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 وتقسيم القدس الشرقية وتأجير المستوطنات "إسرائيل"رفض االعتراف بيهودية ن :عباس .1
 يفلسطينالرئيس ال ، أنام هللار  من، 88/8/4982، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( ذكرت

إن مدة المفاوضات تسعة أشهر، وبعدها نحن أحرار فيما نفعل، المدة ليست مفتوحة بل " قالمحمود عباس،
محددة، وموقفنا المجمع عليه ليس سرا وكتبنا فيه رسائل، وغدا هنالك اجتماع للجنة المتابعة العربية مع 

تلة عاصمة دولة فلسطين، ومن دون هذا ال يوجد حل، وال أحد جون كيري، وسيتم إبالغه بأن القدس المح
 ."مخول أن يوقع
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من دون "وأضاف أمام وفد شعبي من القدس، خالل لقائه بهم بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، اليوم السبت، 
فضون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين لن يكون هناك سالم بيننا وبين إسرائيل، سمعت اليوم أنهم ير 

ذكر القدس في أية محادثات أو مفاوضات، فليقولوا ما يقولون ما لم تكن القدس مذكورة بالقلم العريض 
وأضاف أن القدس ليست أبو  ."الواضح أنها عاصمة دولة فلسطين فلن يكون معهم سالم وليسمعوا هذا

ل العاصمة هنا وهناك، ديس، لكن أبو ديس جزء من القدس، وكالمنا مفهوم ألننا نسمع كالما كثيرا حو 
 .2091العاصمة في القدس وما حولها، العاصمة في القدس التي احتلت عام 

نقول للعالم، الفلسطينيون لن يركعوا، وهذا ليس كالما في الهواء، عندما قلنا لن نركع، وقفنا وصمدنا "وتابع: 
ن نحقق ما نريد، وأكد أننا هنا وصبرنا نحن فعال شعب أيوب، ومستعدون أن نصبر، لكن في النهاية ال بد أ

صامدون في القدس والضفة الغربية وغزة والخارج وكل مكان، وسنحصل على هذا الحق بصمودنا وشبابنا 
 وشاباتنا.

هنالك جزء من شعبنا يعاني خاصة في اليرموك، نحن اتبعنا " عباسوحول أوضاع شعبنا في اليرموك، قال 
ال نتدخل في شؤونها وأهل مكة أدرى بشعابها، وما حصل في ليبيا سياسة أننا ضيوف في الدول العربية و 

ومصر وتونس وسوريا كان موقفا واحدا موحدا، وكافة فصائل المنظمة على نفس الموقف، ال نريد التدخل 
ألننا نعي نتيجة التدخل، وكانت األشهر األولى هادئة على جميع المخيمات وفيها، حتى أن أشقاءنا 

يلجأون للمخيمات وهذا أمر طبيعي من حقهم علينا استقبالهم، لكن سرعان ما لعبت األيدي السوريين كانوا 
القذرة المستأجرة في المخيمات، يدخلون من دون أي سبب سوى أنهم مستأجرون، ما أدى اآلن إلى أنه 

 ."هجر الكثير ويعاني الكثير من سوء األوضاع في المخيمات
لك من يسمون أنفسهم مقاومة، أية مقاومة هذه؟ من تقاوم ومن موضوع اليرموك واضح، هنا"وتابع: 

تحارب؟ من دخل المخيمات خونة للقضية ولشعبنا، ال عالقة لنا بما يجري رغم أننا ال نتأثر فقط، بل نتألم 
لما يحدث في أي بلد عربي، لكن ال دخل لنا في هذه المشاكل واألحداث إن لم تكن لدينا كلمة خير 

ذا  أراد الفلسطينيون أن يقاتلوا، معروف أين يقاتلون وليس في اليرموك، كنا نتمنى على فلنصمت، وا 
الجماعات المسلحة أن يبعدوا عن المخيمات لكن المبلغ المدفوع لهم أكبر من الخروج من المخيم، علينا 

 ."مساعدة أهلنا هناك ألنهم جزء منا
لدفعة الرابعة، وبعدها ستكون لنا جوالت أخرى في ا 44وحول قضية األسرى، قال: سيخرج أسرى أهالي الـ

إذا قرروا أن يربطوا بين األسرى واالستيطان فنحن في حل مما التزمنا "وتابع:  ."ليتنسم األسرى نسيم الحرية
 ."به، إذا فسخ أحد األطراف العقد فمن حق الطرف اآلخر فسخه

ات والمصالحة، هذا شيء وهذا شيء، إنه ال يوجد تناقض بين المفاوض"وحول موضوع المصالحة، قال: 
 ."وقلنا للجميع إنه ال عالقة بين الجهتين، وطلبنا المصالحة قبل البدء في المفاوضات ولم يحدث أي شيء

بعاد غزة عن الضفة هو إنهاء لوحدة "، "حماس"وتابع مخاطبا  تعالوا للمصالحة ألنها مصلحة وطنية، وا 
طين وعلينا أن نستعجل في المصالحة لنحافظ على وحدة التراب والشعب، إن غزة جزء من أرض فلس

ماذا نستفيد من هذا البعد والفرقة؟ ال شيء، بل تتضرر قضيتنا من سيئ إلى "وتساءل الرئيس:  ."الشعب
أسوأ، المصالحة واضحة ال شروط أو أي شيء، ما تم االتفاق عليه ينفذ فقط في الدوحة والقاهرة، وليكفوا 

ضغوطا، ألنهم يعرفون وغيرهم أننا ال نخضع للضغوط، ألن مصلحتنا المصالحة عن القول إن علينا 
 ."وسنتبعها
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وشدد على أن من يريد المصالحة يستعد لها، ونحن مستعدون فورا بأن نشكل حكومة انتقالية من الكفاءات 
العالم، ويقولون أبو  وأن نعلن عن موعد االنتخابات، ويعلم العالم أننا أدرنا انتخابات ال يوجد أنزه منها في

سرائيلي، لماذا إسرائيل ال تريد المصالحة؟ يعتبر سؤاال كبيرا، وأميركا نفس  مازن عليه ضغط أميركي وا 
 ."الشيء، لكن نحن نقول لهم تفضلوا للمصالحة

نحن ال نغوى الموت، لكن مرحبا بالشهادة إن حصلت، على القدس "وحول مدينة القدس، قال الرئيس عباس 
عندما نتفق على الحل، األرض الفلسطينية والسماء والحدود "وأضاف،  ."أبطال وأحرار بالماليين رايحين

تكون تحت السيادة الكاملة لفلسطين، نأخذ حدودنا وال يوجد شيء نؤجره، وال أحد يستطيع أن يضحك 
منذ سنتين، إذا لم هذه قصة لم نسمعها في الماضي إال "وحول نغمة الدولة اليهودية، قال سيادته  ."علينا

تعترفوا بيهودية الدولة فال حل، ولن نعترف، ولن نقبل ومن حقنا أال نعترف بيهودية الدولة، لدينا حجج كثيرة 
وأسباب كثيرة تمنعنا من ذلك وقدمناها إلى إسرائيل، مصيبتهم معنا أننا نعرف عنهم أكثر منهم ونعرف 

 ."ما نطالب به 91شيء نحفظه ولن نقبل بيهودية الدولة وحدود التاريخ والجغرافيا، وما نعرفه نتكلم به، كل 
وأكد الرئيس عباس أن حق العودة خيار شخصي، ال تملك السلطة وال الدولة وال المنظمة وال أبو مازن وال 
القادة يحق لهم أن يحرموا شخصا من حقه في العودة، قد تكون هنالك خيارات وعلى الالجئ أن يختار، 

وتفاصيل أخرى، لكن حتى األب ال يستطيع أن يتنازل عن حق أوالده، ُيسأل الشخص، ألن هنالك تعويض 
 هذا الموضوع حق شخصي.

كشف عن ، أن عباس احمد رمضانعن مراسلها رام هللا  من،  84/8/4982، المستقبل، بيروت وأضافت
بية لوزير الخارجية األميركي فحوى الرسالة العربية التي ستتسلم من قبل وزراء خارجية لجنة المتابعة العر 

 حون كيري خالل االجتماع الذي سُيعقد اليوم في العاصمة الفرنسة باريس.
وقال "إن الرسالة توضح الموقف العربي والفلسطيني حيال أربعة قضايا، وهي ال اعتراف بيهودية إسرائيل، 

عسكري أو استيطاني في الضفة وال سالم من دون عودة القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وال تواجد 
الغربية وخصوصًا في األغوار بعد إنهاء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية على جميع األراضي التي احتلت 

، وأي حل لقضية الالجئين سيكون على أساس مبادرة السالم العربية القائل بحل عادل ومتفق 2091عام 
 ".204عليه على أساس قرار مجلس األمن الدولي 

كما كشف عن أن إسرائيل أعلنت مؤخرًا "انها فعليًا ال تنوي إخالء أي مستوطنة، حيث طلبت استئجار 
األراضي التي تقام عليها المستوطنات خارج الكتل االستيطانية التي ستشمل بتبادل األراضي بين الجانبين 

خيرًا موضوع االستئجار ما يعني في الحل النهائي، والباقي من المفترض تفكيكه، غير أن إسرائيل طرحت أ
 أنها تريد االحتفاظ بجميع المستوطنات داخل وخارج الكتل االستيطانية".

 
 النونو: تيار متنّفذ في "فتح" يعمل على وأد كل جهد لبدء المصالحة .4

حذرت الحكومة الفلسطينية في غزة من تيار متنفذ في حركة "فتح" يسعى لتخريب كل جهد لبدء : غزة
 ة.المصالح

قيام أجهزة  -في تصريح مكتوب-واعتبر طاهر النونو المستشار اإلعالمي لرئاسة مجلس الوزراء في غزة 
أمن السلطة في رام هللا باعتقال شقيق الشهيد المهندس يحيى عياش كبير المهندسين العسكريين لحركة 

شرفة والمنظمة الحتفال حماس المقاومة اإلسالمية "حماس" في ذكرى اغتياله ومن قبلها اعتقال الهيئة الم
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بذكرى انطالقتها في نابلس "إشارات واضحة الى أن هناك تيارا متنفذا في حركة "فتح" يعمل على وأد كل 
 جهد من شأنه بدء تنفيذ اتفاق المصالحة".

وقال: "بدأ هذا التيار بإطالق تصريحات ضد المصالحة منذ اللحظة األولى إلعالن رئيس الوزراء إسماعيل 
نية عن خطوات خلق أجواء تصالحية، ثم جاءت هذه االعتقاالت لتشير بوضوح إلى الجهة التي تريد ه

وأضاف مستشار هنية: "إننا لن نسمح لمجموعة استفادت من االنقسام وارتبطت  تدمير المصالحة".
نهاء االنقسام،  وسنواصل مصالحها باالحتالل أن تستمر في تدمير كل جهد من شأنه إحياء المصالحة وا 

 فعال عام تجسيد المصالحة". 1024الجهود التي أعلن عنها رئيس الوزراء كي يصبح العام 
88/8/4982، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 على اتفاق سري؟  "سرائيل"إهل توقع السلطة و .3

لدولة تتزاحم األخبار المتعلقة بملف عملية التسوية ما بين السلطة الفلسطينية وا: أحمد المصري - غزة
العبرية، والسيما مع الحراك األمريكي المكثف ما بين الجانبين، للخروج باتفاق مرحلي على العديد من النقاط 

  والجوانب المفصلية.
المحلل السياسي مصطفى الصواف، رأى أن توقيع السلطة في رام هللا، التفاق سري مع االحتالل "أمر 

عتادت على السرية في التفاوض، وعدم إعالن كل ما يدور على متوقع"، والسيما وأنها والحديث للصواف، ا 
وقال الصواف لـ"فلسطين": إن جهات عدة تتحدث عن مباحثات  طاولة المفاوضات للشعب الفلسطيني.

سرية، وقنوات بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو برعاية أمريكية، 
 وفد السلطة المفاوض صائب عريقات.غير التي تجري مع رئيس 

وأوضح أن ما يتم تداوله في وسائل اإلعالم يتحدث عن ما يطرحه "كيري" هو المشروع اإلسرائيلي الذي 
عرضه نتنياهو في خطاب بار ايالن يوم توليه الحكومة السابقة، مبديا اعتقاده بأن السلطة لو انزلقت في 

سعة فإنها ستكتب "شهادة وفاة لحياتها السياسية" سواء كان التوقيع هذا المسار ووقعت على نقاط "كيري" الت
 سريا أم علنيا.

وبين أن االتفاق السري من شأنه أن يجنب السلطة أي حراك شعبي عارم ضدها، في وقت يخشى قادتها 
ن العلن في مثل هذه األمور، إلى أن يتم مفاجأة الشعب باتفاق تحت أمر الواقع، مشددا على أن ذلك ل

وذكر الصواف أن ما يعرضه كيري "اتفاق كارثي"، على حقوق الفلسطينيين، ويفقدهم  يكتب له النجاح.
الحقوق السياسية والسيادية، والسيما بعد السيطرة على منطقة األغوار، وتبادل األراضي داخل المثلث 

 بمناطق استيطانية في الضفة، والسيطرة على مدينة القدس.
88/8/4982، فلسطين أون الين  

 
 بتدخل دولي إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك يطالبالحمدهللا  .2

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدهللا  امس بتدخل دولي لفتح ممرات إنسانية : وكاالت –عواصم 
لسطيني مشترك إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك السوري. وحذر الحمد هللا في بث إذاعي ف

تضامنا مع مخيم اليرموك، من  مواجهة الالجئين بالمخيم خطر الموت جوعا بفعل نقص اإلمدادات 
وشدد الحمد هللا، على مطالبة أطراف الصراع الداخلي في سوريا بضرورة  تحييد  الغذائية  والطبية.
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زمة وممارسة عقوبات إنسانية المخيمات الفلسطينية والنأي عن الالجئين فيها عبر وقف إقحامهم في  األ
 بحقهم.

أخيرا، من مواجهة الفلسطينيين  "االونروا"وحذرت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 الموت جوعا بسبب محدودية الطعام واإلمدادات الطبية. في مخيم اليرموك خطر

84/8/4982، الدستور، عّمان  

 
 يران بعد ثالث سنوات من االنقطاعإالعالقات الطبيعية مع  حماس تعلن عودة: الغارديان .3

يران إلحياء العالقات من جديد، بعد ثالث سنوات  ”:راي اليوم“لندن ـ  تجري حاليا محاوالت بين حماس وا 
من االنقطاع، بسبب رفض الحركة اإلسالمية دعم النظام السوري في أزمته مع المعارضة، إضافة إلى 

 ني منه بعد نهاية عهد اإلخوان المسلمين في مصر.االنعزال الذي تعا
وقالت صحيفة الغارديان في تقرير لها السبت ان هذه المحاوالت ستؤدي إلى إثارة غضب الواليات المتحدة 

سرائيل، اللتان رحبتا سابقا بضعف العالقات بين الجهتين. وقال طاهر النونو، مساعد رئيس  األمريكية وا 
عيل هنية: العالقات بيننا اآلن بدأت تعود لطبيعتها، وعودتنا إلى نقطة ما قبل األزمة الحكومة المقالة إسما

 السورية باتت قريبة جدا.
يران والتي ا  علن قبل ايام استئناف العالقة بين حماس و أ وكان القيادي في حركة حماس محمود الزهار، 

 كانت قد تأثرت منذ خروج قيادة الحركة من دمشق العام الماضي.
84/8/4982، أي اليوم، لندنر   

 
 : اإلعالم المصري يكذب ويناقض نفسهزهريأبو  .6

ســامي أبــو زهــري، مطالبتــه لوســائل اإلعــالم  د.جــدد النــاطق باســم حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس : غــزة
المصـــرية بـــالتوقف عـــن مهاجمـــة الحركـــة ووقـــف المخططـــات واألعمـــال المشـــبوهة التـــي ال يســـتفيد منهـــا إال 

 ل الصهيوني.االحتال
وكانــت صــحيفة "الــوطن" يالمصــريةن زعمــت أن الــدكتور محمــود عــزت يتنقــل فــي قطــاع غــزة مــا بــين فنــدق 
الهالل بخانيونس والبيتش بغزة، بينما زعمـت "الدسـتور األصـلي" فـي خبرهـا فـي اليـوم نفسـه أن عـزت موجـود 

 في مقر احتجاز الجندي شاليط.
ن أن هـذا 2-22ركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنـه، السـبت يوأكد أبو زهري في تصريح صحفي وصل "الم

التناقض بين وسائل اإلعالم المصري يكشف كذب هذه االدعاءات وأن كل ما يـروج ضـد حركـة حمـاس هـو 
 يض ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته.ادعاءات وفبركات كاذبة ال أساس لها وتأتي في سياق حملة التحر 

"اليــوم الســابع" أن كتائــب القســام لهــا عالقــة باغتيــال الرائــد محمــد مبــروك  وشــدد علــى أن مــا زعمتــه صــحيفة
وحـادث تفجيـر مديريـة أمـن الدقهليـة هـو كـذب وتخريـف ال أسـاس لـه، خاصـة وأن وزيـر الداخليـة ذكـر بشـكل 

 محدد اسم مرتكب تفجير الدقهلية وهو شاب مصري.
88/8/4982، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 

 ومسؤول عن قتل الرئيس عرفات رممج: شارون الرجوب .7
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أعلنت إسـرائيل رسـميا، أمـس، وفـاة رئـيس وزرائهـا األسـبق ارييـل شـارون فـي مستشـفى : كفاح زبون - رام هللا
عامـا، بعـد ثمـاني سـنوات مـن دخولـه فـي  49الطبي في تل هشومير قرب تل أبيب، عـن عمـر ينـاهز  "شيبا"

 غيبوبة كاملة، بسبب سكتة دماغية.
لســلطة الفلســطينية فــورا علــى وفــاة شــارون، لكــن القيــادي البــارز فــي حركــة فــتح جبريــل الرجــوب، ولــم تعقــب ا

إنـه مجـرم بحـق شـعبنا، ". وقـال: "المجـرم"وأحد مساعدي الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس، وصـف شـارون بــ
 ."وقاتل ومسؤول عن قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات

84/8/4982الشرق األوسط، لندن،   
 

 وفاة شارون "لحظة تاريخية" للشعب الفلسطيني  :حماس .1
األسـبق  اإلسـرائيلي"حماس" يوم السبت أن وفاة ارييل شارون رئيس الـوزراء  اإلسالميةأعلنت حركة المقاومة 

 "لحظة تاريخية" للشعب الفلسطيني، معتبرة أن شارون "مجرم قاتل".
ــة "فــرانس بــر  س" إن "شــعبنا الفلســطيني يعــيش لحظــات وقــال ســامي أبــو زهــري المتحــدث باســم حمــاس لوكال

 تاريخية برحيل هذا المجرم القاتل الذي تلطخت ايديه بدماء شعبنا الفلسطيني وقياداته".
وأضـــاف أبـــو زهـــري أن "وفـــاة شـــارون بعـــد ثمانيـــة أعـــوام مـــن الغيبوبـــة تعتبـــر ايـــة مـــن ايـــات هللا وعبـــرة لكـــل 

 الطواغيت".
88/8/4982فلسطين أون الين،   

 
 أزمة الجوع في مخيم اليرموك ال تطال سوى ألف شخص فقط :القيادة العامة -شعبية الجبهة ال .0

"القيادة العامة" في الضفة الغربية، حسام عرفات، أن  -أكد مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : رام هللا
سـًيا"، مشـيًرا إلـى أنهـا األزمة اإلنسانية في مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين "يتم تضـخيمها واسـتغاللها سيا

 "تطال قرابة ألف شخص فقط ممن يقطنون المخيم"، حسب قوله.
واعتبــر عرفــات فــي تصــريحات خاصــة لـــ"قدس بــرس" أن "أزمــة مخــيم اليرمــوك بــدأت منــذ ســيطرة الجماعــات 
المســلحة علــى مخــيم اليرمــوك"، والــذي اعتبــره خاصــرة لدمشــق، حيــث أن النظــام الســوري يبــدي مخاوفــا مــن 

 رة الثوار على العاصمة دمشق عن طريق سيطرته الكاملة على مخيم اليرموك.سيط
مــن قــاطني المخــيم حالًيــا مــن المســلحين وعــائالتهم ال تعــاني أي مشــاكل إنســانية  % 40وأضــاف عرفــات "

ويصـل الـيهم الطعـام والـدواء عبـر منافـذ خاصــة بهـم، وأن األزمـة اإلنسـانية والتـي يجـري تضـخيمها والمتــاجرة 
شــخص مــن قــاطني المخــيم فقــط، ويخضــعون  2000إلــى  300معانــاة أصــحابها سياســًيا تطــال مــا بــين فــي 

 لسيطرة المسلحين ويعيشون تحت سطوتهم"، حسب وصفه.
وحول التقارير الواردة من مخيم اليرموك بدمشق والتي تشـير الـى مقتـل أربعـين الجًئـا فلسـطينًيا بسـبب الجـوع 

ـــادي فـــي "ال ـــر القي ـــافع اعتب ـــى أن األزمـــة ال تشـــمل الجميـــع، والجف ـــى مؤشـــر عل قيـــادة العامـــة" أن "عـــدد القتل
ال لكان العدد أكبر من ذلك"، حسب قوله.  ومحصورة في مجموعة قليلية من الفلسطينيين، وا 

وعرض مسؤول القيادة العامة في األراضي الفلسطينية خروًجا امًنا لكافة المدنيين الفلسطينيين ومن عـائالت 
المخــيم، والتوجـــه لمراكــز اللجـــوء المقامــة علـــى مــدخل المخـــيم وهــو مـــا وافقــت عليـــه الفصـــائل المســلحين فـــي 

 الفلسطينية باستثناء مجموعات القاعدة و"داعش"، حسب ادعائه.
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وتوقــع عرفــات ان يســتمر الوضــع القــائم فــي مخــيم اليرمــوك بــأوامر خارجيــة للمســلحين لحــين انعقــاد مــؤتمر 
 "، كما قال.1"جنيف 

88/8/4982، قدس برس  
 

 المجاهدين": خطة كيري مرفوضة وعلى الفصائل العمل لوقف المفاوضات حركة" .89
دعت "حركة المجاهدين" الفصائل الفلسطينية إلى رفض وزير الخارجيـة األمريكـي جـون كيـري، والعمـل علـى 

 وقف المفاوضات الجارية بين السلطة واالحتالل اإلسرائيلي عبر إجماع وطني.
شريعة االمين العام للحركة في تصريح مكتوب له أن المقاومة المسلحة هـي الخيـار الوحيـد  أبوواعتبر اسعد 

للشعب الفلسطيني لتحرير أرضه، مشيًرا إلى أن هذا الخيار "المقاومة المسلحة" هو خيار الشعب الذي التـف 
 حول.

لشعب الفلسطيني يقضي إلى ورفض أبو شريعة مبدأ تبادل األراضي المقترح، الذي عده بمثابة "نكبة جديدة ل
 م وضمهم ألراضي الضفة المحتلة".2044ترحيل ما تبقى من الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 

88/8/4982، فلسطين أون الين  
 

 االنفرادي الشيخ أبو الهيجاء للعزل القيادي بحماس يعيد االحتالل .88
" الشـيخ جمـال أبـو الهيجـاء وأعادتـه للعـزل قمعت إدارة السجون الصـهيونية القيـادي فـي حركـة "حمـاس: جنين

 االنفرادي بذريعة ممارسته أنشطة داخل السجن.
وقالت مصادر في سجون االحتالل إن قرار عزل الشيخ جمال أبو الهيجاء تزامن مع قرار عـزل القيـادي فـي 

قيــام القيــاديين كتائــب القســام إبــراهيم حامــد وتــم بتوصــية مــن جهــاز مخــابرات االحــتالل الشــاباك الــذي تــذرع ب
 بأنشطة داخل السجن تضر بأمن االحتالل.

وكــان الشــيخ جمــال قــد خــرج مــن العــزل قبــل عــام ونصــف بعــد تســع ســنوات فــي العــزل االنفــرادي وذلــك إثــر 
 معتقال من العزل االنفرادي. 24إضراب األسرى الشهير الذي أفضى لخروج 

88/8/4982، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 الضابط "المتمرد والكذاب" ومرتكب الجرائم وصقر االستيطانوفاة شارون...  .84

مات أريئل شارون، أحد أبرز الوجوه في تاريخ الدولة العبرية الذي تداخلت حياته : اسعد تلحمي –الناصرة 
بتاريخ دولته منذ اغتصاب فلسطين وتأسيس الدولة العبرية وحتى يومه األخير واعيًا، قبل ثماني سنوات 

 عامًا. 43غيبوبة جراء جلطة دماغية لم يفق منها، لُتعلن وفاته الرسمية أمس عن عمر حين غط في 
ويمّيز اإلسرائيليون بين شارون العسكري المشاكس غير المنضبط العاصي على أوامر رؤسائه من جهة 

طرفًا راعيًا ومنفذ جرائم تكاد ال تحصى بحق الفلسطينيين والعرب، وشارون الذي بدأ حياته السياسية صقرًا مت
إلى أن أصبح رئيس حكومة لنحو خمس سنوات  2091لالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

يانفصل خاللها عن حزبه "ليكود" وأسس حزب كديمان حّلقت فيها شعبيته إلى رقم لم يعرفه أي من أسالفه، 
 غوريون.ربما باستثناء أول رئيس للحكومة ومؤسس الدولة العبرية ديفيد بن 

وخالل حياته العسكرية والسياسية الممتدة على أكثر من نصف قرن كان شارون "مثار جدل" بين 
اإلسرائيليين وفي فترات معينة "شخصية منبوذة" في العالم ولدى غالبيتهم خصوصًا بعد إقحام إسرائيل 
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يم بيغين ليوسع نطاق بتضليله رئيس حكومته في حينه مناح 2041كوزير للدفاع في حرب على لبنان عام 
بكلفة أكثر  1000ساعة حتى بيروت وليبقى الجيش محتاًل للبنان حتى عام  44كلم و 40الحرب المحددة لـ

 من ألف جندي قتيل.
ودفع شارون ثمن مسؤوليته عن مجزرة "صبرا وشاتيال" بتنحيته من منصبه، ليواصل نشاطه السياسي من 

ض بالشيطانية انعكست في عدائه المتواصل للفلسطينيين والعرب خالل مواقف يمينية متطرفة وصفها البع
 عمومًا واهتمامه بتوسيع االستيطان حتى من دون استئذان الحكومة فُعرف "أبو االستيطان".

وخالل السنوات الالحقة أعطى شارون األوامر لمرؤوسيه بتنفيذ عمليات عسكرية من دون أن يتلقى الضوء 
رف بالمتمرد و "الكذاب"، خصوصًا بعد أن وّرط جنوده في عمليات فاشلة حاول األخضر لها من رؤسائه فعُ 

 نفيها.
، "ألون 2014وكان شارون المشارك األبرز في إقامة أول مستوطنة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

عيينه وزيرًا موريه" ليطلق يده في بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة خصوصًا بعد ت
 للزراعة واالستيطان.

 84/8/4982، الحياة، لندن
 

 اإلقليميةخطر من عرفات فيما يتعلق بيهودية الدولة ويحمي حماس من الضغوط أ عباس: "يلئسرا"إ .83
اتهمت مصادر اسرائيلية مساء اليوم الرئيس الفلسطيني عباس بتحريض الفلسطينيين على : القدس المحتلة

 ر على طريق سلفه الرئيس الراحل ياسر عرفات.مواصلة العنف والسي
ونقلت اذاعة جيش االحتالل عن مصادر سياسية قولها ان عباس يرفض االعتراف باسرائيل كدولة يهودية 
ما يعني انه ينزع االساس الذي قامت عليه هذه الدولة في تساوق مع مواقف حماس والمتشددين 

ي كافة القضايا المطروحة للتفاوض حاليا والي يهدد بفشل الفلسطينيين فيما يبدي تصلبا غير مفهوم ف
 جوالت وزير الخارجية االميركي الحالية.

وزعمت المصادر ان الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات كان مستعدا لمناقشة كافة القضايا بما فيها يهودية 
وشرعيتها منوهة الى ان السلطة الفلسطينيين تطرفا فيما يتعلق بصبغة الدولة  أكثرالدولة اما عباس فيعتبر 

 تبذل جهودا جبارة لنزع شرعية اسرائيل في المحافل الدولية.
واضافت ان عباس يحاول اعطاء شرعية لحماس وحمايتها من الضغوط االقليمية ويقدم هدية للمتطرفين 

تي تعاني فيما ال تتخذ سلطته اجراءات حقيقة لمنع االرهاب ومحاربة التحريض في وسائل االعالم وال
 متواصلة.اسرائيل من نتائجه يوميا عبر عمليات ارهابية 

ان التاريخ سيثبت ان ال شريك فلسطيني  أمسوزير الخارجية االسرائيلي ليبرمان مساء  أكدمن جهته 
لمحادثات السالم مشككا في تكثيل عباس لكافة الفلسطينيين. وقال ليبرمان انه يجب اعطاء فرصة لوزير 

 ميركي رغم عدم جدية الفلسطينييين في التوصل الى سالم حسب زعمه.الخارجية اال
 88/8/4982، وكالة سما اإلخبارية

 
 

 لبيد وبيرتس ينتقدان إصرار نتنياهو على مواصلة االستيطان .82
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وحدة استيطانية جديدة  2400انتقد وزراء إسرائيليون قرار الحكومة اإلسرائيلية ببناء : رام هللا ـ احمد رمضان
لضفة الغربية والقدس المحتلة، محذرين من عزلة متزايدة إلسرائيل وتدمير عملية السالم مع الجانب في ا

 الفلسطيني.
وحذر وزير المالية اإلسرائيلي يائير لبيد، نتنياهو من أن بناء المزيد من المستوطنات "سيؤدي الى عزلة 

 ائيل" على حد قوله.متزايدة حيث أن المجتمع الدولي بدء صبره ينفذ من تصرفات إسر 
وقال لبيد في مقابلة خاصة مع صحيفة "يديعوت احرنوت" إن "الوضع السياسي أصبح خطيرًا، محماًل 

وحدة استيطانية جديدة، وموضحًا "أن العملية  2400نتنياهو مسؤولية تبعات ما سيجري جراء إعالن بناء 
ب هو الجلوس على طاولة المحادثات حيث أن السياسية، ال تتطلب بناء المزيد من المستوطنات، بل المطلو 

 أي اتفاق سياسي من شأنه أن تستفيد منه إسرائيل شعبًا وحكومة".
وأوضح أن "هناك استياء واضح من المجتمع الدولي والواليات المتحدة إزاء حكومة نتنياهو، حيث هددت 

ابية إضافية حال فشل المفاوضات أوروبا إسرائيل من استمرار بناء المستوطنات، وأنها ستتخذ إجراءات عق
 مع الفلسطينيين والذي سببه سيكون االستيطان".

وقال إن "جمعية األكاديميين األميركيين أخذت قرار بمقاطعة إسرائيل أكاديميًا، ونحن ال نعرف ما ستحمله 
 ".األيام المقبلة من مقاطعات إضافية وعقوبات، وعلى نتنياهو إدراك خطورة الوضع وليس تجاهله

وأضاف أن "إعالن بناء وحدات استيطانية جديدة ليس بالمفيد، وسيجعل العملية السياسية أكثر تعقيدًا"، 
متسائاًل ما هو الهدف من إعالنات البناء في وقت تجري فيه محادثات جدية، ويطمح كيري للوصول الى 

 اتفاق سياسي قريب".
"أن إعالن إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في  وزير البيئة اإلسرائيلي عمير بيريتس، رأى من جهته،

وأضاف: "أن إعالنات البناء  الضفة والقدس، لن تبعث األمل، وليست في مصلحتها على الصعيد الدولي".
ال لزوم لها، وتهدد عملية السالم والعالقات مع الواليات المتحدة والمجتمع الدولي"، منبهًا إلى أنه "اذا كان 

لحة بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، فعليها عدم طرح بناء وحدات جديدة"، ومشيرًا الى أن إلسرائيل مص
 "البناء في المستوطنات يعرض مكانة إسرائيل الدولية للخطر".

 84/8/4982، المستقبل، بيروت
 

 خسائر اقتصادية فادحة "إسرائيل"المقاطعة األوروبية تكبد : الثانية العبريةموقع القناة  .83
أظهرت تقارير صحفية، أن المقاطعة األوروبية المتصاعدة للمنتجات اإلسرائيلية بدأت تكبد : تل ابيب

 االقتصاد اإلسرائيلي خسائر فادحة على مستوى الصادرات.
 1025ووفقا للتقرير الذي نشره موقع القناة العبرية الثانية، نقال عن وكالة "اسوشيتدبرس"، فإنه خالل عام 

من الصادرات الزراعية التي يتم تصديرها عبر وادي األردن فقط،  %24فاض كبير بنسبة كان هناك انخ
مبينا التقرير أن بريطانيا والدول االسكندفانية تسببت بالضرر األكبر واألعظم لالقتصادي اإلسرائيلي الذي 

 وروبي للمقاطعة.أن يزداد سوءا مع انضمام جميع دول االتحاد األ 1024من المتوقع خالل مع بداية عام 
، وخاصًة من الفلفل والتين والعنب 1025وحسب التقرير، فإن أرباح المزارعين خالل العام الماضي 

مليون دوالر فقط. وقال رئيس المجلس اإلقليمي لغور األردن "دافيد  10واألعشاب قد وصلت إلى نحو 
ال نبيع أي شيء في األسواق األوروبية الهياني" أن األضرار باتت هائلة وأنها وصلت إلى نقطة أننا نكاد 

 الغربية.
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ألف دونم زراعي، ويصل العائد المالي من الزراعة وخاصًة من  31مستوطنة، تصل إلى  12وأضاف "لدينا 
دوالر أميركي سنويا، ولكن منذ المقاطعة األوروبية  2.1مليون شيكل أي ما يعادل  900التصدير إلى نحو 

مليون دوالر  14.9مليون شيكل أي نحو  200ناك انخفاض في الدخل بنحو بدأنا نتأثر بشكل كبير وه
 أميركي سنويا، ومن المتوقع أن نتضرر أكثر خالل العام الجديد".

إلقناع المنظمات األوروبية لمقاطعة البضائع  1003ويشير التقرير للنشاطات الفلسطينية التي بدأت عام 
نه خالل سنوات عديدة نجحت الدبلوماسية اإلسرائيلية بالتصدي لتلك اإلسرائيلية القادمة من المستوطنات، وأ

 1022المحاوالت الفلسطينية التي جاءت أساسا من الدول االسكندفانية وبريطانيا قبل أن تعود مع بدء عام 
وتطال العديد من األسواق الهامة في دول أوروبا حيث بدأت عمليات مقاطعة منتجات المزارعين من أي 

 ة.مستوطن
وفي حين تحاول الحكومة اإلسرائيلية التقليل من حجم الخسائر وتأثير المقاطعة األوروبية، يؤكد مستوطنون 

 من المزارعين بأن المقاطعة لها تداعيات اقتصادية كبيرة وتسببت لهم بخسائر فادحة.
نوات األخيرة على بيع وتقول المزارعة "نيفا بنزيون" من سكان مستوطنة نتيف هغداد، أنها اعتادت خالل الس

من منتجاتها الزراعية ألسواق أوروبا الكبيرة وخاصًة في بريطانيا، إال أن حركة البيع انخفضت خالل  40%
العامين األخيرين وبدأت تقترب من الصفر وأن ما تبيعه اآلن غالبيته يذهب إلى دول أوروبا الشرقية وروسيا 

 المتوقع أن ينخفض في حال ازدادت المقاطعة الدولية. من إنتاجها فقط ومن %40ويصل فقط إلى نحو 
ويقول التقرير أن هذه المشكلة للمزارعين تأتي في غمرة الجدل المتزايد في إسرائيل حول تداعيات فشل 
العملية السياسية الجارية بوساطة أميركية، والتي يحاول فيها وزير خارجيتها "جون كيري" بالتوصل التفاق 

 ريضة للتوصل التفاق سالم مستقبال ولكن الفجوات واسعة بين الجانبين.على الخطوط الع
وحذر أنصار صفقة األرض مقابل السالم مع الفلسطينيين من أن إسرائيل قد تواجه مقاطعة متصاعدة من 
ذاك النوع الذي أسقط نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إذا رفضت مقترحات كيري التي من المقرر 

 ها في األسابيع المقبلة.أن يقدم
 84/8/4982، القدس، القدس

 
 يروون التاريخ اإلجرامي لشارون إسرائيليونشهود  .86

في الوقت الذي تنافس فيه قادة " إسرائيل " على وصف رئيس الوزراء اإلسرائيلي : صالح النعامي -غزة 
ن هناك الكثير إلقومي "، فاألسبق أرئيل شارون الذي أعلنت وفاته بعد ظهر اليوم السبت بـ " البطل ا

الشهادات اإلسرائيلية التي تؤكد أنه كان مجرد مجرم حرب استغل تفوق إسرائيل العسكري في تنفيذ مجازر 
 ضد العرب والفلسطينيين.

فقد كشف الصحافي اإلسرائيلي بن كاسبيت النقاب عن أن أرئيل شارون عندما سئل في جلسة مغلقة عن 
، قال إن دغان أثار انطباعه عندما عمل 1004كون رئيسًا لجهاز الموساد عام سر اختياره مئير دجان، لي

تحت قيادته في سبعينات القرن الماضي في قطاع غزة، حيث " حيث كان يبرع في فن فصل رأس العربي 
 عن جسده ".

، أوضح كاسبيت أنه عندما كان شارون قائدًا 1004-5-12وفي مقال نشرته صحيفة معاريف بتاريخ 
منطقة الجنوبية في الجيش " اإلسرائيلي " وفي ذروة عمليات الفدائيين في قطاع غزة كان يصدر تعليماته لل

 لوحدة " ريمونيم "، التي كان يقودها دغان بقتل الفلسطينيين وبعد ذلك إلقاء جثثهم في حاويات النفايات.
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كتبوا السيرة الذاتية لشارون ما نقله  ويؤكد المؤرخ العسكري " اإلسرائيلي " ميخائيل بار زوهر، أحد الذين
كاسبيت، منوهًا إلى أنه شارون حرص على أن يقوم جنوده بقتل األسرى الفلسطينيين والعرب بسكين ياباني 
من أجل تحقيق عنصر الردع، وكان يحرص على االحتفاء بما يقدم عليه ضباطه وجنوده بتنظيم حفالت 

وأشار بار زوهر إلى أن شارون كان يستعين  ي في مدينة غزة.شرب خمر في مقر قيادة الجيش اإلسرائيل
بخدمات يوسي جينوسار، الضباط الرفيع في جهاز المخابرات الداخلية " الشاباك "، الذي كان معروف 

 بوحشيته في ارتكاب جرائم تصفية ضد المعتقلين الفلسطينيين الذين كان يتم اعتقالهم.
 

 ومجزرتي قبية وخانيونس 898وحدة 
وقد اكتسب شارون شهرته في مجال ارتكاب المجازر ضد العرب في مطلع خمسينات القرن الماضي عندما 
طلب منه رئيس الوزراء اإلسرائيلي األول دفيد بن غوريون وقف عمليات التسلل التي يقوم بها الفدائيون 

للواء المظليين، حيث كانت  التابعة 202الفلسطينيون انطالقًا من الضفة الغربية، حيث قام بتشكيل الوحدة 
 والتي راح ضحيتها العشرات من أهالي القرية. 2035باكورة جرائمها مجزرة قبية عام 

وقد برر شارون ارتكابه هذه المجزرة التي نفذت ضد مدنيين عزل ال عالقة لهم بالعمل الفدائي بالقول أنها " 
 لسطينية ".مهمة جدًا في مراكمة عنصر الردع في مواجهة المقاومة الف

"، على مدى خمسينات القرن الماضي، وبلغت ذروتها عام  202وقد توالت الجرائم التي نفذتها " وحدة 
 فلسطيني. 300، عندما نفذت الوحدة مجزرة خانيونس في نوفمبر من نفس العام، حيث قتل 2039

 
 استفزازاته

على استئجار  2004يين، حيث أصر عام ويعد شارون أكثر الساسة اإلسرائيليين ولعًا باستفزاز الفلسطين
 منزل في البلدة القديمة من القدس الشرقية واإلقامة فيه بهدف استفزاز الفلسطينيين.

عندما أصر على تدنيس المسجد  1000وقد بلغت استفزازات شارون ذروتها أواخر سبتمبر من عام 
وة الشرارة التي أشعلت انتفاضة األقصى بصفته زعيمًا للمعارضة اإلسرائيلية، حيث مثلت هذه الخط

 األقصى.
 
 "األب الشرعي لتنظيم فتية التالل"

ويعد شارون هو األب الشرعي لتنظيم " فتية التالل " اإلرهابي، الذي ينفذ العمليات اإلرهابية في الضفة 
أفراد هذا  الغربية حاليًا ضد المدنيين الفلسطينيين، حيث كان أشهر هذه االعتداءات، االعتداء الذي نفذه

التنظيم الثالثاء الماضي ضد أهالي قرية " قصرة " الفلسطينية، قضاء نابلس، وهو االعتداء الذي انتهى  
 عنصرًا من عناصر التنظيم. 21بنجاح أهالي القرية في اعتقال 

 ويعز الكثيرون لشارون الدور األبرز في تشكيل هذا التنظيم ألنه طلب من المئات من شباب المستوطنين
، التي عقدت بين إسرائيل 1004الذين استقبلوه عندما عاد من محادثات " واي بالنتيشين " في أكتوبر 

والسلطة الفلسطينية، بأن ينطلقوا للسيطرة على جميع التالل في الضفة الغربية لتثبيت الواقع االستيطاني 
 على األرض.

حادثة أعداء، كما ذكرت معطيات نشرها  512مسجدًا وتنفيذ  23ويذكر أن هذا التنظيم مسؤول عن حرق 
 جهاز المخابرات الداخلية " الشاباك ".
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 رأس الحربة في المشروع االستيطاني

وعندما كان  ويعد شارون أكثر الساسة اإلسرائيليين حماسة لالستيطان اليهودي في الضفة الغربية والقدس.
بتحويل عشرات  2001-2044ة الفاصلة بين عام مسئوال عما يسمى " دائرة أراضي إسرائيل "، أمر في الفتر 

 اآلالف من الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية للمستوطنات.
ويعتبر شارون هم المسؤول عن مخطط " القدس الكبرى "، الذي هدف لزيادة عدد اليهود في القدس المحتلة 

 إلى مليون يهودي، والذي لم يحقق نجاحًا ملحوظًا.
 

 ر الطغاة العرب ومعني ببقائهميحتق
ويشهد الصحافي أوري دان، صديق شارون الشخصي، ومستشاره اإلعالمي أنه كان يتقزز من رؤية 

 الزعماء العرب على شاشة التلفاز.
، أوضح دان أن شارون على الرغم من موقفه الشخصي 1009-9-24وفي مقال نشره في صحيفة بتاريخ 

ن يرى أن بقاء الديكاتوريات العسكرية والملكيات المطلقة في العالم العربي من الزعماء العرب إال أنه كا
 مهمة لضمان بقاء تفوق إسرائيل.

 88/8/4982، 48موقع عربي 

 
 منهم قضوا جوًعا 24 جراء اإلحداث بسورية..فلسطينيين استشهدوا  8091": مجموعة العمل" .87

الجئين فلسطينيين استشهدوا جراء  2004إن قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية : صفا—دمشق
وأضافت المجموعة  قضوا في مخيم اليرموك نتيجة الحصار المفروض عليه. 41األحداث في سوريا بينهم 

يوًمان والشابة أمل حسين شيخو وسعدة قيسي رجا  33في بيان صحفي األحد أن الطفلة مريم محمد ي
الجفاف والجوع بسبب الحصار المفروض على مخيم  والمسن أكرم سليمان عالل قضوا السبت نتيجة

 اليرموك.
وفي السياق، أطلق مشفى فلسطين في اليرموك نداءات استغاثة إلنقاذ مسنين يحتضران من الجوع وطالب 
الكادر الطبي من المنظمات الطبية والحقوقية واالنسانية التدخل إلنقاذ أرواح العديد ممن يرقدون في المشفى 

 اة والموت.ما بين الحي
84/8/4982، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(  

 
 اليرموك "انعدام للحس األخالقي"مخيم طارق حمود: موقف "القيادة العامة" من مأساة  .81

اســتنكر طــارق حمــود، منســق "مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســورية"، التصــريحات التــي أطلقهــا : لنــدن
ة" حسام عرفات، والتي قلل فيها من شأن مأساة مخيم اليرموك لالجئـين مسؤول الجبهة الشعبية "القيادة العام

ـــا بســـبب الجـــوع جـــراء  الفلســـطينيين فـــي العاصـــمة الســـورية دمشـــق، والتـــي أدت إلـــى وفـــاة نحـــو أربعـــين الجًئ
انعـــدام للحــــس ، معتبرهــــا "الحصـــار المفـــروض عليــــه، إضـــافة إلــــى مقتـــل نحــــو مـــائتين عـــن طريــــق القصـــف

د، فــي تصــريحات خاصــة لـــ "قــدس بــرس": "إن حــديث "القيــادة العامــة" عــن عــدد قليــل وقــال حمــو  ."األخالقــي
متضرر من حصار مخيم اليرموك هو اعتراف ضمني بمسؤولية القيادة العامة المباشرة عن الحصـار"، الفتًـا 

 .النظر إلى أن "األونروا قالت في بيانات رسمية أن عدد المدنيين داخل المخيم يبلغ نحو عشرين ألفاً 
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وحّمـــل منســـق "مجموعـــة العمـــل" مســـؤولية حصـــار مخـــيم اليرمـــوك للنظـــام الســـوري بشـــكل مباشـــر و"أدواتــــه 
الفلسطينية الوظيفية". وهي المجموعات التي تمارس "بزنس التهريب" عبر المنافذ التي يسيطرون عليها، فـي 

 مشهد هو األكثر دونية في تاريخ الفلسطينيين منذ النكبة"، على حد تعبيره.
وأضـــاف: "الجبهـــة الشـــعبية "القيـــادة العامـــة" كانـــت مســـؤولة ابتـــداًء عـــن تـــوريط مخـــيم اليرمـــوك حـــين خالفـــت 

والتـــي اعتبرهـــا  1021اإلجمـــاع الفلســـطيني بتشـــكيل قـــوة مســـلحة تحـــت مســـمى "لجـــان شـــعبية" فـــي منتصـــف 
مارســة كــل أشــكال الجميــع "الوصــفة الســحرية لتــوريط الفلســطينيين" وهــو مــا كــان فعــاًل بعــد أربعــة أشــهر مــن م

شــهيدًا فقــط مــن أهــالي اليرمــوك، دون أن يخفــى علــى  100التســلط علــى أهــالي اليرمــوك، ســقط خاللهــا أكثــر 
ــــدة كــــل البعــــد عــــن مصــــالح الشــــعب  ــــة بعي ــــدات وظيفي ــــرأي العــــام أن الجبهــــة مارســــت ســــلوكها تحــــت أجن ال

 الفلسطيني"، حسب قوله.
88/8/4982، قدس برس  

 
 األسوأ على صعيد االستيطان منذ النكبة  4982 سنة :فلسطينيون خبراء .80

قـد يكـون أسـوأ عـام علـى مـدار  1024توقع خبـراء فـي االسـتيطان لــ"فلسطين"، أن عـام : محمد جاسر - غزة
التـــاريخ عبـــر تزايـــد بنـــاء المســـتوطنات علـــى أراضـــي الضـــفة الغربيـــة والقـــدس المحتلتـــين، فـــي ظـــل اســـتمرار 

وأكـد الباحـث فـي مجـال االسـتيطان د. عيسـى  هللا وحكومـة نتنيـاهو. طينية بـرامالمفاوضات بين السلطة الفلس
ــــًا سياســــة واضــــحة مــــن قيبــــل ســــلطات االحــــتالل باالســــتمرار فــــي بنــــاء الوحــــدات  زبــــون، أن مــــا يجــــري حالي
االســتيطانية علــى أراضــي الضــفة المحتلــة رغــم اإلدانــات الدوليــة علــى ذلــك، مســتغربًا مــن نشــر وزارة إســكان 

وأوضــح زبــون خــالل حديثــه لـــ"فلسطين"، أن الهــدف مــن بنــاء  ت بعــد زيــارة كيــري للمنطقــة.لعطــاءااالحــتالل ل
الوحــدات الســكنية هـــو فــرض األمـــر الواقــع علـــى الســلطة الفلســطينية بـــرام هللا، وكــذلك الضـــغط علــى كيـــري، 

بشــأن  مــع إيــران مرجعــًا عالقــة تراجــع األخيــر عــن مطالبتــه لـــيإسرائيلن بتوقــف االســتيطان هــو اتفــاق الغــرب
أيـام علـى  20بدوره، قال الخبير بشئون االستيطان عبد الهادي حنتش: إنه "لم يمض سـوى  النووي اإليراني.

السنة الجديدة، واالحتالل مستمر في البناء"، قائاًل "االحتالل قام ببناء مدرسـة يهوديـة فـي قلـب مدينـة القـدس 
واعتبـر أن  فظـة الخليـل جنـوب الضـفة الغربيـة".محاالمحتلة، وكان هناك قبل أيام بنـاء بـؤرة اسـتيطانية وسـط 

الجاري هو "األسوأ في تاريخ البناء االستيطاني مقارنة باألعوام الماضـية، مضـيفًا "السـبب تغـول  1024عام 
 االحتالل والمستوطنين وسلبهم مزيًدا من األراضي وتوفير الحماية لهم".

84/8/4982، فلسطين أون الين  
 

 عن الطعام ي معتقالت االحتالل يهددون بإضراب مفتوحاألسرى اإلداريون ف .49
قالــت مصــادر رســمية إن األســرى الفلســطينيين المعتقلــين إداريــًا فــي ســجن "النقــب" الصــهيوني هــّددوا : نــابلس

بالشــروع فــي إضــراب مفتــوح عــن الطعــام بــدءًا مــن األســبوع المقبــل، علــى خلفيــة تجاهــل ســلطات االحــتالل 
 سياسة االعتقال اإلداري.لمطالبهم المتمثلة بوقف 

ونقلت "وزارة" شؤون األسرى والمحررين فـي رام هللا عـن النائـب الفلسـطيني ياسـر منصـور المعتقـل فـي سـجن 
ن، جمـــع ممثلـــي الحركـــة 2|4"النقـــب" الصـــحراوي، مـــا مفـــاده بـــأن لقـــاًء عقـــد يـــوم األربعـــاء الماضـــي الموافـــق ي

دارة ســـجون االحـــتالل، حيـــث تلّقـــى الطـــرف األول ردودًا األســـيرة بـــرئيس إدارة االســـتخبارات ومســـؤولين فـــي إ
 سلبية على مطالب وقف سياسة االعتقال اإلداري.
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وأضاف األسير منصور، "إنـه بنـاًء علـى الموقـف السـلبي لالحـتالل، فـإن األسـرى اإلداريـين فـي سـجن النقـب 
ســبوع المقبــل، فــي حــين أســيرًا يتدارســون اتخــاذ خطــوة اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام خــالل األ 43وعــددهم 

تجــري مشــاورات مــع كافــة األســرى اإلداريــين فــي ســجني عــوفر ومجــدو مــن أجــل الشــروع فــي هــذه الخطــوة 
 اإلستراتيجية سوية".

88/8/4982، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 في رام هللا يطالبون عباس بالعمل على فك حصار مخيم اليرموك متظاهرون .48
ــــو ســــمرة: ــــين ن رام هللا  ـ قــــيس أب ــــوم الســــبت مســــيرة تضــــامن مــــع الالجئ ظــــم عشــــرات الفلســــطينيين مســــاء ي

الفلســـطينيين فـــي مخـــيم اليرمـــوك بالعاصـــمة الســـورية دمشـــق، مطـــالبين القيـــادة الفلســـطينية بـــالتحرك العاجـــل 
 إلنقاذهم من الموت.

قــــر القيــــادة وانطلقــــت المســــيرة مــــن دوار يميــــدانن المنــــارة وســــط مدينــــة رام هللا فــــي الضــــفة الغربيــــة باتجــــاه م
 الفلسطينية، وطالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحرك لفك حصار المخيم.

وفرضـت أجهــزة األمـن الفلســطيني طوقـا امنيــا حــول مقـر القيــادة ومنعـت المشــاركين مـن التقــدم دون وقــوع أي 
 احتكاكات.

فلســطينية للمســيرة مــن واســتهجن ممثــل الشخصــيات الفلســطينية المســتقلة عمــر عســاف منــع أجهــزة األمــن ال
 الوصول إلى مقر القيادة وتطويقها بالعشرات من أفراد األمن.

وأضاف عساف، في كلمة له أمام وسائل اإلعالم، أن المسيرة تهدف إلى المطالبـة بتـدخل رسـمي فاعـل لفـك 
 حصار مخيم اليرموك.

84/8/4982رأي اليوم، لندن،   
 

 سطعن بالقدبجروح بعد تعرضه لل مستوطنإصابة  .44
العبـري اإلخبـاري أمـس بـأن مسـتوطنًا أصـيب بجـروح خطيـرة نتيجـة تعرضـه للطعـن  "والال"أفاد موقع : رام هللا

 في مدينة القدس.
شـعاري "وقال مصدر طبي إسـرائيلي إن المسـتوطن تعـرض للطعـن فـي منطقـة الرقبـة وتـم نقلـه إلـى مستشـفى 

اإلسرائيلي في القدس لتلقي العـالج، وادعـى المسـتوطن المصـاب أن شـبانًا عـرب قـاموا بطعنـه ومـن  "تسيديك
 ثم الذوا بالفرار.

ـــال مصـــدر أمنـــي  ـــإغالق منطقـــة الحـــادث ونصـــبت عشـــرات الحـــواجز، فيمـــا ق وقامـــت الشـــرطة اإلســـرائيلية ب
 ة الطعن.إسرائيلي اخر إن الشرطة اإلسرائيلية قامت باعتقال شاب مشتبه به بعملي

84/8/4982اإلتحاد، أبو ظبي،   
 
 

 بوفاة "مهندس" مجزرة صبرا وشاتيال يبتهجونلبنان  فلسطينيو .43
لــم تمــض دقــائق علــى اعــالن وفــاة ، أنــه بيــروتنقــال عــن وكــاالت ومــن  84/8/4982الاارأي، عمااان، ذكــرت 

خيمـات الالجئـين السـابق فـي مستشـفى قـرب تـل ابيـب، حتـى عمـت مظـاهر الفـرح م اإلسـرائيليرئيس الـوزراء 
 الفلسطينيين في لبنان، فنزل سكانها الى الشوارع يتبادلون التهاني.
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ابـــان  2041وفـــي مخيمـــي صـــبرا وشـــاتيال المتجـــاورين فـــي بيـــروت واللـــذين شـــهدا مجـــزرة مروعـــة فـــي ايلـــول 
 طعم مختلـفاالجتياح االسرائيلي للبنان، والذي قاده شارون بصفته وزيرا للدفاع، كان لرحيل الجنرال السابق 

 .عمت مظاهر الفرح وقام البعض بتوزيع الحلوى ابتهاجًا على وفاة "سفاح صبرا وشاتيال"
مظــاهر االبتهــاج والفــرح ، أن صــيدامــن  رأفــت نعــيمنقــال عــن  ،84/8/4982المسااتقبل، بيااروت، وجــاء فــي 

 اإلسـرائيليلـوزراء وفـاة رئـيس ا بـإعالن، احتفاء أمسعمت مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في صيدا 
 األسبق ارييل شارون.

واشتعلت أجواء المخيم بالرشـقات الناريـة التـي أطلقـت فـي الهـواء ابتهاجـًا، فيمـا انطلقـت فـي الشـوارع مسـيرات 
كمــا عقــدت حلقــات الــرقص والدبكــة فــي شــوارع المخــيم  ،إلســرائيلعفويــة أطلقــت خاللهــا الهتافــات المناهضــة 

 على مداخله وزعت خاللها الحلوى على السيارات والمارة احتفاء بهذا الحدث. ابتهاجًا، وأقيمت حواجز محبة
 

 4983فلسطين تحوز أربع جوائز في جائزة الشارقة للصورة العربية للعام  .42
"األيام": كرم حاكم الشارقة سلطان بـن محمـد القاسـمي، المصـورين الفـائزين بالـدورة الثالثـة  -القدس، الشارقة 

التــي نظمهــا اتحــاد المصــورين العــرب، وذلــك فــي مســرح الجامعــة  1025للصــورة العربيــة مــن جــائزة الشــارقة 
 األميركية في امارة الشارقة باالمارات العربية المتحدة.

وكـــرم القاســـمي الفـــائزين وهـــم المصـــور الصـــحافي عـــادل الهـــن يأسيوشـــتد بـــرس مـــن قطـــاع غـــزةن، والمصـــور 
 طاع غزةن، والمصور عالء بدارنة والوكالة األوروبية.الصحافي علي حسن موسى جاد هللا يرويترز من ق

بدوره، قال رئيس المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد المصـورين العـرب يفـرع فلسـطينن أديـب شـعبان: "أعـد اتحـاد 
المصورين العرب برنامجًا حافاًل بالفعاليات غير التقليدية التي دعا إليها صاحب السمو القاسـمي". الفتـا إلـى 

ز األنشطة التي تحدث عنها ثالثة معارض فوتوغرافية رئيسة بعنوان "الشارقة بالد القبب"، و"مكـة أن من أبر 
إن نصـيب فلسـطين كـان هـذا العـام اربـع جـوائز  وقـال بين األمس واليـوم" و"القـدس بـين الماضـي والحاضـر".

ة، فالصورة هي عنـوان في عدة محاور، مشددا على أن فلسطين دائما حاضرة في كل الجوائز العربية والدولي
 قضيتنا في هذه المحافل.

84/8/4982األيام، رام هللا،   
 

 الفلسطينيين ضد "إسرائيل"دور الجالد الذي تلعبه .. نيتسان للشاعرة اإلسرائيليةمن حديد"  بإزميلٍ " .43
لجـرائم لعل أفضل طريقة إلقنـاع الـرأي العـام الغربـي واإلسـرائيلي بحقيقـة بـل بهـول ا: أنطوان جوكي -باريس 

التي يرتكبها اإلسرائيليون يوميًا بحق الشـعب الفلسـطيني هـي فـي جمـع شـهادات علـى هـذه الجـرائم مـن داخـل 
المجتمع اإلسرائيلي نفسـه، وهـذا مـا أقـدمت عليـه الشـاعرة اإلسـرائيلية تـال نيتسـان فـي وضـع أنطولوجيـا فريـدة 

 D"un burin de"بإزميـل  مـن حديـد" يمـن نوعهـا صـدرت حـديثًا عـن دار "المنـار" الباريسـية تحـت عنـوان 

fer ن وتتضمن نحو مئة قصيدة لخمسة وأربعـين شـاعرًا إسـرائيليًا معاصـرًا قـرروا فـي لحظـة  مـا كسـر الصـمت
الســائد حــولهم والشــهادة بالوســيلة المتــوافرة لهــم، أي الكتابــة، علــى دور الجــالد الــذي تلعبــه إســرائيل فــي مأســاة 

 الفلسطينيين.
48/8/4982الحياة، لندن،   

 
 اتفاقية تعاون بين التلفزيون األردني وفضائية معا الفلسطينية .46
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فــي قصــر المؤتمرات/القلعــة ببيــت لحــم أمــس الســبت حفــل توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــين  أقــيم :يبتــران - بيــت لحــم
 وفضائية معا الفلسطينية. األردنيةوالتلفزيون  اإلذاعةمؤسسة 

المؤسســة رمضــان الرواشــدة ومــدير عــام الفضــائية محمــد فــرج، علــى وتــنص االتفاقيــة التــي وقعهــا مــدير عــام 
مكانيةالشراكة التكاملية وتقديم الخدمات المميزة للطرفين،  إلـى عـدد مـن  باإلضـافةالمشترك،  واإلنتاجالبث  وا 

 البنود التي تسهل عمل الطرفين كل في منطقة اآلخر.
العربيــة  اإلذاعــاتروال معايعــة، ومــدير عــام اتحــاد  وحضــر حفــل التوقيــع، وزيــرة الســياحة واآلثــار الفلســطينية

 .صالح معاوية، ورئيس تحرير شبكة معا الدكتور ناصر اللحام، ورئيسة مجلس إدارة معا نبال ثوبتة
84/8/4982الدستور، عمان،   

 
 القطاعثالثة ُكتب توثق أحداث الحروب على  على التوقيعغزة:  .47

ن ثالثــــة ُكتــــب توثــــق الحــــروب 2-22فــــي غــــزة، الســــبت يوقعــــت مؤسســــة "نســــاء مــــن أجــــل فلســــطين" : غــــزة
 الصهيونية التي شنها الكيان الصهيوني على القطاع.

وانطلقــت فعاليــات التوقيــع بحضــور عــدد مــن قيــادات حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس"، كــان أبــرزهم ياســر 
 حرب وفوزي برهوم والقيادية في الحركة النسائية رجاء الحلبي.

الدكتور عدنان أبو عامر الباحث في الشأن الصـهيوني، إلـى ضـرورة أن يكـون هنـاك رسـائل من جانبهع دعا 
 إعالمية قادرة على مجابهة تلك التي يصدرها العدو للعالم الغربي.

وأشــار إلــى أن نصــرة الشــعب الفلســطيني تتجلــى فــي خطــاب المظلوميــة الــذي يتحــدث عــن واقعــه، مؤكــدًا أن 
. العدو الصهيوني يتحدث للعالم  بلغة المظلومية وهو بذلك كاذب ومفتر 

88/8/4982، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 4982يؤكد أن اتفاقية تصدير الغاز اإلسرائيلي لمصر قد تكون جاهزة منتصف  "غلوبز" :"48عربي  .41
"، أكدت مصادر مطلعة لموقع "غلوبز" 12تأكيدا لما انفرد به موقع "عربي : 12عربي  -ي حصر 

اإلسرائيلي" إن مفاوضات تجري بين مندوبين من مصر و"إسرائيل"ع بهدف الوصول إلى توقيع االقتصادي "
 اتفاقية لتصدير الغاز اإلسرائيلي لمصر.

وأضاف "غلوبز"، الذي يعتبر الموقع االقتصادي األهم في "إسرائيل"، إن ممثلي مصر و"إسرائيل" يسعون 
ر غازا بسعر جيد لمصر، وتحسن السمعة التجارية لقطاع لتوقيع اتفاقية رابحة لجميع األطراف، بحيث توف

الغاز في مصر أمام المستثمرين األجانب، وفي نفس الوقت تؤمن تصدير الغاز اإلسرائيلي بتكاليف 
 منخفضة وأسعار جيدة.

وقال موقع "غلوبز" نقال عن مصادر مطلعة على المفاوضات إن الطرفين قد يتوصالن إلى اتفاقية بهذا 
، بالتزامن مع انتخاب برلمان ورئيس جديدين لمصر، حسب ما تسعى 1024في منتصف الخصوص 

 السلطة المعينة من الجيش المصري. 
ديسمبر/ كانون أول الماضي، نقل فيه عن مصادر  21" قد انفرد بخبر حصري بتاريخ 12وكان "عربي 

" في نفس التاريخ إلى القاهرة كان مطلعة إن الهدف الرئيسي لزيارة الرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسياديس
استكمال المفاوضات مع الجانب المصري لنقل الغاز اإلسرائيلي لمصر بواجهة قبرصية، تجنبا للحرج الذي 
قد يسببه استيراد مصر للغاز اإلسرائيلي مباشرة. وهو األمر الذي يتوافق مع تأكيدات موقع غلوبز في تقريره 
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ول دون استكمال توقيع االتفاق بين تل أبيب والقاهرة، وأهمها الحرج األخير من أن هناك عقبات قد تح
 السياسي الذي سيسببه مثل هذا االتفاق للحكومة المصرية أمام الشعب والمعارضة.

" كان قد أجرى لقاء مع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، نفى فيه 12ويذكر أن موقع "عربي 
تيراد الغاز من قبرص أو "إسرائيل"، فيما يقول تقرير موقع "غلوبز" إن المتحدث وجود أي نية الس

التصريحات المصرية التي تنفي التخطيط الستيراد غاز "إسرائيلي" تأتي في إطار تجنب ردة الفعل الشعبية 
 ضد مثل هذا اإلجراء. 

89/8/4982، 48موقع عربي   
 

 عليا الدولة الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية إقامةجودة:  .40
شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده في باريس امس  :هال العدوان وبترا -باريس  -عمان 

باجتماع تشاوري للوفد الوزاري العربي المكلف من لجنة المبادرة العربية للسالم للجامعة العربية لالتصال 
معة الدول العربية نبيل العربي عشية لقاء وجاء االجتماع بدعوة من االمين العام لجا باإلدارة االميركية.

 الوفد اليوم مع وزير الخارجية االميركي جون كيري. 
وجرى خالل االجتماع الذي ضم الى جانب االردن كال من: السعودية ومصر واإلمارات والبحرين وفلسطين 

التي تجري االن  وقطر والكويت والمغرب، التباحث حول اخر المستجدات المتعلقة بالعملية التفاوضية
برعاية اميركية بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي ونتائج جولة وزير الخارجية االميريكي جون كيري التي 
قام بها اخيرا الى المنطقة والتي شملت االراضي الفلسطينية واسرائيل واالردن والسعودية لعرض الطروحات 

اع بين الفلسطينيين واالسرائيليين والمتقرحات التي تقدم بها في واالفكار االميركية اليجاد تسوية نهائية للنز 
 هذا االطار.

واعاد جودة التأكيد على الموقف االردني الداعي الى تجسيد حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
ة ر دولية ومبادوعاصمتها القدس الشرقية استنادا الى المرجعيات ال 2091على خطوط الرابع من حزيران عام 

السالم العربية، مشيرا الى ان االردن يعتبر ان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مصلحة وطنية اردنية عليا 
وان جميع قضايا الحل النهائي بما فيها القدس واالمن والمياه والحدود والالجئين ترتبط بمصالح حيوية 

م مسار مفاوضات السالم استنادا إلى قرارات الشرعية اردنية. واكد جوده ان األردن سيواصل دوره في دع
الدولية وحل الدولتين ومبادرة السالم العربية، وبالتنسيق مع جميع األطراف، وبما يحمي مصالحه العليا، 

 خصوصا تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي.
84/8/4982، الرأي، عّمان  

 
 رواح الشهداء ارتاحتأصبح الشر أقل وأشارون أبو فاعور وشهيب: بموت  .39

رأى وزير الشؤون االجتماعية في حكومة تصريف األعمال وائل أبو فاعور، أنه بموت رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي األسبق ارييل شارون "تصبح نسبة الشر في هذا العالم أقل". في حين اعتبر عضو جبهة 

اح شهداء صبرا وشاتيال وبالد العرب، "النضال الوطني" النائب أكرم شهيب أن بموته النهائي ارتاحت أرو 
وقال أبو فاعور في تصريح أمس تعليقًا على موت شارون: "بالتأكيد ال شماتة  وأن الزمن يمهل وال يهمل".

في الموت، حتى ولو كان موت مجرم جعل حياته مصدرًا لموت اآلخرين ومعاناتهم وقهرهم، ونستذكرهم 
ل المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطيني، وجميع الشهداء الذين جميعًا فلسطينيين ولبنانيين وعربًا وك
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أضاف: "لعل بموت شارون تنال أرواح شهداء مجزرة صبر وشاتيال  قضوا في سبيل هذه القضية السامية".
وتابع:  قسطًا من السكينة، إذ لربما في معاناته األخيرة جزء من العدالة اإللهية إلنصاف من تعذبوا بسببه".

كانت حالة شارون، في غيبوبة أم ال، فإن بموته تصبح نسبة الشر في هذا العالم أقل، على أمل أنه في "أيًا 
يوم من األيام عدالة األرض قبل عدالة السماء تنصف الشعب الفلسطيني في االقتصاص من باقي قادة 

واألبرياء والضحايا،  وختم بالقول: "في يوم موت شارون، أترحم على أرواح الشهداء العدو اإلسرائيلي".
أما شهيب فقال في  وأرجمه اسمًا وذاكرة ودورًا واحدًا من كبار المجرمين الذين لن يغفر لهم التاريخ".

تصريح: "بعد موته السريري المزمن والنهائي اليوم، ارتاحت أرواح شهداء صبرا وشاتيال وبالد العرب. 
لجوع والحصار وبراميل المتفجرات في اليرموك وكل أضاف: "كذلك فإن شهداء ا والزمن يمهل وال يهمل".

 سوريا، أرواح هؤالء سترتاح يومًا من الذين قضى حكمهم سريريًا وعساه يكون نهائيًا قريبًا".
84/8/4982، المستقبل، بيروت  

 
 التجاوب مع الصحافة الفلسطينيةيطالب ب اتحاد المحامين العرب .38

ب عمر زين ان "معنى ومضمون إعالن القدس عاصمة للصحافة أكد األمين العام التحاد المحامين العر 
ال يقتصر على الجانب السياسي والمعنوي فقط بل يصب في اتجاه دعم صمود  1024العربية للعام 

وتطوير الصحافة الفلسطينية في القدس عاصمة فلسطين وترسيخ الصوت اإلعالمي الفلسطيني المقاوم لكل 
عنصري وانتهاكات حقوق اإلنسان لألسرى والمعتقلين في سجون اإلحتالل أشكال اإلستيطان والتمييز ال

وا عالن انتهاك حرمة المنازل وهدمها وقطع األشجار والعمل على القضاء على اآلثار الفلسطينية وانتهاك 
 حرمة المقدسات المسيحية واإلسالمية وبناء الجدار العازل".

فة الفلسطينية بحيث أن معركة اإلعالم بيننا والعدو وطالب الصحافة العربية بـ"التجاوب مع الصحا
الصهيوني يجب أن ننتصر فيها دعما لعروبة القدس لما لصحافتنا العربية من تاريخ مشرف في حمل لواء 

 مواجهة األعداء والداللة على جرائمهم اليومية بحق أبناء فلسطين".
84/8/4982، المستقبل، بيروت  

 
 "إسرائيل"درات "حزب هللا" الفائقة ستفاجئ الحرس الثوري اإليراني: ق .34

فضائية التابعة للحرس الثوري اإليراني، العميد أمير علي حاجي  أكد قائد القوة الجو: وكاالت –طهران 
وأكد  زادة، بأن "حزب هللا" لبنان يمتلك قدرات كبيرة ستفاجئ "االحتالل اإلسرائيلي" في أي مواجهة مقبلة.

وم السبت: "وفقا لمعلوماتنا، فإن قدرات حزب هللا ازدادت في األعوام األخيرة، بحيث العميد حاجي زادة، الي
 أصبح قادرا على إصابة وتدمير أي هدف داخل األراضي المحتلة بدقة فائقة ونسبة خطأ ضئيلة جدا".

في حرب وتابع: "حزب هللا أثبت بأن إجراءاته في ساحة القتال غير متوقعة للعدو وهو ما أظهر ذلك جيدا 
 يوما، وبإمكانه القيام بإجراءات من هذا القبيل في أي وقت كان". 55الـ

84/8/4982، الشرق، الدوحة  
 

 "إسرائيلا"أوباما معّزيًا بشارون: قائد كّرس نفسه ل .33
قــدم الــرئيس األميركــي بــاراك أوبامــا الســبت تعازيــه إلــى اإلســرائيليين وأســرة رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي : بيــروت
 ارييل شارون بوفاة "قائد كّرس حياته لدولة إسرائيل". األسبق
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وأصدر البيت األبيض بيانًا مقتضبًا نشر على موقعه الرسمي جاء فيه "باسم الشعب األميركي، نوّجه ميشال 
لــى اإلســرائيليين بوفــاة  قائــد وأنــا، أحــر التعــازي إلــى عائلــة رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي األســبق ارييــل شــارون وا 

قة الدائمة وأضاف "نعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل وتقديرنا للصدا اته لدولة إسرائيل".كّرس حي
وأشار إلـى "أننـا نواصـل النضـال مـن أجـل سـالم وأمـن دائمـين لإلسـرائيليين بمـا فـي ذلـك  بين بلدينا وشعبينا".

 الم وأمن".من خالل التزامنا بحل الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب بس
84/8/4982الحياة، لندن،   

 
 االقتداء با"براغماتية وشجاعة" شارون إلى نتنياهوبان كي مون يدعو  .32

المتحدة بان كي مون السبت بــ"الشجاعة السياسـية" التـي تحلـى  لألممالعام  األمين : أشادأ ف ب -نيويورك 
، ودعـا رئـيس الـوزراء بنيـامين 1003عـام من قطـاع غـزة ال اإلسرائيليباالنسحاب  أمربها ارييل شارون حين 

 االقتداء بـ"براغماتيته". إلى نتنياهو
المتحـــدة مـــارتن نســـيركي فـــي بيـــان "ســـنتذكر الشـــجاعة السياســـية والعـــزم اللـــذين  األمـــموقـــال المتحـــدث باســـم 

 ع غـزة".من قطا اإلسرائيليينشارون عبر تنفيذ القرار المؤلم والتاريخي بسحب المستوطنين والجنود  أظهرهما
كجندي ثـم  أوالشعبه،  إلى، كان ارييل شارون بطال بالنسبة إسرائيلالبيان "طوال حياة كرسها لدولة  وأضاف

ذ كرجل دولة". المتحـدة العمـل مـع حكومـة وشـعب  األمـمبـان عـن "حزنـه" لوفـاة شـارون، جـدد "التـزام  أعرب وا 
 ".واألمنلمصلحة السالم  إسرائيل
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 صبرا وشاتيالمجزرة : مؤسف أن يذهب شارون إلى القبر قبل مقاضاته عن "هيومن رايتس" .33
أسفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ألن رئيس الوزراء اإلسـرائيلي األسـبق ارييـل : بيروت ـ أ ف ب

 .2041شارون توفي قبل أن يواجه العدالة خصوصًا عن دوره في مجازر صبرا وشاتيال في لبنان عام 
وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة شؤون الشرق األوسـط فـي المنظمـة فـي بيـان "مـن المؤسـف أن يـذهب شـارون 

 إلى قبره من دون أن يواجه العدالة عن دوره في يمجازرن صبرا وشاتيال وانتهاكات اخرى".
لـم تفعـل شـيئًا  وأضافت "رحيلـه تـذكير قـاتم اخـر بـأن سـنوات مـن اإلفـالت مـن العقـاب عـن انتهاكـات الحقـوق

والفلســطينيين أقــرب. فوفــاة شــارون مــن دون مواجهــة العدالــة، تزيــد مــن مأســاة  اإلســرائيليينلجعــل الســالم بــين 
يشـار إلـى أن لجنـة تحقيـق اسـرائيلية اعتبـرت شـارون "مسـؤوال  ات" التـي قـام بهـا.اآلالف مـن ضـحايا االنتهاكـ

مما اضـطره الـى  2041كبت في ايلول/سبتمبر العام بصورة غير مباشرة" عن مجازر صبرا وشاتيال التي ارت
 .2045االستقالة عام 
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 " وتطالب بفتح ممرات آمنة للمخيماليرموك" فيتحذر من خطورة الوضع  األونروا .36

ن حـذرت وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين التابعـة لألمـم المتحـدة "أونـروا"، مجـددا مــ: قنـا –عمـان 
خطــــورة الوضــــع اإلنســــاني المتــــرّدي فــــي مخــــيم "اليرمــــوك" لالجئــــين الفلســــطينيين جنــــوبي العاصــــمة الســــورية 

وقالت "األونروا" في بيـان، يـوم السـبت، إن  عدة أشهر. "دمشق"ع نتيجة الحصار الخانق المفروض عليه منذ
التــام المفــروض علــى  شخصــا غــالبيتهم مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ قضــوا جوعــا بســبب الحصــار 50نحــو 
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ألف شخص معظمهم فلسطينيون، إضافة لعائالت  10المخيم منذ سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من 
ـــات  م مـــن وضـــع مأســـاوي.ســـورية يعـــانون داخـــل هـــذا المخـــي وأوضـــح البيـــان، أن أطعمـــة مخصصـــة للحيوان

مـل مسـاعدات تتوجـه يوميـا إلـى أصبحت أكالت دائمة لألطفال داخل مخيم اليرموك، منوها بأن شـاحنات تح
وقالـت  طالق نار بوصولها للحاجز الثالـث.المخيم، وما إن تتخطى الحاجزين األول والثاني حتى تتعرض إل

األونــروا، إن األمــم المتحــدة تشــدد علــى ضــرورة إقامــة ممــر إنســاني امــن يكــون بمنــأى عــن أطــراف النــزاع فــي 
حيويــة للمخــيم، والســماح لمــن يرغــب فــي مغادرتــه بطريقــة ســوريا، وذلــك مــن أجــل التوصــل إلدخــال المــواد ال

 امنة"، داعية األطراف المتنازعة في سوريا إلى احترام االلتزامات األخالقية والقانونية.
84/8/4982الشرق األوسط، لندن،   

 
 : مآس مزدوجة وخذالن عربي ودولي فاضحسوريةفلسطينيو  .37

 خالد الحروب
يفاعتها في مخيم اليرموك وحش الموت جوعًا قبل أيام ترفع عدد الذين الطفلة االء المصري التي التهم 

قضوا في المخيم بسبب الجوع أو البرد والمعاناة تحت وطأة الحصار المستمر عدة شهور على المخيم إلى 
أكثر من عشرين. ُيضاف إلى هؤالء مئات اخرون ماتوا بالرصاص المجنون وفي سعير الحرب بين 

. يبقى الموت جوعًا متصدرًا قائمة البشاعة في أنواع الموت، ألنه ال يقتل تدريجيًا الضحية األطراف المختلفة
وحسب، بل أهله ومن حوله، وهم يراقبونه يذوي بين أيديهم وهم ال يستطيعون فعل شيء. لسنا أمام مرض 

فصل الحزن، ُعضال، سرطان أو قلب ُمنهك، عجز الطب عن تقديم شيء له، فجاء الموت المتوقع وأنهى 
أو افتتحه. نحن أمام الموت جوعًا، التضور من نقص الخبز والماء والمواد األولية للحياة. لم تفلح كل 
محاوالت أهل االء في طهو أوراق الشجر والعشب لخداع معدة الصغيرة. ظلت تتضاءل أمامهم، يبرز فّكا 

لمرعوبة من هول ما كان يحصل حولها. وجهها، وتجحظ عيونها، وتتهدل أطرافها إلى أن أغلقت نظراتها ا
االء المصري توقع بمغادرتها دخولنا حقبة جديدة من االنحطاط األخالقي وتكلس المشاعر، وسيادة 
التوحش، وتوقع بمغادرتها مرافعة إدانة للنظام المجرم، والمجموعات المسلحة، وفصائل منظمة التحرير، 

هؤالء وبعدهم كل القوى الكبرى التي ال تأبه بمصائر البشر  واألونروا، ومنظمات اإلغاثة الدولية، وقبل
 وحيواتهم وهي تناكف بعضها بعضًا في لعبة "المصالحة االستراتيجية".

صور األطفال الذين يموتون جوعًا القادمة من مخيم اليرموك الواقع بين فكي كماشة قوات النظام 
تلفزيونية التي نجحت في تصوير جوانب من المأساة والمعارضة في ضواحي دمشق تخلع القلب. والتقارير ال

اليومية التي تحدث هناك تنقل لنا وجوهًا شاحبة، وأجسادًا نحيلة عظامها بارزة ملصقة بجلود أصحابها 
الذين فقدوا كل لحم يصل العظم بالجلد. هؤالء ما زالوا على الحد الفاصل بين حياة أقرب إلى الموت، 

إلى الذاكرة فورًا صور أولئك البائسين في حرب البوسنة الذين كانت عصابات والموت نفسه. ما يتبادر 
الصرب تحتجزهم في معسكرات إبادة وتبقيهم أسابيع من دون طعام أو شراب فيذوون تدريجيًا ويسقطون 

 الواحد تلو اآلخر، مفتوحي األفواه، منفوخي البطون الخاوية.
وبقية فلسطيني سورية، قبل وبعد كل شيء، هو جزء من معاناة  ما يواجهه فلسطينيو مخيم اليرموك تحديداً 

ومأساة الشعب السوري، ذلك أنه ليس ثمة استثناء خاص في كمية الموت والجوع وفي تسنم موقع الضحية 
األول. في الحروب البشعة كما هي حرب سورية حيث تتلذذ القوة العسكرية األهم بشواء اللحم البشري بآلة 

 اك ما يميز ضحية عن أخرى سوى الرقم الذي تحمله في سجالت الموت.حربها، ليس هن
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فلسطينيو سورية مع ذلك يطبق عليهم الموت كما أطبق على سوريين كثيرين مثلهم، وتطبق عليهم تفاهات 
السياسة العربية والدولية حيث تحظر عليهم حتى "الهرب" و "اللجوء". ممنوع عليهم أن يعبروا الحدود 

ن األردن ال يريد المزيد من الالجئين الفلسطينيين، بما يزيد من الفلسطينيين هناك ويفاقم توجسات األردنية أل
الشرق أردنيين. ولبنان ال يستقبلهم لذات األسباب وحفاظًا على توازن ديموغرافي هش. إذا أطبقت عليهم نار 

إلى أين يهربون. بقي أن يهيموا مع  الموت من كل الجهات وبقي منفذ واحد لهم كي يهربوا، فإنهم ال يعرفون
إخوانهم السوريين في األرض السورية طواًل وعرضًا وبأمل اإلبقاء على حياة محطمة تستمر لما بعد توقف 
لى هؤالء الهائمين ينتمي اآلن معظم النصف مليون فلسطيني المقيمين في سورية  الة الموت الرهيب. وا 

اتهم التقليدية التي تشرف عليها األونروا. وبحسب تقديرات هذه تحت سمة "الجئ"، وحيث فرغت منهم مخيم
 األخيرة فإن ثالثة أرباع الالجئين الفلسطينيين تم تهجيرهم من مخيماتهم اآلن.

ملحمة الموت، بخاصة في مخيم اليرموك، مخيفة ومرعبة. فمن أصل ما ُيقارب نصف مليون إنسان لم 
وهؤالء مقطوعون تمامًا اآلن من كل ما له عالقة بالعالم الخارجي. يتبّق في المخيم إال اثنا عشر ألفًا، 

فشلت مبادرات تحييد المخيم منذ فترة طويلة، وتحالف ضده مراهقو المجموعات المسلحة التي جاءته من 
كل الجهات مع إجرام النظام ذاته الذي لم يكن ينقصه المسوغ لقصف المخيم وضربه ومحاصرته. وبين 

ين وذلك اإلجرام كانت تفاهات الفصائل الفلسطينية وكل منها يدعي بطولة تمثيل المخيم هؤالء المراهق
وحمايته، ثم يعلن مناصرته للنظام ووقوفه معه، أو وقوفه ضده. تحول المخيم بعد ذلك كله هدفًا ُمستباحًا، 

ه ما يرون فيه ما وانتهى اآلن محاصرًا يتلقط ناسه ونساؤه وأطفاله العشب وأوراق الشجر ويستصلحون من
 يبقيهم على قيد الحياة، فيطبخونه بالماء، ويأكلون عشبًا مسلوقًا عّل بطون الصغار تسكت، ودموعهم تخف.
والتهجير واللجوء الجديد يطرح اآلن مشكلة جديدة أمام األونروا والعالم ومنظمات الالجئين، ذلك أن لجوء 

جوء المزدوج، حيث تغيم المسؤولية الدولية وتتفاقم من هو الجئ أصاًل يدخله في تصنيف جديد وهو الل
إشكاليات التعريف، كما يغيب الترحيب من قبل الدول المستضيفة. لهذا السبب، إلى جانب أسباب أخرى، 
يرفض األردن ولبنان ومصر أيضًا استقبال أي من الالجئين الفلسطينيين. مصر مثاًل ال تريد أن تصنف 

الجئين، وهي ال تعرف اآلن كيف تتعامل مع األحد عشر ألف الجئ فلسطيني الذين أساسًا بلدًا ُمستضيفًا ل
وصلوها من سورية بشكل أو بآخر. وهناك هم محرومون من كل شيء إذ ال يحق لهم العمل، وال ألوالدهم 
ن االلتحاق بالمدارس المصرية، وسوى ذلك. في الحاالت الشبيهة في العالم وحيث يتواجد مثل هذا العدد م

قامة عيادات وفصول مدرسية  الالجئين تقوم المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة برعايتهم، وا 
ألوالدهم. لكن ُيشترط تعاون الدولة المضيفة واإلقرار بوجود الجئين على ارضها، وهو ما ال تفعله مصر وال 

ة أخرى، وهي أنه حتى في حال اعترفت تريده. في حالة هؤالء البائسين الفلسطينيين في مصر هناك مشكل
مصر بوجودهم فإن هناك مشكلة في تحديد الطرف الدولي الذي تلقى عليه مسؤولية رعاية هؤالء الالجئين. 
فالمفوضية العليا تقول إن عملها ال يتضمن رعاية الالجئين الفلسطينيين، ألن تلك هي مسؤولية األونروا. 

ست أحد البلدان التي تشتغل فيها بسبب عدم وجود مخيمات فلسطينية واألونروا بدورها تقول إن مصر لي
 فيها، وأن مصر نفسها ال تقبل بعمل األونروا هناك.

جزء من أولئك الذين وصلوا إلى مصر استطاعوا التسلل إلى قطاع غزة، حوالي ألف وخمسمئة، وهم 
لذين تسللوا إلى الشواطئ والتحقوا يعتبرون محظوظين بسبب ذلك. األقل حظًا واألتعس قدرًا هم أولئك ا

بقوارب الهرب إلى أوروبا حيث األمل بحياة مختلفة، فكان أن تلقفهم الموت والتهمتهم مياه البحر قبل أن 
يصلوا إلى الشاطئ األوروبي. وفي خضم هذا الموت الذي يحاصر هؤالء من كل الجهات، تتعالى صيحات 
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ول االسكندنافية لعدد منهم تمكن من فرض نفسه على هذه السفارة ثورية هنا وهناك تندد باستقبال بعض الد
 أو تلك بعد التسلل إلى لبنان.

84/8/4982، الحياة، لندن  
 

 مشروع تطهير عرقي في المثلث الفلسطيني .31
 نقوال ناصر

عربي منذ بدأت حكومة بنيامين نتنياهو في دولة االحتالل اإلسرائيلي تطالب "رسميا" االعتراف الفلسطيني وال
بها "دولة يهودية"، بدأت األحزاب والقوى المشاركة في ائتالفه الحاكم تسوق لفكرة "تبادل السكان" في سياق 
موافقة منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة الدول العربية على مبدأ "تبادل األراضي" كمقدمة ضرورية تمهد 

لى ضم المستعمرات االستيطانية في الضفة لفرض "يهودية" الدولة واقعا على األرض وكإطار للمساومة ع
الغربية إلى دولة االحتالل بحجة مبادلتها بضم جزء من المثلث الفلسطيني فيها إلى الدولة الفلسطينية 

 المقترحة.
فدولة االحتالل تبدو اليوم كمن يمد لمفاوض المنظمة "جزرة" مسمومة لمبادلة ضم مستعمراتها االستيطانية 

بضم جزء من المثلث الفلسطيني إلى لدولة الفلسطينية المقترحة، وفي حال الرفض  في الضفة المحتلة
الفلسطيني أو تطور وضع وطني أو دولي يجعل استمرارها في مشروعها االستيطاني مستحيال، تبدو كمن 

 يهدد بمبادلة بديلة إلخالء مستوطنيها مقابل تطهير عرقي لبعض "مواطنيها" من عرب فلسطين.
 بين "تهويد" دولة االحتالل وبين "تبادل" األرض أو السكان أو كليهما عالقة وثيقة غنية عن البيان. والعالقة

 وقد نجحت دولة االحتالل في انتزاع اعتراف الواليات المتحدة األميركية بها ك"دولة يهودية".
يهودية" واعترف  االعتراف بدولة االحتالل ك"دولة 2044لقد رفض الرئيس األميركي هاري ترومان عام 

ب"دولة إسرائيل" بدال من ذلك بعيد دقائق من إعالن الحركة الصهيونية لها من جانب واحد، لكن الرئيس 
الحالي باراك أوباما، مثل سلفه جورج بوش، قد انقلب على رفض ترومان وعلى االعتراف األميركي 

ديتها"، فمن يراجع خطابات وتصريحات األصلي بدولة االحتالل ليلتزم رسميا من حيث المبدأ اآلن ب"يهو 
الرئيس أوباما ووزرائه والبيانات الرسمية إلدارته بهذا الشأن يكاد ال يجد واحدا منها يخلو من ذكرها ك"دولة 

 يهودية".
واليوم يبدو وزير الخارجية األميركي جون كيري، ذو األصول اليهودية، هو عراب ترجمة "يهودية" دولة 

 على األرض من خالل المفاوضات التي يتوسط فيها باسم بالده. االحتالل إلى واقع
ففي السابع من كانون األول الماضي، في خطابه أمام مركز سابان بمعهد بروكينغز، قال كيري إن 
محركات الديموغرافيا في دولة االحتالل تمثل "خطرا وجوديا" عليها "يجعل من المستحيل عليها المحافظة 

 ة يهودية ديموقراطية."على مستقبلها كدول
والمعنى الذي يتضمنه تصريح كيري هذا غني عن البيان ويكشف نوايا بلده في استغالل الموافقة الفلسطينية 
والعربية على مبدأ "تبادل األراضي" كمدخل النتزاع موافقتهم على "تبادل سكاني" ليقود التبادالن في نهاية 

 امل بموافقة فلسطينية ومباركة عربية.المطاف إلى "تهويد" دولة االحتالل بالك
وموقف كيري الشخصي وموقف بالده الرسمي من "يهودية" دولة االحتالل يجردانه وبالده من أي حد أدنى 

 لمؤهالت الحياد والنزاهة الالزمين للتوسط في حل الصراع العربي اإلسرائيلي على فلسطين.
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ي عمليا موافقة على انتهاك القانون الدولي وشرعية إن موافقة مفاوض المنظمة على "تبادل األراضي" ه
األمم المتحدة اللذين يكرر هذا المفاوض اإلشارة إليهما كمرجعية لمفاوضاته بينما يحظر كالهما ضم 
أراضي الغير بالقوة ويحظران نقل سكان األراضي المحتلة أو نقل سكان القوة القائمة باالحتالل إلى هذه 

 األراضي.
اوضي من الموافقة على هذا المبدأ هو انتزاع موافقة فلسطينية على شرعية ضم المستعمرات فالهدف التف

 إلى دولة االحتالل. 2091االستيطانية غير الشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة عام 
فقته على وفي حال وافق مفاوض المنظمة على مبدأ "تبادل السكان" فإن أي موافقة له كهذه سوف تعني موا

وكذلك على التطهير العرقي الذي تخطط له دولة االحتالل في  2044التطهير العرقي لعرب فلسطين عام 
مناطق كثافتها العربية ومنها المثلث الفلسطيني الذي احتلته في تلك السنة، بموافقة فلسطينية ومباركة 

 عربية.
نقل المثلث الى نفوذ السلطة الفلسطينية"، قال مجددا رفضه "القاطع على الفور" ل ""فكرة تبادل السكان و 

ن خالل لقاء له مؤخرا مع أحد أعضاء الكنيست العرب 0/2/1024الرئيس محمود عباس ي"كل العرب" في 
إن هذه الفكرة "لم تطرح أبدا في المفاوضات"، مجددا في المناسبة ذاتها موقفه "الرافض" لطلب االعتراف 

 "بيهودية إسرائيل".
 واألردن السعودية من طلب كيري إن الماضي األربعاء قالت اإلنكليزية باللغة العبرية ″ة "هآرتسلكن صحيف

. "اليهودي للشعب قومية كدولة بإسرائيل االعتراف في الفلسطينية السلطة دعم" لهما األخيرة زيارته أثناء
وفدا وزاريا برئاسة وزير الخارجية ربي، أن الع نبيل العربية، للجامعة العام األمين أعلن السابق، اليوم وفي

القطري كانت قمة الدوحة العربية قد أّلفته سوف يعقد اجتماعا يحضره العربي في العاصمة الفرنسية باريس 
 الوفد من يسمع أن في أمله عن ،″األحد مع كيري بناء على طلب األخير، الذي أعرب، على ذمة "هآرتس

بأن هذا الوفد ذاته كان قد أثار احتجاجات فلسطينية واسعة عندما  أن، علماالش هذا في "ايجابية إشارات"
 قال إنه يوافق على فكرة "تبادل األراضي" أثناء زيارة سابقة له إلى واشنطن.

وقبل ذلك ذكرت صحيف "معاريف" أن دولة االحتالل اقترحت على كيري نقل تجمعات عربية فيها، هي 
السلطة الفلسطينية كجزء من تبادل لألراضي يضع المستعمرات  جزء من منطقة المثلث الفلسطينية، إلى

 االستيطانية اليهودية في الضفة الغربية "تحت السيادة اإلسرائيلية".
وزير خارجية دولة االحتالل، أفيغدور ليبرمان، يتصدر الدعوة إلى هذا المطلب. وهو يسوغ مطلبه بنفي 

 كونه "نقال للسكان" قائال إنه "نقل للحدود".
، كتب الباحث والمحاضر الفلسطيني بجامعة حيفا مهند مصطفى أن "المثلث ال 1022في مقال له عام 

يزال المنطقة الوحيدة داخل الخط االخضر الذي يحظى باربع صفات هامة: أغلبية عربية، تواصل اقليمي 
 ط االخضر".وجغرافي بين التجمعات العربية فيه، غياب عمق استراتيجي يهودي جدي، مالصقته للخ

والمثلث نموذج لما أطلق عليه الصهاينة منذ اغتصاب فلسطين أوصافا مثل "قنبلة ديموغرافية" أو "قنبلة 
 دولة في وزراء رئيس أول غوريون، بن ديفيد قال كما االحتالل دولة قلب في ″موقوتة" أو "طابور خامس

 .االحتالل
ولة االحتالل من ضم المثلث ضمن اتفاقية رودوس يقول مهند مصطفى إن العامل الديموغرافي لم يمنع د

، فالحصول على عمق استراتيجي هو الذي حسم قرارها بضمه، وهي 2040الموقعة بين االردن وبينها عام 
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اليوم تريد التنازل عن هذا الضم للحصول على ضم استراتيجي أعمق يشق الدولة الفلسطينية المقترحة إلى 
 نهما طرق معبدة وجسور وأنفاق وربما خطوط سكك حديد أيضا.نصفين شمالي وجنوبي تربط بي

وتضم المدن والقرى التي تسعى دولة االحتالل اآلن إلى لفظها خارج حدودها كفر قاسم، كفر برا، جلجولية، 
قلنسوة، الطيرة، الطيبة، مقيبلة، صندلة، ميسر، برطعة الغربية، عين السهلة، معاوية، يمة، ابثان، مرجة، 

عرعرة، سالم، زلفة، مشيرفة، مصمص وبياضة، وأم الفحم -جت، كفر قرع، عارة-كة، باقة الغربيةبير الس
ن ألف فلسطيني، في مقابل موافقة فلسطينية على ضم المستعمرات االستيطانية الكبرى، 500يقطنها حوالي ي

 وبخاصة في شرقي القدس، بمستوطنيها الذين يقارب تعدادهم نصف مليون نسمة.
ر العرقي الجديد الذي تسعى إليه دولة االحتالل باسم "السالم" سيعني في حال أي موافقة فلسطينية والتطهي

عليه موافقة أيضا على إسقاط حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، وموافقة من سيتم نقلهم إلى "السلطة 
فقة على انتهاك القانون الدولي الفلسطينية" كذلك على التنازل عن حقوقهم الوطنية في العودة وغيرها، وموا

بالموافقة على ضم أراض تم االستيالء عليها بالقوة إلى الدولة التي احتلتها، وموافقة على انتهاكه بالموافقة 
 على نقل سكان دولة قائمة باالحتالل إلى األرض المحتلة.

ألراضي والسكان معا، والعكس إن الموافقة على يهودية دولة االحتالل تعني تلقائيا الموافقة على تبادل ل
 صحيح كذلك.

84/8/4982، رأي اليوم، لندن  
 
 

 التسوية بين صمت كيري... وصراخ نتنياهو! .30
 جيمس زغبي
في المرحلة الراهنة ليست لدينا أدنى فكرة عما سيقترحه وزير الخارجية األميركي جون كيري على 

 ما زال أمرًا بعيد المنال. الفلسطينيين واإلسرائيليين، السيما أن اتفاق سالم شامل
وبداًل من ذلك، تم إخبارنا بأن الوزير يعمل على "اتفاق إطار عمل"، ولكن ال يزال من غير الواضح ما 

 سيكون عليه شكل هذه الوثيقة بالتحديد، وعلى أي شيء ستنطوي أو تقول أو تقترح.
ستحدد الفجوات التي تفصل الجانبين،  فهل ستقتصر الوثيقة على تحديد القضايا التي ينبغي حلها؟ أم أنها

ومن ثم تقدم مقترحات أميركية لجسر هذه الفجوات؟ وهل ستصدرها الواليات المتحدة أم أن رئيس الوزراء 
 اإلسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية سيوقعانها؟

ال متواصلة، وهذا في الحقيقة، ليست ثمة إجابات على هذه التساؤالت في الوقت الراهن، إذ أن الجهود ال تز 
 هو جل ما نعرفه.

وعلى رغم رفض واشنطن التصريح بأية معلومات، فإن الصحافة األميركية مكتظة بتقارير تسرد أخبارًا 
مختلفة، وقد أفاد بعضها في البداية بأن الواليات المتحدة راعت بشكل كامل المخاوف اإلسرائيلية بشأن 

األمنية في منطقة غور األردن، واإلصرار على عدم وجود "حق  غالبية القضايا، بما في ذلك االحتياجات
 العودة" للفلسطينيين، ومطالبة الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية".

ولكن لو كانت األمور تمضي على ما يرام بالنسبة إلسرائيل، فكيف نفسر سلوك حكومتها األسبوع الماضي؟ 
ياهو، حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي تحويل المؤتمر الصحفي المشترك بينهما إلى فعندما التقى كيري نتن
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جلسة لمهاجمة القيادة الفلسطينية، متهمًا الرئيس محمود عباس بإيواء "إرهابيين" واالنخراط في التحريض، 
 وتساءل: هل لدى إسرائيل "شريك" حقيقي يبحث عن السالم؟

لمواجهة العصبية وغير المناسبة، ولكن ذلك لم يكن نهاية الدفع وبدا واضحًا أن كيري فوجئ بهذه ا
اإلسرائيلي العكسي. وأثناء تلك الفترة، أعلن نتنياهو أمام حشد كبير في إسرائيل أنه لن يوقع أية اتفاقية 
تشمل القدس عاصمة لفلسطين، أو تدعو إلى إخالء المستوطنات اإلسرائيلية المثيرة للجدل في الخليل وبيت 

 يل.إ
وبعد أيام قليلة، مررت مجموعة من الوزراء في حكومة نتنياهو، مقترحًا رسميًا لتقديم مشروع قانون إلى 
الكنيست يدعو إلى ضم غور األردن، وأعقبوا هذا التصويت بزيارة إلى المستوطنات في المنطقة معلنين 

 عزمهم استعادة السيطرة عليها.
االئتالف الحاكم نفتالي بينيت موقفًا متطرفًا، معلنًا أن حزبه وفي غضون ذلك، اتخذ شريك نتنياهو في 

 سيترك الحكومة إذ تم إقرار أي اتفاق يطالب إسرائيل باالنسحاب من األراضي المحتلة.
وعلى رغم أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان امتدح جهود كيري ووصفها بأنها "أفضل مقترح يمكن 

ًا إنه لن يقبل "حق عودة" الجئ فلسطيني واحد. وعلق ليبرمان دعمه أيضًا الحصول عليه"، إال أنه قال أيض
بشأن افتراض مبدأ "مقايضة األراضي" على قبول الفلسطينيين ترك إسرائيل "منطقة المثلث الصغير" لكيانهم 

 الجديد.
جديدة في  وحدة استيطانية 2400وفي نهاية األسبوع، أفسد نتنياهو األمر بإعالنه عن مناقصات إلنشاء 

ذا كانت التقارير الصحافية األولى صحيحة، واعتمدت جهود كيري بشكل  الضفة الغربية والقدس الشرقية. وا 
كبير على مواقف إسرائيل بشأن معظم القضايا، إذن كيف نفسر كل هذا الهجوم؟ هل يمكن أن يكون 

تنازالت نهائية، السيما أن هذا  نتنياهو يحاول دعم موقفه السياسي بهذه الطريقة إلعداد قاعدته لتقديم
الهجوم اللفظي ال يكسب التنازالت سوى مزيد من الصعوبة. ولهذا السبب ذاته، من المستبعد أن يكون 

 نتنياهو يحاول جاهدًا أن يوضح لوزير الخارجية األميركي خطورة وضعه السياسي الداخلي.
ولكنهم يرغبون في المزيد، وربما أنهم يضغطون  ولكن ربما أن اإلسرائيليين حصلوا على غالبية ما يريدون،

على الواليات المتحدة، كي تفرض بدورها إطار العمل على الفلسطينيين بحيث يكون استسالمًا أكثر منه 
 اتفاقًا.

ولكن مجموع تلك المطالب التي يدفعون بها ستجعل "إطار العمل" بمثابة نكتة سيئة من شأنها تدمير فرص 
ات من أجل السالم. وبالنظر إلى حجم ما استثمرته الواليات المتحدة في هذه العملية، فمن التوصل إلى ترتيب

 المستبعد أيضًا أنها ستختتم األمر بإصدار مثل هذه الوثيقة.
والتفسير األكثر منطقية هو أن كيري جاد بدرجة كبيرة ويدفع بدرجة أكبر من أجل التوصل إلى إطار عمل 

 سالم، وهو ما سبب عدم ارتياح حقيقي لليمين اإلسرائيلي.من شأنه تحريك عملية ال
في خضم المفاوضات -غير أن قاعدة اإلبهام التي تعلمتها في السياسة تشير إلى أنه عندما يبدأ أي طرف 

 الصراخ بصوت مرتفع ثم يذهب بمظالمه ومطالبه إلى الصحافة، فإن هذا هو الجانب الخاسر. -الخاصة
متفائل أو حتى اميل، فالطريق ال يزال طوياًل ووعرًا، وال يمكن أن أتخيل أن القيادة وليس هذا ألقول إنني 

 الفلسطينية ستستسلم وتقبل اتفاق إطار عمل يلغي حقوقها األساسية.
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وال يمكن أيضًا أن أصدق أن الواليات المتحدة ستقدم مقترحًا سيرفضه صراحة الفلسطينيون والرأي العام 
غلب، خصوصًا أن الواليات المتحدة تدرك أن هناك كثيرًا من المخاطر الشديدة في العربي في األعم األ

 المنطقة، وال ترغب في خلق مزيد من االستياء.
ولذا، فمن األفضل أن نأخذ نفسًا عميقًا وال نفرط في التفاعل مع الشائعات والتسريبات المبالغ فيها من 

 اليمين اإلسرائيلي، فالقصة لم تنتهي بعد.
84/8/4982، تحاد، ابوظبياال   

 
 للسائلين عن بديل التفاوض المدمر .29

 علي جرادات
ن، ومع حكومة 1000إلى طريق مسدود انتهت جولتا المفاوضات مع حكومة باراك في "كامب ديفيد"، ي

ن. لماذا؟ ألنهما انصبتا على جوهر الصراع، أي قضايا الالجئين 1001أولمرت بعد مؤتمر أنابولس، ي
ر والقدس وال مستوطنات والمياه والحدود واألمن أو "قضايا الوضع النهائي، بلغة اتفاق "أوسلو" الذي بشَّ

األمر الذي لم يحصل حتى اآلن. ما يعني أن  2000بالتوصل إلى اتفاق بشأنها حتى مايو/أيار ،
اع، وأن راعي الحكومات "اإلسرائيلية" المتعاقبة ال تعترف بقرارات الشرعية الدولية مرجعية لتسوية الصر 

المفاوضات الواليات المتحدة ال يعترف بما تقره هذه القرارات من الحقوق الوطنية والتاريخية الفلسطينية. بل 
إن "إسرائيل" النظام وليس الحكومات فحسب، ومثلها الواليات المتحدة، في غير وارد تسوية سياسية للصراع 

وعاصمتها  91ولة فلسطينية مستقلة وسيدة على حدود تلبي أدنى الحد األدنى من هذه الحقوق: إقامة د
القدس. ما يؤكد أن الموقف األمريكي من جوهر الصراع إنما يدعم، يكيال نقول يتطابق معن، الموقف 

أي وفقًا  141الصهيوني الساعي إلى بناء التسوية الُمفترضة وفقًا للتفسير "اإلسرائيلي" لقرار مجلس األمن ،
فحسب، إنما في  2044الصهيوني على األرض ال في األراضي المحتلة عام ،ل"نجاحات" المشروع 
أيضًا. بوصول هاتين الجولتين من المفاوضات إلى طريق مسدود أصبحت  2091األراضي المحتلة عام ،

حقائق الموقفين "اإلسرائيلي" واألمريكي من جوهر الصراع واضحة لكل ذي بصيرة سياسية، بل حتى لمن ال 
 لسياسة غير اسمها.يعرف من ا

هنا صار لزامًا على أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية إنهاء انقسامها الداخلي عبر االتفاق أو التوافق على 
خراج ملف القضية  استراتيجية سياسية جديدة إلدارة الصراع جوهرها مغادرة خيار التفاوض الثنائي وا 

ى رعاية هيئة األمم المتحدة ومرجعية جميع قراراتها ذات الفلسطينية من قبضة الواليات المتحدة وا عادته إل
المتعلق بحق الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية. لماذا؟ ألنه بهذه  204الصلة، وفي مقدمتها القرار 

االستراتيجية السياسية فقط يمكن توحيد طاقات الشعب العربي الفلسطيني وتوتير قوسه في الوطن والشتات، 
استنهاض العامل القومي بالمعنيين الشعبي والرسمي، من جهة ثانية، ومغادرة خيار الرهان من جهة، و 

العبثي والمدمر على الواليات المتحدة المعادية ألدنى الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، من جهة ثالثة. 
كي جون كيري في لكن شيئًا من هذا لم يحصل. بل وفي يوليو/تموز الماضي نجح وزير الخارجية األمري

انتزاع موافقة "وفد" جامعة الدول العربية على فكرة "تبادل األراضي"، وفي إجبار قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع حكومة نتنياهو حول جوهر الصراع من دون شروط مسبقة، وفي 

مكانة دولة "مراقب" في هيئة األمم ضمان أال تستكمل قيادة السلطة الفلسطينية خطوة حصولها على 
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باالنضمام إلى وكاالتها ومنظماتها التخصصية، ومحكمة الجنايات الدولية منها بالذات مقابل إطالق سراح 
 من األسرى الفلسطينيين على أربع دفعات، يأسرى ما قبل "أوسلو"ن. 204

ائي" بين قيادة منظمة التحرير بالطبع كان من السذاجة تصديق حديث كيري عن سعيه إلبرام "اتفاق نه
وحكومة نتنياهو خالل تسعة أشهر تنتهي في نهاية إبريل/نيسان المقبل. لكن ما قدمه كيري في جولته 
األخيرة، يالعاشرةن، أي بعد انقضاء خمسة أشهر ويزيد على استئناف المفاوضات، من أفكار تؤسس 

قبل مارس/اذار المقبل إنما يشير إلى نيته تقديم ل"اتفاق إطار" مطلوب من طرفي المفاوضات الرد عليها 
ورقة أمريكية تحدد بضبابية مقصودة معالم "الحل النهائي" ويتم توقيعها من طرفي المفاوضات بعد تقديم 
تحفظاتهما عليها، ما يحولها إلى تفاهم ملزم لهما أمام األسرة الدولية بمواصلة المفاوضات على أساسه. ما 

كان منذ البداية إعادة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بموافقة جامعة الدول العربية  يعني أن هدف كيري
إلى عبث التفاوض الثنائي تحت الرعاية األمريكية لمنع انطالق الخيار السياسي البديل إلدارة الصراع، 

فاوض؟ التفاوض والستمرار اختزال النضال السياسي في نظرية أن البديل عن التفاوض هو التفاوض. وأي ت
تحت رعاية الواليات المتحدة التي ما انفك وزير خارجيتها جون كيري يتنقل بين  141الثنائي على القرار 

فلسطين واألقطار العربية سعيًا إلى شطب القضية الوطنية الفلسطينية وتحويلها إلى قضية تبادل أراض 
 وسكان ورسم حدود وفقًا لمطلب االعتراف ب"إسرائيل"

 للشعب اليهودي" المساوي لفتح الباب على شطب "دولة
الرواية الفلسطينية وحق عودة الالجئين وعلى تنفيذ موجات جديدة من التطهير العرقي بحق فلسطينيي 

 .2044األراضي المحتلة عام 
هنا بات ثمة حاجة إلى وقفة وطنية فلسطينية سياسية وشعبية إلحباط هذا المخطط الجديد، وحماية خيار 

قاومة، وا عادة ملف القضية الفلسطينية إلى رعاية األمم المتحدة ومرجعية قراراتها كافة إلجبار "إسرائيل" الم
على تنفيذها ال التفاوض عليها. فالمسعى األمريكي المحموم إن هو إال مسعى لفرض الشروط الصهيونية 

الجارية في الوطن العربي، وحالة  والستغالل حالة االسترخاء واالنقسام الوطني الفلسطيني وحالة البلبلة
العجز القيادي الفلسطيني عن المواجهة وعن طي صفحة االنقسام السوداء وعن التخلي عن أوهام خيار 

إذ بوسع السائلين عن  .ثبت عقمه وخطره، وعن شحذ الهمم واستلهام الدروس من شجاعة الحالة الشعبية
ميمها أصاًل لتصفية القضية الوطنية التحررية، ولتعزيز الخيار البديل عن المراهنة على مفاوضات تم تص

مكانة الكيان الصهيوني، ولفتح األبواب للتطبيع العربي المجاني معه، أن يجدوه، أي الخيار البديل، فيما 
يبديه الشعب الفلسطيني من شجاعة وصمود ومقاومة قل نظيرها، بدءًا بشجاعة أبناء النقب في مجابهة 

هويد والتطهير العرقي، مرورًا بشجاعة أبناء القدس في مجابهة خطة استكمال تهويد مدينتهم خطة "برافر" للت
وتقسيم المسجد األقصى واالعتداءات المتكررة عليه، تعريجًا على شجاعة أبناء قرى بلعين والنبي صالح 

ما التهم من أرض والمعصرة وكل القرى والبلدات المحاذية لجدار الفصل والضم لمجابهة محاولة تحويله ب
إلى حد سياسي، وصواًل إلى شجاعة أبناء قرى أريحا لمجابهة مخطط التهام منطقة األغوار وضمها، وليس 

قطعان المستوطنين درسًا قاسيًا  -يوم الثالثاء الماضي-انتهاء بشجاعة أبناء قرية قصرة وجوارها الذين لقنوا 
حي الهائل لدى الشعب العربي الفلسطيني وعلى استعداده وقدموا المثال األكثر سطوعًا على المخزون الكفا

لالنطالق مجددًا لمقاومة العدو ومستوطنيه، ما اضطر وزير الحرب ورمز التطرف الصهيوني موشيه 
يعالون إلى تحذير المستوطنين ودعوة منظماتهم، ي"منظمات تدفيع الثمن"ن، إلى الكف عن الممارسات "غير 

ها تقع تحت سمع وبصر وحراسة وحماية قوات جيشه وأجهزته األمنية، لكنه يخشى القانونية" التي يعرف أن
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تحويل شرارة أبناء قرية قصرة البطلة إلى لهيب يعم سهل الشعب الفلسطيني كله . هنا ثمة جواب للسائلين 
 عن بديل خيار التفاوض العبثي المدمر.

84/8/4982، الخليج، الشارقة  
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88/8/4982، ظبي أبو-االتحاد  


