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 وجنـديين   إسـرائيلي تسفر عن مقتل ضابط     مواجهة بين الجيشين اللبناني واإلسرائيلي      : جنوب لبنان  .1

  لبنانيين
منطقـة الجنـوب    ، أن   عمر يحيى ، عن مراسلها    العديسةمن بلدة    4/8/2010،  المستقبل، بيروت ذكرت  

 مقدمات، كانت حصيلته استشهاد عسكريين اثنين في الجيش اللبناني          اللبناني شهدت عدواناً إسرائيلياً دون    
فيما اعترفت قوات االحـتالل  . وصحافي، وجرح خمسة من الجيش واثنين من المدنيين، أحدهما صحافي   

وقد وقعت اشتباكات باألسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية بين الجيش اللبناني          . بمقتل ضابط وإصابة آخر   
ئيلي، عند الشريط الشائك في بلدة العديسة، وذلك حين تصدى الجيش لقوة إسرائيلية حاولت              والعدو اإلسرا 

اقتالع شجرة داخل األراضي اللبنانية، وأطلق أعيرة نارية تحذيرية فردت قوات االحتالل بإطالق قذائف              
سـرائيلي علـى    وترافق ذلك مع قنص إ    . مدفعية باتجاه مواقع الجيش واألحياء السكنية في بلدة العديسة        

  .على محيط موقع للجيش اللبناني" أباتشي"السيارات المدنية، كما سجلت غارة من مروحيات 
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أعلن مصدر امني لبناني أمس أن التوتر بدأ صباحا عندما قامت دورية اسرائيلية مؤللة بالتقـدم الـى                  و
 والشريط اإللكترونـي    محاذاة الشريط الفاصل على الحدود وحاولت قطع شجرة تقع بين الشريط الشائك           

في مقابل بلدة العديسة، من أجل تركيب كاميرات مراقبة على الحدود بـين بلـدة العديـسة ومـستعمرة                 
  .مسكافعام

أوضح متحدث باسم الجيش اللبناني لفرانس برس ان االشتباكات اندلعت بعدما قام جنـود اسـرائيليون                و
ود االسرائيليون بإطالق النار ورد الجنـود اللبنـانيون         بدأ الجن "وتابع  . باقتالع شجرة من الجانب اللبناني    

منزال لبنانيا في العديـسة أصـيب       "، مشيرا الى ان     "على مصادر النيران اإلسرائيلية باألسلحة الرشاشة     
  ". بقذيفة اسرائيلية اطلقت من دبابة

 قرب موقع الجيش    أربع قذائف إسرائيلية سقطت   "عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن       " فرانس برس "نقلت  و
وسقطت قذيفة جديدة قرب حاجز الجيش عند مدخل البلدة، مـا أدى إلـى وقـوع                . اللبناني في العديسة  

  . أضرار فادحة ببساتين الزيتون المجاورة
وقد أدت االعتداءات االسرائيلية الى ارتفاع عدد شهداء الجيش اللبناني في االشتباكات في العديسة الـى                

وأفيد عن اصابة المراسل الصحافي لجريدة االخبار عـساف بـو رحـال             .  جرحى ثالثة شهداء واربعة  
كما أصيب مراسل تلفزيون المنـار علـي شـعيب          . بجروح حرجة، أدت في وقت الحق الى استشهاده       

وقد تم نقله الـى مستـشفى مـيس         . بجروح في قدمه في خالل القصف االسرائيلي على منطقة العديسة         
  .الجبل

السرائيلي الحادثة بالخطيرة لم يعلن عن حال طوارئ لسكان الشمال وطلب مـنهم             وفيما وصف الجيش ا   
  . مواصلة الحياة االعتيادية

 في القصر الجمهوري برئاسة رئـيس        اللبناني الذي عقد أمس جلسة طارئة      حمل المجلس االعلى للدفاع   و
نه الذي اسـفر عـن وقـوع        المسوؤليات الناتجة عن عدوا   "الجمهورية ميشال سليمان، العدو االسرائيلي      

إعطاء تعليمات الى مندوب لبنان فـي االمـم المتحـدة           "، وقرر   "شهداء وجرحى واضرار في الممتلكات    
السفير نواف سالم لتقديم شكوى الى مجلس االمن ودعوته الى االجتماع، وإثارة موضوع االعتداء خالل               

التصدي لكل عدوان على ارضـنا واهلنـا        "كما اعطى التوجيهات ل   ". الجلسة المنعقدة حالياً في نيويورك    
  ".وجيشنا بكل الوسائل المتوفرة مهما كانت التضحيات

، 1701الخرق اإلسرائيلي الجديد للقـرار      "دان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس،       من جهة اخرى،    
يسة فـي   واجتياز الخط األزرق، واالعتداء على الممتلكات، وقصف حاجز للجيش اللبناني في منطقة العد            

هذا العدوان الجديد هو برسم األمم المتحدة، وكل الحريصين على وجوب احتـرام             "، مؤكداً أن    "الجنوب
  ". وتطبيقه1701القرار 

وقوف سوريا إلى جانـب لبنـان ضـد         "تلقى اتصاالً هاتفياً من الرئيس السوري بشار األسد، اكد فيه           و
كذلك تلقى الرئيس سـليمان اتـصاالً مـن         ". للبنانيةاالعتداء السافر الذي شنته إسرائيل على األراضي ا       

األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي دان بدوره االعتداء اإلسرائيلي، مؤكداً أن ذلـك                
  .يهدد السالم واالستقرار

، مـشدداً علـى     "تفاصيل هذا الخرق  "اطلع رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد جان قهوجي على           و
ب التصدي ألي محاولة اعتداء إسرائيلية مهما كانت التضحيات، وأن تتم متابعة هذا الموضوع مع               وجو"

  ".الجهات الديبلوماسية والدولية المعنية
نشر األربعاء   جيش االحتالل اإلسرائيلي،  ، أن   وكاالت عن    4/8/2010فلسطين أون الين،    واورد موقع   

 مع لبنان الذي حصلت فيه، أمس الثالثاء، مواجهات         ، تعزيزات ضخمة في القطاع الحدودي     4-8-2010
وانتشرت وحدات مجهزة بآليـات مدرعـة       . أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي، واستشهاد أربعة لبنانيين       

قرب الموقع لحماية القوات واآلليات التي سيتم استخدامها القتالع شجرة في عملية كانت الشرارة التـي                
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إن هذه التعزيزات تهدف إلى نقل رسالة واضحة إلـى    :"  جيش االحتالل  أشعلت المواجهات، وقالت إذاعة   
  ". لبنان

إسرائيلي، محذراً  " أي تعد "أن لبنان سيرد على     " فرانس برس "وأعلن متحدث باسم الجيش اللبناني، لوكالة       
  .إذا ما حاول التعدي على لبنان، وسيكون له عواقب وخيمة" رد الفعل ذاته"من أن االحتالل سيلقى 

  
  في األراضي الفلسطينية حركتا الجهاد وحماس رأس حربة المقاومة: هنية .2

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، أن حركتي الجهاد اإلسالمي :  حامد جاد-غزة
وحماس تمثالن رأس حربة المقاومة في األراضي الفلسطينية المحتلة، مشيدا بالعالقة المتميزة بين 

  .الحركتين
 عاماً في سجون 12وقال هنية خالل لقائه أمس في بيت األسير المحرر هشام مقداد الذي أمضى 

إن عالقة حركة حماس بالجهاد اإلسالمي تتجاوز كل "االحتالل، وفداً من قيادة حركة الجهاد اإلسالمي 
  ".الخالفات التي تثار في محاولة مكشوفة للنيل من وحدة قوى المقاومة وتماسكها

هذا االجتماع الذي جاء على غير موعد بقيادات حركة الجهاد اإلسالمي جاء ليؤكد أن "ن هنية أن وبي
  ".الشعب الفلسطيني بأسره ملتف حول قضية األسرى

  4/8/2010الغد، عًمان، 
  

  "إسرائيل"نفي اتفاقاً على لقاء ثالثي مع أميركا وعريقات ي .3
ة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية نفى رئيس دائر: الوكاالتإبراهيم، و ماهر -غزة 

صائب عريقات أمس وجود اتفاق على عقد اجتماع ثالثي يضم السلطة الفلسطينية وإسرائيل واإلدارة 
فكرة عقد اللقاء يتم تداولها لكن ال يوجد اتفاق "إن " صوت فلسطين"وقال عريقات إلذاعة . األميركية
د مثل هذا اللقاء فإنه سيبحث في تحديد مرجعية واضحة لمفاوضات في حال عق"، موضحاً أنه "بشأنها

   ".السالم المباشرة
  4/8/2010البيان، دبي، 

  
  أمن األردن واستقراره يشكل دعما لصمود الشعب الفلسطيني: السلطة .4

أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة ، العمل اإلرهابي الذي تعـرض لـه             :  محمد الرنتيسي  -رام اهللا   
ألردن والذي استهدف زعزعة األمن واالستقرار في المنطقة ، معبرة عن تضامنها الكامل مـع األردن                ا

  .ملكاً وحكومة وشعبا ، ووقوفها المطلق إلى جانبه
وأكدت في بيان صادر عنها أمس أن أمن األردن واستقراره يشكل دعما لصمود الشعب الفلسطيني فوق                

  .ه الوطنية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةترابه الوطني، على طريق نيل حقوق
وأكدت السلطة الفلسطينية أن هذا العمل اإلجرامي ال يخدم إال مصالح القوى المعاديـة التـي تـستهدف                  

 داعية إلى مجابهة منفذيه ودحرهم وفضح من يقفون         الفلسطينية،قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية       
  .حاب األجندات واألطماع اإلقليميةوراءهم من أص

 متمنية الشفاء العاجل للجرحى ، الذين سقطوا نتيجـة          الشهيد،وعبرت عن تعازيها الحارة لألردن وذوي       
  .هذا العمل اإلجرامي البغيض

  4/8/2010الدستور، عًمان، 
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   عاما من التفاوض لم تغلق ملفا واحدا19: أحمد قريع في حوار مع الشرق األوسط .5
، عضو اللجنة التنفيذية )ابو عالء(ال يرى المفاوض الفلسطيني المخضرم احمد قريع : اح زبونكف

لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة القدس فيها جدوى من الذهاب الى مفاوضات مباشرة او غير مباشرة 
لدولة بدون ان تحدد الواليات المتحدة بعض المفاهيم التي ال زال الغموض يلفها ، واهمها ماهية ا

  .الفلسطينية ومصير القدس الشرقية التي ينادي بها الفلسطينيون عاصمة للدولة المرجوة
 عاما من التفاوض قادها ابو عالء ، خلص الرجل الى انه يستحيل االتفاق مع االسرائيليين، 19وبعد 

يارات االخرى بعين ولهذا فانه يلمح الى اخذ الخ. وقال انهم خالل كل هذه االعوام لم يغلقوا ملفا واحدا
  .االعتبار، مطالبا بان يتحرك الفلسطينيون كما يجب ان يتحرك أي شعب تحت االحتالل

يشكو من قلة الوفاء في حركة فتح ويرى انها غادرت مرحلة االنتصارات، ويطلب اعادة تقييم شاملة 
 في ابو ديس قرب وهذا نص الحوار الذي جرى في مكتبه. للحركة التي طالما كان مسؤال كبيرا فيها

  .القدس
  :لالطالع على نص الحوار يرجى الضغط على الرابط التالي

11572=issueno&580981=article&4=section?asp.details/com.aawsat.www://http  
  

 4/8/2010الشرق األوسط، 
  

  نسعى إلى إقامة دولة عصرية تقدمية: فياض .6
قال رئيس الحكومة االنتقالية الفلسطينية سالم فياض، أمس، إن حلـم ياسـر             :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

عرفات ورؤية محمود درويش في ترسيخ االستقالل الوطني، وإلقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة باتـا               
  .يقتربان من الحقيقة 

اض خالل كلمته في حفل إحياء الذكرى السنوية األولى للمخرج السينمائي الراحـل مـصطفى               وشدد في 
أبوعلي في رام اهللا، على أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى إقامة دولة عصرية تقدمية تزرع األمل والفرح                 

. نون والعلوم   في نفوس أبنائها، وتبعث على شعورهم بالفخر بها، وتحتضن اإلبداع وتنهض بالثقافة والف            
نريد دولة تحمي بيدر الفالح وتطور مدرسة األطفال، وتضمن الحـق فـي العـالج والتعلـيم              "وأضاف  

تستند في عالقتها مع مواطنيهـا علـى مبـادئ          . . خالية من الجدران والكراهية     . . والسكن لمواطنيها   
  " .الحرية والكرامة وحقوق اإلنسان وحق المعرفة واإلبداع والحوار

 فياض في كلمته على أن القوة الفلسطينية تكمن في توفير المناخ الحر لإلبداع بكل مكوناته، باعتبار                 وأكد
  .الحرية شرطاً للحصانة الوطنية 

  4/8/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  النتقال للمفاوضات المباشرةل مقترحات ثالثةالقيادة الفلسطينية تدرس : واصل ابو يوسف .7
' القدس العربي'اكد واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ :يد عوضول -رام اهللا 

 مقترحات للتعامل مع المطلب االمريكي القاضي باالنتقال 3الثالثاء بأن القيادة الفلسطينية تدرس 
  .للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل
 مقترحات تتم دراستها حاليا من قبل 3وجود الثالثاء الى ' القدس العربي'واشار ابو يوسف في حديثه مع 

القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية للتعامل مع مطلب االدارة االمريكية القاضي باالنتقال للمفاوضات 
االقتراح االول هو مطالبة الرئيس االمريكي اوباما باالعالن عن استحقاقات الذهاب 'المباشرة، وقال 

الستيطان بشكل كامل بما فيها مدينة القدس ومرجعية للمفاوضات وقبول للمفاوضات المباشرة بوقف ا
حكومة نتنياهو بهذا الموقف الذي تعلنه االدارة االمريكية على لسان اوباما، أما االقتراح الثاني فهو 
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الماضي الذي ) مارس( اذار 19التأكيد على ما صدر عن اللجنة الرباعية في اجتماعها الذي عقدته في 
فيه على وقف االستيطان ومرجعية المفاوضات وعلى الدولة الفلسطينية وبالتالي اعالن نتنياهو اكدت 

والنقطة الثالثة هي الحديث الذي يتم حول لقاء ثالثي على مستوى منخفض من اجل . قبوله لبيان الرباعية
  .'الحصول على ردود واضحة من قبل حكومة نتنياهو حول المرجعية ووقف االستيطان

محاولة الواليات المتحدة االمريكية فرض تهديداتها وامالءاتها فيما ' 'القدس العربي'ال ابو يوسف لـوق
الضغوطات التي '، مشيرا الى ان 'يتعلق باالنتقال للمفاوضات المباشرة دون شروط هو مبدأ مرفوض

لمها الرئيس عباس عن تنصب على القيادة الفلسطينية كبيرة جدا بل هي تهديدات، فرسالة اوباما التي تس
 من الشهر الماضي كانت واضحة تماما في سياقها ان 16طريق المبعوث االمريكي جورج ميتشل في 

  .على الجانب الفلسطيني'هناك مطالبة بالذهاب للمفاوضات المباشرة واال ستكون هناك نتائج عكسية
 4/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
  لمفاوضات المباشرة قبل وقف االستيطانلبعدم االنتقال وشخصيات فلسطينية تطالب عباس  قوى .8

طالبت قوى وشخصيات فلسطينية مستقلة امس الرئيس محمود عباس برفض المفاوضات : رام اهللا
  .المباشرة مع اسرائيل في حال عدم اقترانها بوقف االستيطان

مال منيب المصري ووجهت عشرات الشخصيات المستقلة، في ختام اجتماع عقدته في منزل رجل االع
في رام اهللا، رسالة الى عباس طالبته فيها برفض المفاوضات مع اسرائيل اذا لم ترتبط بمرجعية سياسية 

  .واضحة تتمثل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبجدول زمني محدد وبوقف االستيطان
ساس القناعة العميقة بأن في مواجهة الضغوط الخارجية، على أ"وأبلغت الشخصيات عباس وقوفها معه 

الدخول في مفاوضات مباشرة بال مرجعية وال سقف زمني وآلية تطبيق ملزمة، ومن دون دور دولي 
فاعل وال ضمانات أميركية أو دولية حقيقية أو التزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، 

 لن تساهم في تحقيق أهداف شعبنا، وستعمل في يعني الموافقة عملياً على الشروط اإلسرائيلية، وأنها
المقابل على إعطاء غطاء لسياسة االحتالل اإلسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة المبنية على تهويد 
وأسرلة القدس، وتسريع االستيطان واستكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري ونظام المعازل، 

  ".واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة
وحذرت الرسالة من مخاطر المفاوضات المباشرة على فرص نجاح جهود المصالحة الوطنية، ومن انها 
ستعمل على إنقاذ إسرائيل من حملة اإلدانة والمقاطعة الدولية التي رأت انها تزداد نشاطاً عبر قوى 

  .التضامن الشعبي الدولي
صراع مع االحتالل تتطلب العمل الفوري على أن إدارة ال"ولفتت الشخصيات المستقلة في بيانها الى 

إنهاء االنقسام، من خالل السعي أوال الى ازالة العوائق التي تحول دون توقيع وتطبيق ورقة المصالحة 
المصرية، التي باتت مدخالً ضرورياً الستئناف الحوار، ومقدمة للتوصل التفاق مصالحة وطنية يقوم 

من أجل إعادة تشكيل (...) برنامج الوطني، وإقامة شراكة وطنية حقيقية أساساً على إعادة االعتبار الى ال
منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني من طريق بلورة 
استراتيجية نضالية تجمع ما بين المفاوضات المثمرة والمقاومة المثمرة على أرضية تضمن لشعبنا 

  ".ية والعودة واالستقاللاستعادة حقه بالحر
كما اصدرت قيادة القوى الوطنية واالسالمية عقب اجتماع لها بياناً طالبت فيه بالتمسك برفض الذهاب 
الى المفاوضات المباشرة في ظل استمرار االستيطان وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض 

يير معالمها التاريخية االسالمية والمسيحية وهدم لسياسة عدوانية احتاللية تحاول المضي في تهويدها وتغ
  .البيوت وطرد المواطنين بمن فيهم اعضاء التشريعي في اطار سياسة التطهير العرقي
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ودعت القوى الى مراجعة شاملة لمسار المفاوضات الذي وصل الى طريق مسدود والخروج من دائرة 
الم تحت رعاية وإشراف االمم المتحدة من اجل المراوحة في المكان والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للس

تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وبخاصة قرارات مجلس االمن واالمم المتحدة ذات 
  .وطالبت بمواصلة المساعي الرامية الستعادة الوحدة الوطنية ووضع حد لالنقسام .الصلة

  4/8/2010الحياة، لندن، 
    

  اثنين آخرين في قصف إسرائيلي شرق خان يونس مقاوم وجرح استشهاد .9
مقاوم فلسطيني وأصيب اثنان آخران جراء ) 4/8(استشهد في ساعة مبكرة من فجر األربعاء : غزة

  ).جنوب قطاع غزة(قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم شرق مدينة خان يونس 
عة من المقاومين شرق خان وقالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل أطلقت قذيفة مدفعية تجاه مجمو

يونس فقتلت أحد المقاومين وأصابت اثنين من زمالئه، حيث كانوا في مهمة مراقبة للمناطق الحدودية 
والجريحين إلى )  عاما24ً(وأضاف أنه تم نقل الشهيد ويدعى شريف بدير  .تحسبا ألي توغل إسرائيلي
  .مشفى ناصر في خان يونس

  4/8/2010قدس برس، 
  

  األسرى صفقة إلتمام "إسرائيل"اس ال تمانع عقد مفاوضات غير مباشرة مع حم: برهوم .10
القدس "قال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح صحافي تلقت  : اشرف الهور-غزة 
رسالة والد " لدى الحركة األسيرليط العاد شج نسخة منه في تعقيبه على رسالة لوالد الجندي "العربي

 الشعب إلى للضغط على حكومة االحتالل وليس اإلسرائيلي الرأي العام إلى  توجهأنشليط يجب 
) بنيامين(ليط متعلق بمواقف حكومة ا سراح شإطالق في اإلسراعالفلسطيني بالضغط على حماس الن 

وحمل برهوم حكومة نتنياهو مسؤولية تعطيل  ."نتنياهو وتجاوبها مع متطلبات الصفقة وجهود الوساطة
  ." وعدم االكتراث بنداءاتهمإتمامها ظهرها لكل الراغبين في إدارة"، واتهمها بـاألسرىصفقة تبادل 

الشروع في مفاوضات غير مباشرة مع حكومة االحتالل حول هذا الملف " حماس ال تمانع في أن وأكد
  ."إليهاولكن من النقطة التي انتهت 

  4/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  ت صواريخ إيالت لصرف أنظار العالم عن جرائمها فبرك"إسرائيل":  زهريأبو .11
حماس سامي أبو زهري األطراف الدولية ووسائل اإلعالم العربية  دعا المتحدث باسم حركة: غزة

ليست إال "والدولية إلى االنتباه إلى أن حديث الجانب اإلسرائيلي عن الصواريخ التي سقطت في إيالت 
  ".الل اليومية بحق القدس والفلسطينيينمؤامرة لصرف األنظار عن جرائم االحت

ليست إال صناعة إسرائيلية "أن صواريخ إيالت " قدس برس"وأكد أبو زهري في تصريحات خاصة لـ
أحداث إيالت هي أحداث مصطنعة ومفبركة إسرائيلياً بهدف شد االنتباه العالمي عن : "، وقال"مختلقة

ر في غزة، ومجزرة أسطول الحرية في ظل تقرير الجرائم اإلسرائيلية المتالحقة، خصوصاً المجاز
غولدستون واإلصرار الدولي على تشكيل لجنة تحقيق دولية في العدوان على أسطول الحرية، وهي بذلك 
تهدف لتوفير مبررات لقواتها لشن مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني ومواصلة العربدة 

ومن هنا فهذا الحدث صناعة إسرائيلية . إلسرائيلية في العالماإلسرائيلية في كل مكان تصل إليه األيادي ا
، خصوصا في ظل تناقض الرواية اإلسرائيلية وتضاربها في تحميل المسؤولية لجهات متعددة 100%

  ".وتعديلها للرواية من حين آلخر
  3/8/2010قدس برس، 
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  ن خارجهاحماس تنفذ عملياتها من داخل األراضي الفلسطينية وليس م: علي بركة .12
العدو "قال المسؤول السياسي لحماس في لبنان علي بركة إن : بترا – نادية سعد الدين –عمان 

سياسة حماس واضحة، "، مؤكداً أن "اإلسرائيلي يتخبط عندما تحدث عمليات من خارج فلسطين المحتلة
وأضاف  ".خارجهاحيث تنفذ عملياتها من داخل األراضي الفلسطينية المحتلة ضد االحتالل وليس من 

عمليات حماس تتم داخل فلسطين المحتلة وعلى األراضي الفلسطينية المحتلة "من بيروت، أن " الغد"إلى 
   ".وضد االحتالل، وال تستخدم األراضي العربية المجاورة منطلقاً لعمليات عسكرية ضد الكيان الصهيوني

مة االحتالل باعتباره العدو الرئيسي وليس من حق الشعب الفلسطيني والفصائل الوطنية مقاو"وأوضح أن 
قنوات االتصال بين حماس واألردن مفتوحة إذا احتاج األمر إلى أي توضيح "، مشيراً إلى أن "المقاومة

ليس لديه علم بأن الجانب األردني طلب توضيحاً في هذا "، ولكن "من حماس حول هذا األمر
  ".الخصوص

  4/8/2010الغد، عمان، 
  

  "عمل أمني"هم االحتالل بمحاولة اغتيال أحد قادتها بدير البلح بـتت" القسام" .13
، الجناح العسكري لحركة حماس االحتالل اإلسرائيلي بمحاولة اغتيال احد "كتائب القسام"اتهمت : غزة

عمل "، ووصفته بأنه )2/8(قادتها الميدانيين وسط قطاع غزة، في االنفجار الذي هز بيته فجر االثنين 
إن المحاوالت الصهيونية تتزايد لخلق : "وقالت الكتائب في بيان لها ".ئيلي واستهداف أرضيأمني إسرا

حالة من اإلرباك والتصعيد في قطاع غزة خالل الفترة الحالية من خالل مخططات شيطانية، يعكف 
  ".العدو الصهيوني على محاوالت تنفيذها في اآلونة األخيرة داخل القطاع

  3/8/2010قدس برس، 
  

  ال جدوى من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة: البرغوثيمروان  .14
 حمل مجموعة أننقل المحامي الياس صباغ مقابلة من سجن هدريم بعد :  جمال جمال-القدس المحتلة 

 لعدد من الصحفيين الفلسطينيين ووجهها للقيادي والنائب مروان البرغوثي عضو قيادة حركة األسئلةمن 
  :وفيما يلي مقتطفات من اللقاء.  التشريعي المعتقلفتح وعضو المجلس

قال البرغوثي انه ال جدوى من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ألنه ليس هناك شريك اسرائيلي 
للسالم ، وليس في اسرائيل ديغول او دي كليرك ، وإنما قادة متطرفون يتمسكون بعقلية االحتالل 

 وصلت إلى طريق مسدود واستمرار االنخراط فيها يلحق ضرراً المفاوضات. واالستيطان والعنصرية
بالغاً بالمصالح الوطنية الفلسطينية واسرائيل تستخدم المفاوضات غطاء لمواصلة سياسة التهويد 
واالستيطان واالجتياح والحصار ، وأي مفاوضات تجري قبل التزام اسرائيل الصريح بمبدأ انهاء 

 بما في ذلك القدس الشرقية واالعتراف بحق الشعب 1967حدود االحتالل واالنسحاب الكامل ل
 الخاص 194الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وبقرار 

بالالجئين الفلسطينيين واإلفراج الشامل عن األسرى والمعتقلين وبسقف زمني ال يتعدى بضعة أشهر فهذه 
  .مفاوضات مضرة للغاية

المأساة أن البعض يعتقد حتى اآلن ورغم التجربة المريرة والفاشلة ان بديل فشل "واضاف البرغوثي 
المفاوضات هو مزيد من المفاوضات ، والحقيقة أنا ال نرفض المفاوضات من حيث المبدأ ، فمعظم 
حركات التحرر فعلت ذلك ولكن بشروط واضحة وثوابت ال تتغير كل اسبوع ، كما ان طاولة 

: والبديل هو. المفاوضات تحتاج الى فعل يساندها ، وبدون ذلك يصبح المفاوض رهينة للطرف اآلخر
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أوالً انجاز المصالحة الوطنية وانهاء االنقسام ، وثانياً اطالق اوسع مقاومة شعبية فاعلة ومؤثرة في كل 
اسياً باتجاه فرض عقوبات ارجاء الوطن ، وثالثاً العمل مع حركة التضامن الدولية لمحاصرة اسرائيل سي

دولية عليها والعمل على عزلها كما جرى في جنوب افريقيا ، ومواصلة حملة مقاطعة بضائع 
المستوطنات وتوسيعها لتشمل البضائع االسرائيلية كافة ، ورابعاً التوجه الى المؤسسات الدولية بما فيها 

 1967نية كاملة السيادة على حدود مجلس األمن الدولي والجمعية العمومية العالن دولة فلسطي
وعاصمتها القدس الشرقية ، والطلب من العالم بأسره مساعدة شعبنا لممارسة سيادته على األرض 
المحتلة ، وخامساً مواصلة معركة بناء مؤسسات الدولة المستقلة وتعزيز صمود شعبنا في اطار خطة 

 إذا -ليس امام إسرائيل "االسرى قال البرغوثي وبشأن صفقة . انهاء االحتالل وبناء الدولة المستقلة
 إال الموافقة على القائمة التي تقدمت بها الفصائل اآلسرة لشاليط ، وقد -أرادت إطالق سراح شاليط 

أعلنت قيادة حماس أن عملية التبادل لن تتم اال باطالق سراح جميع االسرى في القائمة وفي مقدمتهم 
االفراج عنهم ونحن ندعو االخوة في حماس للتمسك بهذا الموقف وندعم القيادات التي ترفض اسرائيل 

  ".ذلك بشدة واالسرى مستعدون لالنتظار حتى تتم الموافقة على جميع األسماء
  4/8/2010الدستور، عمان، 

  
  حماس تدين العدوان على لبنان وتدعو األمم المتحدة ومجلس األمن لتحمل مسؤوليتهما  .15

واختراقه الحدود السيادية، وقصفه مواقع "عدوان الجيش اإلسرائيلي على لبنان  أدانت حركة حماس: غزة
يعكس نوايا "، وأكدت أن الهجوم "الجيش اللبناني، ومساكن المدنيين اآلمنين في قرية العديسة جنوب لبنان

  ".ولياالحتالل القائمة على العدوان، وطبيعته اإلجرامية في عدم احترام سيادة الدول والقانون الد
االحتالل اإلسرائيلي تبعات العدوان على لبنان وأكدت ) 3/8(وحملت حماس في بيان لها اليوم الثالثاء 

نقف إلى جانب لبنان، ونشيد " حماس"إنَّنا في حركة : "وقوفها إلى جانب لبنان في الدفاع عن نفسه، وقال
قات الصهيونية المتكررة دفاعاً عن بموقف الجيش اللبناني الوطني، ونؤكّد على حقّه في التصدي للخرو

األرض والسيادة اللبنانية، كما ندعو األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما في لجم 
  ".غطرسة وعربدة جيش االحتالل الصهيوني

، على لبنان" اإلجرامي الصهيوني"أدان إسماعيل رضوان  القيادي في حماس االعتداء في نفس السياق 
جريمة تضاف إلى جرائم االحتالل، وخرفا للقانون الدولي ويظهر تعطش "معتبرا أن أن هذا عدوان 

  ".العدو الصهيوني للدماء والقتل واإلرهاب
يدلل على طبيعة هذا العدو الصهيوني الذي ال يروق "أن هذا العدوان " قدس برس"وأضاف رضوان لـ 

 اللبناني، ويؤكد أن سبب القالقل والمشاكل في الشرق له حالة الهدوء واستتباب األمن في الجنوب
األوسط هذه الغدة السرطانية التي تسمى إسرائيل وهي باتت تهدد السلم واألمن في المنطقة بل وفي 

  ".العالم
  3/8/2010قدس برس، 

  
   تشيد بتصدي الجيش اللبناني للقوات اإلسرائيليةالجهاد .16

سرائيلي على عناصر من الجيش اللبناني، الذي أدى إلى مقتل دانت حركة الجهاد اإلسالمي، الهجوم اإل
وجرح اثنين آخرين بجراح " عقيد" جنود وصحافي لبنانيين، باإلضافة إلى مقتل ضابط إسرائيلي برتبة 3

نسخة عنه على تشييدها بصمود " فلسطين أون الين" الحركة في بيان لها وصل  وأكدت. خطيرة للغاية
يه الباسل لقوات االحتالل اإلسرائيلي، مثمنةً جهوزية المقاومة اللبنانية وحكمتها الجيش اللبناني وتصد
هذه المحاولة العدوانية من قبل جيش االحتالل هي "وأوضحت حركة الجهاد أن  .والتحامها مع الجيش

ذي دليل آخر على العربدة والعقلية العدوانية الصهيونية، ودليل دامغ على الشر والعدوان الطافح ال
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يضمره العدو المجرم تجاه شعوب منطقتنا العربية واإلسالمية وهو ما يستدعي وضع إستراتيجية للدفاع 
  ". المشترك في مواجهة العدو المركزي لشعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية

  3/8/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

   في قطاع غزة إنتاج الصواريختوقفت بصورة شبه كاملة عنحماس :  إسرائيليةإذاعة .17
" األمني الفلسطيني" عن مصدر وصفته بـ3/8/2010زعمت إذاعة صوت االحتالل الثالثاء : وكاالت

توقفت بصورة شبه كاملة عن إنتاج الصواريخ والقذائف محلياً في قطاع " حماس"النقاب عن أن حركة 
ولفت المصدر إلى . عغزة، وأصبحت تحصر جل اهتمامها في تهريب األسلحة منحنية المسار إلى القطا

امتالك الحركة حالياً اآلالف من الصواريخ والقذائف ذات المواصفات القياسية، مشيراً إلى أن الحركة 
استحدثت وحدة خاصة لترقية هذه الصواريخ التي وصلت بمعظمها من إيران مروراً بالسودان وليبيا 

  .  على حد زعم اإلذاعة-وتشاد
  3/8/2010موقع فلسطين أون الين، 

  
   تدعو والد شاليط للضغط على حكومته إلتمام صفقة األسرىحماس .18

 لدى المقاومة في األسيردعت حركة حماس والد الجندي اإلسرائيلي، جلعاد شاليط، : حامد جاد - غزة
غزة، التوجه إلى الرأي العام اإلسرائيلي للضغط على حكومة االحتالل، وليس إلى الشعب الفلسطيني 

" الغد"وقال المتحدث، باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في بيان صحافي تلقت  .سبالضغط على حما
إن اإلسراع في إطالق سراح شاليط متعلق بمواقف حكومة نتنياهو وتجاوبها مع متطلبات "نسخة منه 

وحمل برهوم حكومة االحتالل المسؤولية عن تعطيل صفقة تبادل األسرى  ".الصفقة وجهود الوساطة
   .ا لكل الراغبين في إتمامها وعدم االكتراث بنداءاتهموإدارة ظهره
ال مانع لدينا من الشروع في مفاوضات غير مباشرة مع حكومة االحتالل حول هذا الملف " وقال برهوم 

  ".ولكن من النقطة التي انتهت إليها
  4/8/2010الغد، عمان، 

  
   بالضفة من أنصارهاسبعة تتهم السلطة باعتقال حماس .19

 اتهمت حركة حماس، األجهزة األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، باعتقال سبعة من :رام اهللا
أنصارها، في عدد من محافظات الضفة، بينهم محاضران في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، موضحة أن 

  . االعتقاالت جرت في محافظات نابلس وقلقيلية ورام اهللا وطولكرم
  4/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
   تدهور االوضاع في الجنوب يحمل الحكومة اللبنانية مسؤوليةنتنياهو .20

أصدر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، مساء اليوم الثالثاء، تعليماته إلى الجيش بالرد بشدة 
وفي حديثه عن االشتباكات التي وقعت اليوم قال إن . على أي تجدد إلطالق النار من جانب لبنان

  . رائيل تنظر بخطورة إلى الهجوم على جنود الجيش اإلسرائيليإس
، وحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية 1701وادعى نتانياهو أن الحديث هو عن خرق لقرار مجلس األمن 

إسرائيل ردت وسترد بشدة على أي "وقال إن ". إسرائيل"تجاه " االستفزاز العنيف"المباشرة عما وصفه بـ
ومن جهته قال وزير األمن، .  الهدوء على الحدود الشمالية والمس بسكان الشمال والجنودمحاولة لتبديد 

على حد " إسرائيل لن تتسامح مع أي مس بجنودها أو مواطنيها في أرضها السيادية"إيهود باراك، إن 
ب الحكومة ، كما طال"استمرار استفزاز قوات الجيش"وحذر باراك الحكومة اللبنانية مما أسماه .  تعبيره

اللبنانية بالتحقيق في عملية إطالق النار، التي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر بجروح 
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، "العمل بحزم على منع وقوع أحداث مماثلة"كما طالب باراك قوات الطوارئ الدولية بـ.  خطيرة
   ". ود مع إسرائيلاستفزازات الجيش اللبناني على طول الحد"والتحقيق فيما حصل، ومنع استمرار 

 وفي سياق ذي صلة، جاء في بيان صادر عن الخارجية اإلسرائيلية أن إسرائيل ترى في عملية إطالق 
) اليونفيل(النار على الجيش اإلسرائيلي الذي كان يعمل في المنطقة بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية 

دور ليبرمان، من مندوبة إسرائيل في وطلب وزير الخارجية، أفيغ.  1701خرقا لقرار مجلس األمن 
وقالت مصادر .  األمم المتحدة تقديم شكوى بهذا الشأن إلى األمين العام لألمم المتحدة وإلى مجلس األمن

إسرائيلية إن الجيش اإلسرائيلي قد فوجئ بإطالق النار عليه من قبل الجيش اللبناني، واعتبرت أن ذلك 
  .  يأتي للمرة األولى

  3/8/2010، 48موقع عرب
  

   خطأ فادح"اسطول الحرية"موافقة نتنياهو على التعاون مع التحقيق بـ : ليفني .21
اإلسرائيلي المعارض تسيبي ليفتي ، قرار حكومة " كاديما"رفضت زعيمة حزب :  باقة الغربية-القدس 

م لألمم المتحدة بان بنيامين نتنياهو الموافقة على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي أعلن األمين العا
كي مون عن تشكيلها ، معلنه أن موافقة إسرائيل على التعاون مع للجنة وضع إسرائيل في موقف هي 

  .بغنى عنه
أن ليفني أكدت رفضها التام والمطلق ، السماح للجان تحقيق دولية التحقيق " هآرتس"ونقل موقع صحيفة 

نه يوجد للجيش اإلسرائيلي قائد وليس سكرتيرا ، مع جنود وضباط جيش االحتالل اإلسرائيلي ، ذلك ا
سيسب إضرار سياسية وأمنية إلسرائيل ، وهذا قرار غير مسؤول " منتدى السباعية"زاعمة أن قرار 

  . إطالقا
  4/8/2010، الدستور، عمان

  
  "أسطول الحرية" ترفض تحقيقا دوليا مع جنودها في مجزرة "إسرائيل" .22

 بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال:  برهوم جرايسي- الناصرة
أمس، إن الحكومة اإلسرائيلية لن تسمح للجنة التحقيق الدولية بمجزرة اسطول الحرية، أن تحقق مع 

  .جنود وضباط جيش االحتالل، على الرغم من الموافقة على التعاون مع اللجنة
ائيلية ستكون على استعداد ألن تنقل إلى لجنة التحقيق الدولية، وقال مكتب نتنياهو، إن الحكومة اإلسر

التي شكلها االمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، كافة التقارير التي اعدتها أو تلك التي اعدتها لجنة 
  .الفحص اإلسرائيلي، إال أنها لن تسمح بعرض اي من الجنود والضباط للتحقيق أمام اللجنة الدولية

  4/8/2010، عمانالغد، 
  

   تلمح إلى إمكانية تورط حماس بإطالق الصواريخ من صحراء سيناء باتجاه إيالت"إسرائيل" .23
نقلت إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس، عن مصادر في قيادة جيش  :)ا ف ب( - برهوم جرايسي

إطالق الصواريخ من االحتالل قولها، إن الجيش ال ينفي احتمال أن تكون حركة حماس هي التي قامت ب
  .صحراء سيناء باتجاه مدينة إيالت، رغم أن االنطباع الوارد حاليا أن من نفذ العملية كان الجهاد العالمي

وقالت اإلذاعة إن جيش االحتالل يواصل التحقيق في عملية إطالق القذائف الصاروخية، وعلى الرغم 
 إال أن األجهزة األمنية ما تزال بعيدة عن حسم من أنه حتى اآلن، يتجه االعتقاد نحو الجهاد العالمي،

الموضوع، وهي تفحص أيضا إمكانية وجود عالقة مباشرة بين إطالق الصواريخ على مدينة أشكلون 
  .وبين إطالق الصواريخ على إيالت والعقبة)  شمال قطاع غزة-عسقالن(
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ربما تكون قلقة من اقتراب موعد تنظيمات إسالمية في قطاع غزة "ونقلت اإلذاعة عن المصادر قولها أن 
  ".المفاوضات المباشرة بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

  4/8/2010الغد، عمان،
  

   تأمل تحسن عالقتها بأنقرة"إسرائيل: "ميريدور .24
قال نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي دان ميريدور أمس إن إسرائيل تأمل أن : وكاالت –مراد مراد 

  .عاون مع تحقيق األمم المتحدة العالقة بتركيا التي كانت يوماً حليفتها الوثيقةيحسن قرارها الت
يعني في األساس "وأبلغ ميريدور إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن اختيار التعاون مع تحقيق األمم المتحدة 

  ".لحد علمي أن تجد تركيا وإسرائيل طريقة إلعادة العالقات الى موضع أفضل
  4/8/2010، المستقبل، بيروت

  
   ملزمة بان تحتفظ بغور االردن في اي اتفاق سالم"اسرائيل": نتنياهو .25

عندما يصرح رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامين : من زهير اندراوس' القدس العربي'الناصرة ـ 
نتنياهو، بان الدولة العبرية وخالل المفاوضات على القضايا النهائية ستطالب وباصرار ان تبقى مسيطرة 
على غور االردن الهميته االستراتيجية واالقتصادية والديمقراطية، فانّه عمليا ال يأتي بشيء جديد، ففي 
الخطاب االخير الذي القاه رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق، اسحق رابين، قبيل اغتياله من قبل 

 اتفاق سالم اسرائيل ، اكد على انّه في كل1995من العام ) نوفمبر(متطرف يهودي، في تشرين االول 
وزاد رابين، الذي وقّع على اتفاق اوسلو مع . ملزمة بان تحتفظ بغور االردن بالمفهوم االوسع للكلمة

 ان السالم ال يبنى من خالل تشجيع احالم فتاكة، بل من 1993من العام ) سبتمبر(الفلسطينيين في ايلول 
  .خالل ضمان االمن، على حد تعبيره

  4/8/2010، ندنالقدس العربي، ل
  

  ل األسرى يدعو الفلسطينيين للضغط على قياداتهم للقبول بتبادط شاليوالد .26
/ في غزة منذ يونيو" حماس"غلعاد شاليت الذي تأسره حركة " اإلسرائيلي"وجه والد الجندي : )ب.ف .ا (

ادل لألسرى للقبول بتب" لتكثيف ضغوطه على قيادته" نداء إلى الشعب الفلسطيني، أمس، 2006حزيران ،
  " .إسرائيل"مع 

نناشدكم أن تكثفوا ضغطكم وتحركاتكم على قادتكم، كما نضغط نحن على "وقال نوعام شاليت في رسالته 
ورأى في هذه الرسالة المرسلة إلى الصحافة ". قادتنا من أجل ضمان انطالقة جديدة وقوية لعملية التبادل

ألف أسير "وأضاف أن " . ممكنة هو الطريق األفضل لكليناالوصول إلى التسوية ال"بالعبرية والعربية إن 
هم أبناء وآباء وإخوة لكم ممكن جداً أن يعودوا إلى منازلهم ليعيدوا ويسعدوا في عيد الفطر السعيد مع 

  . وأضاف أن حل القضية يتطلب مرونة وتنازالت من كال الطرفين " . عائالتهم
  4/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  اً من أمريكا إلى فلسطين مستوطن230 .27

 مستوطناً جديداً من نيويورك إلى فلسطين المحتلة على متن طائرة مستأجرة من 230وصل، أمس، 
وكان في استقبال  .التي تنشط في الواليات المتحدة لجلب مهاجرين جدد " بنيفش اليهودية"منظمة 

  . المهاجرين رئيس الكيان شمعون بيريز 
  4/8/2010، الخليج، الشارقة
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  في رومانيا" إسرائيليتين"هبوط اضطراري لمروحيتين عسكريتين  .28
هبطتا اضطرارياً " إسرائيليتين"ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أن مروحيتين عسكريتين : )أ.ب .د (

الخاصة لألنباء، إن طائرتي " ميديافاكس"وقالت وكالة . جنوب رومانيا، أمس، بعد أن أتمتا مهمة تدريب 
  .عندما تعرضت إحداهما لعطل فني " إسرائيل"كانتا في طريقهما إلى " 53-إتش.سي "ع طراز البضائ

وجرى نقل إحدى قطع الغيار جواً . وهبطت المروحيتان بعد ذلك في حقل بالقرب من قرية فولبيستي 
 رحلتها للمروحية التي لحقت بها أضرار بينما مازالت الطائرة األخرى قادرة على مواصلة" إسرائيل"من 
يذكر أن مروحية . وأكدت مصادر وزارة الدفاع الرومانية في بوخارست عدم وقوع إصابات . 
من نفس الطراز كانت قد تحطمت في رومانيا قبل ثمانية أيام ما أسفر عن مقتل جميع أفراد " إسرائيلية"

  .وروماني " إسرائيليين"طاقمها السبعة، وهم ستة 
تدريبات طيران في رومانيا للتدرب على عمليات عسكرية محتملة في " اإلسرائيلي"ويجري سالح الجو 

  . مناطق لها طبيعة جغرافية مشابهة، يرجح مراقبون أن تكون في إيران 
  4/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   األمنية"إسرائيل" االنسحاب االميركي من العراق يزيد مخاوف ":هآرتس" .29

ريكي باراك اوباما ، الليلة قبل الماضية قراره بدء بانسحاب قوات أثار إعالن الرئيس األم:  حيفا–القدس 
االحتالل األمريكية من العراق حتى نهاية الشهر الحالي ، حالة من القلق والذعر في األوساط السياسية 

  . ألف جندي أمريكي100واألمنية اإلسرائيلية ، ومن إبعاد القرار األمريكي القاضي بسحب 
أنه في الوقت الذي تتراجع فيه شعبية الرئيس األمريكي " يديعوت احرنوت"و" تسهآر"وذكرت صحيفتا 

إلى أدنى مستوياتها ، ومع ارتفاع وتصاعد وتيرة الحرب في أفغانستان ، في اآلونة األخيرة بمنحى 
تصاعدي بين الفينة واألخرى ، ال تشير األوضاع إلى قرب نهاية لها ، وعليه قرر الرئيس سحب قواته 

  . العراق وتركيز جهوده على أفغانستانمن 
ونقلت الصحيفة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد صرح أن االنسحاب األمريكي من 
العراق يثير مخاوفه من أن تتحول العراق إلى جبهة جديدة معادية إلسرائيل بعد انسحاب الواليات 

خطر ما يعرف البوابة الشرقية ، والمقصود بذلك عراق المتحدة منها ، بعد أن تخلصت إسرائيل من 
  .صدام حسين

  4/8/2010، الدستور، عمان
  

  السالم مع سورية هو مصلحة اسرائيلية: رئيس االستخبارات العسكرية اإلسرائيلي السابق .30
تياط االسبق الجنرال اح) امان(قال رئيس االستخبارات العسكرية االسرائيلية : زهير اندراوس -الناصرة 

اوري ساغي، ان السالم مع سورية هو مصلحة اسرائيلية بالدرجة االولى، والتوصل الى سالم مع 
سورية وسيعني تلقائيا حل المشكلة اللبنانية بالنسبة لنا، وجاءت اقواله في حديث خاصٍ ادلة به لمجلة 

قضايا التي تثير جدال داخل التابعة لمنظمة معاقي الجيش االسرائيلي، والذي تناول عددا من ال المحارب
  .النخب السياسية واالمنية والعسكرية في تل ابيب

وتطرق ساغي في الحديث الى الوضع اللبناني وقال ان الوضع في لبنان مقلق جدا لنا في اسرائيل، ليس 
بسبب التسلح االخذ في االزدياد من قبل حزب اهللا، ولكن بسبب ذلك التحالف مع سورية وايران، وهي 

الت تقلقنا كثيرا، وهو ما يحفز التفكير في وجهة نظري القاضية بضرورة الوصول الى تسوية مع ص
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السوريين، الننا نفهم جيدا انه في حالة اي مواجهة عسكرية مع حزب اهللا، فان سورية ستكون مشاركة 
  .بصورة مباشرة، وايران ستشارك بصورة غير مباشرة

هل الحوار مع : ثر دقة، ليس ان نتفاوض مع حماس ام ال، وانمابالنسبة لحماس قال ان السؤال االك
حماس سيعود علينا بحل قضايا جذرية، انا اعتقد نعم، ولذلك يجب علينا ان نوجد صيغة ما تجعلنا نقدر 

اريد ان اذكر : ان نتعايش مع هذا المرض المسمى حماس، بهدوء نسبي بعض الشيء، وقال ايضا
مع حماس، اننا في الماضي رفضنا اجراء المفاوضات مع منظمة التحرير، المعارضين الجراء الحوار 

وقال ايضا انّه بعد مرور اربع سنوات على اسر الجندي . ومع ذلك اجبرتنا الظروف على الحوار معها
االسرائيلي غلعاد شليط، اعتقد اننّا كدولة فشلنا في هذه الحالة فشال اخالقيا، والدولة لالسف تحاول 

اسرائيل دفعت ثمنا باهظا في : عض االخطاء االستراتيجية على كتف شليط، وخلص الى القولاصالح ب
الماضي، بسبب اخطاء عسكرية، اليوم نحن مطالبون ان نعيد الجندي الى بيته، بأي ثمن، وبالتالي فانا 

  .مع اخراج الصفقة مع حماس وانهاء هذا الملف، على حد قوله
  4/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  تل أبيب تشرع بحملة دبلوماسية دولية للحد من تسليح الجيش اللبناني .31

تعتزم تل أبيب شن حملة دبلوماسية دولية ترمي إلى الحد دون تقديم المساعدات للجيش اللبناني : الناصرة
 بين جيشي الطرفين على طول) 3/8(وتزويده باألسلحة، في أعقاب االشتباكات التي وقعت أمس الثالثاء 

  .الحدود اللبنانية مع األراضي الفلسطينية المحتلّة
وقد أوضح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن هذه الحملة تهدف إلى الضغط على كل من فرنسا 

، ذلك "بأحدث أنواع األسلحة"والواليات المتحدة األمريكية، للتوقّف عن تمويل الجيش اللبناني وتزويده 
ناصر حزب اهللا، إال أنه يستخدم هذه األسلحة إلطالق النار على جنود جيش للتصدي لع"أنها تمنحه إياها 
  .، على حد زعمه"الدفاع اإلسرائيلي

، أن اإلدارة األمريكية قد )4/8(العبرية، في عددها الصادر اليوم األربعاء / هآرتس/هذا وأفادت صحيفة 
ن دوالر لتسليح جيشها، فيما زودتها منحت الحكومة اللبنانية خالل العام الماضي، نحو أربعمائة مليو
  .فرنسا بكميات كبيرة من األسلحة والمعدات القتالية، وفق الصحيفة

في بيروت، بعدم تحمل " اليونيفيل"من جهة أخرى، اتّهمت الصحيفة اإلسرائيلية قوات حفظ السالم الدولية 
مدعيةً أن القوات اللبنانية أقدمت على ، "وقف القصف اللبناني باتجاه إسرائيل"المسؤولية أو التحرك لـ 

وقفت موقف "إطالق النار على الحدود الشمالية لألراضي الفلسطينية في حين أن القوات الدولية 
  ".المتفرج

  4/8/2010قدس برس، 
  

   مستوطنة144في  يمونيق الضفة في مستوطن مليون نصف من أكثر .32
اإلحصاء، أمس، إن عدد المستوطنات في الضفة قالت عال عوض، القائم بأعمال رئيس جهاز : القدس

 26 مستوطنة، حيث كان أكثرها في محافظة القدس، بواقع 144، بلغ 2009الغربية، في نهاية العام 
 24، ثم محافظة رام اهللا والبيرة، حيث يوجد فيها "إسرائيل" مستوطنة تم ضمها إلى 16مستوطنة، منها 

إلحصائي السنوي حول المستوطنات في األراضي الفلسطينية للعام وأشارت في نتائج التقرير ا .مستوطنة
، بلغ 2009 التقديرات تشير إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية في نهاية العام أن، إلى 2009

، أي بنسبة نمو مقدارها 2008 مستوطن في نهاية العام 500,670  مستوطن، مقارنة بـ517,774
 -1972 مرة خالل السنوات 40توطنين في الضفة الغربية تضاعف أكثر من ، مبينة أن عدد المس3.4%

2009.  
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وذكرت أن البيانات تشير إلى أن معظم المستوطنين يتركزون في محافظة القدس، حيث بلغت نسبتهم 
 في 201,273  مستوطن منهم267,325 من مجموع المستوطنين في الضفة الغربية بواقع% 52حوالي 

، يلي ذلك عدد المستوطنين في محافظة رام اهللا )1967 سنةالذي ضمته إسرائيل ) (J1(منطقة القدس 
 31,404(، ومحافظة سلفيت )مستوطن 57,325(ومحافظة بيت لحم )  مستوطن92,625(والبيرة 
  ).مستوطن 1,340(، أما أقل المحافظات من حيث عدد المستوطنين فهي محافظة طوباس )مستوطن

  4/8/2010 رام اهللا، األيام،
  

  التهويد من مسيحية آثار حماية العالم كنائس يناشد حنا اهللا عطا .33
 العالمية الكنائس حنا اهللا عطا. د القدس بطريركية في سبسطية مطران دعا: حمدان منتصر - اهللا رام

 المهجرة الفلسطينية القرية في المسيحية المعالم طمس مواصلة من" إسرائيل "منع أجل من العاجل للتدخل
 يرافقه األرثوذكس للروم سبسطية أساقفة رئيس حنا اهللا عطا وقام. المحتلة القدس غرب كارم ينع

 بالطمس المهددة المسيحية اآلثار مواقع معاينة بهدف للبلدة ميدانية بزيارة ناصر يوسف قيس المحامي
 الكنائس كل إلى عاجالً نداء التاريخية كارم عين بلدة قلب ومن حنا وجهو. االحتالل سلطات قبل من

 سلطات منع بهدف وسواها القانونية اإلجراءات واتخاذ الملف، هذا متابعة بضرورة الكنسيين والرؤساء
 نطالب "وتابع. الديار هذه في والعريق المجيد تاريخنا إلى تشير التي اآلثار هذه فوق البناء من االحتالل
 ترتبط آلثار االستهداف هذا من محذراً اآلثار، هذه بحماية الكفيلة اإلجراءات باتخاذ المسيحي العالم
  .للميالد األولى األربعة القرون خالل المسيحي والحضور األولى الكنيسة بتاريخ

  4/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

   في القدس"الشيخ جراح"تهويد لمحاوالت : إخباري تقرير .34
كدت المؤسسة أالقدس المحتلة، حول حي الشيخ جراح وسط مدينة " مؤسسة المقدسي"في نشرة خاصة لـ

 الحي يتعرض لمحاوالت مسعورة لتهويده بعد السيطرة واالستيالء على عدد من منازل المواطنين أن
منت النشرة تعريف بحي وتض .الفلسطينيين في الحي بدعوى ملكية األراضي المقامة عليها المنازل

   .الشيخ جراح
كانت وما زالت ) سكوبس(دي الجوز ، وجبل المشارف وأكدت أن مناطق الشيخ جراح ، وسلوان ، ووا

هدفا للنشاطات االستيطانية الصهيونية منذ عهد االنتداب البريطاني حينما بدأت المجموعات الصهيونية 
، باإلضافة إلى النشاطات 1925عام ) سكوبس(ببناء مجمع الجامعة العبرية على جبل المشارف 

 "مستوطنو صهيون" سيطرت جمعية 1999وقالت إنه ومنذ العام . االستعمارية المرتبطة بتلك المناطق
  . منازل فلسطينية6بشكل غير قانوني ومخالف للقوانين واألعراف الدولية على 

واستعرضت النشرة، أهم معالم حي الشيخ جراح المهددة بالتهويد من قبل الجمعيات االستيطانية وسلطات 
األساسي وراء الخطة اإلسرائيلية هو الرغبة في إقامة الربط وأوضحت النشرة أن الدافع . االحتالل

 "الصديق شمعون" بين مبنى الحكومة اإلسرائيلية شمال مبنى فندق شبرد، ومنطقة "المطلوب"العمراني 
  .إلى الجنوب

  4/8/2010الدستور، عمان، 
  

   بسلوان واالحتالل يبعد طفلين عنهامواجهات .35
 مواجهات متقطعة في بلدة سلوان بالقدس 3/8/2010دلعت الثالثاء ان:  محمد القيق–القدس المحتلة 

 بين أهالي البلدة وعناصر شرطة االحتالل، وقال مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام ،المحتلة
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إن عناصر معززة من شرطة االحتالل اقتحمت منطقة بئر أيوب بالقرب من ": "فلسطين أون الين"لـ
  ". تفزاز األهالي الذين تصدوا لهم بالحجارة والزجاجات الفارغةحي البستان وقامت باس

 16(وفي السياق ذاته أصدرت المحكمة المركزية اإلسرائيلية قراراً بإبعاد الطفلين الشقيقين جالل شقير 
االحتالل كان اعتقل الطفلين "وذكر صيام أن . عن بلدة سلوان، دون تحديد المدة)  عاما14(ويحيى ) عاما
 الماضي بتهمة رشق الجنود والمستوطنين بالحجارة خالل إحدى عمليات االقتحام يوليو/  تموز15في 

  ".أن تستهدف األطفال) إسرائيل(للبلدة، ولكنها سياسة عامة لدى 
  3/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   النواب المقدسيين يسلمون رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدةأهالي .36

 قام أهالي النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق صباح الثالثاء : محسنعهود -السبيل 
  . باالعتصام أمام مقر األمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة03/08/2010

من جانبه أكد النائب المهدد باإلبعاد أحمد عطون من مقر اعتصامه بالصليب األحمر في القدس المحتلة 
ية لضمائر العالم اإلنساني الذي يدعي التمدن والتحضر، ويقبل بالرضوخ أن هذه الرسالة مناشدة ح

للعنصرية والهمجية الصهيونية، وبأن يكون طرفاً في ظلم الشعب الفلسطيني، وتشتيت شمل عائالته، 
  .وتقطيع أوصالها خدمةً لألطماع الصهيونية الفاشية التي تعدت في وحشيتها ظلم النازية والفاشية

فال النواب وزوجاتهم وآباؤهم وأمهاتهم، باإلضافة لشخصيات اعتبارية ووطنية، في وقد تجمع أط
مقدمتهم حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح أمام مقر األمم المتحدة الكائن في جبل 

الخاص المكبر، وقاموا بتسليم رسالة موجهة إلى األمين العام لألمم المتحدة للمستشارة القانونية للممثل 
  .لألمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت سري

وقد قامت الطفلة آسية خالد أبو عرفة نيابة عن عائالت النواب والوزير بتسليم الرسالة الموجهة إلى 
  . النواباألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، والتي تطالبه بالتدخل الفوري والعاجل إلنهاء معاناة
  4/8/2010، السبيل، عمان

  
   يداهم النقب ويهدم عشرات المنازللالحت االجيش .37

 داهمت قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي معززة بالجرافات والوحدات: عالء المشهراوي، وكاالت
، وشرعت بهدم عشرات 1948الخاصة أمس عدة قرى في منطقة النقب جنوب األراضي المحتلة عام 

وقامت الجرافات اإلسرائيلية بعملية الهدم في منطقة ديمونا وقرية . تشريد عدد كبير من السكانالمنازل و
ومن المقرر أن تستمر الجرافات باجتياح العديد من القرى غير المعترف . السر وأبو صلب والهواشلة

ل، وذلك لهدم  التابعة لوزارة داخلية االحتال"دائرة أراضي إسرائيل"بها في النقب، وفق مصادر في 
  .المزيد من المنازل وإزالة الخيام

  4/8/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

   يعتقل فلسطينيين بالضفةاالحتالل .38
 اعتقلت فلسطينيين من الخليل وبيت إنها قالت قوات االحتالل اإلسرائيلي : كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

  .لحم ونابلس ورام اهللا
 .48 عامال فلسطينيا في مدينة طبريا داخل فلسطين عام 17تالل في ذات السياق اعتقلت قوات االحو

 اعتقلوا العمال بعد اقتحام أماكن "حرس الحدود"وقالت إذاعة االحتالل أن قوات من شرطة االحتالل و
  .سكنهم القريبة من أعمالهم، وجميعهم من سكان الضفة الغربية

  4/8/2010الرأي، عمان، 
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  "المقاتل غير الشرعي" أسرى بموجب قانون سبعةتجز االحتالل ال يزال يح: غزة .39
 أسرى 7أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى أن قوات االحتالل ال تزال تحتجز في سجونها : غزة

، وذلك بعد إطالق سراح أحد "المقاتل غير الشرعي"من قطاع غزة تحت القانون الذي يعرف باسم 
  .المحتجزين بموجب هذا القانون

حمدان عبد اهللا . وضح رياض األشقر المدير اإلعالمي باللجنة، أن االحتالل أطلق سراح األسير دوأ
 المحاضر في الجامعة اإلسالمية، والذي اختطف من منزله خالل الحرب على غزة، واتهم ،الصوفي

، ومكث "رعيالمقاتل غير الش"، وحول إلى االحتجاز بموجب قانون "التنظيمات اإلرهابية"حينها بمساعدة 
  .في سجون االحتالل عاماً ونصف العام

  4/8/2010 رام اهللا، األيام،
  

   السجون تساومهموإدارة "االستغالل االقتصادي" من اإلسرائيليةأسرى يشتكون للمحاكم  .40
 المحاكم إلى من المعتقلين داخل سجون االحتالل تقدموا بشكاوى  عدداًإن األسرى قالت وزارة :رام اهللا
 إدارة إن أمسوقال تقرير صادر عن الوزارة يوم  . والمعيشيةاإلنسانية تتعلق بحقوقهم ليةاإلسرائي

 السجون إدارة أن التقرير  وأضاف. الذين تقدموا بالشكاوىاألسرى مساومات مع إجراءالسجون تحاول 
ما استمروا  إذا آخر وفرض عقوبات عليهم كالمنع من الزيارة والكنتين إلى بنقلهم من سجن األسرىتهدد 

  .في رفع الشكاوى
  4/8/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   النقب يعانون األمرينأسرى .41

وجه األسرى الفلسطينيون في سجن النقب رسالة إلى الهيئات والشخصيات الفاعلة في مجال األسرى 
مع ارتفاع درجة  وحقوق اإلنسان طالبوهم فيها بالتدخل لوقف األوضاع الصعبة التي يعيشونها، وتحديداً

جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن مدير دائرة  .الحرارة التي تسببت في إصابتهم بأمراض عديدة
اإلحصاء بوزارة األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية ناصر الفراونة الذي أكد أن األوضاع 

 الحياة البشرية المعيشية والصحية في معتقل النقب الصحراوي لم تعد تطاق، في ظل غياب مقومات
 لطبيعة المناخ الصحراوي وما تسببه للمعتقلين من األساسية وسوء األحوال الجوية صيفا شتاء، نظراً
  .أعراض صحية يزيد من حدتها سوء الرعاية الطبية

  3/8/2010نت، .موقع الجزيرة
  

  يوليو/  فلسطيني في الخليل خالل شهر تموز100 االحتالل اعتقل: نادي األسير .42
 يوليو الماضي في / قالت نادي األسير الفلسطيني إن قوات االحتالل اعتقلت خالل شهر تموز:لالخلي

وأوضح أمجد النجار، مدير نادي األسير الفلسطيني في مدينة الخليل، أن  .محافظة الخليل مائة فلسطيني
تم تحويل أحد عشر من بين المعتقلين اثنى عشر مريضاً وتسعة عشر طفالً واثنين وأربعين طالباً، فيما 

  .أسيراً لالعتقال اإلداري
  3/8/2010قدس برس، 

  
  رغم تدهور صحته" ريمون" السجون اإلسرائيلية تنقل جريحاً إلى سجن إدارة .43
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إلى سجن )  عاما19ً(اإلسرائيلي األسير الجريح أحمد عصفور " بئر السبع" نقلت إدارة سجن :غزة
ت والدة األسير عن بالغ قلقها على حياة ابنها األسير وأعرب .دون مبرر أو معرفة األسباب" ريمون"

الجريح، نظراً لسوء وضعه الصحي، وعن خوفها من عملية التنقل له والتي قد تؤثر على حياته جراء 
وأوضحت أن أبنها األسير أحمد أبلغها خالل رسالة وصلتها عبر  .صعوبة النقل وسوء طريقة النقل
يخرج منها صديد ويشعر بالخوف الشديد من جراء إهمال إدارة السجن الصليب األحمر أن يده المصابة 

  .له ولوضعه الصحي الحرج
  3/8/2010قدس برس، 

  
   يمنع سفر مرضى العظام واألعصاب عبر بيت حانوناالحتالل .44

 قرر االحتالل اإلسرائيلي منع مرضى العظام واألعصاب في قطاع غزة من السفر عبر معبر بيت :غزة
يونيو / حزيران في مستشفيات الضفة الغربية، واإلسرائيلية، منذ افتتاح معبر رفح بداية حانون للعالج

أمس اإلجراء اإلسرائيلي، مؤكدة أنه انتهاك فاضح  واستنكرت وزارة الصحة بغزة في بيان لها .الماضي
الج في أي لحقوق اإلنسان الفلسطيني بحقه المباح وفق كافة القوانين والتشريعات في الحصول على الع

  .وقت وفي أي مكان وتحت أي ظرف
  4/8/2010، السبيل، عمان

  
  يطالب بالتدخّل لوقف االعتداءات اإلسرائيلية ضد غزة"  للحق الفلسطينيالتجمع" .45

، المجتمع الدولي بالتدخّل العاجل لوقف االعتداءات "التجمع للحق الفلسطيني" طالب مركز :دمشق
مواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبراً أن قيام قوات االحتالل بشن اإلسرائيلية المتكررة بحق ال

 رة على القطاع يعدة متكروقال المركز، في بيان  ".انتهاكاً فاضحاً للقوانين والمواثيق الدولية"غارات جوي
 لحق إن هذه الغارات الجوية تعد انتهاكاً فاضحاً"، )2/8(نسخة عنه يوم اإلثنين " قدس برس"وصل 

اإلنسان في الحياة والعيش بأمن وأمان، ولحرية التفكير واالعتقاد السياسي، ولحقّه في حماية ممتلكاته 
  ".الخاصة والحفاظ عليها، وهي الحقوق التي كفلتها القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية

  3/8/2010قدس برس، 
  

  ات بيروت وطرابلستكريم لطالب مخيم: لبنان .46
في الشهادات الرسمية من نجحوا  طالب فلسطيني 400أكثر من  ب الديمقراطي الفلسطينيالشباكرم 

.  بيروتقاعة المركز الثقافي التابع لبلدية الغبيري في في احتفال نظمته في مختلف مخيمات بيروت
في  سعيد الخنساء، مسؤول الجبهة الديموقراطية أبوحضر التكريم راعي االحتفال رئيس بلدية الغبيري 

 محمد خالد، رئيس اتحاد الشباب يوسف احمد، وممثلون لألونروالبنان علي فيصل، ممثل المدير العام 
 والمنظمات األهلية الفلسطينية واللبنانية ومدراء ومعلمو المدارس وممثلو المؤسسات األحزابعن 

  . الطالبية وشخصيات فلسطينية ولبنانية وحشد كبير من أولياء أمور الطالب
 أقامت الرابطة االجتماعية ألهالي قرية الضاهرية الفلسطينية المحتلة حفل تكريم لطالب السياق،وفي 

مخيمي البداوي والبارد المتفوقين في الشهادات الرسمية والمدرسية، وذلك في قاعة جمعية الكشافة 
  .  وأهالي الطالبوالمرشدات الفلسطينية في مخيم البداوي، بحضور ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية

  4/8/2010السفير، بيروت، 
  

  األولى بغزة" طيور الجنة" ألف فلسطيني يحضرون حفلة أربعون .47
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ب فلسطين في مدينة غزة وجنباته بعشرات اآلالف من الفلسطينيين ع اكتظ مل: عبد الغني الشامي- غزة
 والذي يصل ألول مرة إلى 3/8مساء الثالثاء " طيور الجنة"الذين قدموا إليه لحضور أول حفلة لفريق 

 ألف مشارك بخالف الذين ظلوا 40وقدرت مصادر محلية الحضور بحوالي  .األراضي الفلسطينية
خارج المعلب ولم يتمكنوا من الدخول بسبب الزحام الشديد، في حين أن أعدادا كبيرة من المواطنين 

  .غادرت المكان بسبب الزحام
إن هذه أكبر حفلة تحيها فرقة طيور الجنة في تاريخها، : "خالد مقدادوفي بداية الحفلة قال مدير الفرقة 

وأعرب عن سعادته لهذا الحضور الكبير ولوصوله إلى غزة، ". وأنه يرى أول الحضور وال يرون آخره
  ".جئنا لنرسم البسمة على شفاه أطفال غزة: "قائالً

  4/8/2010قدس برس، 
  

  لسيادة لبناني تدين الخرق االسرائيل األردنيةالحكومة .48
 وطالبت بضرورة احترامـه ورفـضت اي        1701أدانت الحكومة األردنية الخروقات اإلسرائيلية للقرار       

 هاتفي من نظيـره اللبنـاني سـعد         ل اتصا  في وعبر رئيس الوزراء سمير الرفاعي    . انتهاك لسيادة لبنان  
  . »لألشقاء في لبنان ورفضه لالعتداءات عليه«الحريري عن دعم األردن 

 4/8/2010، السفير، بيروت
  

  "مدرستي فلسطين" لدعم "المرأة العربية" دوالر جمعتها شبكة مليون .49
التي أطلقتها جاللة الملكة رانيـا العبـداهللا فـي      » مدرستي فلسطين «ضمن دعمها لمبادرة    : الرأي–عمان

مدرسـتي  «م  نيسان الماضي، جمعت شبكة المرأة العربية أكثر من مليون دوالر خالل ثالثة أشهر لـدع              
  .وبرامجها في مدارس القدس الشرقية» فلسطين

وقامت سيدات الشبكة في كل من البحرين والكويت وعمان وفلسطين وأبو ظبي بتنظيم مجموعـة مـن                 
   .مبالغ لتقديمها ألقرانهم في فلسطين الالبرامج واألنشطة لجمع 

  .والمغرب مع بدء العام الدراسي الجديدوستبدأ شبكة المرأة العربية بتنظيم نشاطات في كل من السعودية 
–The Sandwich Swap ، بيعت نسخة موقعة من كتاب جاللة الملكة رانيا العبداهللا في البحـرين كما

  .»مدرستي فلسطين« ألف دوالر لدعم 21بمبلغ ) مبادلة الشطائر(
  .خالل شهر رمضان المبارك» مدرستي فلسطين«هذا وستقيم الشبكة مجموعة من األنشطة الخيرية لدعم 

وتم اعداد فيلم قصير بصوت جاللة الملكة رانيا العبداهللا يظهر صوراً لمجموعة مـن المـدارس التـي                  
ت التي تواجهها   ، روت جاللتها خالله قصة معاناة الطلبة والطالبات والتحديا        »مدرستي فلسطين «تشملها  

  .مدارس القدس الشرقية
، أو بإرسال رسالة الكترونيـة      00962797990000: ويمكن االنضمام للشبكة من خالل االتصال على      

 صـفحة    org.madrasati.www:  للمزيد من المعلومات الرجـاء زيـارة       org.madrasati@wnetwork: إلى
ــسطين« ــتي فل ــع » مدرس ــى موق ــيس «عل ــف Madrasati/pages/com.facebook.www://http- »وكب

114607795234289/alestine276664/0118ي رقم البنك العربي، حساب إقليم:  للمساهمة  
 4/8/2010، الرأي، عمان

 
   تُصدر أولى شحنات الزيوت المعدنية الى فلسطين"المصفاة "شركة .50

قال الرئيس التنفيذي في شركة مصفاة البترول األردنية المهندس عبد الكريم العالوين انه             :  بترا –عمان  
 زيـوت جـوبترول، الـى الـسوق         تم تصدير الشحنة األولى من منتجات الشركة من الزيوت المعدنية،         

وبين المهندس العالوين أن هذه الشحنة تحتوي على عدة أصناف من زيوت جوبترول والتي              .  الفلسطينية
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 100حيث أنها مصنعة من زيوت بكر بنـسبة         "تفي بآخر متطلبات ومواصفات صانعي اآلليات العالمية        
  .ل العالمية المنتجة للزيوت المعدنية بالمئة غير معاد تكريرها ومستوردة من اكبر مصافي شركة ش

وأشار الى انه قد تم تجربة هذه األصناف من قبل التجار في فلسطين لدى زيارتهم للمملكة ومـن ابـرز           
  وزيوت السينتاتيك    40/ش15 ، وزيت عمون عيار      50/ش20 عيار   2000هذه األنواع، زيت بيرفكت     

  .3 -والهايدروليك وناقل الحركة األوتوماتيكي
  4/8/2010، رأي، عمانال

  
  بقطع يدها إذا امتدت على الجيش اللبناني" إسرائيل" يهدد نصراهللا .51

 للقـوات    اللبنـاني  السيد حسن نصراهللا مساء أمـس بتـصدي الجـيش         " حزب اهللا " األمين العام ل   أشاد
أي يـد    بقطع   نصر اهللا هدد  و". تواضع االمكانات "على رغم   ، في بلدة العديسة جنوب لبنان،       االسرائيلية

وتحدث نصر اهللا عن االشتباك،     . على الجيش " إسرائيل"تمتد إلى الجيش اللبناني في أي مكان تعتدي فيه          
وضعت المقاومة نفسها بتصرف الجيش الـذي كـان         "وأضاف  " . واجه بشجاعة وثبات  "وقال إن الجيش    

ا برئيس الجمهوريـة    يتولى المواجهة واتصل حزب اهللا بقائد الجيش وقال له نحن بتصرفكم، كما اتصلن            
  " .ورئيس الحكومة

لبنـان سـيواجه أي     " . . اإلسرائيلي"اليوم كانت الرسالة اللبنانية المضرجة بالدماء واضحة للعدو         "وقال  
ال يخاف مواجهتكم والجيش يتصدى لكم وهو في        . . عدوان على أرضه المقدسة وسيواجه بكل شجاعة        

من خـالل تحميلهـا الجـيش       "بالوقاحة  " إسرائيل"ووصف  . " هذا جيش قاتل بشجاعة وبسالة    . . العراء  
  " .جاهزة ومتكاملة مع الجيش"وقال إن المقاومة . اللبناني المسؤولية عما حصل أمس في الجنوب 

  4/8/2010السفير، بيروت، 
 

   باغتيال الحريري"إسرائيل"وعد بتقديم أدلة تدين  نصراهللا .52
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريـري عـام        اتهم نصر اهللا إسرائيل بالضلوع في عملية        

2005.  
معطيات ستفتح آفاقا مهمة فـي      "وأوضح أنه سيقدم في المؤتمر الصحفي المقرر أن يعقده االثنين المقبل            

  ".التحقيق وفي الوصول إلى الحقيقة في الحد األدنى
مل لشهور وسـنوات علـى األرشـيف        لقد بذل الحزب من جانبه جهدا كبيرا وع        ":وقال حسن نصر اهللا   

  ".سيقدم معطيات ومؤشرات تفيد بتورط إسرائيل"وكشف عن أنه " المتوفر للمقاومة
سأعرضها بالوثائق واألرقام، وسأضطر ألول مرة أن أكـشف أحـد           "وذكر نصر اهللا أن هذه المعطيات       

مية في لبنان إلثبات صـدقيه      األسرار المهمة جدا إلحدى أهم العمليات النوعية في تاريخ المقاومة اإلسال          
  ".المعلومات التي سأعرضها عليكم

ودعا الحكومة اللبنانية إلى تشكيل لجنة تعمل من جانبها على البحث في معطيات اغتيال الحريري مبديا                
  .استعداد المقاومة للتعاون مع أي جهة لبنانية

  4/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة
  

  الفلسطينيين مع الوزير حرب والنائب غانم  ئين يبحث أوضاع الالجالسنيورة .53
بحث رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أمس، مع كل من وزير العمل بطـرس حـرب                  
ورئيس لجنة اإلدارة والعدل النائب روبير غانم شؤون العمل والالجئين الفلسطينيين بحضور عـدد مـن          

وكان . وع القانون الخاص بالحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيين      وتركز البحث على توحيد مشر     . الخبراء
  .  السنيورة قد ترأس أمس األول اجتماعا لكتلة الرابع عشر من آذار تناولت الموضوع ذاته
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  سرائيليلالشتباك بين الجيشين اللبناني واإل" قلق عميق"عبر عن ت  الدوليةالمواقف . 54
مـن  " قلقه العميـق  "عبر مجلس األمن عن     : ت الوكاال –  علي بردى  ،هشام ملحم  –ويورك  ني ،واشنطن

االشتباكات التي حصلت بين الجيشين اللبناني واالسرائيلي في محاذاة الخط االزرق، داعياً الطرفين الى               
ـ   1701التزام القرار    ، واالمتناع عن أي تـصعيد آخـر      " أقصى درجات ضبط النفس   " بكليته والتحلي ب

الجراء تحقيقات ميدانيـة لمعرفـة      " اليونيفيل"واالفساح في المجال للقوة الموقتة لالمم المتحدة في لبنان          
  ".ضبط النفس"كما حضت واشنطن وباريس واالتحاد االوروبي على . مالبسات الحادث على األرض

ء المجلـس الـى     واتخذ مجلس األمن موقفه هذا عقب جلسة طارئة طلبها لبنان، واستمع خاللها أعـضا             
 مون لعمليات حفظ الـسالم أالن لـو روا          -إحاطة عاجلة من وكيل األمين العام لالمم المتحدة بان كي           

الجنرال ألبرتو أسارتا كويفاس الموجود حالياً في نيويورك، في حضور رؤساء البعثات            " اليونيفيل"وقائد  
  . األمين العام نيكوالس هايسوم األعضاء في المجلس وكبير مستشاري15الديبلوماسية للدول الـ

أبلغ أعضاء المجلـس أن     "من مصادر ديبلوماسية شاركت في جلسة المجلس أن لو روا           " النهار"وعلمت  
، موضحاً أنه عقب اإلشتباك األول، تمكنت اليونيفيل من التوصل الـى وقـف              "المعلومات ال تزال أولية   

والتزم ... صلت اطالق النار في اتجاه األراضي اللبنانية      للنار التزمه الجانب اللبناني، غير أن اسرائيل وا       
ما حصل هو الحادث األخطر منـذ وقـف         "والحظ أن   ". الطرفان وقف النار الثاني الذي رتبته اليونيفيل      

  ".2006 لعام 1701األعمال العدائية بين لبنان واسرائيل بموجب القرار 
من جراء العنـف الـذي شـهدته منطقـة الحـدود            قلقها العميق   "وفي واشنطن أبدت الواليات المتحدة      

، وسارعت الى االتصال بلبنان واسرائيل وباالمم المتحدة لمعرفة الحقائق ولتكوين           " اللبنانية -االسرائيلية  
  .صورة متكاملة عن الظروف التي ادت الى االشتباكات

وع خـسائر بـشرية،     وبعدما صرح الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي بان حكومته تأسف لوق           
نحض الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفادي التصعيد وصون وقـف النـار                : "قال

  " .آخر ما نريده هو ان يتوسع هذا الحادث الى شيء أكبر: "واضاف". الساري المفعول اآلن
لبنانيـة  وسارع المسؤولون في وزارة الخارجية ومجلس االمن القـومي الـى االتـصال بالـسفارتين ال               

واالسرائيلية في واشنطن، كما أجرت السفارتان االميركيتان في بيروت وتل ابيـب اتـصاالت مماثلـة                
  .لمعرفة التطورات التي ادت الى االشتباكات ولحض الطرفين على وقف النار واحتواء القتال

بحـس  ادعـو الطـرفين الـى التحلـي     :" في باريس، صرح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير          و
وقـال ان فرنـسا     ". 1701المسؤولية واحترام الخط االزرق احتراماً كامالً تطبيقا لقرار مجلس االمـن            

تنتظر إيضاحات عن هذا الحادث من اليونيفيل للتمكن من تحديـد المـسؤوليات واتخـاذ االجـراءات                 "
نيكـوال سـاركوزي    وقالت مصادر ديبلوماسية فرنسية، بعد االتصاالت التي أجراها الرئيس          ". المناسبة

انه على رغم القلق الذي تعبر عنه باريس، فإن الوضـع علـى الحـدود               "وكوشنير مع لبنان واسرائيل،     
 االسرائيلية ال يزال تحت السيطرة، وال تخشى باريس ان تؤدي هذه الحوادث فـي المـستقبل                 -اللبنانية  

، ألنه ليس مـن     2006ل عام   المنظور الى اشعال حرب جديدة بين لبنان واسرائيل على غرار ما حص           
  ".مصلحة أحد

: في بروكسيل، قالت الممثلة العليا لالتحاد االوروبي للشؤون الخارجية والسياسة االمنية كاثرين آشتون            و
 االسرائيلية، وأحـض االطـراف      -اود ان اعرب عن قلقي الشديد من تبادل النار عبر الحدود اللبنانية             "

يجب اتخاذ خطوات عاجلة على جـانبي       : "وأضافت". ضبط النفس المعنيين على ممارسة اقصى درجات      
  ".الحدود لمنع اي تصعيد للتوتر او اي شكل من اشكال تصاعد العنف
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 محور المقاومة على  تحذّر من عدوان إسرائيلي" الدولية األزماتمجموعة"  .55
ل احتمال حصول حرب في المنطقـة، بعنـوان         أصدرت مجموعة االزمات الدولية تقريرا جديدا لها حو       

  ، "إسرائيل ومحور المقاومة: طبول الحرب"
ويعتبر التقرير، أن أياً من الالعبين ذوي الـصلة         . ويتضمن مجموعة توصيات لمواجهة نشوب مواجهة     

ـ "، وسوريا وإيران، ال يحبذ احتمال المواجهـة،         "حزب اهللا "المباشرة بهذا األمر، أي إسرائيل، و      الي وبالت
غير أنه أكـد أن الجـذور       . "فإنهم جميعاً، في الوقت الحاضر، عازمون على البقاء على أهبة االستعداد          

السياسية لألزمة تظل دون معالجة، وتبقى الديناميات المحركة لها عرضة لالنفجار وال يمكـن اسـتبعاد                
  . حدوث خطأ في الحسابات

إن إسرائيل سـترغب بتوجيـه ضـربة قويـة          وتوقعت مجموعة االزمات أنه في حال نشوب صراع، ف        
الحكومة اللبنانية التـي بـات      " و "حزب اهللا "، ولن تميز بين     2006وسريعة تحاشياً لتكرار سيناريو العام      

الهـدف  "؛ كما يطرح التقرير احتمـال أن تـستهدف سـوريا، ألنهـا              "الحزب يشكل جزءاً رئيسياً منها    
  . "األضعف

ـ ويرى معدو التقرير أن المكانة ا      عامل كبح إضـافي، حيـث      " على الساحة اللبنانية     "حزب اهللا "لمعززة ل
الحكومـة  "، مـضيفين أن     "تمنعه من اإلقدام على أية مبادرات من شأنها تعريض هذه المكاسب للخطـر            

اإلسرائيلية الحالية، ورغم سمعتها، تبدو أقل رغبة هذه المرة باتخاذ المخاطرة التي أقدمت عليها سابقتها               
وعلى نحو مماثل، رأت مجموعـة االزمـات أن         . "سطية مرتين في الشروع في أعمال عدائية      األكثر و 

بعيداً عن الحلم الذي راود سلفه في الماضي بنشوء شرق أوسط جديد،            "الرئيس األميركي باراك أوباما، و    
دة فـي   فإنه ال يرغب في نشوب حرب تهدد جهوده السلمية ومحاوالته الستعادة مصداقية الواليات المتح             

  . "المنطقة
لكن التقرير يورد انه تحت سطح التهدئة، تتصاعد التوترات دون توفر صمام أمان واضح، ويفيد بانـه                 

 اللبنانية العاملة بمشاركة أميركيـة،      –على عكس التسعينيات، عندما كانت مجموعة المراقبة اإلسرائيلية         "
اف وحداً أدنى من االلتزام بقواعد متفـق        وفرنسية وسورية تضمن شكالً من أشكال التواصل بين األطر        

عليها للعبة، وعندما كانت الواليات المتحدة وسوريا منخرطتين في حوار مكثف، فإن ثمة غياباً اليوم ألية              
وفي هذه األثنـاء،    . "صيغة فعالة للتواصل وهذا ما يترك مجاالً واسعاً لسوء الفهم والتصورات الخاطئة           

  . ة عناصرها التجسس واالغتياالت وتشكل بديالً لمواجهة مفتوحةتستعر بحسب التقرير حرب سري
  : وفي االتي التوصيات التي قدمها التقرير

  : إلى اإلدارة األميركية
 – تكثيف الجهود، بما في ذلك على المستوى الرئاسي، إلعادة إطالق مفاوضات السالم اإلسـرائيلية                -1

 الفلـسطينية، وإقنـاع رئـيس       –موازاة المفاوضات اإلسرائيلية     اللبنانية ب  –السورية، وتالياً اإلسرائيلية    
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة التأكيد على االلتزام الذي عبر عنه زعماء إسرائيليون سابقون              

  .  على افتراض تلبية جميع االحتياجات اإلسرائيلية األخرى1967باالنسحاب الكامل إلى حدود العام 
وار مستدام ورفيع المستوى مع سوريا يهدف إلى تحديد مسار واضح وذي مصداقية نحـو                إطالق ح  -2

  . تحسين العالقات الثنائية ودور إقليمي فاعل لسوريا في أعقاب التوصل إلى اتفاق سالم
حـزب  " الضغط على سوريا، في إطار مفاوضات السالم المستأنفة، لوقف عمليات نقل األسلحة إلى               -3
  . سرائيل للتوقف عن انتهاك السيادة اللبنانية، وعلى إ"اهللا

  : إلى االمانة العامة لألمم المتحدة
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 مطالبة األمين العام بمراجعة البعثات والمكاتب المختلفة التي تتعامل مع لبنان وقضية الـسالم فـي                 -4
  . الشرق األوسط، بهدف تطوير سياسة أكثر شموالً واتساقاً وتعزيز التنسيق في ما بينها

 في مكتب المنـسق     1701 النظر، في هذه األثناء، بتفعيل مهمة تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم              -5
  . الخاص، من خالل انخراط فعال مع مختلف األطراف

  : إلى األمم المتحدة وحكومتي إسرائيل ولبنان
حقيق، وذلك بالقيـام    ، والتركيز على األهداف األكثر قابلية للت      1701 استعادة الزخم نحو تنفيذ القرار       -6

  : بما يلي
 الشروع في نقاشات للتوصل إلى تسوية موضوع قرية الغجر، تنسحب إسرائيل بموجبها من الجـزء                -أ

  . ، وتتولى اليونيفيل السيطرة، مع وجود للجيش اللبناني)اللبناني(الشمالي 
قف رسمي إلطـالق   استعمال تلك النقاشات إلطالق مفاوضات حول الشروط الالزمة للتوصل إلى و        -ب

  . النار
  : إلى البلدان المشاركة في قوات اليونيفيل، وخصوصاً األوروبية منها

  .  إعادة تأكيد التزامها بالمحافظة على المستوى الحالي لقواتها-7
ـ            -8  في المناطق الواقعة    "حزب اهللا " اتباع سياسة تسيير دوريات فعالة من أجل منع أي وجود ظاهري ل

  .  وفي نفس الوقت بذل الجهود للتواصل مع السكان المدنيينتحت مسؤوليتها،
 وإدانتها علناً واتخاذ اإلجراءات المناسـبة ضـدها، خـصوصاً           1701 التحقيق في انتهاكات القرار      -9

  .  باألسلحة وانتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية"حزب اهللا"محاوالت إعادة تزويد 
  :  المتحدة، وفرنسا، وتركيا، وإسرائيل، وسورية ولبنانإلى األمم المتحدة وحكومات الواليات

 النظر في تأسيس مجموعة اتصال أو، بدالً من ذلك، آليات تشاورية أقل رسمية، لمناقـشة تنفيـذ                  -10
  :  ومعالجة النقاط الملتهبة والتركيز على ما يلي1701القرار 

  . ال استفزازية التزام األطراف المعنية باالمتناع عن إصدار تصريحات وأعم-أ
 وضع حد للتهديدات الضمنية أو الصريحة بإلحاق األذى بالمدنيين أو بتخريب البنية التحتية المدنيـة                -ب

  . في أي حرب مستقبلية
  .  وضع حد لالغتياالت-ج
  .  التدخل الفوري في حال وقوع أعمال عنف من أجل نزع فتيل األزمة-د

  : "حزب اهللا"إلى الحكومة اللبنانية و
 بذل كل جهد ممكن لمنع األعمال العدائية من قبل المواطنين المدنيين ضد موظفي وممتلكات األمم                -11

  . المتحدة
  : إلى الحكومة اللبنانية

  .  زيادة عدد القوات المنتشرة في الجنوب وتزويدها بالمزيد من العتاد والتدريب-12
4/8/2010، السفير، بيروت  

 
   تحت االحتاللمسلمين للقدس يجدد رفضه زيارة الاألزهرشيخ  .56

جدد شيخ األزهر الشيخ أحمد الطيب رفضه لقيام المسلمين بزيارات للقدس معلالً ذلك بأن المدينة تخضع                
تقديري أن زيارة القدس ال تحقق مصلحة للمسلمين ،         ": "آخر ساعة " مجلة   وقال في حوار مع   . لالحتالل  

إن :  شيخ األزهر رفضه بقولـه      وعلل " .لطات االحتالل وبإذن من س  " إسرائيلي"ألنها تتم في ظل احتالل      
وتساءل الطيب  . هي المتحكمة في من يزور القدس ومن ال يزورها، وفى عدد من يزورونها              " إسرائيل"
ال تسمح للشباب من أبناء القدس بالصالة في المسجد األقـصى، وإذا كانـت تمنـع                " إسرائيل"إذا كانت   "

من دخول القدس ومن الـصالة فـي المـسجد          " اإلسرائيلية"حملون الجنسية   المسلمين الفلسطينيين الذين ي   
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األقصى، فهل يتصور أن تسمح بتدفق العرب والمسلمين على القدس على النحو الذي يهدد مخططاتهـا                
لكل األسباب السابق بيانها أرى أن زيارة المسلمين والعرب للقدس في الوقت            "وأضاف  " . لتهويد القدس؟ 
قق مصلحة، ولما كان الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فإنني أرفض زيارة القدس تحت               الراهن ال تح  

  " . االحتالل
   3/8/2010مجلة آخر ساعة، مصر، 

  
   يبحث مع ميتشل في اتصال هاتفي ملف المفاوضات المباشرة موسىعمرو  .57

 عمرو موسى اتصاال هاتفيا من      تلقى األمين العام لجامعة الدول العربية      : أحمد ربيع -مراد فتحي -القاهرة
المبعوث األمريكي لعملية السالم بالشرق األوسط جورج ميتشل تم خاللها بحث المتطلبات الخاصة بتهيئة              

  .األجواء لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
 األمين العام بحـث مـع جـورج         وقال السفير هشام يوسف مدير مكتب األمين العام للجامعة العربية أن          

ميتشل خالل االتصال شكل الحراك العربي للتعامل مع المفاوضات المباشرة مشيراً إلى أنه مازالت هناك               
مشاورات ومازلنا في انتظار رد اإلدارة األمريكية على الرسالة التي أرسلت من جانب لجنـة مبـادرة                 

  . ا يوم الخميس الماضيالسالم العربية إلى الرئيس األمريكي باراك أوبام
وكشف السفير هشام يوسف في تصريحات للصحافيين بمقر الجامعة أمس أنه مـن المنتظـر أن يقـوم                  

وبالتالي المشاورات التي يتم إجراؤها في المرحلـة المقبلـة          .ميتشيل بزيارة للمنطقة في المستقبل القريب     
  .دمةستكون على درجة كبيرة من األهمية للتعرف على الخطوات القا

  4/8/2010، الشرق، الدوحة
  

   تحمل القاهرة مسؤولية إلغاء زيارة وفد برلماني لغزةدمشق .58
حمل مصدر مسؤول في مجلس الشعب السوري، أمس، إلغاء زيـارة رؤسـاء برلمانـات               : )آي.بي.يو(

عربية وإسالمية إلى قطاع غزة، إلى الجانب المصري، وأن الوفد السوري الذي زار القـاهرة تعـرض                 
وفداً من مجلس الشعب السوري قام بزيـارة        "وقال المصدر إن     .عاملة غير الئقة من الجانب المصري     لم

إلى القاهرة نهاية األسبوع الماضي والتقى مع مسؤولين في البرلمان المصري حيث تم االتفاق على القيام                
جيل الزيارة متحججـاً    قبل أن يعود الجانب المصري ويعلن بشكل مفاجئ عن تأ         ) أمس الثالثاء (بالزيارة  

  ".بأن السلطة الفلسطينية لم توافق على الزيارة
  4/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  "أسطول الحرية" حول ترحبان بقرار التحقيق الدولي" المؤتمر اإلسالمي" و" العربيةالجامعة" .59

و موسى،أمس،  وصف األمين العام لجامعة الدول العربية عمر       ): وكاالت(،  "الخليج "-عواصم، القاهرة   
. بأنها خطـوة إيجابيـة      " أسطول الحرية "إعالن األمم المتحدة عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث قافلة           

واعتبر موسى، في بيان، أن تشكيل اللجنة سيكون له أثر إيجابي في الوضع العام في الشرق األوسـط،                  
ولية وعربيـة واسـعة ومطالبـات       على سفن المساعدات قوبل بإدانات د     " اإلسرائيلي"خاصة أن العدوان    

  .على جريمتها " إسرائيل"بمحاسبة 
وقـال  . ورحب األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، أكمل الدين إحسان أوغلو، بتشكيل لجنة التحقيق             

تشكيل مثل هذه اللجنة الدولية يمثل خطوة في االتجاه الـصحيح نحـو تحمـل               "في بيان وزع أمس، إن      
أهمية وضرورة أن يجـرى     "وشدد على   " . مسؤولياته في تطبيق وحماية القانون الدولي     المجتمع الدولي ل  

  " .التحقيق بموضوعية وشفافية ونزاهة وفقا للمعايير الدولية
  4/8/2010، الخليج، الشارقة
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   بعد اطالق صواريخ على العقبة وإيالت المصري يمشط سيناءاألمن .60
مسؤول أمني مصري أن القوات األمنية المصرية تقـوم         أعلن  : )ا ف ب   (،   برهوم جرايسي  -عواصم  

في سيناء بعد إطالق صواريخ على إسرائيل واألردن، مؤكدة أنه ال يمكـن أن تكـون    " عملية تمشيط "بـ
وأضـاف المـسؤول    .هذه المنطقة الحساسة التي تخضع الجراءات أمنية مشددة استخدمت لهذا الهـدف           

بعد التعليقات االردنية قامت مصر بحملة تمشيط واسـعة فـي           "األمني المصري طالبا عدم كشف هويته       
ليست هناك أي مجموعة منظمة تعمل انطالقا من سيناء حيث األمن           "، إال أنه أكد أنه      "شبه جزيرة سيناء  

  ".مضمون بشكل كامل وأي نشاط مشبوه كان سيتم رصده
  4/8/2010، الغد، عمان

  
  ى الفلسطينيين تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول األسرالجزائر .61

أعلن عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري الممثل الشخـصي للـرئيس            : بوعالم غمراسة : الجزائر
تـشرين  ( في نهاية نـوفمبر      "مؤتمر دولي لمؤازرة األسرى الفلسطينيين    "عبد العزيز بوتفليقة، عن تنظيم      

 السياسي الجزائري حيال معاناة األسرى      ستبرز بقوة الموقف  "وقال إن التظاهرة المرتقبة     . المقبل) الثاني
  ."الفلسطينيين في سجون االحتالل الصهيوني

وقال بلخادم في لقاء مع صحافيين أمس بالعاصمة، إن الجزائر ستحتضن مؤتمرا حول ظروف األسرى               
.  في أن تحضره كـل الفـصائل الفلـسطينية         "أمله"الفلسطينيين بسجون االحتالل اإلسرائيلي، وعبر عن       

 خبيرا في القانون الدولي واإلنساني، مشيرا إلى أن         450 و 400ح بلخادم أنه يتوقع مشاركة ما بين        وأوض
يرغبون في حضور أسرى سابقين لالستماع إلى شهادتهم حـول فظاعـة ممارسـات            "منظمي التظاهرة   

  ."االحتالل في سجونه
ي ذكرى األسير الفلسطيني فـي      وذكر الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن المؤتمر سيعقد ف          

وشدد علـى أن المـؤتمر      .  نوفمبر المقبل  30 و 29 و 28 نوفمبر من كل سنة، وأعلن عن عقده أيام          29
  ."سيتجنب التحيز ألي طرف من األطراف الفلسطينية"

وأعلن بلخادم أمس عن تأسيس خلية تتولى التحضير للمؤتمر، ووزع المهام على أعضائها الذين يمثـل                
ؤسسات كبيرة في الدولة، مثل المستـشار القـانوني بالرئاسـة كمـال رزاق بـارة، وأيـضا          بعضهم م 

ويرعى المبـادرة الـرئيس     . دبلوماسيون سابقون مثل سفير الجزائر بالعراق سابقا وسفيرها بمالي سابقا         
  .بوتفليقة شخصيا، حسبما علم من مصدر مقرب من بلخادم

  4/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   حول تعيين رئيس المخابرات التركيةبخ السفير اإلسرائيلي على تصريحات باراك توتركيا .62
استدعي السفير اإلسرائيلي في أنقرة، جادي ليفي، إلى مقر وزارة الخارجية التركيـة، أمـس،                :تل أبيب 

وتعرض للتوبيخ، بسبب تصريحات قالها وزير الدفاع، إيهود باراك، ضد تعيين الجنرال هاكان فيـدان،               
  .يسا للمخابرات التركيةرئ

فتحـدث  . وكان باراك قد أدلى بتصريحاته في لقاء مغلق مع عدد من قادة حزب العمل، السبت الماضي               
فالرجل معـروف   .  التركية، وأشار إلى أن تعيين فيدان جاء مفاجئا إلسرائيل         -حول األزمة اإلسرائيلية    

يران، وكان آخر من يتوقع أن يتم اختيـاره لهـذه           بتقربه من القادة الدينيين والسياسيين والعسكريين في إ       
واعتبرت تركيا هذه التصريحات تدخال فظا في شؤونها الداخلية ومـساسا بمـسؤولية             .. المهمة الحساسة 

  .وطلبت من السفير أن يعود إليها بتفسير عن هذه التصريحات. الدولة التركية عن أسرارها
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  4/8/2010الشرق األوسط، 
  

  "إسرائيل"لـ  وتقنياً فنياًقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعماً تنتقد تالسعودية .63
قال المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أحمـد عبـدالعزيز      : جمال جوهر : القاهرة

إن وزير الخارجية األمير سعود الفيصل أبلغ مدير عام الوكالـة الدوليـة             "قطان في تصريحات له أمس      
ارتياح الحكومة السعودية الستمرار الوكالة في تقديم الدعم الفني والتقني للجانب اإلسرائيلي بالرغم             بعدم  

من كل التحفظات الخاصة باألنشطة النووية اإلسرائيلية وعدم انضمامها لمعاهدة حظر االنتشار النـووي              
  ".وعدم إخضاع منشآتها النووية لنظام الوكالة

  4/8/2010 ، )السعودية(الوطن اون الين،
  

   يسعى لزعزعة أمن واستقرار لبنان  اإلسرائيلي على الجيشالعدوان: سليمانشال يم لاألسد .64
الرئيس اللبناني ميشال سليمان  بعد العـدوان         ب الرئيس السوري بشار األسد   اتصل  : بارعة ياغي : دمشق،

 ضد العـدوان اإلسـرائيلي      سوريا تقف مع لبنان   "أن  األسد  أكد  والذي تعرض له لبنان من قبل إسرائيل،        
العدوان يبـرهن   " أن هذا    الرئيس السوري كما اعتبر   ". السافر الذي شنّته إسرائيل على األراضي اللبنانية      

  ".من جديد سعي إسرائيل لزعزعة أمن واستقرار لبنان والمنطقة
  4/8/2010 ، )السعودية(الوطن اون الين،

  
   العدوان اإلسرائيلي على الجيش في الجنوب ضد والجامعة العربية تتضامنان مع لبنانمصر .65

أكدت مصر وجامعة الدول العربية دعمهما الكامـل للبنـان          : سوسن أبو حسين وصالح جمعة    : القاهرة
وأجرت القاهرة والجامعة العربية اتصاالت مكثفـة       . وتضامنهما معه في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية     

ي تتعاطى مع قضايا المنطقة فـي محاولـة لتطويـق الموقـف             أمس مع األطراف الدولية واإلقليمية الت     
 الخاص بوقـف    1701المتفجر، وشددتا على رفضهما القاطع للخروقات اإلسرائيلية لقرار مجلس األمن           

 اإلسرائيلية، وأشارتا إلى أن إسرائيل ال تتـرك فرصـة إال وتؤكـد              -إطالق النار على الحدود اللبنانية      
وشملت االتصاالت المصرية كال من الواليات المتحـدة        .  التوجه نحو السالم   عدوانيتها وعدم جديتها في   

األميركية وفرنسا واألمم المتحدة، وطالبت كافة األطراف بممارسة ضغوط على إسرائيل لضبط الـنفس              
  .واالمتناع عن أي تصعيد عسكري في الجنوب اللبناني

 هاتفيا مع رئيس الـوزراء اللبنـاني سـعد          كما أجرى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري اتصاال        
 اللبنانيـة   "العديـسة "الحريري لالطالع على تطورات الموقف في أعقاب االشتباكات التي جرت في بلدة             

بين الجيش اللبناني والجيش اإلسرائيلي، والتأكيد على تضامن مصر الكامل مع الحكومة اللبنانيـة فـي                
  .اللبنانيةمواجهة الخروقات اإلسرائيلية للسيادة 

إن مصر ترفض بشكل قـاطع أي انتهـاك للـسيادة           " أبو الغيط       قال وفي تصريحاته للصحافيين أمس،   
، مطالبا بضرورة احترام القرار ووقف االشـتباكات        "1701اللبنانية، وتدين الخروقات اإلسرائيلية للقرار      
  .فورا وضبط النفس ومنع أي تدهور للموقف

رية، أجرى عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية اتـصاالت           وبالتوازي مع االتصاالت المص   
  .مكثفة لمتابعة مستجدات الموقف في جنوب لبنان مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان

، وطالـب   1701وأدان موسى االعتداء اإلسرائيلي على الجيش اللبناني، واعتبره خرقا خطيرا للقـرار             
 واألعضاء الدائمين في مجلس األمن بالتدخل الفوري وتحمل مسؤولياتهم لوقف مثل هـذه              األمم المتحدة 

  .الخروقات اإلسرائيلية لألراضي واألجواء اللبنانية
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وأكد موسى في بيان له، أمس، موقف الجامعة العربية المؤيد للبنان وحقه في الدفاع عن النفس وحمايـة                  
  .إلسرائيلية الخطيرةحدوده في مواجهة مثل هذه االعتداءات ا

  4/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   على الجيش اللبنانيياإلسرائيل بعد العدوان ؤكد تضامنه مع لبناني " الخليجيالتعاون" .66
ـ       :، النهار، وكاالت  الرياض الـذي شـنته    " العدوان البربري " نددت دول مجلس التعاون الخليجي الست ب

 موقف تتخذه بيروت لوقف االعتـداءات التـي تـشنها اآللـة             إسرائيل على لبنان مؤكدة مساندتها ألي     
  .العسكرية اإلسرائيلية على لبنان 

إن األعمال اإلسـرائيلية    "وقال االمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية في بيان             
وعد ". الشرعية الدولية ضد لبنان وشعبه الشقيق تتنافى مع ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات             

األعمال اإلسرائيلية المشينة تصعيدا خطيرا للوضع في المنطقة تتحمل إسرائيل وحدها المـسؤولية             "هذه  
  ". الكاملة عنه

  4/8/2010النهار، بيروت، 
  

 تحديد موعد إلطالق المفاوضات المباشرةل ديفيد هيل في الحصول على موافقة عباس فشل .67
نعتقد أن  ": متحدث باسم الخارجية األميركية، فيليب كراولي، الليلة قبل الماضية         ال قال: لندن علي الصالح  

 "فـشل "لكن هذا التحذير لم يمنـع       ،  "الوقت حان لالنتقال من مفاوضات الممكن إلى المفاوضات المباشرة        
ـ               الـشرق  "ديفيد هيل، كبير مساعدي جورج ميتشل مبعوث السالم األميركي، حسب ما قالت مصادر لـ

، في الحصول على موافقة الرئيس عباس، الذي التقاه في رام اهللا، أمس، علـى تحديـد موعـد               "طاألوس
إلطالق المفاوضات المباشرة، رغم تأكيد هيل أن الجانب الفلسطيني لن يحصل على أكثر مما جاء فـي                 

لثالث أن  واالقتراح ا . وقالت المصادر إن أبو مازن رفض ذلك رفضا قاطعا        . رسائل الرئيس باراك أوباما   
واستبعدت المصادر أن يتم ذلك واألميركيـون       . يوجه أوباما الدعوة إلى الطرفين للقاء على أسس محددة        

  .على أبواب االنتخابات النصفية
4/8/2010، الشرق األوسط، لندن  

 
  "الوضع النهائي" يدعم مفاوضات مباشرة تشمل ساركوزي .68

للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمـس، عـن        أعرب الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي      : )ب.ف  .أ  (
كافة قضايا الوضـع    " "اإلسرائيليين"حرص فرنسا على أن تشمل المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين و         

وذلك في بيان للرئاسة الفلـسطينية نـشرته        . ، وأعلن عن دعمه لقرارات لجنة المبادرة العربية         "النهائي
  ". وفا"وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 

4/8/2010، الخليج، الشارقة  
  

  "الشيخ جراح"تدعو إلعادة ُمهجري " األونروا" .69
في الضفة الغربية فيليبـو غرانـدي       ) األونروا( دعا المفوض العام لوكالة الغوث الدولية        :القدس المحتلة 

لقـدس  السلطات االحتاللية الصهيونية للسماح للعائالت التي طردها االحتالل من حي الـشيخ جـراح با              
  .المحتلة للعودة لمنازلها، وضمان حماية حرية وحقوق الالجئين الفلسطينيين

 عائلة فلسطينية من الحي المقدسي، إن ذلك        11وقال غراندي في بيانٍ له أمس في الذكرى السنوية لطرد           
عددة من التشريد   يشكل قلقًا عميقًا للفلسطينيين الذين تحملوا أنواعا مختلفة من المعاناة، بما فيها أحداث مت             

  .على نطاق واسع
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ودعا غراندي في بيانه المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته، لضمان دولة االحـتالل اإليفـاء                
  .بالتزاماتها الدولية

وقال إن الوكالة زودت العائالت في البلدة القديمة بالمساعدات الطارئة، حيث شملت المـساعدة الماليـة                
  .   لممول من المفوضية األوروبيةضمن برنامج الطوارئ ا

وأشار غرانـدي إلـى أن      . كما زودت الوكالة عائالت الشيخ جراح بالمساعدات المالية وخدمات أخرى         
  .األونروا ستواصل دعم العائالت التي تم طردها قدر اإلمكان

  4/8/2010، السبيل، عمان
  

  طالق سفينة أمريكية نحو غزةكل التذاكر لدخول حفل واحد للتبرعات إلتبيع " غزة. اس. يو" .70
التي تشكلت مـؤخرا فـي الواليـات        " غزة. اس. يو"تمكنت منظمة   : واشنطن، أحمد عبدالهادي، واس   

 تذكرة لدخول حفل واحد للتبرعات دعت       400المتحدة من بيع كل التذاكر التي طبعتها والتي بلغ عددها           
  . إليه إلطالق سفينة أمريكية نحو غزة هذا الخريف

وهو نفس عنوان الكتاب الذي مهد به الرئيس بـاراك أوبامـا لحملتـه              " جرأة األمل "السفينة اسم   وتحمل  
وقد بيعت التذاكر   . االنتخابية التي انتهت به في البيت األبيض في االنتخابات الرئاسية األمريكية الماضية           

ت الطلبات علـى التـذاكر      للحفل الذي عقد على متن سفينة سياحية في نيويورك خالل أيام قليلة فيما فاق             
  .بكثير عدد األماكن المتاحة

4/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،  
  

   تضم نواباً أوروبيين تصل األراضي المصرية في طريقها إلى غزة قافلة .71
 إلـى مينـاء     "2أميال االبتسامات   "وصلت قافلة المساعدات األوروبية     :  شادي محمد  -) مصر(العريش  

 حافلة خاصـة    42 حافلة، بينها    46لبحر المتوسط، في طريقها إلى قطاع غزة وتضم         اإلسكندرية، على ا  
 50 سيارات إسعاف صغيرة إضافة إلى كميـات مـن األدويـة، برفقـة               4بذوي االحتياجات الخاصة و   

وقال رشاد الباز   . متضامنا من دول بريطانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وجنوب إفريقيا والدنمارك وبلجيكا          
دث الرسمي باسم القافلة إنها وصلت على متن سفينة إيطالية وإن ثالثة نواب بريطانيين متواجدون               المتح

ضمن أعضاء القافلة، كما سيتم انضمام ثالثة آخرين من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني إلى القافلـة                
  . بعد الحصول على الموافقات األمنية الالزمة

4/8/2010، العرب، الدوحة  
 

  هل بدأت الحرب حقاُ :  اإلسرائيلي– اللبناني التصعيد .72
تحدثت التقارير الجارية عن حدوث المزيـد مـن التـصعيدات الجديـدة ذات              : قسم الدراسات والترجمة  

 فلـسطيني   –الطبيعة الشديدة الخطورة في منطقة الشرق األوسط، فقبل بضعة أيام حدث توتر إسرائيلي              
ميناء إيالت اإلسرائيلي وميناء العقبة األردني، ونهـار اليـوم          في قطاع غزة، ثم أعقبه توتر في منطقة         

ما هي طبيعة هذه التوترات؟ وإلـى أيـن تتجـه           :  اإلسرائيلية –ظهر التوتر في منطقة الحدود اللبنانية       
مؤشراتها؟ هل باتجاه التصعيدات التي يصعب احتواؤها؟ أم أنهـا تـوترات محـدودة قابلـة للتهدئـة                  

  واالحتواء؟
  ماذا تقول المعلومات الجارية؟: المسرح الشرق أوسطيتطورات * 

الذي بـدأ   ) أغسطس(المنصرم ومطلع شهر آب     ) يوليو(بدأ المسرح الشرق أوسطي في بداية شهر تموز         
ساخناً وكأنما هو باتجاه المزيد من السخونة، وفي هذا الخصوص نشير إلى تطورات األحداث والوقـائع                

  : بحسب تراتبيات حدوثهاالجارية في المسرح الشرق أوسطي
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شهدت عمليات إطالق صاروخ من داخل القطاع مستهدفاً إحـدى  :  قطاع غزة– منطقة حدود إسرائيل  -
 اإلسرائيلية بعمليـات عـسكرية جويـة        -بدون طيار –المناطق اإلسرائيلية، وأعقب ذلك قيام الطائرات       

ل أحـد رمـوز المقاومـة المـسلحة         استهدفت أحد المخيمات الفلطسينية داخل القطاع، واسفرت عن مقت        
وفي الوقت ذاته أعلنت السلطات اإلسرائيلية بأن العلمية كانت انتقاماً ورداً على الـصاروخ              . الفلسطينية

ينية بأنها سوف لن تتخلى عن الثأر لـدم الـشهيد           طالفلسطيني، فقد أكدت فصائل المقاومة المسلحة الفلس      
  .الفلسطيني

شهدت المنطقة في الساعات الباكرة مـن صـباح         :  المصرية – األردنية   – منطقة الحدود اإلسرائيلية     -
األمس انطالق صواريخ من طراز غراد التي استهدفت ميناء إيالت اإلسرائيلي ميناء العقبـة األردنـي،             

و . وأشارت التحريات والتحقيقات األردنية بأن الصواريخ قد جاءت من ناحيـة األراضـي المـصرية              
لطات المصرية نفيها القاطع بأن تكون الصواريخ قد انطلقت من األراضي المـصرية             بالمقابل أعلنت الس  

  .ضد إيالت اإلسرائيلي والعقبة األردني
شهدت نهار اليوم حدوث اشتباكات بين القوات اللبنانية والقوات         :  اللبنانية – منطقة الحدود اإلسرائيلية     -

د انطلق صباح اليوم من جنوب لبنان مستهدفاً شـمال          اإلسرائيلية، وتقول التقارير بأن صاروخ كاتيوشا ق      
 اإلسرائيلية  –إسرائيل، وإضافةً لذلك تقول التقارير بأن بلدة العديسة اللبنانية الواقعة على الحدود اللبنانية              

قد شهدت توغل الدبابات اإلسرائيلية التي استهدفت البلدة، إضافةً إلى قيام القوات اإلسـرائيلية بـإطالق                
قذائف دبابات ضد البلدة بما أدى إلى جرح لبنانيَين أحدهما عسكري و اآلخر مدني، وفـي هـذا                  أربعة  

الخصوص تضاربت المعلومات، ففي الوقت الذي أكد فيه الجانب اإلسرائيلي بأن القـوات اإلسـرائيلية               
 تـم   كانت تقوم بتدريبات روتينية في المنطقة الواقعة بين الخط األخضر وخط الحـدود، وخـالل ذلـك                
أمـا  . استهدافها بواسطة قوات الجيش اللبناني المتمركزة في بعض المواقع المتقدمة بمنطقة بلدة العديسة            

على الجانب اللبناني، فقد أكدت السلطات اللبنانية بأن القوات اإلسرائيلية قد توغلـت داخـل األراضـي                 
ألمر الـذي أدى بقـوات الجـيش        اللبنانية ورفضت االستجابة لطلب قوات الجيش اللبناني باإلنسحاب، ا        

  .اللبناني إلى إطالق النار ضد القوات اإلسرائيلية بما أدى إلى إعطاب إحدى المدرعات اإلسرائيلية
 اإلسرائيلية، يعتبر بمثابـة     –تقول المعلومات، بأن ما حدث في جنوب لبنان وعلى طول الحدود اللبنانية             

لخصوص، فقد سعت قيادة القوات الدولية المتمركزة في        وفي هذا ا  . التطورات األكثر خطورة في المنطقة    
إلى مطالبة الطرفين اللبناني واإلسرائيلي إلى اليقظة والتحلي بأقصى درجات          ) اليونيفيل(الجنوب اللبناني   

وإضافةً لذلك، وصف الـرئيس اللبنـاني ميـشيل         . ضبط النفس، بما يمنع حدوث المزيد من التصعيدات       
 بانتهاكها لسيادة األراضـي اللبنانيـة، وأشـارت         1701رقت القرار الدولي رقم     سليمان إسرائيل بأنها خ   

إفادات شهود العيان بأن القوات اإلسرائيلية قد كثفت عمليات القـصف، إضـافةً إلـى قيـام الطيـران                   
اإلسرائيلي بعمليات تحليق جوي واسعة في الجنوب اللبناني، مع قيام القوات اإلسرائيلية بسحب جرحاهم              

داخل األراضي اإلسرائيلية، والحقاً تحدثت بعض التسريبات عن فشل القوات اإلسرائيلية في القيـام              إلى  
  .بنصب كاميرا تصوير في قمة التالل المطلة على سهل الخيام اللبناني

  :مقاربات الوضع الكلي لسيناريو الصراع الجاري* 
ر حمالت الدبلوماسية الوقائية المكثفة     شهدت منطقة الشرق األوسط خالل األسبوع الماضي واحدة من أكب         

التي هدفت إلى احتجاز عملية انزال ق المنطقة باتجاه التصعيدات المرتفعة الشدة ومنعها مـن الوصـول                 
ولكن، ما هو واضح يتمثل في أن الـدبابات اإلسـرائيلية قـد             .. إلى مرحلة االشتباك بالوسائل العسكرية    

دى إلى إدخال الشرق األوسط وبشكٍل عملي ضمن دائـرة منطقـة            سعت إلى عبور الحدود اللبنانية بما أ      
  :، وحالياً تؤكد ذلك المؤشرات التالية"حافة الحرب"
 أكدت مصادر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو يتابع بشكل مستمر االتـصاالت               -

.  اللبنانية – الحدود اإلسرائيلية    مع قيادة الجيش اإلسرائيلي لمعرفة تطورات األوضاع الجارية على طول         
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وإضافةً لذلك، تحدثت المصادر اإلسرائيلية بأن ما حدث بواسطة الطرف اللبناني هـو بنظـر بنيـامين                 
نتنياهو يمثل أمراً غير مقبول، وبأنه بعد اكتمال عملية جمع المعلومات، سوف تسعى تل أبيب إلى تقيـيم          

  !المعلومات وتحديد الرد اإلسرائيلي الممكن
 أكدت مصادر السلطات اللبنانية بأن الرئيس ميشيل سليمان يتابع بدقة تطورات الموقف على الحـدود                -

 السورية، وبأن تعليماته لقوات الجيش اللبناني تطالب الجيش بوضوح الرد الفـوري الحاسـم               –اللبنانية  
 مصادر مكتـب رئـيس      وإضافةً لذلك، أكدت  . دفاعاً عن سيادة أرض لبنان ضد أي انتهاكات إسرائيلية        

الوزراء اللبناني سعد الحريري، بأن الحكومة اللبنانية تسعى إلى إعداد شكوى رسمية ورفعها إلى مجلس               
  .1701األمن الدولي إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية للقرار الدولي 

ـ –أصبحت التطورات الجارية تشير بوضوح إلى تطابق ما يجري اآلن على الحدود اللبنانية   رائيلية  اإلس
قد أصبح أكثر قابلية لجهة االتساع واستدراج المزيد من األطراف األخرى، فمن جهة لم تعد المواجهـة                 
بين القوات اإلسرائيلية والفصائل المسلحة اللبنانية مثل حزب اهللا وحركة أمل وبقية فـصائل المقاومـة                

ت الجيش اللبناني، بحيـث أطلـق كـل         المسلحة اللبنانية، وإنما هي مواجهة بين القوات اإلسرائيلية وقوا        
ومن الجهة األخرى، من المتوقع أن تسعى تل أبيـب إلـى اسـتثمار              . طرف نيرانه ضد الطرف اآلخر    

 اإلسرائيلية باتجاه تصعيد حملة بنـاء الـذرائع، خاصـةً وأن            –التطورات المسلحة على الحدود اللبنانية      
وعلى هذه الخلفية، سوف يأتي سـريعاً الـرد         . قدمالمواجهات قد أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي برتبة م        

اإلسرائيلي الممكن الذي تحدثت عنه مصادر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لم يكن               
الرد اإلسرائيلي قد بدأ فعالً، خاصةً وأن المعلومات الجارية أكدت عن استمرار واتساع نطاق القـصف                

  .اإلسرائيلي
  إلى أين؟:  اللبناني–الصراع الحدودي اإلسرائيلي ديناميكيات * 

من الواضح أن القوات اإلسرائيلية قد سعت إلى انتهاك سيادة األراضي اللبنانية، ولكن، هل سعت القوات                
اإلسرائيلية هذه المرة إلى اختيار أن تكون المواجهة مع قوات الجيش اللبناني، أم أن خيار المواجهة مـع                

وعلى مـا يبـدو أن      .  خيار تكتيكي يهدف إلى استدراج حزب اهللا في مرحلة ال حقة           الجيش اللبناني هو  
  :تصرف القوات اإلسرائيلية بهذه الطريقة قد هدف إلى اآلتي

 إلحاق األذى والضرر بقوات الجيش اللبناني، بما يؤدي الحقاً إلى ردع هذا الجيش من التـورط فـي                   -
  .هللا اللبنانيالمواجهة اإلسرائيلية المحتملة مع حزب ا

 إبراز الجيش اللبناني المزود باألسلحة األمريكية في مظهر العدو الذي يطلق النار ضد اإلسـرائيليين،                -
وذلك بما يطلق إشارة واضحة لإلدارة األمريكية بضرورة عدم اإلقدام في مشروع تزويد الجيش اللبناني               

  .باألسلحة أو القدرات العسكرية األمريكية
يد من الضغوط على االئتالف اللبناني الحاكم، بما يتيح إحداث المزيد من عمليـات الفـرز                 إلقاء المز  -

واالستقطاب في األوساط السياسية اللبنانية، بحيث يؤدي إلى المواجهات السياسية بين األطراف اللبنانيـة              
طراف اللبنانيـة   التي سوف تسعى إلى خيار التهدئة وتحييد الجيش اللبناني في الصراع مع إسرائيل، واأل             

التي سوف تسعى إلى المطالبة بضرورة التزام الجيش اللبنـاني بأعبـاء المواجهـة ضـد االنتهاكـات                  
  .اإلسرائيلية للسيادة اللبنانية

تشير التوقعات إلى أن النوايا اإلسرائيلية العدوانية إزاء سوريا وإيران وحـزب اهللا وفـصائل المقاومـة     
ولكن، . حركة حماس الفلسطينية هي نوايا عدوانية وصلت إلى نقطة الذروة         الوطنية اللبنانية وأيضاً ضد     

وكما هو واضح هذه المرة، فإن تل أبيب تسعى حالياً إلى تجديد الهجـوم والعـدوان العـسكري ضـد                    
كما تسعى إسرائيل إلى بدء المواجهة هذه المـرة         . خصومها، ولكن ليس بنفس الرؤى واألساليب القديمة      

اللبناني لتشتيت قوته وتفتيت التفاف اللبنانيين حوله، بما يؤدي الحقاً إلى إضعاف عالقة             مع قوات الجيش    
، ثـم بعـد ذلـك تتحـول         )مجلس الوزراء اللبناني  ( السراي الكبير    –) الرئاسة اللبنانية (خط قصر بعبدا    
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اع الـشرق   إسرائيل إلى استثمار هذا الوضع بما يتيح لها االنخراط في مخطط إشعال سيناريوهات الصر             
أوسطي الجديد، والتي لم تنجح جهود الوقائية الدولية في احتوائها ومن الممكن أن تصل إلـى ذروتهـا                  

  .خالل األسابيع القليلة القادمة
 3/8/2010، الجمل بما حمل

  
  عرب يمنحون الغطاء لمفاوضات خطيرة وليست عبثية .73

  ياسر الزعاترة
لعدد من الفضائيات أن لجنة المتابعـة المنبثقـة عـن           من باب إحسان الظن، لم نجزم في أحاديث شتى          

على االنتقال إلى المفاوضات المباشرة، وقلنا إنهم       ) 29/7الخميس  (الجامعة العربية ستوافق في اجتماعها      
قد يؤجلون الحسم إلى شهر سبتمبر المقبل، وإن رهنّا األمر بحجم الـضغوط التـي سـتمارس خـالل                   

ضي إلى اتخاذ القرار البائس الذي يتجاهل أن اللجنة ذاتها قد منحت الغطاء             الساعات األخيرة، والتي قد تف    
للمفاوضات غير المباشرة لمدة أربعة أشهر على أن يعاد تقييم الوضع بعدها، فيما نعلم أن أي تقـدم لـم                    

  !! يحدث، حيث لم يمنحهم نتنياهو وال أوباما أي شيء يذكر
ى خمس مرات خالل عام، ويهاتف رئيسها مـرات ومـرات           عندما يحط نتنياهو في أرض الشقيقة الكبر      

خالل نفس المدة، من دون أن يتكرم عليه ولو بموقف واحد يمنح االنطباع بشيء من المرونـة، عنـدما                   
يحدث ذلك، فمن الطبيعي أن يتغطرس الرجل أكثر فأكثر ويتحدث مرة تلو األخرى عـن قناعتـه بـأن                   

  . ون تلبية أي من شروطها الكثيرةالسلطة ستعود للمفاوضات المباشرة من د
نقول ذلك ألن الملف الفلسطيني برمته كان وال يزال من اختصاص الشقيقة الكبرى، وهي ال تسمح ألحد                 
باالقتراب منه، بما في ذلك تركيا التي تعرضت حكومتها للتحريض بسبب تدخالتها، فما كـان منهـا إال         

وبية الكبرى لم تكن في حاجة إلى كثير من التحـريض           التراجع، مع أن واشنطن وعددا من الدول األور       
  . كي تمارس الضغط على حكومة أردوغان

أياً يكن األمر، فإن السؤال الذي يصر على طرح نفسه هو ذلك المتعلق بالسبب الكامن خلف اإلصـرار                  
نتنيـاهو،  على المفاوضات المباشرة رغم القناعة األكيدة بأنها لن تؤدي إلى صفقة نهائية مع رجل مثـل             

) أي المفاوضـات (ولماذا قلنا في عنوان هذا المقال إنهـا  . هي التي لم تنجز مع من هم أكثر اعتداال منه    
  !خطيرة، وليست عبثية فقط؟

إنه إصرار ناتج عن االعتقاد بأن تلك المفاوضات ضرورية للحيلولة دون انتفاضة جديدة في األراضـي                
  .االقتصادي الذي يتحرك على األرض في الضفة الغربيةالمحتلة، مع منح الغطاء لمشروع السالم 

في التفصيل يمكن القول إن حالة الجمود السياسي يمكن أن تؤدي إلى انتفاضة جديدة لسبب بسيط هو أن                  
، )خلفه الجنرال مايكـل مـولر     (تسويق مشروع سالم فياض الذي أداره أمنياً الجنرال األميركي دايتون           

ال يمكن أن يتم من دون التأكيد على أنه سيفضي إلى دولـة بكامـل التفاصـيل                 ،  )توني بلير (واقتصادياً  
  .  من أرض فلسطين التاريخية78%المعروفة، والتي تسمى الثوابت مع أنها تتنازل عن 

 كما يسميه نتنياهو، وهو مشروع الدولة المؤقتة بحـسب المرحلـة            "السالم االقتصادي "إنه ذاته مشروع    
ريق، وبحسب مصطلح بيريس وباراك، أو الحل المرحلي بعيـد المـدى بحـسب              الثانية من خريطة الط   

شارون، وخالصته دولة أو شبه دولة بتعبير أدق على ما يتركه الجدار من الضفة الغربية، األمر الـذي                  
سيمنح قيادة السلطة فرصة القول إنها لم تتنازل عن الثوابت، ألن المفاوضات مستمرة، بينمـا سـيكون                 

ينة االستمتاع باألمن واألمان، معطوفا على األمل بتحويل المؤقت إلى دائم، مـع اسـتمرار               بوسع الصها 
  . إجراءات االستيطان والتهويد، بخاصة في القدس التي يجمعون على بقائها ضمن السيادة اإلسرائيلية
 دون  هذا المشروع الذي يشكل تصفية عملية للقضية الفلسطينية ال يمكن أن يتطور علـى األرض مـن                

استمرار المفاوضات، أما االنتفاضة فإن اندالعها يشكل خطورة بالغة ليس علـى الـسلطة ومـشروعها                
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، ولكن على الدولة العبرية أيضاً، واألهم على جنـود الواليـات            )دولة األمر الواقع بحسب سالم فياض     (
وبيـين، بـل بعـض      المتحدة في العراق وأفغانستان وعموم مصالحها في المنطقة، وكذلك مصالح األور          

  .  أيضاً"المعتدلة"الدول العربية 
نقول ذلك، وكل أولئك مقتنعون به، ألن انتفاضة على شاكلة انتفاضة األقصى لن تتوقـف عنـد حـدود                   
فلسطين، بل سيمتد شررها إلى حدود بعيدة، في وقت يعلم الجميع أن فلسطين هي قضية األمة المركزية                 

  . ائيالتي تفجر مشاعرها على نحو استثن
قد تنجح هذه اللعبة إلى زمن ما، لكن الشعب الفلسطيني لن يبتلع الطُعم، ولن يلبث أن يدرك أنه بـصدد                    
عملية بيع رخيصة، تقايض الوطن والكرامة والتحرير بشيء من الرفاه الذي سيطال بعض الفئـات دون                

لن يقصر في االستفزاز، تحديدا     األخرى، وعندما يحدث ذلك سيفجر انتفاضته الجديدة، السيما أن نتنياهو           
  .فيما يتعلق بملف القدس واألقصى

  4/8/2010، العرب، الدوحة
  

  وضغوط أوباما.. .رامون نصائح .74
  نبيل عمرو

نحن في ورطة حقيقية، ومن ينكرها، إما أن يكون قليل اإلدراك أو من النوع الذي لديه حلول لغويـة أو                    
  .جدلية لكل مأزق نواجهه

  :ما أكثر قليال، ونحن نقاتل طواحين الهواء، وها هي عناوين معاركنالقد أضعنا سنة ورب
  .تقرير غولدستون، أجلناه ثم عدنا عن التأجيل وكسبنا في التصويت وال أحد يعرف أين هو اآلن-
  .قاطعنا نتنياهو، ثم أرغمنا على إنهاء المقاطعة بمصافحة خجولة حدثت في رحاب الرئيس أوباما-
  .، وذهبنا إلى حل وسط هو المفاوضات غير المباشرةقاطعنا المفاوضات-
طرحنا وقف االستيطان أو تجميده أو حتى مجرد اإلعالن عن ذلك من أجل حفظ مـاء الوجـه، إال أن          -

شيئا من ذلك لم يحدث، بل إننا تحدثنا عن مزايا تجميد إسرائيل لالستيطان، الجزئي والمؤقت، أكثر مما                 
  .ورتناتحدث اإلسرائيليون كي نستر ع

وضعنا شروطا لالنتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المباشرة، وأبلغنا من طـرف االسـرائيليين               -
  .واألميركيين باستحالة قبول أي من شروطنا، وها نحن نحاول إيجاد مخرج ولو شكليا

ـ   - اءهم ذهبنا إلى العرب، حصلنا على غطائهم للذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة، وحين طلبنـا غط
للذهاب إلى المباشرة أظهروا كل مواهبهم في الدهاء فوجهوا رسالة مزدوجة، واحدة ألميركا يقولون فيها               
إننا ال نعارض المفاوضات المباشرة، وأخرى إلى الرئيس عباس يقولون له فيها أنت من سيقرر في آخر                 

  .األمر
ط علينا للذهاب إلى المباشرة، بـل        وآخر ما حرر، أن شخصا من جانبنا، قال إن الرئيس أوباما يضغ            -

ويهددنا بأنه إذا لم نذهب من دون قيد أو شرط، فإن عقابا فعاال ينتظرنا كما لو أن ملـف المفاوضـات                     
  .صار بموازاة الملف النووي اإليراني وربما أكثر خطورة

للشعب الفلسطيني  إن استخدام بعضنا ضغط أوباما علينا، وتهديده لنا، هو نوع من محاولة التجنيد البائس               
كي يتفهم اإلذعان ويؤيده، وإال فإن من سيدفع الثمن كثيرون بدءا بالراتب الشهري وليس انتهاء بـبعض                 
التسهيالت المعيشية الهامشية، اال أن ضغط أوباما يبدو كما لو أنه ضغط من أجل مصلحة نتنياهو، وليس                 

هكذا يرى حاييم رامون األمـور،      . لى القول مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والسالم، كما درجت العادة ع       
ورامون في إسرائيل ليس مجرد شخص صاحب رأي بل هو ممثل معتبر التجاه االعتدال في المؤسـسة                 

ولقد نصحنا بعدم الذهاب إلى المفاوضات المباشـرة، لـيس ألن           . االسرائيلية بشقيها الحاكم والمعارض   
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لصحافي االسرائيلي جدعون ليفي، ألن هذه المفاوضات بهـذه         نتنياهو لن يعطي شيئا وإنما وفقا لما قاله ا        
  .الصورة ومع نتنياهو ستؤدي إلى نتائج كارثية على الصعد السياسية وربما األمنية

وإذا ما أمكن لعباقرتنا التعامل مع ضغط أوباما وفي ذات الوقت التعامل مـع نـصائح رامـون فكيـف               
مزقته االجتهادات المتـسرعة والخيـارات المتناقـصة،        سيتمكنون من مواجهة الوضع الفلسطيني الذي       

والخيبات التي تغلف إعالميا بورق السوليفان وتقدم للمواطن على أنها انجازات عبقرية ما دام رأسمالها               
  .كالما في كالم

  -:إن الصورة اآلن استقرت على التالي
ركَّبنا الدالالت وكـذلك فعلـت       رفعت أميركا تمثيلنا في واشنطن درجة واحدة إلى األعلى، فرقصنا و           -

فرنسا وكذلك ستفعل دول كثيرة، بعضنا قرأ هذا على أنه مقدمة للدولة، والبعض اآلخر قرأه علـى أنـه                   
  .جائزة ترضية لالعب الخاسر

 تحول أوباما بمنطق إخواننا صناع السياسة عندنا، من سند قوي وداعم نزيه إلى ضاغط ومهدد حتـى                  -
 نذهب إلى بيت الطاعة من دون قيد أو شرط، وما أن يجلس مفاوضـنا علـى                 بلقمة العيش، من أجل أن    

الطاولة، حتى يختفي السند األميركي، وتظل الغرف ممتلئة بجماعة نتنياهو، الذين ربما يضعون النقـاط               
  .وال خيار.. على الحروف، هذا أو هذا 

نا؟ الجواب معروف ولو    هذه هي الصورة اآلن بكل صراحة ووضوح، من أوصلنا إلى هنا، وكيف وصل            
أنه لم يعد مهما ما دمنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه بالفعل، ذلك أن المهم هو االجابة عن الـسؤال مـن    
سيخرجنا مما نحن فيه وكيف؟ دعونا ننتظر األجوبة، وهذه المرة يستحسن أن تكون مدروسة وصـريحة       

لظروف تحتمل أخطاء ونحن فـي الطريـق إلـى    وإذا كانت ا.. ومباشرة، فلقد دفعنا ثمن االرتجال غاليا 
الكمائن التي أعدت لنا خالل السنوات الماضية، إال أن الخروج من الكمائن يحتاج إلى درايـة حقيقيـة،                  

  .وليس إلى مناورات إعالمية
إن أخطاء الماضي أوصلتنا إلى قلب الكمين، ولو تكررت هذه األخطاء ونحن نبحث عن مخـارج مـن                  

  !ني النهاية المحالة، وسنرىالمأزق، فذلك يع
  .الخطأ السياسي منذ اآلن سيكون قاتال

  4/8/2010، الغد، عمان
  

  جيش لبنان يحرج االنظمة العربية .75
  عبد الباري عطوان

من لبنان تأتي دائما المفاجآت السارة لالمة العربية، فهذا البلد الصغير في حجمه الكبير فـي انجازاتـه                  
عن تقديم سوابق في الصمود والمقاومة والذود عن كرامته وارضـه، ومـا             وانتصاراته ال يتورع مطلقا     

حدث باالمس على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، من مواجهة عسكرية مسلحة هو الدليل الدامغ في                
  .هذا الصدد

 دورية عسكرية اسرائيلية اقدمت على عمل استفزازي باختراقها الحدود اللبنانية لقلـع اشـجار بهـدف               
تركيب كاميرات مراقبة، فتصدى لها الجيش اللبناني، الذي يوصف بانه اضعف الجيوش العربية علـى               

  .االطالق، واوقع في صفوفها قتلى وجرحى بينهم ضابط كبير برتبة مقدم
منذ ثالثين عاما او اكثر لم نسمع ان جيشا عربيا تصدى ألي انتهاك اسرائيلي الرض عربية، فقد تعودت                  

لدبابات االسرائيلية ان تقصف مواقع في العمق العربي، او تجتاز الحدود، وتقتـل وتـدمر               الطائرات وا 
  .كيفما تشاء دون ان تطلق عليها طلقة واحدة

' ' '  
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الجيش اللبناني غير هذه المعادلة، واثبت انه، رغم فقر تسليحه وتواضعه، ال يقبل اي انتهاك لسيادة بلده،                 
  .ي وتصدى بشجاعة وبطولة لهذا العدوان المتغطرساو اي تعد على حرمة ترابه الوطن

واالهم من ذلك ان قيادة هذا الجيش لم تتردد مطلقا في اصدار بيان يؤكد ان قواتها هـي التـي بـادرت      
باطالق النار، دفاعا عن النفس والكرامة الوطنية، اي انها لم تحاول ان تتهرب من المسؤولية، من خالل                 

 لغة غير مسبوقة، او باالحرى منقرضة لم نسمع مثلها منذ حرب العاشـر              وهذه. صياغة غامضة لبيانها  
  .'سالم الشجعان'، اي مرحلة ما قبل 1973من اكتوبر رمضان عام 

وكان من الطبيعي ان يعبر المتحدث الرسمي االسرائيلي عن دهشته من مواجهة الجيش اللبناني للدورية               
ن على انتهاك الحدود واالجواء العربيـة ليـل نهـار وهـم             االسرائيلية المذكورة، فقد تعود االسرائيليو    

مطمئنون على ان انتهاكاتهم هذه ستمر دون اي رد، حيث ينظر قـادة الجيـوش العربيـة المزدحمـة                   
صدورهم باالوسمة والنياشين الى الناحية االخرى، وتحت شعارات التحلي بـضبط الـنفس، وتفويـت               

  .ب هم غير مستعدين لهاالفرصة على العدو لجرهم الى معركة او حر
الجيش اللبناني لم يهاجم اسرائيل، ولم يطلق الصواريخ على مستعمراتها، ولكنه مارس حقه المشروع في               
كل القوانين الدولية، في الدفاع عن النفس، والتصدي لعدوان استهدف ارضه، وهذا من صميم واجباتـه،                

اع الماليين او المليارات من قوت الشعب لتأسيسها        فما فائدة الجيوش اذن، وما فائدة اقتط      . واسباب وجوده 
  .وتسليحها اذا ال تقوم بمهامها في الدفاع عن كرامة شعبها وامتها

ومن المفارقة ان اسرائيل هرعت الى مجلس االمن الدولي طالبة عقد جلسة طارئة لبحث هذا االعتـداء                 
بشع صورها واشكالها، مثلما تعكس ايضا      اللبناني، في خطوة تعكس بجالء حجم الوقاحة االسرائيلية في ا         

عملية التغيير الكبرى في المعادالت التي تحكم موازين القوى والفعل في المنطقة، منـذ تراجـع مكانـة                  
  .االنظمة، وتقدم مكانة المقاومات الشعبية، في فلسطين ولبنان والعراق وافغانستان

ة الى مجلس االمن الدولي شاكية مـن االعتـداءات          لقد انقلبت اآلية، فقد تعودنا ان تهرع االنظمة العربي        
االمريكي يقف لها بالمرصاد، ومشهرا في وجهها دفاعا عن هـذا           ' الفيتو'واالنتهاكات االسرائيلية، لتجد    

العدوان، اآلن وبفعل انتفاضة الكرامة اللبنانية هذه اصبحت اسرائيل هي التي تشتكي، تشتكي من الجيش               
ن قبلها من صواريخ القسام التي انطلقت من قطاع غـزة لتـضرب مـستوطنة               اللبناني، مثلما اشتكت م   
  .سيدروت مرة اخرى

ال يمكن ان نصدق اعيننا، انها احدى عالمات الساعة، او احدى ارهاصات التغييـر              .. هل نحن في حلم   
تـستأسد اال   الزاحف الى المنطقة، وعنوانه تراجع هيمنة االنظمة الفاسدة المستسلمة الديكتاتورية التي ال             

  .على شعوبها
جميل ان يأتي هذا التصدي اللبناني البطولي من قبل الجيش اللبناني في يوم احتفال المقاومـة اللبنانيـة                  

بانتصارها على العدوان االسرائيلي قبل اربع سنوات، وهو االنتصار الذي ألحق هزيمـة غيـر               ) ايضا(
نظرية االمن االسرائيلية من جذورها، عنـدما  مسبوقة بالجيش االسرائيلي، وفضح زيف اسطورته، وهز      

للمرة االولى منـذ    )  صاروخ 4000(هطلت الصواريخ مثل المطر على المدن والمستوطنات االسرائيلية         
  .بدء الصراع العربي ـ االسرائيلي

' ' '  
 فـي   التوقيت مهم ايضا، الن هذه المنازلة غير المحسوبة، وغير المتوقعة اسرائيليا، بل وعربيا، جاءت             

وقت يتعرض فيه لبنان وشعبه الى ارهاب المحكمة الدولية وقرارها الذي سيصدر بعد اسـابيع معـدودة                 
بشأن توجيه اصبع االتهام الى حزب اهللا اللبناني بتهمة التورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل                

  .رفيق الحريري
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لوحدة الوطنية اللبنانية في انـصع صـورها،        الرسالة جاءت واضحة، ومن الجيش اللبناني، الذي يمثل ا        
لن ترهبه، ولن تؤدي الى تقسيمه على اسس طائفية او مذهبية،           ' المسيسة'تقول كلماتها بان هذه المحكمة      

  .بل ربما توحده خلف هدف واحد وهو مواجهة العدو الحقيقي للبنان واالمة العربية اي اسرائيل
يدة في لبنان وهي وقوف الجيش والشعب والمقاومة على ارضية          الجيش اللبناني يؤسس حاليا لمعادلة جد     

وطنية واحدة مشتركة في مواجهة العدوان، وهي معادلة تعمدت بالدم فعال ال قوال، وترتكز على ارقـى                 
مشاعر االيمان بالكرامة والسيادة الوطنيتين في بلد يحاول الكثيرون داخله وخارجه ان يشككوا بوطنيتـه               

  .وسيادته
ارات العربية تأتي دائما من لبنان، والمقاومات العربية تنبثق دائما من ارضه، وتجـد الحاضـن                االنتص

  .الحنون لها في اوساط شعبه، الذي لم يبخل مطلقا في تقديم التضحيات والشهداء من اجل قضايا امته
 تتصدى لها، وانما    اسرائيل ستعد للمليون قبل ان تفكر بغزو لبنان مرة اخرى، النها لن تجد المقاومة فقط              

  .الجيش اللبناني الذي يضم كل الطوائف والمذاهب واالعراق في صفوفه، وهذا تطور جديد
القادة العسكريون اللبنانيون يفاجئون الجميع بهبتهم الوطنية المشرفة هذه النهم ينتمون الى مجتمع حـي،               

خرين في الجيوش العربية التي     ودولة ديمقراطية، وحكومة منتخبة مؤتلفة، على عكس معظم زمالئهم اآل         
  .باتت مهمتها االساسية الدفاع عن انظمة دكتاتورية قمعية فاسدة، وليس الدفاع عن االوطان

الجيش اللبناني يحرج جميع جيوشنا العربية االخرى، خاصة تلك المتخمة باالسلحة الحديثة واالمتيازات،             
 قياداتها، وباتت لالستعراضات العـسكرية فقـط،        التي فشلت دائما في القيام بواجباتها، وتكرشت بطون       

  .فهناك دائما الجيوش االمريكية جاهزة للقيام بالمهمة نيابة عنها وتلبية الستغاثات حكامها
للجيش اللبناني نقول شكرا، ولشهدائه االبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن تراب وطـنهم المقـدس                

.  فيه الهزائم واالنكسارات وسياسات االذعان العربية الرسمية       نقول رفعتم رؤوسنا عاليا، في زمن توالت      
وللمقاومة اللبنانية التي تحتفل اليوم بذكرى انتصارها الرابعة نقول مبروك عليكم انتصاركم الـذي هـو                

  .انتصار لالمة جميعا
مل ونعتقـد   زمن ابقارنا العجاف يوشك على االنتهاء، وزمن ابقارنا السمان يطل برأسه بقوة، او هكذا نأ              

  .ايضا، فأمة فيها هؤالء الرجال لن تهزم ابدا
  4/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
  "الهجوم المزدوج" اإلسرائيلي لـ التوظيف .76

  عريب الرنتاوي
قراءة صحف األمس العبرية ، توفر االنطباع بأن ثمة في إسرائيل من يريد إلصاق الهجوم الـصاروخي                 

بـل إن   ...حماس وحلفائها ، وصوال إلى حزب اهللا البعيد في لبنـان          المزدوج ضد العقبة وإيالت بحركة      
الذي يستخدم اآلن فـي الـسجال الـسياسي         " سيناريو العناصر غير المنضبطة   "البعض استعار مصطلح    

اللبناني لتسهيل مهمة إلصاق جريمة اغتيال الحريري بحزب اهللا ، بهدف تمرير االتهام الموجه لحركـة                
الصواريخ إياها ، وإذ يشير يوئيل ماركوس من هآرتس إلى أن حماس نجحت في              حماس بالمسؤولية عن    

على غزة ، فإنه ال يـستبعد هـذا الـسيناريو أو            " الرصاص المصهور "ضبط نفسها وضبط غيرها منذ      
للتحـرك ردا علـى     " غيـر المنـضبطة   "لبعض المجموعـات    " إلرخاء اللجام "إحساس حماس بالحاجة    

  ".المفاوضات المباشرة"
" حماس أطلقت النار على إيـالت     "إن  : يذهب أبعد من ذلك فيقول    " يديعوت أحرونوت "ليكس فيشمان من    أ

وإن بصماتها واضحة في هذه العملية ، من دون أن يسقط احتمال تورط حزب اهللا وذراعه العسكرية في                  
ـ        دس الرؤوس فـي    "لالستمرار في   " الجهاد العالمي "استهداف إسرائيل ، منتقدا استسهال توجيه التهمة ل

الـذي يتحـدث بالتفـصيل عـن        " إسرائيل اليوم "، وهذه فرضية يخالفها يعقوب عميدرور من        " الرمال
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ويعرض لسيناريوهات وتطورات ستجعل هذا الخطر أكثر تفاقما في المستقبل ، مـن             " مسؤولية القاعدة "
  .نوع انسحاب مبكر للقوات األمريكية من العراق وأفغانستان

اً لتوجيه أصابع االتهام للقاعدة ، فهذا التنظيم يريد االقتـراب مـن القـضية الفلـسطينية                 ال معنى سياسي  
، وهو يريد ذلك منذ بضع سنوات وليس        ) أنظر رسالة الظواهري األخيرة   (والصراع العربي اإلسرائيلي    

ومعظم من اليوم ، وهو يريد استهداف إسرائيل وال يتردد أو يخجل من البوح باستهداف األردن ومصر                 
  .إن لم نقل جميع النظم الحاكمة في العالمين العربي واإلسالمي

لكن ثمة معاني سياسية جمة تكمن وراء اتهام حماس وحلفائها ، أو المحور اإليراني برمته ، وهـذا مـا                   
في البدء ، أن الصواريخ من مصدر إيراني ، ثم عادت        " سربت"فعلته إسرائيل تماماً على أية حال ، فهي         

، وصوال إلى حراك رئيس وزرائها بينيامين نتنيـاهو الـذي           " مسؤولية حماس وحزب اهللا   "ديث عن   للح
، وفـي  ) طبعاً في مقدمتها إسرائيل   (سعى في إدراج العملية في سياق استهداف السالم والدول المؤيدة له            

قوى ، وأنها استتباعاً    تلميح ال يخفى على أحد ، بأن إسرائيل ودول االعتدال العربية مستهدفه بعمل هذه ال              
  .حليفة في مواجهتها

التحـالف فـي    "و" العدو المشترك "أخطر ما يمكن أن يترتب على حراك نتنياهو هو إعادة االعتبار لوهم             
، ال عدو مشترك بيننا وبين إسرائيل ، وحربنا على اإلرهاب نخوضـها منفـردين ،                " مواجهة اإلرهاب 

لتنسيق مع القوى الصديقة في هذا العالم المترامي ، وما يـضعفنا            خدمة ألهدافنا ومصالحنا الوطنية ، وبا     
في هذه الحرب هو نتنياهو وأمثاله ومن على شاكلته العنصرية والتوسـعية ، هـؤالء هـم المتـسببون                   

علـى  " الوعد اإللهي "بانطالق موجات الغلو والتطرف واإلرهاب ، الواحدة تلو األخرى ، ومنذ أن تحقق              
على أنقـاض حـضارة     " الوطن القومي "ن وعظام شيوخها ونسائها ، ومنذ أن بني         جماجم أطفال فلسطي  

  .فلسطين وأشالء شعبها
أما من هي القوى التي يشير إليها نتنياهو وبعض إعالمه وصحفه بأصابع االتهام ، فهي كل من ينتمـي                   

ال بالقاعدة وحلفائها ،    ممث" الجهاد العالمي "إلى  ) حماس وحزب اهللا  (من إيران وحلفائها    " محور الشر "إلى  
هؤالء هم أعداء إسرائيل والحضارة الغربية واالعتدال ، هكذا صرح نتنياهو مبكراً وفي ذروة حمالتـه                
االنتخابية ، وهذا هو برنامجه بعد أن صار رئيسا لوزراء دولة االحتالل والعنصرية ، وهذا ما يحـاول                  

كبحه وإحباط مراميـه ، حتـى ونحـن فـي ذروة     أن يدفع األمور صوبه ، وهذا ما يتعين علينا صده و          
  ".اإلرهاب العالمي"االشتباك مع 

، أعادت  ) تصريحات ، مقاالت ، تعقيبات على المقاالت      (مؤسف أن بعض التعلقيات الفلسطينية والعربية       
إنتاج الرواية اإلسرائيلية جملة وتفصيال ، عن قصد وغرض حيناً أو من دونهما أحيانا ، فهناك تلميحات                 

أي أنها من فعل من يرفـضون المفاوضـات         " استئناف مسار المفاوضات  "إلى أن العملية تأتي رداً على       
فلسطينياً وعربياً وإقليميا ، في إشارة إلى حماس تحديداً ، وهناك من اسـتخدم التعـابير التـي طالمـا                    

لوصـف  ،  ) صواريخ عبثيـة  : (استخدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وصف صواريخ حماس        
الصواريخ التي سقطت على العقبة وإيالت ، في محاولة واعية للربط بين هذه وتلك ، علماً بأن وصـف                   
صواريخ األمس بالعبثية فيه انتقاص من طابعها اإلجرامي ـ اإلرهابي ، يقدم عليه الـبعض طائعـاً ،    

" شـيطنة " علـى    ومدفوعاً فقط بالرغبة في تصفية الحساب مع حماس بما تمثل ومن تمثل ، والحـرص              
  .الحركة في العشية واإلبكار

" تفريعاتها"و" أخواتها"صواريخ األمس ، التي انطلقت من سيناء من دون ريب ، تحمل بصمات القاعدة و              
، وألنها كذلك فهي غير مرتبطة بحدث تكتيكي من نوع اجتمـاع وزراء لجنـة المتابعـة أو بالتوجـه                    

 التقريب إلى المفاوضات المباشرة ، هذه أمور ال تنشغل بهـا             العربي لالنتقال من محادثات    -الفلسطيني  
وهم ليسوا خجلين   " الكفار"، هؤالء لهم أجندتهم المتصلة بحربهم المفتوحة على         " الجهاد العالمي "القاعدة و 

  .بهذه األجندة وال يجدون حاجة لتسويغها أو تسويقها
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  4/8/2010، الدستور، عمان
  

  ..بصمة حماس../ حماس أطلقت النار على ايالت .77
  "يديعوت احرونوت"

وهكـذا ال يكـون ثمـة       . االسهل هو اسقاط ملف نار الكاتيوشا نحو ايالت والعقبة على الجهاد العالمي           
  .عنوان، ال يكون مسؤول، وال يكون من يمكن أن يتلقى العقاب، وبالتالي ال حاجة لعمل شيء

 حتى النـار    – الرمال والمواصلة الى االمام      طالما ال يوجد مصابون، من المريح للجميع دس الرأس في         
واذا سئل أي مصلحة توجد للجهاد العالمي الطالق النار بالذات على ايالت أو على العقبة، فيمكن                . التالية

دوما الثرثرة بشيء ما عن بدو عاقين يفعلون كل شيء من اجل الطمع بالمال او عـن رغبـة القاعـدة                     
  . سمع دوما بانه صحيحهذا سي. وفروعها بابادة اسرائيل

غير أن ايالت هي هدف واضح لمنظمتين شرق اوسطيتين لهما استراتيجية مرتبة ومخططـات بعيـدة                
هاتان المنظمتان تقوالن منذ زمن بعيد ان ايالت هي هدف          . الذراع العسكري لحماس وحزب اهللا    : المدى

وبالفعل فـان محافـل     . اسرائيلمفضل في اطار الحرب االقتصادية والنفسية التي تخوضانها ضد دولة           
مهنية في اسرائيل تقدر بان اطالق النار أمس نحو ايالت والعقبة مسؤولة عنه حماس وليس خلية الجهاد                 

  . العالمي
مثلما فهم االخوان المسلمون في مصر بان البطن الطرية لالقتصاد المصري هي السياحة، ولهذا نفـذوا                

كل واحدة مـن    . ياح االجانب، هكذا ايضا حزب اهللا وحماس      سلسلة من العمليات ضد مجموعات من الس      
وقد اشترى  .  ايالت –هاتين المنظمتين بنت لنفسها قدرة على ضرب المركز السياحي االكبر في اسرائيل             

اما الذراع العسكري لحماس فممنوع     . حزب اهللا صواريخ سكاد بعيدة المدى كي يصل ايضا حتى ايالت          
 االشهر االخيرة بسبب ضغط القيادة السياسية للمنظمـة، الـساعية الـى             من العمل داخل قطاع غزة في     

وما هو أبسط من الخـروج      . الحفاظ على االنجازات الدولية، ولهذا فانه يبحث لنفسه عن افاق عمل بديلة           
من القطاع الى سيناء مع صواريخ، نصبها في مناطق خفية في الجبال الجنوبيـة الغربيـة مـن طابـا،             

القوة . ناك نحو ايالت والعقبة واالختفاء؟ المصريون على أي حال ال يسيطرون في سيناء            واطالقها من ه  
المصرية في سيناء فاسدة، ويمكن شراؤها بالمال وهكذا فان التسلل الى سيناء من ناحية رجال حماس ال                 

  .ينطوي على مخاطرة كبيرة
بل انهم لـم يكلفـوا      . لى االطالق فضال عن ذلك، ينفي المصريون أن تكون النار اطلقت من اراضيهم ع           

. انفسهم عناء البحث عن مطلقي النار هذه المرة ومطلقيها السابقين على ايالت، قبل نحو ثالثـة اشـهر                 
ولكـن ال   . اسرائيل، العتبارات السالمة السياسية، تمجد المساهمة المصرية في وقف االرهاب من سيناء           

  . يوجد هناك ال مساهمة وال بطيخ
 خمسة حتـى سـبعة      – قوات االمن في ايالت تتحدث عن ان الصواريخ التي اطلقت أمس             التقارير عن 

 تشبه الصواريخ التي اطلقت على ايالت قبل نحو شهرين في الـساعات             –ملم  122صواريخ جراد هي    
ال يوجد أي شـيء هنـا       . وأمس ايضا كانت هذه في الساعات المبكرة من الصباح        . المبكرة من الصباح  

  .و ان الحديث يدور عن ذات المنظمةيبد. بالصدفة
التحقيقات التي اجريت في اعقاب اطالق النار السابق نحو ايالت، وتضمنت ايـضا اسـتعادة للمـسار                 
الباليستي للصواريخ، اظهرت أن الصواريخ الثالثة التي اطلقت في حينه اطلقت نحو اهداف معينة داخل               

واحد منهـا سـقط فـي       . ولكن الصواريخ اخطأ اهدافها   . الميناء، محطة الطاقة ومنطقة الفنادق    : المدينة
البحر، آخر سقط على مسافة غير بعيدة من فندق على الشاطىء الجنوبي من ايالت والثالث سقط علـى                  

هذه المرة ايضا من المعقول االفتراض بان مطلقي الـصواريخ وجهوهـا نحـو              .  العقبة –حدود ايالت   
  .  الحظ أخطأت اهدافهاولشدة. أهداف معينة داخل مدينة ايالت
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. ولكن من ناحية اسرائيل هذا ليس الوقت المناسب التهام الذراع العسكري لحماس او حزب اهللا بالنـار                
ولمن توجد القدرة السياسية علـى أن       . المس بمدينة كبيرة، ببؤرة سياحية، تلزم اسرائيل برد شديد وأليم         

  نيين؟ يقرر خطوة كهذه في ايام بدء المحادثات مع الفلسطي
  .إذن كم هو طيب ان يكون هناك الجهاد العالمي كي نلقي عليه بالملف

  "يديعوت احرونوت"
  3/8/2010، كالة سما اإلخباريةو
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  4/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
    


