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   األميركية إلنهاء النزاع بالمنطقةلإلدارة  مفصالًالسلطة قدمت اقتراحاً": هآرتس" لـعريقات .1

صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات فـي منظمـة التحريـر    . ادلى د: الناصرة ـ زهير اندراوس 
  .العبرية، نُشر امس االحد' هآرتس'صائب عريقات، بحديث خاصٍ لصحيفة .الفلسطينية د

في رد على سؤال حول الضغوطات التي تمارسها االدارة االمريكية علـى الـسلطة، ومـدى صـحة                  و
عريقات للصحيفة العبرية ان السلطة الفلـسطينية تلقـت         . التقارير التي نشرت في وسائل االعالم، قال د       

يطالب فيها عباس بالبدء بالمفاوضات المباشرة من اجل التوصل الـى حـل الـدولتين               رسالة من اوباما    
  .لشعبين

عريقات فقد تضمنت الرسالة ان اوباما يأمل ان يوافق عباس على بدء المفاوضات المباشرة              . وبحسب د 
ـ                سلطة بادعاء ان الحديث هو عن مصلحة امريكية فلسطينية، وان االدارة االمريكية ستقف الى جانب ال

  .الى حين اقامة الدولة، على حد قوله
وتابعت الصحيفة نقال عن كبير المفاوضين الفلسطينيين انه في حال رفـضت الـسلطة االنتقـال الـى                  
المفاوضات المباشرة فسوف يكون من الصعب التوصل الى حل الدولتين وستكون قدرة الواليات المتحدة              

 الفلسطيني ان ما جاء في رسالة الرئيس االمريكـي لـم            واوضح المفاوض . على تقديم المساعدة محدودة   
يكن تهديدا، عدا ان عباس وامام الجامعة العربية شكر الرئيس االمريكي والمبعوث االمريكـي الخـاص          
الى الشرق االوسط جورج ميتشل، مشددا على ان السلطة الفلسطينية تقدر عاليا الجهود االمريكية ولكـن   

عريقات الى انه عرض علـى ميتـشل وثـائق          . عالوة على ذلك اشار د    . االنال توجد اية نتائج حتى      
وخرائط توضح مواقف السلطة بشأن قضايا الحل الدائم؛ الحدود والقدس والالجئين والمياه واالمن وانهاء              

  .الصراع وانهاء المطالب، اال انّه اكد في سياق حديثه على انّه لم يكن هناك اي رد اسرائيلي
ة في هذا السياق الى ان عريقات نفسه قدم وثيقة، قبل شهور معدودة لدبلوماسيين اوروبيـين    تجدر االشار 

قال فيها ان السلطة عرضت على رئيس الوزراء االسرائيلي السابق ايهود اولمـرت، اجـراء اسـتبدال                 
ف الجئ   ال 15 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وان السلطة اكتفت بعودة           1.9مناطق بمساحة تصل الى     

وفي السياق ذاته ترددت انباء عن موافقة السلطة على استبدال مناطق           .  سنوات 10في العام الواحد لمدة     
  . بالمئة3.8 بالمئة، في حين اشارت انباء اخرى الى مساحة تصل الى 2.3بمساحة 

 عما اذا   باالضافة الى ذلك سئل عريقات من قبل محلل الشؤون الفلسطينية في الصحيفة، افي ايسخارف،             
كان الحديث عن الموافق ذاتها التي عرضت على اولمرت، فرد عريقات بالقول انه ال يستطيع ان يفصل                 

. اكثر، اال انه اشار الى ان عباس عرض في هذه االوراق اكثر مما عرضه على اولمرت فـي الـسابق                   
شأن طلـب النائـب حـاييم       ونفى عريقات صحة ما اذاعته االذاعة االسرائيلية الرسمية باللغة العبرية ب          

في القـدس   ) امريكان كولوني (الحاكم في لقائه مع عريقات في فندق        ) كاديما(رامون، من اقطاب حزب     
وقال ان اوباما ورئيس فرنـسا سـاركوزي ورئـيس          . العربية المحتلة عدم البدء بالمفاوضات المباشرة     

السبانية، جميعهم يضغطون على السلطة     الحكومة اليابانية ورئيس الحكومة البريطانية ورئيس الحكومة ا       
  .لبدء المفاوضات مع اسرائيل، بيد انها لم تفعل ذلك

متى ستبدأون المفاوضات المباشرة مع اسرائيل؟، اجاب المفاوض الفلسطيني عريقات          : وردا على سؤال  
ة ان السلطة كانت ترغب ان تكون المفاوضات قد بدأت في االمس، وليس غدا، وبحـسبه فـان الـسلط                  

الفلسطينية ال تعارض المفاوضات المباشرة، اال ان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الـذي               
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يملك مفتاح المفاوضات، وعليه ان يقوم ببضع خطوات لتعبيد الطريق، اولهـا الموافقـة علـى اجنـدة                  
س حـدود الرابـع مـن       المفاوضات بشأن القدس والحدود والالجئين، وكذلك مبدأ حل الدولتين على اسا          

 مع مبدأ تبادل اراض، وااللتزام بمواصلة تجميد البناء االسـتيطاني فـي المـستوطنات               1967حزيران  
وزاد قائال ان السلطة ال تريد خالل المفاوضات المباشرة ان يكون           . المقامة على اراضي الضفة الغربية    

  .قولههناك بناء استيطاني جديد في الضفة الغربية والقدس، على حد 
وردا على سؤال الصحيفة االسرائيلية عما اذا كان ذلك يسيء الى السلطة من وجهة نظر الـرأي العـام                   
العالمي، في ظل الضغوط التي تمارس عليها، قال عريقات ان المسألة ليست عالقات عامة او من هـو                  

، ولكنها ال يمكن ان تستمر     عاما 19المتهم بذلك، مضيفًا ان المفاوضات واالتصاالت السياسية جارية منذ          
عريقات انّه من غير المعقول ان تبقى الدولة العبرية تتصرف وكأنّها          . باالضافة الى ذلك قال د    . الى االبد 

رب البيت، وفي كل مرة يتوجه فيها الرئيس الفلسطيني عباس الى عمان عليه ان يحصل على تـصريح                  
  .من ضباط التنسيق واالرتباط

ائال انّه ال يمكن اجراء مفاوضات مباشرة بدون اجنـدة، وبـدون االتفـاق علـى                عريقات ق . واضاف د 
مضامين المفاوضات فانها ستكون من اجل اجراء مفاوضات فحسب، وليس من اجل التوصل الى اتفـاق         

ولدى سؤاله عن امكانية التوصل الى اتفاق سالم مع حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، اجاب عريقات               . سالم
 ان يكون ذلك ممكنا، وانه لهذا السبب يجب تحديد اجندة ومضامين المفاوضـات، علـى حـد                  انه يأمل 
  .تعبيره

  2/8/2010القدس العربي، 
  

  ال موعد لبدء المفاوضات منتصف الشهر الجاري: "القدس العربي" .2
ي ان اجتماعا موسعا ستعقده القيادة الفلسطينية للتباحث ف' القدس العربي'علمت :اشرف الهور -غزة

موضوع انطالق المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، لكن مصدرا مطلعا نفى ان تبدأ هذه المفاوضات 
فان الرئيس محمود عباس ' القدس العربي'وبحسب ما ورد من معلومات لـ  منتصف الشهر الجاري، 

لتحديد يعقد في هذه االيام مشاورات واسعة مع عدد من مستشاريه، وان اجتماعا جمعه امس بمساعديه 
وجهة النظر الفلسطينية حيال المفاوضات مع اسرائيل التي تضغط ادارة الرئيس باراك اوباما لبدئها في 

  .الوقت القريب
امريكية، لم يعط مزيدا من التفاصيل حولها، ان ' ضمانات'وذكر مصدر مطلع ان الرئيس عباس بانتظار 

  .في عملية سياسية جديدة مع حكومة اسرائيلكانت مكتوبة ام ال، تلبي المطالب الفلسطينية للدخول 
ونفى المصدر ان تكون هناك موافقة فلسطينية على انطالق المفاوضات منتصف الشهر الجاري، كما 

، ستعقده القيادة الفلسطينية متمثلة في 'اجتماعا موسعا'صرح بذلك رئيس الوزراء نتنياهو امس، وقال ان 
. المركزية لحركة فتح لتحديد وجهة النظر قبل انطالق هذه المفاوضاتاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و

واشار المصدر الى ان انطالق المفاوضات المباشرة كما تريد امريكا يعني عقد لقاء قمة بين كل من 
الرئيس عباس ونتنياهو، ليكون اشارة لبدء عملية التفاوض الجديدة، الفتا الى ان هذا االمر لم يرتب له 

  .بعد
تمارس على السلطة الفلسطينية من االدارة االمريكية ومن حلفائها ' ضغوط امريكية كبيرة'قر بوجود وا

  .الغربيين للدفع باتجاه انطالق المفاوضات قريبا
واشار المصدر الى قرار لجنة المتابعة العربية الذي اعطى الرئيس عباس تفويضا لتحديد موعد انطالق 

  .المفاوضات المباشرة
 2/8/2010لعربي، لندن، القدس ا
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   عناصر من حماس في نابلسأمن السلطة يعتقل .3

االحـد ان االجهـزة االمنيـة    ' القدس العربي' فلسطينية لـأمنية مصادر أكدت: رام اهللا ـ وليد عوض 
اعتقلت عددا من نشطاء حركة حماس في االيام الماضية على خلفية تبييضهم امواال غير مـصرح بهـا                  

  .لف يورو ا200تقدر بحوالى
واوضحت المصادر بان حملة االعتقال التي شنتها االجهزة االمنية في مدينـة نـابلس خـالل اليـومين                

 شخصا من عناصر حركة حماس في المدينة بينهم اسـالم نجـل الـشيخ        20الماضيين طالت ما يقارب     
  .النائب حامد البيتاوي احد قادة حماس في الضفة الغربية

الفلسطيني اعتقل عددا من كوادر حماس بنابلس بعد ان ضبط مبـالغ ماليـة              وحسب المصادر فان االمن     
  . الف يورو في مخبأ مع احد كوادر الحركة200تقدر بأكثر من 

ـ              لقـدس  'ومن جهته قال اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم االجهزة االمنية الفلسطينية االحد ل
، مشيرا الـى ان     ' غير حماس على خلفية انتمائه السياسي      نحن ال نعتقل احدا من حماس او من       ':' العربي

 -قيادة حماس السياسية في الضفة الغربية موجودة وتعمل وتقوم بمقابالت علـى تلفزيـون فلـسطين                 '
  .وال تتعرض لها االجهزة االمنية'  تنتقد فيها السلطة-الرسمي
الخلفية االمنية بالنسبة لنا تعني اما      ما تم في نابلس هي اعتقاالت على خلفية امنية، و         ' الضميري   وأضاف

 تهريبا للسالح او المس بالتزامات السلطة الوطنيـة الفلـسطينية واجهزتهـا             أو لألموالسالحا او تهريبا    
  . 'ومؤسساتها

  2/8/2010القدس العربي، لندن، 
 

  إطالق سراح األسرى القدامى مقياس لمصداقية العملية التفاوضية: قراقع  .4
ان على المفـاوض الفلـسطيني ان يعطـي    : "شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع   قال وزير   : جنين

قضية األسرى مساحة كافية في المفاوضات بحكم كونها من القضايا المصيرية واالستراتيجية لـشعبنا ،               
لذلك ال بد من إطالق سراح جميع األسرى وخاصة القدامى منهم ألن ذلك يشكل مؤشـرا علـى جديـة                    

جاء ذلك خالل جولة تفقدية أجراها قراقع شملت زيارة العديد من بيوت            " .. لية التفاوضية   ومصداقية العم 
  .االسرى القدامى امس في محافظة جنين 

وأكد قراقع ان تحرر األسرى والمعتقلين من سجون االحتالل قضية جوهرية وأساسية تستقطب إجماعـا               
  .اعلة وناجحة فضال عن كونها استحقاقا جديا لعملية سالم ف, وطنيا 

فيما أشاد الوزير قراقع بصمود وإرادة األسرى في وجه مؤامرات وإجراءات مصلحة السجون مؤكدا ان               
  .الوزارة ستواصل جهودها واتصاالتها على كافة االصعدة لتخفيف معاناة األسرى وذويهم 

  2/8/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

   في شؤون الشرق األوسطاً أميركي رابين وخبيراًابنةيستقبل عباس  .5
استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، اليوم، داليا رابين، كريمة رئيس               : رام اهللا 

 الضيفة على آخر التطـورات علـى صـعيد          عباسوأطلع   .الوزراء اإلسرائيلي الراحل يتحساق رابين    
  .م إلى اإلمامالعملية السلمية، والجهود المبذولة لدفع عملية السال

 الخبير األميركي في شؤون الشرق األوسط ديفيد ماكوفسكي، وأطلعـه علـى آخـر               عباسكما استقبل   
  .مستجدات عملية السالم، والجهود المبذولة لدفعها إلى األمام

  1/8/2010،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
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  "أردوغان"هنية يسمي حفيده  .6

-8-1لفلسطينية بغزة إسماعيل هنية على حفيده الجديد الذي ُرزق به مساء األحد             أطلق رئيس الحكومة ا   
  ". رجب طيب أردوغان"على اسم رئيس الوزراء التركي " أردوغان"، اسم 2010

ـ       ): "صفا(وقال مصدر من عائلة هنية لمراسل        " أردوغـان "إن رئيس الحكومة بغزة قرر تسمية حفيده ب
على مواقفه ومواقف الشعب التركي األصيلة تجاه فلسطين عامة وغزة على           وفاء لرئيس الوزراء التركي     

  ". وجه الخصوص
  2/8/2010موقع فلسطين اون الين،

 
  سواء كانت مباشرة أو غير مباشرةمفاوضاتللال شرعية : مشعل .7

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في كلمة ألقاها على هامش حفل لتخريج : وكاالت
القيادة العامة في  سوريا إنه  -  الذي نظمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،يم الشباب العربي المقاوممخ

  . سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة،ال شرعية للمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية
عطيها وخالل تلك المناسبة قال مشعل إن الغطاء العربي للمفاوضات المباشرة ال يساوي قيمته وال ي

  . ألنه خيار مفروض على العرب،الشرعية
  2/8/2010نت، .الجزيرة

  
  "لجنة المتابعة العربية" في غزة ثمن الخطيئة السياسية التي ارتكبتها اإلسرائيليالتصعيد :حماس .8

 هو ثمن  في قطاع غزةاعتبرت حركة حماس أن التصعيد اإلسرائيلي : وكاالت-  رائد الفي-غزة 
يئة السياسية التي ارتكبتها لجنة متابعة مبادرة السالم العربية بحق الشعب الفلسطيني الخطأ الكبير والخط

وقال  .بعد إعطائها غطاء واضحاً للمفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وحكومة االحتالل
 المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن االحتالل كان بحاجة لغطاء كي يشن هجماته على شعبنا ويستمر

محمود عباس ) الرئيس الفلسطيني(نحن نرى أن استجابة : وأضاف .في التهويد واالستيطان والتهجير
واللجنة العربية للضغوط األمريكية واإلسرائيلية ستضر كثيراً بمصالح الشعب الفلسطيني وتداعياتها 

 عن خطيئتها وتصحح ودعا الدول العربية التي أعطت هذا الغطاء أن تكفَر. خطيرة على حقوقنا وثوابتنا
  .هذا الخطأ بسحب التفويض والغطاء

وأعلن القيادي في حماس صالح البردويل أن حركته تسعى إلى تجنيب الشعب الفلسطيني عدواناً 
وأضاف في حال فُرض . إسرائيلياً جديداً، مطالباً المجتمع الدولي التدخل بكبح جماع العدوان اإلسرائيلي

 عن ةورأى أن المزاعم اإلسرائيلي. ا للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا ولن نتهاونعلينا سنقدم كل ما في وسعن
سقوط صواريخ على المستعمرات يهدف إلى تبرير العدوان، مطالباً بضرورة الفحص الدقيق لتلك 

وشدد على أن التصريحات األخيرة لنتنياهو تمهد الرتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب . التصريحات
  .الفلسطيني

  2/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  "إسرائيل" داخل استشهادية القيام بعمليات سنحاول: "سرايا القدس" .9
 الذراع المسلحة لحركة "سرايا القدس"قال المتحدث الرسمي باسم : زهير اندراوس واشرف الهور - غزة

ة ستتمكن من المقاوم" :أمسالجهاد اإلسالمي أبو أحمد، في تصريح نشره الموقع الرسمي للجماعة 
استعادة قدرة الردع لديها في الضفة المحتلة رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها بفعل سياسة التنسيق 

لن تفوت أي فرصة قد تسنح لها لتنفيذ عملية استشهادية في قلب الكيان "األمني، مشدداً على أنها 
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مني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأقر بصعوبة شن هجمات استشهادية نتيجة التنسيق األ ."الصهيوني
 إمكانيات وأماكن تدريب وتجهيز لألحزمة إلىالعمليات االستشهادية تحتاج "في الضفة الغربية، قائالً 

المقاومة في الضفة المحتلة تعاني كثيراً جراء تصاعد عمليات المالحقة والمطاردة " أنوأضاف ". الناسفة
للكف عن هذه الممارسات التعسفية، "، داعياً "ة أمن السلطة الفلسطينيةواالعتقال لرجاالتها من قبل أجهز

جريمة وطنية "واعتبر ما يجري . "والتي تخدم في مجملها مخابرات العدو وتكمل دور جيشه العدواني
  ."وأمرا في غاية الخطورة

  2/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   إال بوجود البيئة المالئمة"إسرائيل" مع المفاوضاتال عودة إلى : عزام األحمد .10
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد أن تكون السلطة الفلسطينية قد تسلمت : رام اهللا

اجتماعات وزراء دول "مواعيد محددة الستئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، وأكد أن 
ت، وأن شرط المفاوضات اآلن موكول للبيئة، وقال بأنها لجنة المتابعة العربية لم يقل نعم أو ال للمفاوضا

  ".ستنطلق متى ما توفرت لها البيئة المالئمة"
أن الموقف الفلسطيني المطالب بوقف االستيطان " قدس برس"وأوضح األحمد في تصريحات خاصة لـ

لجاري، وال ليس صحيحاً أننا سنبدأ المفاوضات منتصف الشهر ا: "وتحديد المرجعية لم يتغير، وقال
توجد أية مواعيد بعد، وأي نغييرات دراماتيكية لم تحدث، والرسالة العربية لم تقل ال ولم تقل نعم 

  ".للمفاوضات، وإنما تحدثت عن الرؤية العربية للسالم وضرورة خلق البيئة المالئمة لها
دس واإلقرار بمرجعية تعني وقف توقف االستيطان بما في ذلك في الق"وأشار إلى أن البيئة للمفاوضات 

دون توفر هذه الشروط : "، وقال"1967) يونيو( من حزيران 4السالم وحل الدولتين على أساس حدود 
ونحن لم نوافق ال على البياض وال على ورقة مليئة، نحن . ال يمكن الحديث عن بيئة مالئمة للمفاوضات

  ".فاوضات قبل خلق البيئة المالئمةنتحدث عن مواقفنا وفق مصالح الشعب الفلسطيني، ال عودة للم
نحن ال نقايض وطننا وال نبيعه : "وذكر األحمد أن بديل المفاوضات هو الذهاب إلى مجلس األمن، وقال

بحفنة من المال، ونحن اآلن في أزمة مالية، ومنذ فترة والسلطة تستدين من البنوك المحلية، وكل ما 
بديلنا في حال فشلت . ماتها، ورغم كل ذلك ال نقايض مواقفنامن التزا% 20دفعته الدول العربية أقل من 

  ".المفاوضات هو الذهاب إلى مجلس األمن والنضال من أجل إعادة الملف إلى األمم المتحدة
نحن استراتيجيتنا قامت على المقاومة، ونحن : "وعما إذا كانت المقاومة ال تزال خياراً قائماً، قال األحمد

خرون المقاومة من معناها، نحن نرى بأن المقاومة لها شروطها ومتطلباتها، وهي لم نأمل أن ال يفرغ اآل
  ".تتوقف في يوم من األيام وإنما لها أشكال متعددة

عما إذا كان قد سمع بإعالن فصيل فلسطيني جديد في الضفة " قدس برس"وجوابا على سؤال وجهته له 
 عمليات فدائية ضد إطالق، بهدف "الوحدة الفلسطينيةكتائب "الغربية المحتلة، عن نفسه اليوم باسم 

لم أسمع بهذا االسم بعد، وإذا كانت هناك تنظيمات جديدة فعليها أن : "االحتالل اإلسرائيلي، قال األحمد
، "تطرح برامجها وإذا كانت أفضل مما هو موجود على األرض فإنني سأكون من أول المصفقين لها

  .على حد تعبيره
  1/8/2010قدس برس، 

  
    على قطاع غزة شامالً إسرائيلياًستبعد عدواناً حماس ت .11

استبعدت حركة حماس، أمس، شن إسرائيل عدواناً شامالً على قطاع غزة على خلفية التصعيد : )أ ب د(
وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، إن التصعيد اإلسرائيلي  .الميداني في اليومين الماضيين 

ينسجم مع الطبيعة العدوانية للعدو الصهيوني ومحاولة لخلط األوراق العسكرية األخير على غزة 
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لكن رضوان قال إن حماس . "والسياسية بالمنطقة بعد القرار العربي باالنتقال إلى المفاوضات المباشرة
   ."حذرة جداً وال تأمن الغدر اإلسرائيلي"والفصائل المسلحة 

بسبب "ار تعرض حكومة االحتالل إلى انتقادات دولية واسعة وعزا التصعيد اإلسرائيلي إلى استمر
ورأى أن إسرائيل  ."هجومها على سفن أسطول الحرية واستمرار فرض الحصار بغرض خلط األوراق

كلما ضغط عليها أكثر حصل "تريد من خالل تصعيدها أن توجه رسالة إلى األنظمة العربية، مفادها أنه 
 إشارة إلى موافقة لجنة المتابعة العربية على االنتقال إلى المفاوضات ، في"منها على تنازالت جديدة

  . المباشرة
  2/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  الشعب الفلسطيني بمصالح " متعمداًإضراراً"  لعباسأوباماحماس ترى في رسالة  .12

لفلسطينية  أكدت حركة حماس أمس أن رسالة الرئيس األميركي باراك أوباما إلى رئيس السلطة ا:غزة
وقال فوزي .  الشعب الفلسطيني"إضرارا متعمدا بمصالح" وتشكل "كشفت زيف سياسته"محمود عباس 

رسالة أوباما للسيد محمود عباس كشفت زيف سياسة "برهوم المتحدث باسم حماس في بيان صحافي إن 
 الصهيوني أوباما وخيبت آمال الشعب الفلسطيني وهي إضرار متعمد بمصالح شعبنا لصالح العدو

هذا يؤكد أن أي رهان من أي طرف على اإلدارة األميركية لدعم "وأضاف أن . "والمصالح األميركية
الرهان يجب أن يكون على وحدة الصف الفلسطيني "، مؤكدا أن "حقوقنا هو رهان خاسر ومضيعة للوقت

  . "مشروع الوطنيوإعادة االعتبار لبرنامج المقاومة كي ندافع عن حقوقنا وإعادة االعتبار لل
  2/8/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  العمليات اإلسرائيلية في غزة تهدف لتقويض الجهود المبذولة للسالم: فتح .13

تهدف لتقويض الجهود "أكدت حركة فتح أن العمليات اإلسرائيلية في قطاع غزة :  كفاح زبون- رام اهللا
   ."قيقي في المنطقةالدولية المبذولة من أجل الوصول إلى استقرار وسالم ح

إن استمرار هذه " نسخة منه "الشرق األوسط"وقال المتحدث باسم الحركة، أحمد عساف، في بيان تلقت 
الجرائم وتحديدا في قطاع غزة المحتل يكشف زيف خطة ليبرمان التي قال فيها إن غزة تحررت، ويأتي 

مكاسب حزبية على حساب المشروع كعبرة ألطراف فلسطينية تساوقت مع هذا االدعاء من أجل تحقيق 
  . "الوطني الفلسطيني

  2/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   2008مخطط عدواني استكماالً لمراحل عدوان لغزة   اإلسرائيليةالتهديدات :"الديمقراطية" .14
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب : رام اهللا

لفلسطيني بلجم التهديدات اإلسرائيلية بالعدوان، وتوفير حماية دولية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع ا
تلك التهديدات تسير ضمن  إن "قدس برس"وقال مصدر مسؤول في الجبهة، بتصريح صحفي تلقته  .غزة

اإلغالق  ، وتنجز ما عجزت عن تحقيقه بالحصار و2008استكماالً لمراحل عدوان  مخطط عدواني
والعقوبات الجماعية المحرمة دوليا، والتي تفرضها على المواطنين في القطاع وتحرمهم من حقهم في 

  . أبسط متطلبات الحياة اإلنسانية من الماء والكهرباء والمواد الغذائية والطبية وإمدادات الطاقة
  1/8/2010قدس برس، 

  
   جديد تمهيد لعدوان على غزة العدوغارات: "النضالجبهة " .15

حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من مخطط إسرائيلي يهدف إلى شن حرب عدوانية :  قنا- غزة
  وقالت الجبهة إن عمليات القصف والغارات الجوية التي نفذتها قوات االحتالل  جديدة على قطاع غزة
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ل العدوانية التي تستهدف تمهيداً لتنفيذ مخططات االحتال"اإلسرائيلي على مدار اليومين السابقين تأتي 

  . "شعبنا وقضيته الوطنية
  2/8/2010الوطن، الدوحة، 

  
   اتخاذ موقف بوقف المفاوضات"لجنة المتابعة العربية" على يجب": جبهة التحرير" .16

معلم "، برئاسة عباس الجمعة، ضم قادة وكوادر وطالب الجبهة "جبهة التحرير الفلسطينية"زار وفد من 
كان يجب على لجنة المتابعة العربية اتخاذ موقف بوقف "ورأى أنه .  أمسنانجنوب لب في "مليتا

المفاوضات، ولكن لألسف الرد العربي بعد ضغوط رئيس الحكومة الصهيونية المتطرفة، وضغوط 
اإلدارة األميركية للهدف ذاته على الدول العربية والسلطة الفلسطينية، أتى من أجل استمرار المفاوضات، 

  . " الذي ينبغي العمل على عزل إسرائيل كدولة منبوذةفي الوقت
  2/8/2010السفير، بيروت، 

  
   تتبنى إطالق صاروخ على سيديروتغزةجماعة سلفية في  .17

 الجماعات المسلحة المتشددة في غزة إحدى وهي "كتائب التوحيد والجهاد"  أعلنت: اشرف الهور-غزة 
وقالت .  القريبة من حدود القطاع الشماليةاإلسرائيلية صاروخ على بلدة سيديروت إطالقمسؤوليتها عن 

 الرد على االعتداءات إطار، وذلك في "خيبر" قصفت البلدة بصاروخ من نوع أنهاالكتائب في بيان لها 
 "غراد" صاروخ إطالق جهة مسلحة في غزة مسؤوليتها عن أيولم تعلن  . المتواصلةاإلسرائيلية

  . صبيحة يوم الجمعةاإلسرائيليةسقالن الروسي الصنع الذي ضرب مدينة ع
  2/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
   الحالي المباشرة منتصف الشهرالمفاوضاترجح بدء ي نتنياهو .18

رجح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، انطالق المفاوضات المباشرة :  كفاح زبون- رام اهللا
نتنياهو من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، البدء فورا مع الفلسطينيين منتصف الشهر الحالي، وطلب 

في المفاوضات المباشرة، استجابة لمطالبة المجتمع الدولي، لكن نتنياهو تحدث عن تفاصيل تبدو متنافرة 
  .تماما مع ما يريده الفلسطينيون

منية كشرط وقال نتنياهو إن المفاوضات يجب أن تنطلق مع التأكيد على الحفاظ على الترتيبات األ
أساسي، وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس أمن 

  .دولة إسرائيل ومواطنيها، وال مساومة على ذلك
كما أنه في لقاء مع وزراء الليكود، أوضح أن إسرائيل ال تنوي قبول الشروط التي وضعها الجانب 

ونفى نتنياهو، أمس، أن . فعول القرار الخاص بتجميد البناء في المستوطناتالفلسطيني بشأن تمديد م
يكون قد تلقى أي خطة فلسطينية جديدة، وذلك ردا على سؤال من نائبه، سيلفان شالوم، حول تلقيه خطة 

  .تحدث عنها كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أمس
شرة تحدث كل طرف مع األميركيين على حدة، وربما لم خالل المفاوضات غير المبا«: وقال نتنياهو

  . »يقوموا هم بنقل ذلك من طرف إلى طرف
  2/8/2010، الشرق األوسط، لندن
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   إطالق الصواريخمسؤوليةنتنياهو يحمل حماس  .19
قبل بدء االجتماع : قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس : وكاالت - محمد الجمل
أعتبر حماس الـمسؤول الـمباشر عن كل هجوم انطالقاً من قطاع غزة على : " للحكومةاألسبوعي

تحتفظ لنفسها بحق الدفاع "وأكد أن إسرائيل  ".إسرائيل، واألسرة الدولية يجب أن ترى األمور بهذا الشكل
  ".عن سكانها واتخاذ كل اإلجراءات الضرورية للدفاع عن دولة إسرائيل

الجيش ال ينوي "إن : التجارة العمالي بنيامين بن إليعازر إلذاعة الجيش اإلسرائيليوقال وزير الصناعة و
لكننا ال نريد تصعيداً، إذ إن هذا ما تريده : "وأضاف ".الوقوف مكتوف األيدي في مواجهة هذه الصواريخ

  ".حماس بالتحديد، لذلك ردنا قاس لكنه آني
استئناف إطالق " حماس"إنه إذا قررت : اء اإلسرائيليوقال سيلفان شالوم، النائب األول لرئيس الوزر

  .النار على إسرائيل؛ فإنها ستأسف على ذلك خالل فترة وجيزة جداً من الزمن
إن إسرائيل لن توافق على العودة إلى وضع : وقال شالوم في سياق مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس

  .على حد تعبيره. د يتحول إلى مطرتطلق فيه صواريخ بين حين وآخر على شكل رذاذ ق
أن إسرائيل غير معنية بتجديد هجماتها في قطاع غزة، ولكن إذا استأنفت حماس إطالق : وأوضح شالوم

  .النار فسيكون الرد اإلسرائيلي صارماً
  2/8/2010، األيام، رام اهللا

  
   من تعيين رئيس جديد للمخابرات التركيةه قلقباراك يعبر عن .20

 عبر وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك عن قلقه لتعيين الرئيس الجديد الجهزة : أ ف ب-القدس 
في خطاب بثته امس اذاعة الجيش » نصير ايران«المخابرات التركية حقان فيدان الذي وصفه بـ 

ان «الذي يترأسه » العمل«اثناء اجتماع داخلي لحزب ) يوليو(وقال باراك اواخر تموز . االسرائيلي
 بلد صديق وحليف استراتيجي، لكن تعيين رئيس جديد الجهزة المخابرات التركية نصير اليران تركيا
  .»لاليرانيين بالحصول على معلومات سرية«واعتبر ان تعيين هذا المسؤول التركي قد يسمح . »يقلقنا

  2/8/2010، الحياة، لندن
  

   "إسرائيل" "حزب اهللا"هاجم  مزدوجة ولبنان كله سيدفع الثمن إذا األسدتصريحات : جندلمان .21
 أكد أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء :زكي أبوالحالوة -  محمد أبوخضير-القدس 

تأخذ في االعتبار امكانية ان يغتال حزب اهللا مسؤوال «اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان الدولة العبرية 
لخارج، وان تم ذلك، فسيعتبر بمثابة اعالن حرب، إسرائيليا بارزا او سفيرا او مواطنا إسرائيليا في ا

نحن قلقون من تسلح حزب «: »الراي«وقال جندلمان في لقاء خاص مع . »ونأخذ هذا التهديد بكل جدية
اهللا بصواريخ بعيدة وقصيرة المدى، وقلقون من ازدياد القوة السياسية للحزب داخل الساحة اللبنانية، 

كما انتقد تصريحات الرئيس السوري بشار األسد . »اجم الحزب، إسرائيلولبنان كله سيدفع الثمن اذا ه
، مؤكدا من ناحية »عليه فك الحلف مع ايران وحزب اهللا والمنظمات الفلسطينية«، وقال »المزدوجة«

اذا فشلت الجهود الدولية الرامية الى نزع ايران من اسلحتها النووية او وقفها من تطوير هذه «ثانية، انه 
لحة فان كل الخيارات موجودة على الطاولة نحن مستعدون لكل االحتماالت والخيارات االس

  .والسيناريوات
إسرائيل معنية بتحسين العالقات مع تركيا، وتقول ذلك رغم االنتقادات والسياسات التركية، وأضاف أن  

تحسين العالقات مع انقرة، بغية » مرمرة« سفن تركية بما فيها سفينة 3إسرائيل ستعيد في االيام القريبة 
وطبعا نريد ان تعود العالقات كما كانت عليه، لكن الكرة موجودة في الملعب التركي والقرار بتدهور 

   .العالقات يعود الى تركيا وهي التي بدأت هذه االزمة وتستطيع ان تحسن االمور واالوضاع
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وصول الى حل عادل ودائم وشامل وصوال  إسرائيل تريد استئناف المفاوضات المباشرة بغية الوقال أن 
الى دولة فلسطينية مستقلة تعيش الى جانب إسرائيل، التي ترفض الشروط المسبقة وترفض االمالءات 
وتريد ان يتم البحث في القضايا الجوهرية بحسن نية وبصراحة وجدية، وعبرت عن رغبتها بالمضي 

ينية واالطراف المعنية، ولألسف تم رفض الدعوة قدما مرارا وتكرارا في حديثها مع القيادة الفلسط
  . اإلسرائيلية من القيادة الفلسطينية في رام اهللا

 االخيرة جرى تجميد االنشطة االستيطانية في الضفة الغربية، وبالتالي 10خالل األشهر الـ واضاف أن 
ام، وانصح من ينتقد لم يبن ولو بيت واحد وفعال تم تجميد لكل المشاريع التي بدأت قبل اكثر من ع

السياسة اإلسرائيلية ومن يعتقد ان التجميد لم يكن حقيقيا ان يستمع الى انتقادات المستوطنين الموجهة 
ان تجميد . للحكومة والتي تطالبها باستمرار البناء في المستوطنات في الضفة الغربية من دون اي قيود

ل للمفاوضات غير المباشرة، وإسرائيل لبت هذا االستيطان في الضفة جاء بهدف المضي قدما واالنتقا
الشرط، لكن الفلسطينيين لم يبدوا جدية بالتعامل مع المفاوضات وفعال رفضوا المضي قدما والحديث 

هذا التجميد ساري المفعول حتى سبتمبر المقبل، وبعد ذلك يتم اتخاذ قرار جديد . حول القضايا الجوهرية
 مستعدون لبحث قضية المستوطنات وال نعتقد انها عقبة حقيقية امام نحن. من الحكومة في هذا الشأن

وانما توجد مشاكل اكبر وهي الالجئين والقدس، لكن المستوطنات هي في شكل نسبي وقضية . السالم
  . سهلة للحل

  2/8/2010، الراي، الكويت
  

   على تحقيق دولي في أسطول الحريةبشروط توافق "إسرائيل" .22
 قالت صحف إسرائيلية، أمس، إن الحكومة اإلسرائيلية تجري مفاوضات مع :رايسيبرهوم ج - الناصرة

االمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، حول لجنة التحقيق التي يعتزم تشكيلها في مجزرة أسطول 
  .الحرية

تها وقالت الصحف إن اسرائيل توافق من حيث المبدأ على لجنة كهذه، إال أنها تشترط أن تكون تركيب
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في مطلع . وصالحياتها وفق المطالب اإلسرائيلية

األسبوع الماضي رفض حكومته التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
مم المتحدة، حول اللجنة التي المتحدة، وفي المقابل فإن حكومته تجري مفاوضات مع السكرتير العام لأل

وجاء أمس، أن إسرائيل طلبت من بان . يسعى لتشكيلها، بادعاء أن إسرائيل ال ترفضها من حيث المبدأ
" لجنة الفحص"كي مون أن تنتظر لجنة التحقيق التي سيشكلها وال تبدأ عملها، إلى حين انتهاء عمل 

عن مون " معاريف" هذا الطلب، ونقلت صحيفة اإلسرائيلية برئاسة القاضي تيركل، إال أن مون رفض
قوله، إن اللجنة التي شكلتها إسرائيل مهمة ولكنها لن تحظى بثقة المجتمع الدولي، كما أن األمم المتحدة 

  .لن تقبل بأن تنتظر إلى حين تنهي اللجنة اإلسرائيلية عملها
يعة هذه التقييدات، اضافة إلى كذلك طلبت إسرائيل تقييد صالحيات اللجنة، من دون توضيح ما هي طب

أن إسرائيل طلبت التدخل في تركيبة اللجنة، إذ أن عرض مون يقضي بأن تتشكل اللجنة من رئيسها، 
وهو رئيس حكومة نيوزيلندا السابق، جيفري بالمر، وأن تضم اللجنة عضوا من إسرائيل وآخر من 

  .تركيا
  2/8/2010، الغد، عمان

  
   في المفاوضات"اللطرون "بحث مستقبل مناطق متنازع عليها مثل يرفضونوزراء إسرائيليون  .23

جاءت مواقف وزراء إسرائيليين متشددة بشأن ما تردد حول تعهد من الرئيس :  كفاح زبون- رام اهللا
المتنازع عليها في القدس على بساط البحث في » اللطرون«األميركي للرئيس الفلسطيني بطرح قضية 
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الداخلية، إيلي يشاي، ووزير البنى التحتية، عوزي الندو، ووزير العلوم، المفاوضات، وأعرب وزير 
. دانيئل هرشكوفيتس، عن معارضتهم الشديدة لفكرة طرح منطقة اللطرون على جدول أعمال المفاوضات

إن من يريد إقحام منطقة اللطرون في المفاوضات مع الفلسطينيين، لم يقرأ الخارطة، وال «: وقال يشاي
  .» تاريخ إسرائيليفقه في

  2/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  طهران وتل أبيببين  عندما كانت هناك عالقات أسبوعينباراك تجول في إيران  .24
تجول في ايران لمدة اسبوعين عندما كانت هناك « أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك انه :القدس

 الجيش عن فحوى أقوال سرية لباراك في مؤتمر وكشفت اذاعة. »عالقات حميمة بين إسرائيل وايران
، الذي ُيَعد أحد أكبر أقاليم الحزب، وتركز مضمون »العمل«عقد من قَبل اقليم الكيبوتزات في حزب 

يشار الى ان المؤتمر كان مغلقا أمام وسائل االعالم، وعقد يوم . للسالم» مبادرة جنيف«المؤتمر حول 
باراك استهل «وذكرت االذاعة ان . اراك في زيارة للواليات المتحدةاألحد الماضي، قبل ان يتوجه ب

حديثه عن نفسه حينما كان شابا برتبة رائد في صفوف الجيش، وعن جوالته وزياراته لدول كانت تعد 
في الماضي من أقرب وأعز الدول إلسرائيل، اضافة لحديثه عما يجري مع دول تعد صديقة إلسرائيل 

أتذكر نفسي حينما كنت شابا برتبة رائد، وقمت «: وقال. »دول معادية، مثل تركياوتحولت مستقبال ل
بزيارة اليران استمرت أسبوعين، وكانت ايران حينها من اعز أصدقاء إسرائيل، ولست خجال من 
. »الحديث عن العالقة الحميمة التي كانت تربطنا بايران حينها وعن األمور التي كنا نتعاون فيها

الن تركيا تعد حليفا استراتيجيا رئيساً في المنطقة، فقد عينوا في األسابيع الماضية رئيسا «: وأضاف
لالستخبارات يعتبر حليفا ومقربا من ايران، ولدى األجهزة األمنية التركية ما يكفي من أسرار عنا بين 

وعين حقان . »لغايةأيديهم، ومجرد التفكير في فكرة ان هذه األسرار سيطلع عليها االيرانيون مقلقة ل
    .  مايو الماضي27فيدان على رأس المنظمة الوطنية لالستخبارات التركية في 

  2/8/2010، الراي، الكويت
  

  محكمة إسرائيلية تدين جنديا قتل امرأتين خالل حرب غزة .25
مالن وجهت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس، االتهام لجندي إسرائيلي بقتل فلسطينيتين كانتا تح: رام اهللا

كانون ( يناير - 2008) كانون األول(علما أبيض خالل العدوان األخير على قطاع غزة في ديسمبر 
وجرت جلسة االستماع المقتضبة أمام المحكمة . ، حسبما أشار متحدث باسم الجيش2009) الثاني

 األولى من العسكرية في يافا قرب مدينة تل أبيب، ولم يكشف عن اسم الجندي الذي تعتبر محاكمته هي
 22التي استمرت » الرصاص المصبوب«نوعها ضد جندي متهم بقتل مدنيين فلسطينيين في عملية 

وبحسب شهود فلسطينيين، فإن المرأتين كانتا ضمن مجموعة مدنيين يحملون العلم األبيض بعد . يوما
  .تعرض منزلهم لقذيفة دبابة إسرائيلية أثناء الحرب

  2/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

     طائرة من دون طيار قرب الحدود اللبنانية  علىاالحتالل يعلن العثور  .26
، أمس، أن نموذج طائرة صغيرة من دون طيار سقط ”إسرائيلية“زعمت مصادر عسكرية : آي.بي .يو 

” اإلسرائيلية“ونقلت اإلذاعة  . قرب الحدود مع لبنان1948قبل حوالي أسبوعين داخل أراضي فلسطين 
سكرية أن نموذج الطائرة كان بحجم خمسين سنتيمتراً ولم يكن مزوداً بأجهزة تصوير أو عن مصادر ع

  .       ” حزب اهللا“بمواد متفجرة، واعتبرت هذا الحادث عمالً استفزازياً قامت به 
  2/8/2010، الخليج، الشارقة
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      بواشنطن مهددة؟ "إسرائيل" عالقةهل : باحث إسرائيلي .27
 يشكل عدم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية تهديدا حقيقيا للعالقة بين توقع باحث إسرائيلي أن

إسرائيل والواليات المتحدة، وذهب إلى حد افتراض وجود توجه عند إدارة الرئيس األميركي باراك 
  ".لتغيير حاد لمكانة دولة إسرائيل المتميزة في الواليات المتحدة"أوباما 

عالقات "في بحث له تحت عنوان -ون ألبحاث إسرائيل زاخي شلوم وقال الباحث في معهد بن غوري
قد " إن استمرار الصراع العربي اإلسرائيلي -هل يلوح تحول جوهري؟.. إسرائيل بالواليات المتحدة

  .في العالقة بين إسرائيل وأميركا" يفضي إلى تغيير شامل
 أن العالقات -من القومي في إسرائيلالذي يعمل أيضا باحثا زميال في معهد أبحاث األ–واعتبر شلوم 

األميركية اإلسرائيلية مستقبال قد تتضرر حتى على المستوى األمني ومستوى التعاون اإلستراتيجي 
  .والعالقات االقتصادية، وأيضا على مستوى تأييد اإلدارة إلسرائيل في المنظمات الدولية

 إلى أن غياب تسوية للقضية -سرائيلالذي نشره معهد أبحاث األمن القومي في إ–وأشار البحث 
يحاول أن "الرئيس األميركي باراك أوباما الذي " يعني بالضرورة مسا شديدا بجالل شأن"الفلسطينية 

ينافس في والية ثانية ويحتاج على نحو يائس إلى نجاح سياسي في الساحة الدولية لتعزيز مكانته 
  ".السياسية

دة كل ما في وسعها إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي عبر تبني وتوقع شلوم أن تعمل الواليات المتح
  ".مصلحة إلسرائيل ومصلحة لفلسطين ومصلحة ألميركا ومصلحة للعالم"حل الدولتين ألن فيه 

حزيران / إلى االنسحاب إلى حدود الرابع من يونيو-مع هذا الحل–ويرى الباحث أن إسرائيل ستضطر 
حتفاظ ببلدات يهودية كثيرة السكان وراء الخط األخضر، على أن تنقل ، وأن ذلك سيمكنها من اال1967

  .إلى الفلسطينيين عوض ذلك أراضي تقع اآلن تحت سيادتها
كما توقع أن تقسم القدس بين إسرائيل والدولة الفلسطينية التي ستنشأ، وتقر ترتيبات خاصة في شأن 

  .عتراف رسميا بطلب الفلسطينيين لحق العودةالسيطرة على األماكن المقدسة، مؤكدا أنه لن يتم اال
  2/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
    طفل أجنبي  400تقرر طرد " إسرائيل" .28

في إجراء عنصري جديد ضد المهاجرين، تبنّي توصيات ” اإلسرائيلية“قررت الحكومة : آي.بي .يو 
  . طفل 400لى طرد ما سيؤدي إ” إسرائيل“لجنة بحثت في مكانة األطفال األجانب في 

، أمس، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله بعد مصادقة الحكومة إن ”إسرائيلية“ونقلت وسائل إعالم 
إلبقاء الغالبية الساحقة من األطفال في البالد وبين الحاجة ” اإلنسانية“هذا القرار يضع توازناً بين الحاجة “

هاجري العمل الذين سيشكلون خطراً على الصبغة اليهودية إلى منع وجود محفز للتسلل غير القانوني لم
   .” والديمقراطية للدولة وسيغرقون البالد

  2/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   إيالت مدينةنفجارات تهزخمسة ا .29
ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن خمسة انفجارات هزت مدينة إيالت جنوبي إسرائيل إال أنه حتى االن 

ارير عن حجم الخسائر الناتجه عن هذه االنفجارات التى ربما يكون سببها اطالق لم تتوفر أية تق
ه إيالت واحد منها سقط في وأضافت اإلذاعة ان خمسة صواريخ على األقل أطلقت باتجا .صواريخ
، لكنه لفت "عدداً من االنفجارات سمع في محيط ايالت"وأكد ناطق باسم الشرطة االسرائيلية ان . األردن

  .ان ال معلومات عن سقوط ضحاياالى 
  2/8/2010، )بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية 
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  االستخبارات اإلسرائيلية إلى أين؟ : دراسة لمركز ابحاث ودراسات األمن القومي اإلسرائيلي .30

 أصدر مركز أبحاث ودراسات األمن القومي اإلسرائيلي في جامعة تل أبيب دراسة حديثة :تل ابيب
دور المخابرات اإلسرائيلية في مواجهة المخاطر اإلستراتيجية الجديدة التي تتعرض لها ومهمة حول 

وتعد هذه الدراسة واحدة من الكتابات القليلة التي ال تقدم فقط رؤية إسرائيلية  .إسرائيل خالل العقد المقبل
لمخابرات اإلسرائيلية لألخطار التقليدية وغير التقليدية التي تواجه إسرائيل، وإنما تتناول تركيبة ا

وأدوارها وعملياتها السابقة، وتتطرق إلى محاولة استخالص العبر من أجهزة استخباراتية عالمية أخرى 
  .حتى يمكن مواجهة هذه األخطار

وألهمية هذه الدراسة في معرفة اسرائيل وكيف تفكر في اآلونة المقبلة، فضال عن التطرق لموضوع 
ات اإلسرائيلية، ننشر موجزاً وافيا لهذه الدراسة على أربع حلقات، مهم وشائك يخص ملف المخابر

األولى تتحدث عن تركيبة المخابرات اإلسرائيلية، والثانية تتناول تجارب الماضي، والثالثة تقدم المخاطر 
التي تواجه إسرائيل في العقد القادم، ويتحدث الجزء الرابع عن كيفية معالجة أوجه القصور في عمل 

  .ستخبارات اإلسرائيليةاال
  18/7/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   الفلسطينيين بجدية حول األمن والحدودمفاوضةنتنياهو ال ينوي ": كاديما" .31

اإلسرائيلي المعارض، حاييم رامون، في نية حكومة بنيامين " كاديما"شكّك رئيس مجلس حزب : الناصرة
، خاصة فيما يتعلّق بموضوعي األمن والحدود، "بشكل جدي"نتنياهو التفاوض مع الجانب الفلسطيني 

  .بالنسبة لرام اهللا" المرجعية األساسية للمحادثات المباشرة"اللذان يشكّالن 
إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ال "، )1/8(وقال رامون، في حديث مع اإلذاعة العبرية، اليوم األحد 

، فيما قد أكّد في تصريحات سابقة له على " ملفي األمن والحدودينوي مفاوضة الفلسطينيين بجدية حول
استحالة موافقة الحكومة اإلسرائيلية الحالية منح الجانب الفلسطيني أكثر مما حصل عليه من الحكومات "

  .، وفق تصريحاته"السابقة
ى عدم استئناف بدعوة السلطة الفلسطينية، إل" كاديما"وكانت مصادر إعالمية عبرية، قد أكّدت قيام 

عدم جدوى العملية التفاوضية في ظل الشروط "المحادثات المباشرة مع تل أبيب، انطالقاً من قناعتها بـ 
  .، وفق المصادر"التي يفرضها رئيس الوزراء اإلسرائيلي

  1/8/2010قدس برس، 
  

  "كسر الحصار"مع ركّاب سفن " القتال المتالحم"البحرية اإلسرائيلية تتدرب على  .32
القتال "شرع جيش االحتالل اإلسرائيلي، بتدريب قوات سالح البحرية على  ما أسماه بـ : اصرةالن

، تأهباً للهجوم على المزيد من سفن اإلغاثة المتوجهة إلى قطاع غزة، ويأتي هذا في "المتالحم وجهاً لوجه
  .رينمرحلة استخالص العبر من أحداث العدوان على قافلة السفن الدولية قبل نحو شه

" الكوماندوز"، أن أفراد )2/8(العبرية، في عددها الصادر اليوم اإلثنين / معاريف/وأفادت صحيفة 
، وفق تقديرها، مشيرةً إلى أنه قد تقرر "مشكلة مهنية تكمن في انعدام خبرتهم بالقتال المتالحم"يعانون من 

جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الداخلي إخضاع هؤالء المقاتلين إلى تدريبات قتالية وجهاً لوجه، من قبل 
  ".الشاباك"

هذا ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي مسؤول، ما مفاده أن رحالت المساعدات اإلنسانية 
، الفتاً النظر إلى خطة عسكرية "تشكل تهديداً واضحاً لألمن القومي"البحرية المتوجهة إلى قطاع غزة، 

قدرة على خوض القتال المتالحم بهدف تحييد وشّل حركات مهاجمين رفع مستوى ال"جديد، ترمي إلى 
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، "في غضون ثوان معدودات، دون اللجوء إلى السالح الناري خالفاً لما حدث على ظهر سفينة مرمرة
  .وفق قوله

 2/8/2010قدس برس ، 
  

  "القسام" في انفجار استهدف منزل قيادي في فلسطينياً 52إصابة : غزة .33
منزل القيادي في كتائب القسام عالء الدنف في مخيم دير          ) 2/8(قوي فجر اليوم االثنين     هز انفجار   : غزة

 مواطناً فلسطينياً، بجروح مختلفة، في حـين لـم يكـن         52البلح في قطاع غزة، وخلف إصابة أكثر من         
  .الدنف في المنزل أثناء االنفجار

دهم أبو سلمية في تصريحات صحفية أن       وأكد المنسق االعالمي في الخدمات الطبية العسكرية في غزة ا         
 مواطناً أصيبوا بجروح ما بين متوسطة إلى طفيفة، ونقلوا إلى مستشفى شهداء األقـصى فـي ديـر     52

  .البلح، حيث غادر معظمهم ولم يبقى سوى القليل منهم يتلقون العالج
جار وقع بعد أن أطلقـت      وتضاربت األنباء عن سبب االنفجار، فبينما أكد شهود عيان فلسطينيون أن االنف           

طائرة إسرائيلية صاروخاً على منزل يعود للقيادي في كتائب القسام عالء الدنف في منطقة ديـر الـبلح                  
ينفـي  و ،وسط قطاع غزة، فقد زعم الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أن االنفجار كان داخليا في المنزل              

  ".المنطقةلم يقم بأي نشاط في "أي صلة له باالنفجار، وادعى أنه 
يشار إلى أن الدنف هو مطلوب من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، وتعرض الكثر من عمليـة اغتيـال                

  .قبل ذلك
  2/8/2010، قد س برس

  
     الماضي تموز/ يوليوالضفة حصيلة  من  معتقل200 شهداء وسبعة :تقرير حقوقي .34

 فلـسطينيين خـالل الـشهر       7قتـل   قال تقرير حقوقي، أمس، إن جيش االحتالل اإلسرائيلي         : )د ب أ  (
، التـي تنـشط فـي       "التضامن الدولي لحقوق اإلنسان   "وقالت مؤسسة    . من قطاع غزة   5الماضي، بينهم   

  .الضفة الغربية، في تقرير لها، إن من بين الشهداء امرأة من قطاع غزة، وشهيدين من الضفة
 طفالً ممـن    16طق الضفة، بينهم     فلسطيني من مختلف منا    200وذكر التقرير أن جيش االحتالل اعتقل       

ونبه إلى تزايد عملية االعتقاالت على الحواجز والمعابر التي تفصل مـدن            .  عاماً   18تقل أعمارهم عن    
وأفاد بأن شرطة االحتالل اعتقلت عشرات الفلسطينيين العمال من داخل األراضي المحتلة عـام               .الضفة

  . ل الشهر الماضي بدعوى عدم حيازتهم تصاريح عم48
  2/8/2010، الخليج، الشارقة

 
   آالف سلعة ممنوع دخولها لغزةتسعة حاجزا في الضفة وأكثر من 585: تقرير حقوقي .35

 معيقا للحركة داخل الـضفة      585 أكد المركز الفلسطيني لحقوق االنسان انه يوجد         : نفوذ البكري  -غزة  
 بوابة فـي جـدار الفـصل        80 حاجزا جزئيا و   22 حاجزا مأهوال بالجنود بصورة دائمة و      65وتتضمن  

 معيقا بما في ذلك متاريس الطرق والتالل والجدران الترابية وبوابات وحواجز الطرق             418العنصري و 
  .والخنادق

 حواجز طيارة بصورة شهرية ومن خاللها تتحكم بامكانية تنقـل           310كما تقيم قوات االحتالل ما معدله       
واجز في اغلب االحوال وقوف سيارة جيب عـسكرية         الفلسطينيين على شوارع الضفة وتتضمن هذه الح      

على مفترق طرق رئيس لعدة ساعات يتم خاللها ايقاف السيارات لفحصها كما ال تزال طـرق رئيـسية                  
تؤدي الى بعض المدن والبلدات الفلسطينية مغلقة اضافة الى ذلك تتواصل سياسة تقييد وصول المواطنين               
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ك القدس الشرقية والمناطق الواقعة خلف الجدار والبلدة القديمـة          الى مناطق واسعة في الضفة بما في ذل       
خاصة في غـور األردن واألراضـي المتاخمـة         » 2«في الخليل ومناطق ريفية واسعة تقع في المنطقة         

للمستوطنات كما لم يطرأ أي تحسن فيما يتعلق بوصول الفلسطينيين الذي يحملون بطاقات هوية الـضفة                
ربعة حواجز مأهولة بالجنود بصورة دائمة وهي تياسير الحمرا وافـرايم وبيتـاق             الى القدس فيما توجد ا    

 ألـف   56وتسيطر بأحكام على جميع أشكال التنقل مع مقطع غور األردن باستثناء ما يقـدر بحـوالي                 
  .شخص مسجل في بطاقات هويتهم أنهم سكان غور األردن
ئع المسموح ادخالها الى غزة ال تغير شيئا فيما         وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق االنسان ان زيادة البضا       

يتعلق بعدم قانونية هذه السياسة التي ال تتماشى مع االلتزامات القانونية الواقعة علـى اسـرائيل كقـوة                  
احتالل وأيضا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق االنسان خاصة وان الرباعية الدولية رأت أن أوضـاع               

غير مقبولة وال يمكن حلها من خالل توفير المساعدات االنسانية كما اكدت            المدنيين في غزة ال تحتمل و     
  .اللجنة الدولية للصليب االحمر انه ال يوجد حل دائم سوى االنهاء الكامل والفوري للحصار

كما أعلن رئيس لجنة تنسيق البضائع التابعة للسلطة الوطنية أن عدد السلع التي تسمح سلطات االحـتالل                 
 سلعة زراعية 33 سلعة تجارية و   92 صنفا من السلع المختلفة من بينها        150ى غزة ال تتجاوز     بدخولها ال 

 االف سلعة كانت تورد الى القطاع قبل منتصف حزيران عـام            9 سلع من الحبوب وذلك من اصل        10و
م  كما ان اسواق غزة ال تحتاج الى تلك السلع الجديدة التي تم السماح بدخولها مـؤخرا النـه يـت                    2006

توريد كميات كبيرة منها عبر األنفاق فيما يحول تدهور االوضاع االقتصادية واالجتماعية للـسكان دون               
  .قدرتهم على شرائها من االسواق

 مـن شـهر     27 – 21ووفقا لتوثيق المركز الفلسطيني لحركة المعابر التجارية في الفترة الواقعة ما بين             
 معبر كرم ابو سالم وتحمل عشرات االطنان من المراوح           شاحنة عبر  761تموز الماضي فانه تم دخول      

والثالجات والغساالت والمساعدات االنسانية وغاز الطهـي والـسوالر الـصناعي والمـواد الغذائيـة               
  .واإلطارات واألفران والعجول والمواد المتنوعة

  2/8/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  تموز الماضي/ يوليو في % 22لسلع الواردة نسبتها كمية اب تسجل زيادة غزةمعابر ":بال تريد" .36
 إنمحمد سـكيك    ،  ، بتمويل من البنك الدولي    "بال تريد " مسؤول مركز التجارة الفلسطيني      ذكر: حامد جاد 

خالل شهر تموز الـمنصرم زيـادةً   حركة البضائع والسلع الواردة إلى قطاع غزة عبر الـمعابر سجلت        
لـماضي، وبلغ عدد الشاحنات الـمحملة بالبضائع الواردة إلى غـزة          مقارنة مع حزيران ا   % 22بنسبة  

 2984 شـاحنة، منهـا      3770خالل الشهر الــماضي     " كارني"عبر معبر كرم أبو سالـم والـمنطار       
 شـاحنة   2964، وذلك مقارنة مـع      "كارني" شاحنة عبر معبر     780شاحنة عبر معبر كرم أبو سالـم و      

  ".كارني" شاحنة عبر معبر 764نة عبر معبر كرم أبو سالـم و شاح2199خالل شهر حزيران، منها 
وأشار محمد سكيك إلى أن الـمعدل اليومي لعدد الشاحنات الـمحملة بالبضائع الواردة إلى غـزة بلـغ                 

 شـاحنة يوميـاً     128 شاحنة مقارنة مع     163)  يوماً 23(خالل الشهر الـماضي حسب عدد أيام العمل        
  .خالل شهر حزيران

في تقرير له إلى أن الزيادة في معـدل         " أوتشا" مكتب منسق الشؤون اإلنسانية لألمم الـمتحدة        أشاركما  
شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالـم، األسبوع الـماضي، لـم تمثل سـوى                

 قبل  ، أي 2007من حموالت الشاحنات التي دخلت إلى غزة خالل الخمسة أشهر األولى من العام              % 35
  .تشديد الحصار
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   أعمال تجري حالياً لتوسيع معبر كرم أبو سالـم ويتوقع االنتهاء منهـا قريبـاً               وأضاف المركز ان هناك   
  

 شاحنة من البضائع والسلع الـمختلفة الواردة إلى غزة يومياً، وأوضـح أن             300ليستقبل الـمعبر نحو    
  .زة في الـموانئالجانب اإلسرائيلي يسمح حالياً بدخول البضائع الـمحتج

  2/8/2010، األيام، رام اهللا
  

   لسلطات االحتالل بالحفريات تحت األقصى"التجاوزات الخطيرة" يكشفتقرير إسرائيلي  .37
 تسعى أطراف رفيعة المستوى في حكومة االحتالل الصهيوني لتقويض تقريـر مراقـب              :عهود محسن 

ير يتحدث التقرير الذي عمد مراقـب دولـة         الدولة العبرية ميخا ليندشطراوس ومنعه من نشر نتائج تقر        
 عن وجود تجاوزات خطيرة تقوم بها سلطات االحتالل من الحفر تحت            2007االحتالل إلعداده منذ عام     

أدت  لطمس وتخريب اآلثار في منطقة المسجد األقصى ، وكان آخرها اكتشاف نفـق كبيـر؛                  األقصى
  .بحجة مد خطوط كهربائية ألرضية المسجد األقصى

وره اعتبر رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى عكرمة صـبري إخفـاء سـلطات                بد
االحتالل للتقرير مواراة لنهمها لالنقضاض على المدينة بكل ما تحويـه مـن آثـار ومعـالم عربيـة،                   
وخصوصاً المسجد األقصى، ألن هذه الحفريات باتت تهدد جزءاً كبيراً جـداً مـن الحـضارة العربيـة                  

  .  اإلسالمية في القدس
وحمل صبري الحكومات العربية واإلسالمية المسؤولية تجاه ما يجري في القدس، ودعاها للقيام بدورها              

  .وواجبها الديني واألخالقي تجاه المدينة
 شهرين، ولكنه لم يعمل علـى نـشره         وكان مراقب الدولة الصهيوني قد أنجز التقرير المذكور قبل نحو         

  .حتى اآلن بفعل الضغوطات التي يتعرض لها
هناك ضغوط كبيرة مورست وما زالت على مراقب الدولة لعدم الكشف عن تفاصيل التقريـر،               "كما إن   

وهي تمارس من قبل األطراف المعنية والمذكورة، خشية من اإلضرار بأمن الكيان الغاصب وعالقاتهـا               
  ".جانب اندالع أعمال عنف ومواجهات في أعقاب نشرهالخارجية، ل

تقرير مراقب الدولة هو فرصة حقيقية وتاريخية، سيضمن عدم عودة األمـور علـى               ":وقالت المصادر 
  ".نفسها مرة أخرى، ويكشف ماذا يجري في المسجد األقصى من أمور مخالفة للقوانين

) الـشاباك (ك بالتعاون مع جهـاز األمـن العـام          ومن المقرر أن تبحث اللجنة في تقرير األقصى المبار        
  .ووزارة الخارجية والشرطة، بغية اتخاذ قرار حول مصير التقرير شديد الحساسية

هناك ضغوطات كبيرة لمنع نشر التقريـر،       : "عن مصدر مطلع في اللجنة المذكورة قوله       "هآرتس"ونقلت  
نطق استمرار إخفاء إخفاقات الـسلطات      وهذه الضغوطات ليست نابعة من منطق أمني فحسب، إنما من م          

  ".االحتاللية بتعاملهم مع ملف األقصى المحتل
تقرير مراقب الدولة هو فرصة حقيقية وتاريخية، سيضمن عدم عودة األمور على نفسها مرة              : "وأضاف

  ".أخرى، ويكشف ماذا يجري في المسجد األقصى من أمور مخالفة للقوانين
  2/8/2010، السبيل، عمان

  
   48الـلجيش اإلسرائيلي يعدم مئات اشجار الزيتون في ا .38

، ترافقهم قـوات مـن      "الكيرن كييمت " ـ قام موظفو دائرة أراضي إسرائيل وما يسمى ب        :مراسل خاص 
الشرطة والجيش اإلسرائيلي باقتالع مئات أشجار الزيتون في أراضي زلفة ومشيرفة في منطقة الروحة              

وبحسب المسئول  .   اقتلعت األشجار وحملت على شاحنات عسكرية      حيث. وتعود ملكيتها لمواطنين عرب   
  في دائرة أراضي إسرائيل عيدو ريسس ضابط الغابات ، األشجار سيتم تسليمها وتوزيعهـا علـى احـد                
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وادعى، أن هذه األشجار مزروعة ومتواجدة على أراضي تابعـة          .  معسكرات الجيش في وسط إسرائيل    

  .للدولة
  2/8/2010، 48موقع عرب

  
  االحتالل يعاقب األسرى بسحب المراوح من زنازينهم .39

لجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى، في بيان       اأشار بهاء المدهون، منسق عام      : وسف الشايب  ي -  رام اهللا 
نسخة منه، أمس، إلى أن االحتالل صعد في اآلونة األخيرة وفي ظل الحر الشديد الذي تشهده                " الغد"تلقت  

خاصة التي تقع في المناطق الصحراوية، من عقوبة سحب األجهزة الكهربائية مـن             سجون االحتالل، و  
 ال يدخلها الهواء وان دخل يكون حاراً جداً، يسبب ضيقا في التنفس لـدى                التي غرف وزنازين األسرى  

ومن هـذه   األسرى ويشعرهم باالختناق، وهذه األوضاع السيئة تزداد قسوة خالل شهر رمضان المبارك             
وبشكل خاص المراوح التي يستخدمونها للتلطيف من حرارة الجو في هذا الصيف الحار، علماً               األجهزة

  .أن هذه المراوح يشتريها األسرى على نفقتهم الخاصة، أو يتم إدخالها عن طريق األهل خالل الزيارة
 2/8/2010، الغد، عمان

  
   صبري عكرمة يتهجم على الشيخالمتطرفاليمين من عضو  .40

رض الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس اليوم لهجوم باأللفاظ النابية               تع :القدس
والنفالت عنصري من قبل عضو اليمين المتطرف باروخ مارزل خالل تواجده في قاعة المحكمة العليا               

 مارزل اقترب   وأفاد مراسلنا أن   .اإلسرائيلية في القدس الغربية التي كانت تنظر في قضية عقار آل قرش           
من الشيخ صبري وطلب منه الذهاب إلى مكة إلى غير رجعة، كما تلفظ بعدة جمل وألفاظ نابية قبـل أن                    
يتدخل بعض المحامين ومن تواجد في القاعة لمنع أي أعتداء قد يقترفه مارزل على الشيخ عكرمة الذي                 

أمر ليس غريبا علـى هـؤالء       هذا   ":قال الشيخ صبري   و ".العنصرية"بدا غير مكترث لتفوهات مارزل      
العنصريين أن يتكلموا بما يفكرون به، وأن كل إناء بما فيه ينضح ، ونحن اعتبرنا كالمه كالما سـفيها                   

  ".ساقطا، لذا أهملناه ولم نرد عليه، ولسنا عاجزين عن الرد، إال أن الموقف يستدعي إهماله
  2/8/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
  لبون بإنهاء معاناتهممبعدو كنيسة المهد يطا .41

 ناشد كبير مبعدي كنيسة المهد، ياسين الهريمي، الحكومة األردنية السماح له بزيارة             : حامد جاد   - غزة
 .األردن ليتمكن من رؤية أبنائه وبناته وأقربائه بعد تسع سنوات من إبعاده لم يتمكن خاللها من رؤيـتهم                 

ليب األحمر في غزة ظهر أمس إبعاد النواب من مدينة          واعتبر المبعدون خالل اعتصام لهم أمام مقر الص       
وكانـت  . القدس جزءا من سياسة االحتالل الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، وتفريغها من سكانها األصليين            

سلطات االحتالل اإلسرائيلي قررت إبعاد ثالثة نواب مقدسيين وهم محمد طوطح أحمد عطون ومحمـد               
 خالد أبو عرفة، بدعوى مشاركتهم في االنتخابـات التـشريعية األخيـرة             أبو طير ووزير القدس السابق    

  .ممثلين عن حركة حماس
  2/8/2010، الغد، عمان

  
  صالحرائد  بغزة تضامناً مع الشيخ يعتصموننقابيون  .42

اعتصم العشرات من النقابيين في غزة، تضامناً مع رئيس الحركة اإلسالمية فـي             :  محمد األيوبي  - غزة
 الشيخ رائد صالح، وأكد نقيب المهن الطبية الفنية في غزة عبد المحـسن              1948محتلة عام   األراضي ال 
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يهدف إلى تغييب كل من يعمل على فضح ممارسـات          " عمل جبان "أبو الروس أن اعتقال الشيخ صالح       
ة االحتالل ومشاريعه التهويدية، ومقدمة لحسم األوضاع في المدينة وتهويدها وإخفاء معالمهم اإلسـالمي             

والمسيحية، مبيناً أن االحتالل يستغل حالة الصمت العربي والـضعف اإلسـالمي والتواطـؤ الـدولي                
وأوضح أن اعتقال الشيخ صالح يأتي في إطار المخططات اإلسرائيلية المبيتة            . لالستمرار في مخططاته  

  . الستهداف المسجد األقصى والمقدسات في مدينة القدس
  2/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  يطالبون بإنهاء قضيتهم "البدون "الهوياتاقدو ف: غزة .43

في قطاع غزة، أمـام     " البدون"اعتصم العشرات من الفلسطينيين فاقدي الهوية       :  سمية أبو ماضي   - غزة
ساحة المجلس التشريعي، للمطالبة بمنحهم حقوقهم التي حرموا منها، مـشددين علـى ضـرورة إنهـاء            

الدكتور حيدر أبو شرخ، أن هنـاك       " فاقدي الهويات "كد الناطق باسم لجنة     وأ. قضيتهم بأسرع وقت ممكن   
أسماءهم جاهزة عند االحتالل    "نحو خمسة آالف فلسطيني في القطاع لم يحصلوا على هوياتهم، مؤكداً أن             

ـ      ". اإلسرائيلي إن االحتالل عطل مـنح الفلـسطينيين       ":" فلسطين أون الين  "وقال أبو شرخ في تصريح ل
  ".  لتعكير صفو حياتهم من ناحية، والستخدام القضية اإلنسانية كأداة ابتزاز ضد الفلسطينيينهوياتهم

وذكر أن نحو خمسين ألف فلسطيني حصلوا على الهوية طوال السنوات التي سبقت الحـرب العدوانيـة                 
  ". ومخمسة آالف لم يحصلوا على الهوية إلى الي"، ولم يتبق إال 2008على قطاع غزة نهاية العام 

  2/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

     48في فلسطين  الكريمتعلم القرآنل النظيرازدهار منقطع  .44
تحولت مدارس تحفيظ القرآن الكريم إلى مشهد اعتيادي وجزء ال يتجـزأ            : أم الفحم  - محمد محسن وتد  

بديل عن ما اعتبروه    من ثقافة مسلمي الداخل الفلسطيني الذين عملوا على افتتاح مراكز تحفيظ وتدريس ك            
وأطلقت الحركة   .إهماالً ممنهجا من قبل السلطات اإلسرائيلية لتعليم الشريعة اإلسالمية بالمدارس العربية          

اإلسالمية بالداخل بشقيها الشمالي والجنوبي مشروعا لتحفيظ القران من خالل مؤسستي الفرقان وحراء،             
لث والساحل والنقب، استوعبت فيها آالف الطالب من        حيث افتتحت أكثر من سبعين مدرسة بالجليل والمث       

  . مختلف األجيال
الهدف األساسي هو تنشئة جيل قرآني يحفـظ        "وقال عضو مركز مدارس حراء الشيخ خيري إسكندر إن          

بعد ستة عقود من الضياع والبعد عن كتاب اهللا، نسعى          "، مضيفاً أنه    "كتاب اهللا مع برنامج تربوي إسالمي     
وأكـد فـي     ".كل بيت من بيوت المسلمين في الداخل حافظ واحد على األقل للقرآن الكريم            ألن يكون في    

على هذه المدارس، التي تحظى بالدعم والتبـرع مـن       " منقطع النظير "حديثه للجزيرة نت أن هناك إقباال       
  بمـساعدة األوالد فـي     -إلى جانب تحفيظ كتاب اهللا وسـنة الرسـول        -قبل األهالي، حيث يقوم المركز      

  .مواضيع الدراسة المختلفة
  2/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  

  في العقبة" غراد" إثر سقوط صاروخ ماديةجرحى وأضرار أربعة  .45
أكّد مصدر أمني أردني مسؤول أن السلطات المختصة باشرت التحقيق في حادث سقوط صاروخ : عمان

ت بشرية ومادية، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ هو على مدينة العقبة األردنية، مما أدى إلى وقوع إصابا
  .الثاني الذي يستهدف العقبة في غضون أربعة أشهر
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سقط في تمام الساعة " غراد"، أن صاروخاً من نوع "قدس برس"وأفاد المصدر في تصريحات خاصة لـ 
في مدينة " تننتالاإلنتركون"، أمام فندق )2/8(السابعة وخمسة وأربعين دقيقة من صباح اليوم اإلثنين 

، مما أسفر عن وقوع أربعة إصابات بين المواطنين؛ ) كيلومتراً جنوب العاصمة330(العقبة األردنية 
ثالثة منهم إصابة طفيفة والرابع يعاني جروحاً من الدرجة المتوسطة، كما أدى سقوط الصاروخ إلى 

  .اشتعال سيارتين وإحداث أضرار مادية في مكان سقوطه
د المصدر على أن السلطات األردنية قد باشرت بإجراء تحرياتها لمعرفة مصدر إطالق هذا وأكّ

الصاروخ والجهة المسؤولة عنه، فيما شرعت قوات الشرطة بفرض طوق أمني حول محيط منطقة 
  .الحادث، وعززت وجودها في المنطقة تحسباً ألي طارئ

  2/8/2010قدس برس، 
  

   يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعاملياتإسرائيمدان بقتل  جندي: األردن .46
قال ناشط حقوقي أردني، أن الجندي األردني أحمد الدقامسة، و المحكوم بالمؤبد على خلفية قتله : عمان

  . بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام1997 إسرائيليات على الحدود مع بالده في العام 7
إن موكله الدقامسة، أتصل معه "  برسقدس"وقال وكيله المحامي موسى العبدالالت في تصريح لـ 

،  وأخبره أنه بدأ ) كيلومتر شرق العاصمة60(من سجن الموقر ) 31/8(هاتفيا ظهر اليوم السبت 
وكان  .إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله وتوجيه تهمة إطالة اللسان له مؤخرا

الفترة الماضية إثر تدهور حالته الصحية، وأجري الدقامسة نفذ سلسلة من اإلضرابات عن الطعام خالل 
  .له مطلع الشهر الجاري عملية قسطرة للقلب

  31/7/2010قدس برس ، 
  

  "إسرائيل"مع بتهمة التعامل " أوجيرو" في اتوقف موظّفاللبناني استخبارات الجيش  .47
البالغ من .  عميالد» أوجيرو«اوقفت استخبارات الجيش اللبناني الخميس الماضي الموظف في شركة 

 عاما بعد رصد حركة اتصاالت بينه وبين اسرائيل، تبين انها تتم منذ سنوات، وقد اعترف 66العمر 
 الشوف، يعمل في سنترال النهر، ويتبع -وأفادت المعلومات ان الموقوف، وهو من بلدة المطلة  . بذلك

. صاالت الدولية التي تخرج من لبنان قسم االتصاالت الدولية، وهو مسؤول عن كل االت-للمديرية الفنية 
  . جددت له سنة اضافية» أوجيرو«وسبق له ان انهى خدماته بالتقاعد قبيل عام تقريبا، إال أن ادارة 

وهكذا يكون قد تأكد ان شبكة الهاتف الثابت مخترقة ايضا، كما الخلوي، من قبل الموساد، لتكتمل بـذلك                  
ام االسرائيليين، فيما توقعت مصادر مطلعة ان تفـتح عمليـة           حلقة انكشاف قطاع االتصاالت بمجمله ام     

  . الباب امام عملية تنظيف واسعة في القطاع. توقيف ميالد ع
 2/8/2010السفير، بيروت،  

     
   بناء الثقة في الضفة الغربية وقطاع غزة"إسرائيل"على : مبارك يستقبل بيريز .48

بارك جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس اإلسـرائيلي        عقد الرئيس حسني م     :  محمد امين المصري   -متابعة  
  .  تناولت الجهود المبذولة إلحياء عملية السالم ,  بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة , شيمون بيريز

تناولت المباحثات نتائج اجتماع وزراء خارجية لجنة مبادرة السالم العربية الذي عقد بقر جامعة الدول               و
   . س الماضيالعربية يوم الخمي

 أعقبها جلسة مباحثـات موسـعة        ، وقد بدأت المباحثات بين الرئيس مبارك وبيريز بجلسة مباحثات ثنائية         
 ومـن الجانـب      ,  والوزير عمر سـليمان     , حضرها من الجانب المصري أحمد ابو الغيط وزير الخارجية        
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المباحثات علي عداء عمـل حـضره        كما امتدت     , االسرائيلي اسحاق ليفانون سفير اسرائيل لدي القاهرة      
   . اعضاء الوفدين

وصرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بـأن الـرئيس مبـارك أجـري                 
مشاورات مع الرئيس بيريز استغرقت ساعة ونصف ساعة أعقبها مأدبة غذاء تم خاللها استكمال التشاور            

 وقال أن الرئيس مبارك ركز في مشاوراته علي هنـاك            . لسالمحول الوضع اإلقليمي فيما يتعلق بعملية ا      
رغبة أكيدة في التوصل إلي سالم باطالق مفاوضات مباشرة بعد أن اعطت لجنة المتابعة العربية الضوء                
األخضر للرئيس أبو مازن لإلنتقال من التفاوض غير المباشر إلي التفاوض المباشر وأكد الرئيس مبارك               

ن هذه المفاوضات جادة ومستمرة وذات اطار زمني محدد ومرجعيات واضحة كما            علي ضرورة أن تكو   
أكد الرئيس مبارك علي ضرورة األجواء المواتيه الطالق هذه العملية التفاوضية واشار عـواد إلـي أن                 
هناك كثير من االستحقاقات علي األرض في اطار االجراءات المطلوبة من إسرائيل من قبيل بناء الثقـة                 

في الضفة الغربية مثل وقف االقتحامات ورفع الحواجز وتسهيل انتقال المواطنيين وتخفيف معاناة             سواء  
الشعب الفلسطيني وهناك أيضا استحقاقات بناء الثقة المطلوبة في قطاع غزة مثل ا نهاء حالة الحـصار                 

 أن العنـصر    والذي يسبب معاناة ألكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني هم سكان القطاع وقال عواد             
الثالث بعد المرجعيات الواضحة واالطار الزمني الواضح وبعد تهيئة األجواء إلجراء مفاوضـات جـادة            
لبناء الثقة يتمثل في اطالق هذه المفاوضات حيث البد أن يتوقف الجانب اإلسرائيلي عـن أيـة مواقـف        

   . استفزازية تعرقل سير المفاوضات وتهدد بفشلها
 شيمون بيريز أكد للرئيس مبارك التزام إسرائيل بالسالم و االئتالف الحاكم الحالي             وقال عواد أن الرئيس   

في إسرائيل برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالسالم واشار عواد أن الرئيس بيريز أبدي اتفاقه مع                
   . ماذكره الرئيس مبارك بشأن الركائز الثالث المطلوبة في الوقت الحالي

  , ل حول ما اذا كانت المباحثات بين مبارك وبيريز قد تناولت ضرورة وقف المستوطنات             وردا علي سؤا  
   . قال السفير سليمان عواد ان هذا الموضوع يدخل في اجراءات بناء الثقة المطلوبة

 فمـصر   , وأوضح عواد ان هناك فارق بين تجربة مصر في التفاوض المباشر وبين التجربة الفلـسطينية   
  , التفاوض المباشر وتوصلت الي اتفاق كامب ديفيد ثم معاهدة السالم المصرية االسـرائيلية            عندما دخلت   

  ,  الذي انتهج طريق السالم     ,  وتحدثت بصوت واحد وراء الرئيس الراحل انور السادات         , دخلته صفا واحدا  
 فقياداته ال تتحدث     ,  اال ان الوضع مختلف فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني         , ووقفت مصر معه شعبا وحكومة    

   .  ..  وخاصة مع فصيل حماس , بصوت واحد بسبب االنقسام المؤسف الراهن بين السلطة والفصائل
  ، وردا علي سؤال حول ما اذا كان موقف حماس سيمثل حجر عثرة أمام انطالق المفاوضات المباشـرة                

 كما قال الرئيس مبارك فـي        - ام المؤسف  فهذا االنقس   ,  دعوني اتحدث بصراحة    : قال السفير سليمان عواد   
 ولكن ان استطاع الرئيس ابو       , عدة مناسبات ال يجعل المفاوض الفلسطيني يتحدث بصوت فلسطيني واحد         

 بعد مفاوضات جادة ومستمرة يستطيع ان        , مازن بدعم عربي واقليمي ودولي ان يتوصل الي اتفاق سالم         
 وان كان هذا االتفاق محققـا إلسـتحقاقات          , عت ان أحصل عليه    ويقول هذا ما استط     , يذهب به الي شعبه   

 فأعتقد ان الرئيس الفلـسطيني سـيحظي        ، تمليها الشرعية الدولية تنهي االحتالل وتقيم الدولة الفلسطينية       
 ولن يستطيع أحد سواء حماس أو غيرها ان يقف امـام هـذا               , بتأييد كاسح من شعبه الذي طالت معاناته      

   .  والمتطلع لحياة كريمة في دولة فلسطينية مستقلة ,  المتطلع للسالمالتيار الجارف
 قال عـواد أنـه ال يـستطيع          , وحول اذا ما كان بيريز قد طرح موعدا محددا لبدء المفاوضات المباشرة           

  . التكهن بموعد اطالق التفاوض المباشر
  2/8/2010، األهرام، القاهرة

  
  زدادترب  الحتواحتماالالسالم يبتعد : األسد .49



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1868: د        العد       2/8/2010اإلثنين  :التاريخ

اشد قوى وامضى عزيمة واكثر فاعلية وحـضوراً  «أكد الرئيس بشار االسد ان سورية هي اليوم    : دمشق
طيف السالم الحقيقي في المنطقـة يبتعـد وتـزداد احتمـاالت الحـرب              «، الفتاً الى إن     »اقليمياً ودولياً 
ووزعتها : ة عيد الجيش  لمناسب» جيش الشعب «وقال الرئيس السوري، في كلمة عبر مجلة         .»والمواجهة

ان التفاعل الخالق والتمازج اإلبداعي الذي نعيشه في سورية المقاومة          «) سانا(» الوكالة السورية لالنباء  «
واعتبـر ان   . »بين الشعب والجيش وتكاتف الجميع وكأنهم رجل واحد، هو سر نجاح السياسة الـسورية             

حقوق المغتصبة وفق قرارات الشرعية الدوليـة ذات        ال يمكن أن يتم بلوغه إال باستعادة كامل ال        «السالم  
فأول مقومات السالم هو الحفاظ على الكرامة والسيادة وعدم التفريط بذرة تراب أو قطرة مـاء                . الصلة

  .»ألن حقوق الشعوب ملك لها وحدها وهي حقوق ال تسقط بالتقادم
) يونيـو (وط الرابع من حزيـران      إحالل السالم يتطلب استعادة كامل التراب المحتل حتى خط        «وأكد ان   

ألن تحريـر   . ، وإذا ظن أحد ما أن سورية قد تتفاوض على أرضها المحتلـة فإنـه واهـم                1967العام  
الجوالن حق يسكن أعماق السوريين شعباً وجيشاً وقيادة، ومهما ازدادت التهديدات فإنها أعجز مـن أن                

 سورية الذين ينظرون إلى أن الكرامة هي عنـوان          تغير ما غدا جزءاً من الثقافة والحياة لدى جميع أبناء         
  .»السيادة

  2/8/2010الحياة، لندن، 
    

  " إسرائيل" السالم بين السلطة الفلسطينية ومفاوضات يؤكد فشل المعلم .50
أمـس   وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس، في محاضرة له ألقاهـا             قال:  جانبالت شكاي  -دمشق  

في المفاوضات غير المباشرة مـع      » ال ترى بديال عن الدور التركي     «ة  على مدرج جامعة دمشق، سوري    
لمفاوضات السالم خصوصا على المـسار      » لم تعد ضامنا حقيقيا   «اسرائيل، معتبرا أن الواليات المتحدة      

  .»دخل الى نفق مظلم ال يوجد في نهايته حتى ضوء شمعة«الفلسطيني الذي 
صبح يتجاهل أن اسرائيل هي العدو وأصبح يرى أن ايران          ألن بعض العرب أ   «وأعرب المعلم عن أسفه     

انهـم  «وأضـاف  . »هؤالء اذا وقعت الحرب فسوف يتطاير شـرارها الـيهم  «، موضحا أن   »هي العدو 
  .»مخطئون، اسرائيل هي العدو وايران هي صديق يقف معنا في خندق واحد في مواجهة اسرائيل
  2/8/2010، الراي، الكويت

  
  د أي عمل عسكري في المنطقةنحن ض :حمد بن جاسم .51

 اكد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة                 :قنا –الدوحة  
وبشأن المفاوضات المباشرة    .قطر ضد أي عمل عسكري في المنطقة ألن المنطقة ال تتحمل هذه األعمال            

انه واضح جداً من خالل حديث نتانيـاهو عـن          سم  حمد بن جا  قال   .واإلسرائيليبين الجانبين الفلسطيني    
الحوار المباشر مع الفلسطينيين فيه مغالطات ألن القرار الذي اتخذ في الجامعـة العربيـة لـيس ضـد                   

بل معها ولكن مع تهيئة األجواء ووفقاً لرسالة الرئيس أوباما وكذلك وفقـاً للرسـالة         .المباحثات المباشرة 
ت المتحدة بأن ليس هناك مانع من مباحثات مباشرة ولكن مع تهيئة األجـواء    التي أرسلت من قبلنا للواليا    

  .وأن تكون جدية ونهائية
  2/8/2010الوطن، الدوحة، 

  
   احتياجات أهالي غزة الرمضانيةلتوفيرقافلة مساعدات إماراتية  .52

طبية اإلماراتيـة   استقبل منفذا رفح والعوجة في سيناء أمس قافلة المساعدات الغذائية وال          : صالح العالقمي 
التي سيرتها هيئة الهالل األحمر لتوفير احتياجات أهالي قطاع غزة قبل حلول شهر رمـضان المبـارك                 
وذلك بناء على توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه الشيخ محمد بـن راشـد آل               
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ل الشيخ محمد بن زايد آل نهيـان        مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أو          
  .ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية واألدوية والتي تم          800 شاحنة تحمل    57وتتكون القافلة من    
راتية ضـمن   شراؤها من السوق المصرية ضمن البرنامج اإلنساني الذي تنفذه هيئة الهالل األحمر اإلما            

  .لتخفيف المعاناة اإلنسانية عن الفلسطينيين بقطاع غزة” اغيثوهم“حملة 
وأكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير اإلمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لـدى الجامعـة العربيـة                 

  .حرص دولة اإلمارات قيادة وحكومة وشعبا على تخفيف المعاناة المعيشية عن كاهل أهالي القطاع
قال أحمد حميد المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهالل األحمـر إن هـذه القافلـة تـأتي ضـمن                    و

وقال إن قيمة المشروعات التي نفذتها هيئـة الهـالل           .استراتيجية الهيئة للعمل في األراضي الفلسطينية     
جملة ما نفذتـه    األحمر في اآلونة األخيرة في األراضي الفلسطينية بلغت حوالي مليار درهم بينما يصل              

الهيئة منذ تأسيسها ثالثة أضعاف هذا المبلغ وسنواصل عملنا اإلنساني ضمن االستراتيجية التي تنفـذها               
  .هيئة الهالل األحمر

  2/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
  

  "المباشرةالمفاوضات  "اتصاالت لعقد لقاء ثالثي لبحث مرجعية أمريكا تجري : "رتسآه" .53
 والسلطة الوطنيـة الفلـسطينية حـول        "سرائيلإ" االميركية حاليا اتصاالت مع      تجري االدارة : بيت لحم 

امكانية عقد لقاء ثالثي على مستوى منخفض لبحث مرجعيـة المفاوضـات المباشـرة بـين الجـانبين                  
  .االسرائيلي والفلسطيني وجدول اعمالها والجدول الزمني الجرائها

 السلطة الوطنية الفلسطينية هي التي طرحت االقتراح        وافادت صحيفة هآرتس في عددها الصادر اليوم ان       
  .بعقد مثل هذا اللقاء

حسب هارتس فانه في حال موافقة اسرائيل عليه فقد يعقد اللقاء الثالثـي االسـبوع القـادم، بحـضور      و
المبعوث االميركي لعملية السالم جورج ميتشل ومبعوث رئيس الوزراء االسرائيلي المحـامي يتـسحاق              

  .يس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقاتمولخو ورئ
وستكون هذه المباحثات اول اتصاالت سياسية مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين منـذ تـولي بنيـامين                

  .نتنياهو رئاسة الحكومة االسرائيلية
2/8/2010، وكالة معاً اإلخبارية  

  
  لم الفلسطيني مهوريو الكونغرس يعترضون على العج: واشنطن .54

 في الكونغرس رسالة إلى وزيـرة       "إسرائيل"ـن الجمهوريين ل  و المناصر وجه: جو معكرون  -واشنطن  
الخارجية األميركية هيالري كلينتون يحثون فيها على إغالق مكتب المنظمة ونقل السفارة األميركية من              

  . تل ابيب إلى القدس المحتلة
تراضنا القوي على قرار وزارة الخارجيـة األخيـر بـشرعنة           نكتب للتعبير عن اع   «وجاء في الرسالة    

لقد فـشلت   . من خالل منحها امتيازات إضافية لمكتب المنظمة في واشنطن        » منظمة التحرير الفلسطينية  «
منظمة التحرير الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها، بما في ذلك ما يتعلـق بتـشغيل مكتبهـا                 

منكم وفقا لذلك إعادة النظر بهذا القرار، وبدال من ذلك تنفيذ القانون األميركـي              ونحن نطلب   . األميركي
بشكل كامل عن طريق إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الواليات المتحدة ونقل سفارتنا فـي                

  . »إسرائيل، حليفتنا الحيوية الديموقراطية، إلى القدس
ها أمس كانت غير موقعة، ما يعني أن األسـماء الموقعـة            على نسخة من  » السفير«الرسالة التي حصلت    

عليها ليست بكثيرة داخل الكونغرس، وهي بطبيعة الحال لن تؤدي إلى أي تغيير في الموقف األميركي،                
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بل ستكتفي وزارة الخارجية على األرجح برسالة تشرح وتبرر هذا التعديل على طبيعة مهمـة مكتـب                 
  . منظمة التحرير
يواصـل نـشر التحـريض المعـادي        «ة اإلعالم الفلسطيني، الذي تديره المنظمة، بأنه        واتهمت الرسال 

يستمر القادة الفلسطينيون في نزع الشرعية عن إسرائيل فـي المحافـل            «وتضيف  . »إلسرائيل والسامية 
ويستمرون في تمجيد المتطرفين الذين يمارسون العنف الذي يـسعى          . الدولية ومحاولة تصويرها كإبليس   

نحـن غيـر    «ونقلت تصريحا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقول فيـه           . »تدمير إسرائيل إلى  
إذا كنتم  : وقلت) خالل إحدى القمم  (قادرين على مواجهة إسرائيل عسكريا، لقد نظرت إلى الدول العربية           

ربوا وحدهم فقط   تريدون حربا، إذا كنتم جميعكم ستقاتلون إسرائيل، فنحن معها، لكن الفلسطينيين لن يحا            
وكان عباس طرح موضوع العلم الفلـسطيني خـالل زيارتـه إلـى             . »الن ليس لديهم القدرة على ذلك     

 حزيران الماضي، لكن اإلدارة األميركية لم تتجاوب معه وقتها، إلى أن أتت هذه الخطوة               9واشنطن في   
  . لبيت األبيضمؤخرا لتشجيعه على االنتقال إلى مرحلة المفاوضات المباشرة، كما ذكر ا

 وكانت النائبة الجمهورية اليانا روس ليتنين وراء هذه الرسالة، وسعى مكتبها إلى جمع التواقيع عليهـا،               
رفض «وتابعت  . من اإلدارات األميركية المتعاقبة التي لم تغلق مكتب المنظمة        » عن خيبة أملها  «معربة  

علـى  .  يشجع على تحسن الـسلوك فـي رام اهللا         السلطة التنفيذية إخضاع القيادة الفلسطينية للمساءلة لم      
العكس من ذلك، دعم الواليات المتحدة السياسي واالقتصادي غير المشروط ألولئك القادة عـزز انعـدام                

  . »المسؤولية وعدم المساءلة
، ويقضي بنقـل    1995الذي اقره الكونغرس في العام      » سفارة القدس «كما طالبت الرسالة بتطبيق قانون      

  . ألميركية إلى القدس، وهو قرار يلغي البيت األبيض مفاعيله سنويا منذ إصدارهالسفارة ا
قيمـة  «وردا على اعتبار المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية فيليب كراولي أن لهذه اإلجـراءات               

ة ، معتبر »ال نرى أي دليل يستحق هذه التنازالت أو يبرر التحسن في العالقات           «، ذكرت الرسالة    »رمزية
يضفي الشرعية ويعطي جائزة لمنظمة التحرير الفلسطينية الفاسدة واالسـتبدادية وغيـر            «أن هذا القرار    

  . »الخاضعة للمساءلة
2/8/2010، السفير، بيروت  

  
  "معاداة السامية"ـنواب بريطانيون يرفضون اتهام بيريز لبالدهم ب .55

طانيين عارضوا تصريحات الـرئيس     أمس أن نواباً بري   » صندي تليغراف «أفادت صحيفة   : )يو بي أي  (
االسرائيلي شيمون بيريز باتهامه بريطانيا بمعاداة السامية والزعم أن النواب البريطانيين يخضعون لتأثير             

  .الناخبين المسلمين البريطانيين
» مجموعة أصدقاء اسـرائيل   «الحاكم ونائب رئيس    » حزب المحافظين «ونسبت الصحيفة إلى النائب عن      

بيريز أخطأ في هذا التقييم، فهناك وجهات نظر مؤيدة ومعارضة          «إن  : مس كالبيسون قوله  في الحزب جي  
  .»إلسرائيل في جميع الدول األوروبية

يمكنني أن أفهم قلق بيريز، لكنني ال أؤيد ما قاله عن بريطانيا ألن األمور بالتأكيد ليست أسوأ                 «: وأضاف
واوردت الصحيفة أن بيريز أشار إلـى أن        . »روبية أخرى بالنسبة السرائيل في هذا البلد أو في بلدان أو        

بريطانيا مؤيدة للعرب بقوة ومعادية السرائيل وعملت دائماً ضدنا رغم وجود مقولة فيها بأن المعـادي                «
  .، على حد وصفه»للسامية هو شخص يكره اليهود أكثر مما هو ضروري

وهناك عدة ماليـين مـن      . لة كبرى مقبلة  موقف بريطانيا تجاه اليهود واسرائيل يمثل مشك      «وأضاف أن   
الناخبين المسلمين يمثلون بالنسبة للكثير من أعضاء البرلمان العامل الحاسم بين أن يجـري انتخـابهم أم          

كان هناك في انجلترا شيء مؤيد للعرب بقوة ولكن ليس بطبيعة الحال بين أوسـاط               «، مشيرا إلى أنه     »ال
  . »جميع االنجليز والمناهضين إلسرائيل
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2/8/2010، البيان، دبي  
  

   "إسرائيل"ـ مليون دوالر لدعم برنامج الدفاع الصاروخي ل420الكونغرس يتعهد بتقديم  .56
أن لجنة فرعية في الكونغرس األميركي أوصت األسبوع الماضـي          » جيروزاليم بوست «ذكرت صحيفة   

، ليصل بذلك   2011 في العام     مليون دوالر  422.2بزيادة تمويل برنامج الدفاع الصاروخي إلسرائيل إلى        
حجم المساعدات األميركية المقدمة للدولة العبرية لتمويل هذا البرنامج إلى أعلـى مـستوى لـه علـى                  

  . اإلطالق
 95.7وأوضحت الصحيفة أن لجنة مخصصات الدفاع الفرعية في مجلس النـواب األميركـي أضـافت                

 األبيض لبرامج المنظومات المضادة للصواريخ،      مليون دوالر إلى طلب التمويل األصلي المقدم من البيت        
  .  مليون دوالر422.2ليصل بذلك إلى 

)  ماليـين دوالر   108.8(إلى أن الحصة األكبر من إجمالي هذه المبـالغ          » جيروزاليم بوست «وأشارت  
المضادة للصواريخ بعيدة المدى، والتي وقعت واشنطن وتـل  » 3حيتس ـ  «ستخصص لتطوير منظومة 

اقاً بشأنها في مستهل زيارة وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك للعاصـمة األميركيـة خـالل                أبيب اتف 
  . األسبوع الماضي

 ماليين دوالر تعهد الرئيس األميركي باراك أوباما        205ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الزيادة تشمل أيضاً         
. مـضادة للـصواريخ القـصيرة المـدى       ال» القبة الحديدية «مؤخراً بتقديمها إلسرائيل لتطوير منظومة      

وأوضحت أن هذه الحزمة توازي ضعفي المساعدات التي قدمتها واشنطن لتل أبيب لتطـوير دفاعاتهـا                
الصاروخية، كما أنها ستوصل حجم المساعدات المخصصة لهذا الغـرض إلـى حـوالى مليـار دوالر                 

  . للسنوات األربع الماضية
هناك تفهماً  « المخصصات الدفاعية النائب ستيف روثمان إن        عن عضو لجنة  » جيروزاليم بوست «ونقلت  

واضحاً في اللجنة ألهمية تعزيز المنظومات المضادة للصواريخ، وذلك من أجل توفير الحماية لمواطنينا              
وقواتنا، وأيضاً من أجل توفير الحماية لمواطني حلفائنا وأصدقائنا وقواتهم، ومن بيـنهم شـعب دولـة                 

  . »إسرائيل اليهودية
  2/8/2010، السفير، بيروت

  
  "ويكيليكس" بانتظارفلسطين  .57

  بثينة شعبان
الذي أخذ علـى  » ويكيليكس«في زمن العالم الحر، الذي يدعون، ينتظر الناس األخبار الحقيقية من موقع        

عاتقه تسريب وثائق ومستندات تخبر عن حقيقة األوضاع في أفغانستان وعن المـشكلة الكبـرى التـي                 
قوات الناتو وقوات الواليات المتحدة في وجه الهجمات المتصاعدة لطالبان، علـى عكـس مـا                تواجهها  

، كما ينقل يأس الشعب األفغاني من التوصل إلى حلول على يد جيـوش              »الحرة«تعكسه وسائل اإلعالم    
ئق وبدال مـن أن يـتم التعامـل مـع الوثـا           . الناتو التي لم تجلب سوى الدمار والقتل للمدنيين األفغان        

والمستندات كمؤشرات جديدة تستوجب وقفة جدية، وربما تحركا مغايرا للمألوف والمتوقع، إلنقـاذ مـا               
يمكن إنقاذه، فإن جّل االهتمام الرسمي السياسي واإلعالمي انـصب علـى كيفيـة حـدوث التـسريب،                  

كـّل مـن    واألشخاص المسؤولين عن هذا التسريب، واألهداف المرتجاة من ورائه ضمن نظرية تحويل             
  .يقاوم هذا التوجه العسكري األميركي الرسمي إلى مشتبه به وربما إلى إرهابي

ومع ذلك ورغم التسريبات والضجة الرسمية المصطنعة التي أثارتها هذه التسريبات، فقد قرر الكونغرس              
ا مـع    مليار دوالر من أجل االستمرار في الحرب على أفغانستان والعراق، حتى وإن تزامن هذ              37منح  

عشرات المليارات في العراق، وعدم وصول األموال إلى األهداف التي ُرسمت لها            » ضياع«الكشف عن   
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هذا في مسألة تمس أمن واقتصاد وسمعة الواليات المتحدة في الصميم بـسبب انخراطهـا               . في واشنطن 
الوضـع فـي األخبـار      المباشر والمعلن في أفغانستان والعراق، فكيف بنا إذا ما أردنا القياس على هذا              

 1948المتداولة في الغرب عن فلسطين وحصار المدنيين في غزة وتهويد القدس وتـشريد فلـسطينيي                
واالستيطان في الضفة الغربية، حيث يمثّل المستوطنون المتحكمون بالسلطة في إسرائيل المصدر الوحيد             

اإلنسان الوصول إلى أماكن الحـدث،      ألخبار هذه البقعة الجغرافية من العالم، وال يمكن لمنظمات حقوق           
حيث تمارس قوات الكيان بمساعدة المتطرفين المستوطنين تطهيرا عرقيا ال مثيل له في القـرن الواحـد         
والعشرين دون أن نقرأ ولو خبرا واحدا في وكاالت األنباء العالمية عن جرائم هذا التطهير، ناهيك عـن                  

  .إدانته
لي منذ أيام قرية العراقيب عن بكرة أبيها، ولم تسمح للسكان حتى بأخذ        لقد دمرت قوات االحتالل اإلسرائي    

بحيث وقف ثالثمائة وعشرون إنسانا عاشوا وأجدادهم في هذه القرية قبل نشوء الكيان             . مقتنياتهم العائلية 
الصهيوني، كما تدل مقابرهم على ذلك، وقفوا يعاينون تاريخهم وماضيهم وعالقاتهم وقد تحولت ركامـا               

ام أعينهم بفعل آلة عسكرية عنصرية بغيضة جردتهم من إنسانيتهم وصبت جام غـضبها علـيهم، ال                 أم
لذنب ارتكبوه سوى ألنهم فلسطينيون، نابتون من أعماق هـذه األرض التـي يطمـع فيهـا الـصهاينة                   
والمستوطنون، ويستولون عليها جزءا بعد جزء بقوة السالح، وبدعم غربي، وصمت دولي معيب يجـب               

وقرية العراقيب هي واحدة من خمس وأربعـين قريـة تتعـرض لإلبـادة              . ن يندى له جبين اإلنسانية    أ
والتطهير العرقي من قبل كيان استيطاني سبق وجوُد هذه القرى وجوَده بمئات السنين، ومع ذلك يصمت                

الغابـات  عن مصير هذه القرى، فيما يغطي القرى الروسية التي دمرها حريق            » اإلعالم الغربي الحر  «
أضف إلى ذلك تهجير الفلسطينيين من حيفا ويافا والقدس ومدن وقرى إلـى الـضفة الغربيـة،                 . األخير

ويتزامن كّل هذا مع تدمير المنازل العربية في        . وتقطيع أوصال العوائل الفلسطينية التاريخية واالجتماعية     
حدثك القادمون من هنـاك عـن       وي. القدس وشن غارات على قطاع غزة وقتل األبرياء وترهيب السكان         

إجراءات عنصرية ال يعلم بها أحد سوى من يعايشها من الـسكان الفلـسطينيين حيـث تطلـق قـوات                    
االستيطان العنصرية كّل ليلة الخنازير البرية في قرى ومدن الضفة الغربية لتطلق أصواتا وتعيث فسادا               

رض التـي هـي هـدف االسـتيطان         وترعب وترهب السكان، وذلك لدفعهم إلى الهجرة ومغـادرة األ         
  .العنصري

يهـددون  «ومع كل هذا وذاك تجد إجراءات البيت األبيض تتجه إلى تجميد أموال أشـخاص سـوريين                 
إذا كان سجل تطور إيجابي فـي       «: حيث يقول أوباما للكونغرس في رسالته بهذا الصدد       » !استقرار لبنان 

 إلى حزب اهللا بما فيها أسلحة أكثر تطـورا، يـؤدي   العالقة بين سورية ولبنان فإن استمرار نقل األسلحة     
إلى تقويض سيادة لبنان ويساهم في عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في المنطقة، وال يزال يـشكل                

في حين أن تغاضـي حكومـات الواليـات         . »تهديدا لألمن القومي والسياسة الخارجية للواليات المتحدة      
تي ترتكبها إسرائيل وسياسة التطهير العرقي التي تنفذها بتشجيع وتمويل          المتحدة عن الجرائم العنصرية ال    

يشكّل تهديدا حقيقيا وجوهريا لألمن القومي والسياسة الخارجيـة         «ودعم من الواليات المتحدة، هو الذي       
ية ، ألنه من جهة يفقد العرب أي ثقة بمصداقية وحيادية الواليات المتحدة، ومن جهة ثان              »للواليات المتحدة 

يفلت العنان لشيطان العنصرية والطائفية والتطهير العرقي في إسرائيل الذي إذا انفلت مـن عقالـه لـن                  
وإذا . يجلب الدمار والكوارث لمنطقتنا فحسب، بل للعالم برمته، ولن يكون أحد بمنأى عن آثاره المدمرة              

فإني أشير عليهم قراءة جدعون     كان الرئيس األميركي أو أحد من فريقه يعتقد أن في ذلك مجانبة للواقع              
. »الناس يريدون شرطة تقتل، ولكن فقط العـرب     «:  بعنوان 2010) تموز( يوليو   25» هآرتس«ليفي في   

                في هذا المقال يتحدث جدعون ليفي عن قتل الفلسطينيين األبرياء على أيدي الشرطة اإلسرائيلية ومن ثم
يسوق مثاال على ذلك الشرطي شاهار ميزراهي الـذي         و. تبرئة هذه الشرطة من قبل المحاكم اإلسرائيلية      

أعدم مواطنا فلسطينيا كان يحاول الهرب، وبلغت حدة التعاطف معه أن حوله الجمهور اإلسرائيلي مـن                
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 علـى   2005قاتل إلى بطل، كما يتحدث عن تبرئة الشرطي شموئيل يهزيكل الذي أطلق الرصاص عام               
ال يمضي أسبوع دون أن تضرب الشرطة وتقتـل         «: ضيف ليفي وي. الفلسطيني سمير داري وأرداه قتيال    

مدنيا، وبدال من مقاومة هذه الظاهرة الخطيرة نقبل دعم جرائم الشرطة ويترافق هذا مع صمت معيـب                 
المحكمة العليا  . من قبل رئيس الوزراء نتنياهو ووزير العدل ياكوف نيمان والمدعي العام يهودا فيسنتاين            

: ويختتم ليفي بالقول . » هذه الموجة من العنف التي نادرا ما تذكر في الصحافة          مرة أخرى وحيدة ضد كلّ    
حينـذاك  . البارحة قتلوا دون سبب يذكر محمود غانم، وغدا هم مرشحون أن يقتلوا مدنيين يهودا أيضا              «

  .»فقط سوف نحتج بالتأكيد
ا الصمت الدولي المريـب     إذا لم تكن هذه هي العنصرية، فما هو تعريف العنصرية إذن؟ ولصالح من هذ             

في وجه هذا المد العنصري المتنامي والمتصاعد في إسرائيل؟ وفي مقال يفيد أن ذات التوجـه متجـذر                  
ومتصاعد في إسرائيل، يتحدث أمنون شموش عن عنصرية أخرى في إسرائيل بين أم يهودية أشـكنازية                

ي الذي يقود إلى الفشل هو أن فهـم         إن االفتراض األساس  «: ويضيف. وأخرى يهودية مغربية أو إثيوبية    
العرب مناقض لفهمنا، فهم أقل حكمة منا ومقاتلو العرب من أجـل الحريـة هـم إرهـابيون مثيـرون                    
لالشمئزاز مختلفون جذريا عن اإلرهابيين اليهود الذي أعجبنا بهم خالل الحكم البريطـاني، وأن الحيـاة                

م يحصلوا على الحلويات سـوف يطيحـون بحكومـة          غير مقدسة لديهم كما هي مقدسة لدينا وأنهم إذا ل         
  ).2010 يوليو 23يديعوت أحرونوت، (» حماس التي انتخبوها بغباء

وإذا كانت هذه اآلراء والتحليالت ال تمثل تسريبا مهما لحكومة الواليات المتحدة والغرب فليقرأوا أيـضا                
مـع  (،  »لعرقي في النقب اإلسرائيلي   التطهير ا «: البريطانية بعنوان » الغارديان«نيف غوردن في جريدة     

بكاملهـا  ) الفلسطينية(إن إبادة القرية    «: ؛ حيث يقول الكاتب   )أنه النقب الفلسطيني ألن كّل قراه فلسطينية      
من قبل الشرطة اإلسرائيلية ُيري المدى الذي يمكن أن تذهب إليه الدولة لتحقيق هدفها وهو تهويد منطقة                 

اليات المتحدة من أخبار مسربة كي يعلمـوا علـم اليقـين أن صـمتهم               ماذا ينتظر الغرب والو   . »النقب
وتغاضيهم عن أخطر جريمة تطهير عرقي وإبادة عنصرية ترتكب في القرن الواحد والعـشرين سـوف     

  .تمثل خطرا كاسحا ليس لألمن القومي األميركي فقط وإنما ألمن منطقتنا والعالم أجمع
  2/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  ؟"فتح" حساب، حاجة لحركة كّلة، بعد هل ثم .58

  ماجد كيالي
على خطوة جـد صـريحة      !) وهو رئيس فتح والسلطة والمنظمة    (أقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس      

فـي كلمـة ألقاهـا فـي اجتمـاع          (وجريئة، وإن جاءت جد متأخّرة، أيضاً، تمثلت بإعالنـه مباشـرة            
على ما  » فتح«نه إذا استمر الوضع الداخلي في       ، أ )لفــتح عقد مؤخراً  » المجـــلس الـــثوري «

؛ فيما بدا وكأنه بمثابة تمهيد لنعي رســمي للحركـة،          »على الحركة الســالم  «هو عليه فســيكون    
  .من قائدها بذاته

والمباشرة التي اعتاد أبـو مـازن علـى         » الجريئة«ويمكن إدراج هذا التصريح في قائمة التصريحات        
فهو نعى مبكراً الكفاح المسلح، وتحدث عـن اتفـاق          . خرى في الساحة الفلسطينية   إلقائها، بين مرحلة وأ   

، ووجه انتقادات الذعة لالنتفاضـة  )1993منذ انعقاد هذا االتفاق عام (أوسلو باعتباره مقامرة أو مغامرة      
الثانية، بســـبب طغيان العملــيات المــــسلحة علـــيها، كما انتقد أسلوب الزعيم الراحـل            

ومعلوم أن أبو مـازن تحـدث   . سر عرفات، في التفرد بالقيادة وفي كيفـــية إدارة العمل الفلسطيني       يا
مؤخراً، وكثيراً، عن انسداد أفق المفاوضات وعن عزمه على تقديم استــــقالته، أو عـدم الترشـح                 

كلهـا  النتخابات رئاسية جديدة، كما تحدث عن أفول حل الدولتين لمـصلحة حـل الدولـة الواحـدة؛ و                 
  .انتـــقادات ووجهات نظر ال يمكن أن تمر في أوساط فتح، ومناصريها، لو أنها جاءت من خارجها
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لكن المشكلة ال تكمن في هذه االنتقادات بذاتها، وال في صحتها من عدمه، وإنما في أنها غالباً ما تـأتي                    
سطينية، وأن هذا الرجـل ال      متأخرة، وأنها تأتي من رجل يعتبر من أهم صناع السياسات في الساحة الفل            

على إحداث تغييرات حقيقية ومالئمة فـي مـسارات التجربـة           ) في الرئاسات الثالث  (يعمل من موقعه    
الوطنية الفلسطينية، وأنه يطلق هذه التصريحات لتوظيفات داخلية معينـة، أو لتمريـر سياسـات آنيـة                 

  .ومحددة
 وأنها تعلم من ال يريد أن يعلم، بحقيقـة تـدهور            مع ذلك فأهمية تصريحات أبو مازن إنها تؤكد المؤكد،        

األوضاع في فتح والساحة الفلـــسطينية، ما يؤكد على أن هذه الساحة باتت علـى عتبـة انعطافـة                  
  .نوعية، تودع ما قبلها، وتمهد لمرحلة جديدة، أو لتجربة مغايرة

از المراجعة النقدية المفترضة،    ، لم تتمكن من إنج    )2009(، منذ انعقاد مؤتمرها السادس      »فتح«معلوم أن   
لسياساتها وأوضاعها وأشكال عملها، ولم تستطع استنهاض قواها، وال استعادة طابعها كحركـة تحـرر               
وطني، بعد أن طغى عليها طابعها كحركة سلطوية، بل على العكس من ذلك فإن مكانتها تزداد تهمـشاً،                  

  .ة أكبر من ذي قبلودورها يزداد تراجعاً، في الساحة الفلسطينية، بصور
تملّصت، في مؤتمرها المذكور، من هكذا مراجعة خشية انفراط عقدها، وللكلفة الـسياسية             » فتح«وكانت  

والتنظيمية واألخالقية الباهظة، التي يمكن أن تنجم عنها، بخاصة أن قيادة هذه الحركة، كما هو معلـوم،                 
الـسياسية والعـسكرية    : ؛ بمختلـف مجاالتهـا    لم تشجع يوماً على مراجعة التجربة الوطنية الفلسطينية       

والتفاوضية واالنتفاضية والتنظيمية، وفي كل محطاتها، من األردن إلى لبنان إلى األراضـي المحتلـة،               
  .المنظمة والسلطة والفصائل والمنظمات الشعبية والمؤسسات التمثيلية والمركزية: وعلى كل المستويات

نيين لحقيقة أن أية مراجعة نقدية، جادة ومسؤولة، للتجربة الماضية،          ويمكن تفسير هذا األمر بإدراك المع     
يمكن أن تودي، أو أن تخلخل، الطبقة السياسية المسيطرة على العمل الفلسطيني، منذ انطالقته في أواسط                

  !الستينات
، بتأجيل االنتخابـات المحليـة    » فتح«فضالً عما تقدم، يمـــكن التـــدليل على تآكل هشاشة مكانة          

بسبب عدم توافق قــيادات هذه الحركة على قوائم انتخابية موحدة، وخــشية مـن تكـرار تجربـة                 
؛ ما يؤكد أن هذه الحركـة لـم         »حماس«أمام  » فتح«، والتي هزمت فيها     )2006(االنتخابات التشريعية   

حدة لفتح،  كذلك يمكن أن ندلل على ذلك بعدم تبلور مرجعية ســـياسية مو          . تتعظ من تجاربها المريرة   
وأخيراً فإن أكبر دليل على ما ذهبنا إليه هو ضعف النقاش           . واستمرار الترهل والتسيب والتآكل في بناها     

، وانشغال قيادييها بالمواقع السياسية وبالمناصب الوزارية، وبترتيب موازين القـوى           »فتح«السياسي في   
ر ومن دونه؛ إلى درجـة اعتبـاره        في الحركة والســــلطة، مع السعي لمناكفة حكومة فياض، بمبر        

  !»فتح«بأنه يأكل من رصيد 
هكذا، ومع أن أبو مازن جاء بوعود التغيير والقيادة الجماعية والمكاشفة والمحاسبة، فإنه لم يستطع شيئاً                

أيضاً فقد  . في هذا االتجاه، على العكس، تكرست في عهده ظواهر التكتالت والمعسكرات، داخل حركته            
، !)برفع األيدي ( في تحويل المؤتمر إلى مجرد مظاهرة، أو مهرجان، وانتخب باإلجماع            اسهم أبو مازن  

، وهو فقـط عمـل علـى تنظـيم          )رئاسة فتح والسلطة والمنظمة   (واستمر في ترؤس المناصب الثالث      
، من دون أن ينجح في استنهاض هذه الحركة، التي لم يعد لهـا هويـة سياسـية                  »فتح«الخالفات داخل   

  .اصة بها، عدا عن هويتها كحركة سلطوية، وعدا عن تراثها الماضيونضالية خ
باختصار، فتجربة حركة فتح، كظاهرة سياسية، تؤكد على مسارات غيرها من الظواهر السياسية، فهـذه               
الظواهر إما إنها تتغير وتتكـــيف مع تغير وتحول الظروف الذاتية والبيئات المحيطة بها، ما يؤهلها               

ما إنها تبقى على حالها، في جمود مقيم، عصية على التطور، وغير قادرة على اسـتيعاب                لالستمرار، وإ 
  .المتغيرات والتعامل مع التحوالت الحاصلة، ما يودي بها إلى التآكل واالضمحالل، عاجالً، أم آجالً
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الالفت أن حركة فتح ليس إنها لم تؤهل نفسها لمواكبة التطـورات الـســـياسية والمجــــتمعية                
الحاصلة في المجتمع الفلسطيني، ولم تقم بدراسة تجربتها، ولم تتعـــظ مـن اإلخفاقـات واألثمـان                
الباهظة التي تكبدتها، وتكبدها بشكل أكبر الشعب الفلسطيني، بل إنها، فوق كل ما تقدم، نكصت حتى عن                 

 مشروع التحـرر    بداياتها، بتخليها عن روحها كحركة وطنية تعددية، وعن وضعها كحركة نضالية تمثل           
هي ذاتها، وإنمـا أصـبحت      » فتح«وفي كل ذلك لم تعد حركة       . الوطني لمجمل الشعب الفلســـطيني   

ظاهرة سياسية أخرى، بعدما باتت مجرد حزب للسلطة، وبعدما باتت متعلقة بأفق المفاوضات المـسدود،             
 ال يختلف عـن مـآل       »فتح«وفي كل ذلك فإن مآل      . وبعد أن باتت تعبر عن طبقة ســـياسية مهيمنة       

غيرها من الحركات أو الظواهر الســياسية المماثلة، مع فارق مهـم أن هـذه الحركـة لـم تنجـز                    
  .مشـــروعها الوطني بعد

بوضعها الراهن انتهت، فهذه الحركة بوضـعها       » فتح«اآلن، ليس الغرض من هذا الكالم االستنتاج بأن         
كذلك ليس  . غم ابتعادها عن طبيعتها، أو عن معناها      الراهن ستستمر، ألسباب ذاتية وموضوعية، على ر      

الغرض من هذا الكالم االستنتاج بأنه لم يعد ثمة حاجة لفتح في الساحة الفلسطينية، بل على العكس، ذلك                  
أن أوضاع هذه الساحة تؤكد أنها بحاجة ماسة لحركة وطنية تعددية، تعيد االعتبار للمـشروع الـوطني                 

، أو غير ذلك؛ وبديهي فإن هذا األمر برسـم التـاريخ، أو برسـم               »فتح«ها  الفلسطيني، سواء كان اسم   
  .التفاعالت السياسية والمجتمعية

  2/8/2010، الحياة، لندن
  

     في لحظة تخل  المباشرةالمفاوضات  .59
  كلوفيس مقصود

ـ    ” مبادرة السالم العربية  “في لحظة تخٍل منحت اللجنة الوزارية العربية لمتابعة          اس الرئيس محمـود عب
، ”إسـرائيل “رئيس السلطة الفلسطينية تفويضاً، أو كما يقال تغطية للذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع              

 29هذا القرار الذي اتخذتـه لجنـة المبـادرة يـوم            . كما تركت اللجنة للرئيس عباس اختيار التوقيت        
قوق الوطنية المـشروعة    تموز لحظة تخٍل كونه أصبحت له نتائج منقوصة من شأنها عدم تلبية الح            /يوليو

  .للشعب الفلسطيني التي صارت موكولة حصراً بسلطة فلسطينية هي بدورها محاصرة ومقيدة الحركة 
من واشـنطن، إجـراء حفـل تدشـين         ” معاريف“وبرغم أن الرئيس حسني مبارك طلب، كما أوردت         

دل علـى أن التوجـه نحـو        المفاوضات المباشرة في القاهرة، فهذا إذا كان صحيحاً  وأرجو أال يكون  ي             
التطبيع يصبح بدوره مشرعاً لمن يسعى إلى هذه السياسة من دون أية ضـمانات تـوفر قيـام الدولـة                    
الفلسطينية وعاصمتها القدس مع اعتراف بحق العودة لالجئين الفلسطينيين، إضافة إلـى سـيادة الدولـة                

 كما تم تعريفها من قبـل نتنيـاهو كونهـا           الفلسطينية مكتملة على األرض والمياه اإلقليمية واألجواء، ال       
منقوصة السيادة بشكل يجعلها مقيدة، ما يجعل االستقالل والسيادة مفرغين من أي معنى وأي جدوى وأية                

  .حقوق بديهية لممارستها 
خاضـعة لـشروط األمـن      ” الدولـة “لدولة فلسطينية معروف وواضح وهو جعل       ” االسرائيلي“المفهوم  

القرار ” استقاللية“ تعريفها من قبل الكيان، لذلك، كان الغطاء العربي بمثابة ترجمة ل             كما تم ” اإلسرائيلي“
الفلسطيني الذي اعتمد في قرار قمة الرباط عندما اعترفت بكون منظمة التحريـر موكـوالً لهـا حـق                   

عربيـة،  استقاللية قرارها، ما أدى إلى تخل عن كون القضية الفلسطينية مسؤولية قومية مباشرة لألمة ال              
القرار الذي اتخذه الرئيس الراحـل      ” استقاللية“ناتجة عن   ” إسرائيل“الصلح مع   ” واقعية“هذا بدوره جعل    

. . ” إسـرائيل ”أنور السادات، وكذلك معاهدة الصلح التي تم التوقيع عليها في وادي عربة بين األردن و              
، ما مهد لزرع بذور التفكيك      ”مصر أوالً ”و” االردن أوالً “هذا كله يفسر المعاني التي انطوى عليها شعارا         

في النظام العربي القائم، فعندما يقول األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي يمثل ما هو موجود                 
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أعطينا الضوء األخضر للـرئيس محمـود       . دعونا نكون واضحين    “ االلتزام،   - أو عروبة    -من قومية   
تركنا له الوقت المناسب، وعندما يرى أن األجـواء         ” رائيلييناإلس“عباس لدخول مفاوضات مباشرة مع      

تهيأت لهذه المفاوضات، وحتى ال تكون لحظة التخلي حالة مستمرة سلموا رسالة تتضمن تأييـداً للـدور                 
فـي  ” الدور األمريكـي الفعـال؟    “، يا ترى ماذا يعني      ”األمريكي الفعال على رغم عدم وجود نتائج اآلن       

تجميد المستوطنات واعتبر الواقعيون العرب، ومنهم      ” إسرائيل“الرئيس أوباما من    الماضي القريب طلب    
هل إذا أصر الـرئيس أوبامـا       . . السلطة الفلسطينية، أن هذه بادرة إيجابية برغم حصرها بعشرة أشهر           

يـاهو  أيلول المقبل تمديد تجميد االستيطان، سوف يقبل نتنياهو؟ لقد قال نتن          /وطلب من نتنياهو في سبتمبر    
بوضوح، كأنه يستبق أي احتمال في هذا الشأن لوزير خارجية إسبانيا موراتينوس، كما نقلـت جريـدة                 

أمر مستحيل مـن    “أيلول المقبل هو    / سبتمبر 26، إن استمرار تعليق البناء في المستوطنات بعد         ”هآرتس“
نتيناهو أبـدى اسـتعداده     أن  ” هآرتس“، وأضافت   ”الناحية السياسية الداخلية وسيؤدي إلى تفكيك الحكومة      

من الممكن التوصل إلى اتفاق     “لبدء مفاوضات مباشرة مع السلطة الفلسطينية في األيام المقبلة، معتبراً أن            
  .” سالم بين الجانبين في مستقبل قريب بفضل مفاوضات مباشرة

” اإلسرائيلي“اللوبي  يبدو أن نتنياهو أقنع الرئيس أوباما بتسريع تجاوز المحادثات غير المباشرة بحيث إن              
في الكونغرس تمكن من دفع أوباما إلى عدم االستمرار في الضغط على نتنياهو، وبالتالي الدخول فـوراً                 

، مما ُيفَسر بدوره ضمن الضغوط التي مارسـها الـرئيس األمريكـي علـى               ”المفاوضات المباشرة “في  
  .” االعتدال“ا تندرج في خانة ، وخاصة على السلطة الوطنية التي بدوره”معتدلة“حكومات عربية 

المفاوضـات  “هنا نجد أن األمين العام للجامعة العربية أوضح سبب موافقة العرب على الـذهاب إلـى                 
لماذا ال يتم الذهاب إلى مفاوضات مباشرة؟ لهذا حـاول          : هناك توجهاً دولياً يتساءل   “إن  : قائالً” المباشرة

 إحراز هدف في الملعب العربي، لكن الجانب العربي مـن           نتنياهو من خالل دعوته للمفاوضات المباشرة     
  .” خالل موافقته على الذهاب إليها أعاد الكرة إلى وسط الملعب

يا سيدي، يا صديقي، عن أي ملعب تتحدث وعن أية طابة؟ في زيارته األخيرة لواشنطن أقنـع نتنيـاهو                   
عدد من الواليات األمريكية، فإن إزالـة       البيت األبيض بأنه مع اقتراب االنتخابات النصفية للكونغرس ول        

الضغوط عليه في ما يتعلق بإبقاء المراوحة في إطار المحادثات غير المباشرة من شأنه تعريض حكومته                
، كما كرر هذه المقولة لممثلي االتحاد األوروبي،        ”إسرائيل“إلى تفكيك يؤول إلى أزمة داخلية سياسية في         

  .ى استعجال المفاوضات المباشرة وهذا ما يفسر اإللحاح بالضغط عل
لذا، األولوية بالنسبة لكل من أوباما ونتنياهو هي شراء الوقت من خالل أي محادثات مباشـرة تحـصل                  

ضعيفة، عاجزة عن تمثيل الكـل الفلـسطيني، وبالتـالي    ” التفاوض“وتبقى السلطة الفلسطينية في واجهة     
عض السلطات المحلية إلى السلطة، وبعض اإلغراءات       يستطيع نتنياهو أن يرسخ االنقسام من خالل نقل ب        

والتسهيالت االقتصادية كي تكون الفروق أكثر حدة وشراسة بين الضفة وقطاع غزة، وأن تستمر عملية               
أما . ” عاصمة أزلية “، ألنها كانت    ”إسرائيل“ل  ” عاصمة أبدية “تهويد القدس من خالل تأكيد كون القدس        

” لالعتـدال ”د، وإن حصل كإرضاء رمزي ألوباما بهدف تسويقه للسلطة و         تجميد آخر لالستيطان فمستبع   
العربي، فهذا لن يكون منطوياً على احتمال تفكيك المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة، ولتأكيد              

، ”ليست مـستوطنة  “فالقدس، كما أكد نتنياهو،     . . عدم احتمال وجود سيادي لفلسطين في القدس الشرقية         
ن هذه المعوقات وغياب قوة عربية وسياسة عربية واحدة ضاغطة في الواليات المتحدة، إضافة إلى               لذا فإ 

رجحان مطلق ألولوية مطلقة لعالقات ثنائية بين الدول العربية والواليات المتحدة، تعني أنه ليس هنـاك                
  .ملعب، وبالتالي طابة 

ط التي طلبت السلطة الفلسطينية تحقيقها فـي        ترفض ما وصفته بالشرو   “تقول إنها   ” إسرائيل“واألنكى أن   
شروط؟ هل يريد نتنياهو أن يستأثر باالسـتمرار بفـرض          . . ” ما يخص األمن والحدود والمستوطنات    

في األراضي المحتلة، كما يتم تعريفهـا       ” إسرائيل“وقائع على األرض وعدم االعتراف بشكل قاطع بأن         
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 الفلسطينية أن تعتبر عملية التفاوض وسيلة اكتشاف إذا كان          من قبل المجتمع الدولي؟ هل إن على السلطة       
لها حقوق في فلسطين، وعلى أرضها وعلى مياهها وعلى تقرير مصيرها؟ أليس مرد ذلـك الغمـوض                 

  وااللتباس في اتفاقيات أوسلو وبالتالي إخفاقاتها المتواصلة في تأمين أي من حقوق الشعب الفلسطيني؟
لماذا لم توفر لجنة المتابعة العربية لنفسها المعلومات والوثائق والـسياسات،           : يتساءل المواطنون العرب  

وخلفيات التطورات التي آلت إلى شراسة الضغوط التي مورست علـى دول عربيـة وعلـى الـسلطة                  
الفلسطينية؟ أحد األسباب الرئيسية أن األمانة العامة لجامعة الدول العربية لم تنتقل بما فيه الكفايـة مـن                  

فالدول تشمل حكومات ومجتمعات، ولو كانت األمانة       . ها جامعة حكومات أكثر مما هي جامعة دول         كون
العامة استوعبت شمولية صالحياتها القومية، لكانت استعانت بآراء ودراسات ومتابعات وأبحاث العديـد             

كان يمكن لألمـين    من نشطاء الشعب الفلسطيني ومفكريه في الفترات بين اجتماعات لجنة المتابعة، بينما             
العام أن يوفر موقعاً توجيهياً، مستوعباً المعرفة المضافة النافذة إلى بعض الجماهير، هذا النـبض الـذي       
كثيراً ما يجد نفسه مغيباً عند اتخاذ القرارات المصيرية، والذي ال يزال بشوقه ووجدانه يشكل الحاضـنة                 

ى عروبة األمة العربية، رغم التنامي المرحلـي لمـا          للوعي القومي العربي، والذي بدوره يبقى قَيماً عل       
فالشعوب العربية في تـداخلها المتواصـل       . تختبره األمة من تفكك في أقطارها وتفتيت داخل مكوناتها          

  .وتلقائية وحدة مشاعرها وتطلعاتها، كثيراً ما تجد نفسها بحالة اغتراب عما هو حاصل 
اشطي المجتمعات المدنية في بلورة قرارات مـصيرية مـن      كما أن مشاركة صناع الرأي في التشاور ون       

لقد صرح وزير خارجية مصر أحمد أبـو الغـيط          . شأنها مثالً أن تحول دون األخذ بتطمينات متسرعة         
أعتقد أن الخالصة التي توصلت إليها لجنة المتابعة سوف تكـون لهـا             “فور انتهاء اجتماع لجنة المتابعة      

مثل هذه التوقعات المطمئنة التي تعبر عن احتماالت تشير كل األدلة إلى أنهـا              ؟ لماذا   ”نتائج طيبة للغاية  
غير واردة، وبالتالي إذا لم تتم يكون اإلحباط أكثر إيالماً، كأنه يعوزنا المزيد منه، ما يشعرنا بـأن هـذا              

  .نموذج لما يجب اجتنابه 
ن، كما أنه تحمل قسطاً كبيراً مـن        األهم في هذا الشأن التذكير أن قطاع غزة مكون رئيسي لشعب فلسطي           

العذاب والمعاناة وبالتالي، كان على لجنة المتابعة أن تكون هي مرجعية عودة الوحـدة إلـى مرجعيـة                  
فلسطينية قادرة على التفاوض من دون إسقاط خيار المقاومة، بمعنى أن التفاوض بدوره إحدى وسـائل                

المفاوضات هي بديل إن لـم تكـن نقـيض          “: لى معادلة المقاومة، فال تتحول، كما يبدو واضحاً اآلن، إ       
  .” المقاومة

  2/8/2010، الخليج، الشارقة
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  دوف فايسغالس

لـيس  . في االونة االخيرة تلوح امكانية أن يوافق الفلسطينيون على محادثات مباشرة للتـسوية الدائمـة              
وبي المتزايد والتخوف من أن يظهروا أمـام        انطالقا من رغبة حقيقية، بل بسبب الضغط االمريكي االور        

  .العالم كرافضين للسالم
الرفض الفلسطيني الجراء محادثات مباشرة ال ينبع من الرضى من العيش تحت االحتالل االسرائيلي أو               
من فقدان االهتمام بدولة خاصة بهم، بل من الشك العميق الذي يعشعش فيهم في رغبة، أو قدرة، حكومة                  

  .كيبتها الحالية على اتخاذ القرارات الصعبة الالزمة لتحقيق تسوية سياسية عمليةاسرائيل بتر
وبرأيهم، حكومة اسرائيل تحتاج على     . بعضهم يعتقدون بانه ال ينبغي التسهيل عليها ومنحها هدية مجانية         

وية فانها  عجل لمحادثات السالم، الن هذا هو التوقع الداخلي والخارجي منها وبسبب الثمن المرتقب للتس             
واذا كان هكذا، فلماذا نساعدها بالمجان؟ آخرون يخشون من أنه سيكون لفشل المحادثات             . لن تقرر شيئا  
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المس باالستقرار النسبي في يهودا والـسامرة       : معنى سياسي وأمني صعب من ناحية جماهيرية فلسطينية       
  .التسويةبالنسبة لحماس وباقي معارضي ) الخطير على أي حال( وتفاقم وضع فتح 

في الساحة الداخلية ـ اساس االنتقاد عليهـا   . لحكومة اسرائيل، إذن، توجد مصلحة كبيرة في المحادثات
الجمهور، وان كان يزعم بأنه تحرك يمينا، يريد في معظمـه           . هو بسبب قلة انجازاتها في مجال السالم      

انهـاء االحـتالل، اخـالء      : ىاستئناف المفاوضات وتسوية الدولتين، بكل ما ينطوي عليه ذلك من معن          
وحتى اولئك غير المتحمسين للوصول الى التسوية يخشون، وعن حق، بـان            . مستوطنات وتقسيم البالد  

ويـؤدي الـى   ) المتهالك على أي حـال (استمرار الطريق المسدود من شأنه ان يمس باالستقرار االمني      
 حزب السلطة الذي يريد أن ينتخـب مـن          ال ريب في أن الحكومة، وال سيما      . استئناف االعمال العدائية  

. جديد، تخشى الوصول الى الحملة االنتخابية التالية وفي صالحها صفر انجازات في الموضوع السياسي             
  .المسألة االمنية السياسية كانت توجد دوما في رأس جدول االعمال االسرائيلي

سرائيل نشأ عقب اسـتمرار االحـتالل،       تفهم الحكومة بان التخفيض الكبير في مكانة ا       : وبالنسبة للخارج 
المس بحقوق االنسان في المناطق التي تحـت سـيطرة الجـيش االسـرائيلي، اعمـال المـستوطنات                  

  .كل هذا دهور اسرائيل الى درك أسفل سياسي لم يشهد له مثيل منذ سنوات عديدة. والمستوطنين
 السلطة الفلسطينية المصابة باالرهـاب      في سنوات االنتفاضة الثانية، سنوات جنون االنتحاريين الوحشي،       

والفاسدة، العصابات المسلحة والفوضى، الفساد والعربدة اللذين ميزا حياة الفلـسطينيين، فـان المطالبـة             
: اما اليوم فيختلف الواقع في الضفة بشكل جـوهري        . بالسيادة الفلسطينية اصبحت مزحة من السهل ردها      

، منعت الفوضى، صرفت من الشوارع المسلحين وهـي تفـرض           السلطة كفت تقريبا تماما عن االرهاب     
وعاد العالم لالستثمار، وعاد السياح، وفتحت مصالح تجاريـة         . القانون والنظام وتكافح الجريمة والفساد    

  .جديدة، واالقتصاد يزدهر
فـي دول   خالفا لعرفات ومن لف لفه من المشكوك فيهم، فان السلطة الفلسطينية بتركيبتها الحالية مقبولة               

من هنا فقدان الصبر والغضب المتزايد على اسـرائيل         . العالم كحكم مسؤول وجدي، يسعى الى التسوية      
  .بسبب ما يبدو كرفض للسالم

اذا ما أفلح نتنياهو في اجبـار       . وعليه، فان اسرائيل تريد المحادثات المباشرة، والفلسطينيون ال يريدونها        
صـيغة التـسوية المحتملـة      .  محظور بأي حال تركه يفشل     ابو مازن على الوصول الى نقاش سياسي،      

اقامة دولة فلسطينية، انسحاب من معظم مناطق يهودا والسامرة في ظل تبادل االراضي، ايجاد              : واضحة
ترتيبات سيطرة مشتركة في القدس، حسب مبادىء التقسيم الديمغرافي، واعادة اسكان الالجئين في حدود              

  .قومالدولة الفلسطينية التي ست
الحكومة الحالية، مثل كل حكومة اخرى، لن تنجح في أن تغير بشكل جوهري صـيغة التـسوية آنـف                   

كلما بكرت في اتخاذ القرارات االليمة الالزمة لتطبيقها، هكذا سـتتبدد الـشكوك الفلـسطينية               . الوصف
  .وتتحسن الفرص لنجاح المحادثات

  )1/8/2010يديعوت (                                                                   
  2/8/2010القدس العربي، لندن، 
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