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  28  :كاريكاتير
***  

  
   للقضية الفلسطينيةعباس سيفرط بحقوق كبرى: حمدانأسامة  .1

حماس، أسامة حمدان، أن ذهاب محمود  اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة:  محمد األيوبي- غزة
إن " وقال .ديم مزيد من التنازالت إلى االحتالل اإلسرائيليعباس إلى المفاوضات المباشرة بمثابة تق
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عباس سوف يقوم خالل المفاوضات مع االحتالل بالتفريط ببعض الحقوق التي تمس العصب الحيوي 
وشدد حمدان  ".للقضية الفلسطينية عالوة عن الحقوق التي سبق وفرط فيها في مفاوضات أوسلو وغيرها

كية، وإعطاء االحتالل اإلسرائيلي فرصة يت لحفظ ماء وجه اإلدارة األمرعلى أن هذه المفاوضات جاء
أن سلطة من جهة أخرى، وأوضح  .لتحقيق مزيد من المكاسب على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية

رام اهللا تعد العدة الستهداف قيادات ورموز حركة حماس في الضفة المحتلة من أجل تمهيد األرضية 
  .كية في المنطقةي، واالنزالق في مستنقع الرؤية اإلسرائيلية واألمرلتمرير التسوية

  28/8/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

   ألوانه اقتراح نتنياهو حول لقاءات نصف شهرية مع أبو مازن سابقاًّدعريقات يع .2
نه من قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إ:  علي الصالح- لندن

السابق ألوانه الرد على اقتراح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد لقاءات نصف شهرية مع 
 سبتمبر /الرئيس محمود عباس عقب إطالق المفاوضات المباشرة في واشنطن في الثاني من أيلول

دته اإلذاعة  الذي كان يرد على ما رد"الشرق األوسط"وأضاف عريقات في تصريحات لـ .المقبل
 باللغة العربية، عن رفضه "بي بي سي" عن مقابلة مع تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية اإلسرائيلية نقالً

  .لفكرة اللقاءات نصف الشهرية
  29/8/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  ال نستطيع الحديث عما سيجري بعد واشنطن ألنه ليس لدينا معلومات: أبو ردينة .3

حول ما " الشرق األوسط" لـ الفلسطينية باسم الرئاسةثقال نبيل أبو ردينة المتحد: لح علي الصا- لندن
ليس لدينا أي معلومات ":  سبتمبر القادم/يتوقعه الفلسطينيون في واشنطن يومي األول والثاني من أيلول

عاء كل ما نعرفه أن أوباما سيقيم حفل عشاء في البيت األبيض يوم األرب.. حول مجريات األمور
وفي اليوم التالي أي الثاني من سبتمبر ستترأس . بحضور أبو مازن ونتنياهو ومبارك وعبد اهللا الثاني

..  تعلن فيه انطالق المفاوضات المباشر ثالثياًكلينتون اجتماعاً) هيالري(وزيرة الخارجية األميركية 
 باختصار ليس لدينا ال نستطيع الحديث عن شيء ألنه"وأضاف أبو ردينة . "وهذا كل ما نعرفه

  ."معلومات
ووفق أبو ردينة فإنه وبناء على ذلك يصعب اختيار وفد التفاوض، لكنه يتوقع وجود لجان لجميع ملفات 

وهذا كله سيتقرر بعد .. التفاوض األساسية وهي القدس والحدود والالجئين واألمن والمستوطنات والمياه
ذا كانت ستدار كما كانت اللقاءات بين أبو مازن ورئيس ألنه إ. االتفاق على كيفية إدارة المفاوضات

  .، فإن الوضع سيختلفأولمرت إيهودالوزراء اإلسرائيلي السابق 
  29/8/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  "تجهض المفاوضات قبل أن تبدأ" يستبعد أن العزام األحمد  .4

 المركزية لحركة فتح عزام األحمدعضو اللجنة قال :  ويوسف الشايب، نادية سعد الدين- رام اهللا،عمان
القيادة السياسية الفلسطينية هي المسؤولة عن التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي، "أن " الغد"إلى في حديثه 

الرئيس عباس سيكون على رأس "وأوضح أن  ".ولن يجري أي تغيير على طاقم المفاوضات الفلسطيني
ت في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الوفد المفاوض الذي سيضم رئيس دائرة المفاوضا

 ".وأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه وآخرين
إذا حصل اتفاق على أسس جدول أعمال المفاوضات، فمن الممكن عندها أن تفتح األبواب أمام "وقال 

 ".ت به اإلدارة األميركيةالمفاوضات المباشرة، ولكن ينتابنا القلق من نجاحها بسبب الغموض الذي تسبب
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الجانب الفلسطيني يذهب إلى المفاوضات على أساس بيان اللجنة الدولية الرباعية، فيما "وأشار إلى أن 
تشكل مطالبه الحد األدنى من أسس عملية السالم وليست شروطاً، وهي واردة أصالً في بيان الرباعية 

 ".ى قرارات مجلس األمن والمبادرة العربية للسالممن خالل التأكيد على وقف االستيطان واالستناد إل
يذهب الجانب اإلسرائيلي على أساس تصريحات الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيالري "بينما 

ولم  ". األميركية التي تعاملت بازدواجية مع الجانبيناإلدارةكلينتون، ما خلق تبايناً ملحوظاً بسبب خطأ 
 ".فاوضات قبل أن تبدأتجهض الم" أن  األحمديستبعد

  29/8/2010الغد، عّمان، 
  

  ضد أهداف يهودية" حمساوية" السلطة وتل أبيب تعلنان االستنفار تخوفاً من عملية :"تيك ديبكا" .5
 أكّدت مصادر إسرائيلية استخبارية، إقدام األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة :الناصرة

 على رفع حالتي التأهب واالستنفار إلى 1948يلية في األراضي المحتلّة عام الغربية، والشرطة اإلسرائ
أقصى درجاتها، تحّسباً لقيام حركة حماس بتنفيذ أي عملية عسكرية ضد أهداف يهودية في أراضي 

  .الضفة أو الدولة العبرية
علومات مركّزة تتوارد إن م"اإلسرائيلي المقرب من األجهزة األمنية في تل أبيب " تيك ديبكا"وقال موقع 

إلى األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية، حول نية حركة حماس تنفيذ عمليات كبرى لتدمير فرص 
إن حماس وضعت نصب عينيها تدمير "وأضاف،  .، وفق قوله"المحادثات المباشرة بين السلطة وإسرائيل

لّل مجموعات فدائية إلى إسرائيل عبر فرص المحادثات حتى لو أدى األمر إلى تصعيد من غزة، أو تس
، خالد مشعل "حماس"، وفق تقديره، معتبراً أن خطاب رئيس المكتب السياسي لـ "الحدود مع سيناء

حمل إشارات واضحة إلى نية الحركة عدم السماح بنجاح "والذي أدلى به يوم الثالثاء الماضي، 
ماس ستنفّذ سلسلة من العمليات داخل المدن وزعم الموقع اإللكتروني أن ح. ، وفق رأيه"المفاوضات
ومواقع أمنية للسلطة الفلسطينية، وستستهدف القوات العسكرية التي تم تدريبها على يد خبراء "اإلسرائيلية 

  .، وفق الموقع"بريطانيين وأمريكيين في مناطق السلطة المختلفة
  28/8/2010قدس برس، 

 
  من الخطابة إسالمّياًاً نائب17 السلطة تمنع :حاتم قفيشةالنائب  .6

 من إلقاء خطب الجمعة بقرارٍ  نائبا17ًتمنع " حكومة رام اهللا" حاتم قفيشة أن .أكد النائب اإلسالمي د
 قفيشة، في تصريحات إذاعية رأىو .رسمي، رغم خبرتهم الممتدة لعقود في الخطابة والدعوة اإلسالمية

ومحاك من قبل متآمرين خارجيين، الهدف منه ضرب أن ما يجري يتم وفق مخطط معد له جيدا، 
 .اإلسالم واإلسالميين في فلسطين

وصمة عار في جبين "ووصف قفيشة ما جرى بحق النائبين نايف الرجوب ومحمد أبو جحيشة، بأنه 
ف الساسة برام اهللا وقادة أجهزة فتح عندما يستنفرون لمنع وزير األوقاف في الحكومة الشرعية النائب ناي

ضرب الوازع الديني "وشدد على أن الهدف هو  ".الرجوب من الوجود في مسجد لمنعه من خطبة الجمعة
 ".واإلسالم بالضفة بخطة تنفذ بأيد فلسطينية

  28/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   بدعوة من الجبهة الديموقراطية في غزة ضد المفاوضات المباشرةةتظاهر .7
على موافقة السلطة الفلسطينية على إجراء مفاوضات  ي غزة، أمس،احتج متظاهرون فلسطينيون ف

وردد المتظاهرون خالل التظاهرة، التي دعت إليها الجبهة . بدعوة أمريكية" إسرائيل"مباشرة مع 
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فتات تطالب بأن تكون الوحدة الالديمقراطية لتحرير فلسطين، عبارات مناهضة لنهج المفاوضات رافعين 
  .دال من المفاوضاتالداخلية أولوية ب

وتأتي المظاهرة كباكورة فعاليات وأنشطة أطلقتها فصائل يسارية ومنظمات أهلية األربعاء الماضي 
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان في كلمة في التظاهرة قد و. لرفض المفاوضات المباشرة

س جائرة من دون مرجعية دولية  تنطلق على أسمشيراً إال أنها. رفض الجبهة للمفاوضات المباشرة
  .وإطار دولي فاعل وملزم لالحتالل، مطالبا في الوقت ذاته السلطة بالتراجع عن قرارها

  29/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  فتح يطالبون بإدراج قضيتهم على جدول المفاوضاتحركة أسرى  .8
 المفاوضات أعمالعلى جدول  بإدراج قضيتهم اإلسرائيلية حركة فتح في السجون أسرىطالب : رام اهللا

ن على المفاوض الفلسطيني هم، إوقال بيان صادر عن. األسبوعالمباشرة التي ستنطلق في واشنطن نهاية 
 على جدول المفاوضات التي تتناول قضايا الوضع النهائي مثل القدس األسرىالعمل على تثبيت قضية 

 .أوسلو لمصيرهم كما حدث في اتفاق سرىاألوالالجئين والحدود والمستوطنات وغيرها، وعدم ترك 
 الذين  منهمقدامىال فور بدء المفاوضات، خصوصاً األسرىوشدد البيان على ضرورة البدء في إطالق 

  . سنة في األسر30امضى بعضهم ما يزيد على 

  29/8/2010الحياة، لندن 
  

   إلى حضور أوروبي فعال في المفاوضات المباشرةتدعوحركة فتح  .9
حركة فتح دعت ، أن غزة والوكاالت من  ماهر إبراهيمعن مرسلها 29/8/2010ن، دبي، البيانشرت 

 ."إسرائيل"أمس إلى حضور أوروبي فعال في المفاوضات المباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية و
 على لسان الناطق باسمها في أوروبا جمال نزال بتصريحات وزير الخارجية الفرنسي الحركةورحبت 
اعتبر و ."ينطوي على الخزي" كوشنير التي قال فيها إن غياب أوروبا عن المفاوضات المباشرة برنارد
غياب أوروبا عن المفاوضات المباشرة ينذر بتحجيم الشرعية الدولية كمرجعية منشودة للحل "ن أنزال 

  ."المأمول فلسطينياً
 على تنويه تعقيباً، أن نزال ونانقالً عن وكالة قرام اهللا  من 29/8/2010العرب، الدوحة، أضافت و

كوشنير بدور أوروبا في دفع حصة األسد من المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية، أوضح أن الهامش 
 من التجارة الخارجية %70 طاغ في مقاييسه بالنظر إلى أن "إسرائيل"األوروبي للضغط على 

لدور األوروبي أهمية سياسية تتجاوز هامش  تعقد سنويا من شركاء أوروبيين، مضيفا أن ل"إسرائيل"ـل
التأثير االقتصادي، نظرا لكون السياسة األوروبية أكثر ميال لتكريم القانون الدولي وحقوق اإلنسان، وهي 

  .أمور يرفضها الجانب اإلسرائيلي بوصفها أوراقا فلسطينية رابحة
  

   الغربية في الضفةحماس تتوعد بالرد على اعتداءات أجهزة األمن ضد قياداتهاحركة  .10
 األجهزة األمنية التابعة "اعتداءات"توعدت حركة حماس أمس حركة فتح بالرد على ما وصفته : غزة

رد "وقال صالح البردويل إن الحركة تدرس اتخاذ . للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على قياداتها
ادات الحركة ونوابها في المجلس ضاغط على اعتداءات األجهزة األمنية في الضفة الغربية على قي

منع األجهزة األمنية في الضفة النائب عن كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة "وأضاف أن . "التشريعي
حماس نايف الرجوب من إلقاء خطبة الجمعة في مسجد دورا الكبير واعتقال عشرة آخرين تجاوز 

  ."الخالفات السياسية
  29/8/2010الحياة، لندن 
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  إصابة ثالثة مقاومين خالل تصديهم لتوغل إسرائيلي شرق البريج: غزة .11

أصيب ثالثة مقاومين فلسطينيين، فجر اليوم األحد، خالل تصديهم لتوغل قوات االحتالل شرق : غزة
وذكرت مصادر محلية أن رجال المقاومة كانوا يهمون بزراعة عبوة  ).وسط قطاع غزة(مخيم البريج 

  .ما باغتتهم قوة إسرائيلية كبيرة واشتبكت معهمناسفة شرق المخيم، حين
  29/8/2010، قدس برس

 
  إصابات في أعقاب إنفجار في أحد مواقع التدريب جنوبي قطاع غزة .12

ذكر شهود عيان أن انفجاراً غامضاً وقع داخل أحد مواقع التدريب في أراضي المستوطنات : االتحاد
  .زة، أسفرت عن بتر أطراف ناشطين فلسطينييناليهودية المخالة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غ

 29/8/2010االتحاد، أبو ظبي، 
 

  مفاوضون إسرائيليون سابقون ينصحون نتنياهو بالتعامل الجاد مع الفلسطينيين .13
 مفاوضين إسرائيليين سابقين بالنصح إلى رئيس الوزراء اإلسـرائيلي،          4توجه  : نظير مجلي  - تل أبيب 

وقـدم كـل مـنهم      . ل بجدية مع استئناف المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين       بنيامين نتنياهو، أن يتعام   
ومن هذه النصائح أن فكرة إضعاف الرئيس الفلـسطيني،         . اقتراحات عينية تعينه على تحقيق أهدافه منها      

بل . محمود عباس، التي يحاول تطبيقها مسؤولو اليمين اإلسرائيلي باستمرار، ليست في مصلحة إسرائيل            
  .لما كان قويا أكثر كان السالم مع الفلسطينيين أكثر قوة وثباتاإنه ك

فقال أوري سفير، المدير العام األسبق لوزارة الخارجية والمفاوض الرئيسي حول اتفاقيات أوسلو ويشغل              
هناك خياران ال ثالث لهما، لكي تكون هذه المفاوضات         ":  للسالم في يافا   زحاليا منصب مدير مركز بيري    

المـسألة  . إما أن يفضل نتنياهو المستوطنين وحلفاءه في اليمين وإما أن يفضل عمليـة الـسالم              ف. سليمة
تحتاج إلى قرار استراتيجي شجاع منه، يفاجئ العالم ويدخل في مواجهة مع اليمين ويزعزعه حتـى ال                 

يـع  والقرار يجب أن يكون باسـتمرار تجميـد البنـاء فـي جم            . يعود ليكبل يديه في المحطات المقبلة     
فإذا سمحوا له بالبناء في الكتل االستيطانية، سيربح بعض الوقت ال أكثر، بينمـا إذا جمـد               . المستوطنات

االستيطان، سيتحول العالم كله لصالحه وسيبدأ بممارسة الضغوط على الفلسطينيين حتى يقدموا تنازالت             
  ."من طرفهم ترضي هذا اليمين

سبق في واشنطن وكان قـد شـارك فـي المفاوضـات مـع              وقال زلمان شوفال، السفير اإلسرائيلي األ     
ينبغـي أوال التوصـل مـع اإلدارة        ": الفلسطينيين في زمن حكومة نتنياهو األولى، أواسط التـسعينات        

موضـوع  . األميركية إلى برنامج عمل للمفاوضات واإلصرار على رفض الشروط الفلسطينية المـسبقة           
على . تي تضمن بقاء االئتالف الحالي، ولكن من دون إعالن        االستيطان، يجب أن يكون وفقا للحسابات ال      

وإذا . نتنياهو أن يتفق مع المستوطنين على تحويل موضوع البناء في المستوطنات إلى موضوع سـري              
وجد أنه مضطر لتجميد جزئي بسيط للبناء، فيجب أن يترافق األمر مع سن قـانون يلـزم بطـرح أي                    

  ."ل على أكثرية ثلثي األصوات في الكنيستاتفاقيات سالم على الكنيست والحصو
وأما السفير اإلسرائيلي األسبق في واشنطن، البروفسور إيتمـار رابينـوفتش، الـذي أدار فـي حينـه                  

ولكن يجـب االنتظـار     .  سحرية للكثير من القضايا الخالفية     المفاوضات مع سورية، فيرى هناك حلوالً     
ويقترح على نتنياهو أن    . لمفاوضات السرية بين الطرفين   وعدم طرحها في الوقت الحاضر وتأجيلها إلى ا       

وإذا . فهذه مسألة تقنيـة   "ال يوافق على جعل قضية استئناف البناء االستيطاني أو تجميده قضية مركزية،             
فعلى طاولـة  . كنت تريد تقديم تنازل للفلسطينيين حولها، ال تطرحه اليوم بل انتظر حتى تبدأ المفاوضات      

 ."بينما كل تنازل قبل المفاوضات، سيكون مجانيا. على ثمن لكل شيءالمفاوضات تحصل 
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ويقول جلعاد شير، مدير ديوان رئيس الوزراء في زمن إيهود باراك رئـيس طـاقم المفاوضـات مـع                   
فأوال . الفلسطينيين، إن على نتنياهو أن يناور بنجاح ما بين ائتالفه اليميني وبين الفلسطينيين واألميركيين             

قرر االستمرار في تجميد البناء في المستوطنات القائمة في قلب الضفة الغربية ويستأنف البناء              يمكن أن ي  
فليس من مصلحة إسرائيل أن     . وثانيا، يجب االنتباه إلى الرئيس الفلسطيني     . في القدس والكتل االستيطانية   

 أن نتنياهو يبدي تفهما     وبما. فمع قائد فلسطيني ضعيف، ال يصمد اتفاق السالم       . يكون هذا الرجل ضعيفا   
لمصالح إسرائيل في عملية السالم، إذ أنها الضمان الوحيد لوجود إسرائيل دولة ديمقراطية ذات أكثريـة                

  .يهودية، عليه أن يسعى لهذا السالم مع عباس بالذات قبل أن يفوت األوان
  29/8/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  ل تجميد االستيطانالحزب سينشق في حا: من منتسبي الليكود% 54 .14

% 54 اإلسرائيلية في عددها الصادر أمس أنه تبين من نتائج االستطالع أن             "معاريف"أوضحت صحيفة   
من منتسبي الحزب يؤكدون أن قرار تجميد االستيطان سيفضي إلى حدوث انشقاق داخلـي، فيمـا قـال                  

وأكد .  بتمديد تجميد االستيطان    في حال اتخذ قرار    "إسرائيل بيتنا "منهم إنهم سيتجهون لتأييد حزب      % 29
من المنتسبين أنه يتوجب على وزراء الليكود في الحكومة التصدي لنتنيـاهو وإحبـاط أي قـرار                 % 59

من المنتسبين إن استمرار قرار تجميـد االسـتيطان         % 50وقال  . يتخذه بشأن مواصلة تجميد االستيطان    
وأكدت الصحيفة أن الكشف عن معطيات      . ةسيضعف من احتمال تصويتهم للحزب في االنتخابات القادم       

  .االستطالع جاءت من أجل ممارسة الضغوط ليس على نتنياهو فقط، بل أيضا على وزرائه من الليكود
 29/8/2010، الشرق األوسط، لندن

 
   في أدنى مستوياتها"إسرائيل"كانة م :المندوبة اإلسرائيلية الدائمة في األمم المتحدة .15

وبة اإلسرائيلية الدائمة في األمم المتحدة، غبرئيال شليف، أن مكانة إسرائيل الدولية            أعلنت المند : تل أبيب 
وقالت لإلذاعة اإلسـرائيلية إن هنالـك دوال تتخـذ مواقـف            . وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ تأسيسها     

 معارضة إلسرائيل في خطابها السياسي نتيجة اللتزامات إقليمية ودولية وهنالـك دول معاديـة بـشكل               
آيديولوجي، ولكن المشكلة اإلسرائيلية تكمن في التلون الذي يميز مواقف عدد غير قليل من الدول، التي                

وفـي هـذا المجـال      . تطلق خطابا سياسيا حادا ضدها في العلن ولكنها تقيم عالقات سرية جيدة معهـا             
بي الدول، مثال قطـر     أنا أقيم عالقات جيدة مع الكثير من مندو       : "هآرتس"أضافت، خالل لقاء مع صحيفة      

يقولون في خطاباتهم أمورا، ثم يعتذرون لي بأن هذه األقوال تعبر عن الـسياسة              . ومصر وتركيا وعمان  
وقدمت مثال عن مندوب تركيا أنه . الرسمية وتصل أوامر من عواصمهم ولكنهم يرون األمور بشكل آخر       

  .ا حفل وداعوأنه كان الوحيد الذي أقام له. حضر إلى بيتها في زيارة ودية
 29/8/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  المستوطنات اليهودية تشتكي خسائر حمالت المقاطعة .16

 شهدت األشهر القليلة الماضية تزايد الضربات القاسمة جراء تزايـد عـدد             :  سمر خالد  -القدس المحتلة   
ميزةً لها ألسبابٍ سياسية،     وجهةً استثمارية مت   "إسرائيل"الشركات األوروبية المنسحبة التي كانت ترى في        

  ."أنه هائل"وسط أصوات وصفت بأن الضرر الذي خلفته جراء انسحابها 
 العبرية أمس إن آخر األمثلة على ذلك كانت سـحب شـركة نفـط               "يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   

سـرائيليتين   العقـاريتين اإل   "دانيا سـيبوس  " و "إسرائيل إفريقيا "نرويجية استثماراتها قبل أيام من شركتي       
  .لعملهما في مجال االستيطان، والذي كان ألسبابٍ سياسية كذلك
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وأضافت الصحيفة أن أسلوب المقاطعة التي تحتذيه الشركات األوروبية يكون لالحتجاج علـى الـسياسة            
إن الحقيقة التي ال جدال فيها هي أن األشـهر القليلـة            "وقالت  . اإلسرائيلية التي تنتهجها ضد الفلسطينيين    

الماضية شهدت زيادة طارئة على نطاق الـشركات األوروبيـة المقاطعـة للمنتجـات واالسـتثمارات                
  ."اإلسرائيلية ألسبابٍ تتعلق بالسياسة

 آفي بن زافي إن إنتاج المصنع انخفـض         "أرئيل"ويقول صاحب مصنع للزجاج البالستيكي في مستوطنة        
ة منتجات المستوطنات، حيـث توقفـت معظـم         ، بعدما أعلن الفلسطينيون مقاطع    %40إلى ما دون الـ     

  .شحنات التصدير، إضافةً إلى مقاطعة الشركات األوروبية المستفيدة من منتجاتنا
 رون نخمان، فقد تعرضت المصانع اإلسرائيلية في المستوطنة إلى          "أرييل" ووفقًا لرئيس بلدية مستوطنة     

حكومية واسعة النطاق لتهديد الدول التي ساهمت       لذلك فإن علينا البدء بحملة      "ضربة قاسمة في المنطقة،     
  ."شركاتها بمقاطعتنا

  29/8/2010، الرأي، عّمان
  

  الكيان ينتقد مقاطعة فنانين عروضاً في مستوطنة .17
 36انتقدت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية ليمور ليفنات بشدة إعالن مجموعة تـضم             : )آي.بي.يو(

المسرحيين عن نيتهم مقاطعة أي عروض مسرحية في مستوطنة أرئيل          من الممثلين والمخرجين والكتاب     
ودعت ليفنات مديري المـسارح إلـى حـشد    . المقامة على أراضي محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية  

طاقاتهم فوراً لمعالجة األزمة الناتجة عما وصفته بسعي أفراد المجموعة المذكورة إلحداث شـرخ فـي                
ويتم بناء المركـز الثقـافي فـي        . تمييز بين عشاق المسرح العتبارات سياسية     وال" اإلسرائيلي"المجتمع  

  . سنة بسبب قلة الموارد المالية20منذ " أرئيل"
أحمد الطيبي من القائمة الموحدة والعربية للتغيير، تقـديره لموقـف           " الكنيست"وأبدى العضو العربي في     

  ".أرئيل"وض مسرحية في الفنانين موقعي العريضة التي ترفض المشاركة في عر
 من الممثلين والمخرجين والكتاب المسرحيين، األربعاء، رسالة إلى مجلـس           36ووجهت مجموعة تضم    

وأية مـستوطنة   " أرئيل"أعلنت فيها عدم مشاركتها في العروض التي ستجري في          " إسرائيل"المسارح في   
  .    أخرى

  29/8/2010، الخليج، الشارقة
 

  بتنظيم جولة في أم الفحم للسماح لهاليمين المتطرف يدعو  .18
اليمينية المتطرفة، وفي مقدمهم عضو الكنيـست   " ارض إسرائيل لنا  "توجه قادة حركة ما يسمى      : أم الفحم 

اليميني المتطرف ميخائيل بن آري وباروخ مارزل وآيتمار بن غفير، بطلب إلى الـشرطة اإلسـرائيلية،       
حم، قبيل التظاهرة التي حصلوا على أذن لتنظيمها فـي شـارع            إلجراء جولة ميدانية لهم في مدينة أم الف       

الـسالم  "وسوغ قادة الحركة المتطرفة تقديمهم هذا الطلب، اثر تقديم أعضاء حركة             .األقواس في المدينة  
، وذلك عـشية تظـاهرة يعتزمـون        "نيريا"طلبا للشرطة بإجراء جولة في محيط وداخل مستوطنة         " اآلن

 ليس من المعقول أن تقوم الشرطة بإجراء جولة تحضيرية ألعـضاء حركـة              نأتنظيمها هناك، مؤكدين    
، بتنظيم جولة تحضيرية قبـل      ) العام للسالم اآلن   األمين(، وطالما مسموح لياريف اوفنهايمر      "سالم اآلن "

 الدخول إلى أم الفحم وتنظيم جولة تحضيرية عشية التظاهرة التـي            إجراء التظاهرة، فانه يحق لنا أيضاً     
  .ي القيام بها ضد الحركة اإلسالمية بعد شهر من اآلنننو

 29/8/2010، المستقبل، بيروت
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  األولى في العشرية "إسرائيل" : للسعادةاستطالع عالمي .19
 "إسرائيل" وجد استطالع عالمي أجراه معهد غالوب لقياس مستوى السعادة في الدول، أن              :إسماعيلعلي  

 سعداء حتى أكثر من كثيرين غيرهم بمـن فـيهم           أيضاًينيين هم    ولكن الفلسط  األولىتندرج في العشرية    
 - 2005( سـنوات    أربـع وبحسب معاريف، جرى البحث على مـدى         .األخرىتركيا والدول العربية    

 على المكـان    "إسرائيل"وقد حصلت   .  دولة 155مستطلعو المعهد فحصوا آالف األشخاص في       ). 2009
 سـنوات هـذه   4ير الصحيفة، على خلفية حقيقة انه في الـ         الثامن، وهو معطى مذهل جدا، على حد تعب       

ورغـم  . "إسرائيل" حربين، حيال حزب اهللا وحيال حماس، مع آالف الصواريخ على            "إسرائيل"اجتازت  
 إلى العشرية األولى، قبل استراليا وسويسرا والواليات المتحدة، وقبل كل باقي            "إسرائيل"كل هذا، وصلت    

  .دول أوروبا
 أوفالطوابير لجوازات السفر أمام قنصليات هولندا       . المكان العالي لن يفعل لنا شيئا     " فة أن   ورأت الصحي 

  ".هنغاريا لن تصير أقّل طوالً
 29/8/2010، المستقبل، بيروت

  
  حذر من تداعيات انعقاد المؤتمر العالمي اليهودي بالقدسيحسن خاطر  .20

إلسالمية المسيحية حسن خاطر، أمس، أن سلطات كشف األمين العام للهيئة ا:  منتصر حمدان-رام اهللا 
االحتالل اإلسرائيلي تجري االستعدادات لعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس المحتلة 
الثالثاء المقبل وخالل رمضان المبارك، مؤكداً أن سلطات االحتالل لم تعد تكترث بمشاعر المسلمين، بل 

في ظل هذه األيام المثقلة بالذكريات "وقال خاطر  .طينيين والمسلمين عموماًتتعمد المساس بمشاعر الفلس
السوداء في حق المقدسات اإلسالمية ابتداء من الذكرى الواحدة واألربعين إلحراق األقصى والذكرى 
السادسة عشرة لمجزرة الحرم اإلبراهيمي وقرارات هدم المساجد في نابلس ورام اهللا واالعتداء الصارخ 

ى مسجد عين سلوان، وتصعيد إجراءات حصار المدينة المقدسة ومنع المصلين من الوصول إلى عل
األقصى حتى في شهر رمضان، يأتي هذا القرار اإلسرائيلي وهو قرار سياسي من الدرجة األولى لعقد 

هويد الكونغرس اليهودي الرابع عشر في قلب القدس، ليؤكد من جديد هذه السياسة الخطيرة واستمرار ت
  " .المدينة المقدسة على كل الصعد

ليس مجرد اجتماع عادي للقيادات اليهودية العالمية، "وحذر خاطر من تبعات عقد هذا المؤتمر، وقال إنه 
". إنما اجتماع خطير يسعى إلى وضع استراتيجية الدفاع عن االحتالل على مستوى الداخل والخارج

فية خوض الحرب اإللكترونية لحماية االحتالل ومواجهة المؤتمر سيستعرض أوراقاً حول كي"وأضاف 
وأكد أن اجتماع قيادات اليهود من مختلف ". موجات التشكيك في شرعية وجودها على المستوى الدولي

أرجاء العالم في قلب القدس يأتي في الوقت الذي ما زال علماء هذه األمة غير قادرين على عقد مؤتمر 
المقدسة، بل وغير قادرين حتى على فهم طبيعة وشكل العالقة التي يجب أن جدي واحد من أجل المدينة 

  .تربط األمة بقبلتها األولى ومسرى نبيها في هذه الظروف الحساسة والخطيرة 
وناشد خاطر قيادات وعلماء األمة أن يرتقوا إلى مستوى معركة القدس والمقدسات مطالباً إياهم بإعادة 

قف والمفاهيم السطحية التي باتت تشكّل جداراً عازالً ألبناء األمة عن قدسهم النظر في العديد من الموا
ومقدساتهم قد يكون أكثر ضرراً وخطورة من جدار الفصل العنصري الذي بنته سلطات االحتالل حول 
المدينة، مؤكداً أنه في الوقت الذي نرى بأم أعيننا كيف تتوثق عالقة اليهود بالقدس على كل المستويات 
نجد في المقابل العديد من علمائنا ورموزنا يعملون، عن قصد أو غير قصد، على تقطيع العالقة 
  اإلسالمية بالمدينة ومقدساتها، مؤكداً أن كل يوم يتأخر فيه علماء األمة عن مواجهة هذه األسئلة الصعبة، 
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ط إلى مدينة يهودية بل إلى يعطون مزيداً من الفرص لالحتالل الستكمال تهويد المدينة وتحويلها ليس فق
  .مركز القيادة الصهيونية على المستوى الدولي

  29/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  حول الكثير منها إلى خّمارات وكُنسوي ... مسجد منذ النكبة1200هدم ي االحتالل .21
ن  بأ،"مؤسسة األقصى لرعاية المقدسات اإلسالمية"أفاد تقرير صادر عن :  أحمد سمارة-طولكرم

 مسجد وحولت 1200 أكثر من 1948سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت منذ النكبة الفلسطينية عام 
  .الكثير مما تبقى من مساجد إلى خمارات وكنس وبنت الفنادق الشاهقة على المقابر

إنه في ضوء هذه الهجمة : "قال نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل الشيخ كمال خطيبو
األوقاف اإلسالمي؛ قررت الحركة اإلسالمية فتح هذا الملف، ومواجهة اإلجراءات اإلسرائيلية بعد على 

يعني أننا أيقظنا في داخل جماهيرنا الوعي اليومي "وأوضح أن فتح هذا الملف  ".أن كان نسياً منسيا
، وضرورة العمل على والدائم ألهمية هذه المقدسات، وضرورة التصدي ألي انتهاك لمقدساتنا أو أوقافنا

وأشار الخطيب في حديث  ".تحرير هذه األوقاف والمقدسات، وإعمار ما تبقى من المساجد والمقابر
 بإعمار عشرات المساجد التي كانت  كبيراً إلى أن الحركة اإلسالمية قطعت شوطاً،"فلسطين أون الين"لـ

انت على وشك أن تباد عن وجه األرض، معرضة إما للهدم أو االنتهاك، وأنقذت عشرات المقابر التي ك
  .وأقامت الصالة في كثير من المساجد التي كانت مهجورة

  29/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  السلطات اإلسرائيلية تجبر المقدسيين على هدم منازلهم: األمم المتحدة .22
التابع لألمم ) أوتشا(محتلة  ذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية ال:القاهرة

على هدم منزليهما المكونين من )  فردا15ً(المتحدة أن السلطات اإلسرائيلية أجبرت عائلتين فلسطينيتين 
شرقي القدس في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية بهدم المبنى  وحدتين سكنيتين في قرية صور باهر في

  . أغسطس الجاري/ آب24 إلى 18رة من بحجة عدم حصوله على ترخيص للبناء، وذلك في الفت
وأشار تقرير وزعه المركز اإلعالمي لألمم المتحدة في القاهرة إلى أن السلطات اإلسرائيلية هدمت خالل 

 شخصاً، باإلضافة إلى ستة 25القدس، ما أسفر عن تهجير   مبنى يمتلكها فلسطينيون في شرقي24العام 
  . شخصا22ًى إلى تهجير مبان أخرى هدمت على يد أصحابها، ما أد

  29/8/2010الحياة، لندن، 
  

  االحتالل يهدد بقطع الماء عن كنائس القدس .23
هددت سلطات االحتالل بقطع المياه عن الكنائس المسيحية في القدس المحتلة بدعوى عدم : االتحاد

رثوذوكس وقال رئيس أساقفة سبسطية بطريركية الروم اال .1967سدادها مستحقات مالية تعود إلى عام 
باعتقادي أن الهدف من ذلك هو ابتزاز "في خالل تصريح صحفي  في القدس المطران عطا اهللا حنا

المؤسسات الدينية في مدينة القدس والضغط عليها، كي ال ترفع صوتها المندد باالحتالل، فهذه خطوة 
  ".ابتزازية بامتياز

  29/8/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

  "اليوم الدولي لحرق القرآن الكريم"تنكر حملة المطران عطا اهللا حنا يس .24
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 استنكر رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في القدس المحتلة المطران عطا اهللا :القدس المحتلة
حنا، اعتزام جماعة أمريكية مسيحية، تنظيم يوم دولي لحرق القرآن الكريم، في الذكرى التاسعة ألحداث 

إن هذا العمل المشين الذي تنوي هذه : "وقال عطا اهللا . في نيويورك سبتمبر/الحادي عشر من أيلول
نسخة " قدس برس"وشدد في بيان مكتوب، وصل  ".الجماعة القيام به هو عمل نستنكره ونرفضه بشده

معشر المسيحيين المشرقيين الذين تفاعلوا مع الحضارة اإلسالمية ولقرون طويلة، يرفضون "منه على أن 
  .، على حد تعبيره"تبرونه تطاوال علينا جميعاهذا التصرف ويع

  28/8/2010قدس برس، 
  

  سجون االحتالل قبور مظلمة وإعدام بال مقصلة .25
، أن هناك "الخليج"ـأكدت مصادر فلسطينية تعنى بمتابعة أوضاع األسرى في سجون االحتالل ل: رام اهللا

ضاعهم النفسية والصحية سيما أن عشرات األسرى الذي تعرضوا لسياسة العزل االنفرادي ما يهدد أو
هذه السياسة تصل إلى مستوى أقصى العقوبات التي تمارس بحق األسرى في زنازين العزل التي 

  .يحتجز األسير داخلها ويمنع من االتصال بأي أسير آخر " قبور مظلمة"توصف بأنها 
إعدام من "نها سياسة ووصف وزير شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع سياسة العزل االنفرادي بأ

على وقف انتهاكاتها " إسرائيل"، داعياً إلطالق أوسع حملة دولية وإعالمية وقانونية إلجبار "دون مقصلة
  . أعوام في العزل االنفرادي8 من أكثربحق األسرى سيما أن هناك منهم من أمضى 

نازين مغلقة بال ضوء أو وأكد مركز األسرى للدراسات أن األسرى المعزولين منذ سنوات يعيشون في ز
هواء كاف، وبوجود أنواع كثيرة من الحشرات والقوارض والحر في الصيف، والبرد في الشتاء، كما 

وأوضح رأفت حمدونة مدير المركز أن زنازين العزل االنفرادي بمثابة . أنهم ممنوعون من الزيارات
  .قبور مظلمة، وهنالك خطورة على حياة األسرى فيها

  29/8/2010شارقة، الخليج، ال
  

  بحق األسرى في رمضان" إجراءات تعسفية"االحتالل يفرض : نادي األسير .26
أن إدارة السجون اإلسرائيلية تواصل فرض سياسات وإجراءات " نادي األسير الفلسطيني" أكد :رام اهللا

لرئيسية، تعسفية بحق األسرى في شهر رمضان المبارك، بحيث حرمتهم الكثير من حقوقهم واحتياجاتهم ا
ونقل محامي النادي عن األسير توفيق أبو نعيم من غزة  .خاصة على صعيد وجبات السحور واإلفطار

وفق القانون يجب احترام كافة األديان وهذا ما ينص عليه قانون مصلحة السجون، أما على ارض : "قوله
ى صعيد نظام الحياة الواقع ال يوجد ادني تمييز بين شهر رمضان وبقية الشهور األخرى، سواء عل

اليومي أو وجبات الطعام، وحتى على صعيد رفض توفير اإلمكانيات لألسير ليقوم بتجهيز وجبة طعام 
  ".السحور والتي يتم توزيعها مع وجبة اإلفطار يومياً

  28/8/2010قدس برس، 
  

  وصول الدفعة الثانية من معتمري غزة إلى مصر .27
توافد الدفعة الثانية من المعتمرين الغزاويين إلى معبر رفح، بدأ، أمس، :  محمد سليم سالم-القاهرة 

وقامت السلطات المصرية بإنهاء إجراءات دخولهم ونقلهم إلى مطار القاهرة بحافالت سياحية للسفر جواً 
وبحسب مصادر، فإن إجمالي عدد المعتمرين الغزاويين . إلى األراضي الحجازية ألداء مناسك العمرة

 معتمر سافروا 1800وأضافت المصادر أن  . معتمر على عدة دفعات1200 مصر الذين ستستقبلهم
لألراضي السعودية عبر مطار القاهرة أواخر شهر شعبان ومطلع شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه 
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 معتمر 1200ـ من المقرر أن يصل عدد المعتمرين من قطاع غزة إلى ثالثة آالف معتمر عقب سفر ال
  .الحاليين

  29/8/2010خليج، الشارقة، ال
  

  بشرط تجميد االستيطان من الفلسطينيين يؤيدون الذهاب للمفاوضات المباشرة% 65 :"أوراد"استطالع  .28
قرار الرئيس % 65في احدث استطالع للرأي العام الفلسطيني أيد :  جمال جمال-القدس المحتلة 

إلسرائيليين حول القضايا النهائية إذا الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع ا
 بتجميد االستيطان تحت مرجعية دولية تعمل على جدول زمني محدد يفضي إلى تحقيق "إسرائيل"التزمت 

  .من المستطلعين% 35ولم يؤيد الذهاب للمفاوضات المباشرة حوالي . الدولة الفلسطينية المستقلة
إلسرائيليين بين استطالع للرأي العام الفلسطيني نفذه وحول الطريقة األفضل للذهاب للمفاوضات مع ا

يعتقدون أن المفاوضات يجب أن تتم بين % 34ن أ أمس" أوراد"معهد العالم العربي للبحوث والتنمية 
أن أهمية تكون المفاوضات ضمن مؤتمر دولي  %31الفلسطينيين واإلسرائيليين من دون وسطاء، ورأى 

ال % 28بان المفاوضات يجب أن تكون تحت المظلة األمريكية، و% 6رى تحت رعاية األمم المتحدة، وي
مبادرة السالم % 32أما المرجعيات المفضلة للتفاوض، فأيد . يفضلون أيا من الخيارات سالفة الذكر

بأن المفاوضات لن % 42 وأكد. خطة خارطة الطريق% 13قرارات األمم المتحدة، و% 25العربية، و
عبرت عن أن % 17نية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوما ما، مقابل نسبة تحقق الدولة الفلسطي

) ربما(باالعتقاد بان المفاوضات % 38المفاوضات ستؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة، واكتفى الباقي 
  .ستؤدي إلى دولة فلسطينية

ة ذات سيادة حيوي من الفلسطينيين يعتبرون أن إنشاء دولة فلسطينية مستقل% 98وأظهر االستطالع أن 
% 94التفاق حول الحدود، و% 97 بموضوع القدس، و كبيراًاهتماماً% 97من أجل تحقيق السالم، وأبدى

وتبين هذه النتائج . لضمان أمن الفلسطينيين% 99لحل مشكلة المستوطنات في األراضي الفلسطينية، و
الدولية التي تكفل لهم التحرر وتقرير بان الفلسطينيين ال زالوا متمسكين بثوابتهم ومواقفهم الشرعية و

  .المصير
يؤيدون الذهاب للمفاوضات المباشرة بشرط تجميد %) 65(كما أوضحت النتائج أن غالبية الفلسطينيين 
فقط من % 8بينما يؤيد الذهاب للمفاوضات المباشرة . االستيطان ومرجعيات وضمانات دولية

  .المستطلعين
أوراد، أن البيانات تؤكد على الثبات المبدئي في مواقف الفلسطينيين  نادر سعيد رئيس معهد .وأوضح د

بالنسبة لفهم الصراع مع االحتالل وبأن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وبحق الالجئين وبضرورة 
  .إنهاء االستيطان واالحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية بحدودها ومياهها واستقالليتها كباقي دول العالم

  29/8/2010ستور، عّمان، الد
  

  برلمان لذوي االحتياجات في غزة .29
أعلن في قطاع غزة عن تشكيل أول برلمان لذوي االحتياجات الخاصة، تحت إشراف االتحاد العام 

 عضواً وعضوة من ذوي االحتياجات 40ويضم البرلمان  .للمعاقين والجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين
  .التحاد العام للمعاقين من فروع االتحاد كافةالخاصة، تم ترشحيهم من قبل ا

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين يونس الجرو إن فكرة تأسيس برلمان ذوي 
االحتياجات الخاصة، تنفذ بالتعاون مع االتحاد بوصفها جزءاً أساسياً من هيكليته وليست بديالً عنه، 

قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تجاه قضية المعاقين خاصة في ظل التقصير الواضح من 
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وحقوقهم المختلفة، وقال رئيس االتحاد العام للمعاقين عوني مطر إن مسالة اإلعاقة قضية حقوق، وإن 
  .ذوي االحتياجات الخاصة لهم الحق الكامل في التأهيل واالندماج في المجتمع

  29/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  قطار رغم الحصار ....صنع في غزة .30
 عقول أبدعت بغزة قطاراً، حصارها الذي يستمر لعامه الرابع لم يمنع هذه العقول :"معا" خاص - غزة

من التحدي والمغامرة وبالنهاية كانت المكافأة، الجمهور شعر بالسعادة القصوى وبدأت درجات القطار 
  .ل غزةحو" لفة قطار"الصغير ال تستوعب عدد األطفال الراغبين بـ 

 يصنعوا قطاراً حقيقياً يربط غزة بالقدس والضفة الغربية وباقي فلسطين، يؤكدون أنيأمل القائمون عليه 
 قادرون على ذلك، ورغم تأكيدهم أن القطار الذي صنعوه تقليد للقطار الذي تصنعه الشركة أنهم

ذين صنعوه رغم قلة اإلمكانات  إال أنهم هم الوحيدين بمنطقة الشرق األوسط الsts fun trainالنمساوية 
  .وندرة المواد الخام

 ألف يورو وابتاعته مدينتان عربيتان شرم الشيخ وبيروت بهذا المبلغ، ولكن من 173في النمسا يباع بـ 
عليكم تزويدنا بالمواد الخام " : ألف دوالر أميركي، يقولون50صنعه بغزة مستعد لتصديره بما ال يتجاوز 

داخوا "هذا هو ما يقوله القائمون الذين  ".فات أوروبية وان لم يرق لكم أعيدوه لناوخذوا قطاراً بمواص
وهم يبحثون عن قطاع الغيار والمواد الخام ويفككون ويركبون واحدة بدل األخرى حتى " السبع دوخات

  .أصبح لدينا ما يمكن تسميته بالقطار
 الهدف األساس من تصنيع أن ،لميكانيكية من المكتب االستشاري للهندسة ا،ويرى المهندس حسام بدوي

القطار هو الترفيه عن سكان القطاع المحاصرين والتأكيد على أن قطاع غزة لديه القدرة الكاملة على 
  .تصنيع هياكل السيارات وتم البدء بالعربات كنواة أولى لهذه الصناعة المهمة عالمياً

كرة ألنها فة مسعود الحلو أكد على أنه تبنى هذه الالممول للمشروع وأحد ثالثة هم أصحاب الفكرة، ميسر
  .جديدة وتضيف طاباً ترفيهياً على القطاع وترسم االبتسامة على وجوه األطفال المطحونين بالحصار

  29/8/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
  

   بإنتاج أكبر حبة قطايف في بيت لحم"غينيس"فلسطين تدخل موسوعة  .31
 في دخولها لموسوعة غينيس من  جديداً قياسياً سجلت فلسطين رقماً:وكاالت – العيسة أسامة -بيت لحم 

 وأربعين كيلوغراماً، في زمن قياسي بلغ حوالي دقيقتين 50خالل صناعة أكبر حبة قطايف تزن حوالي 
وجرى الحفل في ساحة العمل الكاثوليكي  . دقائق10 والذي بلغ ثانية، في أقل من الرقم الذي سجل سابقاً

  . وإدارياً عامال وفنيا15ًوشارك في عملية اإلعداد واإلنتاج  بيت لحم،في 
  29/8/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  وزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية نتيجة نقص الوقود: غزة .32

 حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من كارثة إنسانية نتيجة النقص الحاد والمتواصل في كميات :غزة
لخاص بتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل السوالر ا

مسؤولياته تجاه ما يهدد حياة المرضى في المستشفيات في أقسام العناية المركزة وحضانات األطفال 
نسخة " ي لإلعالمالمركز الفلسطين"وقالت الوزارة، في بيانٍ لها تلقى  .والعمليات والمختبرات وبنوك الدم

إن قسم العمليات في مستشفى غزة األوروبي ومجمع الشفاء الطبي، وبما يحتويه من : "28/8منه السبت 
  ".أقسام مهمة تعمل بالتيار الكهربائي، مهددة بالتوقف عن العمل
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من % 11وذكر بسام برهوم مدير دائرة الخدمات اإلدارية المساندة أن نسبة الموجود من السوالر 
، %8، أي إن نسبة الموجود فعليا %3مالي خزانات الوزارة، وتبلغ نسبة العادم من النسبة السابقة إج

  . لترا19080ً تكفي ليومين فقط؛ علما أن معدل استهالك اليومي  لترا51850ًوالكمية الموجودة هي 
  28/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   مسؤولية توفير غطاء للمفاوضاتيةاألردنيحمل الحكومة " العمل اإلسالمي" .33

حمل حزب جبهة العمل اإلسالمي األردني حكومة بالده مسؤولية تـوفير غطـاء للمفاوضـات               : عّمان
المباشرة بين سلطة رام اهللا والكيان الصهيوني، والتي ستنطلق من واشنطن في الثاني من أيلول المقبـل                 

  . أردني رسمي-برعاية أمريكية، وحضور مصري
 مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب، المهندس مراد العضايلة، في تصريح صحفي يوم الـسبت               واعتبر

ستشكل حلقة جديدة من سلسلة تصفية القضية الفلسطينية، األمر الـذي سـينعكس             " أن المفاوضات    28/8
ـ        "وشدد العضايلة على أن      ".سلباً على األردن   لة قضايا الالجئين والحدود وأمن الضفة والقدس، ذات ص

مباشرة بمصالح وأمن واستقرار األردن، وأن أي تنازالت من جانب السلطة الفلسطينية إزاء هذه الملفات               
واستهجن العضايلة تصريحات محمـود عبـاس        ".ستصب في نتيجتها ضد مصالح األردن االستراتيجية      

تشكل مظلة  "اوضات   المف أن، مشيراً إلى    %1التي أكد فيها ذهابه للمفاوضات حتى لو كانت نسبة نجاحها           
الستمرار جرائم االحتالل الصهيوني، وتهويد المقدسات، ومصادرة األراضي، كما تساهم فـي تجميـل              

  ".وجه الكيان الصهيوني الغاصب أمام الرأي العام العالمي
  29/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  2009بداية  ألف حالة منذ 310 العسكري األردني يتعامل مع الميدانيالمستشفى  .34

على مدار الـساعة    " 9غزة   "األردنيتقدم طواقم المستشفى الميداني العسكري      :  امجد الشوا  ، بترا –غزة  
  . غزة بسبب حصاراألوضاعخدماتها الطبية للمراجعين الذين يعانون من تفاقم 

 إقامتـه منذ  ،  "9غزة  " عدد الحاالت التي تعامل معها       إجمالي أن محمد الشوبكي    .وقال مدير المستشفى د   
 ألف حالة تعاملـت     30 آالف حالة بينها     310، بلغ   2009يناير  / في السادس والعشرين من كانون الثاني     

وأضـاف أن   . معها طواقم المستشفى التي بدأت عملها في القطاع في السادس عشر من الشهر الماضي             
 عدد العمليات الجراحية من     إجمالي عملية جراحية كبرى وصغرى ليرتفع       1115أجرت  " 9غزة  "طواقم  

  . عملية جراحية كبرى وصغرى9115 إلى إقامته طواقم المستشفى منذ أجرتهامختلف التخصصات التي 
 المستشفى  إقامة فحص مخبري ليرتفع عدد الفحوصات المخبرية منذ         ألف 22 ما يزيد على     أجرتوكذلك  

 مراجع  ألفرجية تستقبل يوميا حوالي      العيادات الخا  أن فحص، وفق الشوبكي الذي أوضح       ألف 165 إلى
  . إضافة إلى تقديم العالج واالستشارة الطبيةواألشعة المخبري أويوميا سواء بالكشف الطبي 

 29/8/2010، الغد، عّمان
  

  الجامعة العربية تتعهد دعم تحرير جثامين الشهداء .35
ن عشرات الشهداء الفلسطينيين    أكدت جامعة الدول العربية مواصلة جهودها إلنهاء مأساة جثامي        : القاهرة

وأشاد األمين العام المساعد ورئـيس قطـاع فلـسطين          . والعرب المحتجزة في مقابر األرقام اإلسرائيلية     
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية محمد صبيح، بتخصيص يوم وطني في فلـسطين لقـضية               

وأكـد فـي     . أغسطس من كـل سـنة      /ن آب الجثامين المحتجزة والمفقودة، يصادف السابع والعشرين م      
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تصريحات صحافية، أمس، أن الجامعة العربية تشارك الحملة الفلسطينية السترجاع الـشهداء، وتقـدر              
  . لتسليط الضوء على هذه القضية ومتابعتها قانونيا2008ًالجهود المهمة المتواصلة منذ 

 29/8/2010، الخليج، الشارقة
  
  
  

   تمر بمرحلة حرجة"إسرائيل"ـ بعالقتنا: أوغلو .36
 أن العالقات مع    "البيان"أكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في حديث خص به            : رؤوف بكر 

، مشدداً على أن مسار الخطـوات       "أسطول الحرية "إسرائيل تمر بمرحلة حرجة على خلفية الهجوم على         
ولفت إلى أن بالده تقوم بمـلء        .يالتي ستتخذها أنقرة بخصوص العالقات يعتمد على الموقف اإلسرائيل        

فيمـا   .الفراغ في بعض القضايا، نافياً الحديث الدائر في الغرب عن تحوٍل في توجهات السياسة التركية              
 بإسرائيل بعدما وافقت تل أبيب على لجنة دولية لتقصي الحقائق بخصوص الهجوم علـى               تنايخص عالق 

  ".أسطول الحرية"
بهجومها على قافلة مساعدات إنسانية متعددة الجنـسيات      . مر بمرحلة حرجة  عالقتنا بإسرائيل ت  : "وأكد أن 

في المياه الدولية، كما نعتقد، هذه خطوات حاسمة في االتجاه الصحيح تتوافق مع حقيقة أن ال دولة فـوق      
. أنا واثق من أن اللجنة سوف تكون موضوعية وستقوم بدراسـة شـاملة            . القانون الدولي بل خاضعة له    

وإذا  . االتجاه، لدينا كامل الثقة باألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي قام بجهود نثمنهـا                وفي هذا 
كانت إسرائيل تقدر عالقاتها بتركيا، وأتمنى أنها كذلك، فعليها أن تقبل بالمـسؤولية وتقـوم بمـا هـو                   

يعتمد علـى الموقـف     تحديداً، فإن مسار الخطوات التي ستتخذها تركيا        . ضروري لمنع أي تدهور آخر    
  ."اإلسرائيلي

 29/8/2010، البيان، دبي
 

   نفقا12ً المصرية تصادر أسلحة مضادة للطائرات وتدمر الشرطة .37
، داهمت قوات الشرطة المصرية في شمال سيناء مخازن للمتفجرات والسالح والمخدرات          ": معا "-غزة  

ناً سـرياً للمتفجـرات بمنطقـة       وأفاد شهود عيان في العريش أن قوات الشرطة المصرية ضبطت مخز          
المتمني الصحراوية التابعة لمدينة ومركز الحسنة بوسط سيناء وتحتوي المخازن على مائة قذيفة مضادة              

وضـبطت قـوات الـشرطة       .للطائرات كاملة األجزاء كانت معدة للتهريب إلى قطاع غزة عبر األنفاق          
بمدينة الحسنة بوسط سيناء، وعثـرت الـشرطة        مخزناً سرياً آخر للمتفجرات بمنطقة الدقاق الصحراوية        

  . قذيفة أخرى مضادة للطائرات كاملة األجزاء كانت معدة للتهريب90بداخل المخزن على 
 نفقاً أرضياً بين مصر وقطاع غزة وذلك فـي منطقتـي            12 أمسدمرت قوات األمن المصرية صباح      و

 تتم بعد االتصال    األنفاقة تدمير    عملي أنوصرح مسؤول أمني مصري مسؤول       . وصالح الدين  األحراش
  . التي يتم تدميرهااألنفاق شخص داخل أيمع الحكومة في غزة وذلك تحسباً لوجود 

  29/8/2010، األيام، رام اهللا
 

  األمير حمد بن خليفة آل ثاني يبحث مع مشعل المستجدات على الساحة الفلسطينية: قطر .38
مد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى فـي قـصر            استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ ح      :)قنا(وكالة  

جرى خالل  .  خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بمناسبة زيارته للبالد          أمسالوجبة مساء   
  .المقابلة استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية

  29/8/2010، الشرق، الدوحة
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  فلة غزةوفد جزائري في القاهرة إلعداد قا .39

وفد جزائري برئاسة على بوقدور، مدير الهالل األحمر الجزائري، وصل إلى القاهرة الجمعة،             : )أ.ب.د(
  .في زيارة لمصر في إطار اإلعداد لقافلة مساعدات لدعم أهالي قطاع غزة

يضم الوفد خمسة أعضاء من أساتذة الجامعات ورجال األعمال، ومن المقرر أن ينتظر وفـوداً أخـرى                 
 إلى العاصمة المصرية خالل األيام المقبلة، تمهيداً للتوجه إلى معبر رفح البري، ومعهم مساعدات               تصل

  . غذائية وطبية ومعيشية لدخول القطاع قبل عيد الفطر
 29/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  مصر تقدم لمؤتمر دولي في التشيك دالئل تاريخية على عروبة فلسطين .40

ؤتمر الدولي، الخاص بآثار دول الشرق األدنى، ويمثل القاهرة في المؤتمر           تشارك مصر في الم   : القاهرة
المقصود الحقائق    عبد حيث سيقدم . المقصود، رئيس اإلدارة المركزية آلثار الوجه البحري       محمد عبد . د

التاريخية التي تؤكد عروبة فلسطين، وأن آثارها تؤكد أن الكنعانيين هم أول من سكنوها، وليس غيرهم،                
في " الصهيوني"المقصود مشاركة الكيان     واستبعد عبد  .أنها كانت دولة عربية مجاورة للحدود المصرية      و

أن أمثال هؤالء ليس لهم تاريخ أو آثار يمكـن أن           "المؤتمر الذي يركز على تاريخ الدول وحضاراتها، و       
 ونسبته إلى تـراثهم     يتحدثوا عنها، سوى ما يتم زعمه والترويج له عن طريق سرقة التراث الفلسطيني،            

  ".المزعوم، على نحو ما حدث أخيراً بضم اآلثار الفلسطينية إلى الممتلكات المزعومة إلسرائيل
 ويحضره عدد من الباحثين واآلثاريين من       ،في دولة التشيك، ويستمر ثالثة أيام     " االثنين"يقام المؤتمر غداً    

  .دول فلسطين سوريا واألردن
 29/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   للمطالبة بإلغاء عقوبة اإلعدامإقليميمشروع شبابي  .41

أعلنت مؤسسات شبابية مصرية وفلسطينية ولبنانية وأردنية عن مشروع مشترك للعمـل علـى              : رام اهللا 
 الـشبابي فـي     "شارك"وأصدر منتدى   . "الحياة حق "إلغاء عقوبة اإلعدام في البلدان األربعة حمل عنوان         

 مؤسسات شبابية في البلدان األربعة تشارك فـي المـشروع اإلقليمـي             أنفيه   أوضحفلسطين أمس بياناً    
منتدى شارك الشبابي، ومؤسسة قيادات في فلسطين، ومؤسسة نماء األردنية، والمؤسسة اللبنانيـة             : وهي

  .للتعليم والتدريب، ومركز أندلس المصري لدراسات التسامح ومناهضة العنف
 29/8/2010، الحياة، لندن

  
   بكميات كبيرة من الوقود لغايات عسكرية"إسرائيل"أميركا تزود : "يبكادتيك " .42

 قررت الواليات المتحدة األميركية تزويد االحتالل اإلسرائيلي بكميات :  سمر خالد-القدس المحتلة 
كبيرة من الوقود لغايات عسكرية، والتي تشمل وقود الطائرات والمروحيات، إلى جانب كميات كبيرة من 

  .لدبابات والمركبات العسكرية كحامالت الجنود وغيرهاوقود ا
  . االستخباري العسكري اإلسرائيلي يبلغ ثمن الوقود نحو  ملياري شيكل"تيك ديبكا"وبحسب موقع 

 بالوقود لغايات عسكرية بلّغ إلى الكونغرس األميركي في السادس من "إسرائيل"وأشار إلى أن قرار مد 
الة األميركية للتعاون العسكري، وذلك بعد عشر أيام من استهداف ناقلة الشهر الجاري من قبل  الوك

  .النفط اليابانية في مضيق هرمز وفي المياه اإلقليمية لعمان
الواليات المتحدة األمريكية قررت تزويد إسرائيل بالوقود لتدارك أي إشكاليات في عملية  ":"ديبكا"وقال 

هرمز التي تقف إيران من ورائها، إلى جانب تجهيز قدراتها االستيراد خاصة في أعقاب عملية مضيق 
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 ألي حرب قد تقع بالمنطقة، ال تستطيع إسرائيل العسكرية وإمدادها بكميات كافية من الوقود تحسباً
  ."استيراد الوقود خاللها

  29/8/2010، الرأي، عّمان
 

  لمفاوضات إسرائيلي يسمح بمواصلة االستيطان خالل ا-تفاهم أمريكي: "معاريف" .43
 العبرية، عن مصادر أمريكية تأكيدها أن رئـيس         "معاريف"نقلت النسخة اإللكترونية لصحيفة     : الناصرة

الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد توّصل إلى تفاهم مـع جهـات رفيعـة المـستوى فـي اإلدارة                   
يطانية التي ال تعتزم إخالءهـا      بمقدور إسرائيل مواصلة البناء في الكتل االست      "األمريكية، تنّص على أن     

  .، وفق المصادر"في إطار التسوية السلمية، على أن يتم وقف البناء في المستوطنات المعزولة
تخشى من تفّجر المفاوضات المباشـرة بـين        "وفي الوقت ذاته، فقد أفادت الصحيفة أن اإلدارة األمريكية          

فإنها ال تقدم الوعود تجاه ما سيحدث بعـد مراسـيم           إسرائيل والفلسطينيين في المرحلة األولى منها، لذا        
  .، وفق قولها"االفتتاح، أو تجاه مبادرات حسن النية الممكنة التي قد تقدمها

لجدوى مواصـلة العمـل بقـرار       " سرّية"ويأتي هذا االتفاق في أعقاب قيام الحكومة اإلسرائيلية بدراسة          
  .نات المعزولة الواقعة خارج الكتل االستيطانية الكبرى، يشمل عملياً المستوط"مقلَّص"التجميد على نطاق 

  28/8/2010قدس برس، 
 

   على منع التجارب النووية"إسرائيل"لجنة تابعة لألمم المتحدة تحث  .44
 ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن لجنة دولية تابعة لألمم المتحـدة حثـت              : سمر خالد  -القدس المحتلة   

ها الواليات المتحدة، على المصادقة على المعاهـدة الدوليـة لمنـع             وسبع دول أخرى، من بين     "إسرائيل"
  . يوافق اليومالذي لمناهضة هذه التجارب العالميالتجارب النووية، وذلك بمناسبة اليوم 

 دولة غير   182 وانضمت إليها حتى اآلن      1996وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعاهدة تم إعدادها عام          
 لـم   التـي وأوضحت الصحيفة أنه من بين الـدول        .  عليها وطبقتها بالفعل    دولة منها قد وقعت    153أن  

 وباكستان  "إسرائيل"تصادق على تلك المعاهدة إضافة للواليات المتحدة، الصين وكوريا الشمالية ومصر و           
  .والهند

  29/8/2010، الرأي، عّمان
 

   استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطنتحضراشتون لن  .45
 أعلن المتحدث باسم وزيرة الخارجية األوروبية       .):ب.ف.أ(،   عبد الرؤوف أرناؤوط   - لرام اهللا، بروكس  

لن تتمكن مـن التوجـه إلـى        األوروبي،  وزيرة خارجية االتحاد    ،  في بروكسل أمس أن كاثرين اشتون     
 والفلـسطينيين ألنهـا     "إسـرائيل "واشنطن في مطلع سبتمبر لحضور استئناف المفاوضات المباشرة بين          

كان على  "وأضاف أن كوشنير    . موجودة في الصين وذلك ردا على طلب فرنسي في هذا الصدد          ستكون  
  ."علم بذلك ألن هذه الزيارة كانت مقررة منذ فترة طويلة

  29/8/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 
 

  "شاليط" تطالبان باإلفراج عن وبريطانيافرنسا  .46
ج عن الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة منذ طالبت فرنسا وبريطانيا أمس باإلفرا.): ب.ف.أ(

  . عاما24ً جلعاد شاليط، حامل الجنسية الفرنسية، بمناسبة بلوغه سن 2006عام 
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سيمضي جلعاد عيد "وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الجمعة في نداء أطلقه في باريس 
ال محتجزاً في مكان سري وال يتلقى زيارة من انه ال يز. ميالده الرابع والعشرين محروماً من الحرية

  ".عائلته وأقربائه وال من اللجنة الدولية للصليب األحمر، في خرق لكل قواعد القانون الدولي
  ".وأضاف أطالب باإلفراج عنه فورا وبال شروط، لقد طالت معاناته ومعاناة عائلته

إن أفكار العديد من " صحفي في لندن وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية خالل تصريح
وأضاف ". البريطانيين تتجه نحو جلعاد شاليط وعائلته فيما يبلغ عامه الرابع والعشرين وهو في األسر

  ".اعتقاله غير مبرر وغير مقبول والحكومة البريطانية تطلب اإلفراج عنه فوراً ومن دون شروط"
 29/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  ؟"دولة موقتة"هل من : المفاوضات المباشرةوالفلسطينيون  . 47

  المجيد وحيد عبد
هذا هو االتجاه الغالب في أوساط المعنيين بالمفاوضات . مفاوضات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ

فهذه . وما هذا التشاؤم إال نتيجة مقدمات تدفع إليه.  اإلسرائيلية التي ستُطلق الخميس المقبل–الفلسطينية 
 التي يساق فيها الفلسطينيون إلى مفاوضات وكأنهم 1991 األولى منذ مؤتمر مدريد للسالم في هي المرة

أما الفجوة بين الطرفين، في شأن القضايا األساسية للمفاوضات، فأوسع وأعمق من . ذاهبون إلى مقصلة
  .أن تترك أدنى مساحة لتفاؤل

ان يتمسك كل منهما بأحدهما كأساس للتفاوض، ولذلك فهما يذهبان إلى واشنطن وبين يديهما نصان مختلف
لذلك تبدو األجواء المتشائمة التي تبدأ في . وهما بيان اللجنة الرباعية ودعوة وزيرة الخارجية األميركية
 الخالصة ال تكتمل –غير أن هذه الجملة . ظلها هذه المفاوضات طبيعية في ضوء الظروف التي تحيطها

  .الفشل أكيد ال شك فيه في حال السعي إلى حل نهائي للصراعإال إذا أضفنا ما يفيد بأن 
ولكن حالً غير نهائي قد ال . فهذا الحل يستحيل اآلن أكثر مما كان في أي وقت مضى منذ مؤتمر مدريد

يكون مستحيالً إذا قبلت السلطة الفلسطينية مراجعة موقفها السابق تجاه صيغة الدولة ذات الحدود 
لحل موقت، وليس نهائياً، لكنه قد يكون أفضل من الضياع الذي يهدد الفلسطينيين فهذه صيغة . الموقتة

  .وقضيتهم في ظل االنقسام الذي يزداد رسوخاً يوماً بعد يوم
وقد يكون مفيداً أن تفكر قيادة السلطة في إمكان الوصول إلى اتفاق معقول على حل انتقالي يقوم على 

ليس مستبعداً أن يقبل رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو هذا و. صيغة الدولة ذات الحدود الموقتة
ولكن هذا الحل ال . الحل الذي ال تحكمه المرجعيات التي سعى هو إلى تجنب انطالق المفاوضات منها

يهدد، في الوقت نفسه، المرجعيات التي يتمسك بها الفلسطينيون إذا لم يصر نتانياهو على إلزامهم بإنهاء 
  .صراع من دون حل نهائيال

وعلى رغم أن حالً موقتاً ليس ما يطمح إليه الشعب الفلسطيني وأنصار قضيته العادلة، فقد يكون السعي 
ولكن مثل هذا الحل يتطلب . إلى أفضل صيغة ممكنة له خيراً من الضياع المترتب على حال الالخيار

 على األقل، مقابل ترتيبات أمنية صارمة، وتوقيع استعداداً إسرائيلياً لالنسحاب من أكثر من ثلثي الضفة
اتفاق ال ينص على إنهاء الصراع حتى ال يلزم الفلسطينيين بالتخلي عن باقي حقوقهم أو وقف مطالبتهم 

  .بها
غير أنه إذا توافر هذا االستعداد، واقترن بقبول إجالء . وليس هناك ما يدل على استعداد إسرائيل لذلك

 قلب الضفة إلى ما يسمي الكتل االستيطانية الكبرى، قد يكون الحل الموقت في بعض المستوطنين من
  .هذه الحال أفضل بالنسبة إلى الفلسطينيين من استمرار وضع كهذا
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الخاضعة للسيطرة ) ج(ولكن قبول المفاوض الفلسطيني مثل هذا الحل يتطلب تحويل معظم المناطق 
) أ(التي يوجد فيها تنسيق أمني بين الطرفين، إلى مناطق ) ب(ق األمنية واإلدارية اإلسرائيلية، والمناط

  .التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في شكل كامل أو باألحرى شبه كامل
، فقد يكون نقلها )من دون القدس( في المئة من مساحة الضفة 60تشكّل نحو ) ج(ولما كانت المناطق 

 في غياب أي خيار آخر لديها وفي ظل عجزها عن ضمان تنفيذ إلى السلطة الفلسطينية خطوة ال بأس بها
  .أي مشروع تقيمه أو تشجعه في حال اعتراض مستوطن واحد عليه

 هذا كله في مقابل الترتيبات األمنية الصارمة التي نتنياهوغير أنه يصعب توقع ما إذا كان ممكناً أن يقبل 
لترتيبات لن تكون صعبة في حل موقت بخالف الحل فموافقة السلطة الفلسطينية على هذه ا. يصر عليها

  .النهائي
فالحدود الموقتة التي يمكن االتفاق عليها بموجب مثل هذا الحل تتيح للسلطة التراجع عن إصرارها على 
عدم بقاء أي قوات إسرائيلية في أراضي الدولة الفلسطينية، وتمكّنها من أن تقبل وجود بعض هذه القوات 

  . على أن ترابط في منطقة الغور على الحدود األردنيةهونتنياالتي يصر 
، وهو اعتراف السلطة نتنياهوغير أنه إذا كان هذا ممكناً، فقد ال يكون سهالً تلبية شرط آخر يصر عليه 

فهذا اعتراف دونه خطوط حمر من النوع الذي . الفلسطينية ومنظمة التحرير بإسرائيل دولة يهودية
  .نية في قضيتي القدس والالجئين مهما كانت قويةيواجه أي قيادة فلسطي

وقد ال تستطيع قيادة ضعيفة أن تقنع قطاعاً يعتد به من شعبها، فضالً عن أنصار قضيتها والمزايدين 
 بشروط معقولة يمكن أن يحّسن مركز الفلسطينيين في إدارة الصراع، "دولة موقتة"عليها، بأن انتزاع 

 على تحقيق إنجازات توفر لهم مكانة دولية تقّوي مركزهم في هذا الصراع وقد يمكنّهم من إثبات قدرتهم
  .ما دام الحل موقتاً وليس نهائياً

ولذلك ربما يستحق حل موقت من هذا النوع سعياً فلسطينياً إليه على رغم أن انتزاعه يبدو صعباً للغاية 
تبارين آخرين يجعالنه بعيد في ظل هشاشة الموقف التفاوضي الفلسطيني، وخصوصاً حين يقترن باع

أولهما الحصول على ضمانات في شأن قضية القدس لكي ال تستغل إسرائيل الحل الموقت الذي : المنال
ال يشمل هذه القضية للتعجيل بفرض األمر الواقع وحسم مصيرها على األرض بما يجعل التفاوض عليها 

  .مستقبالً غير ذي معنى
ن تقوم بدور في إقناع واشنطن بتقديم ضمانات تتيح لها ولغيرها وربما كان ممكناً لدول عربية أ

أما االعتبار الثاني فهو التفاهم . االستثمار في القدس، لو أن إدارة أوباما قادرة على إلزام إسرائيل بذلك
مع اإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي على إلزام إسرائيل عدم التالعب بالوضع الفلسطيني المنقسم، 

تى ال يكون حل موقت في الضفة الغربية مؤذناً بفصلها نهائياً عن قطاع غزة، فينتهي حلم الدولة ح
  .الفلسطينية إلى دويلة ذات حدود موقتة وإمارة شبه مستقلة بحكم األمر الواقع

 التي يتبناها وزير الخارجية "خطة االنفصال الثانية"ولهذا االعتبار أهمية خاصة اآلن في ضوء 
ئيلي أفيغدور ليبرمان سعياً إلى التخلص من المسؤولية القانونية عن قطاع غزة عبر إجراءات اإلسرا

وتجنباً لهذا التالعب، ينبغي أن ينص أي اتفاق . تنطوي فعلياً على إقرار ضمني بحكم حركة حماس فيه
حكومة فهل يمكن أن تقبل . على حل موقت على أن الضفة وغزة هما وحدة سياسية واحدة ال تنفصم

 التي تحدث عنها قبل أيام حين قال إنه سيفاجئ المشككين في "المفاجأة"نتانياهو هذا كله ويحقق رئيسها 
المفاوضات بتجاوبه مع الفلسطينيين إذا أبدوا جدية، أم أن هذه الجدية ترادف، عنده، االستسالم غير 

   واالعتراف بدولة يهودية؟المشروط عبر التوقيع على إنهاء الصراع من دون حلّه في شكل نهائي
  29/8/2010الحياة، لندن، 

  
  !المفاوض الفلسطيني يعود إلى نقطة الصفر .48
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  بالل الحسن
القبول الفلسطيني بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ومن دون شروط مسبقة، هو عودة إلى نقطة الصفر 

. 1993أوسلو الموقع عام نقطة الصفر هي بالتأكيد اتفاق . في مسيرة التسوية السياسية بين الطرفين
األمر الجديد . سبعة عشر عاما من المفاوضات انطالقا من اتفاق أوسلو، أعادت األمور إلى نقطة الصفر

الوحيد هذه المرة أن المفاوضات علنية وليست سرية، واألميركي الذي كان يراقب مفاوضات أوسلو 
  .ت المكبرةبعيون من بعيد، يراقب مفاوضات واشنطن هذه المرة بالعدسا

هناك أمور متشابهة أخرى من المهم .  بالعودة إلى نقطة الصفر فقط"المفاوضتين"وال يقف التشابه بين 
  .الوقوف عندها

.  غير معلنة من األشخاص، تدير المفاوضات من وراء الستار"عصبة"أول هذه األمور المتشابهة، وجود 
هو الذي يسافر ) أبو عالء(، وكان أحمد قريع في مفاوضات أوسلو كان محمود عباس يدير هذه العصبة

ومع محمود عباس كان يوجد أشخاص . سرا ويعود سرا حامال تقريره عن جلسة المفاوضات األخيرة
واألمر نفسه يتكرر اآلن، . آخرون من نوعية ياسر عبد ربه، تتم استشارتهم على طريقة لزوم ما ال يلزم

الفرق الوحيد . ه، ويجلس إلى جانبه ياسر عبد ربه نفسهإذ يشرف على المفاوضات محمود عباس نفس
ماذا فعلنا؟ ماذا أنجزنا خالل سبعة عشر عاما؟ ولماذا : في هذه اللوحة أن الرجلين ال يسأالن نفسيهما

  !عدنا إلى نقطة البداية؟ إن الجواب طبعا معروف، ولكن العاجز والمستسلم ال يملك جوابا
وفي ذلك العهد قبل سبعة . اوضات تتم باسم منظمة التحرير الفلسطينيةعنصر التشابه الثاني، أن المف

، وكحجاب، وكبرقع حسب لغة هذه األيام، حتى إن "يافطة"عشر عاما، جرى استخدام منظمة التحرير كـ
، وذهب إلى )ولم تبت به(ياسر عرفات خرج من اجتماع للجنة التنفيذية كان منعقدا لمناقشة اتفاق أوسلو 

 -وثيقة االعتراف بحق إسرائيل في الوجود " سرا مع وزير خارجية النرويج، ووقع معه على االجتماع
واليوم . ، وعاد إلى االجتماع من دون أن يعرف أحد ماذا حدث"أي ما سمي برسائل االعتراف المتبادل

اوضات يتكرر األمر نفسه، ويجري التغطي بمنظمة التحرير الفلسطينية لنيل شرعية الذهاب إلى المف
الجديدة، ولكن ما يحصل عليه المفاوض الفلسطيني هو شرعية مزورة، فقد تمت الدعوة إلى اجتماع 

 شخصا، حضر منهم إلى االجتماع 18للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي لجنة مكونة من 
جتماع غير شرعي، تسعة أشخاص فقط، ولم يكتمل بذلك النصاب القانوني لالنعقاد، مما يعني أن اال

ورغم ذلك باشر االجتماع العمل، وجرت المناقشة، وتبين في المناقشة أن الموافقين على المفاوضات هم 
خمسة أشخاص فقط، وأن المعارضين أربعة هم ممثلو أربع منظمات متحالفة مع فتح ومع محمود 

نظمة اجتمعت وناقشت ووافقت وعلى الرغم من كل هذا صدر بيان يقول إن اللجنة التنفيذية للم. عباس
وهكذا يتشابه التزوير، مع اختالف بسيط، . على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة من دون شروط مسبقة

  !وهو أنه كان تزويرا سريا في المرة السابقة، وهو اآلن تزوير علني
ن التفاق أوسلو مؤيدو: عنصر التشابه الثالث، أن اتفاق أوسلو قسم الشعب الفلسطيني في حينه قسمين

وكانت هذه القسمة خطيرة في حينها، ألن منظمة التحرير الفلسطينية كانت قد نجحت . ومعارضون له
، )على قاعدة النضال المسلح والميثاق الوطني الفلسطيني(في توحيد الموقف السياسي الشعبي الفلسطيني 

شارع الفلسطيني فريقين، قبل أن يعودا مع اتفاق أوسلو انهار الموقف الشعبي الموحد، وانقسم ال.. ولكن
واليوم، ينقسم الشعب الفلسطيني حول مفاوضات . "عبثية"ويتوحدا عندما تبين أن المفاوضات قضية 

مؤيدون هنا ومعارضون هناك، إنما النكهة مختلفة، إذ تقف أقلية إلى جانب المؤيدين، وتقف . واشنطن
 عباس قد نجح في إيجاد غطاء لنفسه، يتمثل في فصائل وإذا كان محمود. أغلبية إلى جانب المعارضين

اليسار الفلسطيني مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، فقد خسر اآلن هذا الغطاء، منذ أن أعلنت الشعبية، 
وأصبح محمود عباس بذلك وحيدا في . ومثلها الديمقراطية، أنها تعارض الذهاب إلى المفاوضات

وإذا كانت منظمة التحرير قد عرفت بأنها منظمة وحدة . اصة به في رام اهللالمواجهة مع حركة فتح الخ
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الفصائل حول منهج سياسي واحد، فإنها اآلن وأمام أنظار الجميع، منظمة مجموعة فتح الخاصة في رام 
  !اهللا

عنصر التشابه الرابع بين مفاوضات أوسلو ومفاوضات واشنطن، أن اتفاق أوسلو كان اتفاقا من نوع 
 لتبدأ التفاوض "غزة وأريحا أوال"اتفاق على أن تدخل القيادة الفلسطينية إلى . اتفاق على الالشيء. يبغر

ما هذا ":  أصاب كبد الحقيقة حين قال- رحمه اهللا -ولذلك فإن الرئيس حافظ األسد . على الذاتي
الجدل حول اتفاق مبرم ولذلك استمر التفاوض و. "!إن كل نقطة فيه تحتاج إلى اتفاق جديد!.. االتفاق؟

إلى سبعة عشر عاما، حتى وصل إلى نقطة الصفر، وإلى البدء بمفاوضات جديدة، وكأن شيئا لم يحدث 
  !خالل تلك السنوات الطويلة

كان رجال تلك المرحلة، ومن بينهم الدكتور نبيل شعث، مسؤول التفاوض آنذاك، يقولون إن اتفاق الحكم 
 في المائة من األرض، وإن المفاوضات مع إسرائيل 90أوسلو يقوم على الذاتي الذي يشكل أساس اتفاق 

 في المائة الباقية، التي تشمل أراضي المستوطنات وأراضي معسكرات الجيش 10ستدور حول الـ
 في المائة فقط من أرض الضفة 22اإلسرائيلي، ثم ظهرت الحقيقة المرة، بأن الحكم الذاتي قام على 

رة في كل ما تبقى في يد إسرائيل، التي عادت وسيطرت على الضفة الغربية كلها الغربية، وبقيت السيط
  ! بقيادة شارون2002عام 

يقول المفاوض الفلسطيني إنه ذاهب إلى المفاوضات من أجل البحث في إنشاء . اآلن تتكرر القصة نفسها
 آخر، يتحدثون عن دولة ولكن اإلسرائيليين يقولون كالما. الدولة الفلسطينية، وخالل عام واحد فقط

واألميركيون أيضا يقولون شيئا آخر، ويبحثون مع إسرائيل صيغة لمواصلة االستيطان . فلسطينية مؤقتة
وأرسلوا خبيرهم دينيس روس !.. ترضي الفلسطينيين في الوقت نفسه) داخل المستوطنات(اإلسرائيلي 

: وال يجيد تركيب معادلتها سوى ثالثة أشخاصوهذه معادلة كيميائية صعبة، .  ليعالج هذه المسألة"إياه"
. والمسؤول األميركي الذي يبادر لدعم تلك الشروط. المسؤول اإلسرائيلي الذي يفرض شروطه

والمسؤول الفلسطيني المغلوب على أمره، والمدعو دائما للموافقة على ما يتم تخطيطه، فيقف في مكتبه 
ماذا : يسأل من دون أن يكون السؤال موجها إلى أحدمع مستشاره ياسر عبد ربه، يضرب كفا بكف، و

 "شرعية"ثم يأتي الجواب بالرضوخ، وبتزكية من ! هل أستطيع مواجهة أميركا؟! ماذا بيدي؟! أفعل؟
  ! عضوا18 أعضاء من أصل 5اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حتى لو كانت بنسبة 

  29/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  إن فشلت المفاوضات المباشرة؟ما الذي سنخسره  .49
  عريب الرنتاوي

إنها حقاً مثيرة للدهشة واالستغراب، تلك التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل 
رغم أن ساعات " احترام الرأي والرأي اآلخر"يومين من صنعاء، فهو من جهة لم يتردد في الحديث عن 

قاعة البروتستنت في رام اهللا ضد مؤتمر القوى المناهضة " تظاهرة"قليلة فقط هي كل ما يفصلنا عن 
للمفاوضات المباشرة، وهو من جهة ثانية يقول ومن دون تردد أيضا، أن الفلسطينيين لن يخسروا شيئا 

  .إن فشلت المفاوضات المباشرة وبلغت طريقاً مسدودا
، فتلكم مسألة فضحتها مجريات الوضع " ودهاليزهاوأدغالهاديمقراطية غابة المفاوضات "لن نعلق على 

الذي ُأسس له بعد رحيل عرفات، لم يكد يفرغ من الهجوم الشامل على " النظام القمعي"في الضفة حيث 
مواقع حماس وكوادرها، حتى استدار ليطال بقبضته األمنية فصائل منظمة التحرير ذاتها، في انتكاسة 

خصيات وطنية أمر وصفها والتعبير عنها، وقد فعلوا ذلك نترك لحلفاء الرئيس وأصدقائه من فصائل وش
  .بأبلغ مما فعلنا على أية حال خالل األيام والساعات القليلة الفائتة
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، فإن كنا سنربح حقوقنا إن "المفاوضات المباشرة في منظور الربح والخسارة"وسنكتفي بالحديث عن 
ل هذا الضجيج الذي أحدثه الرئيس وطاقمه نجحت المفاوضات، ولن نخسر شيئا إن هي فشلت، فلماذا ك

إن هي لم " المفاوضات المباشرة"خالل األسابيع واألشهر الفائتة، ضد " مرسلوه"و" كتبته"ومستشاروه و
تلتئم على قاعدة وقف االستيطان ومن النقطة التي انتهت إليها في السابق، وبموجب مرجعية قاطعة في 

عن االلتحاق بموائدها وتفضيل محادثات التقريب غير " والتمنعالمقاومة "لماذا كل هذه ... وضوحها
  .المباشرة عليها

لماذا إزعاج قادة عرب في جوالت عبثية ال ندري ما المغزى منها وما الفائدة، طالما أننا لن نخسر شيئا 
وأخرى لماذا االجتماعات االستثنائية للوزراء العرب، تارة للتشاور ... إن فشلت المفاوضات المباشرة

للحصول على المظلة والضوء األخضر والمفتاح، طالما أن األمر بهذه البساطة، نكسب إن نجحت 
  .المفاوضات وال نخسر شيئا إن فشلنا

الضغوط غير "وما السبب وراء حملة الترويج الهائلة التي شنها الرئيس وأركان السلطة تحت عنوان 
 غير ما هنالك، طالما أننا لن نخسر شيئا لو فشلت إلى.." عرضنا األمانة على الجبال"و" المسبوقة

المفاوضات المباشرة، لماذا لم تفعلها يا سيادة الرئيس وتقبل بالمفاوضات المباشرة منذ البداية، وتريح 
نفسك وتريحنا وتريح القادة والوزراء العرب وتوفر على ميتشيل جوالته المكوكية ومعه عشرات الخبراء 

  .حماية، لماذا كل هذا الجهد الضائعوالمساعدات وأطقم ال
مركزية "لماذا يقف الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني، بكل فصائله بمن في ذلك غالبية أعضاء 

لماذا يمرر قرار القبول بها .... ضد المفاوضات المباشرة إن كنا لن نخسر شيئا إن هي فشلت" فتح
ة بال نصاب وقرار بال تصويت، إن كنا لن نخسر شيئا إن ، في اجتماع للجنة التنفيذي"بهلوانية"بصورة 
لماذا تُخترق الشرعية ويتجاوز على القانون ونظام منظمة التحرير إن كان األمر بهذه .... هي فشلت

  .الخفة والبساطة
لقد نفدت األعذار وجفت ينابيع الحجج والتبريرات، فلم يتبق في جعبة السلطة سوى هذا التفسير الساذج 

مستخف بعقولنا لقرار االلتحاق الذليل بالمفاوضات المباشرة، لم يبق سوى القول أن ضّيعنا كل شيء ال
  .فهل يضيرنا إن نحن ضّيعنا ما تبقى لنا من أوراق وحقوق وكرامة وماء وجه؟،

نحن ال نفهم تصريحات الرئيس عباس سوى في سياقها المأزوم، وبوصفها رجع صدى ألزمة الخيارات 
ل التي وضعت القيادة الفلسطينية نفسها فيها، أزمة الغريق الذي لم يعد يخشى من البلل، نحن ال والبدائ

  ".لحظة إفالس"و" قلة حيلة"يأس وإحباط و" زفرة"نفهما إال بوصفها 
، "نجحت"سيخسر الشعب الفلسطيني في ختام عام المفاوضات المباشرة العبثية المقبل، سيخسر إن هي 

له معنى خارج الشروط اإلسرائيلية المسبقة، والتي أضيف إليها أمس فقط شرط جديد، فالنجاح هنا ليس 
يتلخص في وقف أي نشاط مناهض إلسرائيل على الساحة الدولية، بما في ذلك جولدستون والرصاص 

وسيخسر الشعب الفلسطيني إن انتهت هذه المفاوضات .... المصبوب وأسطول الحرية والتحقيق الدولي
ل، ال ألن المزيد من المستوطنات والمستوطنين سيزرعون على أرضه وفوق صدره في بيوته إلى الفش

تحت غطاء المفاوضات وفي ظاللها، بل وألنه سيثبت بالقطع والملموس والتجارب المتكررة، أن مأزق 
خسر وسي.... هذا الشعب في قيادته، أو باألحرى في فراغ قيادته، الذي لم يمأل منذ رحيل ياسر عرفات

الشعب الفلسطيني ثالثاً، ألن الناطقين باسمه اعتادوا التخلي عن حقوقه قطعة قطعة، ستزداد مساحة 
، ستزداد كلفة "لم الشمل"األراضي التي يمكن إخضاعها لمبدأ التبادل، سيقل عدد الالجئين المشمولين بـ

شعب قمعا وتعسفا بالتسويات على الشعب الفلسطيني، وستزداد سلطة هذا ال" نظرية األمن اإلسرائيلية"
المنقوصة أو الفشل الصريح للسياسات واالستراتيجيات إن جاز لنا أن نتحدث عن استراتيجية فلسطينية، 
يستتبع حكما مزيدا من القمع والتسلط األمني، وأول الغيث انهمر على نادي البروتستانت في رم اهللا، 

  .اوضات المباشرةوليس من المستبعد أن ينهمر قبل نهاية عام المف
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سيخسر الشعب الفلسطيني حتى إشعار آخر فرص استعادة المصالحة والوحدة، فنجاح المفاوضات أو 
فشلها، سيستدعي تعزيز التنسيق األمني في مواجهة القوى الفلسطينية المقاومة، وسيزداد ارتهان السلطة 

مة السلطة والحفاظ عليها، حتى وإن لمصادر التمويل ال بهدف تسريع لحظة الحرية واالستقالل، بل إلدا
ستخسر مقاومة الشعب الفلسطيني .... مدجج بالحراسات واألجهزة األمنية" صندوق تقاعد"كانت مجرد 

  .، مرة واحدة وإلى األبد على ما يبدو"الخندق اآلخر"جزءا من قواها المحركة التي تتحضر لالنتقال إلى 
  29/8/2010الدستور، عّمان، 

  
  وضات المباشرة ومصيرهامسار المفا .50

  خليل حسين
بجدول " اإلسرائيلي"أيلول المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني و/تنطلق في الثاني من سبتمبر

ربما يعتبر األطول زمناً في عالم التفاوض وعالم النزاعات اإلقليمية والدولية، إذ يكاد يكون األوحد من 
ما سيستهلك قرناً آخر قياساً بموضوعات التفاوض وطريقة مخلفات نزاعات القرن العشرين، ورب

فماذا في الموضوعات؟ وماذا في وجهتي النظر؟ وهل ثمة . في إدارتها وفرض شروطها" إسرائيل"
  مصير ومسار واضحان للتفاوض؟

ثمة أربعة موضوعات رئيسة هي الالجئون، المستوطنات، القدس والدولة، وبالطبع يتفرع منها العديد من 
وفي مطلق األحوال ثمة . المسائل التي تعتبر بمثابة ألغام إضافية قابلة للتفجير عند كل منعطف تفاوضي
  . وجهتا نظر من الصعب التوفيق بينهما أو إيجاد قواسم مشتركة قابلة للبناء عليها

 عالوة 1948 لعام،194 المتحدة لألممفي موضوع الالجئين، يستند الفلسطينيون إلى قرار الجمعية العامة 
 وخريطة الطريق بهدف الوصول إلى حل عادل، إال أن الموقف الفلسطيني لم 2002على مبادرة بيروت 

فيما تعتبر .يوضح بدقة ما هو الحل العادل ولم يستخدم مصطلح حق العودة وال إلى أي مكان سيعودون
قرن الماضي الذي ال حق العودة خطاباً مستوحى من ظروف الخمسينات والستينات من ال" إسرائيل"

يتوافق بنظرها مع المتغيرات، إضافة إلى أن حق العودة يتناقض مع مفهوم الدولة التي يطالب بها 
وبالتالي . ؟"إسرائيل"الفلسطينيون، باعتبار أنه إذا أنشئت الدولة الفلسطينية فلماذا يعود الالجئون إلى 

  .خلي عن حق العودة مقابل الوعد بالدولةبشكل دائم مقايضة الفلسطينيين بالت" إسرائيل"حاولت 
في قضية المستوطنات يعتبر الفلسطينيون أنها غير شرعية وغير قانونية وينبغي توقيف بنائها، 
والمالحظ في الفترة األخيرة أن الفلسطينيين توقفوا عن المطالبة بإزالة المستوطنات التي بنيت بعد العام 

مع هذه القضية من " إسرائيل"في مقابل ذلك تتعامل . ومعاليه في الضفة والقدس مثل ادوميم 1967
 وذات الكثافة االستيطانية 250وجهتين، في المستوطنات غير القانونية وهي قليلة وال يتجاوز عددها ال 

أما . الخفيفة يمكن التنازل عنها وهي في األساس مستوطنات بنيت بهدف تفاوضي للحل النهائي
غير القابلة " أرض أورشليم"ألخرى كادموميم ومعاليه فتعتبرها جزءاً مما يسمى المستوطنات الكبيرة ا

  .ألي تنازل
القدس الشرقية بالنسبة للفلسطينيين عاصمة الدولة الموعودة، وفي وقت يطالبون بالسيادة الكاملة على 

 إليه المسجد األقصى يقترحون التوّصل لضمانات بخصوص حائط البراق بهدف إتاحة وصول اليهود
 وتعلن 1980القدس عاصمة أبدية لها قانونياً وواقعياً منذ العام،" إسرائيل"فيما تعتبر . للصالة أمامه

  لجهة تقسيم القدس 2000أنها أبطلت وألغت التعهدات التي أطلقتها في مفاوضات كامب ديفيد " إسرائيل"
  .وموافقتها المبدئية بإمكان التخلي عن السيادة على الحرم القدسي

 في 22 التي ال تزيد مساحتها عن 1967 ن حزيرا/يطالب الفلسطينيون بدولة حدودها الرابع من يونيو
المئة من مساحة فلسطين التاريخية، على أن تكون القدس الشرقية من ضمنها عالوة على الضفة الغربية 

على " إسرائيل"وافق في المقابل ت. وغزة وبأن تكون قابلة لالتصال بينها وكذلك مع العالم الخارجي
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دولة يهودية خالصة، لكن أي دولة توافق " إسرائيل"تجميع الفلسطينيين في دولة بهدف أن تكون 
عليها؟ دولة منزوعة السالح ال سيادة لها، عبر التحكّم بدقائق وتفاصيل المعابر البرية " إسرائيل"

اطة بجدار عازل، سلطة بال سيادة باختصار دولة مقّزمة، أرض مقطعة األوصال مح. والبحرية والجوية
  .داخلية وال خارجية

في المواقف المعلنة يتمسك الطرفان بعدم أحقية اللجوء إلى الشروط المسبقة أياً كان نوعها أو موضوعها 
المسبقة ال سيما المستوطنات التي وافقت " اإلسرائيلية"أو هدفها، لكن التدقيق يظهر بشكل جلي الشروط 

إلى جانب موضوع الدولة وما يتصل بسيادتيها . ى وقفها إنما تجميدها لمدة عشرة أشهرال عل" إسرائيل"
إلى طاولة المفاوضات المباشرة وهي تسمع " إسرائيل"وبطبيعة األمر تذهب . الداخلية والخارجية

ما للمطالب الفلسطينية لكن ليس بالضرورة تفهمها وتلبيتها،بل العمل على إنتاج مواقف تفاوضية سرعان 
  .تتحول إلى واقع يلغي المطالب السابقة وتتحدد أطر جديدة فيها الكثير من التنازالت

وإذا كانت هذه األسس التي طبعت جداول المفاوضات بشقيها المضمر والمعلن خالل عقدين من 
 إلى الزمن،فهل ستتبدل األمور والقضايا والمسائل في هذه الجولة المقدر لها عاماً من الزمن؟ باالستناد

وتصريحاتها، وبخاصة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، ال تشير إلى أية إيجابية، " اإلسرائيلية"المواقف 
بل إن نعي عملية التفاوض قد تم قبل البدء بها، عدا عن الخالف والفجوات الكبيرة المعلنة حول جميع 

  .اتالموضوعات المطروحة للتفاوض وفي طليعتها حالياً قضية المستوطن
إن انطالق المفاوضات المباشرة بتغطية عربية من الصعب أن تؤدي وظيفتها أو دورها المفترض من 
وجهة نظر ما يطلق عليه محور االعتدال العربي، ذلك بمعزل عن رضى وموافقة ولو ضمنية من الجهة 

ي عملياً أن ثمة بيئة المقابلة أي عرب الممانعة والمقاومة األمر غير المتوافر في حدوده الدنيا، ما يعن
عربية غير مالئمة النطالقتها، وبالتالي إن عملية التغطية تتطلب شروطاً ووقائع اضافية في غير ساحة 

  .عربية مشتعلة أو مهيأة لذلك كالعراق ولبنان وغزة مثالً
 وكأن فرصاً كثيرة كان آخرها المفاوضات غير المباشرة لمدة أربعة أشهر،" إسرائيل"لقد أعطى العرب ل

الهدف منها كان جلب الفلسطينيين مجدداً إلى مفاوضات مباشرة هدفها بلع وهضم بعض المطالب 
على عدم التنازل عنها، وهي صفة خاصة اتسمت بها إدارة " إسرائيل"الفلسطينية التي ما زالت تصر 

  .مع الفلسطينيين خاصة والعرب عامة" اإلسرائيلية"التفاوض 
تفاوض أمران، األول محاولة إقناع الفلسطينيين أنفسهم بأنهم غير قادرين على إن أخطر ما في عملية ال

أما األمر الثاني فهو اقتناع . الوصول إلى حقوقهم المشروعة إال بالتفاوض المباشر وبأي ظروف كانت
ال ومحاولة إقناع غيرهم بأن ال الفلسطينيين وال غيرهم قادرون على انتزاع أي موقف أو وعد " إسرائيل"

تريده هي أوالً وأخيراً، وبالتالي إن مسيرة المفاوضات ومصيرها لن يختلفا عما سبقها، تنازالت 
تقود إلى جوالت أخرى الحقة يكون هدفها أيضاً إجبار الفلسطينيين على " إسرائيلية"فلسطينية ومكاسب 

  .كون التفاوض عنها جاهزاًتقديم ما تبقى لديهم من أمور يمكن التفاوض عليها إلى أن يأتي الوقت الذي ي
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  جيمس زغبي
للسالم الذي أحيط بضجة إعالمية " أنابوليس"منذ سنوات، عندما كانت أميركا تعد العدة لعقد مؤتمر 

أما اآلن ونحن على وشك " ؤلالتفا"ولكن ليس بـ" األمل"إنني أشعر بـ: عالية، أتذكر أنني كتبت أقول
الدخول في جولة جديدة من محادثات السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، فإنني ال أستطيع حتى أن 

وإن كنت سأستمر في دعم تلك المحادثات ألنني أعرف أن عواقب فشلها " األمل"أقول إنني أشعر بـ
  .وخيمة
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 مفاجئة من قبل الرئيس أوباما وخصوصاً أنه يعرف وعقد هذه المحادثات في الوقت الراهن كان خطوة
. أن احتماالت النجاح ضئيلة، وأن الخسائر التي ستترتب على فشل المحادثات هذه المرة ستكون فادحة
  :واألسباب التي تجعل احتماالت نجاح هذه المحادثات ضئيلة، من وجهة نظري، يمكن تبيانها فيما يلي

فعلى رغم قوله هذا إال أنه . بدء هذه المحادثات بدون شروط مسبقة" جوبو"نبدأ بما قاله نتنياهو حول 
. على وجه التمويه" أولويات"وضع عدة شروط مسبقة من ناحيته حتى وإن كان قد أطلق عليها مسمى 

في نظر " بريئاً"وعلى سبيل المثال، قد يبدو إصراره على اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة مطلباً 
 األميركيين المؤيدين إلسرائيل، بيد أن المصطلح نفسه يبدو في نظر العرب مصطلحاً ملغوماً، العديد من

 في المئة من سكان إسرائيل الفلسطينيين من حقوقهم الشرعية إلى األبد، 20ألنه يعني حرمان ما يعادل 
  .كما يستبعد تماماً حق فلسطينيي الشتات في العودة إلى ديارهم

فعلى رغم أن المطالبة بذلك قد تبدو : رار نتنياهو على الحصول على ضمانات أمنيةونأتي بعد ذلك إلص
أمراً منطقّياً بالنسبة ألي أحد في الواليات المتحدة، إال أن الحقيقة هي أن نتنياهو يضع تعريفاً فضفاضاً 

ولة الفلسطينية لألمن يشمل تواجداً إسرائيلّياً في وادي األردن، ويضع قيوداً شديدة على استقالل الد
  .المقبلة، وقدرتها على السيطرة على أراضيها وعلى الخروج والدخول من حدودها

والشيء األكثر إثارة للقلق هو عجز هؤالء الذين يقولون إنهم متفائلون للغاية بنجاح المحادثات، عن 
 واقع الفلسطينيين إدراك حقيقة أن اللغة التي يستخدمونها، واإلطار الذي يقترحونه، يتجاهالن تماماً

" مهين"في أفضل األحوال، أو أنه " مبالغ فيه"وهمومهم إلى درجة تدفع لوصف تفاؤلهم هذا بأنه 
  .للفلسطينيين في أسوئها

األحياء "، و"الكتل االستيطانية"، و"تبادل األراضي"فهؤالء يوزعون المصطلحات برعونة من قبيل 
نيه تلك المصطلحات بالنسبة للفلسطينيين، ومدى تأثير كل دون أدنى إدراك لما تع" اليهودية في القدس

  .منها على تحديد األوضاع على األرض
على أنه يعني قيام " األحياء اليهودية في القدس"وعلى سبيل المثال ينظر الفلسطينيون إلى مصطلح 

احات مصادرة إسرائيل ببناء مستعمرات ضخمة وممتدة مثل تلك التي أقامتها فوق جبل أبوغنيم وفوق مس
فيعنيان في نظر الفلسطينيين " تبادل األراضي"و" الكتل االستيطانية"أما . من أراضي الفلسطينيين

االعتراف باألمر الواقع، والتغاضي عن االستيالء على أراضيهم وبناء المستوطنات عليها بما يجعل 
الذي " حق العودة"الطبع عن مصطلح هذا ناهيك ب. إنشاء الدولة الفلسطينية المستقبلية أمراً أكثر صعوبة

يرى اإلسرائيليون أنه يمثل تهديداً وجودّياً لدولتهم، في حين ينظر إليه الفلسطينيون على أنه شرط الزم 
  .ألي اتفاقية سالم

 فلسطينية سابقة مثل -وحتى إذا ما افترضنا أن الكثير من تلك المفاهيم قد نتج عن مفاوضات إسرائيلية
 غير الرسمية التي أيدتها في حينها، إال أننا ينبغي أن نعترف أيضاً بأن التوصل لتلك "جنيف"مفاوضات 

المفاهيم قد تم من خالل مفاوضات شاقة، وفي ظروف مختلفة تماماً عن الظروف الحالية، حيث لم تكن 
ل، ولم هناك جدران عازلة، كما كان عدد المستوطنين أقل من العدد الحالي بمئة ألف مستوطن على األق

يكن هناك انقسام كالقائم حالّياً في الصف الفلسطيني، عالوة على أن إسرائيل تصر في الوقت الراهن 
على أن تكون تلك المفاهيم مجرد نقاط لبدء مفاوضات من أجل الحصول على المزيد من التسويات 

  .والحلول الوسط
ن يشعر بالتفاؤل ال بل إن الشعور ولهذه األسباب مجتمعة، أجد أنه من الصعب للغاية على المرء أ

" حماس"ومع ذلك، فإنني ال أملك سوى األمل في أن تحافظ . بمجرد األمل ذاته قد يكون مطلباً عسيراً
على موقفها الحالي وال تتورط في أعمال عنف طائشة وخطرة بهدف إفساد المحادثات، كما آمل أن تلتزم 

ى ما من شأنه استفزاز الفلسطينيين مثل الشروع في أعمال حكومة إسرائيل ومستوطنوها بعدم اإلقدام عل
كما آمل، بذات الدرجة، في حالة عدم التزام الطرفين بذلك . بناء جديدة أو خلق المزيد من المصاعب لهم
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ونظراً ألن الرئيس . أن تكون الواليات المتحدة متوازنة في التدخل وممارسة الضغط على الطرفين
مصلحة األمن القومي "د هذه المحادثات، وأنه شخصّياً أعلن أن نجاحها يصب في األميركي هو الذي يري

أو خطة بديلة متقنة، في حالة ما إذا أخفقت أو تعثرت " خطة ب"فإنني آمل أن يكون قد أعد " األميركي
 على" الخطة ب"وآمل في نهاية المطاف أن تنطوي. أو الخطة األصلية في كسر الجمود الحالي" الخطة أ"

  .تفكير جديد يأخذ في اعتباره احتياجات وهموم الفلسطينيين واإلسرائيليين معاً
وقد ال تكون المبادرة األميركية الجديدة جيدة وبالتأكيد أنها ليست كاملة ولكن ينبغي أن ينظر إليها على 

ل جهد شاق أنها منصفة، وحتى بعد أن يتحقق فيها هذا الشرط سيجد الرئيس األميركي نفسه مطالباً ببذ
حتى يتمكن من بيع التسويات المطلوبة للطرفين وبناء قاعدة تأييد للسالم يمكنها أن تعيد صياغة تفاصيل 

  .المشهد السياسي مما يجعل تحقق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين أمراً ممكناً
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  هشام منّور
بالنظام المصري بتعقد حساباتها واكتسابها خصوصية ) حماس(تمتاز عالقة حركة المقاومة اإلسالمية 

تبتعد بها عن مجرد عالقة تنظيم سياسي ذي جناح عسكري بنظام سياسي يحكم واحدة من أكبر دول 
  .ي العالم العربيالمنطقة وأكثرها كثافة سكانية، ويشكل أحد أهم مراكز صنع القرار ف

لم تكن السبب الوحيد لتوتير العالقة وتأزيمها مع ) حماس(الجذور اإلسالمية لحركة المقاومة اإلسالمية 
تهيمن عليه حكومة ذات توجه إسالمي واضح " العتيد"الحكومة المصرية، فتركيا ذات النظام العلماني 

تها فك الحصار عنه، والذي أحرج الموقف القسمات في مواقفها إزاء العدوان على قطاع غزة، ومحاول
الرسمي المصري وأظهر مدى عجز عالقاته مع الكيان الصهيوني على التأثير على مجريات األحداث 

، من وجهة نظر النظام المصري، )حماس(إذ إن مشكلة . في غزة في ظل الحصار الخانق الذي تعيشه
ء معه بوصفه أحد أبرز تيارات المعارضة في تكمن في جذوره اإلخوانية التي تستحكم حلقات العدا

  .مصر
بالمقابل، وعلى الرغم من العالقة التاريخية الجيدة بين حركة حماس والنظام األردني بحكم القرب 
الجغرافي والجذور المشتركة لعناصر حركة حماس في الضفة الغربية مع أهلنا في الضفة الشرقية لنهر 

صالحها وحساباتها المتقلبة تظل تحكم العالقة بين حركة حماس األردن، إال أن أتون السياسة وم
  .واألردن

فقد أظهرت نتائج استطالع للرأي أجراه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية حول 
وتبين بعد سؤال . هي األسوأ من ناحية العالقات) إسرائيل(عالقات األردن بالدول العربية وغيرها أن 

إيران، تركيا، (نة الوطنية حول وصفهم لعالقات األردن السياسية مع دول المنطقة غير العربية أفراد العي
، تلتها إيران %95أن تركيا حازت على المرتبة األولى في وصف العالقات بأنها جيدة، بنسبة ) إسرائيل(
  %.58بـ) إسرائيل(فـ% 76بـ

بين األردن وعدد من الدول والحكومات العربية، ولدى سؤال أفراد العينة حول وصفهم للعالقة السياسية 
وكان تقييم . وصفت الغالبية العظمى منهم العالقة بين األردن وهذه الدول والحكومات بأنها جيدة جداً

من المستجيبين العالقة بين الدولتين % 68العالقات بين األردن والسعودية في المرتبة األولى، إذ قيم 
، ثم مصر %49.2، فسورية %50.4ت السلطة الفلسطينية بالمرتبة الثانية وجاء. بأنها جيدة جداً

  %.24، وحازت حماس على المرتبة األخيرة بـ%36، فالعراق 48.1%
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الذين وصفوا % 35أما فيما يتعلق بسوء العالقات فقد حازت حركة حماس على المرتبة األولى بـ
وكانت أقل نسبة في وصف العالقة %. 13 العراق بـالعالقات بأنها سيئة نوعاً ما أو سيئة جداً، يليها

  %.1بالسوء مع السعودية، حيث لم تتجاوز النسبة 
وعند سؤال أفراد العينة حول درجة دعم الدول والحكومات العربية للمصالح الوطنية األردنية، حازت 

، %53فمصر بـ، %61، تلتها سورية بـ%81السعودية على المرتبة األولى لدرجة الدعم بنسبة بلغت 
وحازت حماس على المرتبة األخيرة % 42فيما حازت السلطة الفلسطينية على المرتبة ما قبل األخيرة بـ

  %.32بـ
تأزم العالقة واحتقانها بين كل من حركة حماس من جهة، ال سيما بعد تشكيلها للحكومة في غزة، وبين 

وجذوره إلى تباعد المواقف السياسية كل من النظامين المصري واألردني قد يرجع في بعض أسبابه 
بينهما والتزام كل فريق بخط سياسي معين، إال أن المصالح الوطنية العليا، والتزام الجميع بقضية 
فلسطين وحقوق شعبها والمقدسات العربية واإلسالمية الرازحة تحت نير االحتالل، وتأمين عودة 

نوات الشقاء، وغيرها من القضايا الجوهرية تفترض الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن س
من الجميع توحيد المواقف وتعاضد الجهود للوقف في وجه التعديات السياسية واليومية للعدو الصهيوني، 

  .والتوحد...وهي قضايا وملفات تستلزم الكثير من التنسيق والتشاور
  29/8/2010، موقع فلسطين أون الين
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