
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

    
    

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  لن نخسر شيئاً إذا فشلت المفاوضات: عباس
   الفلسطينيةالمفاوضات غطاء الستمرار تصفية القضية: الحية

   مع القانون الدوليحصار غزة ينسجم: المدعي العسكري اإلسرائيلي
  ومصانع سالحه في سورية" حزب اهللا"تحضر لعملية عسكرية ضد مخازن " إسرائيل"غربية  تقارير

   وتمنعهما من إلقاء خطبة الجمعةشرطة السلطة تقتحم مسجدين وتعتدي على نائبين بالخليل

خطة أميركية لتوقيع ": يديعوت"
سالم دائم خالل عام  اتفاق

   أعوام١٠وتنفيذه خالل 
  

  ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٨٩٤:         العدد       ٢٨/٨/٢٠١٠السبت  :التاريخ

    :السلطة
 ٤  لن نخسر شيئاً إذا فشلت المفاوضات: عباس.٢
 ٥  من السابق ألوانه الحديث عن تركيبة المفاوضات ومواعيدها وشكلها: عريقات.٣
 ٥  ا مسؤولية فشلهاتحميلن" مؤامرة"قرار الذهاب إلى المفاوضات لتفويت ": الوطني الفلسطيني".٤
 ٦  عباس يتعنت مع حماس ويلين مع الصهاينة: خريشة.٥
 ٧   وتمنعهما من إلقاء خطبة الجمعةشرطة السلطة تقتحم مسجدين وتعتدي على نائبين بالخليل.٦
 ٨  القدسمنعه من دخوليفرج عن الشيخ حامد البيتاوي وياالحتالل .٧

    
    :المقاومة

 ٨   الفلسطينيةالمفاوضات غطاء الستمرار تصفية القضية: الحية.٨
 ٩  الجهاد ترفض اعتبار السالم خياراً استراتيجياً.٩
 ٩  حول الذهاب للمفاوضات المباشرةنقسام في اللجنة المركزية لفتح ا": القدس العربي".١٠
١٠   لمنع درس دينيفي رام اهللا يتهم أجهزة أمن السلطة باقتحام مسجد "حزب التحرير".١١
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠  حصار غزة ينسجم مع القانون الدولي: المدعي العسكري اإلسرائيلي.١٢
١١  ومصانع سالحه في سورية" حزب اهللا"تحضر لعملية عسكرية ضد مخازن " إسرائيل"غربية  تقارير.١٣
١١  "إسرائيل" بحاجة ألنقرة والتدهور في العالقات سيزيد من عزلة أبيبتل : دراسة إسرائيلية.١٤
١٢   "وثيقة غاالنت"تياط إسرائيلي يعترف بتزوير ضابط اح.١٥
١٢   على الخدمة المدنية٤٨ صندوق إسرائيلي لتشجيع الشباب الفلسطيني في الـ.١٦
١٢  المفاوضات المباشرة عبثية": بركة"رئيس الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة .١٧
١٣  تدرس طلباً أمريكياً لربط الضفة بالقطاع" إسرائيل".١٨
    

    :األرض، الشعب
١٣  ةوحدالإمام المسجد يدعو إلى و ...عراقيلالرغم  "األقصى" ألف يؤدون صالة الجمعة في ١٩.٢٠٠
١٤  ت المناهضة للجدارامسيراليقمع االحتالل : الضفة الغربية.٢٠
١٤  المستوطنون يجددون اعتداءاتهم على الرعاة جنوب وشرق يطا.٢١
١٤  ١٩٤٨ فلسطينياً في قرى ٥٩االحتالل يعتقل .٢٢
١٤  ي في منطقة مجاورة للضفةاالحتالل يحجب معلومات عن وجود سجن سر: باحث.٢٣
١٥   آالف طفل مقدسي بال مدرسة٥: األمم المتحدة.٢٤
١٥   طفل في القدس٢٥٠٠توزع الحقائب المدرسية والقرطاسية على " بيت مال القدس".٢٥
١٥  الب الفلسطينيين يتسرب سنوياً من مدارس القدسنصف الط: تقرير حقوقي إسرائيلي.٢٦
١٦  مصرع فلسطيني داخل أحد األنفاق على الحدود مع مصري: غزة.٢٧
١٦  العثور على جثة شاب ملقاة في نفق مهجور: رفح.٢٨
١٦   إصرار مصر على اعتقالهم ورقة ضغط سياسية على المقاومة :مصرfين الناطق باسم أهالي المعتقل.٢٩
١٧   السعودية جواًإلىدفعة أولى من المعتمرين الفلسطينيين تغادر معبر رفح .٣٠
١٧  ونروا مؤخراًاألأقرتها لجنة حقوق الالجئين الفلسطينيين تستنكر بعض القرارات والسياسات التي .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٨٩٤:         العدد       ٢٨/٨/٢٠١٠السبت  :التاريخ

١٨  "دوام رمضان"شكوى من تباطؤ إعمار البارد واألونروا ترده إلى .٣٢
١٨  يوم القدس العالمي على االنترنيت يدعو أوباما للمشاركة في فعالياته.٣٣
   

   :صحة
 ١٨  جاني في البداوي يوم طبي م.٣٤
   

   : األردن
١٩    الفشل في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سيعرض المنطقة للعنف: عبداهللا الثاني .٣٥
   

   : لبنان
١٩  آن األوان لعالقة سليمة وهادئة مع الالجئين الفلسطينيين: سليمان.٣٦
٢٠  اإلسرائيليالعمق بلبنان ستكون حرباً أيضاً  على  حربأية أن تعلم أن "إسرائيل"على : بري.٣٧
٢٠  "إسرائيل"الحص يعارض المفاوضات بين العرب و.٣٨
٢٠   مدن شرق لبنانثالثة فوق إسرائيليمنطاد تجسس .٣٩
   

   :عربي، إسالمي
٢٠ جهود غربية باتجاه سورية لضبط الفصائل الفلسطينية المعارضة للمفاوضات المباشرة :"القدس العربي".٤٠
   

   :دولي
٢١   عن إطالق المفاوضات المباشرةاألوروبيكوشنير يعرب عن امتعاضه للغياب .٤١
٢١   تدمير البنية التحتية للجيش اللبناني"إسرائيل"تحذير أمريكي من نية .٤٢
٢٢  ألمانيا تتراجع عن تمويلها للبحرية اإلسرائيلية.٤٣
٢٢  "أسطول الحرية"يق في البعثة الدولية تختتم زيارتها لتركيا وتتوجه لألردن الستكمال التحق.٤٤
٢٢  تشيلي تقرر مقاطع منتجات المستوطنات اليهودية.٤٥
٢٢   العازلتشجب محاكمة مناهض للجدار" العفو الدولية".٤٦
    

    :حوارات ومقاالت
٢٣  الستار قاسمعبد . د.. عبقرية التفاوض باحتمال.٤٧
٢٤  غازي العريضي... "السباعية"و" الرباعية"فلسطين بين .٤٨
٢٦  سليم نصار...  إسرائيلية-آخر سيناريو آلخر مفاوضات فلسطينية .٤٩
٢٨  الرنتاويعريب "... !اطلبوا الحكمة ولو من رام اهللا؟".٥٠
٢٩  إبراهيم أبراش.د... ما وراء قمع معارضي العودة للمفاوضات في الضفة الفلسطينية.٥١
٣١  سمير حباشنة ...حول الوجود الفلسطيني في لبنان.٥٢
    

 ٣٣  :كاريكاتير
***  

  
  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٨٩٤:         العدد       ٢٨/٨/٢٠١٠السبت  :التاريخ

   أعوام١٠سالم دائم خالل عام وتنفيذه خالل  طة أميركية لتوقيع اتفاقخ": يديعوت" .١
اإلسرائيلية أمس الجمعة، أنها كشفت عن " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة :  برهوم جرايسي- الناصرة 

مخطط يجري بلورته في اإلدارة األميركية يقضي بأن يفرض الرئيس باراك أوباما على الجانبين 
طيني مخططا التفاق حول الحل الدائم، يتم التوقيع عليه خالل عام، إال أن تنفيذه يكون اإلسرائيلي والفلس

  . أعوام١٠تدريجيا ويستمر لمدة 
وحسب ما نشر، فإن اإلدارة األميركية ستتدخل في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خالل المفاوضات 

 كي تنتهي المفاوضات المباشرة بين إسرائيل المباشرة، إذ تعتزم اإلدارة األميركية استثمار كل الجهود
والفلسطينيين، التي ستبدأ بشكل رسمي يوم الخميس المقبل، باتفاق وليس بأزمة، مثلما حصل في 
الجوالت السابقة من المفاوضات، وأن هذا يأتي في ظل وصول شعبية أوباما إلى حضيض جديد، وأنه 

حة الشرق أوسطية، على ضوء حمام الدماء المتواصل في  بأن يسجل لنفسه نجاحا أول في السامعني جداً
  .العراق وأفغانستان

، إن رؤساء منظمات أميركية يهودية، عقدوا في اآلونة األخيرة لقاء مع ثالثة من "يديعوت"وقالت 
المسؤولين في البيت األبيض عن التوجهات في الشرق األوسط، وهما دينيس روس، الذي يعتبر الخبير 

دارة أوباما في العملية التفاوضية، ودان شبيرو، مسؤول ملف الشرق األوسط في مجلس األول في إ
 -األمن القومي األميركي، وكالهما أميركيان يهوديان ينشطان في مؤسسات تابعة للوكالة اليهودية 

  .الصهيونية، والثالث ديفيد هيل، نائب المبعوث الخاص للشرق األوسط جورج ميتشل
محادثيه، عن أن أوباما يعتزم خالل السنة القريبة المقبلة زيارة إسرائيل والسلطة وقد كشف شبيرو ل

  .الفلسطينية، إذ إنه معني باستغالل مكانته إلقناع الشعبين بتأييد حل وسط مؤلم من أجل السالم
إنها حصلت على المحضر الذي يجمل لقاء رؤساء المنظمات اليهودية مع المسؤولين " يديعوت"وقالت 

ثالثة، وقالت إن الوثيقة تتضمن خطة أميركية، ترى أن طواقم المفاوضات اإلسرائيلية والفلسطينية ال
ستدير محادثات حثيثة بهدف الوصول إلى اتفاق إطار على التسوية الدائمة في غضون سنة، على أن 

هرية للحل تجرى المفاوضات في مواقع منعزلة كي تتمكن الطواقم من البحث بهدوء في المواضيع الجو
مستقبل القدس، الحدود، المستوطنات والالجئين، بينما سيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو : الدائم

والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالبين بااللتقاء في أحيان متقاربة لحل المشاكل ودفع مراحل 
تدخلون حينما تصل محاور وتقول الخطة، إن مسؤولي اإلدارة األميركية سي. المفاوضات إلى األمام

المفاوضات المختلفة إلى مآزق، لطرح مقترحات لجسر الهوة بين مواقف الجانبين، إضافة إلى ذلك 
ستحاول الواليات المتحدة إقناع الدول العربية المعتدلة بتنفيذ بادرات طيبة تجاه إسرائيل والتأثير على 

 النزاع، ومن تلك إلنهاء اإلطار يوقع اتفاق أنرض الفلسطينيين للمساومة، وفي ختام السنة المكثفة يفت
  .اللحظة والحقا ينفذ تطبيق االتفاق بالتدريج على مدى بضع سنوات

على الوصول إلى اتفاق "وكان الزعماء اليهود قد سألوا خالل االجتماع، ما إذا نتنياهو سيكون قادرا 
ياهو وعد بأنه قادر على عمل ذلك، ، فأجاب ديفيد هيل بأن نتن"يحظى بتأييد سياسي في إسرائيل؟

  ".نحن نرى فيه شريكا قويا ملتزما بالمسيرة"وقال
  ٢٨/٨/٢٠١٠الغد، عمان، 

  
  لن نخسر شيئاً إذا فشلت المفاوضات: عباس .٢

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من صنعاء، الليلة قبل الماضية، تمسكه بالمضي في : ).ب.ف.أ(
وفشلت هذه " إسرائيل"سطينيين لن يخسروا شيئاً إذا لم تتجاوب المفاوضات المباشرة، وان الفل

إذا وافقت "وقال عباس عقب لقائه مع الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح في صنعاء . المفاوضات
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على أن تسير إيجابياً في هذه المفاوضات فأهالً وسهالً ونحن طالب سالم نريد أن نصل إلى " إسرائيل"
  ". لن نخسر شيئاًالسالم، وإذا لم ترد

نحن "وفي ما يتعلق بمواقف القوى والحركات الفلسطينية المعارضة للمفاوضات المباشرة، قال عباس 
إذا "وأبدى استعداده للقاء قيادة حركة حماس ". نحترم الرأي والرأي اآلخر، ما دمنا في ساحة ديمقراطية

وقال في هذا . ية بين حركتي فتح وحماسفي إشارة إلى ورقة المصالحة المصر" ذهبوا لتوقيع االتفاق
نحن دائماً نقول لهم اذهبوا وقعوا االتفاق وغداً نذهب إلى حكومة مباشرة، حكومة وحدة وطنية "السياق 

وأشار عباس إلى أنه بحث مع الرئيس اليمني ". ثم نذهب إلى االنتخابات ونترك األمر لصندوق االقتراع
  .لسطيني واإلسرائيلي للمفاوضات المباشرةتطورات دعوة الرباعية الطرفين الف

  ٢٨/٨/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
  من السابق ألوانه الحديث عن تركيبة المفاوضات ومواعيدها وشكلها: عريقات .٣

 المنطقة تم خاللها إلى زيارة األميركيينأنهى وفد من المسؤولين : أرناؤوط عبد الرؤوف -القدس 
الول والثاني من شهر ايلول المقبل والتي سيتم خاللها، بموجب الدعوة التحضير للقاءات المرتقبة يومي ا

 .وذكر د . اإلسرائيلية المباشرة-  المفاوضات الفلسطينية إطالق وبيان اللجنة الرباعية الدولية، األميركية
 محمد .انه ود" األيام"الفلسطينية، لـ صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير

 لعملية السالم السفير األميركي، مع نائب المبعوث أمساشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، التقيا، 
 العام في األميركي دانيل شابيرو يرافقهما القنصل األميركي القومي األمنديفيد هيل وعضو مجلس 
لقضايا المتعلقة بترتيبات تم خالل االجتماع البحث في كافة ا"وقال عريقات  .القدس دانيال روبنستاين

من السابق ألوانه الحديث عن تركيبة "مشدداً على ان " االجتماعات المقررة في واشنطن االسبوع المقبل
  ".المفاوضات ومواعيدها وشكلها

تمسك الجانب الفلسطيني بموقفه الداعي الى وقف جميع االنشطة االستيطانية "وشدد عريقات على 
  ". في القدساإلسرائيلية بما في ذلك

  ٢٨/٨/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 
  
  تحميلنا مسؤولية فشلها" مؤامرة"قرار الذهاب إلى المفاوضات لتفويت ": الوطني الفلسطيني" .٤

دافعت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني عن قرار منظمة التحرير بالذهاب إلى : عمان
على الرغم رفض حكومة تل أبيب وضع مرجعيات المفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، 

وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، عقب  .البناء في المستوطنات" تجميد"للمفاوضات أو تمديد فترة 
تفهمت اللجنة : "نسخة منه" قدس برس" في العاصمة األردنية عمان، وصل ٢٦/٨اجتماع عقدته الخميس 

ي تدعم  موقف الرئيس الداعي لتفويت الفرصة على مؤامرة السياسية قرار استئناف المفاوضات، وه
وأكدت اللجنة السياسية على ضرورة الحفاظ على الثوابت، وعلى  ".تحميلنا مسؤولية فشل المفاوضات

قرارات المجلس المركزي، وطالبت بعقده في أقرب فرصة، ودعت كذلك إلى وقف هذه المفاوضات إن 
القادم، وهو الوعد الذي تنتهي فيه المهلة التي حددتها تل أبيب ) سبتمبر( أيلول ٢٦استمر االستيطان بعد 

  .االستيطان" تجميد"لما يسمى 
يوم األربعاء الماضي من منع انعقاد " فئة مجهولة"من جهة أخرى؛ شجبت اللجنة السياسية ما قامت به 

يعقد بقاعة البروتستانت مؤتمر ضد المفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، كان من المفترض أن 
  .في رام اهللا بدعوة من فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية وعدد من المستقلين

 ٢٨/٨/٢٠١٠ قدس برس
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  عباس يتعنت مع حماس ويلين مع الصهاينة  : خريشة .٥
 حسن خريشة أن قرار سلطة عباس .اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د: رام اهللا

الذهاب إلى المفاوضات المباشرة بأنه بمثابة انتحار سياسي وأنه شكل حالة انتصار حقيقي لرئيس ب
. الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي استطاع فرض مواقفه وشروطه على المفاوضات المباشرة

حار قرار الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، شكل من أشكال االنت: "وقال خريشة في تصريح صحفي
 الذي أعلن أن ال نتنياهو كيف يمكن القبول بالتفاوض مع مستغرباًوالتسليم النتصار نتنياهو المسبق، 

رغم أنها "لتقسيم القدس، وال لعودة الالجئين، ومع ذلك توافق سلطة عباس على الذهاب إلى المفاوضات، 
، ولتيار داخل "اإلسرائيلي"تدرك أنها لن تأخذ شيئا منه، وإنما ذهبت استجابة للضغط األمريكي، و

المقاطعة في رام اهللا، يرى مصلحته في استمرار المفاوضات، ألنها تحقق ذاتها ووجودها وماديتها، من 
وأكد أن المفاوضات المباشرة، ". خالل المفاوضات، إضافة إلى ضغط من بعض األطراف العربية

ن أطراف يمينية، يعتبرون قتل الفلسطينيين، ، مشيًرا إلى أن حكومة نتنياهو تتكون مستفشل فشال ذريعاً
، وأن نتنياهو هو الذي سيتحكم بهذه المفاوضات بعد أن فرض شروطه أيضا على اللجنة أمًرا مشروعاً

 ١٨ أغسطس الجاري إلى / آب١٥الرباعية، التي أخرت بيانها بخصوص بدء المفاوضات المباشرة، من 
  .  كان سيتضمنها بيان الرباعية لبعض النقاط التينتنياهومنه، بسبب رفض 

ورأى خريشة، أن قرار المقاطعة في رام اهللا، الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، تكريس لمنظومة 
  . ، حيث ربط ميتشل المساعدات المقدمة للسلطة، بالتقدم بالمفاوضات"الممول هو المقرر"

، متهًما "السلطة الفلسطينية"ى من وجود وطالب النائب الفلسطيني، بإنهاء حالة االنقسام، ودراسة الجدو
، وخاصة الفصائل التي تدعي أنها معارضة داخل "الكذب"أعضاء اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل بـ

ممثلي هذه الفصائل داخل اللجنة التنفيذية، يقولون شيئا داخل "منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن 
 - في الخارج، ويكذبون على شعبهم أمام وسائل اإلعالم، ألن مصالحهماالجتماعات، ويقولون شيئا آخر

 المادية والتنظيمية وحتى الوجودية مرتبطة بموقف السلطة، وهم يخشون إذا عارضوا -حسب تعبيره
  ".السلطة، أن يفقدوا مصالحهم المادية

عي ووحيد للشعب السم منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شر" االستخدام البشع"وانتقد خريشة 
 إلى أن الحماس الفلسطيني، لتقديم التنازالت لالحتالل، والمزايدات على الشعب الفلسطيني، مشيراً

األمريكي والصهيوني للمفاوضات المباشرة، يشير إلى أن هذه المفاوضات ستكون غطاء لضرب إيران 
  . وقوى إقليمية أخرى في المنطقة

سلطة، الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، وتراجعهما عن واستغرب خريشة، قرار حركة فتح وال
شروطهما من وقف لالستيطان، وتحديد مرجعية المفاوضات، وتحديد سقف زمني لها، وفي المقابل 

 إلى أنه األولى تقديم التنازالت تمسكهما بشروطهما من أجل عقد المصالحة الفلسطينية مع حماس، مشيراً
  . الفلسطيني، وليس لالحتالل الصهيونيمن أجل تحقيق السلم الداخلي 

واستهجن خريشة قرار السلطة الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، رغم النداءات التي وجهت لعباس، من 
كيف أدار عباس ظهره ولم يلتفت "كافة الشخصيات والقوى من مستقلين وغيرهم، بعدم الذهاب، مستغربا 

ي تعودت االنحناء، التجاوب للضغط األمريكي، وهذا يثبت أنه إلى تلك النداءات، وقررت هذه القيادة الت
  ". ال يوجد قرار فلسطيني مستقل، وأن الزعم بذلك مجرد حبر على ورق

وحول تأثير قرار المشاركة في المفاوضات المباشرة على المصالحة الفلسطينية، أشار خريشة، إلى أن 
دًدا على أن قرار المصالحة، كما بات واضحا المصالحة أصبحت بعيدة المنال أكثر من ذي قبل، مش

  . أصبح بيد اللجنة الرباعية وأمريكا والكيان الصهيوني
  ٢٨/٨/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   وتمنعهما من إلقاء خطبة الجمعةشرطة السلطة تقتحم مسجدين وتعتدي على نائبين بالخليل .٦
قوات ، أن محمد جمال نقالً من مراسلها ةالقدس المحتل من ٢٨/٨/٢٠١٠الشرق، الدوحة،  نشرت

شرطة السلطة الفلسطينية منعت النائبين محمد أبو جحيشة ونايف الرجوب من إلقاء خطبة صالة الجمعة 
  .في مساجد بمحافظة الخليل، أمس األول، وأغلقت أحد المساجد ومنعت فيهم الصالة

سكرية تابعة لميليشيا فتح والسلطة من خمسين سيارة ع وقالت مصادر محلية وشهود عيان أن أكثر
فيها، وقامت باقتحامه والتهجم على النائب " المسجد الكبير"الفلسطينية اقتحمت بلدة دورا وحاصرت 

وذكرت . اإلسالمي الشيخ نايف الرجوب وتهديده بشكل شخصي لثنيه عن إلقاء خطبة الجمعة في المسجد
در عددهم بالعشرات اعتدوا على المتواجدين بالمسجد المصادر أن أفراد الشرطة الفلسطينية الذين يق

. بالضرب وأجبروهم على المغادرة، وأعلنوا أنه سيمنع إقامة صالة الجمعة في المسجد وقاموا بإغالقه
وأكدت المصادر أن العشرات من تلك الميليشيا حاصرت المسجد من جميع مداخله، ومنعت دخول 

  .المصلين إليه
ت قبل أيام إمام المسجد الشيخ محمد إسماعيل الحروب، والشيخ حسين إسماعيل يذكر أن الشرطة اعتقل
  .الحروب مؤذن المسجد

في " سعد بن معاذ" سيارة عسكرية للسلطة الفلسطينية مسجد ٢٥وفي سياق متصل، حاصرت أكثر من 
زارة أوقاف  عنصراً منها المسجد لمرافقة اثنين من خطباء و٤٠بلدة إذنا غرب الخليل، واقتحم حوالي 

وقال شهود عيان إن األجهزة انتشرت داخل ". نايف أبو حسين وعوض سلمية"رام اهللا الالشرعية، وهما 
المسجد لمنع النائب اإلسالمي محمد مطلق أبو جحيشة من خطبة الجمعة كمان كان مقرراً في وقت 

ات تلك األجهزة سابق، ومن ثم انسحب النائب وجمع غفير من المواطنين من المسجد إثر مضايق
  .للمصلين

كما حاصرت شرطة السلطة عدداً من المساجد قبل موعد صالة الجمعة في محافظة الخليل، وذلك لمنع 
أي من النواب اإلسالميين أو األئمة المحسوبين على حركة حماس من إلقاء خطبة الجمعة أو الدروس 

  .الدينية
اللواء ، أن  كفاح زبون نقالً عن مراسلهارام اهللا من ٢٨/٨/٢٠١٠الشرق األوسط، لندن،  وأضافت

وعلى "عدنان الضميري اعترف منع النواب من إلقاء خطب الجمعة، مؤكدا أنه جاء تطبيقا للقانون، 
لكنه نفى االعتداء على الرجوب أو أي من المصلين، ". حماس أن تفهم أنها ليست وصية على المساجد

، كما "ض التدافع حصل عندما أراد الشباب تنفيذ مهمتهمإن أحدا لم يتعرض للضرب، ولكن بع: "وقال
  .نفى إغالق أي من المساجد

يتعامل مع نفسه على أنه وزير األوقاف "واتهم الضميري الرجوب بمحاولة إحداث فتنة، وقال إنه 
وكشف الضميري في ". األسبوع الماضي تصرف على هذا األساس.. ويعطي األوامر داخل المساجد

نية حماس إحداث فوضى في الضفة، مقدمة النقالب "عن معلومات حول " الشرق األوسط"تصريحات لـ
إنهم بدأوا : "وأضاف. في دمشق" تنفيذا لتعليمات صادرة من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل

إنهم يريدون كسب عطف الناس وإحداث فوضى كبيرة قدر ..  من مساجد الخليلفي هذه الخطة انطالقاً
لن : "وهدد الضميري باستخدام كل الوسائل الممكنة إلحباط خطط حماس، وقال". مكان داخل المساجداإل

  ".نسمح لهم بنقل حالة الفوضى وسنطبق القانون بالقوة
الفتنة في مهاجمة المساجد وإحضار ": "الشرق األوسط"ومن جهته، نفى الرجوب هذه االتهامات، وقال لـ

الفتنة في الحرب .. الفتنة في الدخول للمساجد بالبساطير.. اطين بالبنادقخطباء على ظهور الدبابات مح
التي تشنها سلطة عباس وفياض والهباش والضميري على المساجد ومنعها من أداء الرسالة وتحويلها إلى 

 شخص ومعي كل الناس هنا، ٧٠٠٠ عاما ويصلي ورائي ٣٠أنا خطيب المسجد منذ : "وأضاف". أبواق
  ".دت الشوارع في وجوههم اليومولو أردت سد
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الذي يحدث بالضبط : "، وقال"التساوق مع االحتالل في الحرب على المساجد"واتهم الرجوب السلطة بـ
واعتبر الرجوب أن ما حدث  ".أن المستوطنين يحرقون المساجد والجيش يهدمها والسلطة تطرد الخطباء

أنا قلت للناس هذه جولة باطل اليوم لكنهم في  ":، وأضاف"بين الحق والباطل"هو جولة من عدة جوالت 
  ".النهاية سيهزمون ويولون الدبر

 
  منعه من دخول القدسيفرج عن الشيخ حامد البيتاوي وياالحتالل  .٧

، عن ٢٧/٨/٢٠١٠أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعد ظهر الجمعة : محمد القيق - القدس المحتلة
وقال الشيخ البيتاوي . ة حماس البرلمانية الشيخ حامد البيتاويالنائب في المجلس التشريعي عن كتل

أن قوات االحتالل احتجزته عندما دخل إلى معبر قلنديا العسكري شمال القدس " فلسطين أون الين"لـ
 مضيفًا بأن ،" وقاموا بالتدقيق في هويته ومن ثم نقله لمركز تحقيق المسكوبية وسط القدس،المحتلة

  .ئيلية كانت عممت صورته على معابر ومداخل المدينة المقدسةالمخابرات اإلسرا
وأشار البيتاوي إلى أن اإلفراج عنه جاء بعد انتهاء صالة الجمعة بحجة منعه من الخطابة وإلقاء المواعظ 

  . في المسجد األقصى المبارك
  ٢٨/٨/٢٠١٠،  فلسطين أون الينموقع

  
   الفلسطينيةالمفاوضات غطاء الستمرار تصفية القضية: الحية .٨

خليل الحية أن المفاوضات التي يتجه نحوها . أكد القيادي في حركة حماس د:  محمد المنيراوي-  غزة
رئيس السلطة الفلسطينية في رام اهللا محمود عباس، من شأنها إعطاء الغطاء الالزم لالحتالل لتصفية ما 

يقه التفاوضي ال يمثلون الشعب عباس وفر"تبقى من القضية والثوابت الفلسطينية، مشدداً على أن 
وقال الحية خالل مهرجان نظمته حركة حماس في مدينة غزة، أمس، ". الفلسطيني وال قضاياه العادلة

إن مفاوضات تصفية القضية لن تمر على شعبنا الفلسطيني، وإن فريق التسوية " ":نصرة األقصى"بعنوان 
، محذراً المفاوضين من التنازل والتفريط في "ال القدسمع االحتالل ال يمثل الفلسطينيين وال الالجئين و

  .قضايا الشعب الفلسطيني المصيرية باسم الفلسطينيين
تشكل غطاء لالحتالل الستكمال تصفية قضية القدس، وحسم قضية "وشدد على أن المفاوضات 

ربية، داعياً االستيطان، وشطب قضية الالجئين الفلسطينيين واستيطان ما تبقى من أراضي الضفة الغ
  ". الثورة على من يبيع ثوابتهم وقضيتهم مجانا لالحتالل"الفلسطينيين إلى 

وطالب الحية أبناء حركة فتح الشرفاء باالنتصار لوطنهم ونبذ طريق السلطة التفاوضي وإعالء صوتهم 
  . حسب قوله-الرافض لبيع القضية والمقدسات

 االحتالل وأعوانه لدحرهم من كل فلسطين دونما الخالص من"وأكد أن حركته تجهز نفسها لمعركة 
وأضاف أن زوال ". إن االحتالل طارئ والبد أن ينتهي ويدمر بنيانه:" تراجع أو استسالم، مضيفا

رؤية وواقع نشهده ونبوءة ننتظرها حتى تحرير كامل فلسطين وعودة الالجئين "االحتالل من فلسطين 
   ".إلى ديارهم وأوطانهم

 حياة الشهيد إسماعيل أبو شنب في الذكرى السابعة الستشهاده، وتحدث عن بعض مناقبه، واستذكر الحية
ستبقى الطريق الذي يوصل إلى تحرير األرض والمقدسات من دنس "وأكد أن دماء قادة حماس 

  ".االحتالل
  ٢٧/٨/٢٠١٠موقع فلسطين أون الين، 
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  الجهاد ترفض اعتبار السالم خياراً استراتيجياً .٩
 احمد المدلل موافقة السلطة الفلسطينية على العودة إلى اإلسالميالقيادي في حركة الجهاد انتقد 

وذكر . المفاوضات المباشرة باعتبار أن مسارها لم يحقق شيئاً للفلسطينيين بعد نحو عقدين من التفاوض
اومة يمكن أن في تصريح مماثل أن المفاوضات ال تشكل خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني، والمق

  .تكون ورقة قوة بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس
إن الطرف األميركي لم يكن يوماً طرفاً نزيهاً يمكن أن يقدم للفلسطينيين شيئاً سوى المزيد من "وقال 

تريد أميركا تريد "وأضاف ". الوهم والضغط واإلمالءات على السلطة الفلسطينية للعودة الى المفاوضات
مشروع نتنياهو وشروطه فقط وال يمكن أن تضمن للفلسطينيين أي حق، ولن يجني أن تسوق 

إن االحتالل لم يوقف أو "وتابع ". الفلسطينيون من هذه المفاوضات إال مزيدا من التراجع والتنازالت
 وحدة استيطانية والتحضير لبناء ١٨٠٠يجمد االستيطان يوماً ويؤكد دائما استمراره، حيث يجري بناء 

ألفي وحدة أخرى في الضفة والقدس ولن يضحي باالستيطان، خاصة أن اليمين المتطرف الذي تتشكل 
  ".الحكومة االسرائيلية منه يضغط باتجاه المزيد من االستيطان

وقال المدلل إن الفصائل الفلسطينية المعارضة تريد من السلطة إعادة تقويم مسار المفاوضات وان 
تكون ورقة قوة بيد عباس اذا ما نفض يديه من المفاوضات وشدد على أال فصائل المقاومة يمكن أن 

  .خيار أمام الفلسطينيين سوى المصالحة والحوار والوفاق الوطني
  ٢٨/٨/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
  نقسام في اللجنة المركزية لفتح حول الذهاب للمفاوضات المباشرةا": القدس العربي" .١٠

 نبيل شعث ومحمد دحالن .الجمعة بان محمود العالول ود" قدس العربيال"علمت  : وليد عوض-راهللا 
فتح يعارضون الذهاب للمفاوضات بهذه لمركزية اللجنة ال أعضاءواللواء توفيق الطيراوي وغالبية 

 صائب عريقات عضو اللجنة المركزية رئيس دائرة .الطريقة، في حين يؤكد الرئيس محمود عباس ود
لون كل جهدهم لتحقيق انجاز من خالل هذه المفاوضات وخاصة باتجاه وقف المفاوضات بأنهم سيبذ

  . تأكدوا بأنه ال أمل في ذلك مع حكومة نتنياهوإذا االنسحاب منها وإالاالستيطان 
 محمود العالول عن قرار المركزية بالذهاب "القدس العربي"وفي ظل االنقسام في مركزية فتح سألت 

 غير التي ظهرت فيما أسساتخذ قرار في اللجنة المركزية على : تخذ فقالللمفاوضات المباشرة وكيف ا
، مشيرا " تكون هناك مرجعية مشتركة للمفاوضات وتحديد هذه المرجعيةأن أساساتخذ القرار على . بعد
 الفلسطينيين ذاهبون لواشنطن أن المفاوضات المرتقبة ال توجد مرجعية مشتركة لها حيث أن إلى

 دعوة وزيرة أساس على اإلسرائيليون بيان اللجنة الرباعية، في حين يذهب أساسم على  القاداألسبوع
وشدد العالول  ." هيالري كلينتون التي دعت لمفاوضات مباشرة دون شروط مسبقةاألمريكيةالخارجية 

 بيان اللجنة الرباعية الذي عرض على اللجنة قبل أساس قرار المركزية الذي اتخذ كان على أنعلى 
 أيلول عنه عقب دعوة كلينتون الستئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في بداية اإلعالن

. األخر كل طرف ذاهب للمفاوضات بمرجعية مختلفة عن الطرف أنلكن بعد ذلك تبين "القادم، مضيفا 
.  كلينتون بيانأساس رفض بيان الرباعية الدولية ويريد الذهاب للمفاوضات على اإلسرائيليفالجانب 

  ." الذي يعني عدم وجود مرجعية مشتركة للمفاوضاتاألمر بيان الرباعية أساسنحن ذاهبون على 
 المركزية مثل العالول ومحمد دحالن يطالبون بعدم أعضاء بان هناك العديد من "القدس العربي"وعلمت 

  .مشتركة للمفاوضاتالذهاب للمفاوضات مطلع الشهر القادم في واشنطن دون تحديد مرجعية واضحة و
وحول مطالبته بعدم الذهاب للمفاوضات في ظل عدم وجود مرجعية مشركة للمفاوضات قال العالول 

 نتيجة أية إلى تؤدي أن اإلطالق تماما بان مثل هذه المفاوضات ال يمكن على أدرك أنا" "لقدس العربي"لـ
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 حكومة نتنياهو وتصرفات الحكومة في ميزان القوة الراهن وبالمناخ السائد وفي ظل طبيعة تركيبة
  ."األرض على اإلسرائيلية

 يكون هناك انقسام في المركزية، وقال أنومن جهته نفى جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح 
، مشددا على "المركزية موحدة حول موضوع المفاوضات. ما في انقسام في المركزية" "القدس العربي"لـ
هو " محيسن  وأضاف.ت المباشرة هو قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرار الذهاب للمفاوضاأن
لو غالبية . خضع لقرار اللجنة التنفيذية ولم يذهب للمفاوضات بقرار ذاتي من حاله) الرئيس عباس(

 عباس ذهب أن إلى إشارة وذلك في ،" اللجنة التنفيذية قرروا العكس لما ذهب للمفاوضاتأعضاء
  .ظل معارضة واسعة في مركزية فتح واستعان عنها باللجنة التنفيذيةللمفاوضات في 

ناقشنا الموضوع وموقفها موحد في كل الظروف التي تمر بها "وبشأن قرار مركزية فتح قال محيسن 
 داخل آراء هناك أن إلى، منوها "الوضع الدوليأو القضية الفلسطينية سواء على صعيد الوضع الداخلي 

مازن ذاهب للمفاوضات  فأبو.  واحدأي مازن مثل موقف أبوموقف "وقال محيسن  .اللجنة المركزية
التباين في وجهات النظر في الساحة الفلسطينية في " مضيفا ،"حتى يخرج بأقل الخسائر للشعب الفلسطيني

 ال  مشددا على انه،" الشرعية الفلسطينية يخدم المفاوض الفلسطيني ويخدم العمل الوطني الفلسطينيإطار
  .يوجد احد مقتنع بان الجانب الفلسطيني ذاهب للمفاوضات بشروط مقبولة

  ٢٨/٨/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
   لمنع درس دينيفي رام اهللا يتهم أجهزة أمن السلطة باقتحام مسجد "حزب التحرير" .١١

 نسخة "قدس برس"، في بيان مكتوب وصل لحزب التحرير في فلسطينقال المكتب اإلعالمي : رام اهللا
إن قوات كبيرة من أجهزة السلطة كانت قد اقتحمت مسجد البيرة الكبير برام اهللا، ظهر اليوم : "منه

  ".الجمعة، لتمنع انعقاد درس كان قد أعلن عنه حزب التحرير بمناسبة شهر رمضان
م بمجرد أن بدأ المدرس كالمه؛ انقضت عليه عناصر من األجهزة األمنية لتمنعه من الكال: "وأضاف

ومن ثم لتعتقله، وأثناء محاولة المدرس الثاني التدريس أصرت العناصر التي تواجدت بكثافة على منع 
  ".الثاني واعتقاله وكذلك الثالث

  ٢٨/٨/٢٠١٠قدس برس، 
  
  حصار غزة ينسجم مع القانون الدولي : المدعي العسكري اإلسرائيلي .١٢

 "إسـرائيل " الحصار الذي تفرضه     أنإلسرائيلي   أكد المدعي العام للجيش ا     .):ب.ف.أ( –القدس المحتلة   
 لجنة التحقيق اإلسرائيلية في شأن الهجوم الـدامي         أمامعلى قطاع غزة ينسجم مع القانون الدولي، وذلك         

ونقلـت   . مـايو  /أيار ٣١ القطاع في    إلى كانت تتجه    إنسانية وهو قافلة مساعدات     " الحرية أسطول"على  
 العسكري افيهاي ماندلبليت قوله خالل شهادته امام لجنـة التحقيـق             إسرائيلية عن المدعي   إعالموسائل  

لقـد استـشرنا المـدعي العـام        ": اإلسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل        
 الحصار  أنواعتبر  .  في القانون الدولي   "قانوني ومسموح به  ) الحصار(والمحكمة العليا، وتلقينا رداً بأن      

 على حركة حمـاس التـي       "حرب اقتصادية "، وال ينبع من     "اعتبارات عسكرية صرف  " تستدعيه   البحري
وشدد المدعي العسكري على انه حتى قبل فرض الحصار، فان كل السلع التي             . تسيطر على قطاع غزة   

  . مرفأإلى غزة بحراً، كان ينبغي نقله من طريق البر كون القطاع يفتقر إلىكانت تصل 
  ٢٨/٨/٢٠١٠ ،الحياة، لندن
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   ومصانع سالحه في سورية"حزب اهللا " لعملية عسكرية ضد مخازنتحضر" إسرائيل"ر غربية تقاري .١٣
 فرقة عسكرية مدرعة دعماً     أيام حشدت منذ    "إسرائيل" أن كشفت تقارير عسكرية غربية      : الراي -خاص  

  .صالً في مرتفعات الجوالن وحول مزارع شبعاألفرقة مماثلة موجودة 
خبراء عسكريون عن اعتقادهم ان وجود فرقتين بهذا الحجم يعتبر كافيا لخوض حـرب علـى                وأعرب  

  .الجبهتين السورية واللبنانية اذا ارادت إسرائيل القيام بمثل هذه المغامرة
ـ            ان تحليـق الطـائرات      "الراي"وقالت مصادر اوروبية ذات خبرة عسكرية وتراقب الوضع عن كثب ل

 بان تقوم إسـرائيل     "احتمال قوي "ر في شكل كثيف في االيام االخيرة يؤشر الى          اإلسرائيلية من دون طيا   
وكشفت تلك المصادر عن ان لدى إسرائيل نية منذ أمد لضرب المخازن االسـتراتيجية               .بعمل عسكري 

التابعة لحزب اهللا في سورية، والتي تحوي عدداً كبيراً من الصواريخ االسـتراتيجية البعيـدة المـدى،                 
  .دة في مناطق نائية داخل سوريةوالموجو

واشارت المصادر عينها الى ان الضربة اإلسرائيلية المرجحة لن تقتصر على استهداف مخازن حـزب               
 . مباشرة الـى لبنـان     "انتاجها"اهللا بل ستشمل مصانع حديثة للسالح تابعة له في سورية ويصار الى نقل              

 لعمليتها القول ان سورية شريكة فـي الوضـع          "اةاالهداف المنتق "ورأت المصادر ان إسرائيل تريد من       
 وتـستحقّ   ١٧٠١القائم شماالً من خالل امدادها حزب اهللا بالسالح، وتالياً فانها تخرق القرار الدولي رقم               

  .عقاب المجتمع الدولي
وفي اعتقاد هذه المصادر ان الجيش اإلسرائيلي يتحسب لرد الفعـل الـسوري، خـصوصاً ان الجـيش                  

 حـين ضـربت   ٢٠٠٧آلن في اتم الجهوزية، على عكس ما كانت عليه حاله فـي العـام      السوري هو ا  
  .إسرائيل مشروع المنشأة النووية السورية المفترضة

ـ     ان حزب اهللا الجاهز على الدوام، رفع من مستوى جهوزيته ايضاً فـي              "الراي"وقالت مصادر معنية ل
  مرات إسرائيليةاطار التناغم مع المخاوف السورية وتحوطاً ألي مغا

وثمة من يعتقد ازاء ذلك ان القيادة العسكرية اإلسرائيلية ستكون مضطرة للتفكير ملياً قبل الجنوج نحـو                 
  .اي مغامرة او مشروع عسكري وان كان محدوداً

  ٢٨/٨/٢٠١٠، الراي، الكويت
 

  "رائيلإس "التدهور في العالقات سيزيد من عزلةو بحاجة ألنقرة أبيب تل :دراسة إسرائيلية .١٤
رأت دراسة إسرائيلية جديدة حول العالقات بين انقرة وتل ابيب ان حقيقة ان             : الناصرة - زهير اندراوس 

إسرائيل بحاجة الى تعزيز العالقات اكثر مع تركيا ليست جديدة، وال ينم ذلك بالضرورة عـن ضـعف،                  
على إسرائيل مواصلة خطها التقليدي     الن كثيرا من العالقات الدولية تعتمد على عدم التكافؤ، ولذلك يجب            

وبحسب الدراسة التي اعدها مركـز دراسـات        . وبذل اقصى جهدها لتجنّب االضرار بعالقاتها مع تركيا       
االمن القومي اإلسرائيلي فانّه من المتوقّع ان تستمر تركيا خالل الفترة المقبلة في تبنّي سياسـة الحـوار                  

 في إسرائيل االخذ في اعتبارهم تلك السياسة وما تمثلـه مـن             والوساطة، ولذلك يجب على صناع القرار     
  .اهمية لتركيا ومساعدتها في هذا االطار

عالوة على ذلك، اكدت الباحثة التي اشرفت على هذه الدراسة غاليا ليندنشترواس على ان المزيـد مـن                  
، وفي ضوء اهمية هـذه      التدهور في العالقات بين إسرائيل وتركيا سيزيد من عزلة إسرائيل في المنطقة           

العالقات يجب على الحكومة اإلسرائيلية بلورة سياسة للتنسيق بين مختلف الوزارات اإلسرائيلية للعمـل              
على عدم االضرار بتلك العالقات، وعدم تأثّرها باية اعتبارات ائتالفية حكومية، الن العالقات مع تركيا               

  . حد قولهاهي عالقات ذات اهمية استراتيجية إلسرائيل، على
ومع ذلك حرصت تركيا على انها لن تتّجه الى قطع عالقاتها مع إسرائيل، تماشيا مع سياسـة الحـوار                   
والوساطة التي تنتهجها، والتي تولي اهمية كبيرة للحفاظ على قنوات حوار مفتوحة مع كافة الدول فـي                 
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 اإلسرائيلية ـ التركية هي انها  واوضحت الدراسة ان احدى النقاط المضيئة في العالقات. الشرق االوسط
ال تقتصر على التعاون االمني فقط؛ بل تضم ايضا تعاونا اقتصاديا وتجاريا وسـياحيا، ولـذلك فعلـى                  

  .إسرائيل مواصلة جهودها من اجل الحفاظ على العالقات على مستوى الشعبين وتعزيزها
 ٢٨/٨/٢٠١٠،  القدس العربي، لندن

 
   "وثيقة غاالنت"بتزوير ضابط احتياط إسرائيلي يعترف  .١٥

 افادت اإلذاعة اإلسرائيلية امس ان ضابط االحتياط في الجيش اإلسرائيلي بوعاز هرباز اعتـرف               :لندن
، كما أبلغ المحققين أنه عمل من تلقاء نفسه ولم يكـن لـه              "وثيقة غاالنت "أمام محققي الشرطة بأنه زور      

بتزوير الوثيقة، وقال إنه حصل عليها من شـخص         وكان هرباز نفى في األيام الماضية عالقته        . شركاء
وعممت الشرطة بياناً على وسائل اإلعالم اإلسرائيلية جاء فيه إن األنباء التي تتردد             . ما، لكنه ال يتذكره   

ال تستند إلى بيانات رسمية من جانـب النـاطق باسـم    "عن الروايات التي أدلى بها هرباز أمام الشرطة         
لتعامل مع هذه األنباء في شأن تطور التحقيق، والتي تأتي من مصادر خـارج              الشرطة، ونحن ال نعتزم ا    

  ."الشرطة وتهدف إلى التأثير على مجرى التحقيق
  ٢٨/٨/٢٠١٠، الحياة، لندن

 
   على الخدمة المدنية٤٨ صندوق إسرائيلي لتشجيع الشباب الفلسطيني في الـ .١٦

 - أطر سياسية تابعة للوكالـة اليهوديـة         كشف النقاب أمس الجمعة، عن أن     : لناصرة – برهوم جرايسي 
 ،٤٨ مليون دوالر، لتـشجيع شـبان فلـسطينيي          ٣٠الصهيونية، وضعت مخططا إلقامة صندوق بقيمة       

، التي يعارضها الفلسطينيون بـشدة رغـم محـاوالت الحكومـة            "الخدمة المدنية " على أداء    وتحفيزهم  
زعهم عن هويتهم، وقد أكدت المعطيات الرسمية       اإلسرائيلية فرضها عليهم، كونها تهدف إلى تدجينهم ون       

  .فشل مشاريع زج الشبان في هذه الخدمة
الفلسطينية الصادرة من مدينة حيفا، قد كشفت أمس عـن وثيقـة، قالـت إنهـا                " االتحاد"وكانت صحيفة   

وصلتها من جهة أكاديمية إسرائيلية لم تكشف عن هويتها، تضع خطة واضحة إلقامـة صـندوق دعـم                  
الخدمـة  "، لتحفيزهم على االندماج في مشروع ما يسمى بـ          ٤٨والشابات العرب من فلسطينيي     للشبان  
  ".الخدمة القومية"، أو "المدنية

 وبترجمـة غيـر   "Opportunity Fund for Civic Service"وتحمل الوثيقة عنوان مؤسسة تـدعى  
ا في هذه المرحلـة، وفقـا       وهي مؤسسة جديدة يجري تشكيله    ". صندوق الفرص للخدمة المدنية   : "رسمية

  .للمصدر، وقد صاغت لها الوثيقة شركة اقتصادية تعمل في السوق الحرة
 ٢٨/٨/٢٠١٠، الغد، عّمان

  
  المفاوضات المباشرة عبثية: "بركة"رئيس الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة  .١٧

كة أن المفاوضـات المباشـرة      أكد رئيس الجبهة الديموقراطية للسالم والمساواة محمد بر       : القدس المحتلة 
. التي يوشك إطالقها برعاية أمريكية، عبثية وال تتعدى اللعب البروتوكولي في ملعب أوبامـا ونتنيـاهو    

أن المشكلة ال تكمن بمجرد التفاوض فالقيادة الفلسطينية فاوضت طويالً، وكذلك           " الخليج"وأوضح بركة ل  
وتـابع  . لتفاوض، وما هي مرجعية المفاوضـات       سوريا ولكن القضية هي على أي أساس يجرى هذا ا         

أساس المفاوضات المزمع الشروع فيها والتي تجرى بفعل ضغط دولي وبالتحديد ضغط أمريكـي إلـى                "
  وقال " . جانب الموقف المؤسف للجنة المتابعة العربية، هذا األساس مفقود كلياً، ولذلك فإنها ستكون عبثية             
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" إسـرائيل "تكتمل بالكامل عندما يطلب من الفلسطيني أن يقـر ب      " سرائيلإ"بركة إن المهزلة التي تنتجها      
  .كدولة يهودية 

 ٢٨/٨/٢٠١٠، الخليج، الشارقة
 
  تدرس طلباً أمريكياً لربط الضفة بالقطاع" إسرائيل" .١٨

 كشفت مصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية انها تعمل من اجل رد طلب            : كامل إبراهيم  -القدس المحتلة   
الممـر  "ط الضفة بالقطاع خاصة ان قضية الممر األمن  من بين القضايا الجوهرية  ومسألة                أميركي لرب 

 الضفة الغربية حساس كونه يقطع إسرائيل من        إلى، الذي يسمح بحركة حرة للفلسطينيين من غزة         "األمن
 قبل نحو خمس سنوات تبـين بـان       ": وقالت المصادر . منطقة حساسة في القدس وجنوب الضفة الغربية      

المسار المخطط للخط السريع للقطار بين القدس وتل أبيب يمر في مقطعين يقومان خلف الخط االخضر                
الحاجة الى مصادرة اراضي الفلسطينيين     . ويوجد على اراضي فلسطينية خاصة تعود  للسلطة الفلسطينية        

ـ                م العـسكري   ولدت مشكلة قانونية، وبعد توجه الى المستشار القانوني للحكومـة اقتـرح رئـيس الحك
 ولكـن اسـتغاللها     –مردخاي، على وزارة الدفاع مـصادرة االرض        ) فولي(اإلسرائيلي  العميد يوآف     

  .لصالح الجمهور الفلسطيني نفسه
وسيسمح التخطيط الفلسطيني لسكان المناطق بالصعود الى القطار في رام اهللا والوصـول حتـى غـزة                 

دائم مستقبلي يكون بوسع الفلسطينيين الوصول الـى        واضافة الى ذلك، في اتفاق      . بسرعة وبدون حواجز  
  .مطار اللد وبالتالي استخدام خدمات المطار الدولي

  ٢٨/٨/٢٠١٠، الرأي، عّمان
  
  ةوحدالإمام المسجد يدعو إلى و ...عراقيلال رغم "األقصى" ألف يؤدون صالة الجمعة في ٢٠٠ .١٩

ثة من شهر رمضان المبارك في المسجد  ألف مصل فلسطيني صالة الجمعة الثال٢٠٠أدى نحو : االتحاد
األقصى المبارك في القدس المحتلة أمس، رغم اتخاذ قوات االحتالل اإلسرائيلي تدابير أمنية مشددة لمنع 
وصولهم إليه، والتي نشرت أكثر من ألفي رجل شرطة وجندي في أزقة المدينة والمنطقة المحيطة بها 

  .مما جعلها أشبه بثكنة عسكرية
طات االحتالل للفلسطينيين من حملة بطاقات الهوية اإلسرائيلية الزرقاء بدخول الحرم القدسي وسمحت سل

أما سكان الضفة الغربية المحتلة فقد سمحت للرجال منهم في سن الخامسة . الشريف ألداء الصالة
صاريح واألربعين وحتى الخمسين والنساء في سن الخامسة والثالثين وحتى األربعين بدخول الحرم بت
  .خاصة وللرجال في سن ما فوق الخمسين والنساء فوق سن األربعين بدخوله من دون تصاريح

وكثفت قوات االحتالل انتشارها في جميع أنحاء القدس المحتلة، خاصةً عند مداخل البلدة القديمة ومحيط 
وقالت . دالمسجد األقصى، ونصبت الحواجز العسكرية في جميع األزقة وبالقرب من أبواب المسج

إن عشرات اآلالف من المصلين الفلسطينيين من أهل القدس وأهل " مؤسسة األقصى للوقف والتراث"
الداخل الفلسطيني ومن استطاع من أهل الضفة الغربية توافدوا منذ ساعات الفجر األولى إلى المسجد 

  .األقصى على الرغم من ذلك
، وقد نصبت المعرشات الواقية من أشعة الشمس، يداً شدوشهدت مداخل البلدة القديمة بالقدس ازدحاماً

  .وانتشرت فرق اإلسعاف لخدمة المصلين ومتطلباتهم الصحية
كما عزلت شرطة االحتالل البلدة عن محيطها ومنعت حركة المركبات من األحياء المتاخمة لها، مما 

  .اضطر سكان تلك األحياء إلى السير على أقدامهم وصوالً إلى لمسجد
إمام وخطيب المسجد األقصى الشيخ محمد سليم علي الفلسطينيين إلى توحيد الصفوف وإنهاء ودعا 

وأكد ". فشهر رمضان هو طريق العزة والخالص والوحدة واألخوة والنصرة والتكافل"الخالفات، قائالً 
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، متوقعا مدير دائرة أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب أن الجمعة الثالثة من رمضان هي األكثر حضوراً
  .المقبلة" الجمعة اليتيمة" منه اآلخرةازدياد العدد في الجمعة 

  ٢٨/٨/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 
  
  ت المناهضة للجدارامسيرالاالحتالل يقمع : الضفة الغربية .٢٠

 قرى قرب أربع لمسيرات سلمية انطلقت في اإلسرائيليةتصدت القوات :  من محمد هواش–رام اهللا 
 ستة إصابةبيت لحم، وأسفرت المواجهات التي دارت بين المتظاهرين والجنود عن مدينتي رام اهللا و

 الطواقم الطبية الفلسطينية أفرادمتظاهرين بجروح والعشرات باالختناق، فضالً عن اعتقال خمسة من 
  . خالل تلك التظاهراتأجانبومتضامنين 

 العام األمين السنوية التاسعة الغتيال وانطلقت مسيرة بلعين المناهضة للجدار واالستيطان، في الذكرى
 علي مصطفى، في حضور رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية عضو أبوللجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 العشرات من إلى القرية، وأهاليحزب العمال البريطاني مارتن لينتون وقياديين من الجبهة الشعبية، 
جدار على أراضي القرية، حيث الوتوجهت المسيرة نحو  .بأجان ومتضامنين اإلسرائيليينناشطي السالم 

 أراضيهم، وفاجأ إلى المتظاهرين ومنعتهم من العبور أمام بوابة الجدار اإلسرائيليأقفلت قوة من الجيش 
  . أربعة فلسطينيين بجروحإصابة إلىالجيش هؤالء والحقهم من ثالثة اتجاهات مما أدى 

 الفلسطيني خالل مسيرة األحمر أفراد الطواقم الطبية التابعة للهالل  خمسة مناإلسرائيليواعتقل الجيش 
وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا انطلقت بعد صالة الجمعة  . وأطلقهم الحقاًاألسبوعيةنعلين 

كما .  وأهالي القريةاألجانب المناهضة لالستيطان بمشاركة العشرات من المتضامنين األسبوعيةالمسيرة 
 بعد صالة الجمعة في واإلسرائيليينالعشرات من أهالي قرية المعصرة والمتضامنين الدوليين خرج 

 مدخل القرية هاجمهم الجنود إلىولحظة وصول المتظاهرين .  الفلسطينيةاألعالممسيرة حاشدة تتقدمها 
لوا اثنين من  بالقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع والضرب والمالحقة، واعتقاإلسرائيليون
  . اثنان من المتظاهرينأصيب جهة مجهولة كما إلى واقتادوهما اإلسرائيليينالمتضامنين 

  ٢٨/٨/٢٠١٠النهار، بيروت، 
  
  المستوطنون يجددون اعتداءاتهم على الرعاة جنوب وشرق يطا .٢١

منعهم من  في منطقة سوسيا جنوب يطا، لاألغنام، اعتداءاتهم على رعاة أمسجدد المستوطنون، : الخليل
 االعتداءات المنظمة جاءت أن مستهدفة، فيما ذكرت مصادر تقيم في المنطقة أراض في أغنامهمرعي 

  . شرق قرية التوانةأراضبعد اعتداءين مماثلين خالل الشهر الجاري نفذهما مستوطنون في 
  ٢٨/٨/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،

  
  ١٩٤٨ فلسطينياً في قرى ٥٩االحتالل يعتقل  .٢٢

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية خالل حملة مداهمة نفذتها، في عدد من قرى األراضي الفلسطينية  :االتحاد
، تسعة وخمسين فلسطينياً بحجة دخولهم إليها من دون تصاريح، وأكدت أن ١٩٤٨المحتلة منذ عام 

  .عمليات الدهم واالعتقال ستستمر خالل األيام المقبلة أيضاً
  ٢٨/٨/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 

  
  االحتالل يحجب معلومات عن وجود سجن سري في منطقة مجاورة للضفة: باحث .٢٣

أكد الباحث نشأت الوحيدي مسؤول اإلعالم في لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية : بيت لحم
والمكلف بإعالم الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين في 
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، أن االحتالل حجب كافة المعلومات والبيانات والدالئل التي تشير لوجود السجن السري أمس قطاع غزة،
إن المعلومات الفلسطينية التي توفرت لديه وحسب متابعته لهذا الملف : وقال .١٣٩١الذي يحمل رقم 

وحسب مصادر إعالمية وأبحاث تعود لناشطين فلسطينيين من الرعيل األول أفادت بأن السجن 
 والذي يأسر االحتالل فيه ويخفي الحقيقة المتمثلة بأسرى من ١٣٩١إلسرائيلي الذي يحمل الرقم ا

المفقودين الفلسطينيين والعرب، فإنه يقع في منطقة مجاورة للضفة الغربية، وبدأ االحتالل يستخدمه في 
  .١٩٦٧إخفاء جرائمه منذ أوائل العام 

  ٢٨/٨/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،
  
   آالف طفل مقدسي بال مدرسة٥: حدةاألمم المت .٢٤

كشف تقرير لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة التابع لألمم : رام اهللا
وأوضح التقرير أنه مع قرب . المتحدة، عن تضرر آالف الطالب المقدسيين بسبب نقص غرف الدراسة

ب الفلسطينيين في القدس يعانون من نقص حاد  ما زال آالف الطال٢٠١١- ٢٠١٠حلول السنة الدراسية 
 آالف طفل مقدسي في سن الدراسة غير ٥وأكد التقرير أن ما يزيد عن  .في المرافق التعليمية المالئمة

 ألف طفل فلسطيني ال يتمتعون بحقهم في التعليم المجاني ويجبرون ٤٠وقدر أن . مسجلين في أي مدرسة
  .بالمدارس الخاصة أو شبه الخاصةعلى دفع رسوم باهظة لاللتحاق 

على صعيد آخر، اعتبر مكتب األمم المتحدة إقدام سلطات االحتالل على تحديد الفئات العمرية ألداء 
  .الصالة في المسجد األقصى بأنه تقييد لوصول الفلسطينيين ألداء الصالة 

  ٢٨/٨/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
  
   طفل في القدس٢٥٠٠ة والقرطاسية على توزع الحقائب المدرسي" بيت مال القدس" .٢٥

في القدس، عملية توزيع الحقائب " وكالة بيت مال القدس الشريف" أطلق مندوب : الرباط-القدس المحتلة 
 طفل مقدسي بكلفة إجمالية ٢٥٠٠المدرسية والقرطاسية على األطفال المستفيدين من هذه العملية وعددهم 

  .٢٠١١- ٢٠١٠لدخول المدرسي الجديد لموسم  ألف دوالر، وذلك بمناسبة ا٤٠بلغت 
  ٢٧/٨/٢٠١٠قدس برس، 

 
  نصف الطالب الفلسطينيين يتسرب سنوياً من مدارس القدس : تقرير حقوقي إسرائيلي .٢٦

كشفت مؤسسة حقوقية إسرائيلية أن آالف األطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية           :  محمد يونس  -رام اهللا   
ونقلـت  . ب إهمال السلطات وعدم توفيرها غرف التـدريس الالزمـة         يتسربون سنوياً من المدارس بسب    

 التعليم في القدس المحتلة، عن رئيس مديرية التعليم         أوضاع في تقرير خاص لها عن       "عير عميم "مؤسسة  
 في المئة، مـضيفاً     ٥٠ إلىاإلسرائيلي داني بار غيورا قوله ان نسبة التسرب من مدارس القدس وصلت             

مبانٍ متداعية وغيـر    : قة من المدارس شرق القدس تعاني من أزمات وصعاب عسيرة         إن الغالبية المطل  "
 فـي المئـة مـن       ٥٠آمنة، وغرف تدريس مكتظة، ومستويات تعليمية متدنية، ونسب تسرب تصل إلى            

األوالد، وتحصيل تعليمي متدن".  
تنعـت وزارة التربيـة     في هذا العام، ام   ": "شهادة فقر " المؤسسة في تقريرها الذي حمل عنوان        وأضافت

والتعليم وبلدية القدس عن التعامل بصورة جدية مع هذا األمر، وبالنتيجة فـإن أهـالي آالف األطفـال                  
الى دفع مبالغ كبيرة بغية الحصول      ) ٢٠١١ - ٢٠١٠(الفلسطينيين سيضطرون في العام الدراسي المقبلة       

  ."المجانعلى مقاعد في المدارس، في حين كان يفترض حصولهم عليها ب
لدى سكان القدس الشرقية كامل الحق في الحصول على تعلـيم حكـومي،             "وقالت المؤسسة الحقوقية ان     

وعلى حقوق الرفاه االجتماعي التي تقدمها الدولة كافة، وذلك بفعل اإلقامة التي منحتهم إياها إسرائيل بعد                
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إلسرائيلية كانـت ألزمـت وزارة      واضافت ان محكمة العدل العليا ا     . "١٩٦٧ضم شرق القدس إليها عام      
إالّ أن  «التربية والتعليم وبلدية القدس قبل عشر سنوات بمنح التعليم لكل طفل فلسطيني يقيم في المدينـة،                 

. »سياسة التعليم في إسرائيل والقدس الشرقية ال تمنح الفرصة للسكان بإحقاق هذا الحق بـصورة كاملـة     
 الشرقية ممن ال يتعلمون البتة، الـى جانـب آالف تـضطر             هناك آالف األطفال في القدس    "وتابعت ان   

  . "عائالتهم لتغطية مصاريف تعليمهم في مدارس خاصة
الوضع التربوي للمواطنين الفلسطينيين فـي شـرق        " أنوقال النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة        

عـين الحلـوة فـي     القدس وصل إلى أسوأ مستوياته، وهو أصعب من الوضع في غزة والخليل، ومخيم              
ونقل التقريـر عـن مكتـب       . "لبنان، ومخيم الوحدات في األردن، ومخيم الالجئين اليرموك في سورية         
  . غرفة تدريسية١٠٠٠مراقب الدولة قوله إن العجز في الغرف التدريسية في القدس يصل إلى 

 ٢٨/٨/٢٠١٠، الحياة، لندن
  
   مصريمصرع فلسطيني داخل أحد األنفاق على الحدود مع: غزة .٢٧

 عامل فلسطيني مصرعه، وذلك جراء انهيار أحد األنفاق ٢٧/٨ لقي فجر يوم الجمعة :)فلسطين(رفح 
  . الفلسطينية-على الحدود المصرية 
  . فلسطينياً لقوا مصرعهم خالل عملهم في األنفاق١٦٠يشار إلى أن حوالي 

  ٢٧/٨/٢٠١٠قدس برس، 
  
  العثور على جثة شاب ملقاة في نفق مهجور: رفح .٢٨

داخل نفق "  عاما٢٢ً"عثر في ساعة مبكرة من فجر أمس، على جثمان الشاب نضال أبو عمران : رفح
  .مهجور يقع قرب حي الجرادات، المحاذي للحدود المصرية الفلسطينية جنوب شرقي محافظة رفح

  ٢٨/٨/٢٠١٠ رام اهللا، األيام،
  
   ورقة ضغط سياسية على المقاومة  إصرار مصر على اعتقالهم:الناطق باسم أهالي المعتقلين في مصر .٢٩

 في مكان وزمان مختلفين عما هو متوقع يرزح الكثير من المعتقلين الفلسطينيين في السجون :غزة
األعداد المسجلة تؤكد وجود ثالثين  .المصرية، في قضية باتت تؤرق الشارع الفلسطيني بشكل كبير

لفلسطينيين كانوا في طريق عودتهم إلى قطاع غزة  عن حاالت اعتقال ، لكن األنباء تكشف شهرياًمعتقالً
ويعد األسير معتصم القوقا من غزة أقدم  .عبر مصر، يتعرضون كلهم لمعامالت قاسية، وتعذيب شديد

 معتقلين، وعامان الثنين ٦ أعوام على ٣ أعوام، فيما مضت ٦أسير في مصر حيث مضى على اعتقاله 
 أبو - المرج"ويقبع معظمهم في سجون  .ونصف وعدة شهورآخرين، بينما أمضى البقية ما بين عام 

  .وجميعهم من سكان قطاع غزة، ما عدى اثنين من سكان األردن وسوريا"  القنطرة-زعبل
ويشدد جهاز أمن الدولة المصري من تعذيبه بحق معتقلين معظمهم من فصائل وطنية فلسطينية، ويرفض 

  .باإلفراجاإلفراج عن أسرى حصلوا على قرارات قضائية 
ويرى عماد السيد الناطق باسم أهالي المعتقلين في سجون مصر إصرار مصر على اعتقالهم بأنه ورقة 

المعتقلون كانوا "، "قدس برس"وقال السيد في حديث خاص لوكالة  .ضغط سياسية على فصائل المقاومة
  ".منتمين لفصائل المقاومة جمعتهم صلة قرابة بين بعض المنتمين لفصائل فلسطينية مقاومة، وأحياناً

أن " قدس برس" سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في تصريحات خاصة لوكالة .وأشار د
 اعتقالية سيئة ويتعرضون للتعذيب القاسي، أقله صعقهم بالكهرباء وشبحهم أليام المعتقلين يعيشون ظروفاً

  .طويلة، حسب تأكيده
  .دم وجود جديد بخصوص ملف المعتقلين في السجون المصريةوأجمع كل من أبو زهري والسيد على ع
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 عماد السيد أن أهالي المعتقلين ينوون تنظيم سلسلة فعاليات بعد شهر رمضان، أولها سيكون وأكد
وقال إنهم بصدد مطالبة التشريعي باتخاذ موقف واضح والبتّ في  .اعتصام أمام مقر المجلس التشريعي

  .صر، واعدا بخطوات سيكشف عنها في حينهامسألة المعتقلين في سجون م
  ١١/٨/٢٠١٠قدس برس، 

  
   السعودية جواًإلىدفعة أولى من المعتمرين الفلسطينيين تغادر معبر رفح  .٣٠

 معتمر معبر رفح مساء ٥٠٠غادرت الدفعة األولى من المعتمرين الفلسطينيين وتضم : )مصر(رفح 
وقال مندوب سفارة فلسطين في . ان المبارك مطار جدة ألداء عمرة شهر رمضإلىأمس في طريقها 

 باصات سياحية أمام المعبر لتقل المعتمرين إلى مطار القاهرة قبل ١٠معبر رفح محمد شعت أنه توجد 
 معتمر فلسطيني قطاع غزة ١٢٠٠ أن من المقرر مغادرة إلىانتقالهم جواً إلى األراضي السعودية، الفتاً 

  . على أربعة أفواج ألداء عمرة شهر رمضان المباركعلى مدار األيام الثالثة المقبلة
  ٢٨/٨/٢٠١٠الحياة، لندن، 

  
  ونروا مؤخراًاأللجنة حقوق الالجئين الفلسطينيين تستنكر بعض القرارات والسياسات التي أقرتها  .٣١

 أعربت لجنة تعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين، عن رفضها واحتجاجها على بعض السياسات :رام اهللا
واستعرضت  .ونروا في قطاع غزة، ومورست في اآلونة األخيرةاألارات التي صدرت عن إدارة والقر

" االختالط"تأنيث مدارس الذكور : لجنة حقوق الالجئين، عددا من هذه السياسات والقرارات، من بينها
أدت هذه ، وقد %٨٦بحجة أن اإلناث لديهن كفاءة أكبر، إذ بلغت نسبة اإلناث إلى الذكور هذه السنة 

  .السياسة التي تمارس منذ سنوات إلى زيادة أعداد المدرسات في المدارس على حساب أعداد المدرسين
إنها ترفض هذه السياسة التي تزيد من نسبة البطالة والفقر بين شبابنا المعول عليهم في "وقالت اللجنة 

 وغير المشتركة ألبنائنا وبناتنا إلى اإلنفاق على أسرهم، أكثر من اإلناث، وكذلك رحالت السفر المشتركة
دول أجنبية، بعد اجتيازهم اختباراً صعباً في مقرر حقوق اإلنسان، ومقابلة شخصية، كمكافأة لتفوقهم في 
هذا المقرر ينظر للرحلة على أنها تطبيع مع الدولة العبرية حيث سيلتقي الطلبة أمثالهم من األجانب 

ن أصل يهودي يتبنون العقيدة الصهيونية، وهذا يتعارض مع ديننا وقيمنا حاملين الجنسية اإلسرائيلية أو م
وتقاليدنا، ويعرض أبناءنا وبناتنا وهم في مرحلة المراهقة ألخطار ومشكالت مختلفة نحن ومجتمعنا في 

وأشارت اللجنة إلى مناشدات العجز من حين إلى آخر و تقلَيص الوكالة  .، حسب تعبيرها"غنى عنها
  .المقدمة لالجئين بشكل منهجي، مما يساهم في زيادة أثار الحصار على الشعب الفلسطينيلخدماتها 

ونروا، تدريس أبناء الالجئين، مقررا يتضمن شرحاً عن المحرقة األوأعربت اللجنة عن رفضها لقرار 
ليهود، التي يزعم اليهود أنهم تعرضوا لها في أوروبا، بشكل يؤكد حصول المحرقة، ويثير التعاطف مع ا

  . والحرب األخيرة علي غزة١٩٤٨ومخرجاتها، متسائلة لماذا الُ تدرس النكبة الفلسطينية عام 
ومن بين القرارات، قرار استحداث لجان المرأة في وكالة الغوث، وأهدافها المشبوهة، حيث تسعى هذه 

  .وصفهااللجان للقضاء على معاني العفة والطهارة عبر األساليب والطرق المختلفة، حسب 
واحتجت اللجنة، على مكتب جون جنج المكتظ باألجانب، مشيرة إلى أنهم يتلقون رواتب خيالية تصل إلى 

 أي ما يعادل راتب موظفين مدرسة بكاملها لدى األونروا، وهذا  ألف دوالر للموظف شهريا٣٠ًأكثر من 
  . حد ماذا يعملونيهدر األموال العامة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هؤالء ال يعرف أ

واإلسالمية  والمجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الوطنية وناشدت اللجنة الحكومة الفلسطينية
، حسب تعبيرها، "في الحفاظ على أبنائنا وثقافتهم وقيمهم"ومنظمات المجتمع المدني أن يقوموا بواجبهم 

  . نظام وتشريعات البلد المضيفمطالبة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أن تعمل وفق
  ٢٧/٨/٢٠١٠قدس برس، 
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  "دوام رمضان"شكوى من تباطؤ إعمار البارد واألونروا ترده إلى  .٣٢

أثيرت في األيام الماضية، في الوقت الذي تستمر فيه :  عمر ابراهيم-شمال لبنان / الباردمخيم نهر 
، تساؤالت حول أسباب التباطؤ الذي طرأ ورش إعادة إعمار الرزمة األولى في مخيم نهر البارد القديم

واستدعت التساؤالت رداً من . مؤخراً على مسار تنفيذ األشغال وعدم التزام العمال بالدوام المعتاد
ناتج من عدم رغبة العمال بالبقاء في الورش لوقت طويل خالل شهر " عزت فيه التأخر إلى انه األونروا

  . "رمضان بسبب ارتفاع درجات الحرارة
وخلقت المستجدات حالة من الخوف في أوساط األهالي والمرجعيات في المخيم الذين أبدوا خشيتهم من 
وجود عراقيل تؤخر سير العمل، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى التـأخير في تسليم الرزمة في الوقت 

ف بين شركة  عن وجود خال"السفير"المحدد أواخر العام الحالي، خصوصاً مع ما كشفته معلومات لـ
  .  المنفذة، من دون أن توضح األسباب"تيكسون" الملتزمة المشروع وشركة "جهاد البناء"

 لمحت في وقت سابق إلى إمكانية تسليم جزء من الرزمة األولى التي األونرواأن "وتضيف المعلومات 
على أن يتم تسليم ما  محالً تجارياً في الوقت المحدد نهاية العام الحالي، ٨٦ وحدات سكنية و٥٠٦تضم 

وأوضحت مصادر مقربة من الفصائل . "تبقى تباعا، وهو ما كانت رفضته الفصائل والقيادات الفلسطينية
ستضطر إلى القبول بالمسألة كأمر واقع في نهاية المطاف، تماشياً مع رغبتها بعودة األهالي إلى "أنها 

  . "الوقت الراهنمنازلهم، ألن هذه العودة لها مدلوالتها السياسية في 
 مسؤولية األونرواواتهمت مصادر فلسطينية الشركة المنفذة بعدم االلتزام بدفتر الشروط، محملة 

أن تبرير التأخير بعدم التزام العمال في شهر رمضان غير منطقي ويخفي "اإلشراف والرقابة، الفتة إلى 
  . "الرزموراءه أموراً نخشى من أن تكون سبباً في عرقلة العمل في بقية 

  ٢٨/٨/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  يوم القدس العالمي على االنترنيت يدعو أوباما للمشاركة في فعالياته .٣٣

، حيث يشهد هذا العام تغطية "اليوم العالمي للقدس" انطلق اليوم الجمعة للعام الثامن على التوالي :القاهرة
لذكرى الثامنة، ويدشن الموقع من مصر، شاملة لألحداث المقدسية، ويشارك عدد من الرموز في أحياء ا

ويشارك فيه نشطاء من شتى أنحاء العالم، ويعتمد اليوم على الدعاية اإلعالمية في المقام األول للترويج 
  .للقضية الفلسطينية في الصحف والمجالت والمواقع االليكترونية

 الرئيس -لمقاومة االلكترونية حركة ا–) حماسنا(ودعا محمد السيد المشرف على هذا اليوم وعلى موقع 
عبر موقعه النشط على االنترنيت والبيت األبيض ألجل المشاركة في هذا اليوم " باراك أوباما"األمريكي 

العالمي للقدس، بكلمة يذكر فيها بأن القدس مدينة لكل األديان كما قال في محاضرته بالقاهرة وأال تكون 
  ."إسرائيل"حكراً على 

طلبات "ئيس األمريكي رد الرسالة، كما يقول محمد السيد، وطلب إرسالها إلى صفحة بيد أن مكتب الر
 .أوباما على هذه الدعوة حتى اآلن، وال يعرف رد الرئيس "حماسنا"، رداً على طلب موقع "الرئيس

  .ويسعى الموقع لتحويل اليوم العالمي للقدس إلى يوماً ميدانياً ليخرج من إطار االنترنيت إلى الواقع
  ٢٧/٨/٢٠١٠قدس برس، 

  
  يوم طبي مجاني في البداوي  .٣٤

  نظمت جمعية الشفاء الطبية االجتماعية في مخيم البداوي يوم عمل طبياً:شمال لبنان/ البداويمخيم 
استمر النشاط طيلة . مجانيا في مستوصفها، وذلك لمناسبة الذكرى التاسعة الستشهاد أبو علي مصطفى
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بيباً من االختصاصات كلها، عملوا على معاينة المرضى وتقديم الدواء  ط٢٠ حواليالنهار، بمشاركة 
  مجاناً

  ٢٨/٨/٢٠١٠السفير، بيروت، 
      

  لعنفلالفشل في حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سيعرض المنطقة : عبداهللا الثاني .٣٥
أساس حل اهللا الثاني على أن حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على  شدد الملك عبد:  بترا–عمان 

الدولتين مصلحة إستراتيجية إقليمية ودولية، ما يستوجب تكاتف جهود جميع األطراف من أجل ضمان 
تحقيق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، التي ستنطلق في واشنطن األسبوع المقبل، تقدما ملموسا 

  .في المنطقةوسريعا نحو هذا الحل، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار 
وقال، في مقابلة مع القناة األولى في التلفزيون اإلسرائيلي، بثت مقتطفات منها أمس، وسيبث نصها 
الكامل اليوم السبت، إن المفاوضات القادمة تشكل فرصة يجب عدم إضاعتها للتوصل إلى السالم، محذرا 

وجات جديدة من العنف من أن الفشل في حل الصراع سيعرض جميع دول المنطقة وشعوبها إلى م
أن استضافة الواليات المتحدة األميركية لعملية إطالق المفاوضات المباشرة مؤشر الملك وبين  .والتوتر

على االلتزام األميركي بدفع الجهود السلمية إلى األمام، الفتا إلى أن الواليات المتحدة أعلنت أن حل 
وأكد  .تين هو من المصلحة اإلستراتيجية األميركيةالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدول

تنظر ": عقلية القلعة"أن السالم وحده هو الذي يضمن أمن إسرائيل، التي يجب أن تختار بين العيش في 
إلى المنطقة من فوق الجدران، أو العيش بأمن وسالم وتكامل مع جيرانها، من خالل السالم الشامل الذي 

وقال إن الشعوب تريد السالم الشامل الذي يضمن الحقوق، محذرا من . عربيةتطرحه مبادرة السالم ال
استمرار الوضع الراهن، الذي أوجد شعورا كبيرا باإلحباط، يهدد بتفجر العنف الذي سيمس جميع دول 

  .المنطقة وشعوبها
  ٢٨/٨/٢٠١٠الدستور، عمان، 

  
  طينيينآن األوان لعالقة سليمة وهادئة مع الالجئين الفلس: سليمان .٣٦

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، على أهمية تحسين عالقة الالجئين ": وفا "-بيروت 
وأكد الرئيس سليمان، في  .الفلسطينيين في لبنان مع الدولة اللبنانية، وعلى توفير مستلزمات هذه العالقة

لجمهوري، أنّه آن األوان كي تكون خطابه خالل حفل إفطار رمضاني، مساء أول من أمس في القصر ا
عالقة الالجئين الفلسطينيين في لبنان مع الدولة ومع الشعب اللبناني عالقة سليمة وهادئة، وأن هذا 
يتطلّب توفير مستلزمات، الفتاً إلى ما بوشر بعالجه في المجلس النيابي اللبناني حول منح الالجئين حق 

لى التوطين، ومنها ما نصت عليها مقررات مؤتمر الحوار العمل، بعيداً عن أي توجه قد يساعد ع
الوطني بشأن إنهاء السالح الفلسطيني خارج المخيمات، ومعالجة قضايا األمن والسالح داخل المخيمات، 

  .واحترام السيادة والقوانين اللبنانية النافذة
 الحاجات الحياتية واإلنسانية وحمل الرئيس اللبناني المجتمع الدولي المسؤولية من خالل أهمية توفير

األساسية لالجئين الفلسطينيين أوالً، من خالل دعم ميزانية وكالة األونروا التي أنشئت خصيصاً لهذه 
وثانياً، من خالل إيجاد حّل عادل وشامل لقضية الشرق األوسط، وجوهرها قضية . ١٩٤٨الغاية عام 

قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة فلسطين، مؤكداً على حقّ العودة، استناداً ل
كما أكد أن لبنان لن يوافق على أي حّل قد يتم التوصل إليه في هذا  .العربية للسالم في جميع مندرجاتها

  .المجال إذا ما حصل بمعزل عنه أو بصورة متعارضة مع مصالحه الوطنية العليا
  ٢٨/٨/٢٠١٠األيام، رام اهللا، 
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  اإلسرائيليالعمق بلبنان ستكون حرباً أيضاً  على  حربأية أن تعلم أن "إسرائيل"على : بري .٣٧
الجيش «ان  أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خالل رعايته افطار مؤسسة واحة الشهيد اللبناني، 

 والحجر والمقاومة والشعب في لبنان سيكونون بالمرصاد ألي عدوان إسـرائيلي يستهدف البشر والشجر
ونؤكد أن على اسرائيل ان تعلم ان اية حرب عدوانية ضد لبنان ستكون حرباً أيضاً في العمق . في لبنان

  . »االسرائيلي
في اطار الدفاع والمقاومة، فإننا نؤكد رفضنا ألي شروط على تسليح الجيش وتحديد وجهة «وتابع انه 

إن أحداً في الدنيا ال .  وتولي مهمة األمنسالحه، حيث أن واجب الجيش األول هو الدفاع عن الوطن
  . يستطيع أن يحدد للبنان الصديق أو العدو

  ٢٨/٨/٢٠١٠السفير، بيروت، 
  
  "إسرائيل"الحص يعارض المفاوضات بين العرب و .٣٨

معارضته للمفاوضات المباشرة بين أي جانب عربي وإسرائيل وال سيما في "أعلن الرئيس سليم الحص 
 الفلسطينية والكيان الصهيوني، سيما وأن المؤلم ان العرب باتوا كثيرا ما يأخذون حال كانت بين السلطة
 وبخاصة لجهة التسليم بالتسوية غير العادلة التي تفرط بأبسط الحقوق اإلسرائيليبالمنطق او الالمنطق 

مباشرة يخطئ من يظن ان المفاوضات ال: "أمس" منبر الوحدة الوطنية"وقال في تصريح باسم  ".العربية
هي السبيل الى تأمين التوافق بين االضداد بقوة الحجة، فليس للحجة او المنطق دور في حل التناقض بين 
متخاصمين على الصعيد الدولي، فاألقوى من الفريقين هو بطبيعة الحال صاحب الموقف الذي يفرض 

الى جانبه، ولقد كانت نفسه في أي لقاء يسمى حواريا، واالقوى ليس بالضرورة هو الذي يكون الحق 
للعرب تجارب مريرة متكررة على هذا الصعيد وبخاصة في قضية العرب المركزية في فلسطين، فلقد 

  ".كان الحق المجرد دوما الى جانبهم مبدئيا مع ذلك فقد كان الموقف الدولي مجافيا للحق العربي المبين
  ٢٨/٨/٢٠١٠المستقبل، بيروت، 

  
   مدن شرق لبنانالثةث فوق إسرائيليمنطاد تجسس  .٣٩

 من نوع بومباردير فوق ثالث مدن في وادي البقاع إسرائيليحلق منطاد تجسس :  يو بي آي- بيروت 
) بالتوقيت المحلي (أمس من يوم ١٩.٤٠وقال بيان للجيش اللبناني الجمعة انه عند الساعة  .شرق لبنان

 فوق مدينة اإلسرائيليتابع للعدو ) مبارديربو(وفي انتهاك جديد للسيادة اللبنانية حلق منطاد تجسس نوع "
  ."بعلبك وبلدتي نحلة ويونين وسلسلة جبال لبنان الشرقية

 ٢٨/٨/٢٠١٠القدس العربي، لندن، 
  
  جهود غربية باتجاه سورية لضبط الفصائل الفلسطينية المعارضة للمفاوضات المباشرة:"القدس العربي" .٤٠

ربية في سورية أن دمشق تلقت في األيـام األخيـرة            أفادت مصادر دبلوماسية غ    :دمشق - كامل صقر 
إشارات ورسائل غربية متعددة ال سيما من الواليات المتحدة تفيد بـضرورة عـدم التـأثير سـلباً فـي                    

  . سبتمبر القادم/المفاوضات المباشرة بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية والمزمع إطالقها مطلع أيلول
ـ      أن المطلوب غربياً من سورية أن تتجه لسلوك موقـف           "لقدس العربي ا"وبينت المصادر التي تحدثت ل

الحياد خالل استئناف المفاوضات المباشرة القادمة وعدم معارضة تلك المفاوضات أو التأثير في سـياقها               
وإفساح المجال لهذه الخطوة التفاوضية التي اعتبرت المصادر أن فشلها سيولد انعكاسات أكبر بكثير مما               

وزادت المصادر أنـه طُلـب إلـى        .  المفاوضات المماثلة لها والتي جرت في األعوام السابقة        سببه فشل 
دمشق التخفيف من حدة أصوات الفصائل الفلسطينية المعارضة بشدة للمفاوضـات والموجـودة داخـل               

ائل سورية وتحديداً حركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية القيادة العامة من جهة، وعدم قيام هذه الفـص       
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بأية أعمال أو خطوات على األرض في الداخل الفلسطيني تنعكس سلباً على المفاوضات المباشرة، لكـن                
دمشق لم تُبد أي موافقة ولو بسيطة على هذا الطلب المتصل بالفصائل الممانعة وأنهـا ردت بـأن تلـك                    

ا أوضـحت المـصادر     القضية مرتبطة بالفصائل ذاتها وال مجال للتدخل في هذا الموقف سورياً وفق م            
  .ذاتها

هذا األمر لم يستبعده خالد عبد مجيد أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني بأن تطلب                 
الواليات المتحدة من دمشق السعي للحد من نشاط الفصائل الفلسطينية الرافضة للمفاوضـات المباشـرة               

 سورية لن تقدم على هكذا خطوة وانها تترك للفلسطينيين          وعدم التأثير عليها، لكنه أكد في الوقت ذاته أن        
أنفسهم بمن فيهم الفصائل الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لنـشاطها، تقريـر خياراتهـا الـسياسية                  

 سورية تؤكد حق الفصائل في تحديد مواقفهم وخياراتهم          كما إن  .وتحركاتها على األرض إزاء هذا األمر     
  . الفصائل اتخاذ أي موقف مغاير لمواقفهاوأنها لم تطلب من تلك

  ٢٨/٨/٢٠١٠، القدس العربي، لندن
  
   عن إطالق المفاوضات المباشرةاألوروبيكوشنير يعرب عن امتعاضه للغياب  .٤١

 أعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الجمعة عن امتعاضه من عدم دعوة أي ممثل :باريس
/ أيلول المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في الثاني من  المفاوضاتإطالقأوروبي للمشاركة في 

 .سبتمبر المقبل، داعيا واشنطن إلى توجيه دعوة إلى وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون
 يكون هناك تمثيل أالوقال كوشنير في ختام مؤتمر للسفراء الفرنسيين في العالم، سيكون من المؤسف 

 إالال يمكننا أن نتكلم عن وجود يجب : وأضاف .طن لدى إطالق هذه المفاوضاتأوروبي في واشن
ونكون في الوقت نفسه غائبين عن هذا اللقاء، ) في حل المشكلة الفلسطينية(يقتصر على الجانب المالي 

  .في إشارة إلى رغبة الدبلوماسية االوروبية بلعب دور سياسي في مساعي تسوية أزمة الشرق األوسط
 كوشنير من جهة ثانية أن فرنسا تنوي الدعوة لعقد مؤتمر لجمع المساعدات للشعب الفلسطيني على وأكد

مر وقت طويل قبل أن تتحول الوساطة األمريكية إلى : وقال .٢٠٠٧غرار المؤتمر الذي عقدته عام 
  .واقع ملموس، اال انه أوضح أن المفاوضات المباشرة تدعونا إلى مزيد من التفاؤل

  ٢٨/٨/٢٠١٠ العربي، لندن، القدس"
  
   تدمير البنية التحتية للجيش اللبناني"إسرائيل"تحذير أمريكي من نية  .٤٢

 األمين العام "اليونيفيل" مطلعة في معرض تعليقها على تسليم أميركيةكشفت مصادر :  خاص-  اللواء
 أن لليونيفيل، األوليةجات لألمم المتحدة تقريراً حول اشتباكات العديسة في الثالث من آب، يتبنى االستنتا

  ·  المسافة في لبنان بين الجيش والمقاومةالتباسهذا التقرير يسلط الضوء مجدداً على خطورة 
 إلى األميركي الذي عقد بين المساعد الخاص للمبعوث االجتماعوكشفت المصادر المطلعة على تفاصيل 

، ٢٠١٠ آب ٩في مكتبه في اليرزة في  فريدريك هوف وقائد الجيش العماد جان قهوجي األوسطالشرق 
 يواجهها الجيش اللبناني لو لم تنجح الجهود أنصارح قهوجي بحدة المخاطر التي كان يمكن "أن هوف 
ووضع هوف قائد الجيش اللبناني · " التي بذلت في فرملة الموقف عن الحدود التي وقف عندها؟الكبيرة

ضي بتدمير كامل البنية التحتية للجيش اللبناني من تق" لتنفيذ خطة إسرائيليفي صورة قرار عسكري 
 قد احتكاكات أي ناصحاً بالتروي في ردود الفعل على " ساعاتأربعثكنات ومراكز ومكاتب في غضون 

  .تطرأ في المستقبل
  ٢٧/٨/٢٠١٠اللواء، بيروت، 
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  ألمانيا تتراجع عن تمويلها للبحرية اإلسرائيلية .٤٣
العسكرية المتخصصة أن ألمانيا تراجعت عن استعدادها للمشاركة في  "جينز ديفنس ويلكي"كشفت مجلة 

  ."دولفين"تمويل صفقة تشمل شراء إسرائيل غواصة سادسة من طراز 
وأبلغت ألمانيا الحكومة اإلسرائيلية بأنها لن تتمكن من المشاركة بتمويل الصفقة، التي تشمل تزويد 

نع، بقيمة تصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار إسرائيل بغواصة وسفينتين حربيتين ألمانية الص
 األلمانية "دولفين" غواصات من طراز ٣من صفقات شراء % ٨٠وكانت ألمانيا قد قامت بتمويل  .دوالر

 بغواصة "إسرائيل"من صفقة تزويد % ٣٠الحاملة للرؤوس النووية، وكان من المقرر أن تشارك بنحو 
  .سادسة

إن ألمانيا تواجه حاليا أوضاعاً اقتصادية ": ألمن اإلسرائيلية، أودي شانيوقال المدير العام لوزارة ا
  ."صعبة، وليس بمقدورها المساهمة بتمويل الصفقة، ما يضع سالح البحرية اإلسرائيلي في موقف صعب

  ٢٨/٨/٢٠١٠البيان، دبي، 
  
  "طول الحريةأس"البعثة الدولية تختتم زيارتها لتركيا وتتوجه لألردن الستكمال التحقيق في  .٤٤

، زيارتها إلى "أسطول الحرية"اختتمت البعثة الدولية لتقصي حقائق الهجوم اإلسرائيلي على : نيويورك
تركيا، والتي جاءت في إطار استكمال إجراءات عملية التحقيق في الحادثة التي مضى على وقوعها نحو 

، إلى األردن في زيارة ٢٩/٨لّة، األحد ومن المقرر أن يتوجه أفراد بعثة التحقيق المستق .ثالثة أشهر
" أسطول الحرية"تستغرق تسعة أيام، يجري فيها الخبراء الدوليين عدة لقاءات مع المشاركين في رحلة 
جمع معلومات "من المواطنين األردنيين والعرب اآلخرين المقيمين في الدول المجاورة، في مسعى لـ

  .حول حادثة األسطول" أولية
  ٢٨/٨/٢٠١٠قدس برس، 

  
  تشيلي تقرر مقاطع منتجات المستوطنات اليهودية .٤٥

كشفت مصادر دبلوماسية فلسطينية النقاب عن أن دولة تشيلي قررت مقاطعة منتجات : رام اهللا
  .المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

ن دولة تشيلي قررت مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية بأ" فتح"وأكدت مفوضية العالقات الدولية لحركة 
 .، وذلك بقرار جماعي من مجلس الشيوخ التشيلي٦٧المصدرة من األراضي الفلسطينية المحتلة عام

وقالت الحركة إنها تلقت هذا النبأ عبر اتصال هاتفي من الدكتورة مي كيله، سفيرة فلسطين في تشيلي 
  .حركة فتح وعضو لجنتها المركزية نبيل شعثأجرته مع مفوض العالقات الدولية ل

  ٢٧/٨/٢٠١٠قدس برس، 
 
   العازلتشجب محاكمة مناهض للجدار" العفو الدولية" .٤٦

شجبت منظمة العفو الدولية، أمس، إدانة محكمة إسرائيلية لناشط سياسي فلسطيني محتجز : ).آي.بي.يو(
حتجاج على الجدار األمني، واعتبرت كانون األول الماضي بسبب مشاركته في تظاهرات اال/منذ ديسمبر

وقالت المنظمة إن المحكمة . أن ذلك يرمي إلى ردع اآلخرين عن المشاركة في االحتجاجات المشروعة
اهللا أبو رحمة منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في قرية بلعين، بتهم  أدانت عبد

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت .  فيهاالتحريض وتنظيم تظاهرة غير قانونية والمشاركة
  .  رأياً استشارياَ باإلجماع اعتبر أن بناء الجدار يتعارض مع القانون الدولي٢٠٠٤عام 

  ٢٨/٨/٢٠١٠الخليج، الشارقة، 
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  عبقرية التفاوض باحتمال .٤٧
  معبد الستار قاس. د

ة الفلسطينية، وسيستمر في هجوم الشعب الفلسطيني محظوظ جدا ألن السيد محمود عباس يقود السلط
هذا رئيس سلطة يتمتع بثقة ذاتية عالية %. ١السالم والمفاوضات حتى لو تضاءلت احتماالت النجاح إلى 

إنه مثابر وصبور ومصمم، ولديه قدرة . جدا، وهو ال ينثني حتى تحت أحلك الظروف وأقسى االحتماالت
ة إفطار رمضانية أنه سيستمر في المفاوضات مهما كان لقد أعلن في حفل. عجيبة على االستمرار بالفشل

األمر، ودون أن يعترض من يرون في أنفسهم ممثلين لإلسالم من أصحاب العمائم البيضاء التي 
  .تتوسطها بقع حمراء

قادة الدول واألحزاب والتنظيمات يحسبون االحتماالت فيما يتعلق بنجاح سياساتهم، ودائما يحاولون اتخاذ 
 الالزمة لرفع نسبة االحتمال، ويترددون كثيرا في المضي بسياسات معينة إذا وجدوا أن الخطوات

يطرحون ويجمعون ويضربون ويقسمون، ويفكرون مرارا : القادة يحسبون جيدا. احتماالت النجاح متدنية
وتكرارا، ويستدعون المستشارين والخبراء وأصحاب االختصاص من أجل المساعدة في وزن األمور 

إنهم يحذرون التسرع، ويعرفون أن قراراتهم تمس شعوبا أو أمة بأكملها، ويعون أنه . لتقدير والتقييموا
  .يترتب على أخطائهم تبعات كبيرة جدا ال تقتصر على نفر قليل من الناس

، ويفكرون مليا في اإلجراءات التي يجب اتخاذها من %٧٠هناك قادة ال يطمئنون لنسبة نجاح تراوح 
النسبة أو المحافظة عليها قبل اتخاذ القرار بالتنفيذ؛ وهناك قادة ينشغلون كثيرا في تقييم األمور أجل رفع 

، وآخرون يغيرون مجرى تفكيرهم إذا رأوا أن احتمال النجاح يراوح %٦٠إذا راوحت نسبة النجاح 
للمقامرة عل قادة الدول والشعوب ال يجربون حظوظهم بمصائر شعوبهم، وليس لديهم االستعداد %. ٥٠

القائد يبني ويخطط ويطور ويحسن ويشارك شعبه ويطلب العون . وعسى أن تدور عجلة القمار لصالحهم
  .منهم، ويزن األمور باستمرار من أجل بناء قدرات توصله إلى النجاح في مختلف المجاالت

 بالسكين، وصحيح هذا جدل صحيح بالنسبة للجراح الذي يزن نسبة نجاح العملية الجراحية قبل أن يمسك
في كل بقاع األرض، يقوم الشخص . بالنسبة لألفراد الذين يريدون القيام بعمل معين لتحقيق هدف معين

أو الجماعة أو الحزب بالتفكير مليا باحتماالت النجاح للخطوات التي يبغون القيام بها، وإذا وجدوا أن 
الذين ال تردعهم االحتماالت . ات جديدةالنسبة هابطة، فإنهم يتراجعون لصالح التفكير بخطة وخطو

الهابطة ال يتميزون بالذكاء، أو ربما ال يكون النجاح ضمن حساباتهم، أو أن النجاح الذي ينوون تحقيقه 
  .ليس ذلك المعلن

  :من إصرار عباس، من الممكن استخالص التالي
. جل الوصول إلى هدفالمفاوضات بالنسبة لعباس عبارة عن آيديولوجيا، وليست آلية من أ: أوال

المفاوضات بالنسبة له عبارة عن هدف أو منهج حياة ال طالق معه، وقد عبر عن هذا كبير مفاوضيه في 
الحياة ال تخلو من المفاوضات سواء على مستويات فردية أو جماعية، . كتابه المعنون الحياة مفاوضات

كل القائمة، أما عندما تنقلب إلى آيديولوجيا لكنها عبارة عن آلية أو أداة للوصول إلى تفاهم وحل المشا
آيديولوجيا المفاوضات عبارة عن طقوس وثنية تخلو من . فإنها تتحول إلى نشاط عبثي ال هدف له

  .المضمون، وقيمتها تنحصر فقط في طقوسيتها
هذا ليس غريبا عن السيد محمود عباس الذي تبنى فكرة المفاوضات منذ السبعينيات، ووقف ضد 

اومة على اعتبار أنها بدون جدوى، وهو الذي ردد بأنه سيفاوض إن فشلت المفاوضات، وسيفاوض المق
  .إن فشلت، وسيبقى يفاوض ويفاوض

% ١بتصريحه في االستمرار بالتفاوض، يصر عباس على الفشل إذ من المستبعد جدا أن ينبثق ال : ثانيا
طق الفلسطيني يدعو السيد عباس إلى المن. يتراجع إلى فشل% ٩٩إلى نجاح، في حين أن احتمال 

، لكن تجاهله %٥٠، أو %٦٠مراجعة مختلف جوانب المفاوضات عندما تتدهور نسبة النجاح إلى 
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وإذا كان يصر على . لألمور المنطقية، وألبسط قواعد العمل السياسي الناجح يعني أنه يصر على الفشل
  .هذه مصيبة عظيمةالفشل الفلسطيني، فإنه بصر على نجاح الطرف اآلخر، و

عباس يتحدى بتصريحه مشاعر أغلب الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وبتحدى مختلف : ثالثا
المنطق يدعو عباس، . الفصائل واألحزاب الفلسطينية التي أعلنت عن معارضتها الستئناف المفاوضات

وسعة وإلى نقاش مفتوح في إذا كان حريصا على وحدة الشعب، ووحدة الفصائل، أن يدعو إلى لقاءات م
الساحة الفلسطينية داخليا وخارجيا، لكن وقد ارتآى تحدي اآلراء المختلفة فإنه بالتأكيد غير معني بإخراج 

  .الشعب الفلسطيني من مآزق االنقسام والتشرذم
ن تصريح عباس ينسجم تماما مع مسألة التنسيق األمني القائم مع اإلسرائيليين، ومع الدفاع ع: رابعا

الدفاع عن األمن اإلسرائيلي يتناقض تماما مع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب . األمن اإلسرائيلي
أي ان التصريح منسجم مع . الفلسطيني، وتصريح عباس بشأن المفاوضات يتناقض تماما مع هذه الحقوق

. ادة حقوق وطنيةالحفاظ على األمن اإلسرائيلي، وهذا يعني أن المفاوضات ال تهدف إطالقا إلى استع
ربما تنجز المفاوضات حقوقا إنسانية مثل زيادة أعداد العمال في إسرائيل، أو اإلفراج عن بعض 
المعتقلين، لكن ذلك لن يتطور إلى مناقشة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب وعلى رأسها حق تقرير 

  .المصير
لى تطوير بدائله حتى ال يجد نفسه من الممكن أن يفاوض المرء، لكنه في ذات الوقت يحرص ع: خامسا
  %.١السيد عباس ال يطور شيئا من البدائل، ويترك الشعب تحت رحمة ال . بالعراء
من فن المفاوضات أال يعري المرء نفسه أمام عدوه أو أمام الطرف اآلخر على طاولة : سادسا

 بدائل، والطريق الوحيد السيد عباس يقول لإلسرائليين من خالل تصريحه إنه ال يبحث عن. المفاوضات
إنه يقول لإلسرائليين، باالستنتاج، إن بإمكانهم االستمرار في مصادرة . السالك أمامه هو المفاوضات

  .األراضي وبناء المستوطنات ألنهم مهما فعلوا لن تتوقف المفاوضات
 أسباب معيشتهم هنا تتبين عمق الجريمة التي تم اقترافها بحق الشعب الفلسطيني عندما تم ربط: سابعا

 إنه جريمة عظيمة ١٩٩٤أشخاص مثلي قالوا عن هذا العمل عام . باألموال القادمة من الدول المانحة
وعلى الشعب أن يرفض مثل هذا الترتيب، لكن يبدو أن المنطق غاب أمام المصالح الذاتية، وكانت 

هذا علما . نركع وال نجوع:  اآلن هووشعارنا. النتيجة أن علينا التخلي عن إرادتنا السياسية مقابل المال
نحن اآلن . أن الشعب الذي يصمم على الحياة الحرة ال يجوع، واألحرار في النهاية يصنعون الخبز

  .يصنع الخبز قراراتنا السياسية، ونحن رهائن رواتب موظفي السلطة وسيارات أكابرها
 حول عدم أصالة القيادات ١٩٧٩ عام على الرغم من النقاط أعاله، أعود وُأسمع الناس ما كررته منذ

كان تقديري واضحا وجليا منذ عشرات السنوات وهو أن القيادات الفلسطينية ليست قيادات . الفلسطينية
حقيقية، وأن الشعب سيجد نفسه منتقال من تنازل إلى تنازل بسبب اإلحباطات المتكررة وعوامل التمزيق 

  .الغلبة لالرتباطاتفمهما كان المنطق قويا، تبقى . والتفتيت
  ٢٧/٨/٢٠١٠المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  "السباعية"و" الرباعية"فلسطين بين  .٤٨

  غازي العريضي
المكلفة متابعة مفاوضات   )  األمم المتحدة  - االتحاد األوروبي    - روسيا   -أميركا  (اللجنة الدولية الرباعية    

عت الطرفين المعنيين إلى استئناف المفاوضات      عملية السالم الموعودة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، د      
  . للوصول إلى اتفاق- شهراً ١٢ -المباشرة على أساس حل الدولتين، وفي إطار جدول زمني 

الطرف الفلسطيني وافق مؤكداً ضرورة إثبات حسن النوايا، وبالتالي تثبيت مبدأ عدم اسـتكمال عمليـة                
  .صاً في القدس المحتلةاالستيطان، التي تنفذها حكومة نتنياهو، وخصو
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الوزارية في هذه الحكومة، أعلنت رفضها العودة إلى المفاوضات فـي ظـل شـروط               " السباعية"اللجنة  
وأكدت حق إسرائيل في بناء المستوطنات وإصرار الحكومة على استكمال مشروعها وانتقـدت             . مسبقة
و ونجح حتى اآلن في إزالة كل المعوقات        ، التي سار عليها نتنياه    بالمبادئوأعلنت تمسكها   " الرباعية"بيان  

والدولـة  . إسرائيل دولة يهودية وعلى الفلـسطينيين اإلقـرار بـذلك         :  األساسية هي  والمبادئ. من دربه 
الفلسطينية بحدودها النهائية تحددها المفاوضات ال الشروط المسبقة والقرارات المسبقة، وهي فـي كـل               

ي على الفلسطينيين أن يقبلوا العودة إلى المفاوضـات بهـذه           يعن! الحاالت ستكون دولة منزوعة السالح    
من واجبهم، وعليهم أن يقبلـوا الـشروط        . هم ال يحق لهم وضع أي شرط      . الشروط وليس دون شروط   

  .اإلسرائيلية
جورج ميتشل الموفد األميركي المكلف متابعة االتصاالت مع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي عقد سلسلة             

  "!اللجنة السباعية، هي لجنة رفضية"ونقل عنه قوله أمام التعنت اإلسرائيلي، . ماجتماعات معه
السلطة الفلسطينية  .  سبتمبر ٢أعلن عن موعدها    . بعد ساعات قرر البيت األبيض الدعوة إلى المفاوضات       

اتصلت به وزيرة الخارجية األميركية هـيالري كلينتـون وكانـت           . عبر رئيسها عن انزعاجه   . فوجئت
أرسـل الـرئيس    . لمة طويلة بينهما تخللها كالم لعباس أبدى فيه غضبه وانزعاجه من سير األمـور             مكا

يساعدنا علـى   "األميركي أوباما رسالة إلى الفلسطينيين دعاهم فيها إلى العودة إلى المفاوضات، ألن ذلك              
ـ   . لم يلتزم بأي شيء   "! الوصول إلى حل وإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين       .  وال غيرهـا   ٦٧ـ  ال حدود ال

إذن نساعدكم على من؟ على ماذا؟ على مجهول أو علـى           . ساعدونا لنساعدكم هذا هو منطقه    . الكالم عام 
 وعاصـمتها القـدس أم   ٦٧المجهول؟ تساعدوننا على ماذا؟ على الوصول إلى دولة مستقلة حدودها الـ     

  على القبول بشروط نتنياهو؟
يعني نتـرككم   ! ذا لم تفعلوا فلن نكون قادرين على المساعدة الحقاً        إ: "جواب أوباما جاء في الرسالة ذاتها     

  !لمصيركم، ونطلق يد اإلسرائيلي كالعادة والحق عليكم
والـسياسة ذاتهـا التـي      . إنها السياسة ذاتها التي اعتمدها اإلسرائيليون مع الفلسطينيين ومع األميركيين         

 التي  - إذا كان ثمة سياسة اليوم       -والسياسة ذاتها   . يناعتمدها األميركيون مع اإلسرائيليين ومع الفلسطيني     
  !قبل بها الفلسطينيون فوصلوا ووصلنا إلى ما نحن عليه

وفي هذا الوقت، استمر الهجوم اإلسرائيلي السياسي والدبلوماسي واألمني واإلعالمي والميداني، استمرت            
المستوطنات وأعلنت حكومـة نتنيـاهو      استمر بناء   . االعتداءات واستهدفت الفلسطينيين بأكثر من غارة     

الحقت جامعات استقبلت محاضرين يـساريين ودعـت إلـى قطـع            . إصرارها على ممارسة هذا الحق    
المساعدات ومنع التبرعات عنها وأعد في الكنيست مشروع قانون يحارب الجمعيات ومؤسسات المجتمع             

لفلسطينيين صعبة ولكنها ضرورية مؤكداً     وأعلن نتنياهو أن المفاوضات مع ا     . المدني على الخلفية نفسها   
  .أن ال شيء مضموناً

 السلطة، على قبول الدخول فـي مفاوضـات         -في المقابل، اختلف فلسطينيو الخارج وفلسطينيو الداخل        
، حتى بلغ حـدود     "حماس"، وبين السلطة و   "حماس"و" فتح"وتكرس الخالف أكثر في الداخل بين       . مباشرة

واالنقسام الفلسطيني أخطر ما يواجـه الفلـسطينيين        . يعد ثمة شيء متفق عليه    لم  . الخالف على المساجد  
إضافة إلى موقف عربي مفكك ويائس من الحال العربية والواقع الفلسطيني           . وأكثر ما يخدم اإلسرائيليين   

  .المؤلم
ولذلك سنكون أمام أشهر صعبة جداً، ستشّن فيها إسرائيل أكثر من هجـوم، وستـصادر المزيـد مـن                   

ألراضي، فالمفاوضات لن تنجح، الذي نجح هو نتنياهو الذي تمكن من الهروب من كـل االسـتحقاقات                 ا
ولكل منهما مصالح تتقدم على المـصالح       . ورمم عالقته باإلدارة األميركية التي باتت تغطي كل سياساته        

ية في المنطقة وأبـرز    الفلسطينية وما أكثر الذرائع التي يمكن اتخاذها لتبرير الفشل في الوصول إلى تسو            
لـيس  . المبررات االنقسام الفلسطيني، واالنقسام العربي، وغداً سيقول اإلسرائيليون، لقد حاولنا ولم ننجح           
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وال نستطيع أن ننتظـر     . وإذا وجد أحدهم فهو غير قادر، وال نعرف إلى من نتكلم          . لدينا شريك فلسطيني  
  .واألكاذيب التي باتت معروفةوهكذا دواليك من الروايات ..." ألن أمننا في خطر

  .ستعود إلى ما كانت عليه. ؟ ال شيء"الرباعية"ماذا ستفعل 
  .؟ ستعبر عن فرحها بنجاحها وستستمر في ما تقوم به اليوم"السباعية"ماذا ستفعل 

وتبقى فلسطين بـين    . وماذا سيفعل الفلسطينيون؟ سيختلفون مع بعضهم بعضا أكثر وسينقسم العرب أكثر          
  ...، ومصالح الدول"السباعية"و" يةالرباع"

  ٢٨/٨/٢٠١٠االتحاد، أبو ظبي، 
  
   إسرائيلية -آخر سيناريو آلخر مفاوضات فلسطينية  .٤٩

  سليم نصار
 من ستين سنة شغلتها مفاوضات مضنية استهدفت تطبيق القـرارات الدوليـة المتعلقـة    أكثربعد انقضاء  

، مشكلة تهويد القدس    األولى: تان على كل حل   بمصير الشعب الفلسطيني، برزت في األفق مشكلتان عصي       
الشرقية مع كل ما تعنيه هذه المدينة التاريخية المقدسة لدى ماليين المسيحيين والمسلمين واليهـود فـي                 

 األردن من ثالثة ماليين الجئ فلسطيني موزعين علـى مخيمـات            أكثروالثانية، مشكلة مستقبل    . العالم
  . وسورية ولبنان

اتين المشكلتين، بأبعادهما العالمية واالقليمية، ستشهدان نزاعاً سياسياً مختلفـاً يمكـن ان             وهذا يعني ان ه   
 حرب طويلة اذا فشلت المحادثات التي سيفتتحها الرئيس باراك اوباما، فـي واشـنطن يـوم                 إلىيؤدي  
  ).  سبتمبر- ايلول أول( المقبل األربعاء

اشرة وسط أجواء تشكيك عبر رئيس الوفـدين عـن          صباح الخميس المقبل تبدأ جلسات المفاوضات المب      
خصوصاً بعدما طرح كبير المفاوضين اإلسرائيليين اسحق مولخـو أمـام           . تخوفهما من انهيارها السريع   

قـال  . كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، شروطه الثالثة كمرتكزات لجدول األعمال          
وهـذا يقتـضي مـن      . منية المتعلقة بدولة ستكون لديها حدود نهائية      إنها تبدأ باالتفاق على الترتيبات اال     

كما يأخـذ فـي     . الفريقين رسم حد فاصل يأخذ في االعتبار الضرورات االمنية والتعقيدات الديموغرافية          
ومـع انهـا قطعـة      . االعتبار احتمال استعادة نصف الشعب الفلسطيني تقريباً الموجود في قطاع غـزة           

  . ال انها المنفذ الوحيد للدولة الفلسطينية على البحرجغرافية معزولة، إ
المرتكز الثاني من المفاوضات يشدد على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل وطناً خاصـاً ونهائيـاً               

ومثل هذا االعتراف يوكل مسؤولية عودة الالجئين الى الدولة الفلسطينية بحيث تستوعبهم خـالل         . لليهود
وبحسب تعهد وزير الدفاع ايهـود بـاراك، فقـد طالـب االدارة االميركيـة               . عاتفترة معينة وعلى دف   

بتخصيص خمسين بليون دوالر تجمع من طريق االمم المتحدة من الواليات المتحدة واالتحاد االوروبـي               
ويمثل هذا المبلغ اللبنة لتأسيس بنية تحتية وتـأمين اسـتقالل اقتـصادي             . ودول مجلس التعاون الخليجي   

  .  إسكان مليوني الجئ خالل مدة عشر سنواتلمشروع
الجـدار  «ففي كتابه   . المرتكز الثالث يعتبر من اهم المرتكزت وأكثرها ارتباطاً بحجم إسرائيل الجغرافي          

يظهر الكاتب اليهودي البريطاني افي شالييم، إصرار المفـاوض اإلسـرائيلي علـى نـسف               » الحديدي
والسبب ان مؤسسي الدولـة العبريـة       .  النهائية لدولة إسرائيل   المحادثات كلما اقترب الحديث عن الحدود     

اعتمدوا اسلوب تعطيل المفاوضات العتقادهم بأن الوقت يعمل لمصلحتهم ومصلحة نظرية توسيع مساحة             
  . ٢٤٢إسرائيل بما يتناقض ونصوص صيغة القرار 

 لتجميد مشاريع االستيطان    واوصى الرئيس اوباما بضرورة تحقيق تقدم ملحوظ قبل انقضاء المدة المقررة          
صحيح ان نتانياهو لن يطلـب علنـاً اسـتئناف البنـاء داخـل الكتـل                . والتي تنتهي آخر الشهر المقبل    

ولكن الصحيح ايضاً ان منافسيه الكثر بمن فيهم نائبه ووزير خارجيته افيغدور ليبرمـان،              ... االستيطانية
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 هذه الوعود بدليل ما كشف عنه الـدكتور حـسن           والثابت انه لم يتخل عن    . سيرغمونه على تنفيذ وعوده   
فقد اعلن في مؤتمر صحافي، عـن بنـاء         .  المسيحية لنصرة القدس   -خاطر، أمين عام الهيئة االسالمية      

وقال ان سلطات االحتالل حريـصة      .  كنيساً داخل البلدة القديمة    ٧٠ كنيساً يهودياً داخل القدس منها       ٢١٨
  . ي، الى طابع غريب مفرغ من الدين والتاريخعلى تغيير الطابع الديني التاريخ

وحمل الدكتور خاطر المجتمع الدولي ممثالً باليونسكو ومنظمة المؤتمر االسـالمي والفاتيكـان واالمـم               
  . والمتحدة، المسؤولية الكاملة عما تتعرض له القدس من تهويد ديني خطير

السابق، » الشاباك«من الفي ديختر، رئيس     فور االعالن عن موعد المفاوضات المباشرة، طلب نتانياهو         
وأعطت هذه الدراسة الحكومة الحجة     . ان يجري له تقويماً حول فرضية تقسيم القدس الى شرقية وغربية          

  . االمنية كي تمنع فكرة التقسيم كما تطالب السلطة الفلسطينية ومن خلفها الدول العربية واالسالمية
 التقسيم من فرضية خاطئة مفادها ان القدس الغربية كلهـا يهوديـة،              ينطلق مؤيدو  -اوالً  : تقول الدراسة 

وهذا ما اقترحـه الـرئيس كلينتـون عـام          . لذلك يكون تقسيمهما سهالً   . وأن القدس الشرقية كلها عربية    
، عندما طلب ان يكون كل حي يهودي تابعاً لدولة إسرائيل، في حين يكون كل حي فلسطيني تابعاً                  ٢٠٠٠

وعارض العسكريون والدة مثل هذا الواقع المعقد ألن القـدس اصـبحت مثـل رقعـة                . لدولة فلسطين 
  . الشطرنج، صعبة الحماية

 تزعم السلطة الفلسطينية ان تنفيذ االنسحابات داخل القدس الشرقية سيتم في اطار اتفاق سالم يمنع                -ثانياً  
 االنتفاضة الثانية لم يمنع قناصو      ولكن عقد اتفاق مرحلي مع السلطة الفلسطينية قبل       . عودة سيناريو غزة  

  . اإلسرائيلي» حي جيلو«من ارهاب سكان » بيت جاال«
 من المنطقي القول ان كل اتفاق سالم مع السلطة الفلسطينية سيثير اعتراض فريق كبير جداً مـن                  -ثالثاً  

تبعد اكثر من   ال  » شعفاط«ذلك ان قرية    . الشعب الفلسطيني، خصوصاً اذا كانت االهداف قريبة ومتداخلة       
.  ألف إسـرائيلي   ٤٢حيث يسكن   » بسغات زئيف « متر عن التل الفرنسي، وأكثر من مئة متر عن           ٣٠٠

 متراً عن حرم الجامعة العبرية في جبـل المـشارف،           ٧٥كذلك يستطيع سكان قرية العيسوي التي تبعد        
  . السيطرة على المنطقة االستراتيجية المطلة على شارع القدس في معالية ادوميم

لذلك يمكن  . هذه االمثلة وسواها تبناها المفاوض اإلسرائيلي كي يرفض فكرة تقسيم القدس، ألسباب امنية            
ان يعود البيت االبيض الى مشروع دنيس روس، المطالب بالقدس مدينة مفتوحـة للـديانات الـسماوية                 

  . الثالث
 نتانياهو صوتت علـى خطـة       وفي دراسة قدمها رئيس قسم الخرائط خليل التوفكنجي، يؤكد ان حكومة          

مـن  .  في المئة خالل مدة ال تتعدى العشر سنوات        ٨٨ترمي الى رفع عدد اليهود في القدس الشرقية الى          
مفاوضـات  «، المفاوضات المقبلـة بأنهـا   »حماس«هنا وصف خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ  

  . »ال مفاوضات تسوية... تصفية
وتتناول . نتانياهو على نظام يقيد حرية االطالع على االرشيفات الحكومية        منذ اقل من ثالثة اسابيع، وقّع       

المعلومات السرية هذه اعمال الطرد والتصفيات الجماعية والمجازر التي ارتكبت ضد الفلسطينيين قبـل              
  . ومعهد البحث البيولوجي ومفاعل ديمونا» الموساد«اضافة الى عمليات .  وبعدها١٩٤٨حرب 

هجوماً عنيفاً على قرار تأجيل فتح االرشيف االمني لمـدة عـشرين سـنة              » هآرتس«وقد شنت صحيفة    
اخرى، مطالبة الدولة بعدم الخوف من ماضيها، ألن من حق الشعب ان يعرف كيف قامت إسرائيل وما                 

  . هي المخالفات التي ارتكبها المؤسسون اثناء خرق حقوق االنسان او ارتكاب اعمال إجرامية
لسياق، ان نتانياهو علم بأن المفاوض الفلسطيني سيحمل معه ملفاً كامالً عن المجازر التي              ويقال في هذا ا   

 بهدف تثبيت وجهة نظره في شأن قرار العودة او التعويض، اي القرار الـذي               ١٩٤٨ارتكبت بعد حرب    
   .يسعى المفاوض اإلسرائيلي الى إلغائه بحجة ان اعالن الدولة يثبت حق االنتماء لكل فلسطيني
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وفي الكتاب الذي اشرف على إعداده سليمان الشيخ، رئيس قسم الدراسات في المنظمة الفلسطينية لحقوق               
ويزيد عـددها علـى     . ، سجل كامل بكل المجازر التي اقترفها اليهود       »الكتاب االسود «االنسان وعنوانه   

 اإلسـرائيلية فـي القـرن       ان المجازر «: وفي هذا يقول االستاذ ميشال اده في مقدمة هذه الوثيقة         . المئة
  . »العشرين انما هي في حقيقة االمر تاريخ إسرائيل الحقيقي

بقي السؤال المتعلق بأهداف المفاوضات المباشرة، وما اذا كان من المفيد للسلطة الفلسطينية االشـتراك               
قرار حق العودة   ال لتطبيق   ... ال للتنازل عن القدس الشرقية    : فيها تحت وطأة الالءات اإلسرائيلية الثالث     

  . ١٩٦٧ال للعودة الى حدود ... والتعويض
في نهاية االمر، ستفشل المفاوضات التي استخدمها الرئيس اوباما كمشجب يعلق عليه أخطاءه وأخطـاء               

ربما يكون من السابق ألوانه توقع فشل المفاوضـات         .ادارة سلفه السابق في العراق وأفغانستان وباكستان      
 ان إسرائيل اعلنت انها لن تتنازل عن مكاسبها التي حولتها الـى شـبه حقـوق                 خصوصاً. قبل ان تبدأ  

والربح الوحيد الذي يجنيه محمود عباس من وراء هذه المفاوضات، هو المزيد من االقتناع بأن               . مكتسبة
  ... سيزداد اتساعاً وعمقاً» حماس«السلطة لن تربح غير التأكد من ان شرخها مع 

  ٢٨/٨/٢٠١٠الحياة، لندن، 
  
  "!اطلبوا الحكمة ولو من رام اهللا؟" .٥٠

  عريب الرنتاوي
) ماليين دوالر سنوياً  ( ١٠٨إذا صحت األنباء بأن حكومة سالم فياض ستوفر تسعة ماليين دوالر شهرياً             

لمجرد سحب السيارات العمومية من موظفيها وتحويلها إلى إدارة مركزية تنظم استخدامها أثناء ساعات              
ما يخدم األغراض العامة الرئيسة من شرائها واستخدامها، أقـول إذا صـحت هـذه               الدوام الرسمي، وب  

 فإن بمقدور الحكومة أن توفر أزيد من ضعف هـذه  - وليس ثمة ما يمنع أن تكون صحيحة  -التقديرات  
المبلغ شهرياً إن هي فعلت شيئاً مماثالً، وأقدمت على ضبط حركة أكثر من عشرين ألف سيارة تحمـل                  

  .حمراءالنمرة ال
ال ضرائب جديدة حتـى     "إن أقدمت الحكومة على فعل شيء كهذا، فربما يصبح بمقدورها أن تعدنا بأن              

لكأن نهاية العام ستأتي    " ال ضرائب حتى نهاية العام    "، بدل استمرارها في القول أن       "منتصف العام المقبل  
  .دةبعد جيل أو جيلين، وليس بعد عدد من األشهر يقل عن أصابع اليد الواح

كل حكومة خالل العشرين سنة الماضية، جربت لفظياً على األقل، ولو لمرة واحدة فقط، أن تلج عتبـات                  
خارج أوقـات   " النمر الحمراء "ضبط حركة السيارات الحكومية، لكننا ما زلنا نسير في الشوراع ونرى            
عمات والجدات في طول البالد     الدوام الرسمي وفي أثنائه، تنقل الزوجات واألبناء والخاالت والحموات وال         

وعرضها، لكأن ثمة تناسب طردي بين وعود ضبط االنفاق وترشيد حركة السيارات من جهة ومظـاهر                
  .استخدامها غير المشروع من جهة أخرى

لتحدد كل وزارة كم سيارة تحتاج في الحد األدنى، وليس األقصى، وليوضع في تصرفها هذا العدد مـن                  
من " بعض البطالة المقنعة  " أقل، وليعين سائقون خاصون لهذه السيارات أو لندرب          السيارات ال أكثر وال   

صباحاً إلى أهدافـه وليعـد إلـى    " األحمر"الفئة الرابعة على السياقة إن تطلب األمر، ولينطلق األسطول        
شرة أو  مرآب الوزارة ساعة انتهاء الدوام، وسنرى أن وفراً حقيقاً قد تحقق، ولن نكون بحاجة القتطاع ع               

  .حتى خمسة بالمائة من رواتب الوزراء دعماً لصمود الموازنة وتخفيضاً لعجزها ؟،
، فالـذين تطحـنهم األسـعار       )كنا نظن أنها معنويـة فقـط      (قيمة هذا اإلجراء مزدوجة، مادية ومعنوية       

فـي عهـدة    " النمر الحمراء "وينظرون باستهجان ألموالهم المبددة على الطرقات، خصوصا حين تكون          
، هؤالء سوف يريحهم إجـراء كهـذا، وسـوف          "مش دافع من جيبته أو من عرق جبينه       "موظف طائش   

يشرعون في تأكيد ثقتهم بحكومتهم وقدرتها على صرف أموالهم في مواقعها الصحيحة، فدعونا نجـرب               
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هذا األمر، خصوصا إن تبين لنا أنه قد يأتي بضعف ما جاء به قرار حكومـة فيـاض األخيـر، وفقـا                      
  .ديرات من يزعمون أنهم أهل اختصاصلتق

ولكي ال يختلط الحابل بالنابل، فإنني استميح القراء عذراً إن هم فهموا من مقالة اليوم أنني أروج لحنكـة                   
حكومة تصريف األعمال أو حكمتها ال سمح اهللا، فأنا آخر من قد يتهم بأمر كهذا، كل ما في األمر إننـي       

 وتذكرت أن لدينا هنا، اسطوالً من السيارات الحكومية يكفـي لنقـل             ذهلت من حجم أرقام الوفر هناك،     
ـ          فقط، فقلت في نفسي لماذا ال نأخذ       " نقلة واحدة "سكان مدينة أردنية متوسطة الحجم من مكان إلى مكان ب

  .ونختصر على أنفسنا عناء السفر إلى الصين" الحكمة من رام اهللا"
تباعا عن بالدنا في صحافة العالم واإلقليم، ينتابه قلـق حقيقـي            والحقيقة ان من يقرأ التقارير التي تنشر        

وشعور بعدم االرتياح، ويدرك تمام اإلدراك أن الوقت قد أزف التخاذ خطوات غيـر مألوفـة لمعالجـة                  
مشكالت العجز والمديونية وضعف النمو وتفشي البطالة والفقر والفاقة والعوز، ويعلم علـم اليقـين أن                

ستتدخل في لحظة ما لوقف االنحدار، هو سلوك غير مسؤول          " قوى غيبية "ا لو أن    استمرار التصرف كم  
فإذا كنا ندعو المواطن لتغيير بعض أنماطه االستهالكية التي نما عليها في العشريات الثالث              . وغير مقنع 

ن تكف عن   بالتخلي عن أنماط سلوكها االستهالكية، وأ     " الدولة"أو األربع األخيرة، فمن باب أولى أن نقنع         
إن المـرء ليـصاب     . من تلك التي تمتاز بكثافة الموارد وندرة السكان       " دولة نفطية "التصرف كما لو أننا     

بكلفة كذا وكذا، أو عن مهمة أو بعثة أو عقد بأرقام فلكية، أقله             " تجديد مكتب "حقاً بالذهول وهو يقرأ عن      
بالكاد تكفي لـشراء    " منظور الفساد النفطي  "المحليين، فنحن نعرف أن أرقامنا من       " المنجمين"من منظور   

  ".ع قد فراشك مد رجليك"الفستق والترمس، ولكن األمور تؤخذ بنسبيتها، و
  ٢٨/٨/٢٠١٠الدستور، عّمان، 

  
  ما وراء قمع معارضي العودة للمفاوضات في الضفة الفلسطينية .٥١

  إبراهيم أبراش. د
رئ باإلحراج من كثرة المقارنات بين ما يجـري         يشعر الكاتب الفلسطيني والعربي عموما كما يشعر القا       

في إسرائيل وما يجري في فلسطين والعالم والعربي حيث تكون األفضلية دائما للجانب اإلسرائيلي، سواء               
كانت المقارنة تتعلق بإدارة أمور الدولة والممارسة الديمقراطية أو بالتعليم والتقانـة أو بالعالقـة بـين                 

واليوم سنلجأ للمقارنة مـرة أخـرى فيمـا          .دارة أزمة الصراع في المنطقة الخ     الحكومة واألحزاب أو بإ   
 ٢٥يتعلق بكيفية إدارة ملف المفاوضات وموضوع االستيطان ومدخلنا لذلك حدثان متزامنان وقعا يـوم               

من الشهر الجاري و مع أنهما تكررا قبل ذلك كثيرا إال أن الظرفية التي تمر بها القضة الوطنية تجعـل                    
  :ا دالالت خطيرة وتستدعي قراءة معمقة لهما لهم

أجهزة األمن الفلسطينية في رام اهللا تقوم باقتحام قاعة البروتستانت التي كانت معدة الحتـضان               :  األول  
ندوة دعت إليه قوى وطنية فلسطينية ومستقلون لإلعالن عن رفضهم للعودة للمفاوضات بدون مرجعيـة               

فإن هذه القوى من داخل بيت الشرعية الفلسطينية وموقفها الـذي أرادت            وقبل وقف االستيطان، وللتذكير     
التعبير عنه هو نفسه موقف الرئيس أبو مازن عندما أوقف المفاوضات مشترطا هذين الـشرطين قبـل                 

وقد حالت هذه األجهزة وعقد المؤتمر بطريقة مثيرة للسخرية والغضب وال تليـق بـأجهزة               . العودة لها 
  .ا تمثل كل الشعبحكومة يغترض أنه

مستوطنون في حي سلوان في القدس المحتلة قاموا باقتحـام منـازل للفلـسطينيين وإحراقهـا                : الثاني  
واالعتداء على مسجد في ظل صمت الشرطة والجيش اإلسرائيلي بل تقديم الدعم غيـر المباشـر لهـم،                  

 في القدس أو في الضفة وفـي        وليست هذه المرة األولى التي يقوم بها مستوطنون بهكذا اعتداءات سواء          
  .جميع الحاالت يجدوا دعما من الشرطة والجيش الصهيوني
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لن نعيد تكرار ما هو معروف من تواطؤ الجيش اإلسرائيلي مع المستوطنين بل إن كثيرا من االعتداءات                 
 تكون بإيعاز من الحكومة ومن سياسيين بهدف خلق حالة من التوتر يوظفونها على طاولة المفاوضـات               

مع الفلسطينيين وفي حواراتهم مع األمريكيين واألوروبيين للزعم بأن هناك رأي عام إسرائيلي يـرفض               
هذا يعني أن الـسياسيين اإلسـرائيليين يوظفـون         . وقف االستيطان ومستعد للدخول في مواجهات دامية      

ـ                 واقفهم مواقف قوى المعارضة الرافضة لوقف أو تجميد االسـتيطان وممارسـاتها كورقـة لتعزيـز م
التفاوضية الرافضة لوقف أو تجميد االستيطان بل الرافضة لمجمل نهج السالم، وفي هذا السياق نالحـظ                
تزايد اعتداءات المستوطنين في الفترة األخيرة التي يحتدم فيها النقاش حول تجميد االسـتيطان والعـودة                

م البعض في كثير مـن القـضايا        لقد بات معروفا أن اإلسرائيليين يختلفون وبعضه      . لطاولة المفاوضات 
  .ولكنهم يتفقون فيما يتعلق بمواجهة الفلسطينيين وفي الموقف من االستيطان

في المقابل تمنع أجهزة أمن السلطة مواطنين من مجرد التعبير السلمي عـن رأيهـم الـرافض للعـودة                   
ينيون للـدخول   يحدث هذا التصرف في وقت يتهيأ فيه المفاوضون الفلـسط         . للمفاوضات بدون ضمانات  

بجولة جديدة من المفاوضات، وال ندري ما هي أوراق القوة التي سيلوح بها  المفاوض الفلسطيني فـي                  
مواجهة اإلسرائيليين وهويجرد نفسه أهم ورقة وهـي وحـدة الموقـف الفلـسطيني حـول موضـوع                  

ة ضـعف كمـا     االستيطان؟الرفض الشعبي للعودة للمفاوضات ورقة قوة للمفاوض الفلسطيني وليس ورق         
كنا نتوقع من السلطة والمنظمة وحركة فتح قبيل بدء المفاوضات،          . يعتقد الذين منعوا عقد مؤتمر رام اهللا      

إن كان ال بد منها وما داموا مضطرين لها بفعل الضغوط الخارجية كما يقولون، أن يحرضوا الـشارع                  
هرات داخل الوطن وخارجه ضد     الفلسطيني ضد االستيطان وأن يوعزوا للناس بالخروج بمسيرات ومظا        

سياسة االستيطان وضد الضغوط الممارسة على القيادة للعودة لطاولة المفاوضات وأن يوظف المفاوض             
الفلسطيني هذا الرفض للقول لتل أبيب وواشنطن والرباعية بأنه يمثل شعبا مجمعا على رفـض سياسـة                 

لالستيطان في الوقت الـذي يـذهب نتنيـاهو         االستيطان، أما أن تقمع أجهزة األمن مواطنين يقولون ال          
للمفاوضات مثقال بمطالب المستوطنين وتهديداتهم وبمعارضة واسعة لسياسة تجميد االسـتيطان، فهـذا             

  .معناه خسارة المفاوض الفلسطيني لمعركة المفاوضات قبل أن تبدأ
عه الراحل ياسر عرفات،    نقول هذا ونحن من المؤيدين الستراتيجية ولمشروع السالم الفلسطيني الذي رف          

الفلسطينية وسلوكياتها وشطحاتها، نقول هـذا ونحـن        ) المعارضة  (نقول هذا ولدينا تحفظات كثيرة على       
ندرك حاجة أهلنا في الضفة لألمن واالستقرار الخ، ولكن ما تقوم به األجهزة االمنية هناك يتجاوز أحيانا                 

مشروع السالم الفلسطيني بل ويتجاوز ما يقول بـه         متطلبات أمن المواطن والوطن ويتجاوز استحقاقات       
الدكتور فياض من بناء مؤسسات الوطن ألن بناء مؤسسات وطن ما زال تحت االحتالل يحتاج لما هـو                  
أكثر من راتب ورصف شارع هنا وبناء مدرسة هناك فهذا أمور لم تتوقف يوما منذ مجيء السلطة بـل                   

لرأي والتعبير ويحتاج لثقافة ممانعة ومواجهة ويحتـاج لجبهـة          وقبل مجيئها، بناء الوطن يحتاج لحرية ا      
  .وطنية موحدة في مواجهة االستيطان والمستوطنين واستفزازات جيش االحتالل

لقد رفعت السلطة وحركة فتح شعار المقاومة الشعبية وذلك ردا على القائلين بأن الـسلطة تخلـت عـن                   
ر المقاومة الشعبية تجنبا لحاالت إنفالت  حدثت في غـزة           المقاومة وتطارد المقاومين، وقد استحسنا خيا     

ألن المقاومـة الـشعبية تعنـي       . وفي الضفة تحت شعار الجهاد والمقاومة المسلحة وقدسية السالح الخ         
توظيف قوة الجماهير لمواجهة المستوطنين وجيش االحتالل الذي يسرح ويمرح في كل ربوع الـضفة،               

ت إن لم يكن بمئات اآلالف بمسيرات عند نقاط االسـتيطان وحـواجز             كنا نتوقع خروج الجماهير بعشرا    
الجيش وجدار الفصل العنصري، ولكن لالسف لم نر من هذه المقاومة الشعبية إال مـسيرتان أو ثالثـة                  
بعشرات االشخاص، مسيرات مبرمجة  وبأماكن محددة ومغطاة تلفزيونيا بـشكل جيـد وعلـى رأسـها      

 المنظمة يتلفعون بالكوفية وبكسكيت يحمي بـشرتهم الناعمـة مـن حـر              أعضاء بمركزية فتح وتنفيذية   
  .الشمس، ثم بعد ذلك لم نسمع أو نشاهد ما يدل على وجود مقاومة شعبية
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قد يقول قائل من الصعب تسيير مسيرات كبيرة العدد حتى ال يستفز جيش االحـتالل والمـستوطنون أو                  
 حماس وغيرها، ومع أن هذا القول مردود عليه فكيـف     يتسلل لهذه المسيرات عناصر معادية للسلطة من      

تكون مقاومة شعبية بدون التصادم مع االحتالل وقطعان المستوطنين؟وكيف تكون مقاومة شعبية إن لـم               
يجند فيها كل الشعب؟، ومع ذلك فسنسلم به وسنقبل من المقاومة الشعبية بأضعف اإليمان وهو قول كلمة                 

 رفض العودة   –خصيات التي كانت تعتزم تنظيم ندوة رام اهللا هي كلمة حق            حق وما تقول به القوى والش     
 ما دام يعبر عن إجماع شعبي بما في ذلك قواعـد            –للمفاوضات بدون مرجعية وبدون وقف االستيطان       

  .حركة فتح وقيادات فيها
اخـل  ال يمكن تبرير بعض ممارسات األجهزة االمنية في الضفة ضد من يختلف معها، وبعضهم مـن د                

منظمة التحرير كالذين دعوا للمؤتمر، بما تمارسه حركة حماس في غزة ضد معارضيها وخصوصا من               
حركة فتح، فحركة حماس تقود حكومة انقالبية وأيديولوجيتها ومشروعها ال يمكن أن يؤسسا إال نظامـا                

 ني والمشروع الوطني،  شموليا ال يقبل الرأي اآلخر هذا ناهيك أن ال مراهنة عليها لقيادة الشعب الفلسطي             
 يمثـل الـشرعية   - حكومة ومنظمة تحريـر وحركـة فـتح         –فيما يفترض ان النظام القائم في الضفة        

والمشروع الوطني، فال يجوز أن تكون تصرفات  الشرعي ردة فعل على تصرفات غير الشرعي ومـن             
سه حكومة خرجـت عـن      باب المعاملة بالمثل، ال يجوز لحكومة تقول بأنها شرعية أن تمارس ما تمار            

أيضا ال  يجوز تبرير كل تصرف لألجهزة األمنية في الضفة بالخوف من سـيطرة حمـاس       !. الشرعية  
على الضفة كما جرى في غزة فنحن ندرك كما يدرك غيرنا أن غزة سلمت لحماس وبتواطـؤ قيـادات                   

 إسرائيل، وبالتالي لن    كبيرة في فتح والسلطة في إطار مؤامرة كبرى على المشروع الوطني شاركت فيها            
  .يتكرر سيناريو غزة في الضفة فإسرائيل تريد الضفة لها وحدها

لقد أصبحت المفاوضات معركة مصيرية للشعب الفلسطيني ما دامت  تدور حول قضايا الوضع النهـائي          
التي ستحدد مصير القضية  ولذا يجب إشراك كل الشعب في موضوع المفاوضات ليكون له راي فيهـا                  

يجوز أن يبقى المفاوض الفلسطيني خالدا مخلدا يقود المفاوضات بالفهلوة اللفظية منفصال عن الشعب              وال  
وقواه السياسية حتى التي تؤمن بالسالم العادل، وعلى القيادة الفلسطينية أن تعلـم إن عالقـة الـصداقة                  

 قوة المفاوض الفلسطيني    والمصالح القائمة ما بين الفريق الفلسطيني المفاوض واإلسرائيليين تُضعف من         
ومن جهة إخرى فإن ما يجري في الضفة يستدعي التساؤل حـول مرجعيـة              . على طاولة المفاوضات؟  

األجهزة األمنية، هل هي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؟هل هي حركة فتح؟هل هي الحكومة              
ية أخرى؟ وهل سلوك األجهزة االمنية      برئاسة الدكتور فياض ؟هل هو الرئيس أبو مازن ؟أم هناك مرجع          

  .يخدم نهج السالم الذي يقول به الرئيس أبو مازن أم مضرا به ويخدم سياسات أخرى؟
  ٢٧/٨/٢٠١٠، وكالة سما اإلخبارية

  
  ...حول الوجود الفلسطيني في لبنان .٥٢

  سمير حباشنة
 وكيفية الوصول الى نقطة     أرقب باهتمام وجهات نظر مختلف التيارات اللبنانية، حول الوجود الفلسطيني         

موضوعية، من شأنها الحفاظ على الهوية الوطنيـة الفلـسطينية مـن الـضياع، دون               » وسطي«تالقي  
في المجتمعات التي أجبروا على الوجود فيها قسراً بفعل االحتالل وسياسات           » وطنياً وسياسياً «انخراطهم  

 الحفاظ على الهوية الوطنية العربيـة للبنـان         التهجير التي أصابت ماليين الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه       
. وصونه من أية اختالالت قد تعبث بأمنه واستقراره وبوحدة شعبه وأرضه، وإضعاف دولته ومؤسـساته              

االقتصادية واالجتماعية والنفسية الصعبة التي يعيش بها اإلخـوة         / هذا دون أن نغفل الظروف المعيشية     
من متطلبات الحياة والبنية التحتية في أماكن وجودهم، بل انتفاء الحقوق           الفلسطينيون، بانتفاء الحد األدنى     

  . وخالفه... األساسية اإلنسانية كالحق في العمل والتعليم والصحة والسكن
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والحقيقة، عبر متابعات آراء معظم التيارات اللبنانية ان ال اختالف بينها في ما يتعلق بالبعـد اإلنـساني                  
 بل التقاء تلك التيارات على ضرورة استبدال واقع المخيمات الصعب بواقع أكثـر              للفلسطينيين في لبنان،  

أن يـأتي اهللا    «قبوال، يخفف حدة االغتراب ويمنح قاطني المخيمات حزمة من المزايا اإلنسانية، هذا الى              
إخـوة  وفي هذا تفهم أخوي وإنساني من لدن اللبنـانيين تجـاه            . ويعودوا الى بالدهم  » أمراً كان مفعوالً  

  . العروبة، الذين هم ضحية وليسوا سبباً في ما هم فيه من حال
إال أن للحقيقة وجهاً آخر، على قدر عال من األهمية أيضاً، يتمثل بوجاهة الحذر مـن أن تكـون تلـك                     

مقدمة للتوطين النهائي في لبنان، وبالتالي إعفاء إسرائيل من واحد          » موضوع النقاش «الحقوق أو المزايا    
االستجابة له، أال وهو حق الفلسطينيين في العودة الـى          » إسرائيل«استحقاقات السالم التي على     من أهم   

بالدهم والتعويض عليهم بما ينسجم مع الشرعية والقرارات الدوليـة، والـذي وان تـم ذلـك أي هـذا                    
يـة  سوف يتحـول عـن وجهتـه الطبيع       » إسرائيل«فإن الصراع الدائر في المنطقة منذ نشأة        » اإلعفاء«

إسرائيلي، ليصبح صراعاً داخل البيت العربي، وهو هدف طالمـا          / إسرائيلي وفلسطيني /كصراع عربي   
بل يبقى هـذا الهـدف هـو        . لتحقيقه في أكثر من مرحلة وفي أكثر من ساحة عربية         » إسرائيل«سعت  

طيني نفسه لـم    وعلينا أن نتذكر أن البيت الفلس     .. للهروب من متطلبات السالم   » إلسرائيل«المخرج الدائم   
وعليه فإن على العرب وبالـذات مـن   . يسلم من ذلك، فنحن اليوم أمام جغرافيتين وحكومتين فلسطينيتين      

لديه وجود فلسطيني كثيف، أن ال ينساق للعواطف والهواجس السطحية، بل أن يبتعـد عـن المواقـف                  
ة، تحقق الهدف اإلنـساني     المسبقة ورؤية األمر من زوايا ضيقة، وان يعمل على تقديم معالجات مدروس           
، هـذا   »على نحو خاص  «لفلسطينيي اللجوء في البلدان العربية المضيفة وبالذات سوريا واألردن ولبنان           

دون إضاعة الجوهر الحقيقي للقضية الفلسطينية وتحويلها الى مجرد قضية إنسانية، وإضـاعة مفهـوم               
الحيوية والبراهين الدامغة التي تبقـي القـضية        اللجوء والالجئين والمخيمات باعتبارها أحد أهم العوامل        

الفلسطينية مملوءة بالحياة والحركة، بل إدامة الصراع وفق وجهته األساسية الى أن تـصبح الظـروف                
  . العربية واإلقليمية مواتية الن يمارس الفلسطينيون حقهم في العودة الى بالدهم

ا الموضوع والتي كنت قد قدمتها في محاضرة        حول هذ «وهنا أعرض على اإلخوة اللبنانيين وجهة نظر        
حيث ان االردن يتشارك ولبنان في هذه       . في جمعية الشؤون الدولية في عمان في آذار من العام الماضي          

وبالرغم ان الموضوع قد حاز نقاشا واسعا فـي         .. المسألة بالذات ويبحث عن حل في كيفية التعامل معها        
  . ، إال أن ذلك النقاش لم يفضِ إلى أية نتائجأوساط النخب األردنية وفي الصحافة

إن ترتيب مسألة الوجود الفلسطيني في لبنان يمكن أن يكون عبر تنسيق بين الحكومة اللبنانية والـسلطة                 
الجنسية الفلسطينية وما يتبعها من أوراق ثبوتية مثل جواز السفر          » لبنان«الفلسطينية لغاية منح فلسطينيي     

حوال المدنية الفلسطينية، ذلك أن جواز السفر الفلسطيني قد اعترف به الكثير مـن              الفلسطيني وهوية األ  
إن تجنيس الفلسطينيين في لبنان بجنسية بالدهم يقطع        . الدول العربية واالسالمية وبعض الدول األوروبية     

دنية قد  الشك من اليقين، من ان الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود مؤقت وان أية امتيازات وحقوق م                
وهـو إجـراء   . تمنح للفلسطينيين انما هي مؤقتة ايضاً وفي سياق إنساني وال يحمل أية أبعـاد سياسـية           

وإذا تضافرت الجهود العربية فإن مـساحة       . تطميني إلزالة هواجس من يعتقد أن في ذلك مقدمة لتوطين         
وأعتقد أن هـذا    .  العالم االعتراف بالجنسية الفلسطينية وجواز السفر الفلسطيني سوف تغطي أغلب دول         

االمر متاح اآلن أميركياً وأوروبياً، خصوصاً بعد اإلعالن في واشنطن وباريس أن الواليـات المتحـدة                
االميركية وفرنسا هما بصدد تحويل الممثليات الفلسطينية لديها الى سفارات بكامل الصفة الدبلوماسـية،              

وفي ضوء مـا سـبق أي       . تصدرها تلك الممثليات  أي ان ذلك يعني االعتراف بالوثائق الشخصية التي         
تحديد الوضع القانوني لفلسطينيي لبنان بما ال يدع مجاالً للبس، تضع الحكومة اللبنانية الترتيبـات التـي                 
تراها مناسبة من حيث منحهم إقامة شبيهة بتلك اإلقامة التي تمنح للرعايا العـرب، مـع األخـذ بعـين                    

والتملك بما ال يتعارض مـع مـصالح الدولـة          /يني، من حيث العمل   االعتبار خصوصية الوضع الفلسط   
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وهنا يأتي دور العرب على تأسيس صندوق يعمل على تحسين أوضـاع المخيمـات              . اللبنانية ومواطنيها 
الـخ  ..وصرف صحي /وطرق  /وكهرباء  /وماء  /مستوصفات صحية   /مدارس  /الفلسطينية من بنى تحتية   

» االونروا«إسرائيل تضييق الخناق عليها مقدمة إلنهائها، الن وجود         التي تحاول   » االونروا«عبر بوابة   
هـي  » االونروا«بل ان   .. للشعب الفلسطيني » إسرائيل«شاهد دولي على حجم المأساة التي خلقها وجود         

واحد من تعبير المجتمع الدولي عن اهتمامه بالقضية الفلسطينية عبر بوابة حقوق الالجئين بالعودة الـى                
  . بالدهم

   سابق  أردنيوزير داخلية ([) 
  ٢٨/٨/٢٠١٠السفير، بيروت، 
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