مدينة 
  .ائة شخصالقدس والداخل الفلسطيني، حيث فاق عدد المبعدين عن المسجد األقصى الم

". أن هذا االجتماع يهدف إلى البدء باتخاذ خطوات عملية لكسر قرار اإلبعاد عن األقصى"أكد صبري و
  .وقد أعلن المبعدون عن األقصى نيتهم كسر هذا القرار، وسيتم اإلعالن عن الخطوات في حينه

  26/8/2010الدستور، عمان، 
  

  مواجهات ومحاولة اقتحام مسجد بسلوان .25
 بين المقدسيين وقوات 26/8/2010وقعت مواجهات عنيفة فجر الخميس :  محمد القيق-تلة القدس المح

االحتالل بعد محاولة المستوطنين اقتحام مسجد عين سلوان وسط البلدة الواقعة جنوب المسجد األقصى 
ة إن ما يقارب عشر" فلسطين أون الين"وقال مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام لـ. المبارك

مستوطنين حاولوا اقتحام مسجد عين سلوان التاريخي أثناء أداء أهالي البلدة لصالة الفجر بداخله، ولكن 
  . المصلين تنبهوا لهذه المحاولة وتصدوا للمستوطنين الذين فروا من المكان

  26/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  حراسة االحتالل مستوطن يقتحمون مقام يوسف ألداء الصلوات فيه ب200: نابلس .26
، طريقين رئيسيين في محيط نابلس، أمس، صباح اإلسرائيلي قوات االحتالل  أغلقت:كتب جميل دراغمة

 أيامبعد ،  مستوطن مجدداً مقام يوسف شرق المدينة200ومنعت المرور من خاللهما، فيما اقتحم نحو 
وساً دينية وصلوات لعدة ساعات، دوا طقأ المستوطنين إنوقالت مصادر محلية،  .من قيامهم بنفس العمل

  .غالقاً على كل المنطقةإفي الوقت الذي فرضت فيه قوات االحتالل 
  26/8/2010 رام اهللا، األيام،

  
   يطالب جميع األطراف االلتزام بشكل دائم باتفاقية الكهرباءالمستقلةتجمع الشخصيات  .27

اسر الوادية على ضرورة أن تلتزم جميع  ي. أكد رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة د:رام اهللا
األطراف باالتفاق الذي ينص على تزويد محطة توليد الكهرباء بالسوالر الصناعي الذي يكفي لتشغيل 

 إلى ، واالستمرار بتزويد محطة التوليد بالسوالر الصناعي، استنادا25/8ًوحدتين ابتداء من يوم األربعاء 
  . أبريل الماضي/تجمع بمدينة غزة في شهر نيساناالتفاق الذي تم توقيعه في مقر ال

وبين الوادية أن االنقسام الفلسطيني يسبب الكثير من األزمات الخدماتية والحياتية يوميا للمواطن 
الفلسطيني، مضيفا أنه يجب على كل مسؤول فلسطيني العمل على إنهاء االنقسام، ومحو هذه الفترة 

  .يالمؤلمة من تاريخ الشعب الفلسطين
  25/8/2010قدس برس، 
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  الزراعية األراضي من  دونم22500االحتالل يمنع الفلسطينيين من دخول : غزة .28
لحقوق اإلنسان أن قوات االحتالل تواصل استهداف المدنيين " الميزان" ذكر مركز : محمد األسطل–غزة 

انها المنظم الذي يهدف قي المناطق القريبة من الشريط الحدودي شمال قطاع غزة وشرقه، في سياق عدو
قوات االحتالل تستهدف السكان : "وقال في بيان له .إلى تكريس منطقة أمنية عازلة بمحاذاة حدود القطاع

وممتلكاتهم وكل ما يتحرك في المناطق الفلسطينية القريبة من الحدود، والتي تتجاوز تلك المسافة التي 
".  متر300ما تدعي تلك القوات من أنها ال تتجاوز تعلنها قوات االحتالل لتصل إلى كيلومتر وليس ك

وبحسب منسق المبادرة المحلية في بلدة بيت حانون صابر الزعانين، فإن مساحة األراضي الزراعية 
 دونم على طول الشريط شرق غزة وشمالها في 22500التي يمنع على الفلسطينيين دخولها تبلغ نحو 

  .2008 يوليو /الل للمنطقة العازلة في تموزبلدة بيت حانون، منذ فرض قوات االحت
  25/8/2010القدس، القدس، 

  
   بالسرطان في صفوف المحرريناإلصابة وتزايد لألدوية حقل تجارب إلى األسرىحول ي االحتالل .29

ن مرض أ عبد الناصر فروانة األسرى الباحث المختص بشؤون  أكد: زهير اندراوس-الناصرة 
 المصابين بهذا أعدادن أ عدها مؤخراًأوبين في دراسة .  مقاومة تُذكرأي دون األسرىالسرطان يفترس 

 من وأكثر طبي متعمد، وإهمال في تزايد مطرد، في ظل ظروف صحية خطيرة األسرىالمرض من 
  وأشار.، مما يعرض حياتهم للخطرأجسادهم على  تجربة ألدوية خطيرة تجرى سنوياًآالفخمسة 

و أ السابقين ظهر عليهم المرض الخبيث بعد تحررهم بشهور األسرىن ن العشرات مأ فروانة إلى
.  المدمرةوآثارهاسنوات ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وذلك بسبب ما ورثوه عن السجون 

 وتتناقض اآلدميةن سلطات االحتالل لم تكتف بسجون ومعتقالت تفتقر لمقومات الحياة أ فروانة وأوضح
، أخضعت من ذلك حينما وأفظع الدولية، بل تعدت ذلك وارتكبت ما هو اخطر ألعرافواوكافة المواثيق 

  . الخطيرة وبتصريح من وزارة الصحةاألدوية لتجارب طبية لبعض األسرى أجسادوال تزال، 
  26/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
   مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم في سجون االحتاللينشؤون الفلسطينيوناألسرى  .30

لتحفيظ القرآن الكريم في سجون االحتالل في وضع البرامج " النور" ينهمك القائمون على مركز :ام اهللار
التي انطلقت مع بداية شهر رمضان، حيث يعيش األسرى ظروفاً معيشية صعبة ال يبدد وحشتها إلى 

ا برامج المسابقات ومع بداية شهر رمضان، أطلق المركز العديد من البرامج من بينه .األنس بكتاب اهللا
في حفظ القرآن الكريم ابتداء من عدد من األجزاء وصوال إلى حفظ القرآن كامال وتسميعه أمام لجنة 

وعلى الرغم من ضعف اإلمكانيات داخل السجون وقلة الموارد، إال أن اللجنة القائمة على . محكمة
  .المركز تقوم برصد جوائز لهذه المسابقات

دراسات األسرى وحقوق اإلنسان؛ فقد تشكلت الفكرة األولى للمركز من خالل ل" أحرار"وبحسب مركز 
ويشارك في  .1998مجموعة من األسرى الذين يحفظون القرآن في سجن مجدو اإلسرائيلي، عام 

نشاطات مركز النور شهرياً ما ال يقل عن خمسين أسيراً، جلهم من التنظيمات اإلسالمية، ويقول األستاذ 
 حصل ما 2009ي أبو الرب أستاذ الكيمياء والمشرف على مركز النور حالياً أنه في العام أبو دجانة عل

 أسيراً 17 أسيراً على شهادة حافظ للقرآن وحصل 24 أسيراً على شهادات التجويد وحصل 250يقارب 
نح وم  لسجن النقب،250 شهادة تجويد منها 299ومنح مركز النور في السجون عامة  .على شهادة السند

  . شهادة سند34 شهادة لسجن النقب، كما منح 24 شهادة حافظ منها 73أيضاً 
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باإلضافة إلى مركز النور، فقد دخل للسجون حالياً ما يعرف بمشروع الشفيع، حيث تشرف على هذا 
المشروع لجنة الرحمة العالمية ومقرها في الكويت، وهذا المشروع يعنى بتحفيظ المنتسبين له خالل 

  .صف السنةسنتين ون
  25/8/2010قدس برس، 

  
  اكتشفنا أمراضاً خطيرة في غزة تشبه أعراض الصدمات الكهربائية: الماليزيرئيس الوفد الطبي  .31

 نواز حسين، رئيس الوفد الطبي الماليزي الذي وصل قطاع غزة مؤخراً، النقاب عن . كشف د:غزة
أعراض الصدمات الكهربائية، مؤكداً وجود أمراض جديدة وخطيرة في قطاع غزة، تتشابه في أعراضها 

وقال نواز حسين في حديث  .وجود ألفي حالة مرضية بغزة بحاجة لعناية فائقة ال تتوفر في القطاع
لقد وجدنا أشياء متعلقة ببعض األمراض المنتشرة في قطاع غزة بحاجة ": "قدس برس"خاص مع 

م ترى في مكان آخر، وعندما سألنا ماذا حدث للمتابعة والعناية الصحية المستمرة، وقد شاهدنا أمراض ل
لهؤالء المرضى، قالوا لنا بأنهم تعرضوا لمواد ال نعرفها، ما أدى إلصابتهم بأعراض تتشابه أعراض 

هذه اإلصابات كانت من األطفال والبالغين على حد سواء، : "وأضاف ".الصدمات الكهربائية
داً أن زيارة المستشفيات في قطاع غزة أعطاهم ، مؤك" مريض موزعين على قطاع غزة2000بإجمالي

  .معلومات مهمة للغاية عن الحالة الطبية في قطاع غزة
هذه من التحديات تحتاج إلى معالجة ومواجهة حتى ال تنتشر بشكل أكبر، وهذا العدد من : "وتابع

يوجد أجهزة  ففي قطاع غزة ال ،المرضى الذي رأيناه كبيرة في ظل ضعف األدوات والخدمات الطبية
  ". مريض2000وتسهيالت طبية، رغم وجود عدد كبير من المرضى يزيدوا عن 

  25/8/2010قدس برس، 
  

  الفلسطينيون خارج المعارك المذهبية:  داخل المخيماتللوضع مطمئن سعدأسامة  .32
ـ      : خالد الغربي  خـل  عن ارتياحه واطمئنانه للوضـع دا     » األخبار«عبر سعد النائب السابق أسامة سعد ل

فالجو العام منحاز الى المقاومة، والقيادات الفلـسطينية تـدرك          «. المخيمات، وال سيما مخيم عين الحلوة     
مصلحة الشعب الفلسطيني، ومحاوالت المستقبل لإلمساك بالورقة الفلسطينية داخل لبنان وزجها في أتون             

ية في لبنان ستبقى بندقية مناضلة ولن تنحرف        معاركه المذهبية هي محاوالت فاشلة، ألن البندقية الفلسطين       
مظلة «ووظيفة ودور للمخيمات الفلسطينية يريدها سعد لتكون        . لصراعات داخلية لبنانية يريدها المستقبل    

، كما قـال    »ـ فلسطينية من أجل منع الفتنة والتصدي المشترك لعدوان إسرائيلي بات مؤكداً            أمان لبنانية 
  .سعد

: اً دعا سعد إلى التعاطي الحذر مع التطمينات التي يبديها بعض القيادات الفلـسطينية             لكنّ مسؤوالً يساري  
وهـذه المـصالح الـضيقة      . بعضهم يبيعنا سمكاً في البحر ومتورط في لعبة المصالح مع آل الحريري           «

قر الناس  والفئوية لبعض القيادات الفلسطينية أمنت اختراقاً للحريريين في الوسط الفلسطيني مع استغالل ف            
وحاجاتهم، والمشكلة ليست في وسط اإلسالميين الفلسطينيين، بل في قيادات كثيرة من فتح وغيرها مـن                

ينـصح  » قوى اليسار الفلسطيني التي باتت الى يمين المستقبل، وتتكلم بمنطقه وفئويته أكثر من مسؤوليه             
  .المسؤول اليساري الذي تمنى عدم ذكر اسمه

  26/8/2010، األخبار، بيروت
  

   يعمل في وزارة االتصاالتإسرائيليعميل توقيف : لبنان .33
أوقف فرع المعلومات في قوى األمن الداخلي موظفا في وزارة االتصاالت يدعى طوني بطرس              : بيروت

 بشبهة التعامل مع أجهـزة االسـتخبارات اإلسـرائيلية          1961من مواليد بلدة كفر حونة في جزين عام         
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كما يسميه األمنيون منصب رئيس فرع الكـوادر المحليـة فـي            » كستراسوبر ا «ويشغل الموقوف الـ    
، وهو يعمل في مراقبة اعطال أجهزة بث        1995لالتصاالت منذ عام    » أوجيرو«المديرية الفنية في هيئة     

  .الميكرويف التابعة لشبكة الهاتف الثابت في لبنان في مركز عمله في الدكوانة
 مخضرم في قطاع االتصاالت وتنقل في اكثر مـن موقـع            وأكدت مصادر مطلعة ان الموقوف موظف     

  .لتشغيل الهاتف الثابت وصيانته مما جعله من الموظفين الذين يعرفون قطاع االتصاالت عن ظهر قلب
وأشارت المصادر الى ان الموقوف كانت تربطه عالقات جيدة بعدد من عمالء ميليشيا انطوان لحد وان                

وأوضـحت المـصادر الـى ان       .  وانه دائم التردد الى هناك لزيارتها      عائلته تعيش في كندا منذ سنوات     
بطرس كان مسافرا الى الكونغو خالل االسابيع الماضية وعاد الى لبنان االسبوع الماضي قبل ان يوقفـه                 

  .فرع المعلومات بناء لمعطيات مرتبطة بحركة اتصاالته الهاتفية
لإلسرائيليين مع بعض المـساعدات التقنيـة مـن         ويسمح بث الميكرويف اللبناني المسؤول عنه بطرس        

  . عمالئهم بالتقاط البث الحكومي اللبناني والعودة للدخول الى الشبكة اللبنانية
  26/8/2010، الوطن،الدوحة

  
  مبارك يتطلع إلى مفاوضات تفضي إلى دولة فلسطينية .34

يمان عـواد ان الـرئيس      أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية الـسفير سـل        :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
خالل مشاركته في إعادة إطالق المفاوضات المباشرة بـين         » كلمة مهمة «المصري حسني مبارك سيلقي     

وقـال ان   . المقبـل ) سبتمبر(الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، المقررة في واشنطن في الثاني من أيلول           
ربية واالسالمية لمفاوضات جـادة     كلمة الرئيس مبارك ستلخص تطلع شعب مصر وشعوب المنطقة الع         «

تتوافر لها فرص االستمرار، وصوال الى اتفاق سالم ينهي الـصراع االسـرائيلي الفلـسطيني وينهـي                 
  .»االحتالل ويقيم الدولة الفلسطينية

ولفت عواد الى أن مبارك رحب ببيان اللجنة الرباعية الدولية الداعية إلعادة إطالق هذه المفاوضات بعد                
إصدار البيان، إضافة الى ترحيبه بدعوة الرئيس باراك اوباما للمشاركة فـي إطـالق هـذه                ساعات من   

خبرة الرئيس مبارك وتجربته الكبيرة في التعامل مع مواضيع         «ونوه عواد بـ    . المفاوضات في واشنطن  
م منذ اليوم   مشاركة مبارك في عملية السال    «، مشيراً الى    »السالم واالهتمام بدفع جهود السالم إلى االمام      

األول عندما كان نائباً للرئيس أنور السادات، وتعامله بعد ذلك مع العديد من زعماء إسـرائيل وأميركـا                  
  .»والزعماء االقليميين والدوليين

 26/8/2010، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل" تنفي استيراد الغاز من المصريةالحكومة  .35
ة القابضة للغازات الطبيعية محمود لطيف ما رددتـه         نفى رئيس الشركة المصري   :  نجالء كمال  -القاهرة  

، "إسرائيل"تقارير إعالمية بشأن اتجاه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول إلى استيراد الغاز من               
  .ووصف ما نشر بأنه خبر يدعو للسخرية والتعجب وليس له منطق 

ة إنتاجها وقدرته علـى الوفـاء بكافـة         وأكد عدم احتياج مصر إلى استيراد أي غاز من أي مكان لكفاي           
احتياجات قطاعات الدولة، فيما أكد خالد عبدالبديع رئيس شركة جاسكو والمسؤول عـن شـبكة الغـاز                 

، مشيراً إلى استحالة حدوث ذلك فنياً       "إسرائيل"المصرية داخلياً وخارجياً أنه لم ولن يتم استيراد غاز من           
  .وعملياً 

  ناشطين السياسيين ببالغ إلى النائب العام عبدالمجيد محمود ضـد وزيـري            وتقدم عدد من المحامين وال    
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الكهرباء والبترول المتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية العليـا بـشأن وقـف                 
  .تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني 

 26/8/2010، الخليج، الشارقة
 

  "أسطول الحرية "المصري يوثق مجزرة" حقوق اإلنسان" .36
أعلن المجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر أنه يعتـزم خـالل األيـام              :  محيي الدين سعيد   -القاهرة  

وقال " . أسطول الحرية "على  " اإلسرائيلي"القليلة المقبلة إصدار تقرير عن توثيق عدوان قوات االحتالل          
 أسـتاذ القـانون الـدولي إن الهجـوم          محمد سعيد الدقاق  . رئيس وحدة الرصد والتوثيق في المجلس د        

يمثل خرقاً ألحكام القانون الدولي اإلنساني، مشيراً إلى قيام الوحدة برصد وتوثيق انتهاكات             " اإلسرائيلي"
. حقوق اإلنسان وخاصة الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش االحتالل فـي حـق الـشعب الفلـسطيني          

 أسطول الحرية يمثل استكماال لما قامت به الوحدة مـن           وأضاف في بيان، أمس، أن توثيق الهجوم على       
أعمال رصد وتوثيق لمحرقة غزة، مشيرا إلى متابعة الوحدة إلجراءات التحقيقات والمالحقـة القـضائية        

  ".التي يقوم بها مجلس حقوق اإلنسان الدولي للبت في العدوان على األسطول
  26/8/2010، الخليج، الشارقة

 
  سياح اإلسرائيليين  للتهديداتال : مصر .37

نفت مصادر أمنية ما أعلنته صحيفة معاريف اإلسرائيلية علـى موقعهـا            :  شادي محمد   -) مصر(رفح  
اإللكتروني األربعاء بشأن وجود تهديد إرهابي لحياة السياح اإلسرائيليين المنتظر سفرهم إلى سيناء خالل              

  .األعياد اليهودية المقبلة
إن هيئة مكافحة اإلرهاب اإلسرائيلية ستصدر تعليمات جديدة شديدة اللهجة          وقالت الصحيفة، في تقريرها،     

  .للتأكيد على السياح اإلسرائيليين بعدم السفر إلى سيناء في فترة األعياد المقبلة
وأضافت الصحيفة أن السلطات اإلسرائيلية تخشى قيام عناصر من حركتي الجهاد العالمي وحماس بتنفيذ              

  .سياح اإلسرائيليينعمليات فدائية ضد ال
وأضافت أن إسرائيل اعتادت إطالق مثل هذه التحذيرات بين كل حين وآخر في محاولة للتـأثير علـى                  

  .حركة السياح بسيناء
وتابعت المصادر أن حركة السياح اإلسرائيلية بطابا ونويبع تسير بشكل طبيعي وأنه لم تتأثر بما زعمته                

  .معاريف
 26/8/2010، العرب، الدوحة

 
  "حل الدولتين" يدعوان إلى واألردنلبحرين ا .38

أكد البحرين واألردن أن حل الدولتين هو السبيل الوحيدة لتحقيق األمن واالسـتقرار فـي               : )ب.ف  .ا  (
المنطقة، وناشدا المجتمع الدولي بضرورة تكثيف جهوده لتحقيق تقدم ملموس في عملية السالم وصـوال               

وقالت الوكالة إن ملك البحرين حمد بن عيـسى آل          . باء البحرين   إلى هذا الحل، على ما أفادت وكالة أن       
على ضرورة تكثيف جهـود المجتمـع الـدولي      "خليفة وضيفه العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني شددا         

لتحقيق تقدم ملموس في عملية السالم، وصوالً إلى حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيدة لتحقيق األمن                
الجهـود  ''وبحسب الوكالة، فقد بحث الرجالن في محادثاتهمـا فـي المنامـة             " . ي المنطقة واالستقرار ف 

  على أساس حل الدولتين وفي سياق إقليمي شـامل، بمـا           " اإلسرائيلي"المبذولة لحل الصراع الفلسطيني     
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يضمن استعادة جميع الحقوق العربية خصوصا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المـستقلة علـى                 
  " . ترابه الوطني

 26/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   فتحت المجال الجوي للطيران اإلسرائيلي للقيام بتدريبات عسكرية بصفة منفردة اليونان .39
قالت جمعية يونانية مناصرة للشعب الفلسطيني ووسائل إعالم محلية إن الحكومة           : شادي األيوبي  - أثينا

تموز الماضي للطيران اإلسرائيلي للقيام بتـدريبات        / خالل يوليو  اليونانية فتحت المجال الجوي اليوناني    
  .تشرين األول القادم/عسكرية بصفة منفردة، في حين ستستأنف التدريبات المشتركة في أكتوبر

يأتي ذلك بعد أن كانت اليونان قد أوقفت تدريباتها المشتركة مع تل أبيب رسميا إثـر هجـوم البحريـة                    
أيار الماضي، حيث كان نشطاء يونانيون قد شاركوا في         /سطول الحرية نهاية مايو   اإلسرائيلية على سفن أ   

  .األسطول واعتقلوا وصودرت سفنهم
اليونانية المختصة بشؤون الدفاع عما وصفته بمـصادر موثوقـة فـي وزارة             " ديفانس نت "ونقلت مجلة   

ونان والمعروفـة اختـصارا باسـم        والي "إسرائيل"الدفاع اليونانية أن التدريبات العسكرية المشتركة بين        
  .تشرين األول القادم/، ستستأنف خالل أكتوبر"مينواس"

ووفقا لناشط يوناني اشترط عدم ذكر اسمه، طرح نواب يساريون في البرلمان أسئلة على الحكومة حول                
ال يمكن  طبيعة هذه االتفاقية والتدريبات، لكن األخيرة احتجت بأن االتفاقية ذات طابع أمني خطير بحيث               
  .الكشف عنها، وأعرب عن اعتقاده بأن بعض تلك التدريبات لها عالقة بهجوم محتمل على إيران

26/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة  
 

  دانة ناشط جماهيري ضد الجدارإ ب"إسرائيل" قيام  االتحاد األوروبي يستغرب:شتونأ .40
حاد االوروبي ونائب رئيس لجنـة الـشؤون        أصدرت كاترين اشتون الممثل السامي لالت      :القدس المحتلة 

السياسية والخارجية باالتحاد بيانا صحفيا اعربت فيه عن قلقها واستغرابها من قيام المحكمة العـسكرية                
من سكان قرية   ) سنة( 39االسرائيلية في عوفر بادانة الناشط الجماهيري ضد الجدار عبد اهللا ابو رحمه             

  .الماضي تمهيدا الصدار الحكم بالسجن بحقهبلعين والمعتقل منذ كانون االول 
وجاء في البيان الذي وصل نسخة منه للجنة الشعبية لمواجهة الجدار في قرية بلعين والـى عائلـة ابـو                  

 ةيلسـرائي  اإل ة العـسكري  ة عاما في المحكم   39 عبد اهللا ابو رحمه    ةدانإمر مثير للقلق ان يتم      أانه  "رحمه  
ان االتحاد االوروبي يـرى ان      "يضا  أوجاء في البيان    ".  المظاهرات  وتنظيم ةبتهمه التحريض والمشارك  

عبد اهللا ابو رحمه مدافع عن حقوق االنسان بطريقه غير عنفيه من اجل تغيير مـسار جـدار الفـصل                    
 اينمـا   ة ، كما يرى ان بناء الجدار على االراضي الفلـسطيني          ة الغربي ةاالسرائيلي في قريته بلعين بالضف    

  ".ر قانونيكانت هو عمل غي
 الحكم على عبد اهللا بالسجن لمنعه هو وزمالئه الفلـسطنيين           ةوعبرت اشتون عن قلقها الشديد من امكاني      

  .خرين من ممارسه حقهم المشروع باالحتجاج على وجود جدار الفصل بالطرق غير العنيفهاآل
26/8/2010، الدستور، عمان  

  
  "ونروااأل" دوالر إلى  مليون6.88اليابان تقدم مساعدات غذائية بقيمة  .41

 مليون  6.88قررت حكومة اليابان تقديم منحة على شكل مساعدات غذائية قيمتها           :  عايدة الطويل  -عمان  
  ). األونروا( دوالر أمريكي ، لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
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رجية الياباني كؤيتشي تاكيماسـا أثنـاء       وسيتم تقديم المنحة من خالل تبادل مذكرات بين نائب وزير الخا          
زيارته للمملكة والمفوض العام لالونروا فيليبو غراندي حيث يتم بموجبها تقديم المنحـة اليابانيـة التـي          

  . ستسخدم لشراء القمح والطحين والبقوليات
ـ                  ساعدة و بحسب بيان صادر عن السفارة اليابانية في عمان فإن الالجئين الفلسطينيين بحاجـة إلـى الم

الدولية اآلن أكثر من أي وقت مضى ، في وجه األوضاع االقتصادية والسياسية الصعبة المحيطة بهم ،                  
ال سيما وضع الالجئين الفلسطينيين في غزة التي تشكل مصدر قلق كبير إذ يبلغ معدل البطالة فيها حالياً                  

ن أجل معالجـة هـذا الوضـع        وم.  من الغزيين يعتمدون كلياً على المعونات        80% ال سيما وأن     %46
والتخفيف من حدة المعاناة التي يعيشها الالجئون ، قررت اليابان أن تقدم هذه المعونة الغذائية كمـساعدة                 

  .إنسانية استجابةً لطلب األونروا
26/8/2010، الدستور، عمان  

  
  " اإلسرائيلي"مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية معجب بالنووي  .42

اختتم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس، زيارة استمرت ثالثـة أيـام                 :)أ.ب  .د  (
" إعجابـه "، وأعرب عن    "مرضية"للكيان الصهيوني، وأبدى أمانو رضاه من الزيارة ووصفها بأنها كانت           

ذج جيـد   نمـو "بقدرات إدارة الطب النووي بمستشفى هداسا في القدس المحتلة، والتي وصـفها بأنهـا               
  " .الستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية

26/8/2010، الخليج، الشارقة  
  

  االتصاالت األمريكية من التنصت على أغلب ا تمكنهشبكة ت أسس"إسرائيل"": سي آي إيه" .43
 ضابط المخابرات المركزيـة الـسابق فيليـب         أشار :أحمد عبد الهادي، حسن عبداهللا    : واشنطن، بيروت 

اإلسرائيليين أسسوا بنية تحتية تكنولوجية تمكنهم من التنصت على أغلب المحادثات التـي             "جيرالدي أن   
تدور في الهواتف النقالة أو الهواتف األرضية في االتصاالت بين الواليات المتحدة ودول العـالم وهـم                 

ت يستخدمون مكاتب شركة طيران العال كمحطات منتشرة فوق األراضـي األمريكيـة لقيـادة العمليـا               
  ".االستخبارية فوق تلك األراضي

26/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،  
 

والفلسطينيون لن يجدوا مـا     ..  التسوية ستمنح االحتالل ما يريد     :محسن صالح .  د الزيتونةمدير مركز    .44
  يفاوضوا عليه

ستـشارات،  استبعد المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات واال       : حاوره من غزة محمد األيوبي     - بيروت
في الفترة القريبـة    " فتح"و" حماس"الدكتور محسن صالح، إمكانية تحقيق مصالحة فلسطينية بين حركتي          
  .                        القادمة، عازيا ذلك إلى  وجود خالف سياسي جوهري وعميق بينهما

تين ، واختالف في    إن هناك اختالف جوهري بين الحرك     ": "فلسطين"وقال صالح في حوار أجرته صحيفة       
الرؤى، فهناك مسار يعتمد على مشروع التسوية ، وبناء الدولة الفلسطينية بناءا علـى مـسار أوسـلو،                  

  )".إسرائيل(ومسار آخر يعتمد على المقاومة المسلحة وعلى عدم االعتراف بـ
  مساران متعارضان 

ا بناء المشروع الوطني، وطريقة     إن هذين المسارين لم يتمكنا حتى اآلن من التوافق على قضاي          : "وأضاف
إدارة الصراع مع االحتالل، ومساري المقاومة والتسوية، وعمليات التكيف مـع الـشرعيات العربيـة               

  ".والدولية
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وذكر أن استمرار تعارض هذين الخطين، وبقاء شرط المصالحة الفلسطينية قائماً على االعتـراف بمـا                
 الرباعية الدولية، سيبقي الشروط الخارجية تلقي بظاللهـا         تعترف به منظمة التحرير الفلسطينية وشروط     

  .على أي عملية مصالحة، وتجعلها عملية صعبة ومعقدة
وبين أن إتمام مصالحة حقيقية يمكن من خاللها أن تجد طاقات في بناء المشروع الـوطني الفلـسطيني                  

عالم العربي واإلسالمي والدولي    ومواجهة العدو اإلسرائيلي، وهو ما يشكل عنصراً ورافعة كبيرة لدعم ال          
  .للقضية الفلسطينية

وذكر صالح أن المطلوب إلتمام المصالحة تقديم أولويات المشروع الوطني الفلسطيني على أي أولويات              
أخرى، ومنع التدخل الخارجي على صناعة القرار الفلسطيني، وإعادة بناء الثقـة بـين قـوى الـشعب                  

الق ملف السجناء السياسيين ، وبناء األجهزة األمنية، وإعادة بنـاء           الفلسطيني على األرض من خالل إغ     
منظمة التحرير، والتداول السلمي للسلطة، وكذلك إعادة فتح كل المؤسسات التي تم إغالقها من مؤسسات               

  .لجان الزكاة والعمل الخيري، الفتاً إلى أنه بغير ذلك لن تكون أي عملية مصالحة جادة على األرض
فيتو األمريكي على المصالحة الفلسطينية، أوضح المحلل السياسي أن الهدف من الفيتو هو             وبخصوص ال 

ـ    وقبولها بمسار التسوية، واالعتراف بما اعترفت به منظمة التحريـر  ) إسرائيل(اعتراف حركة حماس ب
  .الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو

ر المصري في غاية األهمية، باعتبار مصر       إن الدو : "وفيما يتعلق بالدور المصري تجاه المصالحة ، قال       
أكبر وأهم دولة عربية معنية بالشأن الفلسطيني، وهي دولة مواجهة وال يمكن االستغناء عنها فـي دعـم               

  ". القرار الوطني الفلسطيني المستقل، خصوصاً عندما يتسم هذا الدور بالروح العربية واإلسالمية
النظام الموجود وقع على اتفاقيات كامب ديفيد والتزم بمـسار          لكن إشكالية الدور المصري أن      : "وأضاف

التسوية، ولديه عالقات رسمية مع الكيان اإلسرائيلي، وحساباته في العالقـات مـع الواليـات المتحـدة           
  .، موضحاً أن مجموع هذه األمور تؤدي إلى ميل الحكومة المصرية إلى دعم خيار التسوية"األمريكية

طرف المصري كوسيط في المصالحة الفلسطينية قدم ما يراه وثيقة توافقية، فإذا كان             إن ال : "وتابع حديثه 
هناك طرف أساسي وجوهري ال يرى أن هذه الورقة تمثل بدقة الحالة التوافقيـة فمـن حقـه مراجعـة                

لكن الذي حدث أن المصريين يروا أنه ال يوجد مصلحة بفتح الورقة ألنه سيصبح لـدى                (..) النصوص  
  ".اف حق إعادة صياغة النصوصكل األطر

على الورقة، أو إلضافة    " حماس"ولفت إلى عدم وجود إشكالية بفتح الورقة المصرية إلضافة مالحظات           
  .ملحق للورقة في ظل رفض مصر فتحها على اإلطالق

  مفاوضات التسوية
 أن السلطة وافقت    وفيما يتعلق باستئناف مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية واالحتالل، أكد صالح          

على بدء مفاوضات مباشرة مع االحتالل اإلسرائيلي، وأن اجتماع لجنة المتابعة العربية في القاهرة كـان                
  .تمهيداً إلجراء تلك المفاوضات

إن السلطة ستعلق عودتها للمفاوضات على الضغوط العربية، وأنها جـاءت اسـتجابة لهـذه               : "وأضاف
 عندما عللت عودتها للمفاوضات غير المباشرة بالموافقـة العربيـة،           الضغوط، كما فعلت العام الماضي    

  ".وتأييد وزراء الخارجية العرب للمفاوضات لمدة أربعة شهور
وأوضح أن هناك إدراكاً بأن المشروع اإلسرائيلي واألمريكي يواجه أزمة، وان القيادة الفلسطينية الحالية              

ن يتم التفاوض معها لتحقيق تسوية نهائية، وأنه فـي حالـة   الموجودة في رام اهللا هي أفضل قيادة يمكن أ   
سقوط هذه القيادة فإن البدائل القادمة لقيادة الشعب الفلسطيني هي أكثر قـوة وتـشدداً، ومـن األفـضل                   

  .لإلسرائيليين واألمريكان حسم المفاوضات اآلن
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ى أصحاب خط التسوية غير     وعلل صالح الرغبة العربية بالعودة للمفاوضات إلى عدم وجود أي بدائل لد           
العودة للمفاوضات، وحالة العجز الفلسطينية والعربية، وعدم القدرة على استخدام أي أوراق ضغط مـن               

  .قبل الفلسطينيين والعرب على اإلسرائيليين واألمريكان
وشدد على أن البديل الحقيقي للفلسطينيين عن المفاوضات هو العودة إلى الوحـدة الوطنيـة، وتحقيـق                 

صالحة حقيقية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتقوية الوضع الفلسطيني الـداخلي، وإعـادة              م
  .تفعيل خط المقاومة كورقة ضغط حقيقية

  حقائق على األرض
ويرى المحلل السياسي أن الفكرة الجوهرية في أي مفاوضات قادمة هي استعداد الطـرف اإلسـرائيلي                

ـ   لتقديم تنازالت مرتبطة في م     القدس، والالجئين، واالستيطان، وحدود الدولة،     "وضوع القضايا النهائية ك
  ".وموضوع المياه، واألسرى

وشدد على أن عملية التسوية ستعطي االحتالل غطاًء لفرض الحقائق علـى األرض، وتهويـد القـدس                 
  . ما يتفاوض عليهوتوسيع االستيطان، وستجعل المفاوض الفلسطيني خالل السنوات القليلة القادمة ال يجد

 آلـف   540 ألفاً إلى    180وأوضح أنه خالل فترة مفاوضات أوسلو زاد عدد المستوطنين في الضفة من             
عشرات اآلالف من الوحدات االستيطانية في القدس والضفة الغربية، كمـا           ) إسرائيل(مستوطن، وأقامت   

قامت بعـزل   ) إسرائيل(فة إلى أن     حاجزاً، وجداراً عازالً، باإلضا    640 نقطة استيطانية و   220أن هناك   
  .القدس عن محيطها العربي

وأفاد أن اإلسرائيليين من مصلحتهم إطالة أمد المفاوضات ألطول فترة ممكنة حتى يـشعروا العـالم أن                 
هناك مشروع تسوية سلمية قائم، وبالتالي يفقدوا الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية مبـررات              

  ".، ومبررات عمل مقاومة مسلحة بحجة أن هناك مسار تسوية سياسيةعمل انتفاضة ثالثة
وشدد على أن وجود عملية تسوية هي مصلحة استراتيجية إسرائيلية، لكن الخطأ الكبير هو التجاوب مع                
هذه المصلحة اإلسرائيلية بتكريس المفاوضات واالستمرار فيها إلى مـا ال نهايـة مـن قبـل الطـرف                   

  ".  الفلسطيني
أن اإلسرائيليين سيوصلون الطرف الفلسطيني إلى النتيجة التي يريدونها والتي تتلخص في دولـة              وذكر  

من مساحة الضفة الغربية محاطة بسيطرة إسرائيلية من كافة الجهات          % 60كانتونات ال تتجاوز مساحتها     
.  

جئـين  في هذه المرحلة تكون القدس قد ضاعت وخرجت من إطار المفاوضات، وعـودة الال             : "وأضاف
تكون قد ألغيت من موضوع المفاوضات النهائية، وبالتالي يفرض على الفلسطينيين حالة من الحكم الذاتي               

  ".قد تسمى دولة فلسطينية، ولكنها ال تصل إلى السيادة وال تأخذ الحقوق األساسية
  االستيالء على القدس

الحتالل يجري بشكل حثيث عمليـات      وفيما يتعلق بمستقبل مدينة القدس في أي تسوية قادمة، أوضح أن ا           
تهويد واسعة في مدينة القدس لجعلها خارج أي مفاوضات قادمة، مبيناً أن اإلسرائيليين يريدون شـرقي                

  ".القدس
واستبعد صالح قدرة المفاوض الفلسطيني التخلي عن المدينة المقدسة، مشدداً على أن التخلي عن القـدس                

إن الطرف الفلسطيني يأمل أن تعطيـه الـضغوط         : "وأضاف". لطة  كارثة كبيرة على الس   "سيكون بمثابة   
  .األمريكية والقرارات الدولية شيئاً من القدس في نهاية المفاوضات يجعل لهم نقطة ضوء في نهاية النفق

وفيما يتعلق بالهجمة اإلسرائيلية تجاه الشخصيات والرموز في مدينة القدس، أكد أن هذه الهجمة تأتي في                
تحاول طـرد الشخـصيات     ) إسرائيل(نامج اإلسرائيلي االستفراد بعملية تهويد القدس، مبيناً أن         سياق البر 

المقدسية لمحاولة إنهاء الملف قبل الوصول إلى أي تصور نهائي متعلق بالقدس، وتفريغها من المؤسسات               
  .التي يمكن أن تحفظ هويتها وتدافع عنها
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 43ضاعف بشكل كبير، خالل السنة الماضية، حيث سـجل          وذكر أن النشاط التهويدي في مدينة القدس ت       
 هوية مقدسية العام الماضية، وهـو       4500اعتداء على منطقة المسجد األقصى ، كما تم مصادرة حوالي           
  .2008 و1967ما يساوي نصف عدد الهويات التي تم مصادرتها بين عامي 

هناك حديث عربـي    : "مدينة القدس، قائالً  واتهم صالح العالم العربي واإلسالمي بالتقصير تجاه األقصى و        
منظمة المؤتمر اإلسالمي ولجنـة     (..) عن دعم المدينة المقدسة، لكن ال يوجد شيء حقيقي على األرض          

 ماليين دوالر بينما  أنفق      10القدس التابعة لها التي أنشئت أساساً بسبب حريق المسجد األقصى، صرفت            
  . مليون دوالر100مليونير إسرائيلي 

شار إلى أن كافة المشاريع التي ارتبطت العام الماضي باعتبار القدس عاصمة الثقافـة العربيـة لـم                  وأ
يتجاوز بضعة ماليين، بينما بلدية القدس وحدها تصرف على عمليات االستيطان واستجالب المستوطنين             

  . مليون دوالر1150اليهود وعمليات التهويد داخل القدس أكثر من 
  تفعيل كسر الحصار

عـن  ) إسـرائيل (فيما يتعلق بالحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أوضح صالح أن حـديث        
عقب مجزرة أسطول   ) إسرائيل(زيادة عدد السلع المسموح بدخولها إلى غزة هي محاولة لتجميل صورة            

  .  الحرية
ي السـتمرار   إن الضجة التي سببتها مجزرة أسطول الحرية أحدثت تفككاً فـي الغطـاء الـدول              : "وقال

الحصار، واحدثت هزة عالمية وأصبح هناك مطالبات دولية قوية من العالم بما فيهـا القـوى الغربيـة                  
  . والرباعية تطالب بإنهاء الحصار

إال أن الطرفين اإلسرائيلي واألمريكي تمكنا مؤخراً إلى حد كبير من تخفيف الغضب العالمي              : "وأضاف
 أصبح الحديث اآلن عن توسيع قائمة السلع المسموح بدخولها بـدل            والحملة العالمية لفك الحصار، حيث    

فك الحصار وإنهائه، مشدداً على ضرورة إعادة تفعيل موضوع كسر الحصار بإرسال مزيد من الـسفن                
وحمالت لفك الحصار حتى يبقى هذا الموضوع ساخناً، ويبقى اإلسرائيليون واألمريكان في الزاوية إلـى               

  .نهائيأن يفك الحصار بشكل 
  حروب في المنطقة

أي حروب جديدة في المنطقة خـالل األشـهر القليلـة    ) إسرائيل(وفي سياق آخر، استبعد صالح خوض    
القادمة، مبيناً أن الحديث اإلسرائيلي عن خوض حرب أو تنفيذ ضربات إليران وحماس في غزة وحزب                

  ".، وإظهار القوة اإلسرائيليةنوع من االبتزاز السياسي ونوع من سالح الردع"اهللا في لبنان هو 
، وبعد العدوان اإلسـرائيلي األخيـر علـى غـزة الطـرف             2006بعد تجربة حرب تموز عام      : "وقال

اإلسرائيلي أصبح لديه عقدة كبيرة من إمكانية النجاح في تحقيق أهدافه من خالل الوسـائل العـسكرية،                 
ة مرة قبـل أن تقـدم علـى أي عمـل            تفكر مئ ) إسرائيل(حيث إن الفشل في جنوب لبنان وغزة يجعل         

  ". عسكري
كما أن الحسابات المرتبطة بإيران تجعل األمور مستبعدة جدا، لقدرة إيران على الرد بأشـكال               : "وأضاف
  .إيران ليست دولة يسهل ضربها، إذ لديها قدرة كبيرة على الرد(..)مختلفة

  الدور التركي
لدور التركي تطور بشكل كبيـر باتجـاه القـضية          وعن التطور التركي في المنطقة، أوضح صالح أن ا        

الفلسطينية في السنوات الماضية، وخاصة في ظل حكم حزب العدالة والتنميـة برئاسـة رجـب طيـب                  
  . أردوغان

خاصة فـي ظـل     ) إسرائيل(وبين أن هناك مؤشرات تساعد األتراك على عمل دور أكثر استقاللية عن             
خفاض اعتمادها على المساعدات الغربية، حيث أصبحت قـادر         التطور االقتصادي الكبير في تركيا، وان     
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على اتخاذ قرار سياسي مستقل بشكل أفضل، كما أنها نجحت إلى حد كبير في تسوية مشاكلها اإلقليميـة                  
  .في المنطقة مع سورية وإيران واليونان

 31/7/2010صحيفة فلسطين، 
  

  اهللا أم أوباما .. فلسطين  .45
  ماهر ابو طير

يقول في سورة االسراء ان اسرائيل سوف تنهار ، وستنهار بطبيعة الحال بحرب ال تبقي وال                اهللا بعظمته   
  .تذر ، وهي نهاية ثابتة ال لبس فيها

هل . غير هذا الكالم ضحك على الذقون ، واضاعة للوقت ، فال دولة فلسطينية ستقوم ، وال سالم سيحل                 
نتنياهو ومن معهما في ذات مـدار التـرويج الوهـام           اصدق اهللا ، ام اصدق الرئيس االمريكي اوباما و        

  .السالم
غريبة هي حالتنا ، يصلون ويصومون وحين يتزوجون يتبعون الشريعة االسالمية ، وفي قصص اخرى               

  .يغمضون عيونهم ويبحثون عن شرائع اخرى
  .اهللا يقول لك ان اسرائيل تزول بالحرب وهم يقولون نريد سالماً مع اسرائيل

اعطينا اسرائيل ثالثة ارباعها    "لك ان فلسطين مقدسة ومباركة وامانة في اعناقنا ، وهم يقولون            اهللا يقول   
  ".، ولنفاوض على نصف ما تبقى من ضفتها الغربية المحتلة

هذا انفصام في الشخصية ، وهذه ازدواجية مرضية ، واالسالم ال يجوز تقسيمه الى حزم تأخذ ما تريـد                   
كان اهللا يقول لك ان اسرائيل ستزول بحرب ، فكيف اصدق من يقـول غيـر                وترمي ما ال تريد ، واذا       

  .ذلك
  .مغتصب وغاصب. لماذا انتظر اساساً مؤتمر واشنطن وانطالقة المفاوضات المباشرة ، بين قتيل وقاتل

احد عشر الف اسير فلسطيني يصومون في سجون االحتالل ، والقدس تهود ، والضفة تؤكل من الكتـف   
 وفلسطين الثمانية واالربعين باتت ارض اسرائيل وغزة محاصرة ، ثم يقـال المفاوضـات               الى الكتف ،  

  .المباشرة قد تجلب حال
هل تذكرتم عشرات االالف من الذين تم تعذيبهم في السجون وسفك دمهم ، هل سألتموهم عن رأيهم في                  

ير فلسطيني ، هل تـذكرتم  االعتراف باسرائيل اساسا؟ هال تذكرتم على موائد افطاركم احد عشر الف اس        
  .القدس ومساجدها والمسجد االقصى وقبة الصخرة وهما تحت االحتالل؟

هل تذكرتم وجوه الفلسطينيين في مخيمات الضفة وغزة والمشرق العربي ، هل تذكرتم امهات الـشهداء                
  .والمشردين والجرحى والمرضى ، ووجوه االطفال الذين سرقوا المسرة منها؟

م والزيتون والدالية والطابون ، هل تذكرتم كنيسة القيامة والمهد ، هل تذكرتم بيت لحـم                هل تذكرتم الكر  
  .وحيفا وعكا ويافا والرمل الذهبي والماء الذي دنسه االحتالل؟
هل تذكرتم مئات االف االيتام في فلسطين       . هل تذكرتم المساجد العمرية ، والناصرة ، وبئر السبع وغزة         

  .تاريخ والجغرافيا، واالرض المنهوبة وال
حتى قصة حق العودة ، تعني من جهة ثانية االعتراف باسرائيل والعودة ضمن صفقة ، وال تسمع احـدا                   
  .يحدثك عن حق التحرير ، فاي حق عودة هذا ابحثه مع المحتل ، واي تعويض ابحثه مع القاتل والمحتل

النني اصـدق اهللا    ..  من كل فلسطين   ال عودة وال تعويض وال سالم ، وال حل اال زوال االحتالل كامال            
  .فقط

  26/8/2010، الدستور، عمان
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  !هذا آخر فصولها..مسرحية المفاوضات المباشرة .46
  خالد وليد محمود

مـن  ) إسـرائيل (المقرر لها أن تمتد لعام كامل، ستسعى        " المفاوضات المباشرة "أيام قليلة وتبدأ جولة من      
ة وتأبيد الوضع الراهن في حال فشلت المفاوضات، أي إذا رفض           إدام: األول:خاللها لتحقيق أحد هدفين     

تصفية القضية الفلسطينية في حال نجحت المفاوضات وأمهرها الفلـسطينيون    : الثاني.الفلسطينيون التوقيع 
  . بالتوقيع عليها

ـ  األسئلة التي لم يجب عليها أحد بين كل األطراف العربية واإلسرائيلية والدولية المتحاورة، تتم           : ثـل بـ
                  فيما لو قبلت تل أبيب ببنود اللجنة الرباعية الداعية إلى تجميد االستيطان وإقامة دولة فلسطينية في حـد
زمني أقصى ال يتجاوز السنتيـن، هل ستكون حقاً فرصة لنجاح مثل هذه المفاوضـات؟وعن أي دولـة                 

رة مع السلطة الفلسطينية ؟ هـل  يبحث األميركيون واإلسرائيليون عندما يصرون على المفاوضات المباش     
يشعر أبو مازن بأن السلطة باتت مهددة في وجودها ويبحث عن آلية تعيد إليها االعتبار ولـو بـصورة                   

  موقّتة؟ 
عشرون سنة مرت على انطالقة مسرحية المفاوضات السرية والعلنية، وال يزال الفلـسطينيون يـسألون               

؟ هل تمخضت المفاوضات عن أي شيء؟ أم أنهـا وفـرت            ماذا جنى الشعب من كل هذا العبث      : أنفسهم
الشرعية لالحتالل واالستيطان والعدوان وعززت االنقسام الفلسطيني وشوهت صورة النضال والمشروع           

  ! الوطني؟
الـسالم  "المكتوب مقروء من عنوانه كما يقال ، فثمة ثالثة شروط وضعها بينيامين نتنيـاهو ، إلتمـام                  

ـ   : لسطينيينمع الف " الصعب والممكن  تسبق ترسيم الحـدود،واعتراف    ) إسرائيل(ترتيبات أمنية مرضية ل
كدولة يهودية وبما يسقط حق الالجئين في العودة إلى ديارهم، واعتبار االتفاق نهاية             ) بإسرائيل(فلسطيني  

  !! مطاف المطالب الفلسطينية 
ة واإلسرائيلية ، قد تسدل الـستار       أعتقد أن المفاوضات هذه المرة، وفق هذه األسس والمحددات األمريكي         
  ! ولألبد على مسرحية العبث التي تسمى مسيرة التسوية والمفاوضات

ومعها الغرب أغلقوا أي منفـذ لألمل أمام تحقيق أي تسوية عادلة في الضفة الغربية وغـزة،                ) إسرائيل(
، قامـت   2000تقوم قبل نهاية عام     فالدولة الفلسطينية التي كان يفتَرض أن       . ولو في الحدود الدنيا للعدالة    

. مكانها مئات المـستوطنات اليهودية التي تحولت هي نفسها إلـى دولـة داخـل الدولـة اإلسـرائيلية                 
والديمقراطية التي ادعت واشنطن بأنها ستكون العـرش الجميل الذي ستتربـع عليه الدولة العتــيدة،              

  . فصل الضفة عن القطاع:  في فلسطينتكشّفت عن كونها مجرد سيناريو لتقسيم التقسيم
ثم إن كل فتى صغير في أصغر مدرسة فلسطينية، بات يعرف أن جملة الجهود الدولية التي بذلت منـذ                   
مؤتمر مدريد ثم بعد اتفاقات أوسلو، تمخّـضت، ليس عن السالم والوئام والحدود المعترف بها دولياً، بل                

قضـم وضم ونهـب وسلْـب جّل مياه وأراضي الضفة تحـت          عن تمكين الدولة العـبرية من استكمال       
  . سمـع الغرب وبصره

بتقديري أن المفاوضات المباشرة ستكون مجرد ذر للرماد في العيون وستكون آخر مـشهد فـي هـذه                  
فالمفاوضات التي يصر عليها نتنياهو بشروطه المـشروطة سـوف تجـري وفـق              " السمجة"المسرحية  

 هو، والتي تلقى قبوالً من ائتالفه الحكومي، وليس وفـق المرجعيـات والقـرارات               الشروط التي حددها  
  . الدولية

الذي يقترحه نتنياهو، والذي يكـرس يهوديـة الدولـة اإلسـرائيلية بـاعتراف              " الحّل"ومن الواضح أن    
   سياسـياً   ، حّل قسري يكرس األمر الواقع اإلسرائيلي      )إسرائيل(فلسطيني، وإنزال الفلسطينيين عن ظهر      
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وديمغرافياً واستيطانياً، ويخرج نتنياهو وحكومته من دائرة اإلدانة الدولية، فهذا الشخص أثبت للكل أنـه               
  . يحترف الكذب والمراوغة

  25/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  يتوقف على مدى الجدية األميركية» المفاوضات المباشرة«نجاح  .47
  صالح القالب

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، التي من المقرر أن تبدأ فـي          » مفاوضات المباشرة ال«ال يمكن الجزم بأن     
المقبل ثم تنتقل بعد جلسة افتتاحيـة       ) أيلول(مبنى الخارجية األميركية في واشنطن في الثاني من سبتمبر          

سعينات إلى شرم الشيخ في مصر، ستحقق النجاح الذي بقي متعذرا منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في مطلع ت                
القرن الماضي والذي ازداد صعوبة وبات شبه مستحيل بعد تحول المجتمع اإلسرائيلي نحـو التطـرف                
واليمينية ووصول القرار بالنسبة لهذه المسألة االستراتيجية المهمة إلى يد هذا التحالف الذي يقوده بنيامين               

الذي دأب علـى رفـض مـا يعتبـره          فرئيس الوزراء اإلسرائيلي،    . نتنياهو بأفكاره وتوجهاته المعروفة   
شروطا مسبقة، بادر في تصريحات أطلقها بهذا الخصوص يوم األحد الماضي إلـى تحديـد شـروطه                 

: هـي » ثالث لبنات رئيسية  «للتوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطينيين، وقال إن هذه الشروط ترتكز إلى             
  .راع بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السالحالترتيبات األمنية، ويهودية الدولة اإلسرائيلية، وإنهاء الص

والمعروف أن الفلسطينيين ومعهم العرب إن كان لديهم استعداد، أظهروه سابقا أكثر من مرة، لمناقـشة                
موضوع الترتيبات األمنية، وبالطبع لمناقشة مسألة إنهاء الصراع حتى على أساس إقامة دولة فلـسطينية               

ي استعداد وعلى اإلطالق للدخول في مفاوضات حول يهودية الدولـة           منزوعة السالح، فإنه ليس لديهم أ     
 وهو سيشكل حتمـا  1948اإلسرائيلية، فهذا األمر سيؤثر على المدى القريب والبعيد على فلسطينيي عام      

مبررا القتالعهم من المناطق التي يوجدون فيها في الجليل وفي عكا والناصرة وحيفا ويافا واللد والرملة                
ئر السبع في الجنوب وتهجيرهم إلى الضفة الغربية وربما حتى إلى خارج فلسطين التاريخيـة               ومنطقة ب 

  .كلها
التي ستبدأ في الثاني مـن      » المباشرة«ولعل ما يعزز القناعة لدى المتشائمين القائلين إن هذه المفاوضات           

لسة افتتاحية، لن يحضرها    الشهر المقبل في واشنطن في مبنى وزارة الخارجية األميركية، ثم تنتقل بعد ج            
ال العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، وال الرئيس المصري حسني مبارك، إلى شرم الشيخ، بمشاركة                

» أنابوليس«حقيقية وفعلية من قبل جورج ميتشل وطاقمه األميركي لن تكون إال مجرد نسخة مكررة من                
 انتهت كل المفاوضات السابقة التي استمرت متقطعة        وإنها ستنتهي إلى الفشل كما    » كامب ديفيد الثانية  «و

  . وحتى جولة المفاوضات غير المباشرة األخيرة1994منذ عام 
وحقيقة، وللحكم على هذه المفاوضات التي تتميز عما سبقها، أنها جاءت بعد جوالت مكوكية ومفاوضات               

في الشرق األوسط، وأجراهـا مـع       ماراثونية، قام بها صانع السالم في آيرلندا الشمالية، جورج ميتشل           
أطراف الصراع في هذه المنطقة، وكل هذا كان برعاية حثيثة من قبل اإلدارة األميركية السابقة واإلدارة                

بأن الواليـات   ) االبن(الديمقراطية الجديدة، حيث بقي باراك أوباما يكرر ما كان قاله سلفه جورج بوش              
سرائيلي على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة إلـى جانـب            اإل -المتحدة ملتزمة بحل الصراع العربي      

  .الدولة اإلسرائيلية
وإذا كـان   . وهنا فإن الجديد، الذي يجب التوقف عنده لمعرفة ما إذا كان األميركيون جادين هذه المـرة               

أوباما سيذهب إلى أبعد ما كان ذهب إليه الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتـون فـي الـضغط علـى                    
ائيليين وعلى بنيامين نتنياهو هذا نفسه، هو أن واقع المصالح األميركية في الشرق األوسط اليـوم                اإلسر

هو غير واقع األمس وأن هذا هو ما دفع كبار الجنراالت األميركيين إلى اعتبـار أن عرقلـة العمليـة                    
  .السلمية من قبل حكومة بنيامين نتنياهو تعرض هذه المصالح لمخاطر فعلية
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االتجاه فإنه يمكن التأكيد، باالستناد إلى معلومات من مصادر مسؤولة ومطلعة وذات مصداقية،             وفي هذا   
أن اإلدارة األميركية هي التي وقفت وراء بلورة بيان الرباعية الدولية الذي تـضمن كـل مـا يريـده                    

نهـاء  الفلسطينيون والعرب من التشديد على وقف االستيطان بكل أشكاله وصوره، ومـن اعتبـار أن إ               
 يـشكالن ركيـزة     1967عام  » حزيران«االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو          

أساسية ورئيسية من ركائز السالم وإنهاء الصراع في المنطقة، وهذا ما قاله المـسؤولون األميركيـون                
د تلك التصريحات االسـتفزازية     المكلفون بمتابعة هذه المسألة للقيادة الفلسطينية، عندما تعقدت اُألمور بع         

التي أطلقتها وزيرة الخارجية األميركية وتحدثت فيها عن ضرورة بدء مفاوضات الثاني مـن سـبتمبر                
  .المقبل من دون شروط مسبقة

تجدر اإلشارة هنا إلى أن األميركيين كانوا قد مرروا بيان اللجنة الرباعية، هذا المشار إليه آنفـا، إلـى                   
ية في رام اهللا، قبل يومين من إعالنه بصورة رسمية، وأن اجتماعا لحركة فتح، برئاسـة                القيادة الفلسطين 
قد ناقش هذا البيان من زاوية أنه يمثل وجهة نظر اإلدارة األميركيـة، وأنهـا               ) أبو مازن (محمود عباس   

 هي التي تقف خلفه، وأنه يشكل مرجعية الدعوة التـي وجههـا الـرئيس بـاراك أوبامـا للفلـسطينيين             
واإلسرائيليين للبدء بالمفاوضات المباشرة التي جرى تحديد موعدها في الثاني من الـشهر المقبـل فـي                 

  .واشنطن
وهكذا فإن ما يحسم مسألة فشل أو نجاح مفاوضات الثاني من سبتمبر هو مدى جدية اإلدارة األميركيـة                  

الفلـسطيني أو يقتـرب     في ممارسة ضغط حقيقي على الجانب اإلسرائيلي يساوي ضغطها على الجانب            
منه، والواضح أن األميركيين جادون هذه المرة، وداللة هذا، باإلضافة إلى أدلة كثيرة ُأخرى، أنهم أبلغوا                

فـي  » الشروط المسبقة «الفلسطينيين، وأبلغوا بعض العرب أيضا، أن كلينتون عندما تحدثت عن رفض            
 إلى اإلسـرائيليين الـذين كمـا هـو معـروف      تصريحاتها اآلنفة الذكر، فإنها كانت توجه كالمها أيضا     

يواصلون التمسك بضرورة االعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية، كشرط مسبق للتوصل إلى اتفاق سالم             
  .مع منظمة التحرير الفلسطينية

ويبقى أنه ال بد من سؤال الذين بادروا فورا إلى رفض بيان الرباعية حتى قبل أن يقرأوه وإلى رفـض                    
ألميركية قبل أن يطلعوا على مضمونها عن البديل لهذه الحركة السلمية التي قد يكون هناك اتفاق                الدعوة ا 

على أن مصيرها هو الفشل، وكل هذا مع ضرورة األخذ بعين االعتبار أن كل هذه التطورات هي بمثابة                  
ى إسرائيل إذا   معركة سياسية مصيرية، ال بد من خوضها بجدارة على األقل لفرض المزيد من العزلة عل              

  .لم تتوفر إمكانية إنجاز تقدم حقيقي على طريق السالم المنشود
  26/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  تفاوض بال مقابل  .48

  حسام كنفاني
هذه هي محصلة صفقة االنتقال إلى المفاوضـات المباشـرة،          " . اإلسرائيلية"حسم األمر لصالح الشروط     

تحديد مرجعية  "للحصول على الحد األدنى من المكاسب أو على األقل          التي حاول الفلسطينيون استخدامها     
 عاماً من دون تحديد هذه      17، والتي اكتشف رئيس السلطة أخيراً أنه كان يفاوض على مدى            "المفاوضات
  .المرجعية 

رئيس السلطة محمود عباس خسر الرهان مجدداً، تماماً كما حدث حين دخل المفاوضات غير المباشـرة                
ون تطبيق دفتر الشروط الذي وضعه لنفسه، ها هو يعود إلى المفاوضات المباشرة من دون تحقيق                من د 

طلـب بيانـاً يحـدد      . هو طلب بياناً للجنة الرباعية، لكن ليس أي بيـان           . أي من المطالب التي رفعها      
الرابـع مـن    مرجعية المفاوضات ومداها والقضايا التي ستتناولها، وال سيما أن تكون على أساس حدود              

الواليات المتحدة لم تر في المطلب الفلسطيني إال كلمة البيـان، ولبـت الطلـب                . 1967يونيو  /حزيران
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البيان جاء خالياً من البنود التي يريدها الفلـسطينيون،         . بإصدار بيان للرباعية من دون اجتماع أعضائها        
يامين نتنياهو، الذي حذّر من فرض شـروط        بن" اإلسرائيلي"وذلك تلبية لإلعالن المتكرر لرئيس الوزراء       

  .مسبقة للتفاوض 
حتى حديثها عن قيام دولة فلـسطينية       . مطالب نتنياهو أوامر، فاللجنة الرباعية تجنبت أي شروط مسبقة          

. خالل عام، لم يأت على شكل فرض جدول زمني، بل مجرد أمل في أن تقوم هذه الدولة خـالل عـام                      
مـارس  / وعلى عكس البيان الصادر في موسكو في التاسـع عـشر مـن آذار              األنكى أن بيان الرباعية،   

الماضي لم يتطرق إلى تجميد االستيطان في الضفة الغربية، وال إلى مخططات الضم في القدس المحتلة                
كان ظاهراً في صياغة بيان الرباعية، الـذي اكتفـى بالتأكيـد علـى         " إسرائيل"الحرص على إرضاء    . 

  . السابقة من دون التطرق إلى معطياتها وتفاصيلها االلتزام بالبيانات
األمور لم تقف عند هذا الحد، ورغم عدم تحقيق أي من المطالب الفلسطينية في بيان الرباعيـة أو بيـان    
وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون، إال أن السلطة سارعت إلى إعالن قبولهـا بمـا ورد فـي                  

بول جاء بحد ذاته بشكل مخالف للعرف الفلسطيني في ما يخص اجتماع اللجنة             ق. البيانين السابقي الذكر    
غالبية في اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة        " فتح"ورغم أن ل    . التنفيذية والتصويت على الموافقة أو الرفض       

التحرير، إال أن أبو مازن عمد إلى تجنب الخوض في نقاش داخل اللجنة، فعقد اجتماعاً بمن حضر ومن                  
  .تصويت، وخرج بالموافقة على المفاوضات المباشرة دون 

هي قديمة ومرفقـة    . الجميع يتحدث عن ضغوط أمريكية كبيرة لتبرير الموافقة، وكأن الضغوط مستجدة            
  .ابحث عن المال . بتحذيرات بدأت تأخذ مسارها إلى التطبيق، وال سيما في ظل األزمة المالية للسلطة 

  26/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  هل تسفر عن نتائج؟... محادثات السالم .49
  ديفيد ماكوفسكي

لم يحظ اإلعالن الذي أذيع يوم الجمعة الماضي عن استئناف عملية السالم في الثاني من سبتمبر القـادم                  
بحماس، كما كان البعض يتوقع، ولكن التقدم في المسائل األمنية وغيرها يوحي بأن هنـاك مـا يـدعو                   

  .السالم يمكن أن تسفر عن نتائج هذه المرةلالعتقاد بأن محادثات 
ومن المعروف أن التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان قد ازداد بشكل كبيـر، منـذ أن قامـت          

وقد أتيح لـي قـضاء ثالثـة        . من قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثالث سنوات        " فتح"بطرد  " حماس"حركة  
شرة من المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك       أسابيع في المنطقة، حيث قابلت ما يزيد عن ع        

  :والتعاون يزداد وضوحا في عدة مجاالت. عباس نفسه
. على رأس تلك المجاالت المجال األمني، الذي شهد التعاون فيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تطوراً              

بب هجمات انتحارية انطلقـت مـن        إسرائيلياً مصرعهم بس   410 على سبيل المثال، لقي      2002ففي عام   
الضفة الغربية، في حين أنه خالل األعوام الثالثة الماضية، وبفضل التعاون األمنـي لـم يلـق سـوى                   

  .إسرائيلي واحد مصرعه بسبب مثل هذه الهجمات
قد قال في تصريح له في واشنطن إن الوضع على األرض           " إيهود باراك "وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي     

  ".أفضل منه في أي وقت مضى"  الراهنفي الوقت
عالوة على ذلك، نجد أن االتهامات التي كان اإلسرائيليون يوجهونها للفلسطينيين بأنهم كانوا يتبعون نهج               

أي الباب الذين يطلقون منه اإلرهابيين بعد كل أحداث قبض سريعة على الفلـسطينيين،              " الباب الدوار   " 
ة أيام ياسر عرفات، لم يعد أحد يسمعها بعد أن اختفت أحداث العنـف  وهي تلك األحداث التي كانت شائع     

  .وظهرت حركة احتجاج فلسطينية مكانها ال تتبنى هذا النهج
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من جانبها، استضافت السلطة في األسابيع األخيرة، مسؤولين أمنيين إسرائيليين في جنـين، كمـا أنهـا                 
في المحافظة على الهدوء في الـضفة       ) 2009 وأوائل عام    2008أواخر عام   (نجحت خالل حرب غزة     

  .الغربية
ونظرا لتحسن الحالة األمنية، قلصت إسرائيل من جانبها عدد نقاط التفتيش التي يقوم على حراستها جنود                

كما أدت السياسات التي ينتهجها رئـيس الـوزراء         .  في الوقت الراهن   14 إلى   2008 نقطة عام    42من  
 فـي   8.5ى وصول معدل النمو االقتصادي في الضفة الغربية إلى          الفلسطيني اإلصالحي سالم فياض إل    

  .المئة
وال يقتصر األمر على اإلصالحات االقتصادية، حيث بدأ الفلسطينيون فـي إجـراء إصـالحات دينيـة                 
وتعليمية أيضاً جرى في إطارها القيام بمجهود كبير للتعرف على األئمة والوعاظ الذين يـؤثرون علـى                 

ونهم للعمليات االنتحارية، والعمل على إبعادهم عن كافة مساجد الضفة وفقا لتصريح            تفكير الشباب ويدع  
  .وتأكيد من المسؤولين اإلسرائيليين" محمود حباش"من وزير األوقاف الفلسطيني 

 عاما، ونحن نحـاول إعـادة       30لقد سيطرت حماس على مساجدنا لما يزيد عن         ": حباش"وقال لي السيد  
  ". أجله وهو الصالة فقطالمساجد لما أقيمت من

عالوة على ذلك، أجرت السلطة إصالحا تعليميا في المناهج، كما استبعدت المدرسـين الـذين يؤيـدون                 
  ). ألف مدرس28 مدرس من إجمالي 1100يبلغ عددهم (الراديكالية " حماس"سياسات 

فرئيس . يرات من جانبهم  لم يقتصر التغيير على الفلسطينيين فحسب، بل نجد أن اإلسرائيليين قد أجروا تغ            
الوزراء اإلسرائيلي أيد علنا حل الدولتين في الصيف الماضي، عالوة على أن الحظر الذي أعلنه بـشأن                 

  .إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة كان بمثابة خطوة لم يقدم عليها أي من سابقيه في المنصب
نتهي مدته الشهر القـادم سـوف يـتم    بيد أنه ليس من المعروف مع ذلك ما إذا كان ذلك الحظر الذي ست 

  .تجديده أم ال ـ وهو سؤال يمكن أن يخرج المسعى الحالي عن مساره
يريد المفاوضون، بدء مباحثات السالم بموضوعات مثل األمن والحدود، ألن كل طرف يعرف جيداً ماذا               

 من النوع الذي    يريد الطرف اآلخر، عالوة على أنه من غير المرجح أن تكون الخالفات حول األراضي             
ويشار إلى أن الطرفين، وفي آخر محادثات أجرياها اختلفا حول مساحة           . ال يمكن التغلب عليه واجتيازه    

  . في المئة من أراضي الضفة4ال تشكل سوى 
ويقول رئيس السلطة الفلسطينية إنه يعرف أن إسرائيل سوف تحتفظ بالمـستوطنات المجـاورة للمـدن                

لذي يرجح فيه أن يقوم اإلسرائيليون بتقديم مساحات من األراضي داخل الخـط             اإلسرائيلية، في الوقت ا   
  . تعويضا عن المساحة المقتطعة من أراضي الضفة والتي أقيمت فوقها المستوطنات1948األخضر لعام 

والصعوبات التـي  . هناك منطقتان سوف تتطلبان إجراء بعض التعديالت هما موضوعا القدس والالجئين   
 الموضوعين دفعا البعض للتشكك في نداء وزيرة الخارجية األميركيـة هـيالري كلينتـون               تحيط بهذين 

للطرفين باستكمال المفاوضات خالل عام واحد، ولكن األمل هو أن يؤدي التقدم في موضـوعي األمـن                 
  .والحدود إلى تعزيز قوة الدفع السياسية حيال هذين الموضوعين الشائكين

ورة على المباحثات واحتماالت نجاحها؟ بالطبع، فالعجز عـن العمـل،           هل يشكل هذان الموضوعان خط    
  .والسلبية يشكالن خطورة أيضا على تلك المحادثات

فالجهود التي بذلها فياض لبناء المؤسسات الفلسطينية، وتحسين التعاون األمني مع اإلسرائيليين، تحقـق              
إن حركة الدفع من القاعدة للقمة التي تركـز         نجاحا ألنهما يتمان في إطار صفقة لبناء الدولة وفي رأيي           

على األمن والمؤسسات االقتصادية لن يكون ممكنا استمرارها إذا لم تكن مرفقة بجهد يـتم مـن القمـة                   
  .للقاعدة

  26/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
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   للعمال الفلسطينيين وإمكاناتهم في لبنان؟واضحاًال إحصاء  .50
  بيار عطااهللا

 حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان والسماح لهم بحق العمـل واالفـادة مـن               في غمرة السجال حول   
تقديمات الضمان االجتماعي بطريقة او بأخرى، انصرف جميع االطراف الى تقديم احصاءات عن اعداد              
الفلسطينيين في لبنان، من غير ان يكلف احد منهم نفسه البحث والتمحـيص فـي حجـم اليـد العاملـة                  

ي لبنان ومؤهالتها وامكاناتها ومدى الحاجة اليها في سوق العمل اللبناني، وأثرها على اليـد               الفلسطينية ف 
العاملة اللبنانية، خصوصاً ان االرقام التي تتناول اعداد هؤالء ليست دقيقة في ذاتها، فكيف بمسألة القـوة   

 افراد الجالية المـصرية او      العاملة الفلسطينية التي يصر الفلسطينيون على ان عددها ال يتجاوز ثلث عدد           
  .السودانية او حتى البنغالية في لبنان، على ما كتب الصحافي الفلسطيني صقر ابو فخر قبل ايام

المدنية حجم العمال الفلسطينيين ومؤهالتهم فـي بـالد         " مجتمعاته"ليس غريباً ان يجهل لبنان الرسمي و      
 احصاء لتعـداد تـوزع مواطنيهـا الطـائفي          يهاجر مواطنوها طلباً للعمل في الخارج، وترفض اجراء       

اال ان الغريب في االمر هو ان الهيئات الفلسطينية المعنية ال تقدم ارقاماً محددة بل تقريبيـة                 . والمذهبي
عن الموضوع، رغم االلحاح الفلسطيني الدائم على السماح لالجئين بمزاولة المهن الحرة ورفـع القيـود             

وكل المعلومات المتوافرة في هذا االطار هي عبارة عن مجموعـة مـن             . القانونية التي تحول دون ذلك    
االبحاث والدراسات واالحصاءات قامت بها منظمات غير حكومية واخرى ناشطة فـي مجـال حقـوق                

 الفاً فقط، تتبنى مؤسسة     50وفي حين يقدر بعض الجهات عدد العمال الفلسطينيين في لبنان بـ            . االنسان
 ألفاً، ينشطون مبدئياً في مجاالت االعمال اليدوية اليومية، فـي  75وق االنسان رقم   الفلسطينية لحق " شاهد"

  . في المئة في مخيم عين الحلوة65 في المئة، وتزيد عن 35موازاة نسبة بطالة مرتفعة تتجاوز 
لكن الالفت في االمر كان ما جرى عندما أصدر وزير العمل سابقاً طراد حمادة مذكرة إداريـة تحمـل                   

 تستثني الفلسطينيين المولودين على األراضي اللبنانية والمـسجلين         7/6/2005في تاريخ   ) 1 /67(قم  الر
 الذي نص علـى حـصر       1 /79رسمياً في سجالت وزارة الداخلية من أحكام المادة األولى من القرار            

 على طلب الحصول    بعض المهن باللبنانيين، اذ توقع الكثيرون أن يقبل العمال الفلسطينيون وبأعداد كبيرة           
 150على إجازة العمل، اال انه بعد مدة تبين أن هذه التوقعات لم تكن في محلها، وبقي العدد يراوح بين                    

  اين هم العمال الفلسطينيون؟:  إجازة عمل فقط، مما يطرح السؤال300و
  ثالث فئات

ز بالثراء ومنخرطة في حركة     االولى محدودة وتتمي  : العمال الفلسطينيين في لبنان ثالث فئات     " شاهد"تقسم  
. 1975االقتصاد اللبناني، وتمكّن قسم كبير منها من الحصول على الجنسية اللبنانية منذ ما قبـل عـام                  

  .في النسيج االجتماعي اللبناني مع استثناءات قليلة" ذابت"ويرجح ان هذه الفئة قد 
تركت لبنان منذ خمسينات القرن الفائت      الثانية، متوسطة الحال من اصحاب الخبرات المهنية والتعليمية،         

بعدما سدت في وجهها امكانات العمل وتوجهت الى اوروبا واميركا والخليج العربي حيـث اسـتوطنت                
وتضاف الى هذه الفئة شريحة االطباء والمهندسين والمحامين الذين تعتبر المؤسـسات الحقوقيـة              . هناك

يد العاملة االخرى، وان غالبيتهم تخضع لمزاجيـة اربـاب          الفلسطينية ان مشكلتهم ال تختلف كثيراً عن ال       
" االونـروا "العمل وتالياً فإن قسماً كبيراً منهم ال يمكنه العمل اال في مؤسسات وكالة غـوث الالجئـين                  

وتعـزو هـذه   . والجمعيات االهلية الفلسطينية مثل مستشفيات الهالل االحمر الفلـسطيني ومـستوصفاته        
  . اليد العاملة الفلسطينية الكفية الى عدم الرغبة في منافسة المهنيين اللبنانيينالمؤسسات اسباب محاصرة 

 الى ان عدم السماح لالجئ الفلسطيني المحامي بالعمل في          2009في تقريرها السنوي لعام     " شاهد"وتشير  
لفلسطينيون اما االطباء ا  . مهنة المحاماة جعل الطالب الفلسطينيين في لبنان يحجمون عن دراسة المحاماة          
او في عيادات   " االونروا"فيحرمون ممارسة مهنة الطب، ويضطرون اما الى ممارستها ضمن مؤسسات           

وتقدر االوسـاط الفلـسطينية اعـداد       . خاصة داخل المخيمات، او تسافر غالبيتهم الى خارج لبنان للعمل         
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 محددة من الصيادلة الـذين       مهندس وأعداد غير   300 محامياً و  80 طبيباً،   350المهنيين الفلسطينيين بـ    
تعمل غالبيتهم في الخفاء او سراً، وقد يتهمون، بحسب المصادر الفلـسطينية، بمزاولـة اعمـال غيـر                  

 37في حين يؤكد الباحثان ساري حنفي وآوجا تيلتنس في دراسة لهمـا، ان              ! مشروعة او بانتحال صفة   
ي المئة من الموظفين من حملة الشهادات        ف 22في المئة من متخرجي الجامعات الفلسطينيين الموظفين، و       

 في المئة من متخرجي الجامعات هـم موظفـون لـدى            9، و "األونروا"شبه المهنية، يتلقون رواتبهم من      
 في المئة يعملون لدى منظمـة التحريـر         13جمعية الهالل األحمر الفلسطيني وجمعيات أهلية ُأخرى، و       

ويعمل ربع حملة الشهادات الجامعية تقريباً من       . ية اُألخرى الفلسطينية، أو لدى إحدى التنظيمات الفلسطين     
القاطنين داخل المخيمات في سوق العمل اللبنانية، أي في سوق العمل خارج المخيمات، بينما ترتفع هذه                

  .النسبة بين الفلسطينيين خارج المخيمات
يد العاملة الرخيصة في االعمـال      اما الفئة الثالثة فهي االكبر حجماً وتشكل الشريحة االساسية، اذ تضم ال           

" جمعية النجدة االجتماعيـة   "الموسمية واليومية الشاقة ويتقاضون اجوراً زهيدة، االمر الذي اشارت اليه           
في دراسة ميدانية اعدتها عن العمل واجور العمال الفلسطينيين في لبنان، وفيها ان معدل االجور للعمال                

  .نفق معظمها على الطعام واللباسالمياومين هو عشرة دوالرات يومياً ي
  العمال األوالد

 14 - 10(وتضيف مؤسسات حقوق االنسان الى هذه القوة العاملة، كتلة اخرى تتمثل في عمالة االوالد               
وهي ظاهرة مرتبطة بالفقر المدقع المتفشي في المخيمات حيث يضطر االوالد الـى العمـل فـي                 ) سنة

التي تتجاوز احياناً قدراتهم الجسدية من اجل مساعدة اهاليهم على          محطات الوقود وفي االعمال الوضيعة      
وفي كل األحوال، فإن معدل الدخل الشهري للعائلة الفلسطينية المؤلفة          . مواجهة مشقات الحياة وتكاليفها     

 ألف ليرة لبنانية، أي أقل من الحد األدنـى          450من ستة أفراد ال يتجاوز، بحسب تقديرات الفلسطينيين،         
  . جورلأل

 في المئة منهم بين سن      6،1عن موضوع االوالد الفلسطينيين العاملين ان       " اليونيسيف"وفي دراسة اعدتها    
.  في المئة منهم من مجمل الطالب المتسربين مـن المـدارس           38 سنة يعملون، وتبين ان نسبة       17 و   7

 وان ثلثهم يعمل ستة او سبعة        عاماً 13والمؤلم في االمر ان متوسط سن العمل لالوالد الفلسطينيين يبلغ           
 11 في المئة منهم اكثر من       15ايام في االسبوع بمعدل يصل الى تسع ساعات يوميا فيما يعمل اكثر من              

ساعة يومياً، وذلك استناداً الى الدراسة التي اعدها المكتب المركـزي لالحـصاء والمـوارد التطبيقيـة                 
ـ    في المئة مـن هـؤالء االوالد        39ي تقريره الى ان نسبة      ، الذي اشار ف   "اليونيسيف"الفلسطينية التابع ل

  . في المئة منهم بالقرب من مواد مشتعلة37يعملون بالقرب من آالت خطرة و 
اما متوسط  .  في المئة من هؤالء االوالد يعانون امراضاً مزمنة ونفسية         14,8كما اشارت الدراسة الى ان      
وفـي معلومـات    .  الف ليرة لبنانية لالناث    133 فقط، و   الف ليرة شهرياً   164اجور االوالد الذكور فهو     

 اتحاداً مهنيـاً    13المطلعين على ملف الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ان العمال من بينهم ينضوون في              
تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية، وال اتحادات للممرضات والمحاسبين، علماً أن االتحـاد العـام               

  . 1982 جمد نشاطه منذ انسحاب منظمة التحرير عام للمحامين الفلسطينيين
وفي الخالصة، ال بد لتبيان حجم المشكلة التي تواجهها اليد العاملة الفلسطينية في لبنان من االطالع على                 

 في المئة من الذين يعيشون في مخيم        40أن  " ، وأبرز ما فيه      2009ونشرته عام   " األونروا"تقرير اعدته   
 في المئة فقـط     13وأشار إلى أن    ).  في المئة قبل األزمة    12مقارنة بـ   (ون عن العمل    نهر البارد عاطل  

لكن السؤال الذي لـم     .  سنة تمكنوا من العثور على عمل      24 و   15من الشبان الذين تراوح أعمارهم بين       
 شـبابه   وباحثوها، هو كيف السبيل الى تأمين العمل للفلسطينيين في لبنان الذي يهاجر           " االونروا"تطرحه  

  وقوته العاملة الى الخارج بسبب عدم توافر فرص العمل وضيق السوق اللبنانية؟ 
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