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  42  :كاريكاتير
***  

  
  فرص نجاح المفاوضات غير المباشرة قريبة من الصفر: عباس .1

وفير أكدت منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بموقفها القاضي بضرورة ت:  محمد يونس–رام اهللا 
ضمانات قبل استئناف أي مفاوضات مباشرة مع اإلسرائيليين، مثل تحديد المرجعية للمفاوضات ووقف 
االستيطان في شكل تام، وأبقت الطريق مفتوحة أمام المزيد من الحوارات األميركية الفلسطينية في شأن 

  استئناف المفاوضات المباشرة، 
قريبة من « فرص نجاح المفاوضات غير المباشرة فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن

  .في ظل المواقف اإلسرائيلية» الصفر
وقال مسؤولون فلسطينيون إن القرار النهائي من المفاوضات المباشرة لن يتخذ قبل انتهاء موعد 
المفاوضات غير المباشرة مطلع الشهر المقبل، نافين تقارير إسرائيلية عن قرب استئناف المفاوضات 

  .تصف هذا الشهرمن
واستمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الى تقرير من الرئيس محمود عباس ورئيس 
دائرة المفاوضات صائب عريقات حول الجهود واالتصاالت األخيرة الرامية الستئناف المفاوضات، 

ج ميشتل أمس الى رام اهللا ولقاؤه وآخرها زيارة ديفيد هيل مساعد المبعوث األميركي لعملية السالم جور
  .الرئيس عباس

وأبلغ الرئيس الفلسطيني اللجنة أن ميتشل سيقوم بجولة جديدة في األيام المقبلة، وانه سيبحث معه، وفق 
ما نقله له مساعده هيل، في مجموعة من االقتراحات لتمهيد الطريق أمام المفاوضات المباشرة منها عقد 

  .لسطين إسرائيلياجتماع ثالثي أميركي ف
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وقال عباس أمام اللجنة أن فرص نجاح المفاوضات غير المباشرة في ظل تواصل االستيطان وعدم 
  .وجود اتفاق على مرجعية تلك المفاوضات وأسسها وجدولها الزمني قريبة من الصفر

وط النجاح وأضاف انه أبلغ المسؤولين األميركيين انه مع المفاوضات المباشرة التي تتوافر لديها شر
  .وليس تلك التي ال توفر لها إسرائيل سوى شروط الفشل

وقررت اللجنة التنفيذية للمنظمة عقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في األسابيع 
  .المقبلة لمناقشة الجهود والضغوط التي يتعرض لها الجانب الفلسطيني لالنتقال الى المفاوضات المباشرة

 عضواً، البرلمان المصغر لمنظمة التحرير في غياب البرلمان 126 المجلس المركزي، الذي يضم ويمثل
  . عضوا730ًالكبير وهو المجلس الوطني المؤلف من أكثر من 

وقال ياسر عبد ربه أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن اللجنة ستضع المجلس المركزي في صورة 
وأضاف في مؤتمر صحافي عقب . ف الدولية واإلقليمية من المفاوضاتالتطورات والجهود والمواق

االجتماع إن المفاوضات الناجحة تتطلب وقف االستيطان، محذراً من أن العودة الى المفاوضات من دون 
وأكد أن . »انتهت الى طريق مسدود«وقف االستيطان ستعيد تجربة المفاوضات السابقة التي قال انها 

لمفاوضات ووقف االستيطان هو الضمان الوحيد لنجاح المفاوضات السياسية المباشرة تحديد مرجعية ا
  .بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

أكدت تطابق الموقف العربي والفلسطيني «ورحبت اللجنة التنفيذية بقرارات لجنة المتابعة العربية، التي 
  .»لمقبلةفي ما يتعلق بعملية السالم والمفاوضات في المرحلة ا

، والوقف 1967ضرورة استناد هذه المفاوضات إلى مرجعية واضحة أساسها حدود عام «وأكدت اللجنة 
  .»التام لجميع النشاطات االستيطانية، خاصة في القدس المحتلة

موقف المنظمة من المفاوضات، والمطالبة بوضع مرجعيات لها ووقف االستيطان بما «وقال عبد ربه إن 
قدس المحتلة، هي ضمانات تكفل نجاح المفاوضات التي ستصبح من دونها عقيمة وسيحكم في ذلك في ال

  .»على فشلها قبل انطالقها
المواقف الصادرة عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته في «واعتبر عبد ربه أن 

ود الدولية الساعية إلى شأن االستمرار في االستيطان في كل األرض المحتلة، تستهدف تقويض الجه
  .»إطالق مفاوضات ذات مضمون إيجابي وقابلة للنجاح

الحديث عن مفاوضات مباشرة من دون إرفاقها بالتزامات بالنسبة لوقف االستيطان «وأضاف إن 
ووضوح مرجعيات العملية السياسية يستهدف أن تكون المفاوضات دائرة في فراغ تام وتلقى مصير 

  .»السابقة التي وصلت إلى طريق مسدودالعديد من الجوالت 
أن عباس أطلع هيل على آخر مستجدات العملية السلمية والجهود ) وفا(وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية 

عن مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه أن » فرانس برس«المبذولة لتحريك عملية السالم، ونقلت 
لها والمدى الزمني للمفاوضات المباشرة، إضافة الى االجتماع ناقش مرجعية المفاوضات وجدول أعما«

: وأضاف. »موضوع وقف األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس
  .»إن اللقاء شكل تمهيداً للقاء ميتشل وعباس األسبوع المقبل«

، »نطالق المفاوضات المباشرةالتوقيت المناسب ال«وأوضح أن هيل بحث مع القيادة الفلسطينية في 
طالبه بالرد على رسالة وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية الى الرئيس «مشيراً الى أن عباس 
  .»األميركي باراك أوباما

، »مرجعية هذه المفاوضات ومصير استمرار االستيطان«وأشار المصدر الى أن الرجلين ناقشا أيضاً 
  .»رى خالل اللقاء الى اإلدارة األميركية وميتشل للرد عليهاهيل وعد بنقل ما ج«موضحاً أن 

  3/8/2010، الحياة، لندن
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  "شكل من أشكال كسر الحصار"في الوصول إلى غزة " الجنةطيور  " فريقنجاح: هنية .2
اعتبر إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة أن نجاح فرقة طيور الجنة في الوصـول                : غزة

شكل من أشكال كسر الحصار اإلسرائيلي الظالم، ويحمـل الكثيـر مـن الـدالالت               "هو  إلى قطاع غزة    
  ". ورسائل الحب والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ويحمل طابعا خاصاً

لفريق طيور الجنة فور وصوله إلى غزة، أن زيارة فـرق           ) 2/8(وأكد هنية خالل استقباله مساء االثنين       
صا ألنها ستضفي أجواء من الفرح والسعادة علـى قلـوب األطفـال             طيور الجنة لغزة تحمل طابعاً خا     
  .والكبار من خالل حفالتها اإلنشادية

طيور الجنة صاحبة السبق في التعامل مع الطفل المسلم بـصورة تمـس عقلـه وقلبـه                 "وأشار إلى أن    
صـل،  ، معرباً عن فخره واعتزازه بالفرقة ألن معظم أعضائها هـم فلـسطيني األ             "ومكونات شخصيته 

موضحاً أن هذا يدل على أن الشعب الفلسطيني رغم جراحه وعذاباته وتهجيره إال أنه يقدم الكثيـر مـن                   
  .اإلبداعات والفنون

إننا نفخر بكم ألنكم تتبعون المنهج اإلسالمي سبيالً وتنهلون من الرؤية والثقافة اإلسالمية وتقدمون              "وقال  
  ".أناشيد إسالمية ووطنية ملتزمة

 أن يحيي فريق طيور الجنة حفلتين كبيرتين في قطاع غزة سيذهب ريعها لـدعم مـشاريع                 ومن المقرر 
  .لألطفال، اليوم الثالثاء وغدا األربعاء

 3/8/2010  قدس برس
  

  بحث المفاوضات المباشرة لإسرائيلي -فلسطيني-منظمة التحرير توافق على لقاء أميركي .3
أن منظمة التحرير وافقـت  » الشرق األوسط«ؤولة لـأكدت مصادر فلسطينية مس: كفاح زبون  - رام اهللا 

 أميركي مشترك يبحث في تفاصيل المفاوضـات ويتطـرق          - إسرائيلي   -على عقد لقاء ثالثي فلسطيني      
  .إلى القضايا الرئيسية موضوع التفاوض

وبحسب المصادر، فإن السلطة تعتبر ذلك دليال على رغبتها في الدخول في مفاوضات جادة، وهي معنية                
باالتفاق على مرجعية وجدول أعمال وجدول زمني للمفاوضات المباشرة خالل هذا االجتمـاع الثالثـي               

  .الذي بدأت واشنطن تجري االتصاالت بشأنه
وأقرت منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها، أمس، عقد اللقاء الذي لم يحدد موعده، وجـاءت هـذه                 

مها الجبهة الشعبية التي اعتبرت ذلك دخوال مباشـرا فـي           الموافقة رغم معارضة فصائل في المنظمة أه      
  .المفاوضات

نحن رفـضنا   «: وقال عبد الرحيم ملوح، نائب أمين عام الجبهة وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير            
هذا االجتماع الثالثي، ونعتبره دخوال مباشرا في المفاوضات، لكن المنظمة وافقت إذا ما كان االجتمـاع                

  .»ي القضايا الصعبةسيبحث ف
من العبث أن نمرر لنتنياهو سياساته، واألجدى أن نذهب إلى ترتيب البيت الفلسطيني مـن               «: وقال ملوح 

نتيناهو ال يريد أن يعطينا شيئا والجميع بما فيهم الرئيس يعرف ذلـك،             «: وأضاف. »أجل تعزيز موقفنا  
أن المفاوضات المباشرة مرفوضة ولـن تـأتي        ولهذا نحن كنا نقول وما زلنا نقول وموقفنا تعزز اآلن، ب          

  .»بنتائج
دليال واضحا على حالة العجـز      «واعتبر ملوح الضوء األخضر العربي للذهاب إلى مفاوضات مباشرة،          

ويرى ملوح أن السلطة ذاهبة إلى هذه المفاوضات        . »العربي والفلسطيني في مواجهة الضغوط األميركية     
ال أحد مستعد للتنازل    . ستلحق بنا الضرر لكنها لن تنهي القضية      ) وضاتالمفا(«: في النهاية، وعقب قائال   
  .»عن الثوابت في النهاية
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ـ    أن أبو مازن لم يطلب هذا الضوء، وإنما ذهب ووجد بيان           » الشرق األوسط «وأكدت مصادر فلسطينية ل
  .اللجنة جاهزا باالتفاق مع واشنطن حتى قبل بدء النقاش

  3/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  العملية السياسية تتطلب تحديد مرجعية وجدول زمني للمفاوضات  :حكومة فياض .4
سالم . ، برئاسة دأمس التي عقدها في رام اهللا، األسبوعية أكد مجلس الوزراء خالل جلسته :رام اهللا

فياض رئيس الوزراء، أن نجاح الجهود الدولية وإعطاء مصداقية لعملية السالم يتطلب تحديد مرجعية 
واضحة وجدول زمني للمفاوضات، والوقف الشامل والتام لالستيطان في الضفة الغربية، وخاصة في 
القدس الشرقية، وبما يحقق الغاية من هذه المفاوضات وفقاً لمبادرة السالم العربية، داعياً المجتمع الدولي 

خاصة في القدس الشرقية، إلى التدخل المباشر إللزام إسرائيل بوقف الممارسات العدوانية ضد شعبنا و
وبما يعزز السالم ويحقق حل الدولتين، ويضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في 

  . وعاصمتها القدس67العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 
  3/8/2010، األيام، رام اهللا

  
 لغزة خطيئة وطنية لبرلمانات اإلسالميةإفشال كتلة فتح زيارة رؤساء ا: بحر .5

اتهم النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أمس السلطة في رام اهللا بإفشال : آي.بي.يو
خطيئة “زيارة رؤساء برلمانات الدول اإلسالمية إلى قطاع غزة التي كانت مقررة اليوم، معتبراً ذلك 

  .حصار قطاع غزةفي ” سياسية ووطنية كبرى ومشاركة فعلية
البرلمانية ورئيسها عزام األحمد وقفت خلف إفشال الزيارة ” فتح“وقال بحر في بيان صحافي، إن كتلة 

من خالل تدخلها وتنسيقها مع السلطات المصرية، ما أدى إلى تعطيل الزيارة التي كانت تستهدف زيارة 
لبرلمانية، واالطالع على األوضاع المجلس التشريعي المدمر واالجتماع مع كافة الكتل والقوائم ا

  .والظروف القاسية التي يعيشها أهالي وسكان قطاع غزة في ظل الحصار والعدوان الصهيوني 
هذا الدرك الخطر الذي يتساوق مع “النائب األحمد وكتلته البرلمانية إلى ” انزالق”وأبدى بالغ استهجانه ل

تجاوز الخط الوطني وبات يغرد بعيداً عن سرب ” “فتح“معتبراً أن دور كتلة ” أهداف ومصالح االحتالل
  .” المصلحة الوطنية وهموم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

  3/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  اعتداءات أجهزة أمن السلطة لن تنجح في إسكات صوتنا: حامد البيتاوي .6
قدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال  اعتبر النائب الشيخ حامد البيتاوي أن إ- السبيل -الضفة الغربية

  ".محاولة يائسة إلسكات صوت النواب من خالل الضغط عليهم باعتقال أبنائهم وأقاربهم"ثالثة من أبنائه 
إن هذا االعتقال ليس األول ألبناء وأقارب النواب اإلسالميين في الضفة، ويبدو أنه لن : "وقال البيتاوي

القيه اآلالف من أبناء وأنصار الحركة اإلسالمية في الضفة، والذين يكون األخير، وهو جزء يسير مما ي
نحن وأبناؤنا لسنا خيراً من هؤالء الكرام، ونحن : "، وأضاف"يتعرضون ليل نهار العتداءات األجهزة

  ".جزء منهم، وآالمنا ومعاناتنا جزء يسير من آالمهم ومعاناتهم
ر في طريق الدعوة إلى اهللا، وهي وسام فخر على صدور إن هذه اآلالم هي ضريبة السي: "وقال البيتاوي

من اختارهم اهللا لهذا األمر، وإذا كان الظلمة يظنون أن بإمكانهم أن يدفعونا لتغيير مواقفنا بمثل هذه 
وكانت أجهزة أمن السلطة  ".األفعال فهم واهمون، وسنظل نقول كلمة الحق وال نخشى في اهللا لومة الئم

  .المهندس إسالم، والصحفي أحمد، ونصر: ناء الشيخ البيتاوي أول أمس السبت، وهم من أب3قد اعتقلت 
 3/8/2010، السبيل، عمان



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1869:         العدد       3/8/2010الثالثاء  :التاريخ

  تعاون أمني إسرائيلي فلسطيني يضع حدا للتشويش على مطار اللد": يديعوت" .7
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه ألول مرة منذ توطد العالقات بين :  جمال جمال-القدس المحتلة 

جيش اإلسرائيلي واألجهزة األمنية الفلسطينية قامت الشرطة الفلسطينية بحراسة ممثل من وزارة ال
وخالل األيام الماضية نقلت معلومات لإلدارة التابعة للجيش . االتصاالت اإلسرائيلية دخل إلى قلقيلية

ى أبراج المراقبة في اإلسرائيلي في الضفة الغربية بأن محطة راديو فلسطينية تبث من قلقيلية تشوش عل
  .ويجب وقفها فوراً) بن غوريون(مطار اللد 

وأسرع ضباط بالتنسيق مع مسئولين رسمين في السلطة الفلسطينية من أجل معالجة هذه القضية ، فتعاون 
معهم الجانب الفلسطيني وبعد أيام أبلغوا الجانب اإلسرائيلي أنهم عثروا على محطة اإلذاعة وتم 

 بن غورويون لم تتوقف ، حتى أنها -ك إال أن المضايقات لبرج المراقبة في مطار اللد ورغم ذل.إغالقها
تسببت في مشكالت في االتصاالت مع الطائرات ، وتوجه الضباط اإلسرائيليين ثانية إلى السلطة 

هاز الفلسطينية وطلبوا منهمك أن يوفروا الحماية لممثل وزارة االتصاالت لدخول مدينة قلقيلية برفقة ج
  .خاص يستطيع المساعدة في تحديد مكان البث

 في نهاية األسبوع الماضي استطاع الممثل اإلسرائيلي برفقة ضباط إسرائيليةوقالت مصادر عسكرية 
إسرائيليين الوصول إلى مدينة قلقيلية ، ورافقتهم دورية تابعة للشرطة الفلسطينية وتم العثور على مركز 

  .ينة بإغالقها ورافقت الوفد اإلسرائيلي إلى خارج المدينة بسالمالبث ، وقامت الشرطة الفلسط
  3/8/2010الدستور، عمان، 

 
  ضبط كمية كبيرة من المخدراتت الشرطة في غزة  .8

أعلنت الشرطة الفلسطينية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة أمس أن شرطة : غزة
الكوك «ضبطت كمية كبيرة من مخدر ) جنوب قطاع غزة(مكافحة المخدرات في مدينة خان يونس 

أثناء محاولة تهريبها عبر أحد أنفاق التهريب أسفل الحدود مع مصر في مدينة رفح جنوب » الحجري
  .القطاع

واعتقلت حاملها لدى » الكوك« كيلوغرامات من 4شرطة مكافحة المخدرات ضبطت «وأوضحت أن 
  .»راضي المصرية عبر نفق فجر أمسمحاولته تهريبها إلى قطاع غزة من األ

عام (الكمية المضبوطة تعد األكبر منذ قدوم السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة «وأشارت الى أن 
  .»يعد إنجازاً كبيراً تسجله شرطة مكافحة المخدرات«، معتبرة أن ضبط هذه الكمية »)1994

 3/8/2010، الحياة، لندن
 

  د إطالق التفاوض وهي تهرب لألمام بالتصعيد في غزةال تري" إسرائيل: "واصل أبو يوسف .9
إن » السفير«قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ:  امجد سمحان-رام اهللا

الحكومة اإلسرائيلية ال تريد إطالقا التفاوض وفق هذه المرجعية وهي بالتالي تهرب إلى األمام من خالل 
  . عيد آخر ضد دول مجاورة مثل إيران وسوريا ولبنانتصعيد في غزة، وربما تص
 الحكومة اإلسرائيلية تريد، من جهة، الحفاظ على عالقتها باإلدارة األميركية «وأشار أبو يوسف إلى أن

من خالل الظهور كأنها تسعى وراء السالم، وتريد، من الجهة األخرى، ان تحافظ على طبيعتها اليمينية، 
وهو ما يتطلب استمرار االستيطان، وعدم إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإنها وضمان عدم تفككها، 

  . »تنظر إلى التصعيد كمخرج يمكنها أن تستخدمه حتى ال تقدم شيئا
الجانب الفلسطيني مصمم على موقفه، ولن يذهب إلى المفاوضات المباشرة ما «وشدد أبو يوسف على أن 

، موضحا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقل الرسالة »الحاليةاستمرت السياسات اإلسرائيلية 
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الفلسطينية بوضوح، وأشار إلى أن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في األسابيع المقبلة سيعزز 
  . هذا الموقف، وسيبحث عن طرق دعمه عبر التفاف شعبي وجماهيري

 3/8/2010السفير،بيروت، 
  

   حاليا هو التحضير لحرب"إسرائيل" به كل ما تقوم: أحمد يوسف .10
اعتبر المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، أحمد يوسف أن كل ما تقوم به إسرائيل 

  . حاليا هو التحضير لحرب، لكنها تحاول في الوقت ذاته الظهور كأنها تريد المفاوضات والسالم
ن خالل سياساتها الحالية إيجاد ساحة توتر في غزة إسرائيل تريد م«إن » السفير«وقال يوسف لـ

 سفينة لكسر الحصار عن غزة عبر البحر، 15تحديدا، وذلك ألسباب عدة، أولها منع وصول أكثر من 
من خالل افتعال أزمة جديدة، » أسطول الحرية«والحيلولة دون إجراء تحقيقات لألمم المتحدة في قافلة 

ء اإلدارة األميركية عبر السعي إلى مفاوضات عبثية فارغة ال قيمة لها والعمل في الوقت ذاته على إرضا
) وزير الخارجية افيغدور(نتنياهو وفيها ) بنيامين(إطالقا، فال أحد في الكون يصدق أن حكومة يتزعمها 

  . »ليبرمان تمد يدها لما يقال إنه سالم
 منذ نهاية الحرب األخيرة، وتقوم به ولفت يوسف إلى أن إطالق الصواريخ من غزة مستمر بذات الوتيرة

أجنحة صغيرة بشكل متقطع، مجددا التأكيد أن كافة الفصائل الفلسطينية ال تريد أي تصعيد في الفترة 
ما دفع إسرائيل إلى «واعتبر يوسف أن . لسفن كسر الحصار» النجاح الباهر«الراهنة، ال سيما بعد 

من أزماتها والذهاب إلى الساحة التي تبرع فيها وهي ساحة تهويل األمور حاليا هو سعيها إلى الخروج 
  . »القتل والدمار، ليس فقط في غزة وإنما في إيران وسوريا ولبنان

المفاوضات مع إسرائيل ال قيمة لها، ونحن نستغرب «وأكد يوسف ان الفلسطينيين يعلمون تماما بأن 
اعتقد أن «وختم . »ا وهي تعلم بأنها فارغةكيف تعطي لجنة المتابعة العربية الضوء األخضر إلطالقه

علينا جميعا أن ندرك خطورة المرحلة المقبلة، وندرك خطورة الحرب التي تحضر لها إسرائيل منذ 
    .»اليوم، وقد تكون عقب انتخابات الكونغرس النصفية

  3/8/2010السفير، بيروت، 
  

   إيالت والعقبة بصواريخحماس تنفي عالقتها  .11
 حول اإلسرائيلية صالح البردويل، القيادي في حماس، في صدق المعطيات .د شكك :القدس المحتلة

التي أطلقت باتجاه إيالت، ونفى أي صلة للحركة بها ال من قريب وال من بعيد، مؤكدا " غراد"صواريخ 
  . أن االحتالل يريد البحث عن ذرائع لتبرير عدوانه على قطاع غزة

 أن لحركة حماس صلة مباشرة بإطالق عدة إمكانية، إنها ال تنفي لتقا، إسرائيليةمصادر أمنية وكانت 
 إسرائيل المفاوضات المباشرة بين الستئناف إيالت والعقبة، بهدف إحباط الجهود باتجاهصواريخ 

  .والسلطة الفلسطينية
، أن مصدر المعلومات عن هذه الصواريخ هي "قدس برس"وأوضح البردويل في تصريحات لوكالة 

العدو اإلسرائيلي معني بالتهديد وباستهداف القادة والشخصيات الميدانية، : "، وقالاإلسرائيليةالجهات 
، إذ صدقيتهاوالرواية المنقولة عن هذه الصواريخ إلى حد اآلن هي الرواية اإلسرائيلية، ونحن نشك في 

خلط األوراق  االحتالل يريد البحث عن ذرائع لتبرير عدوانه على قطاع غزة، وهو يعمل على أن
والتشويش على االنتقادات الدولية ضده سواء تعلق األمر بتقرير غولدستون أو بحربه على غزة 

كما أن هذه الرواية التي رافقها عدوان واستهداف لقيادات من حماس هو رسالة : "وأضاف ". وحصارها
لإلدارة األمريكية بأنها موجهة لجامعة الدول العربية لفرض مزيد من التنازالت عليها، ورسالة أيضا 

  ". ليست هي من يحدد أولويات المنطقة
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نحن في حركة حماس لسنا معنيين بجر حرب على شعبنا الفلسطيني الذي ال تزال : "وقال البردويل
". اإلسرائيليين"جراحه تنزف، والعدو يعلم أننا لم نطلق الصواريخ، وهي صواريخ لم نسمع بها إال لدى 

وفي كل األحوال فنحن ال نريد حربا، ولكن إذا اعتقد الكيان الصهيوني أننا لسنا . ةوهي لم تطلق من غز
  ".قادرين على الدفاع عن شعبنا فهو واهم، نحن سندافع عن أنفسنا بكل ما نملك وسننتصر بإذن اهللا

  3/8/2010وكالة سما اإلخبارية، 
  

  "عيغير شر"للمفاوضات المباشرة "  المنظمةتنفيذية"إقرار : الرشق .12
قدس "قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريح صحفي خاص لـ: دمشق
إن مباركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لقرار استئناف المفاوضات المباشرة مع ": "برس

ن معدالت  من عدوانه ضد شعبنا ويرفع م االحتالل اإلسرائيلي هو بمثابة ضوء أخضر لالحتالل ليصعد
  ".تغوله االستيطاني في األراضي المحتلة ويواصل عمليات تهويد المدينة المقدسة

إذعان لالمالءات "وبأنه " غير شرعي"وأكد الرشق رفض حماس لقرار تنفيذية المنظمة الذي وصفه بأنه 
ما هو إال نتيجة إن إذعان عباس وتنفيذيته للشروط األمريكية واإلمالءات الصهيونية : "، وقال"األمريكية

لطبيعة العالقة القائمة بين سلطة رام اهللا من جهة واألمريكان والصهاينة من جهة ثانية، فحالة التبعية 
والخنوع هي المقابل الذي يقدمه عباس للدعم المالي والسياسي الذي يتلقاه وفريقه من األمريكيين 

  ".والصهاينة
ن اإليحاء بأن استئناف المفاوضات هو قرار عربي؛ فإننا إن عباس وأعضاء تنفيذيته إذ يحاولو: "وأضاف

  ".نؤكد بأن ال شرعية لهكذا قرار، وال شرعية للجنة التنفيذية الحالية
تداعيات استئناف القرار بدأت تتجسد على األرض تصعيداً عدوانياً واستيطانياً "وأشار الرشق إلى أن 

تي تتربص بشعبنا وأرضه وقضيته نتيجة استئناف الكوارث ال"، وحمل عباس المسؤولية عن "صهيونياً
  ". المفاوضات

وطالب الرشق الفصائل الفلسطينية الممثلة في اللجنة التنفيذية والرافضة لقرار استئناف المفاوضات 
بترجمة موقفها باالنسحاب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتحرك مع باقي الفصائل باتجاه إعادة 

  ".الفلسطيني على أسس تكفل حماية شعبنا وقضيته الوطنيةترتيب البيت 
  2/8/2010قدس برس، 

  
   بنا الضرر لكنها لن تنهي القضيةستلحقالمفاوضات : ملوح .13

 وعضو اللجنة التنفيذية الجبهة الشعبيةقال عبد الرحيم ملوح، نائب أمين عام :  كفاح زبون- رام اهللا
 أن منظمة التحرير "الشرق األوسط"لسطينية مسؤولة لـمصادر ف، تعقيبا على كشف لمنظمة التحرير

 أميركي مشترك يبحث في تفاصيل المفاوضات - إسرائيلي -وافقت على عقد لقاء ثالثي فلسطيني 
نحن رفضنا هذا االجتماع الثالثي، ونعتبره دخوال : "ويتطرق إلى القضايا الرئيسية موضوع التفاوض

  ."وافقت إذا ما كان االجتماع سيبحث في القضايا الصعبةمباشرا في المفاوضات، لكن المنظمة 
من العبث أن نمرر لنتنياهو سياساته، واألجدى أن نذهب إلى ترتيب البيت الفلسطيني من ": وقال ملوح

نتيناهو ال يريد أن يعطينا شيئا والجميع بما فيهم الرئيس يعرف ذلك، ": وأضاف. "أجل تعزيز موقفنا
ما زلنا نقول وموقفنا تعزز اآلن، بأن المفاوضات المباشرة مرفوضة ولن تأتي ولهذا نحن كنا نقول و

دليال واضحا على حالة "واعتبر ملوح الضوء األخضر العربي للذهاب إلى مفاوضات مباشرة،  ."بنتائج
  ويرى ملوح أن السلطة ذاهبة إلى هذه . "العجز العربي والفلسطيني في مواجهة الضغوط األميركية
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ال أحد . ستلحق بنا الضرر لكنها لن تنهي القضية) المفاوضات(": ضات في النهاية، وعقب قائالالمفاو
  ."مستعد للتنازل عن الثوابت في النهاية

  3/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   بسبب المفاوضات" التحريرمنظمة" في "الشعبية" لتعليق مشاركة مفتوحاالجتهاد : المجدالوي .14
وجه جميل المجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية انتقادات لحركتي : اشرف الهور -غزة 

 لدى طرفي "الرضا الضمني" هناك حالة من إنفتح وحماس، واتهمهما بتعطيل المصالحة الداخلية، وقال 
  .االنقسام على بقائه، وتعطيل الجهود للوصول للوحدة الوطنية

" الفيتوات المتبادلة" تجاوز طرفي االنقسام لـإنريعي واعتبر المجدالوي وهو عضو في المجلس التش
بينهما وتحقيق الوحدة الوطنية يفتح الباب لحشد قوى اكبر بكثير من قدرة الجبهة الشعبية على مواجهة 

  .االنحدار السياسي الفلسطيني الخطير
السلطة الفلسطينية وقال خالل ندوة سياسية ناقشت المفاوضات المباشرة التي من المتوقع انطالقها بين 

 ستعطي دعمها وموافقتها للرئيس محمود األرجح اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على إن" وإسرائيل
 استمرار إن"وقال  ." موافقة لجنة المتابعة العربية على ذلكأعقابعباس للعودة للمفاوضات المباشرة في 

 المزاج أن إلىولفت  ."إليها ويؤخر االنزالق األخطارالجبهة في المشاركة في اللجنة التنفيذية يقلل 
 يدعو للوحدة وليس لتوسيع دائرة االنقسام، وخطأ المجدالوي كل االتجاهات اآلنالجماهيري لشعبنا 

 حلفائنا في جبهة أكثر أن إلى لتأسيس بديل عنها، مشيرا أوالداعية لمغادرة منظمة التحرير الفلسطينية 
  ."يرفضون االعتراف بشرعية احد سوى بشرعية منظمة التحرير'الممانعة العربية والدولية 

وحول موقف الجبهة من المشاركة في هيئاتها على خلفية البدء في المفاوضات المباشرة قال المجدالوي 
 التي اآلراءسنستمع ونستفيد من كل "، مضيفا " الجبهةأمام االجتهاد مفتوح، وكل الخيارات مفتوحة إن"

 أن إلى  وأشار." غيرها من المواقفأو تعليق عضويتها أوجبهة في اللجنة التنفيذية تقدم حول بقاء ال
، ولم تعد 1991، و1974الجبهة علقت مشاركتها في المجلس المركزي واللجنة المركزية سابقا في عام 

  . شاركت حركة حماس في دورة المجلس المركزي بصفة مراقبأن بعد 2000 في عام إال
القدس "ر جميل مزهر عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية في تصريح تلقت وفي السياق اعتب

انتحار سياسي يعطي االحتالل الوقت لتطبيق مخططاته ' نسخة منه العودة للمفاوضات بمثابة "العربي
  ."االستيطانية والتهويدية

  3/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  2008ر دموية من  لعدوان على غزة أكثتخطط "إسرائيل": نخالة .15
إسرائيل وضعت "قال نائب األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد نخالة إن : نادية سعد الدين –عمان 

حملة عسكرية واسعة لتنفيذ الخطة "، متوقعاً "مخططاً لشن عدوان وشيك على قطاع غزة هذا العام
هناك "من دمشق إن " الغد"وأضاف إلى ". 2009/ 2008الجاهزة بصورة أكثر دموية من عدوان 

، الفتاً إلى أن "حيثيات في الميدان تشي عن قرب شن العدوان بهدف القضاء على المقاومة في غزة
سلطات االحتالل أنهت مناورات عسكرية كبرى لرسم سياسات في المنطقة، فيما تشير المناورات الحية "

  ". زة ولبنان إلنهاء المقاومة في المنطقةوالتدريبات العسكرية إلى إمكانية شن العدوان على قطاع غ
ال يوجد لدى الجهاد اإلسالمي قرار بضرب صواريخ من قطاع غزة على الكيان المحتل، "وقال نخالة 

  ".ولكن ال يوجد التزام منها بهذا الموقف، حيث تدرس وتحسب كل الظروف المحيطة بالقطاع بدقة
لفصائل األساسية، من دون أن يعني الوقوف ضد المقاومة، هناك انسجاماً في الموقف بين ا"ولفت إلى أن 

علمه بالجهة "ونفى ". فنحن لم نطلق صواريخ ولكننا لسنا ضد المقاومة وال ضد إطالق الصواريخ
هناك قوى مقاومة كثيرة، ولكن ذلك ال يعني فقدان سيطرة "، موضحاً أن "المطلقة للصواريخ مؤخراً
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اومة ليست ضد المقاومة، ولكن قد تحمل رؤية تكتيكية في هذا حماس على القطاع، فهي كحركة مق
  ".األمر

  9/8/2010الغد، عمان، 
  

  للدخول بمفاوضات مباشرة" مشجعة"فتح تتوقع اقتراحات أميركية  .16
، إن "صوت فلسطين"عزام األحمد إلذاعة " فتح"قال عضو اللجنة المركزية لحركة :  د ب ا-رام اهللا 

سيحمل جديدا قد يشجع الجانب الفلسطيني للموافقة علي "نطقة خالل أيام ميتشل المقرر وصوله للم
  ".المفاوضات المباشرة خاصة أن هناك مؤشرات سابقة ولكنها غير كافية وغير واضحة

، نافيا "نأمل أن يتطور ما يحمله ميتشل حول مرجعية عملية السالم ووقف االستيطان: "وأضاف األحمد
يس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحديد أي مواعيد لبدء المفاوضات في الوقت ذاته تصريحات رئ

  .المباشرة
  3/8/2010، )األراضي المحتلة(القدس، 

  
   "إيالت" بصدد تنفيذ عمليات مماثلة لـ"االنتفاضة": أبو موسى .17

هدفت مدينة  أبو موسى تأييده لعملية إطالق الصواريخ التي است"االنتفاضة –فتح "أعلن أمين سر حركة 
  . إيالت اإلسرائيلية، كاشفاً أن حركته في صدد اإلعداد لعمليات مماثلة قريباً

الدورات العسكرية للحركة التي أجرتها أخيرا في "، شدد أبو موسى على أن "lbc"  قناةوفي حديث إلى
الدورة األخيرة "أن  اإلسرائيلية عن "هآرتس"، نافياً ما ذكرته صحيفة "دمشق هي لالستعداد لقتال إسرائيل

 أن، وأشار في المقابل إلى "التي ُأعلن عنها في غوطة دمشق كانت للتدرب على قتال الجيش اللبناني
  . "الحركة قامت بدورة عسكرية سياسية تنظيمية لشبابها في جميع المخيمات الفلسطينية في دمشق"

 في أي إسرائيل للعمل القتالي ضد اناتاإلمكالحركة تدعم أي قوى فلسطينية لديها " أنوأعلن أبو موسى 
إقرار مسألة حقوق العمل للفلسطينيين في لبنان هي بداية "، واعتبر أن "موقع على الساحة الفلسطينية

مسألة السالح يجب أال تبحث " أن، رافضاً مقايضتها بمسألة السالح خارج المخيمات، ولفت إلى "إيجابية
جاد حل يرضي األطراف كافة وال يؤثر أمنياً على أي جهة من إي"، مشدداً على "في وسائل اإلعالم

  . "الجهات
وعلّق أبو موسى على ما يثار من تسريبات تتعلق بالقرار الظنّي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 

هذه تهمة جوالة طالت في البداية سوريا ثم الضباط األربعة ثم عناصر غير " أنالحريري، فأشار إلى 
 جولته الحالية في أنولفت أبو موسى إلى . "هذه إساءة للحزب" أن، معتبراً "حزب اهللا"طة من منضب

  .  "االنتفاضةفي إطار مهمة تنظيمية لحركة فتح "الساحة اللبنانية هي 
  3/8/2010السفير، بيروت، 

  
   أيام 10 بالضفة والقدس خالل للمقاومة عمليات أربع .18

مة الفلسطينية، في غضون األيام العشرة الماضية، أربعة عمليات تنوعت نفّذت المقاو:  نابلس–رام اهللا 
بين عمليات قنص واقتحام مستوطنة وإطالق نار وتجريد جندي من سالحه، إلى جانب العديد من 

  .عمليات استهداف السيارات والحافالت اإلسرائيلية بالزجاجات الحارقة والحجارة
، عمليتين فدائيتين )2/8(ضفة الغربية المحتلة، أمس االثنين فقد شنت المقاومة الفلسطينية في ال

منفصلتين، استهدفتا برج مراقبة على حاجز عسكري شمال مدينة القدس المحتلة ومستوطن يهودي شمال 
  .الضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع جريحين على األقل، بحسب ما أقر به االحتالل

إسرائيلياً، كان يعتلي برج مراقبة على حاجز قلنديا العسكري وقالت مصادر إعالمية عبرية إن جندياً 
شمال مدينة القدس المحتلة، أصيب بجروح إثر تعرضه إلطالق نار من قناص فلسطيني، مشيرة إلى أن 
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الجندي أصيب بيده ووصفت حالته الصحية بأنها متوسطة، في حين قامت قوات االحتالل بإغالق 
  .  عن منفذ الهجومالمنطقة وشن حملة تفتيش بحثاً

وفي عملية ثانية؛ تمكّن شاب فلسطيني من طعن مستوطن بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب 
، حيث قام الشاب بأخذ سيارته والفرار من المكان، وأشارت )شمال الضفة الغربية المحتلة(مدينة نابلس 

  . دره، ووصفت حالته بالمتوسطةمصادر الجيش اإلسرائيلي إلى أن المستوطن أصيب بعدة طعنات في ص
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه فصيل فلسطيني جديد في الضفة الغربية المحتلة، أطلق على نفسه 

؛ عن انطالق عملياته الفدائية ضد االحتالل اإلسرائيلي، موضحا أنه بدأ "كتائب الوحدة الفلسطينية"اسم 
في تل أبيب، أتبعها بعد ) يوليو(م التاسع عشر من تموز عملياته بتجريد جندي إسرائيلي من سالحه يو

  . ، وهو ما اعترف به االحتالل رسمياً"بركان"ثالثة أيام باقتحام مستوطنة 
  2/8/2010قدس برس، 

  
  "الشراكة الحقيقية" بعيدة المنال لخالف فتح وحماس على المصالحة: هاني المصري .19

 أن ال "الشرق األوسط"ة الفلسطيني، هاني المصري، لـقال عضو وفد المصالح: كفاح زبون - رام اهللا
نتائج مشجعة ظهرت بعد جولة وفد المصالحة التي تمت الشهر الماضي، وشملت رام اهللا والقاهرة 

وأكد المصري أن تحقيق المصالحة يبدو بعيد المنال إذ لم تنضج األطراف الفلسطينية  .وسورية وغزة
لكن المصري قال إنه ال بد من إبقاء المسألة على .  هذه المصالحةومعها العربية والدولية لعقد مثل

واعتبر المصري أن المشكلة األساس التي تقف عثرة أمام تحقيق المصالحة هو  .الطاولة بدل أن تجمد
  .عدم استعداد الطرفين لشراكة حقيقية

 سيشكل لحين إجراء شكل اإلطار القيادي األعلى الذي:  نقاط أساسية، وهي3وتختلف الحركتان حول 
انتخابات منظمة التحرير، وما إذا كانت قراراته نافذة أو ال وهل يتبع منظمة التحرير أو ال، وما حصة 
كل طرف فيه، وما إذا كانت اللجنة العليا لالنتخابات تشكل بالتوافق أو التشاور مع حماس، وكيف 

ماذا عن الضفة ودور حماس فيها من الناحية ستعمل اللجنة األمنية العليا، وهل ستعمل في الضفة فقط، و
  األمنية؟

الخالف على دور كل منهما في المؤسسات القيادة واألمنية، ومن يحدده وما هو حجمه، ": وقال المصري
  ."هذا هو الخالف الحقيقي، إنه خالف على الشراكة بصراحة

 شروط تعقّد من إجراء ويرى المصري أن جميع الذين هم على اتصال مباشر مع هذا الملف لديهم
فتح وحماس وسورية وإيران ومصر والواليات المتحدة، وحتى إسرائيل، لدى كل ": المصالحة، وقال

  ."منهم شروط متباعدة لتحقيق المصالحة، وهذا يجعلها بعيدة المنال
ويعمل وفد المصالحة على صياغة وثيقة شاملة تعرض على فتح وحماس تشمل برنامجا سياسيا لحكومة 
واحدة وأسسا لشراكة دائمة واتفاقا على إعادة تشكيل منظمة التحرير وحلوال للخالفات القائمة، ويريد 

  .الوفد الوصول إلى اتفاق مع الطرفين على تبني هذه الوثيقة
قد ": وردا على سؤال، أال يخشى الوفد من تفسير ذلك على أنه بديل للورقة المصرية، قال المصري

ة المصرية وحدها ال تكفي، نحن مع توقيع الورقة المصرية من دون أي تعديل يفسر ذلك لكن الورق
  ."كمدخل ضروري الستئناف الحوار، الورقة المصرية تركز على اإلجراءات أكثر

  3/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

   أعالمها على المنازل في القدس المهددة من قبل المتطرفينبرفع "األونروا"فتح تطالب  .20
 طالب حاتم عبد القادر مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم :إبراهيم كامل -المحتلة القدس 

 في القدس المحتلة برفع أعالمها على "األونروا"وعضو المجلس الثوري بحركة فتح، رئاسة وكالة 
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يخ جراح المنازل الفلسطينية المهددة من الجماعات اليهودية المتطرفة ومن سلطات االحتالل بحي الش
  .وسط مدينة القدس المحتلة

، العائالت المقدسية المهددة بالشيخ جراح أمام مقر وكالة أمسجاء ذلك خالل االعتصام الذي نفذته 
الغوث وسط القدس المحتلة، لمناسبة مرور عام على إخالء عائلتي حنون والغاوي من منازلها لصالح 

  .المتطرفين اليهود
  3/8/2010الرأي، عمان، 

  
  القسامي إبراهيم حامدأربعون قفالً على زنزانة القيادي  .21

الذي نقل " الشارون"زار نادي محامي نادي األسير الفلسطيني ، األسير إبراهيم حامد من سلواد في عزل 
الذراع العسكرية لحركة حماس، وتحمله " القسام" حامد بقيادة كتائب "إسرائيل"وتتهم  .إليه مؤخراً

  . عمليات العسكرية ضد جيش االحتاللمسؤوليته عدد من ال
 لم يدخل إلى األقسام العادية ،وجرى عزله 2006مايو / أيار23في " حامد"وأفاد النادي أنه ومنذ اعتقال 

، حسب ما "ألسباب لها عالقة بخطورته على أن الدولة"مباشرة بعد التحقيق وبقرار من المخابرات 
  . أخبرته المخابرات
ن إدارة مصلحة السجون والشاباك يقفا وراء عملية نقله كل ستة شهور من عزل أ: وقال األسير حامد

إلى آخر بهدف زعزعة استقراره والتضييق عليه، وتطبيقا لما قاله له ضابط المخابرات اإلسرائيلي بأنه 
  ". سيمضي جميع أيام إعتقالة في العزل ولن يخرج منه

هو معزول بشكل انفرادي، و يعاني من ديسك في الظهر وذكر أنه ومنذ اعتقاله محروم من رؤية أهله، و
يالزمه الم في القدم ، و يعاني أيضا من تمزق المربط الصليبي إذ أصبح ألمه مضاعفا في الرجل 

 ولكنه 2009 /12اليسرى، ونتيجة لوضعه الصحي كان من المقرر إجراء صورة أشعه له في شهر 
  . وصات كعقاب له لم يحول حتى اللحظة إلجراء الفح

وأوضح أن إدارة العزل ترفض إدخال مرابط ومشدات له للظهر والقدمين، كما بعاني من ضيق في 
" التنفس ووضع الزنزانة العفن والرطب زاد وضعه الصحي صعوبة، كما أنه يعاني من نقص في فيتامين

12B ."  
 مشكلة في محدودية يعاني من نقص الحاجيات في األغراض وعلى األخص الكتب، وهناك"أنه : وأضاف

ونوعية الكتب التي يسمح له بإدخالها وقراءتها من قبل األسرى، وأن اإلدارة تسمح للصليب األحمر 
 كتب وغالباً ما تكون روايات ال ينتفع منها األسير، وهو بحاجة إلى بنطلون ومالبس داخلية 3بإدخال 

  ". ومصحف و شورت و بابوج
أي أغراض لألسير حامد من األقسام العادية في السجن، والزالت كما رفضت اإلدارة السماح بإرسال 

  .معاناته مستمرة حتى اآلن
  2/8/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
  "أسطول الحرية" التعاون مع التحقيق الدولي في االعتداء على قررت" إسرائيل": هآرتس" .22

قرروا، أمس، " إسرائيليين"الصهيونية أن مجموعة من سبعة وزراء " هآرتس"ذكرت صحيفة : وكاالت
المبدئية على التعاون مع تحقيق " إسرائيل"جواباً إيجابياً على موافقة "إعطاء األمين العام لألمم المتحدة 

  " .لألمم المتحدة
قررت " إسرائيل"عن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو قوله إن " إسرائيلية"ونقلت وسائل إعالم 

ليس لدينا ما "إنه " السباعية"وقال في ختام اجتماع لهيئة ".  ليس لديها ما تخفيهألنه"التعاون مع اللجنة 
هي ضمان أن ترى الحقيقة والوقائع بشأن " اإلسرائيلية"نخفيه بل العكس هو الصحيح، والمصلحة القومية 
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" . ا القرارمجمل أحداث القافلة النور في العالم كله ألنه هذا هو تماماً المبدأ الذي ندفعه بواسطة هذ
قررت التعاون مع التحقيق الدولي بعد أن تلقت وعداً بأن " السباعية"وقالت مصادر في مكتب نتنياهو إن 

  " .متوازن ونزيه"تكون تركيبة طاقم التحقيق الدولي وكتاب تكليفه 
 عمل على معلومات وتقارير حول تقدم" إسرائيل"فإن طاقم التحقيق سيحصل من " السباعية"ووفقا لقرار 

برئاسة القاضي يعقوب تيركل وسيتم في األيام القريبة " إسرائيل"لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها حكومة 
  .  في طاقم التحقيق الدولي " اإلسرائيلي"إذاعة اسم العضو 

           3/8/2010، الخليج، الشارقة
  

   عسكريا على لبناناجتماع طارئ للقيادات اإلسرائيلية خصص لبحث مخاطر سيطرة حزب اهللا .23
خصصت القيادات السياسية واألمنية اإلسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، : تل أبيب

، ردا »خطر سيطرة حزب اهللا على لبنان عسكريا«اجتماعها الطارئ، بعد ظهر أمس، للبحث فيما سمته 
  .يق الحريريعلى نتائج التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء األسبق، رف

وقالت مصادر سياسية في محيط هذا االجتماع إن جهاز الموساد قدم تقريرا يتحدث عن عدة 
سيناريوهات متوقعة في لبنان، في حالة ثبوت صحة اإلشاعات التي تقول إن لجنة التحقيق الدولية 

  . ريريتوصلت إلى قناعة بأن عددا من كبار المسؤولين في حزب اهللا يقفون وراء اغتيال الح
ومن أخطر هذه السيناريوهات، أن ينشر حزب اهللا أجواء رعب في لبنان مهددا الحكومة والرئاسة من 

وقد . مغبة قبول نتائج التحقيق، أو أن يحدث حزب اهللا انقالبا على السلطة ويصبح الحاكم بأمره في لبنان
ة إيرانية على حدودها الشمالية، ساد شبه إجماع في الجلسة على أن إسرائيل ال يمكن أن تقبل قيام دول

فمثل هذه الحكومات تهدد أمن إسرائيل، كما قالت هذه . مثلما هي ال تقبل حكومة كهذه في قطاع غزة
  . المصادر

: وقد شارك في االجتماع الوزراء السبعة الذين يقودون الحكومة اإلسرائيلية في القضايا المصيرية، وهم
شؤون االستراتيجية، موشيه يعلون، ووزير الدفاع، إيهود باراك، ووزير نتنياهو ونوابه الثالثة وزير ال

الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وكذلك وزير الداخلية، إيلي يشاي، ووزير الدولة، بيني بيغن، ووزير 
  .المخابرات، دان مريدور

 على عسقالن وربط قادة الجيش والمخابرات ما بين تحركات حزب اهللا في لبنان وبين إطالق الصواريخ
وقالوا إن هناك تصعيدا منسقا بين . من قطاع غزة وإطالق الصواريخ فجر أمس على إيالت والعقبة

  .األطراف يهدف إلى تخريب العملية السياسية وإفقاد إسرائيل شرعيتها في المنطقة
وكشفت مصادر عسكرية، عن أن هذه األبحاث جرت فيما كانت قوات اللواء الشمالي في الجيش 

وأكدت أن التدريبات شملت . إلسرائيلي، تنهي تدريباتها األخيرة على حرب مقبلة في الجبهة الشماليةا
ليس فقط الهجوم الحربي، والقتال الجسدي بالسالح األبيض وقت المعارك، بل تجريب أسلحة إلكترونية 

العبوات الناسفة ، وهو رجل آلي يستطيع العثور على »فايبر«جديدة ستستخدم ألول مرة، مثل أجهزة 
  .وتفجيرها قبل أن يدوسها الجنود

  3/8/2010، الشرق األوسط، لندن
 

   استئناف االستيطان فى موعدهيعلنليبرمان  .24
أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلى أفيجدور ليبرمان أن تجميد أعمال البناء فى : وكاالت األنباء 

 سبتمبر 26ضفة الغربية المحتلة سينتهى يوم المستوطنات اإلسرائيلية فى منطقتى يهودا والسامرة بال
  . المقبل حيث ستعود الحياة فى المستوطنات إلى طبيعتها، فى إشارة إلى استئناف عمليات البناء
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تجميد البناء كان بمثابة بادرة حسن «وقال ليبرمان خالل جولة، أمس، فى مستوطنات شمال الضفة إن 
  .»فعت إسرائيل ثمن هذه الخطوة باهظاًنية قدمتها إسرائيل للفلسطينيين، وقد د

يبحث دائما عن دعم الجامعة العربية «إن لديه انطباعاً بأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس : وأضاف
  .»للموقف الذى يرى ضرورة عدم الشروع فى محادثات مع إسرائيل

  3/8/2010، المصري اليوم، القاهرة
  

  "ضمانات أمنية "من الضفة مقابل% 90 لالنسحاب من  تروج عن استعدادهنتنياهومصادر مقربة من  .25
 أميركي على - إسرائيلي -في وقت تتبلور فيه الفكرة الفلسطينية بعقد لقاء ثالثي فلسطيني : تل أبيب

مستوى الخبراء، ذكرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه توصل إلى 
 -واليات المتحدة في التقدم نحو تسوية دائمة للصراع اإلسرائيلي قناعة بضرورة التعاون مع ال

، يوافق على االنسحاب من )الليكود(الفلسطيني وأنه على عكس مواقف اليمين اإلسرائيلي، ومنها حزبه 
  . من الضفة الغربية مقابل ضمانات أمنية مرضية% 90

زيون اإلسرائيلي، إن أكثر من مصدر في وقال أفيف دروكر، المعلق السياسي في القناة العاشرة للتلف
محيط نتنياهو يتحدث عن هذا التطور في مواقف نتنياهو، وأن بعضهم يقول إنه خالل المفاوضات، قد 

  %. 90يرفع نتنياهو النسبة إلى ما هو أكثر من 
عاهل ويبدو أن نتنياهو أبلغ الرئيس األميركي باراك أوباما، وكذلك الرئيس المصري حسني مبارك، وال

ولذلك، وافقوا على مطلبه بضرورة . األردني الملك عبد اهللا، وغيرهم من زعماء العالم، بموقفه هذا
  . االنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين

وحسب . »الضمانات األمنية«والشرط الذي يضعه نتنياهو لقاء موافقته على هذا االنسحاب الكبير، هو 
ر الدفاع إيهود باراك، يكرس جل لقاءاته مع نتنياهو من جهة ومع القادة األمنيين تلك المصادر، فإن وزي

في الواليات المتحدة من جهة ثانية، من أجل وضع ترتيبات أمنية كفيلة بزرع االطمئنان لدى 
  .  مليار دوالر لهذا الغرض20وقد وضع خطة تبلغ تكاليفها نحو . اإلسرائيليين

ت على رؤوس الجبال في الضفة الغربية وتطوير منظومة الدفاع وهي تشتمل على نصب رادارا
الصاروخية اإلسرائيلية لمواجهة الصواريخ من جميع األنواع، بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى، ونشر 
قوات أجنبية على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية أو على الجانب الشرقي لنهر األردن، في حال موافقة 

  . يةالمملكة األردن
ولم يستبعد دروكر أن يكون أصاب نتنياهو ما أصاب غيره من قادة اليمين المتطرف في إسرائيل، مثل 
مناحم بيغن، وأرئيل شارون، أبو مشروع االستيطان، وكذلك إيهود أولمرت، أبو االستيطان في القدس 

  .الشرقية
  3/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  لنقطة التي توقفت عندها قبل عامينيجب البدء بالمفاوضات من ا: ليفني .26

صرحت عضو الكنيست اإلسرائيلية تسيبي ليفني، رئيسة حزب كديما المعارض، بأنه يتوجب : تل أبيب
على إسرائيل اتخاذ خطوات جريئة في المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن تبدأ هذه المفاوضات من النقطة 

  .التي توقفت عندها قبل عامين
ب موقفها من المفاوضات إلى هجوم غير مسبوق من قبل حزبي الليكود والعمل وتعرضت ليفني بسب

  .حيث تم اتهامها بعدم المسؤولية الوطنية
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وكان حزب العمل األكثر تطرفا بالهجوم على ليفني متهما إياها بالهجوم على الحكومة والمس بالمصالح 
رئيس مجلس كديما، حاييم رمون، اقناع تصريحات ليفني تضاف إلى محاولة 'اإلستراتيجية اإلسرائيلية 

  .جاء في بيان حزب العمل' الفلسطينيين بعدم االنتقال إلى المفاوضات المباشرة
  3/8/2010،)وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

  
   تخشى تسريب تركيا أسرارها إليران"إسرائيل" .27

ن أن تسرب تركيا أسرارا مخابراتية إليران عبر وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك عن قلقه م :لندن
وتلقي . مما يكشف عن فقد الثقة فيما تتغير مصالح أنقرة اإلقليمية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز أمس

التصريحات الخاصة التي تم تسريبها بظالل من الشك حول مدى رغبة أو قدرة إسرائيل على المصالحة 
ل تسعة من مواطنيهم على متن سفينة مساعدات ضمن قافلة مع األتراك الذين غضبوا لقتل إسرائي

وقبل أن يتعكر صفو العالقات، كانت تركيا أقرب  .الماضي) أيار( مايو 31لمناصرة الفلسطينيين في 
حليف مسلم للدولة العبرية في صداقة قامت في األساس على التعاون العسكري وتبادل معلومات 

 25يادات مجتمعية إسرائيلية في مزرعة تعاونية خارج القدس في وفي اجتماع مغلق مع ق. المخابرات
لكنه وصف حقان فيدان . »صديقة وحليفة استراتيجية مهمة«، وصف باراك تركيا بأنها )تموز(يوليو 

راديو الجيش «ونقل . »صديق إليران«الرئيس الجديد لجهاز المخابرات الوطني في تركيا بأنه 
هناك بضعة أسرار خاصة بنا عهدنا بها لتركيا «في الكلمة التي ألقاها عن باراك قوله » اإلسرائيلي

  .»وفكرة أنهم قد ينفتحون على اإليرانيين على مدى األشهر القادمة مزعجة جدا
وأحجمت وزارة الدفاع اإلسرائيلية عن التعقيب، لكن شخص حضر اللقاء الذي جرى في مزرعة 

دقيق وإن باراك كان يتحدث في سياق » راديو الجيش «اليوم إن تقرير» رويترز«تعاونية، قال لـ
  . التعاون المخابراتي بين إسرائيل وتركيا فيما سبق

  3/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  "اإلرهاب" يحاربان واألردن "إسرائيل": يزبير .28
ما واألردن شريكان تجمعه) إسرائيل(إن :" 2010-8-2قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيرس، االثنين 

  ". في المنطقة" اإلرهاب"مصالح مشتركة لمحاربة 
 إلى أن الحكومتين تخوضان - في معرض تعقيبه على سقوط صواريخ بإيالت والعقبة-وأشار بيريس

  . حربا ضروسا ضد القوى اإلرهابية، على حد تعبيره
ي المنطقة، وأنهما الشعبين األردني واإلسرائيلي يصليان معا من أجل إنقاذ السالم ف" وزعم بيرس أن

  ". معنيان باستئناف المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين 
هناك صراع حقيقي وقوي للغاية في الشرق :"ونقلت إذاعة جيش االحتالل عن الرئيس اإلسرائيلي قوله

 المنطقة األوسط بين قوى السالم وقوى التشدد التي تسعى إلى إدحاض أي فرصة للوصول إلى سالم في
 ."  

وفي سياق آخر، توجه الرئيس اإلسرائيلي في زيارة خاصة إلى عائالت الجنود الستة الذين لقوا 
كانوا جنودا مميزين أشداء، وإن "إنهم : مصرعهم بتحطم مروحية لالحتالل على جبال رومانيا، وقال

  ". جيش االحتالل فقد جنوداً من خيرة جنوده
  2/8/2010، موقع فلسطين أون الين
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  تعليمات مشددة بعدم سفر العسكريين اإلسرائيليين إلى تركيا تصدر اإلسرائيليةهيئة االركان  .29
كوبي "أصدر رئيس قسم العمليات في هيئة األركان اإلسرائيلية العميد :  رويترز– جمال جمال -القدس 
ار هيئة مكافحة اإلرهاب تعليماته بمنع سفر العسكريين اإلسرائيليين إلى تركيا ، وذلك رغم قر" براك

وبرر العميد براك هذه التعليمات بسبب العالقات السياسية غير . بالسماح لإلسرائيليين بالسفر إلى هناك
. المستقرة بين البلدين ، في ظل التوقعات بقدوم حمالت بحرية أخرى إلى قطاع غزة قادمة من تركيا

بل ذلك قد عدلت من تعليماتها والسماح للمواطنين ومن الجدير بالذكر أن هيئة مكافحة اإلرهاب كانت ق
بزيارة تركيا ، بشرط االبتعاد قدر اإلمكان عن أماكن االحتجاجات واالحتكاكات هناك فضال عن عدم 

  .اللجوء إلى مناكفات سياسية فارغة المضمون
  3/8/2010، الدستور، عمان

  
  "القبة الحديدية" الجيش بـتزويدبحث ت "إسرائيل" .30

ير جيش االحتالل السابق عضو الكنيست عامير بيرتس من حزب العمل طاقما برلمانيا خاصا يرأس وز
  . للنظر في عملية تزويد جيش االحتالل بمنطومة القبة الحديدية العتراض القذائف الصاروخية

، أن بيرتس استجاب لطلب رئيس لجنة 2010-8-2وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، االثنين 
ويضم الطاقم أيضا النائبين عتونيئيل شنلر . جية واألمن البرلمانية تساحي هنغبي لترؤس هذا الطاقمالخار

وسيبدأ أعضاء الطاقم عملهم خالل األيام القريبة ". إسرائيل بيتنا"من كتلة كديما وموشيه متالون من كتلة 
بتطوير منظومة القبة الحديدية القادمة، وسيزورون مصنعا لسلطة تطوير الوسائل القتالية التي تقوم 

لدراسة مسائل مختلفة تتعلق بسرعة تزود الجيش بهذه المنظومة وتكاليف هذه العملية ونواحي عملياتية 
وأشارت اإلذاعة إلى أن أعضاء الطاقم سيقدمون توصياتهم ومقترحاتهم إلى لجنة الخارجية . أخرى
  .واألمن

  2/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  عن ثقته بأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين ستتحقق في حياتهعرب بيريز ي .31
كان الرئيس اإلسرائيلي، شيمعون بيريس، قد أدلى بتصريحات بمناسبة اقتراب عيد ميالده السابع 
والثمانين، فقال إن هناك إمكانية واقعية ألن تنتهي المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين 

 وأكد أن المشكلة ليست رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل ائتالفه الحكومي المبني على .بتسوية دائمة
وأضاف أن هذه مشكلة قابلة للحل، وذلك بتشكيل حكومة ائتالف . مواقف حاسمة لألحزاب الصغيرة

 وأعرب بيريس عن ثقته بأن التسوية الدائمة. وطني وحدوي يضم أيضا حزب كديما برئاسة تسيبي ليفني
وقال إن تفاؤله هذا ليس من باب اآلمال والتمنيات، بل من باب قراءة . مع الفلسطينيين ستتحقق في حياته

  .»وأنا لست شابا صغيرا كما تعلمون«الواقع ومن خبرته الغنية 
  3/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  "إيرانية الصنع" التي أطلقت باتجاه إيالت الصواريخ: الشرطة اإلسرائيلية .32

رجح خبراء متفجرات إسرائيليون، أن تكون الصواريخ التي سقطت صباح اليوم اإلثنين : لناصرة ا
إيرانية "، على المنطقة الساحلية المحيطة بالبحر األحمر والتي استهدفت مدينتي وإيالت والعقبة، )2/8(

  .، وفق تقديرهم"الصنع
، حيث يبلغ مداها "غراد"ريخ من نوع وأوضح خبراء الشرطة اإلسرائيلية في إيالت، أن هذه الصوا

عشرون كيلومتراً، وتحمل رأساً حربياً بوزن ستة كيلوغرامات من المواد المتفجرة النمطية، معربين عن 
  ".إيرانية الصنع"اعتقادهم أن تكون 
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وكانت مصادر في الجيش اإلسرائيلي، ألمحت إلى أنه تم إطالق القذائف الصاروخية، التي أسفرت عن 
  .ر بشرية ومادية في الجانب األردني فقط، من منطقة شبه جزيرة سيناء المصريةخسائ

  2/8/2010قدس برس، 
  

   على وقوع جلعاد في األسر بغزةيوم 1500: عائلة شاليط .33
تحيي عائلة الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع غزة جلعاد شاليط مرور ألف وخمسمائة يوم : الناصرة

 على يد مجموعة من المقاومة الفلسطينية، في عملية خاصة نفذتها يوم على وقوع ابنهم في األسر
  ".الوهم المتبدد"، وأطلق عليها في حينه اسم 2006) يونيو(الخامس والعشرين من حزيران 

وقالت مصادر عبرية إن عائلة الجندي، الذي شرعت مؤخراً بسلسلة خطوات احتجاجية شعبية لمطالبة 
نتنياهو على الموافقة على شروط المقاومة الفلسطينية واإلفراج عن مئات الحكومة بزعامة بنيامين 

  .األسرى مقابل شاليط، تحتفل أيضاً بيوم ميالد شاليط الرابع والعشرين وفق التقويم العبري
حول " هيئة النضال من أجل شاليط"وسيقام مساء اليوم الثالثاء مهرجان يطوف خالله نشطاء ما يسمى 

في  مدينة القدس، فيما سيدعو أبناء عائلة الجندي األسير المعتصمون منذ أسابيع قبالة منزل نتنياهو 
  .المنزل بنيامين نتنياهو إلى تكثيف مساعيه لإلفراج عن شاليط ووضع حد لمعاناته ومعاناتهم

  3/8/2010قدس برس، 
    

   وحدة سكنية بالضفة في فترة التجميد2000: "اآلنالسالم "تقرير لحركة  .34
 وحدة اسـتيطانية    600اإلسرائيلية إنه جرى البدء في اقامة       ) السالم اآلن (قالت حركة   ": األيام "-س  القد

في مناطق مختلفة من الضفة الغربية برغم قرار الحكومة االسرائيلية تجميد البناء مؤقتاً في المستوطنات               
  . أشهر تنتهي في السادس والعشرين من شهر ايلول المقبل10لقترة 

 مبنى استيطانيا بحجة البدء بها قبل االتفاق علـى تجميـد            693 عن االستمرار في بناء      لتقارير ا وتكشف
 390 مبنى على األقل استمر بناؤها في فترة التجميد يضاف لها            693هناك  «وتتابع الحركة   . االستيطان

انية بعضها   شقة سكنية استيط   2000مبنى بدئ في تشييدها خالل هذه المدة وبالمجمل يدور الحديث عن            
علـى ضـرورة اسـتمرار التجميـد        » الـسالم اآلن  «وتشدد  . أنجز بالكامل في األشهر الثالثة األخيرة     

  . محذرة من أن وقف فترة التجميد يعني أنها كانت مجرد إعاقة مؤقتة للبناء, االستيطاني على األرض
الوحـدات الـسكنية فـي      على بناء مئات    » خارج عن القاعدة  « الحكومة اإلسرائيلية بشكل     كما صادقت 

 76(، وجفعات زئيف    ) شقة 84(» موديعين عليت «المستوطنات المذكورة خالل فترة التجميد خاصة في        
  ). شقة112(، وبيتار عليت ) شقة89(، ومعاليه أدوميم )شقة

لالنتهاك الذي تم ارتكابه تأثير على الصورة بمجملها فعلى سبيل المثال فإنه من اصـل               "ونوهت الى انه    
  "..لوحدها) موديعين عيليت( وحدة تمت اقامتها في مستوطنة 180 وحدات فإن 603

، ) وحـدة  40(، جبعات زئيف    ) وحدة 180(موديعين عيليت   : وطبقاً للتقرير فإن الوحدات مقسمة كما يلي      
، )18(، كفـار ادومـيم      )20(، كفار عتصيون    )21(، معاليه ادوميم    )22(، اريئيل   )24(متسبيه يريحو   

، العزر  )6(، فديال   )6(، الكناه   )7(، بيتار عيليت    )9(، تسيفون   )9(، اورانيت   )11(، عيلي   )12(ايتمار  
  ).5(، ياكير )5(
) بسغات زئيـف ( وحدة استيطانية اضافية في مستوطنة      40صادقت بلدية القدس الغربية امس على بناء        و

ملية السالم في الشرق االوسـط      لدى كل زيارة للمبعوث االميركي الخاص لع      ،  في القدس الشرقية المحتلة   
  السيناتور جورج ميتشل 
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اعطت لجنة التخطيط والبناء في البلدية الضوء االخضر لبناء أربعة مباني استيطانية فـي المـستوطنة                و
 وحدة استيطانية أخرى كانت اللجنة قـد        32 وحدات استيطانية، لتنضم إلى      10على ان يشمل كل مبنى      

 بأن عودة إسرائيل للبناء االستيطاني تعني تفجير        "السالم اآلن "تنوه حركة   و. صادقت عليها قبل أسبوعين   
ويضطر الشريك الفلسطيني المعتدل إخـالء مكانـه لــ          , وإدارة العالم ظهره إلسرائيل   » الدولتين«حلم  

  .وترى أن اتفاق سالم مع الفلسطينيين ما زال ممكنا داعية لعدم تبديد الفرصة .»المتطرفين«
  3/8/2010،  اهللاأليام، رام

  
  "كنيس الخراب" ملكيتها لـ تثبتعائلة فلسطينية  .35

أكدت عائلة البشيتي المقدسية ملكيتها لألوراق والمستندات الكاملـة التـي         :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
، ولمبان وعقارات أخرى مجاورة في البلدة القديمة من القدس          " كنيس الخراب "تثبت وتؤكد ملكيتها لمبنى     

وقال المواطن محمد البشيتي ، بعـد رد        . تلة ، وال تبعد عن المسجد األقصى سوى عشرات األمتار         المح
محكمة االحتالل اإلسرائيلي العليا ، أمس دعوى قضائية قدمتها جمعية المعهد الديني اليهودي المتطرفـة               

لدة القديمة مـن القـدس   ، التي طالبت فيها باالعتراف بحقوق ملكيتها للكنيس الواقع في الب         " عيتس حاييم "
المحتلة ، إن هذا يثبت صحة المستندات التي تؤكد الملكية الفلسطينية الخالصة لهذا المبنـى وللعقـارات                 

وزعمت الجمعية االستيطانية في دعواها ملكيتها      . األخرى التي ال تزال عائلته تحتفظ بوثائقها ومستنداتها       
 ،  1967ن تولت إدارته الحكومة بعد مصادرته في عـام          للكنيس منذ أكثر من مئة وخمسين عاما ، إلى أ         

  .وانتقل اإلشراف عليه منذ ذلك الحين إلى شركة ما يسمى تطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة
 3/8/2010، الدستور، عمان

  
  الترميم في الحرم اإلبراهيمي وقوات االحتالل تمنع رفع األذان .36

األوقاف اإلسالمية في مدينة الخليل بالضفة الغربية منع قـوات          أفادت مديرية   : QNA -القدس المحتلة   
.  مرة خالل شـهر يوليـو الماضـي        54االحتالل الصهيوني رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي الشريف         

هذه السياسة تنتهجها سلطات االحتالل بشكل متواصل ضد الحرية         "وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن        
 المسلمين ومنعهم من أداء صلواتهم بالمسجد اإلبراهيمي إلـى جانـب اإلجـراءات            الدينية للتضييق على  

وأضافت أن سـلطات    ". العسكرية المشددة على المداخل والطرق الرئيسة المؤدية إلى الحرم اإلبراهيمي         
االحتالل منعت كافة أشكال الترميم في الحرم اإلبراهيمي بعد تهويد الجانب األكبر منه وتحويلـه إلـى                 

  . 1994نيس بالقوة المسلحة بعد مجزرة الحرم في رمضان ك
  3/8/2010، العرب، الدوحة

  
  وحدة استيطانية بالقدس 40 بناءالمصادقة على  .37

 وحـدة   40، على بناء    2010-8-2صادقت بلدية القدس المحتلة، االثنين      :  محمد القيق  – القدس المحتلة 
  . شرق القدس" بسغات زئيف"استيطانية في مستوطنة 

اإلسرائيلية، أن لجنة البناء والتنظيم صـادقت علـى إنـشاء هـذه             " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   و
 وحدة استيطانية في مستوطنات تقع شـرق القـدس          220الوحدات السكنية في إطار مشروع يشمل بناء        

  " . بسغات زئيف"وخاصة في 
ـ           إن سـلطات االحـتالل     " ن الين فلسطين أو "من جهته قال وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة ل

تتصرف وفق الضوء األخضر الذي أعطي لها من قبل وزراء الخارجية العرب، مشيراً إلـى الحكومـة                 
أنه ما من داعي النتظار أربعة أشهر لوقف العمل بقـرار           , فهمت قرار المفاوضات مباشرة   " اإلسرائيلية  

  ". تجميد االستيطان
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رائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان أعلنا فـي          يشار إلى أن رئيس الوزراء اإلس     كما  
وذلـك بعـد   , سبتمبر المقبل لن يجدد/ أيلول26اآلونة األخيرة أن قرار تجميد االستيطان الذي ينتهي في       

  . وحدات سكنية جديدة في الضفة والقدس في أثناء سريان هذا القرار603الكشف عن بناء ما يزيد عن 
  3/8/2010، ن أون الينموقع فلسطي

 
  "نةقَط" على عشرات الدونمات من أراضي قرية باالستيالءقرار عسكري  .38

أصدر جيش االحتالل الصهيوني  قراراً عسكرياً باالستيالء على المزيد من أراضي قرية             : القدس المحتلة 
  .ائع أمنيةقطنة الواقعة في شمال غرب القدس المحتلة لصالح جدار الضم والتوسع العنصري تحت ذر

وقام جيش االحتالل بتسليم قراره لمجلس محلي قطنة بطريقة غير مباشرة، فيما  أطلقت أهـالي القريـة                  
فعاليات الدفاع عن األراضي المزمع االستيالء عليها بموجب القرار من خالل إقامة خيمة اعتصام على               

  .هذه األراضي
 العمل في جدار الضم والتوسـع العنـصري         وقال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن        

الذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من عملية االستيطان االستعماري، ما زال مستمراً رغم االدعاءات الصهيونية               
  .بالوقف المؤقت لالستيطان

مسار الجدار،  ' لتعديل' مترا من أراضي قطنّة      30وأضاف دلياني أن االحتالل ينوي التهام مقطع بعرض         
  .ذي يعني االستيالء على عشرات الدونمات من أراضي القريةاألمر ال

 3/8/2010، السبيل، عمان
  

   مليون دوالر44 خمس نجوم في رام اهللا بتكلفة اجمالية تقدر بـ فندقتفتتح " موفينبك" .39
عبارة كتبت باالنكليزية علـى     " الضيافة السويسرية في رام اهللا قريبا      ": ا ف ب   -) الضفة الغربية (البيرة  

الذي يجري العمل الفتتاحه كأول فندق خمس نجوم في مدينة رام اهللا في الـضفة               " موفينبك"مدخل فندق   
  .المقبل) سبتمبر(الغربية في ايلول 

شركة موفينبك ليس لديها اي مشكلة في       "ان  " فرانس برس "وقال المدير العام للفندق دانييل روش لوكالة        
الهدوء في المنطقة هو ما شجع على مواصـلة العمـل فـي             "ان  : واضاف". الدخول الى مناطق مستقرة   

  ".الفندق لالنتهاء من تجهيزه قريبا
ويأتي االعالن عن قرب افتتاح الفندق مع ارتفاع اعداد السياح الداخلين الـى االراضـي الفلـسطينية،                 

ا فيها القـدس    وارتفاع نسبة اشغال الغرف الفندقية في مختلف الفنادق العاملة في االراضي الفلسطينية بم            
 4900وتضم هذه الفنادق    .  فندقا، حسب بيانات جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني       95الشرقية وعددها   
  .2010 الف نزيل في الربع االول من 124غرفة، واستقبلت 

مقر المجلـس    السويسرية، على بعد امتار من    " موفينبك"ويقع الفندق الجديد، الذي يعتبر من سلسلة فنادق         
عي، وعلى مسافة ليست بالبعيدة أيضاً عن مقر الحكومة الفلسطينية، ويحتل مساحة تصل حـوالي               التشري

  . من دونمات10
العالمية ادارة الفندق، تعود ملكيته الى شركة المؤسسة العربية للفنادق،          " موفينبك"وفي حين تتولى شركة     

ر، حسب ما قالـت كاترينـا خليـل          مليون دوال  44وتبلغ تكلفته االجمالية حوالي     . وهي شركة فلسطينية  
  . دوالر200 و165وتبلغ تكلفة الليلة ما بين  .مديرة االتصاالت والعالقات العامة في الفندق

  3/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
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   يتهمون الصليب األحمر بالتقصير في متابعة قضايا أبنائهمالفلسطينيينذوو األسرى  .40
 ذوي األسرى الفلسطينيين اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي في غزة            اتهم عدد من   :غزة – حامد جاد 

بالتقصير في متابعة قضية أبنائهم المعتقلين في سجون االحتالل، وعدم تحقيقها ألي من الوعـود التـي                 
  .قدمتها لهم خالل الفترة الماضية

الصليب األحمر عبر إقامة    وتوعد ذوو األسرى خالل اعتصامهم األسبوعي في مدينة غزة أمس بمقاطعة            
  .خيمة اعتصام إلى جانب مقره في حال استمر بتهميش حقوقهم ومطالبهم المشروعة

واعتبر عدد من أهالي األسرى أن الصليب األحمر ال يتعامل مع قضية أبنائهم بالشكل المطلوب إنـسانيا                 
  .وقانونيا، مطالبين بضرورة تفعيل دوره للدفاع عن حقوقهم

ية واعد لألسرى والمحررين صابر أبو كرش أن الصليب األحمر فـي غـزة ال يقـوم                 وقال مدير جمع  
بواجبة المطلوب بحق أهالي األسرى الفلسطينيين، واتهمه بأنه جهة غير محايدة في التعامل مع قـضية                

  .األسرى
وأشار إلى أن جمعيته عقدت مع الصليب األحمر العديد من اللقاءات من أجل وضع الخطط التـي مـن                   

  .شأنها مساندة قضية األسرى، مؤكدا أنه لم يقم بتنفيذ أي من البنود التي تم االتفاق عليها بهذا الصدد
 3/8/2010، الغد، عمان

 
   إسرائيلية بالضفة الغربيةتعسفيةاعتقاالت وممارسات  .41

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس اثنين من الفلسطينيين، ودمرت ما يزيد عـن             : QNA -الخليل  
  .شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية" البقعة" دونما من األراضي الزراعية في منطقة 18

وادي "وقالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل يرافقها ما يسمى ضابط اإلدارة المدنية داهمت منطقة               
، وهدمت بئرا للمياه يعود للمواطن الفلسطيني محمد يوسـف          )كريات أربع (المحاذية لمستوطنة   " الغروز
  .الجعبري

أقامـت قـوات االحـتالل    ووأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات االحتالل داهمت بلدة صـوريف،     
مـواطنين، واقتحمـت بلـدة      الحواجز العسكرية على مفترق مخيم الفوار، وأجرت تفتيشا في مركبات ال          

  . ، وفتشت منزل أحد المواطنين"سعير"
 3/8/2010، العرب، الدوحة

 
   على مدخل قرية سالمحاجزااالحتالل ينصب  .42

 نصبت قوات االحتالل صباح أمس حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي لقرية            : السبيل -الضفة الغربية 
  .سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

ـ   وأفاد أن جيبا عسكريا أوقف السيارات المارة على الطريق الرئيـسي للقريـة            » السبيل» شهود عيان ل
  .وحجز عددا من الشبان ودقق في هوياتهم

وأضاف الشهود أن الجنود أوقفوا المركبات وأجبروا المواطنين على النزول منها للتفتيش والتدقيق فـي               
  .ون أن يبلغ عن اعتقاالتالبطاقات الشخصية وفحصها على جهاز الحاسوب د

  3/8/2010، السبيل، عمان
 

   السياسي ضد أنصار حركة حماس بالضفةاالعتقالتنديد باستمرار  .43
ـ      استمرار تنفيذ حمالت االعتقال التعسفي ضد أنـصار حركـة          "ندد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ب

  ".م، وإساءة معاملتهمحماس من قبل أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة الغربية واحتجازه



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1869:         العدد       3/8/2010الثالثاء  :التاريخ

وجدد المركز دعوته للسلطة واألجهزة األمنية بالكف عن أعمال االعتقال التعسفي، واإلفراج الفوري عن              
  .كل المعتقلين السياسيين، وإغالق ملف االعتقال السياسي نهائيا

 28وي  ، وأحمد حامد  نـصر البيتـا       ) عاما 35(وأوضح  أن المعتقلين هم  سالم حامد خضير البيتاوي           
عاما، الذي يعمل في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان في مدينة نابلس، وهو باحث متخصص في                

  .شؤون األسرى
، من بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام اهللا، ويشغل مدير جمعيـة            ) عاما 36(كما اعتقل خالد محمد أبو البها       

  .  االحتالل واألجهزة األمنية الفلسطينيةأنصار السجين سابقا، وجرى اعتقاله عدة مرات من لدن قوات
  3/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

 
     األسرى في محرقة النقب  بعذاباتاالحتالل يتلذذ  .44

 ناشد األسرى الفلسطينيون في معتقل النقب الصحراوي الهيئـات والمؤسـسات والشخـصيات              :رام اهللا 
 وحقوق اإلنسان والمؤسسات اإلعالمية، التدخل العاجل       واللجان متعددة األسماء، الفاعلة المعنية باألسرى     

لمساندتهم في انتزاع حقوقهم األساسية وتسليط الضوء على معاناتهم وحمايتهم مـن حـرارة الـصيف،                
آب الحارقة التي تسببت في ظهور أعراض مرضية عديدة، فيمـا تتلـذذ             /السيما من نار شمس أغسطس    

  . في الصيف إلى محرقة إدارة السجن بعذاباتهم في سجن يتحول
وحسب رسالة عاجلة وصلت لألسير السابق والباحث المختص بشؤون األسرى عبـد الناصـر عـوني                
فروانة، فإن األوضاع المعيشية والصحية داخل معتقل النقب الصحراوي لم تعد تطـاق، وأن المعتقلـين                

  .ة هناك يفتقرون إلى مقومات الحياة البشرية، إضافة لسوء الرعاية الطبي
 3/8/2010، الخليج، الشارقة

 
   فلسطيني بأسرتهمبعدتمنع لقاء " إسرائيل" .45

لم تكتف سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بممارسة سياسة اإلبعاد بحق المناضـلين            :رام اهللا منتصر حمدان   
وأكد المبعد ناجي عبيات، من مدينـة بيـت   . الفلسطينيين، بل تعمد إلى التضييق على أسرهم وزوجاتهم   

حم، أمس، أن سلطات االحتالل منعت زوجته من مغادرة الضفة الغربية إلى األردن من أجل االلتحـاق                 ل
به في قطاع غزة، موضحاً أن زوجته صفاء وأبناءه كان من المقرر أن يغادروا الضفة الغربية الجمعـة                  

ح أن هذه الـسياسة     وأوض. الماضي إال أن سلطات االحتالل منعتهم من السفر عبر األردن للمرة الثانية             
  .جديد بحق أهالي المبعدين ” إسرائيلي“تكشف عن إجراء 

ودان الناطق الرسمي، باسم المبعدين، فهمي كنعان، هذا اإلجراء داعياً السلطة للتدخل من أجـل إنهـاء                 
  .مشكلة المبعدين وذويهم، وطالب الصليب األحمر بالتدخل إلنهاء معاناتهم 

  3/8/2010، الخليج، الشارقة
 

  أكبر لوحة في تاريخ الفن العالمي لفنان فلسطيني" القدس العاصمة األبدية لفلسطين" .46
" بأن على هذه األرض ما يستحق الحيـاة       " تأكيداً لمقولة الشاعر الفلسطيني محمود درويش        :عهود محسن 

ـ       11انتهى الفنان الفلسطيني عيسى يعقوب من مشوار بدأه منذ ما ينوف على              ة  عاماً لرسـم أكبـر لوح
، والتي عرض من    "القدس العاصمة األبدية لفلسطين   : "جدارية في تاريخ الفن العالمي، والتي عنونها باسم       

  .2008خاللها قضية فلسطين منذ النكبة حتى العدوان الصهيوني األخير على قطاع غزة نهاية عام 
ت الرمزيـة   صوراً لعـدد مـن الشخـصيا      "  أمتار 3 متراً، وطول    250عرض  "وتضم اللوحة العمالقة    

وبلغت تكلفـة اللوحـة التـي        الفلسطينية والعربية والدولية التي لعبت دوراً هاماً في القضية الفلسطينية،         
 مليون ليرة سورية، وقد أبدت      80ستعرض لمدة عشرة أيام في ساحة األمويين بدمشق نهاية الشهر القادم            
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ذكر أن ابنتا يعقوب ساعدتاه فيها من خالل        عدد من المدن العواصم العربية والدولية استعدادا لعرضها، ي        
  .األفكار والتصاميم

وسيتم عرض اللوحة بحفل فني فلكلوري فلسطيني يشارك فيه الفنان مارسيل خليفة، وجوليـا بطـرس،                
وشاعر الثورة الفلسطيني أبو عرب، كما سيفصلها عن الجمهور أسالك شـائكة عليهـا ألبـسة أطفـال                  

  .جازر االحتالل الصهيوني بحقهمفلسطينيين من غزة، رمزاً لم
 3/8/2010، السبيل، عمان

  
  هجوم صاروخي على ايالت والعقبةجراء بجروح خمسة  أردني وإصابة مقتل: األردن .47

دان االردن امس بشدة العمل االرهابي الذي ادى الستشهاد مواطن واصابة خمسة            :  بترا –عمان ، العقبة    
وقال وزير الدولة لـشؤون     . فندق اإلنتركونتيننتال في العقبة   مواطنين اخرين جراء سقوط صاروخ قبالة       

االعالم واالتصال علي العايد ان هذا العمل االرهابي االجرامي ، مدان بشدة ومستنكر ، كما انه عمـل                  
  .عبثي ال يخدم اال االجندات المشبوهة

ي اإلجرامي الـذي ذهـب      وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال علي العايد إن هذا العمل اإلرهاب           
  .ضحيته أبرياء أردنيون، مدان بشدة ومستنكر، كما أنه عمل عبثي ال يخدم إال األجندات المشبوهة

وكان وزير الداخلية نايف القاضي قد ترأس اجتماعا حضره وزير الصحة نايف الفايز ومحافظ العقبـة                
ير الدفاع المدني اللواء سليمان الحمادنة      زيد زريقات ومدير االمن العام اللواء الركن حسين المجالي ومد         

  .استمع خالله الى شرح تفصيلي من مدير االمن العام حول تداعيات سقوط الصاروخ
  3/8/2010، الدستور، عمان

 
   واالكاديمية الفلسطينية للعلوم االمنية"مؤتة"مذكرة تفاهم بين  .48

تعزيـز أواصـر التعـاون األكـاديمي         أمس مذكرة تفاهم ل    "مؤتة"وقعت في جامعة    : ليالي أيوب -مؤتة  
والتدريبي والبحثي مابين الجامعة واألكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية بما يخـدم مـصالح المؤسـستين               

  .ويحفز آليات التعاون بينها بشكل علمي
وتعزز االتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور عبدالرحيم الحنيطي العالقات األخويـة مـابين               
األردن وفلسطين والتي تنعكس إيجابا على الجوانب األكاديمية والخبرات التدريبية والبحثية انطالقا مـن              

  .الخطط الشاملة التي تراعي اإلمكانات المتاحة وتحقق المصالح المشتركة وفق الدكتور الحنيطي
ور الريادي الذي تلعبه جامعة     وأشار ممثل لألكاديمية الفلسطينية للعلوم األمنية الدكتور نايف جراد إلى الد          

مؤتة في المنطقة العربية كلها كمصدر أشعاع معرفي يضيئ سائر األقطار لما يمتلك من كفاءات علميـة                 
  .وخبرات متقدمة في كافة المجاالت العلمية ، والبحثية

  3/8/2010، الرأي، عمان
  

  "إسرائيل"ـ اللبناني بتهمة التجسس لالجيشتوقيف ضابط في  .49
در واسعة االطالع أن مديرية االستخبارات في الجيش اللبناني أوقفت قبل أيام ضابطاً برتبة              كشفت مصا 

وقالت المصادر إن الجيش تمنّـع عـن        . مقدم في الجيش، وتخضعه للتحقيق بشبهة التعامل مع إسرائيل        
 إضافة إلى أن    إعالن النبأ ألسباب عدة، من بينها مصادفة التوقيف مع االستعدادات لالحتفال بعيد الجيش،            

  .التحقيقات معه تجري بعيداً عن أي ضجيج
، الموظف في هيئة أوجيرو، محل متابعة خاصة أمس، نظراً إلى الموقع الذي كان              .ع. وكان الموقوف م  

يحتله في الهيئة التي شُغلت أمس بالخبر على الطريقة اللبنانية، وسرت شائعات عـن غيـاب مـوظفين                  
 إلى تناقل األخبار عن الموظف الموقوف وقول المدير العام للهيئة، عبد            يقومون بأعمال حساسة، إضافة   



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1869:         العدد       3/8/2010الثالثاء  :التاريخ

، وخاصة أن الموقوف كان يقوم بأدوار أساسية، منها التحكم في كـل             »مصدوم بقوة «المنعم يوسف، إنه    
كذلك فإنه مسؤول عن الكابل البحـري مـع قبـرص           . بث فضائي والسلكي يمر عبر محطة العربانية      

الدولية، وأعمال الصيانة على أنواعها، بما فيها مفاتيح المرور لعمليات فنية وتقنية،            الخاص باالتصاالت   
كذلك فإنه لم يـدرب     .  سنة ولم يسبق أن أتاح لغيره الحلول محله        14وإنه يعمل في هذا القطاع منذ نحو        

  .التقاعدأحداً من العاملين معه على إدارة العمل، ما سهل لإلدارة التعاقد معه بعد إحالته على 
  3/8/2010، االخبار، بيروت

  
      اجتماع لتوحيد مشروع القانون حول الحقوق المدنية لالجئين للفلسطينيين  .50

النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أمس اجتماعا مخصصا للبحث فـي صـيغة     » المستقبل«ترأس رئيس كتلة    
الفلسطينيين المقيمين فـي لبنـان،      موحدة لمشروع قانون يعنى باألوضاع اإلنسانية واالجتماعية لالجئين         

شارك فيه كل من منسق األمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار الدكتور فارس سعيد، والنواب أنطوان                 
زهرا، وعاطف مجدالني، وعمار حوري، ونهاد المشنوق، وغازي يوسف، وإيلـي كيـروز، وخبـراء               

  . مختصون بقضايا العمل وأوضاع الفلسطينيين
معون مناقشة المشروع واالسباب الموجبة له على أن تُعقد الحقاً اجتماعات أخرى السـتكمال  وتابع المجت 

  . البحث
  3/8/2010، السفير، بيروت

 
  راس ى مارون ال إل"الرحالد ش سيرةم" .51

، »رابطة علماء فلـسطين   «و» جمعية القدس الثقافية االجتماعية   «و» هيئة نصرة األقصى  «دعت كل من    
المنـوي  » مـسيرة شـد الرحـال     «حافة اللبنانية في بيروت أمس، إلى المشاركة في         من قاعة نقابة الص   

، يـوم   »األقصى في خطر  .. بادر.. حملة أقصانا «إطالقها عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ضمن فعاليات        
  . » مارون الراس-حديقة القدس «األحد المقبل، في 

فـي  (أن ما يحـصل     «،  »كتلة الوفاء للمقاومة  «ث باسم   وفي اللقاء، اعتبرالنائب نوار الساحلي الذي تحد      
هو أمر خطير، والمستغرب ليس ما يقوم به العدو الصهيوني من ممارسات، ولكـن المخـزي                ) فلسطين

  . »يتمثل بالصمت العربي واألممي
األقصى في خطر، وما يحصل اليوم هو البداية لمحو كل التاريخ العربي واإلسالمي للقدس              «واعتبر أن   

  .»48شريف وللمسجد األقصى والمخطط يقضي بطرد كل الفلسطينيين بمن فيهم عرب الـال
ـ     العمل على تخطي كـل الحـدود       «عزام األيوبي،   » الجماعة اإلسالمية «وأكد رئيس المكتب السياسي ل

ووجه التحية إلى الشيخ رائد صالح في سـجنه، مـشيراً إلـى أن              . »والسدود لنصل إلى القدس المبارك    
ودعـا إلـى    . »هي جزء ال يتجزأ من الثقافة التي نزرعها اليوم في شعبنا من أجل فلـسطين               «المسيرة

  . األحد المقبل» المشاركة الكثيفة«
أن القضية الفلسطينية في ضمير     «الشيخ بسام كايد، فاعتبر     » رابطة علماء فلسطين في لبنان    «أما رئيس   

، مؤكداً أن الحمالت الشعبية ستتكرر لتـأتي        »ضشعوب العالم المجاهد من أجل رفع الظلم وتحرير األر        
 2010أنه لن يمـر العـام       «ورأى  . »بعدها حمالت الجيوش والشعوب لتحرير القدس والمسجد االقصى       

وعلينا المبادرة  . لن نرضى بهذا الشر وال نستحق الحياة إذا بقينا صامتين         «وأكد أنه   . »حتى تهود القدس  
والوحدة ورفع راية المقاومة، والوقوف دفعـة واحـدة ضـد العـدو             إلى العمل والتعالي على الصغائر      

  . »االسرائيلي من أجل فلسطين
  3/8/2010، السفير، بيروت
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   لن يقبلوا مفاوضات دون ضماناتالعرب: موسىعمرو  .52
اكد االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان العرب سواء كانوا معتدلين أو ممانعين، ال يمكـن ان                  

الدخول في مفاوضات مع اسرائيل من اجل المفاوضات مشددا على ان لجنـة المتابعـة العربيـة                 يقبلوا  
وقـال ان   . رفضت االصرار االسرائيلي على الدخول في مفاوضـات مباشـرة دون شـروط مـسبقة              

المفاوضات بدون شروط مسبقة تعتبر بمثابة ستار السرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لمواصـلة              
ان وتهويد القدس، وستكون الدول العربية التي توافق على مفاوضات بدون ضـمانات مـسؤولة               االستيط

  .عما يحدث
ل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة يجب ان يكون لها           يواضاف ان اي نوع من المفاوضات مع اسرائ       

ا عليهـا  قواعد وضمانات وجو عام نستطيع من خالله ان نصل الى نتيجة بدال من الطريقة التـي سـرن                
  .لسنوات طويلة من المفاوضات من اجل المفاوضات

وشدد موسى أمس على ان الرسالة التي ارسلتها اللجنة العربية الى الرئيس االميركي اوبامـا تؤكـد ان                  
العرب ال يرفضون المفاوضات كأساس للوصول الى حل عادل سواء كانت مباشرة أو غيـر مباشـرة،                 

واطلع رئيس مكتب االمين    .  مما قدموه في اجتماع لجنة المتابعة العربية       مؤكدا ان العرب لن يقدموا اكثر     
العام للجامعة السفير هشام يوسف امس رؤساء واعضاء البعثات االجنبية المعتمدين في القـاهرة علـى                

  .نتائج االجتماع االخير للجنة مبادرة السالم العربية
  3/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   ببعثة دائمة لليونسكو لرصد اعتداءات االحتالل بالقدس المحتلةبتطالالجامعة العربية  .53

 طالبت جامعة الدول العربية أمس، منظمة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة                 :القدس المحتلة 
بتعيين بعثة دائمة في القدس لرفع تقارير دورية عن االعتداءات الصهيونية على المقدسـات              ' اليونيسكو'

  .والمسيحية فيهااإلسالمية 
وأكدت الجامعة العربية في بيان صدر عن دائرة شؤون فلسطين، لمناسبة الذكرى الثالثة واألربعين لقرار               

، ضرورة قيام المجتمع الدولي وخاصة الواليات       1967يوليو  /  تموز 30الكيان الغاصب ضم القدس في      
 واألطراف الدولية الفاعلة، بالضغط عليهـا       المتحدة األميركية، ومجلس األمن الدولي، والرباعية الدولية،      

  .لوقف جميع انتهاكاتها للمدينة، وإلغاء جميع اإلجراءات التي تمس جغرافيتها وديمغرافيتها الفلسطينية
واعتبرت الجامعة أن الصمت على استمرار دولة االحتالل في هذه الممارسات إنما هو بمثابة رسالة من                

نية بتحقيق السالم في المنطقة، مؤكدة أن العبث الـصهيوني فـي مدينـة              األطراف الدولية بأنها غير مع    
  .القدس وباقي األرض الفلسطينية المحتلة دون رادع، يهدد استقرار المنطقة

  3/8/2010، السبيل، عمان
  

     إلى تكثيف الجهود للتقدم في عملية السالم  يدعو العاهل السعودي .54
لك عبداهللا بن عبدالعزيز أمس، المجتمع الـدولي إلـى تكثيـف            دعا العاهل السعودي الم   : )آي.بي  .يو  (

وقال وزير الثقافة واإلعالم الدكتور عبد العزيز بن محيي          .الجهود لتحقيق تقدم ملموس في عملية السالم      
الدين خوجة في بيان عقب الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الملـك عبـد اهللا، إن                  

دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تقدم ملموس في عملية             ”ريفينخادم الحرمين الش  
السالم يضمن استعادة جميع الحقوق العربية خصوصاً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتـه المـستقلة                

  .على ترابه الوطني
وتأكيدهم على ضـرورة    إن المجلس قدر عالياً جهود خادم الحرمين الشريفين وقادة الدول           “وتابع خوجة   

التضامن والوقوف صفاً واحداً لرفع التحديات التي تواجهها الـدول العربيـة وعلـى رأسـها التحـدي                  
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المتمثل باستمرار االحتالل لألراضي العربية، وما يمارسه من إجراءات تعسفية وإجراميـة            ” اإلسرائيلي“
دهم مواجهة ما يحاك للمنطقة العربية من       ضد الشعب الفلسطيني، وسعيه لتهويد مدينة القدس، وكذلك تأكي        

  .”دسائس ومؤامرات إلرباكها بالفتن الطائفية والمذهبية
  3/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   بتسميم األجواء من خالل تهديد غزة "إسرائيل"صبيح يتهم محمد  .55

راضي العربية  اتهم السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واأل         :  أحمد علي  -القاهرة  
المحتلة إسرائيل بضرب عملية السالم وتسميم األجواء من خالل االستيطان واالجتياح لمنـاطق الـضفة               

  . الغربية والتهديد بالحرب على غزة المحاضرة، متهما إسرائيل بالعمل على تسميم األجواء
لعربية عن تنفيذ القرارات    ونفى صبيح، للصحافيين أمس بمقر الجامعة العربية، إمكانية تراجع الجامعة ا          

العربية الخاصة بمالحقة إسرائيل في جرائم الحرب في غزة، واالعتداء على أسطول الحرية بعد اجتماع               
وقال إن هذه القرارات التي صدرت عن مجلس الجامعـة العربيـة علـى              .. لجنة مبادرة السالم األخيرة   

ستمرة في كل الفعاليات سواء اليونيسكو أو       مستوى وزراء الخارجية سوف يستمر تنفيذها، والتحركات م       
  .األمم المتحدة أو غيرها

  3/8/2010، العرب، الدوحة
  

     للتحرك لرفع حصار غزة  العالمتدعو " المؤتمر اإلسالمي" .56
دعت منظمة المؤتمر اإلسالمي، دول العالم إلى التحرك لرفع الحصار الظالم المفروض            : )آي.بي  .يو  (

علـى  ” اإلسـرائيلية “وأدانت المنظمة في بيان، أمس، تواصل االعتداءات        . ت  على قطاع غزة منذ سنوا    
إن تواصل هذه االعتداءات يعد إمعاناً      “وقال األمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو          .قطاع غزة   

  . ”في تحدي القانون الدولي، والسيما أنها تستهدف شعباً أعزل ومنشآت مدنية وبعثات إغاثة إنسانية
  3/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   ة وإيالتبإطالق صواريخ غراد من سيناء على العقالقاهرة تنفي  .57

نفت مصادر أمنية مصرية رفيعة ما تناقلته وسائل اإلعالم         : فاطمة حسن -القاهرة- حاتم العبادي  -عمان  
بة األردنية، وقالت إن    اإلسرائيلية بشأن انطالق صواريخ من سيناء باتجاه مدينتي إيالت اإلسرائيلية والعق          

لم يتم رصد أي صواريخ تعبر من األراضي المـصرية فـي            «وإنه  » غير صحيحة بالمرة  «هذه األنباء   
  . »سيناء

إن إطالق مثل هذه الصواريخ يتطلب تحضيرات لوجيستية ال يمكن القيام بهـا فـي               : وأضافت المصادر 
المنطقة، والسـيما علـى امتـداد الحـدود         سيناء نظرا للتواجد المكثف لقوات األمن المصرية في هذه          

وأكدت المصادر أنه توجد متابعات أمنية مستمرة على طول الحـدود مـن رفـح               . المصرية اإلسرائيلية 
كمـا نفـت    . وحتى طابا جنوبا، باإلضافة إلى عدم وجود أية عناصر لتنظيم القاعدة في مـصر             , شماال

 فلسطينية أو تخريبية تسللت للحدود، مؤكـدة أن         المصادر أن يكون قد تم إطالق الصواريخ من عناصر        
  .هذه المنطقة مؤمنة تماما من الجانب المصري

  3/8/2010، العرب، الدوحة
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   التعاون مع التحقيق الدولي في مجزرة أسطول الحرية"إسرائيل"أنقرة ترحب بقرار  .58
ن تركيـا ترحـب      ا ، في أنقـرة،    أعلن مصدر حكومي تركي    :)ا ف ب  ( - برهوم جرايسي   -الناصرة

بتشكيل االمم المتحدة لجنة تحقيق حول الهجوم االسرائيلي الدامي على أسطول إنساني متوجه الى غـزة                
  .وبموافقة اسرائيل المبدئية على التعاون مع المحققين

منذ البداية تطالب تركيا بلجنة دولية بإشراف األمـم المتحـدة           "وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه إنه        
وإثر مبادرات تركيا لدى األمم المتحدة والواليات المتحـدة وأوروبـا وافقـت             (...)  في الهجوم    للتحقيق

  ".اسرائيل على التعاون مع اللجنة
  3/8/2010، الغد، عمان

  
   الضفة الغربية للخطوط الجوية الكويتية فيوكيالاعتماد شركة اردنية  .59

لحمود المالك الصباح ان اعتماد مكتب الخطوط       قال سفير دولة الكويت لدى األردن الشيخ فيصل ا        : عمان
الجوية الكويتية في األردن شركة اردنية وكيال لها في الضفة الغربية يأتي انطالقا مـن موقـف دولـة                   

وقال الحمود في كلمة له خالل حفل اإلعالن عـن اعتمـاد شـركة              . الكويت الداعم لألشقاء في فلسطين    
 للخطوط الجوية الكويتية في الضفة الغربية ان هذه المبادرة تعـد            التحدي للسياحة والسفر األردنية وكيال    

  . خطوة جديدة لدولة الكويت عبر مؤسساتها المختلفة لمد يد العون والمساعدة لألخوة في فلسطين
  3/8/2010، الدستور، عمان

  
   الى فلسطينيي لبنانسلطانهدية من األمير  .60

ة لدى لبنان تسليم هدية ولي العهد نائـب رئـيس مجلـس             يجري اليوم في مقر السفارة السعودي     : بيروت
الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام األمير سلطان بن عبدالعزيز لالجئين الفلسطينيين في لبنان              

وأوضحت وكالة األنباء السعودية أن سفير خادم الحـرمين الـشريفين        . طناً من التمور   15والمكونة من   
د بن عواض عسيري سيسلم هدية ولي العهد لسفير فلسطين لدى لبنـان عبـداهللا               لدى لبنان علي بن سعي    

وتأتي هذه الهدية تأكيداً الهتمام المملكة العربية السعودية        . »اونروا«عبداهللا في حضور ممثل عن وكالة       
  .هـ1431الدائم بالالجئين الفلسطينيين، ولمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لعام 

  3/8/2010، الحياة، لندن
  

   المفاوضات المباشرة  إلىاالنتقال حان وقت: واشنطن .61
ن يؤكد أو ينفـي المعلومـات   ألم يشأ الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي  : الوكاالت –واشنطن  

التي أوردها رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن تحذير الـرئيس               
وباما في رسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تأثير أي فشل في المفاوضات              االميركي باراك أ  

  . االميركية–سلبا على العالقات الفلسطينية 
رسالتنا تقتـضي أن    "، مضيفاً ان    "نعتقد بحزم أن الوقت قد حان لالنتقال الى المفاوضات المباشرة         : "وقال

  ".يفوتا هذه الفرصةنقول انه الوقت المناسب، وعلى الجانبين أال 
: وردا على اصرار الصحافيين على الحصول على تأكيد للرسالة الموجهة من أوباما الى عباس، كـرر               

ستكون ... في اغتنام هذه الفرصة   ... ستكون هناك عواقب في حال الفشل     ... اننا نعتقد أن االمر طارئ    "
ها االسرائيليون والفلسطينيون والدول    هناك عواقب تتعلق بالشرق االوسط وبالطريقة التي سيرى من خالل         

  ".لم يغتنم هؤالء القادة هذه الفرصة... االخرى االمور وسيستخلصون بأنفسهم هذه العواقب اذا
 3/8/2010، النهار، بيروت
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   بشن هجوم عسكري على لبنان سيجمد العملية السلمية"سرائيلإ" قيام:  سابقأمريكيسفير  .62
ى سفير امريكي متقاعد وواحد من كبار المحللين السياسيين في واشنطن           ناد:  زهير اندراوس  -الناصرة  

ومستشار الرئيس باراك اوباما في حملته االنتخابية، دانئيل كيرتزر، بالتركيز بقدر اكبر على االحتماالت              
  . وحزب اهللا، وكيفية منع هذه الحرب او احتوائها"سرائيلإ"الكبيرة القائمة الندالع حرب جديدة بين 

التخطـيط لحـاالت    'في دراسة من ثماني صفحات نشرها مجلس العالقات الخارجية بعنـوان مـذكرة              ف
 التي انطلقت بعد هجوم حزب اهللا على        2006الطوارئ، حذر كيرتزر من انه مثلما حدث في حرب عام           

ير اشتباكات عسكرية ذات اهداف محدودة، يمكن ان تتصاعد الى صراع كب          'دورية حدود اسرائيلية، فان     
بمشاركة قوى خارجية، وخاصةً سورية، لتأتي بتداعيات هامة على سياسة الواليات المتحدة ومـصالحها              

  . 'في المنطقة
وفي حالة اندالع الحرب، وفقا لكيرتزر، يمكن ان تعاني واشنطن من انتكاسات خطيرة علـى اولوياتهـا    

ن في العراق، واحتمـال دخـول جهـود         االقليمية، بما يشمل استئناف الدعم السوري للمتمردين العراقيي       
ومع ذلك يـدعو    . السالم العربية االسرائيلية التي تشجعها واشنطن في مرحلة اخرى من الجمود العميق           

كيرتزر واشنطن لرفع مستوى تبادل المعلومات االستخباراتية بينها وبين اسرائيل، واعادة التشديد علـى              
تسلح حزب اهللا، مع زيادة الضغط علـى سـورية لوقـف            حق اسرائيل في الدفاع عن النفس والقلق من         

شحنات االسلحة لحزب اهللا، ودعم جهود المراقبة الدولية، والتأهـب الحتمـاالت الحـرب وتـداعياتها،        
وامكانية شن مبادرة دبلوماسية اوسع نطاقا لتعزيز عملية السالم العربية االسرائيلية بعد انتهـاء النـزاع                

  .المسلح
3/8/2010، دنالقدس العربي، لن  

  
  على إيالت والعقبة "الجبانة "الصاروخية" االعتداءات"فرنسا تدين  .63

. مس على كـل مـن ايـالت والعقبـة         أطلقت فجر   أربعة التي   دانت فرنسا بشدة الصواريخ األ    : باريس
  ".الجبانة""بـ" االعتداءات"واصدرت الخارجية الفرنسية بيانا رسميا بهذا الخصوص وصفت فيه هذه 

التـي  ) امس(فرنسا تدين بشدة اطالق الصواريخ االربعة فجر اليوم         : "زارة الخارجية في بيانها   وقالت و 
نعرب عن تعاطفنا ودعمنا للمملكـة      "واضافت  ". استهدفت مدينتي ايالت في اسرائيل والعقبة في األردن       

يضا لدولـة   االردنية التي خسرت نفسا بشرية وجرح ثالثة آخرين من مواطنيها، كما نعرب عن دعمنا ا              
  ".اسرائيل الضحية الثانية لهذه االعتداءات الجبانة

  3/8/2010، المستقبل، بيروت
  

   بالمستوطنين بداعي االطالع على مشاريعهم حيال القدس الشرقيةيجتمعدبلوماسي أميركي  .64
كشف النقاب في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، عن أن ضابطا يعمـل ملحقـا فـي القنـصلية                   : تل أبيب 

ميركية في القدس، يلتقي مندوبي المستوطنين المهتمين بتهويد القـدس الـشرقية المحتلـة، لمعرفـة                األ
  .مشاريعهم االستيطانية من المصدر األول وإبالغها إلى وزيرة الخارجية، هيالري كلينتون

يـه  وقد أثار هذا الموضوع تذمرا في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنيـاهو، الـذي رأى ف                
لكـن  . تعبيرا عن عدم الثقة في حكومته وعدم تصديق ما تقوله حول مشاريع االستيطان فـي المدينـة                

الضابط المذكور، ويدعى كايليب كرونميلر، فسر تصرفه على أنه محاولة للتعرف على مواقف ومشاريع              
 أبرز نـشطاء  والتقط بالصوت والصورة وهو يقول ألرييه كينغ، أحد. »المصدر األول «المستوطنين من   

اإلعالم في الغرب يـزداد تعاطفـا مـع الموقـف           «: التهويد في القدس، محاوال إقناعه بكشف مشاريعه      
فلماذا ال تسمعونني وجهـة نظـركم       . الفلسطيني، ويرى نشاطكم عدوانيا وأنتم تقولون إن العالم ال سامي         

  .»مباشرة؟
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تلفزيون اإلسرائيلي، الليلـة قبـل الماضـية، أن         وجاء في تقرير بثته القناة العاشرة التجارية المستقلة لل        
لما يزيد على سنة، وذلك في الفترة التـي       » من وراء ظهر الحكومة اإلسرائيلية    «الضابط األميركي عمل    

وقد أبدى كينغ انفتاحـا     . شهدت فيها العالقات بين إسرائيل واإلدارة األميركية خالفات واهتزازا في الثقة          
وشرح له بالتفصيل كيف يشتري األراضي والبيوت الفلسطينية في القـدس،           . على الدبلوماسي األميركي  

ويؤكد أن الحكومة ليست مسؤولة عن هذه النشاطات، ألن القدس          . ويقيم مشاريع البناء االستيطاني عليها    
الشرقية ضمت إلى إسرائيل، وشراء األراضي والبيوت واستصدار تراخيص البناء، تـتم كلهـا بـشكل                

  .قانوني
ضح الدبلوماسي األميركي أن التقارير التي يرفعها إلى هيالري كلينتون تصل إلى الرئيس األميركي،              وأو

وهي تستخدم هذه التقارير في لقاءاتها مع الحكومة        . باراك أوباما، في حال اعتبار الوزيرة أن األمر مهم        
كية، حيث إن بعض المشاريع لم      وكثيرا ما كانت الحكومة تفاجأ بعمق ودقة المعلومات األمير        . اإلسرائيلية

  .تسمع بها الحكومة قبل أن يطلعها عليها األميركيون
3/8/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
  " أسطول الحرية" تحقيق في مجزرة لجنةاألمم المتحدة تشكل  .65

علن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس، أن لجنة مـن أربعـة خبـراء بيـنهم                   أ: )وكاالت(
وتركي ستحقق في الهجوم الذي أدى إلى مقتل تسعة أتراك، اثنان منهم كانا يحمـالن أيـضا                 ” يليإسرائ“

آب وسترفع تقريـراً أوليـاً      / وقال إن اللجنة ستبدأ أعمالها في العاشر من أغسطس        . الجنسية األمريكية   
سابق جيفـري   وأضاف أنه سيكون برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلندي ال       . أيلول  /بحلول منتصف سبتمبر  

وأوضح أن الخبراء سيكلفون إصـدار      . بالمر يساعده الرئيس الكولومبي المنتهية واليته الفارو اوريبي         
على إبـدائهما   ” إسرائيل”وشكر كي مون تركيا و    . ” بتفادي أحداث مماثلة في المستقبل    “توصيات تسمح   

 ينعكس اتفاق اليوم إيجاباً علـى       آمل أن “وقال  . ” تطور غير مسبوق  “أتاحا تحقيق   ” روح تسوية وتعاون  “
  .” كما على الوضع اإلجمالي في الشرق األوسط” إسرائيل”العالقات بين تركيا و

3/8/2010، الخليج، الشارقة  
  

   السلطة الفلسطينية كعضو مراقب في منظمة التجارة العالميةدخولمريكية على أموافقة  .66
االثنين تأكيـد مـساعدة القنـصل       ' وفا'ينية الرسمية   نقلت وكالة االنباء الفلسط   :  وليد عوض    -رام اهللا   

األمريكي العام في القدس سارا بران، موافقة ودعم الواليات المتحدة السلطة الوطنية الفلسطينية لتـصبح               
  .عضوا مراقبا في منظمة التجارة العالمية

ة الفلسطينية الـدكتور    جاء تأكيد بران خالل لقائها االثنين مع وكيل وزارة الشؤون الخارجي          ' وفا'وحسب  
  .إبراهيم خريشة بمقر الوزارة في مدينة رام اهللا

وشكر خريشة الواليات المتحدة على دعمها للسلطة الوطنية، وتمنى المزيد من التطور فـي العالقـات                
الثنائية في شتى المجاالت، مؤكدا إن دخول فلسطين في تلك المنظمات الدولية يساهم في بناء مؤسـسات                 

  .الدولة
  .يذكر أن عملية االنضمام لمنظمة التجارة العالمية هي بحاجة إلجماع من جميع األعضاء

  3/8/2010، القدس العربي، لندن
  

   نواب القدسيزوروفد طالبي أوروبي  .67
 قام وفد من المتضامنين األجانب بزيارة خيمة االعتصام المتواصل مع النواب المقدسيين             :القدس المحتلة 

  .في مقر الصليب األحمر الدولي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلةالمهددين باإلبعاد 
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وأوضح المتحدث باسم الوفد الذي يضم طالباً جامعيين وممثلين عن مؤسـسات أنـه جـاء لألراضـي                  
  .الفلسطينية ليطلع على أوضاع الشعب الفلسطيني وما يعانيه بسبب االحتالل الصهيوني

النواب البرلمانيين الذين انتخبوا من قبل شعبهم، ولنطلع عن كثب علـى  جئنا هنا لنتضامن مع    : "وأضاف
معاناتكم بسبب القرار االحتاللي الجائر والقاضي بإبعادكم عن منازلكم في مدينة القدس، متمنـين لكـم                 

  ".مستقبالً أفضل
3/8/2010، السبيل، عمان  

  
  اذا ما اشتعل لبنان مرة اخرى .68

  أمير ارون
 عسقالن وشاعر هنيغف والعمليات المضادة التي قام الجيش االسرائيلي بها فـي             الصواريخ التي اصابت  

مـن شـأن هـذا ان       . غزة، في نهاية االسبوع جسدت مرة اخرى بان الهدوء على الحدود مضلل وهش            
 حزب اهللا، مـع     – لبنان   –يحصل في لبنان ايضا، هذه المرة بسبب العالقات الحساسة في مثلث سوريا             

  .  الشبهات باغتيال رفيق الحريري، والد رئيس الوزراء الحاليتوثق الطوق حول
في الشهر الماضي، نشر مجلس العالقات الخارجية في نيويورك مذكرة تخطيط طوارىء بقلـم دانييـل                

تقرير كيرتسر، الذي يستشرف المستقبل اتخذ عنـوان        . كيرتسر، السفير السابق في مصر وفي اسرائيل      
 لم تقع سوى معركة واحدة بين معـارك كثيـرة،           2006في صيف   .  خطأ شائع  هذا". حرب لبنان الثالثة  "

في فـتح النـد،     " كالحت"من الحملة المدرعة    : ربما الثامنة، في حرب لبنان المتواصلة منذ أربعين سنة        
، اقامة منطقة الحزام األمني وجـيش لبنـان الجنـوبي،           "سالمة الجليل "/"أورانيم"،  "الليطاني"عبر حملة   

  .وسحب الجيش االسرائيلي الى الحدود الدولية" عناقيد الغضب"، "الحساب"
حرب أم مجرد معركة، يسعى كيرتسر الى االستعداد للعرض القادم، الـذي برأيـه كفيـل بـأن ينـشأ                    

حسب قرار اسرائيل، الذي سـيتخذ فـي الـسياق        ) معقول أكثر (بمبادرة حزب اهللا أو     ) باحتمالية متدنية (
يل لفرصة عملياتية للعمل في لبنان، او ضد مواقع التدريب والتخزين لصواريخ            وستكمن اسرائ . االيراني
.  جو مخصصة لحزب اهللا ولكن توجد فـي سـوريا          – ارض بعيدة المدى، او صواريخ ارض        -ارض  

الحملة ستؤدي الى تآكل القدرة الصاروخية لحزب اهللا، وذلك لمنع ايران من قدرة الضربة الثانية ضـد                 
  . لهجوم على المنشآت النووية في ايران" كمحفز وغطاء"خدم اسرائيل، او تست

كيرتسر يشكك في قدرة ادارة اوباما على أن تمنع اسرائيل أو حزب اهللا، المنظمة االرهابية التي تشارك                 
ليس لدى واشنطن قناة حوار مع حزب اهللا، وال يوجد مـضمون نـاجع              .  من الهجوم  –في حكومة لبنان    

اسرائيل قد يكون ممكنا اغراؤها بالمعدات العسكرية او بأي حـافز آخـر،   .  القناة يمكن نقله في مثل هذه    
ولكن الضغط السياسي عليها، بما في ذلك التهديد باالنضمام الى قرارات مضادة فـي مجلـس األمـن،                  

  .سيلقى معارضة سياسية ولن يجدي نفعا
. دات الجيش االسرائيلي للعمـل    حسب كيرتسر، لن يكون لدى االمريكيين انذار مبكر وكاف عن استعدا          

، والتـي  "تفاهمات عناقيد الغضب"استئناف آلية الرقابة على : بين البدائل التي يقترح كيرتسر التفكير فيها      
عمليا تعمل اليوم آلية مشابهة، تعقد لقاءات لضباط        (تضمنت لقاءات ضباط من اسرائيل، لبنان واليونيفيل        

لي وقيادة المنطقة الشمالية مع مسؤولين كبار في الجـيش اللبنـاني            من هيئة االركان في الجيش االسرائي     
بل إنه ال يخشى من تشجيع أمريكي على حملة احباط مسبقة ومحدودة يقـوم بهـا الجـيش                  ). واليونيفيل

اذا ما تـم  . االسرائيلي ضد أهداف عسكرية، خالفا الهداف البنية التحتية والحكم وكبديل عن حملة كبيرة            
ذا البديل، فان على االدارة ان توضح جيدا السرائيل حدود الحملـة وقيودهـا، وذلـك الن       اختيار مثل ه  

  .اسرائيل تميل الى تفسير الغموض االمريكي كدعم آلرائها
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صحيح انه حتى في حملة محدودة للجيش االسرائيلي في لبنان، او ضد اهداف لحزب اهللا فـي سـوريا،                   
ن تجمد االستعداد الفلسطيني للحوار مع اسـرائيل وتـشجع          فهي من شأنه ا   : تكمن مخاطر برأي كيرتسر   

ولكن يكمن فيها احتمال باضـعاف حـزب اهللا         . سوريا على مساعدة محافل مناهضة المريكا في العراق       
  .وتحطيم الجمود في القناة السورية او الفلسطينية من خالل مبادرة امريكية

المراوحـة  . سيع العملية الى ما وراء اهدافها االصلية      انجاز كبير وسريع جدا يزيد الشهية االسرائيلية لتو       
. في الحالتين قد يصاب مواطنون كثيـرون      . الفاشلة في المكان يشجع على المواصلة حتى عكس الوضع        

وعليه فان الحكمة، حسب كيرتسر، هي انتاج وقف للنار في ظل سياق سياسي مثمر، حيث يكون نجـاح                  
االهم، كما يناشد كيرتسر، هـو التخويـل المـسبق      . لم تكن قصوى  الجيش االسرائيلي بجودة عالية وان      

للسفراء االمريكيين في تل ابيب، في بيروت وفي دمشق بالتوجه دون ابطاء الى القيادات االعلـى فـي                  
الدول المضيفة لهم، لكبح جماحهم، وذلك الن الساعات وااليام االولى في المعركة هي االكثر مـصيرية                

  ).لتوقيت، فان واشنطن تنام عندما تقرر تل ابيب الهجوموبسبب الفارق في ا(
 2006من صيف   .  لبنان مسرحية كبيرة   –مرة كل خمس سنوات، في المتوسط، يوجد في جبهة اسرائيل           

لشدة األسف،  . من مذكرة كيرتسر يفهم بأن هناك من يحاول احتساب خطوتين مسبقا          . مرت اربع سنوات  
  .سم لدى حكومة بنيامين نتنياهو وايهود باراكاحد منهم ال يجلس في مفترقات الح

  "هآرتس"
  2/8/2010، وكالة سما اإلخبارية

  
  "أم الحروب"و.. امريكا وايران .69

  عبد الباري عطوان
عندما يؤكد االدميرال مايك مولين رئيس هيئة االركان االمريكية المشتركة ان لدى القـوات االمريكيـة                

ران، فإن علينا ان نتوقع حربا اقليمية كبـرى فـي منطقتنـا             خطة جاهزة لتوجيه ضربة عسكرية الى اي      
، وآخرها ايضا   'ام الحروب 'العربية قد تغير خريطتها السياسية وربما البشرية ايضا، النها ستكون قطعا            

  .فهذا االدميرال هو الذي يضع خطط الحروب ويشرف على تنفيذها. لعدة عقود قادمة
كية واالسرائيلية على وجه الخصوص، تكشف ان قـرار اشـعالها           تجاربنا السابقة، ومع الحروب االمري    

يتخذ قبل سنة او عدة اشهر في افضل االحوال، لتبدأ بعدها عمليات التهيئة والتمهيد، والبحث عن الذرائع                 
  .لتبريرها، وحشد الرأي العام خلفها

 لغزو لبنان،   2006ف عام   لجنديين من جنودها صي   ) حزب اهللا (فاسرائيل استخدمت اسر المقاومة اللبنانية      
قصة اسلحة الدمار الشامل، ودعم النظام العراقـي        ' فبركت'وادارة الرئيس االمريكي جورج بوش االبن       

لغزو العراق واحتالله، ووجدت في الطابور الخامس العراقي المتمركز في الخـارج اداة             ' القاعدة'لتنظيم  
  .لخدمة مخططاتها هذه، اعالميا وسياسيا

 اتفق على موعد الحرب مع العراق قبل ثمانية اشهر مع حليفه توني بليـر رئـيس وزراء                  الرئيس بوش 
للنظام العراقي السابق، ورصد مليارات الدوالرات لشراء الـذمم         ' الشيطنة'بريطانيا، لتبدأ بعدها عمليات     

تثبت صـحتها  السياسية واالعالمية واالصوات في االمم المتحدة الستصدار قرارات تدين العراق بتهم لم  
  .عمليا بعد الغزو

' ' '  
هناك مؤشرات عديدة يمكن رصدها تفيد بان االستعدادات جارية للحرب الجديدة، والمـسألة محـصورة               

او الذريعة العطاء الضوء االخضر للقاذفات والصواريخ االمريكية واالسرائيلية         ' المفجر'اآلن في ايجاد    
  :للبدء في العدوان، يمكن ايجازها كالتالي



  

  

 
 

  

            33 ص                                     1869:         العدد       3/8/2010الثالثاء  :التاريخ

قرار المحكمة الدولية بشأن جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري سيصدر الشهر المقبـل،              : اوال
الحزب قال انه سـيرفض القـرار       . وتؤكد كل التسريبات انه سيتهم حزب اهللا بالضلوع في عملية التنفيذ          

سيسة، واحكامها مـزورة    واكد زعيمه السيد حسن نصر اهللا انه لن يسلم ايا من المتهمين، الن المحكمة م              
هذا يعني ان قرارا دوليا قد يصدر بادانة حزب اهللا، واعطاء الـضوء             . مبنية على تحقيقات وادلة مفبركة    
  .االخضر لعدوان اسرائيلي ضده

الضغوط االمريكية المكثفة التي اتسمت بالتهديد والوعيد للسلطة في رام اهللا ورئيسها بالعودة الـى               : ثانيا
اشرة في منتصف الشهر المقبل، واذعان لجنة متابعة السالم العربيـة لهـذه الـضغوط               المفاوضات المب 

االمريكية بتوفير الغطاء لهذه المفاوضات من خالل قرارها االخير بحث الرئيس عباس على االنخـراط               
ففي كل مرة تستعد فيها واشـنطن واسـرائيل         . فيها دون اي تجاوب مع شروطه وشروط اللجنة السابقة        

 تنشط اللقاءات المصرية ـ االسرائيلية في شرم الـشيخ، وتعـود المفاوضـات الفلـسطينية ـ       للحرب
  .االسرائيلية الى وتيرتها، مصحوبة بوعود امريكية حول االلتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة قريبا

 اوباما فـي البيـت      اللقاء الحميم جدا بين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل ومضيفه االمريكي باراك          : ثالثا
االبيض قبل شهر وتبني الثاني لمطالب االول في استئناف المفاوضات المباشرة، مما ينبئ بـان ملـف                 

وهـو لقـاء جـاء    . ايران بات على قمة اولويات االدارة االمريكية والتنسيق بين الجانبين فيه بلغ ذروته    
  .عكس لقاء سابق اتسم بالبرود والجفاء

، حيث حلت االخيرة محـل      'غامضة'رائيلية في جبال رومانيا في اطار مناورات        تحطم طائرة اس  : رابعا
تركيا التي اغلقت اجواءها في وجه الطائرات العسكرية االسرائيلية احتجاجا على مجزرة سفن الحريـة               

وسط تكهنات بان تكون رومانيا وجورجيا احدى نقـاط انطـالق الطـائرات             . والعدوان على قطاع غزة   
  .االسرائيلية

الن ' بالك بري ' منع دولتي االمارات والمملكة العربية السعودية استخدام خدمة الهاتف المحمول           : خامسا
رسائله النصية ال تخضع للمراقبة االمنية، وقد يفسر هذا المنع على انه يأتي فـي اطـار االسـتعدادات                   

ي منطقة الخليج، تحـدثت    الف ايراني ف   400الجراءات طوارئ في حال اندالع الحرب، فهناك اكثر من          
  .صحف عن وجود خاليا ايرانية نائمة بينهم

الزيارة المشتركة والمفاجئة للعاهل السعودي الملك عبداهللا بن عبد العزيز والـرئيس الـسوري              : سادسا
بشار االسد لبيروت، ومطالبتهما النخب السياسية اللبنانية بالتهدئة، مما يعني ان هناك معلومات مؤكـدة               

  .للتفجير على ارضية اتهام حزب اهللا او عناصر تابعة له باغتيال الراحل الحريري االبعن خطة 
في حال انطالقها مـن     ' حزب اهللا 'استكمال اسرائيل لبناء ما يسمى بالقبة الحديدية لردع صواريخ          : سابعا

سـكود  لبنان كرد انتقامي على اي عدوان اسرائيلي، واالحاديث قبلها عن صواريخ سورية من طـراز                
  .جرى نقلها للحزب مؤخرا

العودة المفاجئة الطالق صواريخ من سيناء، وقبلها قطاع غزة على اهداف اسرائيلية فـي ايـالت             : ثامنا
الروسي الصنع، واالبعد مدى في     ' غراد'وسدروت بعد صيام استمر عاما ونصف العام بعضها من نوع           

قط من جنوب لبنان وانما من قطاع غـزة اذا مـا            رسالة تحذيرية السرائيل بان الرد سيأتي اليها ليس ف        
  .تجرأت واشعلت فتيل حرب جديدة

' ' '  
عندما قال انه قلق من التكاليف الباهظة لهذه الحرب في حال التـورط فيهـا،       ' حكيما'الجنرال مولن كان    

 وما زالـت    والمقصود من الحكمة هنا هو متابعة للخسائر الضخمة، المادية والبشرية، التي تكبدتها بالده            
  .تتكبدها في حربيها في افغانستان والعراق

خسائر اي حرب مع ايران قد تكون اضخم بكثير بالنظر الى ما يوجد في الترسانة االيرانية من اسـلحة                   
مضافا الى ذلك ان االسالميين المتشددين، سنّة كـانوا ام شـيعة،            . نسبة كبيرة منها ثمرة تصنيع داخلي     
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تسلمون ابدا، ونفسهم اطول، اي انهم ليسوا مثل االنظمة العربية يرفعون الراية            يحاربون بشراسة، وال يس   
فالحرب في افغانستان   . البيضاء مع سقوط اول طائرة او صاروخ اسرائيلي، واذا صمدوا فأليام معدودة           

مستمرة منذ تسعة اعوام وفي العراق منذ سبعة اعوام، وحزب اهللا صمد الكثر من اربعة وثالثين يومـا                  
اكثر من ثالثة اسابيع، وادار الجانبان المعركة       ' حماس'في وجه العدوان االسرائيلي االخير ولم ينكسر، و       

وما بعدها بدهاء هز اسرائيل ودمر صورتها عالميا واظهرها كدولة عنصرية مارقـة تمـارس جـرائم                 
  .يد ومدروساي ان الصمود العسكري استثمر سياسيا بشكل ج. الحرب وتنتهك كل الشرائع الدولية

الرئيس اوباما اعلن باالمس ان العمليات العسكرية لقواته في العراق ستنتهي في الشهر المقبـل، وهـذا                 
يعني انه ال يريد ان تتحول هذه القوات الى مشروع اسرى في حال اندالع الحرب في ايـران، فـالنفوذ                    

بالغ اذا قلنا ان المعادلة فـي لبنـان         االيراني في العراق هو االقوى، والشيء نفسه يقال عن لبنان، وال ن           
مثلما يحلو للسياسيين اللبنانيين القول بان الوفاق السعودي ـ الـسوري كفيـل بتحقيـق     ) س.س(ليست 

االستقرار في لبنان، فماذا لدى السعودية من نفوذ بالمقارنة مع النفوذ االيراني المتمثل في قوة حزب اهللا                 
ا البلد، وال نبالغ اذا قلنا ان هذا النفوذ االيراني في لبنان اقـوى مـن               السياسية والعسكرية الحاكمة في هذ    

  .النفوذين السوري والسعودي مجتمعين
قائد الحرس الثوري االيراني قال باالمس ان امن الخليج هو امن اليران ايضا، اما السيد محمد الخزاعي                 

واذا . ده سيرد عليه باحراق اسرائيل    مندوب ايران في االمم المتحدة فحذر من ان اي عدوان يستهدف بال           
 بئر نفط في الكويت في الساعات االخيرة النسحابه قبـل           800كان نظام الرئيس العراقي السابق احرق       

  عشرين عاما، فكيف سيكون حال ايران اذا ما هوجمت ومن قواعد امريكية في منطقة الخليج العربي؟
يدات هي احد فصول الحرب النفـسية، وال ننفـي ايـضا            ال نستبعد النظرية التي تقول بان كل هذه التهد        

تواضع القوة االيرانية العسكرية، امام القوتين االسرائيلية واالمريكية، ولكن ألم تهـزم حركـة طالبـان                
المتخلفة في نظر الكثيرين عسكريا، جيوش حلف الناتو واالمريكي منها على وجه الخـصوص، وتـدفع                

اليا على سحب قواتها نهائيا اعترافا بالهزيمة وتقليصا للخـسائر وايمانـا            دوال مثل هولندا وبولندا واستر    
  بانها حرب ال يمكن كسبها؟

اسرائيل مأزومة، وامريكا كذلك، ومعهما دول االعتدال العربي التي فشلت في السالم، وهي التـي لـم                 
 يكون خروج   وقد. تخض اي حرب وان خاضتها فضد دول عربية مثل العراق وخلف القوات االمريكية            

هؤالء من هذا المأزق بخوض حرب جديدة، مثلهم مثل المقامر الذي يدفع امواال اكثر على امل تعويض                 
فالسؤال الذي يطرح نفسه هو عما اذا كان خوض الحروب          . خسائره المتصاعدة فينتهي بضياع كل شيء     

جابة بالنفي قطعا فالنتائج عكسية     في افغانستان والعراق قد اخرج امريكا من مآزقها االمنية والسياسية؟ اال          
حروب استنزاف سياسي وبشري ومادي في العراق وافغانستان وانهيار العمليـة الـسلمية فـي               : تماما

وتمدده في اكثر من مكان في      ' القاعدة'فلسطين، وانهيار اقتصادي، وفوق هذا وذاك تصاعد خطر تنظيم          
  .العالم

  3/8/2010، القدس العربي، لندن
  

  حتالل وليست قضية مفاوضات أم ال مفاوضاتإنهاء اال .70
  هاني المصري

نجح بنيامين نتنياهو، بعد تراجع إدارة باراك اوباما عن وعودها ومواقفها التـي أعلنـت عنهـا غـداة                   
استالمها سدة الحكم، في تسليط األنظار على عقد المفاوضات المباشرة، وحرف األنظار عما تقـوم بـه                 

وان وتهويد وأسرلة للقدس وتوسيع االستيطان واستكمال جدار الضم والتوسع          الحكومة اإلسرائيلية من عد   
وفرض المعازل في الضفة والحصار الخانق على قطاع غزة، وعما جسدته من تعنت سياسي أدى الـى                 
إفشال جميع الجهود والمبادرات العربية والدولية الرامية الى إطالق عملية سالم جادة، ما أدى الى إفشال                
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ضات غير المباشرة، وجعلها تدور في حلقة مفرغة، ما يعني أن المفاوضات المباشـرة إذا بـدأت                 المفاو
بدون مرجعية واضحة وملزمة تستند الى هدف إنهاء االحتالل والقانون الدولي وقرارات األمم المتحـدة،    

ضـات،  والى جدول زمني قصير ودور دولي فاعل، فإنها لن تكون أكثر من مفاوضات من اجـل المفاو            
مفاوضات وفقا للشروط اإلسرائيلية، مفاوضات تضع فيها حكومة نتنياهو كل أنواع الشروط والـضغوط              

  !!وهي تطالب بمفاوضات بدون شروط مسبقة
المطلوب اآلن فلسطينياً إعادة األمور الى نصابها، الى حقيقة الصراع بوصفه صراعاً يتعلق بـاالحتالل               

  .اوضات المباشرة أو غير المباشرةوالعدالة والحقوق، وليس بشكل المف
وحتى يتحقق هذا الهدف، المطلوب اتخاذ موقف فلسطيني متماسك ودعمه عربياً، يجعـل الفلـسطينيين               
خارج إمكانية االستجابة للضغوط والتهديدات التي تمارسها اإلدارة األميركية وأوروبا واألمم المتحـدة،             

  .وربما بعض األطراف العربية
لحديث أن الوضع الفلسطيني ضعيف ويعاني من االنقسام وال يملك خيارات و بـدائل وال               وال ينفع هنا ا   

يستطيع أن يواجه الموقف الدولي الذي يطالبه بالدخول للمفاوضات المباشرة، وأن ما يقدر عليه هو ليس                
أكثر من محاولة لتحسين شروط الدخول في هذه المفاوضات، من خالل السعي للحصول على ضـمانات                

ميركية ودولية حول المرجعية ووقف االستيطان والجدول الزمني، واتخاذ موقف ينصر الفلسطينيين في             أ
  .حال فشلت المفاوضات المباشرة، كما فشلت المفاوضات غير المباشرة 

إن المفاوضات المباشرة إذا جرت وفقاً للشروط اإلسرائيلية، تشكل انتحاراً سياسياً بكل معنـى الكلمـة،                
جري في ظل معرفة أن الموقف اإلسرائيلي متعنت ومفضوح دولياً، وفي ظل التسارع المحموم              ألنها ست 

في تنفيذ المخططات التوسعية االستيطانية والعنصرية اإلسرائيلية الرامية الى خلق أمر واقـع احتاللـي               
ة مبادرات أو   يجعل الحل اإلسرائيلي هو الحل الوحيد الممكن والمطروح عملياً، ما يقطع الطريق على أي             

حلول أخرى ستكون ال بد منها، إذا استمر الفراغ والجمود الذي يخيم على المنطقة في ظل عدم إحيـاء                   
  .عملية السالم وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة وربما على العالم كله

ياً لقبول الحلـول التـصفوية للقـضية    المفاوضات المباشرة وفقاً للشروط اإلسرائيلية تعني استعداداً ضمن      
  .الفلسطينية والتي يقف على رأسها حل الدولة ذات الحدود المؤقتة

ال شيء أسوأ وأخطر وأكثر ضرراً من اإلقدام على انتحار سياسي، وال شيء أسـوأ واخطـر وأكثـر                   
 فالـسلطة   .ضرراً من مقايضة الحقوق والعدالة بالسلطة ودعم السلطة والشرعية التي حـصلت عليهـا               
  .وجدت لخدمة القضية، ويجب أن تبقى لخدمتها مهما كانت الظروف والضغوط والتهديدات

ال ينفع لتحشيد موقف فلسطيني وعربي و دولـي وإنمـا يـشجع أصـحاب               ) لعم(إن موقف الال موقف     
الضغوط الخارجية على زيادة ضغوطهم حتى توافق القيادة الفلسطينية على الـدخول فـي المفاوضـات                

  .مباشرةال
فإذا كانت القيادة الفلسطينية ولجنة المتابعة العربية، متمسكتين فعال بمتطلبات وأجواء الدخول بمفاوضات             
مباشرة هي المرجعية ووقف االستيطان والجداول الزمنية، فهذا يعني أن المفاوضات المباشرة لن تبـدأ،               

أمـا إذا كـان     . يستحيل القبول بهـا   ) التي تعتبرها شروطاً  (ألن إسرائيل أعلنت ومارست بأن الطلبات       
  .الحديث عن المتطلبات واألجواء لذر الرماد في العيون، فهذا شيء آخر يتطلب معالجة مختلفة

في هذا السياق ال تنفع الموافقة على عقد اجتماعات ثالثية تمهيدية والدخول في المفاوضـات المباشـرة                 
ا يعني تردداً وجمعاً بين موقفين متناقضين، ما سـيؤدي          واالستمرار بالمطالبة بمتطلبات نجاحها، ألن هذ     

الى تشديد الضغوط، كما يعني تخفيضاً كبيراً بسقف الموقف الفلسطيني والعربي، مقابل مجـرد الحفـاظ                
على دعم السلطة أو أن يطالب بوقف االستيطان أو بمرجعية، فإذا دخلت القيادة إلى القفص وهي تعرف                 

فمن يبدأ المفاوضـات المباشـرة وفقـا للـشروط          . ستطيع أن ترفض بعد ذلك    ما هي قواعد اللعبة ال ت     
  .اإلسرائيلية ال يستطيع أن يغير المعادلة بعد أن يقع الفأس في الرأس
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يكفي أن نعرف ماذا ستقدم حكومة نتنياهو إذا وافقت القيادة على الدخول الى المفاوضات المباشرة لندرك                
والعربية أصبح بخساً، فالحكومة اإلسرائيلية ستوسع صالحيات الـسلطة         كم أن ثمن التنازالت الفلسطينية      

وستجعل القرار بهذا   ) أ(قواتها في مناطق    ...وسيطرتها على بعض المناطق اإلضافية، وستقلل من تدخل       
الشأن بيد ضابط برتبة جنرال وليس بدرجة أقل، كما ستتعهد بإطالق سراح دفعة من األسـرى كبـادرة                  

 سلعة جديدة من    62، وأخيراً ستسمح بدخول     "حماس"بعد إتمام صفقة تبادل األسرى مع       حسن نية، ولكن    
  .السلع المحظور دخولها الى قطاع غزة والتي يبلغ عددها اآلالف 

الخ، بل ال بد من بلـورة بـديل         ......وإذا لم تبدأ المفاوضات فال يكفي أن نردد أننا نريد تحديد مرجعية           
اجعة جريئة وعميقة للتجربة السابقة، واستخالص الدروس و العبر ووضـع           عملي متكامل يستند الى مر    

استراتيجية جديدة تجمع ما بين المفاوضات المثمرة والمقاومة المثمرة، وإعادة االعتبار للبرنامج الوطني             
و تعطي األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإقامة شراكة وطنية حقيقيـة علـى أسـاس                 

ف بحيث تضم جميع القوى والقطاعات التي ال تزال خارجهـا،           .ت.قراطي من خالل إعادة تشكيل م     ديم
وتضع السلطة في مكانها الطبيعي في النظام السياسي الفلسطيني كأداة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية                

  .ومرحلة على طريق إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
  3/8/2010، )بدائل(م واألبحاث المركز الفلسطيني لالعال

  
  خطة ليبرمان نموذج قبرص ليس بين فلسطين وإسرائيل وإنما بين الضفة وغزة .71

  ماجد عزام
فى الخامس والعشرين من حزيران الماضي كتب ليبرمان مقاال في جريدة جيروزاليم بوست تحت عنوان               

ا للسكان او تدمير المنـازل بـل        زعم من خالله ان خطته لن تتطلب انتقاال جسدي        " خطتي لحل الصراع  "
  .خلق حدود لم تكن موجودة تتعلق بالديموغرافيا

 ال اسـاس    1967واضاف ان الضغط المتزايد من المجتمع الدولي الذي يدعو اسرائيل للعودة الى حدود              
قانونيا له وان التخلي عن معظم االراضى التي يطالب بها الفلسطينيون لن يحل الـصراع االسـرائيلي                 

  .سطينيالفل
ختم ليبرمان مقاله قائال انه من اجل حل دائم وعادل يجب ان نتبادل االراضي المأهولة النشاء دولتـين                  

  .متجانستين تجانسا كبيرا واحدة يهودية اسرائيلية واخرى عربية فلسطينية
حالي قال  شروحات اخرى قدمها ليبرمان في مقابلة اجرتها معه االذاعة العامة االسرائيلية اوائل تموز ال             

فيها انه يجب التخلي عن مبدأ االرض مقابل السالم وان تستند خطة سياسية جديدة تعتمدها اسرائيل على                 
 بالمئة من االسرائيليين يؤيـدون مبـدأ تبـادل          70كما ادعى ليبرمان ان     . مبدأ تبادل االراضي والسكان   

اص يخافون من اتخاذ قـرارات      االراضي والسكان، واعتبر ان المشكلة هي انه يوجد في الحكومة اشخ          
نحن اقرب من اي وقت مضى الى اقناع القيادة بالموافقة على هذه الفكرة             "حقيقية شجاعة، لكنه استطرد     

  ".وقد يحدث ذلك خالل والية حكومة نتنياهو
واضاف ليبرمان انه ال توجد اية حاجة الن نسيطر على المثلث ومدينة ام الفحم، وخـتم سـاخرا انـه                    

يخ رائد صالح مواطنا فلسطينيا فخورا وسيحصل على جميع المستحقات االجتماعية، كما ان             سيكون الش 
السلطة لن ترفض االقتراح النها ستحصل على سكان متعلمين وميسورى الحال يملكون وعيـا وطنيـا                

  .فلسطينيا
المفاوضات من حيث الشكل يحاول ليبرمان االيحاء انه ليس عدميا وانه ال يرفض من حيث المبدأ فكرة                 

  .مع السلطة من اجل التوصل الى اتفاق نهائي للصراع في فلسطين
اما من حيث المضمون فيريد تحقيق عدة اهداف مهمة وخطيرة، فهو يريد ان يزيل من جدول االعمـال                  

 وازاحة فكرة المستوطنات عن اجندة المفاوضات وعملية التسوية         1967فكرة العودة الى حدود حزيران      
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 لن تشكل عائقا امام االتفاق والحل، وفى السياق ايضا تكريس مفهوم ان المشكلة ليست فـي                 والزعم انها 
االحتالل االسرائيلى وان ثمة امكانية للتوصل الى تسوية اذا تجاوب الطرف الفلسطيني وتعاطى بواقعية              

  .مع االفكار والخطط االسرائيلية
 1948لسطينيين فـي االراضـي المحتلـة عـام          ثمة امر اخر ال يقل خطورة وهو ابتزاز المواطنين الف         

وتهديدهم بين الطرد واالبعاد ونزع المواطنة عنهم او الخضوع لفكرة يهودية الدولة والقبـول بكـونهم                
مواطنين من الدرجة الثانية وحتى الثالثة ايضا في ظل حزمة القوانين العنصرية التي اقرتهـا الكنيـست                 

  .زبهاخيرا بمبادرة وقيادة من ليبرمان وح
يبدو ان ليبرمان اجرى اخيرا تحديثا على خطته لحل الصراع عبر اقتراحه الملغوم بـالتخلي عـن اي                  
مسؤولية عن قطاع غزة وتحميل حماس تلك المسؤولية باشراف دولي وتحديدا اوروبي وتشمل الخطـة               

 لتشغيل خط مباشر    اقامة محطة توليد للكهرباء واخرى لتحلية المياه وميناء بحري        : ثالثة مشاريع عمالقة  
من القطاع واليه، على ان يتكفل االتحاد االوروبي بنشر مراقبين على المعابر المختلفة للتأكد مـن عـدم    

  .وصول اسلحة الى حركات المقاومة هناك
ثمة اسباب شجعت ليبرمان على تحديث خطته منها االنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي بل وتعمقـه               

زايد الضغوط على اسرائيل النهاء حصارها على غزة واالهم التيقن من عدم وجود             وتجذره مع الوقت وت   
اي امكانية لنجاح الجهود التي يبذلها جورج ميتشل للتوصل الى اتفاق نهائي للصراع، وهو كان صـرح                 

  . هو امر غير واقعى-ان الحديث عن اقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين وحدود حزيران
الخطة الجديدة فهو التخلص نهائيا من غزة وتأبيد االنقسام الفلسطيني، واخطر مـن ذلـك               اما الهدف من    

تحويل نموذج قبرص العنصري الليبرماني الى نموذج بين الفلسطينيين انفسهم بحيث تكون دويلة غـزة               
مر خاضعة لوصاية مصرية دولية مشتركة بينما دويلة الضفة خاضعة لوصاية اسرائيلية اردنية بحكم اال             

 ودون االضطرار حتى الى اجراء تبـادل اراض وسـكان           1967الواقع دون العودة الى حدود حزيران       
  .واالحتفاظ بالمستوطنات كبيرها وصغيرها المعزول منها وغير المعزول

اذا لم يتنبه الفلسطينيون او قادتهم بدقة الى هذا السيناريو الذي رحب به ايهود باراك ورأى به جوانـب                   
يضا فان حل الدولتين سيتحول الى حل الدويلتين بين الفلسطينيين انفسهم وبدون المسارعة الـى               ايجابية ا 

المصالحة وانهاء االنقسام بشكل فوري لن يكون باالمكان مواجهة وافشال المخطط االسـرائيلي االكثـر               
  .عنصرية وخطورة على جدول االعمال حاليا

  3/8/2010، المستقبل، بيروت
  

  المفاوضات المباشرة" محلل "معسكر االعتدال .72
  فهمي هويدي

أما وقد أصبحت العودة إلى لعبة المفاوضات المباشرة خبر الساعة، فال خير فينا إذا لم نعلن على المـأل                   
لتنفيذ اإلمالءات اإلسـرائيلية واألميركيـة فـي        » المحلل«أن دول االعتدال العربي أصبحت تؤدي دور        

  .القضية الفلسطينية على وجه الخصوص
)1(  

نشرة أخبار الساعة تظل مبتورة وناقصة إذا وقفت عند قرار لجنة المبادرة العربيـة إعطـاء الـضوء                  
وأهدت ) 29/7(ذلك أنها حين اجتمعت يوم الخميس الماضي        . األخضر للعودة إلى المفاوضات المباشرة    

  : إجراءات هيقرارها إلى السيد نتنياهو، فإن الرجل لم يجامل، ورد الهدية على الفور بثالثة
في منطقة النقب على ما فيهـا مـن بيـوت الـصفيح             » العراقيب«هدمت الجرافات اإلسرائيلية قرية     * 

واألشجار وسوتها باألرض، وشردت المئات من البدو الفلسطينيين الذين يسكنونها منذ مئـات الـسنين،               
نها، ضمن مشروع لتوسـيع     وقالت التقارير الصحفية إن السلطات اإلسرائيلية خططت إلقامة حديقة مكا         
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مدينة بئر السبع التي يسكنها اليهود، وكانت السلطات اإلسرائيلية قد طلبت من سكان القرية الرحيل فـي                 
 ألف عربي يعيـشون فـي قـرى ال تريـد            70شباط الماضي، باعتبار أن سكانها ضمن       / شهر فبراير 

فإن الجرافات اإلسـرائيلية اخترقـت      وحين احتج سكان العراقيب واشتبكوا مع الشرطة،        . االعتراف بها 
أراضيها ودمرت منتجاتها الزراعية، وأنذر السكان بأن عليهم الرحيل من موطن أجدادهم والسكن داخل              
المدينة المجاورة، وإزاء إصرار السكان على التمسك باألرض، صدرت التعليمات بهدم البيوت واقـتالع              

  . جندي1300 حراسة وهو اإلجراء الذي تم تحت. األشجار في القرية
ليلة اجتماع لجنة المبادرة استولى مستوطنون إسرائيليون على مبنى من طابقين في حـارة الـسعدية                * 

 فردا من عائلة قرش، التي تعيش       50 غرفة يسكنها    11يضم المبنى   . بالبلدة القديمة قرب المسجد األقصى    
وفـي غيـابهم اقتحمـه      . س قريب لهم  ، وكان أغلب سكانه قد ذهبوا إلى عر       1936في المنزل منذ عام     

المستوطنون، فكسروا أبوابه وتحصنوا في غرفه تحت حماية الشرطة، وبذلك وصل عدد المبانى التـي               
استولى عليها المستوطنون في حارة السعدية إلى خمسة مبان، تطل جميعها على المسجد األقصى وتعـد                

  .ضمن نطاقه
إن المستوطنين اسـتولوا حتـى اآلن       : حكومة الفلسطينية قال  حاتم عبد القادر وزير القدس األسبق في ال       

وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد عمدت من خالل تطبيق قـانون          .  عقاراً في القدس   75بحيل مختلفة على    
 قرية فلسطينية، وعلى عقارات أخرى في مدن عربية مثل يافا وحيفا،            500أمالك الغائبين على أراضي     

لكنها عدلت عن هذا الموقف خالل السنوات األخيـرة         . طبق على القدس الشرقية   وأعلنت أن القانون ال ين    
  .مع السلطة الفلسطينية» السالم«التي جرت خاللها محادثات 

بعد ساعات قليلة من اجتماع اللجنة قامت إسرائيل بغارة على غزة، قتلت فيها عيسى البطران، قائـد                 * 
وكان اإلسرائيليون قد قتلوا زوجته وخمسة مـن   . كة حماس كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحر      

  . فلسطينيا بإصابات مختلفة11وتسببت الغارة في إصابة . أبنائه أثناء العدوان على القطاع
رسالة اإلجراءات الثالثة واحدة، إذ هي تقول بوضوح إن السياسة اإلسرائيلية ثابتة وال تغييـر فيهـا،                 * 

بما يعنى أنه ال    . تلف عن مسار المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة       حيث تمضى في مسار مغاير ومخ     
عالقة بين ما يدور في قاعات المفاوضات وبين ما يجـرى علـى األرض، إذ المطلـوب أن يواصـل                    
الفلسطينيون الثرثرة في االجتماعات وعبر الفضائيات، في حين يستمر اإلسرائيليون في تغيير خـرائط              

  .الواقع
)2(  

منـذ  (ليست جديدة، تشهد بذلك خبرة سبعة عشر عاما من المفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية              الرسالة  
، التي في ظلها تضاعف عدد المستوطنين، وتمددت المستوطنات في          )1993توقيع اتفاقية أوسلو في عام      

من أراضيها، وفـق تقريـر أصـدرته منظمـة          ? 42الضفة الغربية حتى أصبحت تسيطر عمليا على        
 121 ألف منهم يعيشون فـي       300، وأصبح يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن، أكثر من           »يمبتسل«

 مستوطنة مقامة على األراضي التـي  12أما الباقون فيعيشون في .  بؤرة استيطانية100مستوطنة ونحو   
في الوقت ذاته، شرعت في إقامة السور العازل الذي يفتـرض أن يكـون              . ضمت إلى نفوذ بلدية القدس    

وشنت إسرائيل عدوانها الوحشي على قطاع غـزة،        .  كلم وأن يقتطع نصف أراضى الضفة      730طول  ب
  .، كما أدى إلى تدمير بنيتها التحتية5000 شخص وإصابة 1400الذي أدى إلى قتل 

وفي الوقت الذي تحتفظ فيه إسرائيل بنحو عشرة آالف أسير فلسطيني كرهائن، فإنها استـصدرت أمـرا       
وطردت ألفا، كما تعد اآلن الندفاعـة قويـة فـي           )  آالف 10نحو  (ناء غزة من الضفة     عسكريا بطرد أب  

تشرين األول المقبل، فور انتهاء مهلة التجميد الجزئي الوهمي         / التوسع االستيطاني مع بداية شهر أكتوبر     
أيلول، حتى ذكر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريح نـشر فـي              /  سبتمبر 26في  
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في الوقت ذاته أعلنت لجنـة      . 2020 ألف وحدة استيطانية حتى عام       20 الماضي أنهم بصدد بناء      16/7
، وهى األوسع منذ احتالل القـدس       »الخريطة الهيكلية للقدس الموحدة   «التخطيط التابعة لبلدية القدس عن      

  .1967الشرقية في عام 
التي ستحل محل الخريطة القديمة للمدينـة       وتشمل الخريطة الجديدة إعادة تخطيط وبناء القدس الموحدة،         

وبما يؤدي إلى ضم كل األحياء االستيطانية التي أقيمت على األراضي الفلسطينية إليها، وطبقا لما ذكرته                
فإن إقرار هذه الخريطة سيضفي شرعية على ضم أحادي الجانـب           )  الماضي 28/6في  (صحيفة هآرتس   

  . لم تجرؤ عليه طوال الخمسين عاما الماضيةوهو ما. للقدس الشرقية إلى تخوم إسرائيل
هذه الخلفية تشير بما ال يدع مجاال للشك إلى أن المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية لها هـدفان ال ثالـث                   

إتاحة أطول فسحة ممكنة لتغيير     : انتزاع أكبر قدر ممكن من التنازالت من الفلسطينيين، وثانيا        : لهما، أوال 
لى األرض وإنجاز تهويد القدس، بما ينسف عمليـا أي أمـل فـي إقامـة الدولـة                  الخرائط الجغرافية ع  

وهذا الذي نقوله ليس اكتشافا وليس فيه سر، ولكنه الحقيقة التـي لـم       . الفلسطينية التي يتشدق بها الجميع    
يعد أحد من المنصفين يختلف عليها، بل إن بعض رجال السلطة أنفسهم باتوا يتحـدثون صـراحة عـن                  

لمفاوضات وعقمها، واليأس من جدواها، وألبو مازن تصريح أدلى به أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة              عبثية ا 
 الماضي، حين أثير موضوع المفاوضات غير المباشرة، قال فيه إنه ال يتوقع شيئا مـن                9/3التحرير في   

حين اعتبـر تلـك     تلك المفاوضات، وهو ذات المعنى الذي عبر عنه تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية،              
، لكنهم مع ذلك ذهبوا إلى المفاوضات غير المباشرة ألن اإلدارة األميركية            »مضيعة للوقت «المفاوضات  

  .أرادت ذلك، وكلفت السيناتور جورج ميتشيل للقيام بالالزم في هذا الصدد
)3(  

ستمر المفاوضات  أيار الماضيين، كان القرار األميركي أن ت      / نيسان ومايو / وقتذاك، خالل شهري أبريل   
أيلول المقبل، وإذا حققت تقدما أو نجاحـا يـتم          / غير المباشرة مدة أربعة أشهر، تنتهي في شهر سبتمبر        

 زيـارة للمبعـوث     20فبعد  . االنتقال للمفاوضات المباشرة، لكن أكثر من مفاجأة حدثت خالل تلك الفترة          
 اإلسرائيلي طلب لحسابات داخلية تتصل      األميركي لم تحقق المفاوضات تقدما يذكر، لكن رئيس الوزراء        

قبل أن ينتهي األجل الـذي تحـدد إلنهـاء          . بوضع االئتالف الحكومي االنتقال إلى المفاوضات المباشرة      
  .التجميد الجزئي لبناء المستوطنات

وفوجئنا بأنه سافر إلى واشنطن ونجح في إقناع الرئيس األميركي بذلك، بل وأقنعه أيضا بأهمية االنتقال                
أيلول، / آب وليس سبتمبر  / أي في شهر أغسطس   . إلى تلك المفاوضات قبل شهر من الموعد المقرر سلفا        

وفي ظروف التوتر التي يعاني منها الرئيس أوباما، القلق على نتائج انتخابات الكونغرس النـصفية فـي                 
ه سلم لنتنياهو بمـا     تشرين الثاني المقبل، والحريص على إرضاء اللوبي اليهودي في بالده، فإن          / نوفمبر

أمره فـي   -تموز الماضي بخطاب إلى أبو مازن أقرب إلى اإلنذار طلب فيه            /  يوليو 17أراد، وبعث في    
 16تضمنت الرسـالة    . آب الحالي /  االنتقال إلى المفاوضات المباشرة، في مطلع شهر أغسطس        -الواقع

لن يقبـل   «ي أحد بنودها أن أوباما      إذ ذكر ف  . بندا عال فيها صوت الترهيب وقلت فيها إشارات الترغيب        
تتمثـل  » إطالقا رفض اقتراحه االنتقال إلى المفاوضات المباشرة، وأنه ستكون هناك تبعات لهذا الرفض            

انعدام الثقة بالرئيس عباس والجانب الفلسطيني، بما يرتب تبعات أخرى على العالقات األميركيـة              «في  
  .»نية ومن تمديد تجميد االستيطانالفلسطينية، تمس الموقف من الدولة الفلسطي

وفي هذا الصدد أفادت الرسالة أن أوباما سيساعد الفلسطينيين على إقامة دولتهم، ولـن يقـدم لهـم أي                   
وردا على الموقف العربي الذي عبر عنه السيد عمرو موسى، ودعا فيه إلـى              . مساعدة في حالة الرفض   

المباشرة، فإن الرئيس األميركي قـال بوضـوح إنـه          اللجوء للجمعية العامة إذا فشلت المفاوضات غير        
  .يرفض الفكرة ولن يقبل باللجوء إلى األمم المتحدة
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مع » التعامل«، وإنما تحدثت عن     67لم تشر الرسالة إلى االنسحاب اإلسرائيلي إلى ما وراء خطوط عام            
ة، وأشارت إلـى    األراضي المحتلة في ذلك الوقت، كما أنها خلت من الحديث عن رفع الحصار عن غز              

  .أن طلب الرئيس عباس بهذا الخصوص قد تحقق في شكل كبير
الخالصة أن الرسالة بدت مسكونة باالبتزاز والوعيد، الذي وصل إلى حد التهديـد بعـزل الفلـسطينيين                

وهذا مـا  . إقليميا ودوليا وقطع المساعدات المالية عنهم، إذا هم رفضوا االنتقال إلى المفاوضات المباشرة          
رت عنه الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تـصريح نقلتـه علـى                 عب

  .31/7لسانها وكاالت األنباء يوم السبت الماضي 
)4(  

كيف تحولت اإلرادة اإلسرائيلية إلى ضوء أخضر وغطاء عربي وفرته لجنة المبـادرة العربيـة؟ هـذه                 
إذ بعد اجتماع نتنياهو مع الرئيس أوباما في واشـنطن قبـل            . يةالعرب» االعتدال«المهمة قامت بها دول     

. تموز/  يوليو 17تموز الماضي، فإن الرئيس األميركي بعث برسالته إلى أبو مازن في            / منتصف يوليو 
تموز اجتمع نتنياهو بالرئيس مبارك الذي اجتمع بدوره مع أبو مازن في اليوم التـالي  /  يوليو 18في يوم   

واجتمع مع وزير خارجية األردن، في حـين        . ى العاهل السعودي عبد اهللا بن عبد العزيز       مباشرة ثم التق  
  .ذهب نتنياهو إلى عمان للقاء العاهل األردني عبد اهللا الثاني

، كان موضوعها األساسي هو االنتقال إلى المفاوضات        »االعتدال«هذه االتصاالت التي تمت بين أركان       
اجتمعت لجنة المبـادرة فـي      ) تموز/  يوليو 29(وفي اليوم الحادى عشر     . المباشرة استمرت عشرة أيام   

رحاب الجامعة العربية، وأعطت الضوء األخضر ووفرت الغطاء العربي لالنتقـال إلـى المفاوضـات               
» توقـع «أن عقد االجتماع في األجل الذي حدده الرئيس أوباما في رسالته، حين             » تصادف«و. المباشرة

الذي قالت التقـارير    -ت في مطلع الشهر الجاري، ومن ثم أصبح بوسع أبو مازن            أن تبدأ تلك المفاوضا   
  .»إجماع عربي« أن يدعي أنه يستند إلى -الصحفية إنه لم يكن معارضا لتلك النقلة

: أعجبني تعليق على فكرة المفاوضات المباشرة كتبه زميلنا األستاذ عبد الوهاب بـدرخان، وقـال فيـه                
ألن الفشل يفـاقم صـعوبات   . فالمطلوب مفاوضات غير فاشلة وغير ناجحة في آن       . المسألة بالغة التعقيد  

والمطلوب مفاوضات تعزز وضع السلطة الفلسطينية مع       . محمود عباس فيما النجاح يطيح حكومة نتنياهو      
والمطلوب تحسين نوعي لألوضاع في الضفة، مع اسـتمرار         . الحفاظ على االنقسام بين الضفة والقطاع     

فال إسرائيل جاهزة   . ليا لالحتالل وعسكره ومستوطنيه، والمطلوب عدم حسم ملفات الحل النهائي         اليد الع 
والمطلـوب معـاودة    . للسالم، وال المفاوض الفلسطيني يستند إلى سلطة تغطي كل مناطقه وجميع شعبه           

لمـواطنين  توسيع االستيطان لقاء إزالة بعض الحواجز وإتاحة بعض التسهيالت، لكن مع مواصلة إذالل ا             
الفلسطينيين وإهدار كراماتهم، كذلك مواصلة هدم البيوت وإنفاذ قرارات اإلبعاد، وطبعا مـع اسـتمرار               

كما أن المطلوب فلسطينيا وعربيا عدم المساهمة في الحمالت الدوليـة المتعلقـة باتهـام               . حصار غزة 
  ).15/7الحياة اللندنية (إسرائيل بجرائم حرب وقرصنة وجرائم ضد اإلنسانية 

لقد ذهب الجميع راضين أو مرغمين إلى المفاوضات المباشرة، ألنه لم يكن لديهم خيار آخر يـستطيعون             
وطالما انطلقوا من هذا الموقف، فقد كان عليهم أن يدفعوا ثمن الوهن الـذي ارتـضوه           . أن يراهنوا عليه  

خدهم األيسر كلمـا تلقـوا      وحتى إشعار آخر، فإنهم ال يملكون سوى أن يديروا          . واإلفالس الذي أشهروه  
  .صفعة على الخد األيمن، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة

  3/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  ولم يضبطها أحد ..  إلى أوروبا"إسرائيل"هكذا تسللت  .73
  روبرت فيسك

وسائل اإلعالم  بالكاد تحدثت   . قبل أيام، قتل خمسة جنود إسرائيليين في حادث تحطم مروحية في رومانيا           
تخيلوا لو أن هؤالء القتلى تابعون لحركة حماس، لكانت الدنيا قامـت            . عن الخبر، واكتفت بتناقله همساً    

  . وما قعدت
الجـبن  «روبرت فيسك عـن سـبب       » االندبندنت«انطالقاً من هذه الفرضية، تساءل الكاتب في صحيفة         

 فلسطيني في   1300قتلت أكثر من    «يقارن بين دولة    أمام إسرائيل، مؤثراً التأكيد على أنه ال        » األوروبي
، وبين حماس، التي قال بلهجة ساخرة إنهـا         » منهم كانوا من األطفال    300 شهرا، أكثر من     19غزة قبل   

  . » إسرائيليا فقط، ثالثة منهم جنود قتلوا بنيران صديقة13إرهابية ومصاصة دماء قتلت «
، تساءل فيسك عن سبب قيام حلـف        »با دون أن يالحظ أحد    إسرائيل تتسلل إلى أورو   «وفي مقال بعنوان    

، وحتى عن سـبب     »جيش متهم بارتكاب جرائم حرب    «شمال األطلسي بالمشاركة في تمارين حربية مع        
  . االتحاد األوروبي لإلسرائيليين» تودد«

 العقـد   إقامة عالقات سياسية واقتصادية قوية مع االتحاد األوروبي خـالل         «هو تودد ارتقى إلى مستوى      
، والعبارة ليس لفيسك    »الماضي، إلى درجة أن إسرائيل أصبحت عضوا فعليا في كل شيء ما عدا االسم             

سينشر في تشرين الثـاني     » عالقتنا مع إسرائيل  «بل وردت في مقدمة كتاب لديفيد كرونين تحت عنوان          
  . المقبل

إسـرائيل  «ة خافيير سوالنا أن قال إن       كرونين ال يبتكر شيئاً، فقد سبق لممثل السياسة الخارجية األوروبي         
مـن يعلـم    «: تصريح يثير تساؤالت لدى فيسك    . »عضو في االتحاد دون أن تكون عضوا في المؤسسة        

ديفيـد كـاميرون    ) البريطانيـة (بذلك؟ ومن صوت لذلك؟ ومن سمح بذلك؟ وهل يوافق رئيس الحكومة            
  . »عليه؟

تناقضا صارخا مع مواقف اتخذتها من فظـائع         «أوروبا من إسرائيل يعد   » خوف«وبحسب كرونين، فإن    
، كلف االتحـاد لجنـة      2008فعقب الحرب الروسية الجورجية في      . »كبرى وقعت في صراعات أخرى    

مستقلة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي، وطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق اإلنـسان               
  . بعد حرب سريالنكا ضد نمور التاميل

 مليـار   11.5 بلغت مبيعات األسلحة البريطانية إلسـرائيل        1999فيسك عن كتاب كرونين أنه في       ونقل  
  .  مليار جنيه إسترليني22.5، وتضاعف خالل عامين إلى ) مليار دوالر18نحو (جنيه إسترليني 

 2002لم يعترض االتحاد األوروبي على استخدامها ضد الفلـسطينيين واللبنـانيين، فـي              «هي أسلحة   
قامت الطائرات األميركية المحملة باألسلحة إلسرائيل بتعبئة طائراتها بـالوقود مـن            «، عندما   »2006و

 20أعطت بريطانيا رخصا لتقديم أسلحة إلسرائيل بقيمـة         «، عندما   2008، وفي   »المطارات البريطانية 
  . ، كما يقول كرونين»مليون جنيه إسترليني الستخدامها ضد الفلسطينيين

االتحاد األوروبي يمول المشاريع في غـزة بـالماليين،         « إلى ما قاله كرونين في كتابه بأن         وبعدما أشار 
إنه من الجيد أن يكون لدينا حليف قوي        «، ختم فيسك ساخراً     »لتدمرها إسرائيل بطائرات أميركية الصنع    

  . »كإسرائيل، رغم أن جيشها عبارة عن مجموعة من الرعاع ومجرمي الحرب
  "االندبندنت"

 2/8/2010، سفير، بيروتال
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  :كاريكاتير .74
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