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  31  :كاريكاتير
***  

  
     يتهم حماس بإطالق الصواريخ من سيناء ويهدد الحكومة اللبنانيةنتنياهو .1

في خطاب متلفز مساء األربعاء " تهديد ووعيد"بعث رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسائل 
 واخرى نحو ايالت قبل عدة  اللبناني واطالق صاروخ غراد نحو عسقالنفي اعقاب اإلشتباك مع الجيش

، وال يهم إسرائيلمن يطلق النار نحو مواطني " ان اإلسرائيليةوقال نتنياهو في خطاب بثته القنوات . ايام
  ". ال تمتحنوا عزمنا. من اين، سنصل اليه ونضربه بقوة كبيرة

في االيام األخيرة شهدنا ثالث هجمات اجرامية : "و الذي قالوبعد التهديد جاء الوعيد في خطاب نتنياه
هجوم الجيش اللبناني على . على األراضي اإلسرائيلية، من قطاع غزة الى عسقالن وقرى محيط غزة

، اإلسرائيلية األراضي، وأشدد في اإلسرائيلية األراضيقوات الجيش، التي كانت تقوم بعمل عادي في 
  ".  ن، هجوم آخر من سيناء على ايالت، كذلك على العقبة في األردنوبين الهجومين المذكوري

اريد ان : "والحكومة اللبنانية المسؤولية عن العمليات األخيرة، وقال" حماس"وأضاف أنه يحمل حركة 
ال تمتحنوا . اوضح لحماس ولحكومة لبنان ايضاً، بأننا نرى بها المسؤولة عن اإلستفزاز العنيف لجنودنا

فسياستنا واضحة، بأن اسرائيل ترد وستستمر .  بالدفاع عن مواطني دولة اسرائيل وجنودهاتصميمنا
 أدرك ذلك، ويحاول التهرب  منوعلى ما يبدو هناك. بالرد بحزم على كل هجوم على مواطنيها وجنودها

  ". من مسؤوليته على جرائمه
 البلدات الجنوبية تظهر أن حركة وقال نتنياهو ان التحقيقات اإلسرائيلية في إطالق الصواريخ الى

بعد ثالثة ايام من ردنا في غزة، أطلقت : "وأضاف. هي المسؤولة عن اطالق الصواريخ" حماس"
 22وقبل عدة شهور، وفي . صواريخ غراد من سيناء الى ايالت والعقبة من قبل طرف كأنه مجهول

وبعد التحقيق في الحادثين . ، جرت عملية اطالق مشابهة من سيناء إليالت2010) ابريل(نيسان 
المذكورين، تبين لنا من دون شك أن خلية من الذارع العسكرية لحركة حماس في غزة هي التي أطلقت 

    ". الصواريخ بشكل متستر في الحالتين
  5/8/2010، 48موقع عرب
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   رفضت الخيارات الثالثة التي حددها عباس للمفاوضات المباشرة"إسرائيل": "الحياة" .2
ان ديفيد هيل مساعد المبعوث األميركي » لحياة«قال مسؤول فلسطيني رفيع لـ :  محمد يونس-ام اهللا ر

لعملية السالم ابلغ عباس في لقائه به قبل يومين في رام اهللا ان الجانب اإلسرائيلي يرفض لقاء لبحث 
  .مكانهالمرجعيات، ويوافق على لقاء فني اداري لبحث موعد بدء المفاوضات المباشرة و

وقال المسؤول ان اللقاء الثالثي كان واحداً من ثالثة خيارات عرضها الرئيس محمود عباس على اإلدارة 
وخلص المسؤول الى ان أياً من الخيارات الثالثة لم يحظ .األميركية لالنتقال الى المفاوضات المباشرة

  .بالقبول
 اميركية من اجل االنتقال الى وقال مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس عباس يتعرض الى ضغوط

المفاوضات المباشرة، كما يتعرض الى ضغوط داخلية فلسطينية لعدم االنتقال الى تلك المفاوضات قبل 
توافر اسس نجاحها، وفي مقدمة ذلك وقف االستيطان، وضمانات اميركية بأن تؤدي المفاوضات الى 

 وعاصمتها القدس، مع 1967عام ) يونيو(ان اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزير
  .تبادل طفيف لألراضي

وقال المسؤول ان عباس يخشى ما وراء المفاوضات المباشرة، وهو التعرض الى ضغوط من اجل قبول 
العرض اإلسرائيلي الذي وصل الى الفلسطينيين عبر جهات عدة، ويقضي بإقامة دولة فلسطينية بحدود 

وقال ان سر رفض الرئيس .  في المئة من الضفة الغربية90- 80 بين موقتة على مساحة تتراوح
الفلسطيني هذا العرض هو اداركه ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتانياهو يخطط لجعل الحدود الموقتة 

  .للدولة الفلسطينية حدوداً نهائية، وهو ما يعني ضم القدس وإقامة دولة فلسطينية وراء الجدار
  5/8/2010الحياة، لندن، 

  
  أنا رجل سالم وضد الحرب": الوطن"عباس لـ .3

أنه رجل سالم وضد الحرب لعدة " الوطن"أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ل: عبد اهللا القبيع -جدة
أسباب، مشيرا إلى أن لديه معركة البناء الداخلي وعدة قضايا بدأت تتحقق، وهي األمن والنمو 

غربية، وأنه ال يعتبر مشاكله مع حماس حربا، بينما حربه األساسية االقتصادي واالجتماعي في الضفة ال
في النمو الداخلي، كما دعا اإلعالميين إلى زيارة فلسطين ومشاهدة أحالم الشعب المستقبلية، وأضاف أنه 

  . وجه هذه الدعوة في مصر واألردن
نى أن يدخل أبناء فلسطين وأوضح عباس خالل المؤتمر الصحفي في فندق المؤتمرات بجدة أمس، أنه يتم

وأكد عباس أنه . إلى المملكة للتدريس وتعليم إخوانهم في المملكة، كما كان الوضع في فترات سابقة
تشرف بزيارة المملكة وزيارة خادم الحرمين الشريفين التي عقبت زيارة الملك عبد اهللا للواليات المتحدة 

أن األحاديث التي جرت بينهما كانت حول القضية وكندا ومصر واألردن ولبنان وسوريا، مشيرا إلى 
وقال ال مانع لدينا من . الفلسطينية والمسار الفلسطيني أين وصل وما العقبات التي تقف في وجهه

المفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي في حال وقف االستيطان ووجود مرجعية في المفاوضات 
 ، وتحت رعاية أمريكية لتكون شاهدة على 67المرجعية حدود بأن نتفاوض على حدود الدولة وأن تكون 

وأكد عباس أنه ال يوجد ما يخيفه من موقف . ما يجري فيها علها تتدخل وتقلل الفجوة التي بيننا وبينهم
وقال سمعنا أن . خادم الحرمين والمملكة، لعدم وجود تباين في اآلراء حول هذا الموضوع أو غيره

وأشار إلى أنه ال توجد شروط فلسطينية مسبقة . موفقة والنتائج ستظهر قريبازيارته كانت مثمرة و
للمفاوضات وإنما المطلوب هي الشرعية الدولية التي ذكرت في خارطة الطريق سابقا ثم ذكرها الرئيس 
األمريكي بارك أوباما، حيث قال البد من أن يقف االستيطان، كما تنص االتفاقيات على عدم قيام أحد 

  .رفين بأعمال فردية من أي طرف ما لم نصل للحل النهائي بينناالط
  5/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
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  فياض يرفض الممارسات اإلسرائيلية على معبر الكرامة .4

أفرد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم فياض حديثه اإلذاعي األسبوعي لما يعانيه أهل  : رام اهللا 
، والظروف القاسية التي يعيشونها بفعل االستيطان والحصار ) ج(مى بمنطقة  ، وما يساألغوار

والتضييقات والممارسات التعسفية والقمعية ، خاصةً هدم البيوت وتخريب الممتلكات ، ومصادرة المياه ، 
ومحاولة اقتالع سكان األغوار من أرضهم وتكريس السيطرة عليها وعلى مواردها وإقامة المزيد من 

  .توطنات عليها وتوسيعهاالمس
 ممنهجة ، وتصعيداً واضحاً لسياسة هدم المنازل والحظائر إسرائيلية حملةً األغوارشهدت منطقة "وقال 

والخيام وبيوت الزراعة بهدف تهجير سكان األغوار خاصةً في قرية الفارسية كما في غيرها من مناطق 
اصل في إطار خطتها الستكمال بناء مؤسسات وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية ستو. األغوار

إن منطقة األغوار التي تزيد مساحتها عن ربع مساحة "الدولة تنفيذ مشاريع التنمية ودعم الصمود ، وقال 
 إسرائيل ألف مواطن حيث تسيطر 50الضفة الغربية ، ال يقطنها جراء هذه السياسة اإلسرائيلية أكثر من 

 من إجمالي المصادر 47% المياه الجوفية فيها ، والتي تشكل حوالي على مساحات األغوار ، ومصادر
  .الجوفية الفلسطينية

 5/8/2010األيام، رام اهللا، 
  

  صطنعة ومفبركة بين االحتالل وبعض األطراف في المنطقة ايالت مأحداث: حماس .5
قيادي في أن ال ،غزة صالح النعامينقال عن مراسلها من  5/8/2010الشرق األوسط، لندن،  نشرت

مرة ثانية ننفي صلة حركة حماس ": "الشرق األوسط" في اتصال أجرته مع قالصالح البردويل حماس 
إسرائيل تسعى لخلق ذرائع لمواصلة حصار "، مشددا على أن "بإطالق الصواريخ على إيالت من سيناء

ى العالم من أجل وبين البردويل أن إسرائيل تسعى للضغط عل. "غزة، وخصوصا من الناحية األمنية
ها .. ها هم سكان القطاع الذين تريدون فك الحصار عنهم": استمرار الحصار، حيث تريد أن تقول لهم

  ."هم يخرجون من غزة ويهددون األمن القومي للدول العربية
واعتبر البردويل الزج باسم الفصائل الفلسطينية بشكل عام في حادث إطالق صواريخ على إيالت 

فة لتبرير عدوان جديد على غزة، مشددا على عدم وجود أدلة تثبت هذا الكالم، كما أن محاولة مكشو
المقاومة الفلسطينية ال تعمل خارج األراضي الفلسطينية، داعيا جميع األطراف إلى التأكد من هذه 

  .االتهامات، ومشددا على أن عقيدة حماس ترتكز على العمل المقاوم داخل األراضي الفلسطينية
الناطق باسم حماس سامي  أن رويترز و أ ف بنقال عنغزة،  من 5/8/2010الحياة، لندن، رت وذك
متضاربة، إذ استندت في البداية " البيانات المصرية أن إلى زهري رفض االتهامات المصرية، ولفت أبو

ويجعلها إلى نفي إطالق الصواريخ من سيناء ثم عادت لتؤكدها، وهو ما يفقد هذه التصريحات أي قيمة 
ليست مهنية وذات دوافع سياسية هدفها زيادة التحريض على قطاع غزة " أنها، معتبراً "فاقدة للصدقية

أحداث "وجدد تشكيك الحركة في . "وتبرير استمرار الحصار والعدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني
 المنطقة إلعادة إنتاج صورة مصطنعة ومفبركة بين االحتالل وبعض األطراف في" ووصفها بأنها "إيالت

  ."الضحية لالحتالل لتبرير استمرار حصار قطاع غزة
 أن اشرف الهور نقال عن مراسلها من غزة 5/8/2010 ،القدس العربي، لندنفي السياق نفسه أوردت 

نفت مسؤوليتها عن الهجوم، وقال جميل المجدالوي عضو المكتب لتحرير فلسطين الجبهة الشعبية 
 نشطاء الجبهة الشعبية المسلحين إن عمل يقوم به، وقال أي يتحمل مسؤولية أن تنظيمه اعتاد إنالسياسي 

 الجبهة أن المجدالوي  وأكد. عالقة بالهجوم على ايالتأيعلي مصطفى لم تكن لهم أبو في كتائب 
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 انه  نشاطها العسكري في الخارج، المتمثل في خطف الطائرات، وقال1972 منذ العام أوقفتالشعبية 
  .منذ ذلك الحين حصرت الجبهة نشاطها ضد االحتالل داخل المناطق الفلسطينية

 عطايا الناطق العسكري باسم لجان المقاومة الشعبية عالقة فصيله بالهجوم، وقال في أبوونفى 
 هذه الصواريخ ربما تكون لمجموعات تعمل لحسابها الشخصي، وغير منظمة إن"تصريحات صحافية 

  ."األرضة الي تنظيم فلسطيني على وهي غير تابع
  

   تنفي عالقتها بصواريخ ايالت وتؤكد أن عملها الجهادي داخل فلسطينالجهاد .6
نفت حركة الجهاد اإلسالمي أي مسؤولية أو عالقة لها بعملية إطالق الصواريخ : صالح النعامي -غزة 

وقال خضر حبيب . بت من األدلةمن سيناء إلى إيالت، مشددة على أن هذه االتهامات ال تجوز دون التث
نحن نؤكد أن حركة الجهاد اإلسالمي ليس لها أن عالقة بإطالق ": "الشرق األوسط"القيادي في الجهاد لـ

ال يصح، خصوصا أن "«، مؤكدا أن هذا االتهام للفصائل الفلسطينية "هذه الصواريخ ال من قريب أو بعيد
ي الذي يحاول إثارة الدول العربية على الفصائل من أخرج مثل هذه الروايات هو العدو الصهيون

  ."الفلسطينية
وبين خضر أن مثل هذه االتهامات تأتي في إطار الذرائع التي تحاول إسرائيل استحداثها الستمرار 

  .العدوان على قطاع غزة رغم أنها ال تحتاج الذرائع الستمرار هذا العدوان المتواصل
تحدث به المصادر األمنية المصرية حول تحميل مسؤولية إطالق وأكد القيادي في الجهاد أن ما ت

. الصواريخ إلى إيالت للمقاومة الفلسطينية يهدف إلى التحرش بها وضربها من قبل العدو الصهيوني
وبين أن الجهاد اإلسالمي تؤمن بأن العمل على تحرير فلسطين يكون داخل نطاق فلسطين المحتلة وليس 

  .تغير في أبجديات العمل المقاوم لدى حركتهخارجها، نافيا وجود 
  5/8/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  التسوية لم تعد مجدية باعتراف قادتها :الحية .7

خيارات "حماس النائب خليل الحية، أن لأكد عضو المكتب السياسي :  أحمد المصري-خان يونس
وشدد  . مجدية باعتراف العديد من قيادتهاالتسوية التي تتشدق بها السلطة الفلسطينية في رام اهللا لم تعد 

يونس لتكريم  الحية، خالل مهرجان التفوق الحادي عشر الذي نظمته الكتلة اإلسالمية في محافظة خان
، على أن المقاومة المشروعة هي الخيار الوحيد للرد على "التوجيهي"الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة 

  . قدرات األمةمحاوالت االحتالل العبث في م
وأشار إلى أن ضربات المقاومة في جنوب فلسطين وشمالها تثبت مجدداً أن المشروع اإلسرائيلي أصبح 

إن االحتفال بمهرجان التفوق لطلبة الثانوية العامة في : "وقال. محصوراً وغير قادر على خلق األحداث
لى تحقيقها في ظل الظروف الصعبة خانيونس، يأتي في ظل اإلنجازات التي اعتاد الشعب الفلسطيني ع

أن الطلبة رغم الظروف القاسية التي ألمت بهم من خالل الحصار "ولفت الحية النظر إلى  ". والقاسية
المفروض على قطاع غزة، وتواصل انقطاع التيار الكهربائي، وفقد األحبة، واعتقال األحباب، واستشهاد 

 من بين الركام متألقاً، يحمل كتاب العلم واالفتخار ويمثل العظماء، خرجوا كأسطورة طائر العنقاء يخرج
  ". الشعب الحضاري وقلب األمة النابض

  5/8/2010موقع فلسطين أون الين، 
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  اعتقاالت السلطة لنشطاء حماس لن يخدم إال االحتالل: الرشق .8
تشنها األجهزة حماس عزت الرشق، الحملة األمنية التي "انتقد عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق

األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد كوادر وأنصار حماس، واعتبر ذلك تساوقا مع 
  .مشاريع االحتالل وتقاسما لألدوار معه لضرب عوامل الصمود في الضفة الغربية

را في إن األسابيع الماضية شهدت تصعيدا كبي": قدس برس"وقال الرشق في تصريحات خاصة لـ 
عمليات االختطاف واالعتقال والتضييق العام على حركة حماس ومنسوبيها والمؤسسات الخيرية 
واالجتماعية والثقافية المقربة منها، وتطال هذه الحملة الجمعيات الخيرية وموظفيها ومؤسساتها من 

إلخوة واألخوات  قياديا من ا30األخيرة طالت أكثر من  وأنها في األيام .مدارس ومستشفيات وغيرها
العاملين في الجمعيات الخيرية، حيث تم اختطاف واعتقال عدد كبير من رموز العمل االجتماعي 

  .والخيري في الضفة الغربية
  4/8/2010قدس برس، 

  
  في القدس عدواٌن سافٌر على األمة والتراث اإلسالمي" مأمن اهللا"تجريف مقبرة : حماس .9

إننا في حركة حماس ندين الجريمة ": "قدس برس"سخة منه لـحماس أرسلت نحركة  لبيانقال : غزة
اإلسالمية التي تضم بين جنباتها رفاة العديد من " مأمن اهللا"البشعة التي يقوم بها االحتالل في مقبرة 

، في محاولة صهيونية مكشوفة لطمس المعالم اإلسالمية البارزة تمهيداً لتهويد مدينة ..الصحابة األطهار
اإلسالمية التاريخية يشكِّل عدواناً سافراً، وفضيحةً أخالقية، " مأمن اهللا" االعتداء على مقبرة إنَّ. القدس

وجريمةً سياسية ضد الحضارة اإلسالمية واإلنسانية التي صنعها هؤالء العظماء من الصَّحابة والعلماء 
  ".المسلمين

نظمة المؤتمر اإلسالمي، ومنظمة إننا في حركة حماس نطالب الجامعة العربية، وم: "وأضاف البيان
اليونيسكو بالتدخل السريع والفوري لوقف تلك الجريمة الصهيونية النكراء، كما نطالب سلطة فريق 
أوسلو التوقف عن عبث المفاوضات، وإعطاء غطاء للممارسات الصهيونية العدوانية ضد القدس 

ين جماهيرنا الفلسطينية الغاضبة واالحتالل والمقدسات والتراث العربي اإلسالمي، وعدم الوقوف حائالً ب
  .، على حد تعبير البيان"الصهيوني في الضفة الغربية دفاعاً عن القدس والمقدسات

  4/8/2010قدس برس، 
  

  "مناخ إيجابي " ضمن"إسرائيل"نريد مفاوضات مباشرة مع : فتح .10
أمس أن الفلسطينيين  العالول،حركة فتح محمود لأكد عضو اللجنة المركزية :  محمد إبراهيم-رام اهللا 

، فيما أكد القائد "مناخ إيجابي غير مسمم"يريدون االنتقال إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ضمن 
الفتحاوي األسير مروان البرغوثي أنه ال جدوى من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع حكومة 

نريد أن نذهب إلى مفاوضات تعطي ":  الرسمية"صوت فلسطين"وقال العالول، إلذاعة  .إسرائيل الحالية
نتيجة وتكون ضمن مناخ ايجابي غير مسمم، ال أن نذهب إلى مفاوضات وفي نفس الوقت االستيطان 

وذكر العالول أن القيادة الفلسطينية تدرس  ."مستمر وهدم منازل سواء بالقدس أو بالضفة مستمر أيضاً
ت األميركية والغربية، لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة كافة الخيارات المطروحة في ضوء الدعوا

  .وهناك اتفاق على ضرورة السعي إليجاد مظلة لها عالقة بإيقاف االستيطان وتحديد المرجعية
وأقر قيادي فتح بوجود ضغوط كبيرة جدا، أميركية، على السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير 

   .مباشرة مع إسرائيلالفلسطينية للدخول في مفاوضات 
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غير أنه شدد على أن هناك إصرارا كبيرا لدى القيادة الفلسطينية على عدم الدخول في تلك المفاوضات 
  .دون وقف االستيطان وتحديد مرجعيات لعملية السالم

  5/8/2010البيان، دبي، 
  

   عن آخر معتقلي الجهادتفرجمصر  .11
تقلين تابعين لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين  أفرجت السلطات المصرية أمس عن ثالثة مع:غزة

وصول " صفا"وأكدت مصادر خاصة لـوكالة  .ممن كانوا معتقلين داخل سجونها منذ عدة أشهر
أحمد أبو جامع، وعيد الشكري، ومحمود المزيني، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح : المعتقلين، وهم

 . شهور في سجونها3المصرية بعد اعتقال دام نحو البري، بعد أن تم إخالء سبيلهم من قبل السلطات 
وأشارت المصادر إلى أنه باإلفراج عن المعتقلين الثالثة الليلة، فإن ملف معتقلي حركة الجهاد اإلسالمي 

  .في مصر يكون قد تم إغالقه
  5/8/2010السبيل، عمان، 

  
   لفتحالتابعة" حماة األقصى"الغارة اإلسرائيلية استهدفت مقاومين في : غزة .12

" حماة األقصى"قالت مصادر محلية وطبية فلسطينية في غزة، إن غارة استهدفت مقاومين في : غزة
، وإصابة اثنين ) عاما24ً(، وأدت إلى استشهاد المقاوم شريف عبد الهادي بدير "فتح"التابعة لحركة 

يين اقتربوا من وزعم جيش االحتالل أن الغارة استهدفت فلسطين. آخرين، أحدهما في حالة الخطر 
  .السياج الفاصل

  5/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  على موقع عسكري إسرائيلي شرق خان يونس" هاون"قذيفتي تطلق "  الوطنيةالمقاومة" .13
، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، مسؤوليتها عن إطالق "كتائب المقاومة الوطنية"أعلنت : غزة

، ليل )جنوب قطاع غزة(العسكري شرق خان يونس " أشكول"ع على موق"  ملم85عيار "قذيفتي هاون 
تأتي "نسخة منه، أن تلك العملية " قدس برس"وأكدت الكتائب، في بيان عسكري وصل  ).4/8(األربعاء 

ودعت كتائب المقاومة الوطنية  ".في إطار الرد على جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
لتكثيف الجهود والخطى لتشكيل جبهة مقاومة موحده بمرجعية سياسية واحدة  "كافة األجنحة العسكرية

  ".للرد على جرائم االحتالل، وإخراج المقاومة من شرذمة االنقسام
  5/8/2010قدس برس، 

  
  يزور أسامة سعد ويبحثان تحديات القضية الفلسطينيةأحمد جبريل : لبنان .14

التنظيم الشعبي " أحمد جبريل مع رئيس " القيادة العامة- الجبهة الشعبية"بحث األمين العام لـ: بيروت
 أسامة سعد خالل زيارته في صيدا أمس، في التحديات التي تواجه لبنان والقضية الفلسطينية "الناصري

الضغوط التي " إلىوتطرق اللقاء . في ظل تصاعد التهديدات واالعتداءات اإلسرائيلية ضد البلدين
 الصهيوني، بدعم من قوى االعتدال العربية، بهدف فرض حلول تصفوية - يمارسها الحلف األميركي

كذلك تناول العدوان المتواصل ضد لبنان والمقاومة الذي يستخدم حالياً المحكمة . للقضية الفلسطينية
  ."الدولية من أجل إثارة الفتنة المذهبية

  5/8/2010الحياة، لندن، 
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  د ويبحثان المستجداتأبو موسى يزور عبد الرحيم مرا: لبنان .15
فتح " سر حركة أمينالرحيم مراد أمس   الوزير السابق عبد"حزب االتحاد"استقبل رئيس : بيروت

وتمت مناقشة موضوع المفاوضات المباشرة .  موسى على رأس وفد من قيادة الحركةأبو "االنتفاضة
 .ساب الحقوق الفلسطينية مستوطنات جديدة وربطها عبر طرق سريعة على حإنشاءومسألة التسارع في 

أهمية العالقة التي تربط االتحاد بفتح االنتفاضة، وان "، "حزب االتحاد"وأكد الطرفان بحسب بيان لـ
 وحفظ الحقوق وكرامة األرضالشرعية الفلسطينية تستمد من شرعية المقاومة السبيل الناجع السترجاع 

العمل الجاد للتقريب بين الفصائل الفلسطينية "ية بـ، وطالبا القوى الوطنية والقوم"الشعب وتحقيق العودة
على قاعدة رؤية موحدة ومشروع جامع لتوحيد الجهود في سبيل مقاومة المشروع الصهيوني الساعي 

  ."الى طمس الهوية الوطنية والنضال الفلسطيني
 5/8/2010الحياة، لندن، 

  
  "اإلسرائيلي"يدعم الموقف " انه الذي قال )اليونيفيل(عن ارتياحه لتصريح  يعرب غيفيرمارك  .16

بنيامين نتنياهو مارك رغيف عن ارتياحه " اإلسرائيلي"أعرب الناطق باسم رئيس الوزراء : )وكاالت(
القائل إن جيشنا كان يقوم بأشغال روتينية " اإلسرائيلي"يدعم الموقف "الذي قال انه ) اليونيفيل(لتصريح 

الجيش اللبناني لم يكن لديه بالتالي أي "وأضاف أن "" . ليةاإلسرائي"جنوب الخط األزرق في األراضي 
  " .مبرر إلطالق النار على جنودنا وهجماته غير مبررة إطالقاً

  5/8/2010، الخليج، الشارقة  
  

   يسرائيلاإل وياللبنان  الجيشينعلى الحدود بين شتباكاتالالتي تسببت با شجرةال تقطع "إسرائيل" .17
اقتلع الجنود االسرائيليون امس الشجرة التي تسببت باشتباكات دامية : الت وكا– حسن مواسي -القدس 

شوهد الجنود االسرائيليون يستخدمون رافعة و. قرب قرية العديسة على الحدود بين لبنان واسرائيل 
تتخطى سياجا حدوديا قرب بلدة العديسة وتقتلع اشجارا من الجانب اللبناني ثم ترميها في الجانب 

وذكر شهود عيان ان الرافعة االسرائيلية التي عادت الى الموقع تحت حراسة جنود . لياالسرائي
  . اسرائيليين اقتلعت ثالث شجرات

  5/8/2010، الدستور، عمان
  

  لبحث تبعات العدوان على الحدود اللبنانية المصغرة" اإلسرائيلية" الحكومة األمنية اجتماع .18
عقدت  المصغرة،" اإلسرائيلية"الحكومة األمنية االت، أن عن وك 5/8/2010، الخليج، الشارقةذكرت 
كبير قبيل الجلسة " إسرائيلي"وشدد مسؤول . اجتماعا لبحث تبعات العدوان على الحدود اللبنانية  أمس

من الواضح أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية مزدوجة، فالهجوم على جنودنا وقع فيما كانوا "على انه 
أعرب باراك عن األمل في  و".والعسكريون اللبنانيون هم الذين فتحوا النار" إلسرائيليةا"على األراضي 

يجب التحرك حتى ال "، وقال "أال يحدث تصعيد وأن يمر صيف هادئ وأن تعود المياه إلى مجاريها"
 لم تخطط له هيئة أركان الجيش"، معتبراً أن الحادث "يتفاقم حادث محلي ويتحول إلى أزمة حقيقية

  " .أي استفزاز"إسرائيل سترد على "، ومحذرا من أن "اللبناني وال حزب اهللا
سلمتا لبنان أسلحة متطورة استخدمت خالل "وأعرب باراك عن أسفه ألن الواليات المتحدة وفرنسا 

حدث استفزاز خطير وقمنا بالرد بما يتناسب "وقال " . اشتباكات الثالثاء وقد تسقط بين أيدي حزب اهللا
   ".لوضع وبشكل فوري وعادلمع ا

أشار إلى  المجلس الوزاري اإلسرائيليمن تل أبيب، أن  5/8/2010 ، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
وأن إسرائيل أوضحت للبنان، . أن الحدث قد انتهى مع لبنان ولن تكون له تبعات أخرى في القريب
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 جانبها وأنها فقط سترد على بطرق مباشرة وغير مباشرة أن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد من
  .االستفزاز ولكنها لن تبادر إليه

  
  نائب قائد اللواء في القطاع الشرقي يهدد الجيش اللبناني بنيران أكثر دموية": إسرائيل" .19

هدد نائب قائد اللواء في القطاع الشرقي من الحدود بين اسرائيل ولبنان المقدم ايالن ديركشطاين، : القدس
اذا ما كرر اطالق النار باتجاه الجيش االسرائيلي، متهما الجيش » أكثر دموية«ناني برد امس، الجيش اللب

وقال ديركشطاين خالل لقاء مع صحافيين في بلدة مسكافعام  .اللبناني بالبدء باطالق النار، اول من امس
نا سنرد على النيران عندما يطلقون النيران على قواتنا ومواطنينا في المرة المقبلة فان«عند الحدود، انه 

  .»بالصورة األكثر دموية
  5/8/2010، الراي، الكويت

  
   يدافع عن انتقاده لرئيس المخابرات التركيةباراك .20

 في تجاهل لالستياء الذي أبدته تركيا دافع وزير الدفاع االسرائيلي ايهود باراك عن : دان وليامز- القدس
وقد يسرب " صديق اليران"التركية الجديد بأنه خطاب له تم تسريبه وصف خالله رئيس المخابرات 

وقال باراك لراديو اسرائيل يوم االربعاء لدى سؤاله عن التصريحات انها لم  .أسرارا مخابراتية اسرائيلية
في نهاية "ومضى باراك يقول  ."النها ببساطة حقيقية وهذا أمر يزعجنا حقا"تخرج عن حدود اللياقة 

ليست لنا مصلحة في مفاقمة االمور . على حقائق واقعية وهي حقا مزعجةالمطاف أشرت الى شيء قائم 
  ."وامل اال تكون لتركيا مصلحة ايضا

  4/8/2010، وكالة رويترز لألنباء
  

   من سيناءلمح الى وجود صلة لحركة حماس بإطالق الصواريخباراك ي .21
اراك الى وجود صلة لحركة وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود ب لمح:  رويترز–  أ ف ب- القاهرة - غزة

ال اريد ان اقول انني مقتنع، «: بإطالق الصواريخ، وقال في تصريح الى اإلذاعة اإلسرائيلية» حماس«
المنفذون ربما ليسوا جزءاً من حماس في . لكن قد تكون هناك صلة بين حماس وعملية اإلطالق تلك

  .»ربما هناك صلة غير مباشرة في شكل اكبر قليالً. غزة
  5/8/2010، حياة، لندنال

  
  القاعدةواهللا  صالت مع حماس وحزب ولها  من الخاليا اإلرهابية في سيناءهناك عدد": هآرتس" .22

هناك عدداً من «اإلسرائيلية أمس أن » هآرتس« ذكرت صحيفة : رويترز–  أ ف ب- القاهرة - غزة
لة في الفترة الحالية بتهريب األسلحة الخاليا اإلرهابية النائمة التي تعمل في شبه جزيرة سيناء سراً مشغو

صالت مع حماس «وأضافت أن بعض هذه الخاليا له . »إلى قطاع غزة، وتبذل جهوداً لضرب إسرائيل
  .»وحزب اهللا وتنظيم القاعدة، وغيرها من الجماعات الجهادية العالمية

رفيع في وسعت اسرائيل الى زرع بذور الشقاق بين مصر وقطاع غزة، إذ صرح مصدر عسكري 
الجيش اإلسرائيلي إلى وسائل اإلعالم اإلسرائيلية مساء أول من أمس بأن اطالق الصواريخ يهدف الى 

الحدود بين إسرائيل ومصر طويلة للغاية ومن دون حراسة نسبياً، «وأضاف أن . »إحراج القاهرة«
  .»مقارنة باألسوار الكهربائية وأنظمة المراقبة المتطورة المحيطة بقطاع غزة

العام الماضي شهد تحسناً «الى أن » هآرتس«وأشارت مصادر رفيعة في الجيش اإلسرائيلي وفقاً لـ 
كبيراً في أنشطة التنسيق بين القوات المسلحة المصرية واألردنية، لكنه لوحظ في الفترة األخيرة بعض 

  .»التردد من جانب المصريين في مواجهة العصابات في شبه جزيرة سيناء وجهاً لوجه
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الى سلسة من عمليات القصف من سيناء آخرها قبل ثالثة أشهر ونصف الشهر عندما » هآرتس«ولفتت 
أطلق صاروخا كاتيوشا على إيالت انفجر أحدهما في حقل قريب من المنطقة الصناعية في العقبة، وسقط 

 2005) مبرديس(وأضافت انه في كانون األول . اآلخر في البحر األحمر، ما تسبب في وقوع إصابات
أطلقت ثالثة صواريخ كاتيوشا من األردن، انفجر أحدها قرب مطار إيالت، ما تسبب في بعض 
األضرار المادية، فى حين أصاب اثنان آخران سفينة حربية أميركية كانت ترسو في ميناء العقبة، 

  .ومستشفى عسكري أردني، ما أسفر عن مقتل جندي واحد
  5/8/2010، الحياة، لندن

  
   تستجوب وزير االمن حول التفتيش المهين ألهالي األسرىيالزعب .23

قدمت النائب حنين الزعبي استجواباً لوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي حول التفتيش االستفزازي : القدس
وجاء استجواب النائب الزعبي بعد تلقيها عددا . والمهين ألهالي األسرى الفلسطينيين في سجن الجبلوع

هالي األسرى الذين قاموا بزيارة أبنائهم في اآلونة األخيرة والذين اشتكوا من التفتيش من الشكاوى من أ
  .المهين والمذل ، خاصة لكبار السن وللنساء حيث اجبر البعض منهن على خلع ثيابهن الداخلية

ت وجاء على لسان ذوي األسرى أن هذه االجراءات الجديدة تستنفز قواهم وتجبرهم على االنتظار لساعا
وسألت النائب زعبي في . طويلة خارج السجن في الحر الشديد حتى إنتهاء التفتيش ولقاء ابنائهم

استجوابها عن االسباب التي ادت الى هذه االجراءات التعسفية بحق ذوي األسرى وعن اهدافها ، علماً 
  .نائهمأن النظام الذي كان قائماً قبل هذه االجراءات سهل الى حد كبير زيارة األهل ألب

  5/8/2010، الدستور، عمان
  

  "قومية"يكشف خلية إسرائيلية لقتل الفلسطينيين على خلفية " شاباكال"": معاريف" .24
النقاب عن اعتقال خلية من المتطرفين اليهود ) الشاباك(كشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي -الناصرة

ية، في إطار سياسة ممنهجة وعلى خلفية الذين عملوا سوية على قتل الشبان الفلسطينيين بالقدس الشرق
  .قومية

العبرية، اعتقال أفراد الخلية جاء في أعقاب اعتقال " معآريف"وبحسب الموقع االلكتروني لصحيفة 
اليهودي المتدين حاييم فرلمان قبل نحو شهر، والذي اتهم باالعتداء على شبان فلسطينيين بالقدس وقتل 

  .ثالثة منهم
  .اإلسرائيلية في بيتح تكفا فترة اعتقال فرلمان إلى ستة أيام إضافيةومددت محكمة الصلح 

واعتقل جهاز الشاباك والشرطة اإلسرائيلية خالل التحقيق مع اليهودي المتدين ثالثة إسرائيليين آخرين 
من المقربين إليه، والذين يشتبه بتعاونهم معه في تنفيذ سلسلة اعتداءات على شبان فلسطينيين بالقدس 

  .محتلةال
وأصدرت المحكمة اإلسرائيلية قرارا بإطالق سراح المشتبهين الثالثة إلى السجن المنزلي، واالستمرار 

ونفى المتهم األول بالقضية ما نسب إليه من اتهامات بتنفيذ اعتداءات على  .بالتحقيق في القضية
  .عت منه تحت وطأة التعذيب ، مشيرا إلى أن اعترافات انتز2004 و 1998فلسطينيين ما بين العامين 

وكان اإلرهابي اإلسرائيلي ذاته، كشفت تسجيالت صوتية الجتماعات عقدها مع عنصر في الشاباك، 
 الشيخ رائد 1948والذي حاول تجنيده الغتيال رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلة عام 

  ."صالح
  5/8/2010، ) المحتلةاألراضي(القدس 
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  حذر من اندالع انتفاضة في النقبيالصانع وطلب  ...دمير قرية العراقيب تجددياالحتالل  .25
قوات االحتالل ، أن  برهوم جرايسي، الناصرةنقالً عن مراسلها في 5/8/2010الغد، عمان، نشرت 

اإلسرائيلي، جددت أمس، هجماتها على قرية العراقيب الفلسطينية في صحراء النقب، وأعادت تدمير 
  .تي أعاد المواطنون بناءها أخيراًعشرات البيوت ال

في واعتدت قوات االحتالل بوحشية على شخصيات سياسية كانت في القرية المدمرة، من بينها النائب 
  .طلب الصانع، الذي نقل إلى المستشفى، والمحامي أيمن عودة، الذي جرى اعتقالهالكنيست 

، كانت  بيتا35ًأعادوا بناء حوالي  أجانبمتطوعون ووكان المواطنون يسندهم ناشطون سياسيون، 
  . عن أراضيهم، لتحول إلى مستوطنة يهوديةأهلها وإبعاد دمرتها، في مسعى القتالع القرية "إسرائيل"

وتصدى المواطنون والمتضامنون لقوات االحتالل، التي انهالت على سكرتير الجبهة الديمقراطية للسالم 
  .أفرادها أفراد الشرطة، بفرق نازية وضرب أحد والمساواة، بالضرب المبرح، بزعم انه وصف

 "إسرائيل" من جهته، قال النائب الصانع، إن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب بصفتهم أعداء، متهماً
  .أراضيهم تتعامل مع العرب بعنصرية لترحيلهم واالستيالء على إرهابية دولة بأنها

 ائيل تريد من وراء تدمير قرية العراقيب أن يكون اختباراًإن إسر" محمد بركة،  في الكنيستوقال النائب
، وإذا ما شعرت السلطة بالتراخي فإنها ستتجرأ على تدمير عشرات أراضينالجاهزيتنا في الدفاع عن 
  . ضدهم"إسرائيل"، مشددا أهمية أن يبقى العرب في المرصاد لخطوات "القرى األخرى في النقب

 بيانا حذرت فيه من استمرار االعتداءات على القرى 48 لفلسطينيي وأصدرت لجنة المتابعة العليا
 إنقاذالعربية في النقب، وقالت إن الهجمة اإلسرائيلية تستدعي تمتين الوحدة الوطنية في المعركة من أجل 

  .ودعت اللجنة إلى استئناف عملية بناء القرية من جديد رغم تدميرها ثانية.  النقبأراضي
 النائب طلب الصانع حذر من اندالع انتفاضة في النقب ، أنلندن من 5/8/2010لندن، الحياة، وأضافت 

  .بيوت في قرية العراقيبال ات عشراإلسرائيليةبعد هدم السلطات 
هذه حرب ضد ":  عن أحد سكان القرية الشيخ صياح الطوري"يديعوت احرونوت"ونقلت صحيفة 

  ."نواصل البناءتجمعات البدو خصوصاً والعرب عموماً، لكننا س
 هدموا األسبوع الماضي عشرات البيوت في القرية، ورافقهم في "دائرة أراضي إسرائيل"يذكر أن مفتشي 

 شرطي مدججين باألسلحة والهراوات لقمع معارضة سكان القرية وبعض الناشطين 1500هذه العملية 
  .اإلسرائيليين اليساريين

 وا من نشطاء السالم اليهود، هرعاً عدد، أنتل أبيب  من5/8/2010الشرق األوسط، لندن، وجاء في 
، قرروا إقامة مظاهرتين واحدة في تل أبيب وأخرى في بئر السبع احتجاجاًوإلى العراقيب، أمس، 

حكومة إسرائيل "وقال جادي الغازي باسمهم إن . وأعلنوا أنهم سينفذون برنامجهم إلعادة بناء البيوت
وهي تتعامل معهم باستهتار مثلما . رب في النقب هم أفقر سكان إسرائيلفالع. تستقوي فقط على الضعفاء

، مثل اليهود من أصل يمني، القاطنين في جنوب تل تتعامل مع شرائح ضعيفة في المجتمع اليهودي أيضاً
وأضاف الغازي أن الحكومة ال تعادي هذه الشرائح فحسب، بل تشن الحرب  ."أبيب، أو العمال األجانب

.  إلى رفع صوتهم ضد ممارسات الشرطة مع بدو النقب"إسرائيل"عا جميع أنصار الضعفاء في ود. عليها
  . مع القيم اليهودية"إسرائيل"وقال إن هذا هو أصعب امتحان تخوضه 

  
  قصىاألالمسجد  أسفل اإلسرائيليةالهيئة اإلسالمية تستنكر استمرار الحفريات  .26

 أن المسجد األقصى أمسئة اإلسالمية العليا بالقدس المحتلة علنت الهيأ :إبراهيم كامل –القدس المحتلة 
المبارك بجميع ساحاته، وجدرانه وبواباته هو مسجد خالص للمسلمين، وله حرمته وقدسيته بقرار من 

  .رب العالمين، بما في ذلك أسفل المسجد، وباطنه، وأرضه، وهواؤه، وسماؤه
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ار الحفريات من قبل سلطات االحتالل أسفل المسجد  استمرأمسواستنكرت الهيئة في بيان صادر عنها 
 البيان على أن الحفريات التي تجري أسفل المسجد القبلي لألقصى  وأكد.األقصى المبارك وفي محيطه

 الهيئة في بيانها إلى أن  وأشارت.وفي محيطه تمثل اعتداء آثماً على هذا المسجد وعلى الوقف اإلسالمي
إذا "عرضت الجدران الخارجية للمبنى األساسي إلى التصدع، وقالت انه هذه الحفريات سبق لها أن 

  ."استمرت الحفريات فستؤدي إلى انهياره
وحملت الهيئة اإلسالمية السلطات المحتلة مسؤولية النتائج المترتبة على هذه الحفريات، وذكّرت 

سكو بما يتهدد المسجد األقصى المبارك الفلسطينيين أوالً، والعرب ثانياً، والمسلمين ثالثاً، ومنظمة اليون
 اإلسرائيليةإن السلطات "وأكدت الهيئة  .من أخطار حقيقية، والتي قالت إنها لم تعد خافية على أحد

المحتلة تستغل انشغال العالم باألحداث الدولية، وكذلك انشغال الفلسطينيين بالخالفات والمناكفات فيما 
وفي تهجير أهل بيت المقدس المرابطين فيها؛ ما يستدعي العمل على بينهم، لتستمر في هذه الحفريات، 

  ."وحدة الصف والموقف، لخروج الفلسطينيين من المأزق الذي هم فيه
  5/8/2010الرأي، عمان، 

  
   في مقبرة مأمن اهللاخمسة عشر قبراًيجرف  االحتالل .27

مؤسسة إبراهيم، أن  كامل ،القدس المحتلةنقالً عن مراسلها في  5/8/2010الرأي، عمان، نشرت 
 15 أن آليات وجرافات بلدية االحتالل في القدس قامت بجرف وهدم أمساألقصى للوقف والتراث أكدت 

وأوضحت المؤسسة أن االنتهاكات  . في مقبرة مأمن اهللا في أقصى الجهة الشمالية الشرقيةقبراً
ي وقف المقبرة بأعمال صيانة وترميم  جاءت بعد قيام مؤسسة األقصى بالتعاون مع متولِّاإلسرائيلية

ونددت مؤسسة األقصى بهذه الجريمة النكراء، وقالت إنها ستواصل صيانة تلك المقابر  .وتنظيف فيها
  ."القيام بما يمليه الواجب الشرعي والديني تجاه مقابرنا وأمواتنا"والمحافظة على مقبرة مأمن اهللا، و

 رئيس قسم المخطوطات في ، أنعهود محسن، ا عن مراسلتهنقالً 5/8/2010، السبيل، عمانوأضافت 
إن االعتداء على مقبرة مأمن اهللا ليس باألمر المستغرب على دولة : "المسجد األقصى ناجح بكيرات قال

الكيان الصهيوني العنصرية النازية التي تسعى بهذه المخططات لطمس الماضي والحاضر العربي 
  "....اريخية، وتحديداً في القدسالفلسطيني على أرض فلسطين الت

 مصطفى أبو زهرة ما تقترفه دولة .ممن جهته استنكر رئيس لجنة إعمار المقابر اإلسالمية في القدس 
 باإلضافة إلى إحضار أوراق اللجنة ، توجهه للشرطة وإبالغها بما حدث مؤكداً،االحتالل في تلك المقبرة

وأثناء ذلك قام موظفو  .ف الشرطة لعمليات الهدم في المقبرةومسؤوليتها عن هذه المقابر، ما أدى إليقا
وأوضح أبو زهرة أن موظفي بلدية االحتالل قاموا أمس بإيقاف  .بلدية االحتالل بالتعدي على أبو زهرة

 أن اللجنة مؤكداً .نحو خمسة عمال تابعين للجنة إعمار المقابر اإلسالمية عن العمل بحجة إضافة بناء
 في المقبرة، ولم تضف أي بناء، واقتصر عملها على تنظيف المقبرة وترميم بعض تعمل منذ شهور

  .مقبرة جرت باتفاق مسبق مع البلديةالوأشار إلى أن األعمال التي تجري من قبل اللجنة في . القبور
  

  م في الضفة دون5000 صادرت أكثر من "إسرائيل ":األراضيأبحاث  .28
 الجنوب في الخليل حلقة جديدة من برنامج واجه الصحافة،  نظمت وزارة اإلعالم مديرية:الخليل

 زنيد القائم بأعمال محافظ أبوسمير . بحضور مدير وزارة اإلعالم إسماعيل جحشن ومشاركة كال من د
  . جمال العملة من مركز الدراسات العربية.الخليل والخبير المتخصص م

ألراضي تناول اإلجراءات واالنتهاكات  عرض التقرير النصف سنوي الصادر عن مركز أبحاث اوتم
   .30/6/2010 ولغاية 1/1/2010اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين خالل الفترة الممتدة من 
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 كذب وزيف إلى اإلحصائيات واألرقام التي قام المركز بتوثيقها تشير بشكل واضح إن العملة قال جمالو
 بتجميد االستيطان إال 25/11/2009و الكاذب في الرغم من إعالن نتنياهعلى  ف،االدعاءات اإلسرائيلية
 من األراضي  دونما5541ً "إسرائيل" صادرت 30/6/2010 ولغاية 1/1/2010انه في الفترة من 

الفلسطينية في كافة محافظات الضفة الغربية حيث كان لمحافظة طوباس نصيب األسد من هذه 
افظة القدس التي استولت قوات االحتالل على  دونم من أراضيها يليها مح3050المصادرات التي فقدت 

  . دونم من أراضي المحافظة1255
وعلى صعيد آخر استمرت قوات االحتالل في سياسات تجريف األراضي حيث بلغت مساحة األراضي 

  . دونما893ًالمجرفة في الضفة الغربية خالل الفترة التي يغطيها التقرير 
ة في المزروعات نتيجة اعتداءات قوات الجيش اإلسرائيلي  أضرار وخسائر كبيرإلىويشير التقرير 

 شجرة 1206 شجرة في محافظات الوطن منها 2350 اقتالع وحرق إلىوهجمات المستعمرين التي أدت 
  . شجرة في محافظة القدس589في محافظة بيت لحم و

 ،قوات االحتالل ارتفاع في عدد المنازل والمنشآت التي تعرضت للهدم على أيدي إلىأشار العملة و
 ومنشأ كان أكثرها في محافظة القدس ويليها الخليل ونابلس وطوباس، إضافة  منزال81ً هدم إلى مشيراً
  . منزال منشأ في طوباس والخليل والقدس648 إخطارات بالهدم سلمتها قوات االحتالل بـ إلى

ر بشكل متسارع حيث يجري وأضاف العملة ان النشاط االستيطاني اإلسرائيلي لم يتوقف وما زال يسي
 العمل جاري في تنفيذ أنالعمل والمصادقة على العديد من المخططات التي أصبحت جاهزة للتنفيذ حيث 

 ألف وحدة سكنية 19 وحدة سكنية فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المصادق على إنشائها أكثر من 748
  . مباني عامة وحديقة توراتية8منها 

  4/8/2010ية، وكالة معاً اإلخبار
  

   الغربية بالضفة فلسطينيا40ً يعتقل االحتالل .29
، ما يزيد 5/8/2010اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الخميس :  محمد القيق- الضفة المحتلة

وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل .  من مناطق متفرقة بالضفة المحتلةعن أربعين فلسطينياً
  . ل وقلقيلية ورام اهللا ونابلس وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتهااقتحمت مدن جنين والخلي

  5/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   ومعتقلون بينهم متضامنون أجانب في قمع مسيرة ضد الجدار العازلجرحى .30
 3 مواطنين و6أصيب صباح أمس طفل فلسطيني برضوض واعتقل : عالء المشهراوي، وكاالت
وأفادت .  قمع االحتالل اإلسرائيلي لمسيرة سلمية بقرية الولجة في بيت لحممتضامنين أجانب خالل

تقارير ميدانية أن قوات االحتالل قمعت المسيرة التي كانت متجهة للمناطق المقام عليها الجدار الفاصل 
  .واألخرى المهددة بالمصادر، واستخدمت القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين

 من منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها وتسليم قوات االحتالل أمس عدداًفي غضون ذلك، اقتحمت 
  . أصحابها تباليغ لمراجعة مخابرات االحتالل وقامت باعتقال مواطنين اثنين في محافظتي رام اهللا ونابلس

  5/8/2010االتحاد، أبو ظبي، 
  

  بياً وشع رسمياً جماهيرياً تشهد التفافاً"الشيخ جراح" االعتصام في خيمة .31
تشهد خيمة اعتصام النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق :  جمال جمال-القدس المحتلة 

 المعتصمين في مقر الصليب األحمر الدولي بالقدس لليوم الخامس والثالثين على التوالي حضوراً
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 ياسر عثمان  السفير المصري لدى السلطة الفلسطينيةأمس، حيث قام  واسعاً وشعبياًجماهيريا رسمياً
بزيارة خيمة االعتصام والتأكيد على موقف بالده الثابت والمؤازر للقضية الفلسطينية ولموقف النواب في 

وأضاف السفير أن قضية النواب والوزير السابق تمثل صورة  .وجه القرار اإلسرائيلي القاضي بإبعادهم
وقد استفسر النواب .  وتشتيتاً للعائالتمصغرة عن قضية القدس بكل تفاصيلها إبعاداً وتهجيراً وحصاراً

من السفير المصري عن صحة الرئيس مبارك حيث طمأنهم وأكد لهم أن ما يشاع في اإلعالم حول 
  .صحته ما هو إال تشويش وانشغال إعالمي ال أكثر

من جهته أكد مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر والذي رافق السفير على ضرورة ثبات 
  .المقدسيين في أماكن رباطهم

  5/8/2010الدستور، عمان، 
  

   يعذب األطفال األسرىاالحتالل .32
كشف وزير شؤون األسرى والمحررين في الحكومة االنتقالية الفلسطينية :  منتصر حمدان-رام اهللا 

 عيسى قراقع، عن سياسة إسرائيلية خطيرة تمارس بحق األسرى األطفال والنساء، مشيراً إلى تعمد
هناك سياسة إسرائيلية مخططة لضرب "وقال  .االحتالل تعذيب األطفال الذين يعتقلون في أقبية التحقيق

، مؤكداً أن التقارير "المستقبل الفلسطيني من خالل مضاعفة التعذيب الجسدي والنفسي لألطفال المعتقلين
تي دفعت العديد من التي تصل وزارة شؤون األسرى تدلل بوضوح على هذه السياسة اإلجرامية ال

  .األسرى األطفال إلى محاولة االنتحار في زنازين االحتالل
ودعا قراقع حركة حماس للتشدد في مطالبها بخصوص صفقة تبادل األسرى وربط نجاح هذه الصفقة 

  .على اإلفراج عن األسرى القدامى" إسرائيل"بإجبار 
  5/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  غزةقطاع  إلى تصل "4القدس " المساعدات الليبية قافلة .33

 شاحنات تحمل على متنها 8وصلت إلى غزة عبر معبر رفح ): وكاالت(، "الخليج "-القاهرة، دمشق 
وتضم القافلة نحو ". 4القدس " طن من المساعدات الطبية واألدوية ضمن قافلة المساعدات الليبية 200

لطبية والمياه المعدنية والمواد الغذائية  طن من األدوية والمستلزمات ا1000 شاحنة تقل حوالي 20
ومالبس وأغطية ومستلزمات العيد، إلى جانب فرش للمساجد وخيام وحقائب مدرسية لألطفال، وهي من 
تبرعات الجمعيات والمؤسسات األهلية والروابط واالتحادات الليبية وتنظمها اللجنة األهلية الليبية الدائمة 

  .لدعم الشعب الفلسطيني
  5/8/2010ج، الشارقة، الخلي

  
  "الكارو"يدخل حلبة المنافسة مع " التوك توك": غزة .34

في تغيير بعض من مظاهر " توك توك"الـساهمت الدراجات النارية والمعروفة ب:  أحمد المصري- غزة
الحياة في المجتمع الغزي بعد ازدياد االعتماد عليها من قبل المواطنين، وذلك بعد سنوات طويلة 

  . في نقل األفراد والبضائع والحاجيات" الحمير"الستخدام عربات الكارو التي تجرها 
توك "ـال الستبدال عربات الكارو بوتعكف وزارة النقل والمواصالت في غزة، على إعداد دراسة خاصة

لفئات المزارعين العاملين في الحقول الزراعية وفالحة األراضي للحد من المشاكل التي تثيرها " توك
  . "التوك توك"ـعربات الكارو والتكلفة الكبيرة مقارنة ب

  4/8/2010، موقع فلسطين أون الين
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  قطاع غزة يدرسون القرآن في الصيف ألف طالب في 50: رئيس دار القرآن الكريم والسنة .35

 عبد الرحمن الجمل أن مراكز تحفيظ القرآن . أكد رئيس دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة د:غزة
قدس "وأشار النائب الجمل في حوار أجرته معه وكالة  . غير مسبوقالكريم شهدت هذا الصيف إقباالً

 ألف طالب وطالبة يدرسون القرآن 35قرآن الكريم بلغ أن عدد الطالب الملتحقين ببرامج دار ال" برس
ما يحدث فاق التوقعات وذلك بسبب "  وأكد أن.وبرامج جديدة طرحتها دار القرآن الكريم للمرة األولى

عناية اهللا لشعبنا المثابر المرابط، كنا نتوقع أن يكون هناك إقبال وحفظة لكن أن يكون عندنا في قطاع 
 ألف في دار القرآن الكريم والسنة واآلالف في مراكز 35طالب موزعين بواقع  ألف 50غزة أكثر من 

  ."ووزارة األوقاف وجمعية الشابات المسلمات
 بدأت كثير من  حقيقياًوقال إن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة أصبح مزاجه قرآني، وجسد نموذجاً

ية تشكل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ كثير من وأوضح أن الصعوبات المال .الدول العربية واإلسالمية تقلده
  . أن تتحول غزة عما قريب على مجتمع قرآنيالبرامج القرآنية متوقعاً

  4/8/2010قدس برس، 
  

  باحثة فلسطينية تكتشف طفرات وراثية تسبب السرطان .36
 توصلت الباحثة الفلسطينية جان سميح محمد كريم، في دراسة جينية أجرتها حول: عمر حرزاهللا

 في األبحاث ، إلى اكتشاف سبع طفرات وراثية مختلفة لم تكن مسجلة سابقاً"سرطان القولون والمستقيم"
، ومنها جينتان وراثيتان لهما عالقة باإلصابة بسرطان القولون والمستقيم في أعمار المسجلة عالمياً

لة الماجستير الخاصة واستطاعت الطالبة كريم من خالل دراستها لمدة سنة كاملة، ضمن رسا .مبكرة
 في مختبرات جامعة العلوم والتكنولوجيا  مريضاً أردنيا51ًبها، فحص سرطانات القولون والمستقيم لـ 

 للتقنيات الحيوية، التوصل إلى أن هنالك طفرات وراثية مختلفة في إحدى "هيا"األردنية ومركز األميرة 
  .اً وعالميالجينات، تختلف عن الدراسات السابقة محلياً

  5/8/2010، البيان، دبي
  

  نت. شرطة غزة تضرب مراسل الجزيرة":نت.الجزيرة" .37
تعرض مساء األربعاء مراسل الجزيرة نت في غزة أحمد فياض لضرب مبرح على أيدي عناصر من 

 من الشرطة أوقفه وقال الزميل فياض إن عنصراً .في قطاع غزةالشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية 
 للزحام على بوابة مؤدية إلى ملعب خان يونس الرياضي حيث تحيي فرقة طيور قط صوراًبينما كان يلت

 منه عدم التصوير، ثم وأضاف أن الشرطي صرخ تجاهه طالباً .الجنة األردنية لإلنشاد حفال لألطفال
استدعاه لفحص آلة التصوير، فعرفه على نفسه وأنه صحفي ويستخدم الكاميرا ألغراض صحفية، لكنه 

وأكد فياض أنه استعرض الصور الملتقطة  .صر على استدعائه وفحص مضمون الكاميرا عدة مراتأ
  ثانياًأمام الشرطي، فطلب مشاهدتها مرة ثانية وثالثة، ثم أخذ يصرخ في وجهه ويشتمه، وأن شرطياً

م أطفاله الثالثة بادره بالسب والشتم، ثم انضم إليهما ثالث على نفس المنوال، ثم انهالوا عليه بالهري أما
وبعد الضرب والشتم أخلوا سبيله دون أن يعيدوا إليه آلة  .ألكثر من نصف ساعة وصادروا آلة التصوير

  .التصوير، وقد توجه إلى المستشفى إلجراء فحوص طبية وإثبات األضرار التي تعرض لها
  5/8/2010نت، .موقع الجزيرة

  
   في لبنان يختتم مخيمه السابع"أشد" .38
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 "العودة" مخيم " أشد-اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني "اختتم  :شوقي الحاج - لبنان/ لغربيالبقاع ا
  في البقاع الغربي في لبنان في بلدة الخيارة"مركز عمر المختار التربوي"السابع في حفل نظمه في 

فلسطينية، ومشاركة  السابق عبد الرحيم مراد، وحضور فعاليات لبنانية و اللبنانيأمس، برعاية الوزير
 .عشرات الشبان والشابات من المخيمات الفلسطينية في لبنان

الدور النضالي والكفاحي للشباب والطلبة الفلسطينيين في مختلف " يوسف أحمد على "أشد"شدد رئيس و
ني، الدولة اللبنانية إلى دعم الشباب الفلسطي"، داعياً "المراحل النضالية التي خاضها الشعب الفلسطيني

  ."وخصوصاً متخرجي الجامعات وأصحاب المهن الحرة المحرومين من حق العمل
دور الجيل الجديد وضرورة تسلحه بالعلم والمعرفة ليتمكن من مواجهة العدو "وأشار مراد إلى 

أمر معيب " هذا أنورأى . "اإلنسانيةالمماطلة في منح الفلسطينيين أبسط حقوقهم "، منتقداً "اإلسرائيلي
لبنان، وال يجوز أن يستمر هذا الواقع، فالشعب الفلسطيني هو شعب شقيق وعلى لبنان أن يدعم هذا بحق 

  . "الشعب ويوفر له مقومات الصمود
  5/8/2010السفير، بيروت، 

  
   ُيكبد الصناعة ُربع مليار دوالر غزةحصار .39

هاني مطر، أن . سطيني مأكد رئيس دائرة التنمية الصناعية بوزارة االقتصاد الفل:  حازم الحلو- غزة
إغالق معابر القطاع التجارية يحول دون تحقيق تنمية صناعية حقيقية في القطاع الصناعي الذي يعاني 

، أن "فلسطين"وبين مطر في حديث لـ. من شلل تام نتيجة الحصار المفروض على غزة منذ أربعة أعوام
، 2008يلية األخيرة على القطاع نهاية االقتصاد الصناعي أصيب بضربات قاتلة خالل الحرب اإلسرائ

 240 منشأة صناعية وبلغ إجمالي الخسائر المباشرة للقطاع الصناعي نحو 700حيث تم تدمير أكثر من 
من المنشآت الصناعية بما مجموعه % 95ونوه إلى أنه ونتيجة للحصار فقد تم إغالق  .مليون دوالر

قي المصانع تعمل بطاقة إنتاجية ال تزيد على  منشأة صناعية فيما ظلت با3900 مصنع من 3700
 ألف عامل وقد انخفض 35وذكر مطر أن عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار نحو  %.15

 عامل في مختلف القطاعات الصناعية جراء الحصار، مشيرا إلى 1500بشكل حاد ليصل إلى أقل من 
 500اعية األساسية، حيث تم إغالق ما يزيد على أن تأثير الحصار األسوأ قد أصاب القطاعات الصن

 ألف عامل 20 مصنع وتعطل نحو 600 وأغلق نحو ، آالف عامل عملهم5منشأة و فقدان أكثر من 
  . يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية

 عامل عن العمل 2500وأوضح أنه تم إغالق جميع المصانع في منطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 
 مليون دوالر، 16 وقد بلغت الخسائر الشهرية لقطاع الصناعة حوالي ،نوا يعملون لدى تلك المصانعكا

  . 2009أغسطس / آبمن إجمالي الخسائر منذ فرض الحصار وحتى بداية % 33أي ما يقارب بنسبة 
تطور وشدد مطر على أهمية إنشاء مناطق صناعية تغطي جميع القطاعات الصناعية، مما سيدفع عجلة ال

. والنمو االقتصادي مع تطبيق المواصفات القياسية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسه المواصفات الفلسطينية
 مختلفة للدعم الذي تقدمه وحول جهود دائرة التنمية في النهوض بالقطاع الصناعي، أظهر مطر صوراً

شاء أو لتطوير عمل مصانع الدائرة عبر تقديم قروض ميسرة وبدون فوائد لعدد من المصانع قيد اإلن
 مشروعاً إنتاجياً في مختلف النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية من قبل 65قائمة باإلضافة لتمويل 

 عامالً في هذه 172ألف دوالر أمريكي مع مراعاة تشغيل  300وزارة االقتصاد الوطني بمبلغ يصل إلى 
  . المشاريع

  4/8/2010، موقع فلسطين أون الين
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   شهيدا375ً إلى شهداء الحصار من المرضى ارتفاع .40
 عن ارتفاع عدد شهداء في قطاع غزةأعلنت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية :  بترا–غزة 

. مدينة غزةسكان  من ، وهو أمس) عاما18ً(شاب محمد يونس انطيز ال ضحية بوفاة 375 إلىالحصار 
  .كان يعاني من مشكالت حادة في القلبن المواطن انطيز إوقالت الوزارة في بيان 

  5/8/2010الدستور، عمان، 
  

  ناجي العليعن فيلماً وثائقياً  الجزيرة تعرض قناة .41
، فيلماً وثائقياً في جزءين عن رسام "الجريمة السياسية"، ضمن سلسلة "الجزيرة" عرضت قناة :عمان

  .1987 لندن بمسدس كاتم الصوت عام الكاريكاتور الفلسطيني ناجي العلي، الذي اغتيل في أحد شوارع
الفيلم أعد مادة بحثه وكتب تعليقه ونفذ رسوم الشخصيات الفنان أحمد نصر الدين، وكتبت له السيناريو 
وأخرجته ساندرا أبرص، متخذة الشكل الكالسيكي لفيلم ينطلق من لحظة االغتيال، كي يكتب شهادة 

جهة التي وقفت وراء اغتياله، كي يصل إلى حقيقة ويطرح الكثير من الفرضيات حول ال... الميالد
  .افتراضية ال ينفيها نفياً قاطعاً وال يؤكدها تأكيداً مطمئناً

ترى لو لم يخرج من ... خرج ناجي العلي من الكويت إلى لندن كي يلقى حتفه هناك بكاتم صوت
لية البحث عن الجواب الكويت، هل كان سيتعرض لالغتيال؟ سؤال يطرحه أحد ضيوف الفيلم، لتبدأ عم

من قتل ناجي العلي؟ ثمة أسماء كثيرة طرحت في سياق البحث الجنائي وتحقيق : المباشر وغير المباشر
لكن المهم لم يكن اسم المنفذ فقط، بل الجهة التي تقف وراء ... السلطات البريطانية عن عمالء للموساد

ين من تهمة اغتيال والده، لكنه يضيف في موضع يقول خالد ابن ناجي العلي إنه ال يبرئ آخر. االغتيال
  ).يشرفنا أكثر أن يكون الموساد هو من اغتاله: (آخر

  5/8/2010الدستور، عمان، 
  

  يؤكد أن الصاروخ الذي سقط في العقبة أطلق من سيناء المصرية رئيس الوزراء األردني .42
برس اجرتها الزميلة رنـدا حبيـب        رئيس الوزراء سمير في مقابلة مع وكالة فرانس          قال:  بترا –عمان  

وفقا لمعلوماتنا فان الصاروخ الذي انفجر االثنين الماضي في العقبة اطلق مـن سـيناء ، كمـا اشـار                    "
وقـال  ". االردن ينسق مع مصر فيما يتعلق بالتحقيق وقضايا اخرى        "واكد ان   ". مسؤولون مصريون لذلك  

تدى علينا ، سـواء كـان المـسؤول افـرادا او            نحن نواصل التحقيق لنحدد بدقة من اع      "رئيس الوزراء   
  ".جماعات ، وعن قصد ام ال ، سيدفعون الثمن النهم اراقوا دما اردنيا

  5/8/2010، ، الدستور، عمان
  

  الجوية إلى غزة" 1أنصار " األردنية تخاطب القاهرة لتنظيم رحلة النقابات .43
التي ستتجه إلى " 1أنصار "ة لقافلة المساعدات تعتزم النقابات المهنية األردنية، تنظيم رحلة جوي: عمان

وأوضح أحمد  .الجاري) أغسطس(المصري، بحلول منتصف شهر آب " العريش"قطاع غزة عبر مطار 
العرموطي، رئيس مجلس النقباء، في تصريح صحفي، أن المجلس قد قرر مخاطبة السلطات المصرية 

ماء األشخاص والمساعدات التي ستقوم بإرسالها إلى عبر وزارة الخارجية األردنية، وإرسال قائمة بأس
المصري، ال سيما في أعقاب عدم موافقة القاهرة السماح لـ " العريش"عبر مطار " جواً"قطاع غزة 

  ".نويبع"البحرية بالتوجه إلى غزة، عن طريق ميناء " 1أنصار "
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إلى قطاع " 1أنصار " تسيير قافلة وكانت الخارجية المصرية، قد أعربت قبل نحو أسبوعين عن موافقتها
خالل الشهر الحالي، شريطة االلتزام بالتعليمات الخاصة التي طرحتها، إال أن " العريش"غزة عبر ميناء 

لعدم توفّر الظروف المناسبة لتسيير رحلة "النقابات األردنية قد أرجئت البحث في هذا الموضوع آنذاك 
  .، وفق قولها"بحرية

  4/8/2010قدس برس، 
  

  " إسرائيل"حزب اهللا يملك القدرة على إيالم :  قاسمنعيم .44
ـ     ـ     " حزب اهللا "أكد نائب االمين العام ل حـزب  "ان  " وكالة الصحافة الفرنسية  "الشيخ نعيم قاسم في حديث ل

" وقت الصبر كما يختار وقت الرد بالطريقة المناسـبة        "، وانه يختار    "اهللا يملك القدرة على ايالم اسرائيل     
  .جوم للدولة العبريةعلى اي ه
على اسرائيل ان تفهم ان اي عدوان على لبنان يعطينا الحق الكامـل مهمـا كـان العـدوان                   "وكرر ان   

  ".محدوداً، بأن نرد بالطريقة التي نراها مناسبة
نحن اآلن في مرحلة توازن ردع مع اسرائيل، وهي دائماً تعلم ان الحـزب يبنـي                "وقال رداً على سؤال     

  ".ه على قاعدة استمرار توازن الردع وجعل اسرائيل تدفع الثمن الذي يتناسب مع عدوانهامنظومته واداء
  5/8/2010النهار، بيروت، 

  
  "إسرائيل" مع فايز كرم بتهمة التعامل "الوطني الحرالتيار " القيادي في توقيف .45

العميد المتقاعـد   "  الحر التيار الوطني "القيادي في   اللبناني   شعبة المعلومات في قوى األمن الداخلي        أوقفت
فايز كرم ليل أول من أمس بعد توفر معلومات عن تعامله مع إسرائيل، وبدأت تحقيقات مكثفة معه حول                  

  .كل الشبهات المتوفرة عن عمله التجسسي بإشراف القضاء المختص
ـ    ن، بـل   توقيف كرم لم يأت على خلفية التحقيق مع عمالء آخري         "أن  " المستقبل"وكشفت مصادر معنية ل

نتيجة معطيات أمنية وصلت الى فرع المعلومات، الذي استثمرها في مراقبة تحركـات هـذا الـشخص                 
واتصاالته الخارجية، ومن خالل تقاطع هذه االتصاالت مع وقائع معينة، وهذه المعلومات كانـت كافيـة             

  ".لمداهمته وتوقيفه بناء إلشارة القضاء المختص
، لـدى   2005طار رفيق الحريري الدولي في الثالث من أيار في العام           وكان العميد فايز كرم أوقف في م      

وصوله اليه قادماً من باريس حيث كان في المنفى مع العماد ميشال عون، وعقدت المحكمة العـسكرية                 
تأليف جمعية من األشرار والتآمر على الدولة في أوائل التسعينات          "جلسة لمحاكمته في اليوم التالي بتهمة       

، وفي نهاية المحاكمة أصدرت المحكمة حكماً قضى بتبرأته مـن هـذه االتهامـات               "ير النظام بهدف تغي 
  .وأفرجت عنه فوراً

  5/8/2010المستقبل، بيروت، 
  

  التطاول على لبنان لن يمر من دون ثمن : الجيش اللبنانيقائد  .46
جنـوب  [نطقة عديسة،  العماد جان قهوجي، أمس، وحدات الجيش المنتشرة في م          اللبناني تفقد قائد الجيش  

 والتي اشتبكت مع العدو اإلسرائيلي أثناء تجاوزه الخط التقني الفاصـل بـين الحـدود اللبنانيـة                  ]لبنان
قد أثبتت لهذا العدو الغادر أن أي تطاول على شـعبنا           « :  اللبنانيين مخاطباً العسكريين وقال  . والفلسطينية

شبر من تراب الوطن يعادل في عقيدتنا ومبادئنا        وارضنا لن يمر من دون ثمن، وان أي اعتداء على أي            
اعتداء على الوطن بأسره، فنحن أبناء االرض، واصحاب الحق، ويخطئ العدو بظنه ان استهداف الجيش               
باألمر السهل، فإلى جانب ما نمتلك من ايمان وارادة وعزم على مواجهته، لدينا كذلك العديد من أساليب                 

  . »يلة ردع اعتداءاته ومخططاته اإلجراميةالقتال والطاقات الوطنية الكف
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  5/8/2010السفير، بيروت،   
  
  

  باطالق الصواريخ على ايالت والعقبة" فصائل فلسطينية من قطاع غزة"مصر تتهم  .47
بالوقوف وراء عملية اطالق    " فصائل فلسطينية من قطاع غزة    "اتهمت مصر االربعاء    :  ا ف ب   -القاهرة

ين ايالت والعقبة حيث سقط قتيل والمحت الى انها قد تكون اطلقـت مـن               الصواريخ التي استهدفت االثن   
  .سيناء

المعلومات االولية التـي    "قوله ان   " مصدر امني مسؤول  "ونقلت وكالة انباء الشرق االوسط المصرية عن        
توصلت اليها االجهزة تشير الى وقوف فصائل فلسطينية من قطاع غزة خلف عمليـة اطـالق خمـسة                  

  .القريبتين من سيناء" لعقبة وايالتصواريخ على ا
  .والمح المسؤول المصري الذي لم تذكر الوكالة اسمه الى ان الصواريخ اطلقت فعال من سيناء

مصر لن تقبل باي حال من االحوال ان يستخدم اي طرف اراضـيها لالضـرار بالمـصالح                 "وقال ان   
  ".المصرية
 عن مالبسات اطالق الصواريخ الخمـسة التـي         مصر تكثف اجراءاتها حاليا من اجل الكشف      "واكد ان   
  .العقبة وايالت" استهدفت

في سيناء مؤكـدا    " عملية تمشيط "وبعدها اعلن مسؤول امني مصري ان القوات االمنية المصرية تقوم ب          
 .انه ال يمكن ان تكون هذه المنطقة الحساسة التي تخضع الجراءات امنية مشددة استخدمت لهذا الهـدف                

  .و في الحكومة المصرية في هذه المرحلة باي تصريح بخصوص هذه المسألةولم يدل اي عض
ولم تتبن اي جهة اطالق الصواريخ في حينه، غير ان مصادر امنية اسرائيلية نسبتها الى شبكات جهادية                 

  .ناشطة على حد قولها في صحراء سيناء
  5/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
  1701 للقرار  االسرائيليت االحتاللاستنكارات عربية واسعة لخروقا .48

دانت دولة اإلمارات العربية المتحدة امس االعتداء اإلسرائيلي على الجيش اللبناني فـي             :  وكاالت - وام
منطقة العديسة الحدودية جنوب لبنان، واعتبرته تعدياً صارخاً وخرقاً واضحاً لقرار مجلس األمن الدولي              

  . 1701رقم 
قطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني خالل اتـصال مـع                أكد رئيس الوزراء ال   و

تواصلت االستنكارات العربية لالعتـداء االسـرائيلي       حيث  رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعدالحريري      
  .على جنوب لبنان، تضامن قطر مع لبنان في سيادته والدفاع عن أراضيه

ونقلت وكالة االنباء الكويتية عن نائب      . بة عن تضامنها مع لبنان    ودانت الكويت االعتداء االسرائيلي، معر    
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح تأكيده وقوف الكويت الكامل مع               

  . ”لبنان الشقيق وتضامنها معه في الدفاع عن اراضيه وتأمين سيادته وسالمة شعبه
ي السافر على األراضي اللبنانية، واعتبره دليالً واضـحاً علـى سياسـة             ودان اليمن االعتداء اإلسرائيل   

  . إسرائيل التي تسعى دائماً لزعزعة األمن واالستقرار في المنطقة
ودان البرلمان العربي بشدة العدوان االسرائيلي السافر على الحدود اللبنانية، واعتبره دليالً واضحاً على              

  . ستقرار في لبنان والمنطق سياسة إسرائيل لزعزعة األمن واال
ودانت منظمة المؤتمر اإلسالمي ايضاً بشدة االعتداء اإلسرائيلي الغاشم الذي تعرضـت لـه األراضـي                

  . الخاص بوقف إطالق النار1701اللبنانية، واعتبرته خرقاً سافراً لقرار مجلس األمن رقم 
  5/8/2010، االتحاد، أبو ظبي
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  ياً المفاوضات المباشرةمبارك يستعرض مع أوباما هاتف .49
تلقى الرئيس المصري محمد حسني مبارك، أمس، اتصاالً هاتفياً من الرئيس األمريكـي بـاراك               : )وام(

أوباما تم خالله استعراض المتطلبات الالزمة لالنتقال إلى المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلـسطيني              
" الـسالم "الده اللتزام الـرئيس األمريكـي بقـضية         وأكد مبارك خالل االتصال تقدير ب     " . اإلسرائيلي"و

وأكد . وضرورة تهيئة األجواء المؤاتية لبدء مفاوضات جادة وفق مرجعيات واضحة وإطار زمني محدد              
لوقف االستيطان وبناء الثقة مـع      " إسرائيل"مبارك على الضرورة الموازية إلجراءات ملموسة من جانب         

  . الغربية وقطاع غزة الجانب الفلسطيني في كل من الضفة 
  5/8/2010، الخليج، الشارقة

 
   تركي على تدخل واشنطن في التحقيق الدولي في مجزرة الحريةاحتجاج .50

استدعت تركيا دبلوماسياً أمريكياً رفيع المستوى لالعتراض على ما اعتبرته محاولـة لتحديـد              : عواصم
، كما أفـاد    "أسطول الحرية "على  " إلسرائيليا"صالحيات لجنة شكلتها األمم المتحدة للتحقيق في العدوان         

واستدعي دوغ سليمان مساعد رئيس البعثة في السفارة األمريكية في أنقرة إلـى             . دبلوماسي تركي، أمس  
، بعد أن أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة تحقيق، كمـا             "لتأنيبه"وزارة الخارجية   

  .اسي الذي رفض الكشف عن هويته عن الدبلوم" فرانس برس"نقلت 
وجاء استدعاء الدبلوماسي إثر تصريحات لسفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة سوزان رايس بأن              

وقال الدبلوماسـي  . وتركيا " إسرائيل"عن التحقيق الداخلي الذي تقوم به   " ليس بديالً "تحقيق األمم المتحدة    
يوحي بأن الواليـات    ) رايس(لقد كان تصريح    . جنة من منظار ضيق     الواليات المتحدة تنظر إلى الل    "إن  

  ،"المتحدة تحدد عمل اللجنة
. وتركيا" إسرائيل" كما اعترضت أنقرة على قول واشنطن إن الهدف من اللجنة هو إصالح العالقات بين               

" . إسـرائيل "و، وليس بين تركيا     "إسرائيل"الهجوم مسألة بين المجتمع الدولي و     "وأضاف الدبلوماسي أن    
. مهمة اللجنة هي التحقيق في الحـادث        "وتابع إن   " . كان على متن تلك السفن أشخاص من ثالثين دولة        

  " .وتركيا" إسرائيل"أو تحسين العالقات بين " إسرائيل"وليس واجبها الصفح عن 
5/8/2010، الخليج، الشارقة  

  
  أسرار مشتركة بيد إيرانقوع حول و استيائها من تصريحات باراك" إسرائيل"تركيا تبلغ  .51

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير اإلسرائيلي في أنقرة غابي ليفي إلبالغه استياء الحكومة التركية              
وكان باراك قد ألمح إلى احتمـال وقـوع أسـرار           . من تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك      
  . يس االستخبارات التركي الجديد حاقان فيدان إلى إيرانمشتركة مع تركيا بيد إيران من جراء انحياز رئ

ألنهـا ببـساطة    «وقال، الذاعة إسرائيل، إنها لم تخرج عن حدود اللياقـة           . ودافع باراك عن تصريحاته   
في نهاية المطاف أشرت إلى امر قائم على حقـائق واقعيـة            «وأضاف  . »حقيقية، وهذا أمر يزعجنا حقا    

  . »صلحة في مفاقمة األمور، وآمل أال تكون لتركيا مصلحة أيضاليست لنا م. وهي حقا مزعجة
  5/8/2010، السفير، بيروت

  
  العدوانية" إسرائيل"األسد يؤكد أمام جنبالط أهمية المقاومة في مواجهة مخططات  .52

شدد الرئيس السوري بشار األسد، أمس، على أهمية دور المقاومة اللبنانية، مؤكدا أنها             :  بيروت - دمشق
  .العدوانية " إسرائيل" ضمانة حقيقية في وجه مخططات تشكل



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1871:         العدد       5/8/2010الخميس  :التاريخ

وبحث األسد مع رئيس الحزب التقدمي االشتراكي اللبناني وليد جنبالط ووزير األشغال العامـة والنقـل                
علـى  " اإلسـرائيلي "غازي العريضي آخر تطورات األوضاع على الساحة اللبنانية في أعقاب االعتداء            

  .خطيرة على المنطقة لبنان أول أمس وتداعياته ال
على لبنان والذي هدف    " اإلسرائيلي"وأفاد بيان رئاسي سوري انه تم التأكيد خالل اللقاء على أن العدوان             

إلى ضرب الجهود المبذولة لتحقيق االستقرار فيه، خصوصا عقب القمة الثالثية، لن يحقق أهدافه، كما تم                
ومنعها من ارتكاب المزيد    " إسرائيل"ؤولياته في ردع    التأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مس       

  .من االعتداءات على دول المنطقة 
  5/8/2010، الخليج، الشارقة

 
  لمناقشة المالحقة القانونية لجرائم الحرب اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيلجنة عربية  .53

جتماعات لجنة الخبـراء القـانونيين      بدأت في القاهرة ، أمس، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية ا           
بحق الشعب الفلسطيني، برئاسـة وزيـر       " اإلسرائيلية"العرب لمناقشة المالحقة القانونية لجرائم الحرب       

العدل الفلسطيني علي خشان الذي أكد أهمية مواصلة الجهود مـن أجـل مالحقـة مجرمـي الحـرب                   
سطيني، الفتاً إلى أهمية تـوفير الـدعم العربـي          ومعاقبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفل     " اإلسرائيليين"

وقال في تصريحاته للصحافيين    . في المنظمات وكل المحافل الدولية      " اإلسرائيلية"لفضح تلك االنتهاكات    
إن االجتماع عقد بمشاركة الخبـراء القـانونيين العـرب          : على هامش اجتماع الخبراء القانونيين العرب     

اقشة أهم اآلليات التي تسهم وتساعد في تفعيل التحرك على صعيد القـضية             ومشاركة الجامعة العربية لمن   
  .الفلسطينية واتخاذ بعض الخطوات القانونية المهمة في هذا اإلطار 

إن : قـال خـشان   " اإلسـرائيليين "وحول التحركات المقبلة التي سيتم اتخاذها لمالحقة مجرمي الحـرب           
حرك مثمر، ومن هنا فإن هذه التحركات كان قد تـم االتفـاق             التحركات القانونية البد لها من تحضير وت      

عليها مسبقاً وتمت مناقشة بعض األمور المهمة اليوم في إطار القضايا التي نتابعها ونقوم بها بالتعـاون                 
مع الجامعة العربية للتحرك في إطار المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدوليـة وكـل المحافـل                 

، وبالتالي فما نقوم به هو خطوات استكمالية لما اتفق عليه، ومن ضمنه التشاور من أجل                الدولية األخرى 
أن يكون الملف القانوني والسياسي الفلسطيني معد بشكل جيد ومميز ومتفق عليه بين الجانبين الفلسطيني               

  .والجامعة 
  5/8/2010، الخليج، الشارقة

 
  قطاع غزة ى لاقافلة مساعدات سورية  .54

 للجنة الشعبية السورية لـدعم      28قافلة المساعدات   « انطلقت أمس األربعاء من دمشق       :QNA –دمشق  
ـ   5» الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني      طناً مـن المـواد الغذائيـة        116 سيارات محملةً ب

لـشعب  عن رئيس اللجنة الشعبية السورية لدعم ا      ) سانا(ونقلت وكالة األنباء السورية     . لمساعدة أهل غزة  
 بتسهيل عبور المساعدات للشعب الفلسطيني خاصـة لقطـاع غـزة            طالب ،الفلسطيني أحمد عبد الكريم   

والعمل على كسر الحصار الجائر المفروض عليه منذ سنوات بما يسهم في نقل المساعدات مباشرةً إلـى             
 حلول عيـد األضـحى      وقال إن اللجنة تعد لتسيير قافلة مساعدات جديدة قبل        . سكان القطاع براً أو بحراً    

مـضيفاً  .. المبارك لتكون الثالثة لها في هذا العام بعد أن سيَّرت قافلة نهاية الربع األول من العام الجاري                
أن هذه المساعدات تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني لكنها ال تحل مشكلته وتؤكـد وقـوف الـشعب                  

  . السوري دائماً إلى جانبهم بما يدعم صمودهم
  5/8/201، دوحةالعرب، ال
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  مليار دوالرمبلغ ب اإلسرائيلي - برنامج نظام الدفاع الصاروخي األمريكيتدعم  واشنطن .55
سجل الكونغرس األمريكي رقماً قياسياً جديداً في معدل الكـرم مـع الحليـف              :  حنان البدري  -واشنطن  

 217،7خصيص مبلـغ    ، حيث أصدرت اللجنة الفرعية لالعتمادات بمجلس النواب قراراً بت         "اإلسرائيلي"
والمعـروف باسـم    " اإلسرائيلي"مليون دوالر لدعم برنامج نظام الدفاع الصاروخي المشترك األمريكي          

 مليون دوالر عن المبلغ األصلي الـذي كانـت إدارة           95،7وذلك بزيادة بلغت    " نظام ديفيد الصاروخي  "
  .أوباما طلبته من الكونغرس 

 202،4م الماضي أيضاً على منح مساعدات لنفس البرنامج بقيمة          وكان الكونغرس األمريكي قد وافق العا     
 مليون دوالر على المبلغ الذي طلبته إدارة وباما، وبذلك تكون           82،8مليون دوالر، وأيضاً بزيادة قدرها      

. ما يقرب من المليار دوالر لصالح تطوير البرنامج الـصاروخي           " إسرائيل"الواليات المتحدة قد منحت     
، أمـس، أن ذلـك   )عـن نيوجيرسـي  (كونغرس من الحزب الديمقراطي ستيف روثمـان        وأكد عضو ال  

التخصيص يقدم مثاالً آخر على مدى قوة العالقات والتعاون العسكري واالستخباراتي والـدفاعي بـين                
لم تكن أبداً بهذا    " إسرائيل"، مشيراً إلى أن ذلك يبرهن على أن العالقات مع           "إسرائيل"الواليات المتحدة و  

  .لقدر من القوة ا
5/8/2010، الخليج، الشارقة  

  
  لجيش االسرائيلي لم يكن مبرراً وال مجازاً على اإطالق الجيش اللبناني النار: واشنطن .56

ألقت واشنطن على لبنان تبعة االشتباك الحـدودي بـين الجيـشين            :  الوكاالت –  هشام ملحم –واشنطن  
ويم األولي لألمم المتحدة أن الجيش االسرائيلي كـان يقطـع   ثاء، واتفقت مع التق اللبناني واالسرائيلي الثال  

  . االشجار على الجانب االسرائيلي من الحدود، واعتبرت ان اطالق الجيش اللبناني النار لم يكن مبررا
أما وكيل االمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم أالن لوروا، فقال ان الشجرة التـي أدت الـى                   

جنوب الخط االزرق على الجانب االسرائيلي، لكنه أضاف ان الجانب اللبناني يتحفظ عنهـا              االشتباك تقع   
 1701رسميا، مؤكدا ان استمرار االحتالل االسرائيلي للشطر الشمالي من بلدة الغجر يعتبر خرقا للقرار               

  .ويؤجج التوتر على الحدود
أن اطالق القوات المسلحة اللبنانية النار      وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية فيليب كراولي ب        

على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، وتفـادي  "وكرر حض الجانبين     ".ليس مبررا وغير مجاز كليا    
  ".تصعيد التوتر وتنسيق نشاطاتهم قرب الحدود مع اليونيفيل لتفادي حوادث مماثلة في المستقبل

بمضاعفات استخدام الجنود اللبنانيين أسـلحة أميركيـة        ومع ان كراولي في أجوبته عن االسئلة المتعلقة         
الذي نوفره  ) العسكري(أن يغير ذلك بشكل جوهري الدعم       "الصنع في المواجهة مع االسرائيليين استبعد       

، إال ان ذلك ال يعني، في ضوء المواقف االسرائيلية في هذا الـشأن، ان اسـرائيل أو                  "للحكومة اللبنانية 
  . لن يثيروا االسئلة او الشكوك في شأن التسليح االميركي للبنان في المستقبلاصدقاءها في الكونغرس

5/8/2010، النهار، بيروت  
  

   اإلسرائيلية -  وتؤكد أن أحدا ال يريد إشعال الجبهة اللبنانية"اليونيفيل" تدافع عن باريس .57
 اإلسـرائيلية   -نيـة   إغالق ملف المناوشات اللبنا   «دعت مصادر فرنسية إلى     :  ميشال أبو نجم   - باريس
تفاديا لتكرار مثل هذه األحداث في المستقبل مع استبعاد توسع أعمـال            » استخالص العبر «وإلى  » سريعا

ال في  « اإلسرائيلية   -يريد إشعال الجبهة اللبنانية     » ال أحد في الوقت الحاضر    «العنف والقتال باعتبار أن     
  .»لبنان وال في إسرائيل وال في المنطقة

يس أن االنطباعات، التي تكونت لديها في األمس من خالل االتصاالت الموسعة التي قام بهـا                وتؤكد بار 
ال رغبـة ألي طـرف معنـي        «الرئيس نيكوال ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير، أبرزت أن          
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 بما في ذلك من الجانب اإلسرائيلي، وفق ما تدل عليه تصريحات وزير الدفاع            » بتصعيد الوضع الميداني  
أمـرا مخططـا    «وليس  » تسلسل أحداث قائم على سوء تقدير للموقف      «إيهود باراك، وأن ما حصل هو       

في إشعال حرب جديدة رغـم      » ال مصلحة ألحد في لبنان أو المنطقة اليوم       «وكذلك ترى فرنسا أن     . »له
  .التصريحات التعبوية والتحريضية من الجانبين

ودعت إلى توفير الدعم لها في مواجهـة االنتقـادات          » ونيفيلالي«وانبرت الخارجية الفرنسية للدفاع عن      
في منع االعتداءات   » لم تقم بدورها  «الحادة التي استهدفتها، خصوصا من الجانب اللبناني الذي يرى أنها           

  .اإلسرائيلية
5/8/2010، الشرق األوسط، لندن  

  
  رض مطاراتها أتواجد رجال أمن إسرائيليين مسلحين على  تمنع روسيا .58

قررت المخابرات الروسية منع تواجد رجال أمـن إسـرائيليين مـسلحين علـى ارض               : لقدس المحتلة ا
بوقف رحالتها الجوية إلى موسكو واسـتقبال الـرحالت الروسـية           " إسرائيل"مطاراتها، وبالمقابل ردت    

  .كاحتجاج على القرار
الت الطيران االسرائيلي   رح"وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية في عددها الصادر أمس ان           

من وإلى روسيا تشهد أزمة تشهد كبيرة اثر ابالغ السلطات الروسية في كافة المطارات عن نيتها وقـف                  
عمل رجال االمن االسرائيليين في المطارات الروسية، االمر الذي دفع اسرائيل للتهديد بمنـع وصـول                

  ".رائيلي الى روسياالطائرات الروسية الى اسرائيل ووقف رحالت الطيران االس
تجري االن مفاوضات اسرائيلية روسية بهدف تالفي نـشوب أزمـة           " وقالت مصادر مالحية للصحيفة     

سياسية على خلفية هذا الموضوع، خاصة ان السلطات الروسية ابلغت رجال االمن االسرائيليين العاملين              
 لهيئة الطيران االسـرائيلي التـي       في مطاراتها وقف عملهم نهاية هذا الشهر، والذي سبب أزمة حقيقية          

هددت بوقف كافة الرحالت الى روسيا، وكذلك نيتها منع وصول أي طائرة الى اسـرائيل قادمـة مـن                   
  ".المطارات الروسية

5/8/2010، السبيل، عمان  
  

  إلى غزة قبل نهاية العام" 2أسطول الحرية " .59
يد إلى القطاع قبل نهاية العام، وذلك       عزمهم إرسال أسطول جد   " أسطول الحرية "أعلن منظمو   : )ب.ف.أ(

سـفينة  "وقال درور فيلر المتحدث باسم الفرع السويدي لحركة         . إثر اجتماع عقدوه في ستوكهولم، أمس       
" إذا لم يرفـع الحـصار     ) جديداً(سوف نرسل أسطوالً    " "فرانس برس "المناصرة للفلسطينيين، ل  " إلى غزة 

عام ونحن عملياً واثقون من أن األسطول سيكون أكبـر مـن   سننطلق قبل نهاية ال"وأضاف  . عن القطاع   
  " .سابقه، ستكون هناك سفن أكثر عدداً وأكبر حجماً

وتقرر إرسال األسطول الجديد خالل     "". إسرائيل"لن نقبل أن نخضع للمراقبة والتفتيش من قبل         "وأضاف  
  . اجتماع عقده أعضاء الحركة في العاصمة السويدية

5/8/2010، الخليج، الشارقة  
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  حماس وتحديات الراهن .60
  سمير حمدي

إلى حصار شـامل    ) والحكومة التي شكلتها  (منذ فوزها في االنتخابات التشريعية تعرضت حركة حماس         
ومحاوالت مستمرة لمنعها من تنفيذ برامجها ومن إدارة الشأن العام وهي التي رفعت شـعار اإلصـالح                 

  .تقاوموالتغيير وأطلقت مقولة يد تبني وأخرى 
وقد تحالفت أطراف عدة من اجل محاصرة هذه التجربة الوليدة والسعي إلى وأدها قبل أن تصبح نموذجا                 

ومن هذا المنطلـق كـان      .مؤثرا ليس على المستوى الفلسطيني فحسب بل وعلى المستوى اإلقليمي أيضا          
 المتنفذة في حركة فتح     الحصار مركَبا تواشج فيه العامل المحلي ممثال في سلطة أبي مازن والمجموعات           

العربي وقد شكل النظام المـصري رأس       "االعتدال"،والعامل اإلقليمي كما تجسم في موقف مايسمى بدول         
حربة فيه باعتبار الموقع الجغرافي والدور األبوي الـذي لعبتـه مـصر فـي تعاملهـا مـع القـضية                     

 من يمسك بخيوط لعبته في تناسق تـام         الفلسطينية،وأخيرا العامل الدولي الذي كانت الواليات المتحدة هي       
ومن هنا كان على حركة حمـاس أن        . مع سلطات االحتالل الصهيوني العدو األساسي للشعب الفلسطيني       

  :تواجه تحديات عديدة على واجهات كثيرة يمكن توصيفها على النحو التالي 
  :  فك الحصار 1

 وعمد إلـى إغـالق جميـع        2007  6  15فرض الكيان الصهيوني الحصار الشامل على غزة بتاريخ         
 2007  9  19المعابر الدولية والتجارية ومنع أي اتصال خارجي بالقطاع برا وبحـرا وجـوا ،وفـي                

وقررت اتخاذ مجموعة مـن     " كيانا معاديا   "اتخذت حكومة االحتالل المصغرة قرارا باعتبار قطاع غزة         
ل هذه التدابير ما كان لها أن تنجح لوال تواطـؤ           غير أن ك  .اإلجراءات التي من شانها أن تشدد الحصار        

طرفين أساسيين أولهما النظام المصري الذي عمد إلى تشديد حصار غزة عبر إغالق معبر رفح ومن ثم                 
بناء الجدار الفوالذي لمنع التهريب عبر األنفاق كل هذا بالتنسيق مع سلطة رام اهللا الحليف الموضـوعي                 

  . إلى اإلطاحة بالحكومة القائمة في القطاع لها باعتبار سعي كال الطرفين
لقد حافظت حماس من جهة على شعرة معاوية مع النظام المصري على الرغم من تـصرفاته العدائيـة                  
الواضحة بالنظر إلى ما تشكله الجغرافيا السياسية من ثقل في عالقتها مع دولة مجـاورة تمثـل المنفـذ                   

هة أخرى كان لحسن إدارتها للقطاع واعتمادها على إمكاناتها         الوحيد للشعب الفلسطيني في غزة ، ومن ج       
بالنظر إلى ضيق   (الذاتية دورا أساسيا في صمودها أمام حصار جائر لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيال               

وكان لهذا الصمود   ) مساحة القطاع المحاصر وشح موارده وقلة الخيارات المطروحة أمام أهله للتصرف          
وان العسكري الصهيوني والذي كان يهدف إلى اإلطاحة بحكم حماس أو على األقل             وخصوصا أمام العد  

دفع الشعب إلى الثورة عليها ،دورا أساسيا في بداية تصدع الحصار ومن ثم ليفتح البـاب أمـام قوافـل                    
ـ                 ى التضامن اإلنسانية وليتوج بالدور التركي الحاسم في إثارة االنتباه إلى حصار غير شرعي ال يستند إل

أي أساس قانوني ،بحيث يمكن القول إن استراتيجيا الحصار قد بدأت تتآكل وتفقد فاعليتها في ظل إقرار                 
دولي وان بدرجات متفاوتة بضرورة إعادة النظر فيه إن لم يكن رفعه وبصورة كلية وقد بدأت كثير من                  

ا أمر يحسب لحركـة     الحكومات الغربية تحاول التواصل مع حكومة غزة  وان بصورة غير معلنة  وهذ             
  .حماس ويمثل نجاحا لها

  :  انجاز المصالحة 2
بالتوازي مع جهود فك الحصار سعت حركة حماس إلى مجاوزة حالة االنقـسام الفلـسطيني فكـان أن                  
انخرطت في جلسات الحوار التي لعب فيها النظام المصري دور الوسيط ولكن بطريقة اقل ما يقال عنها                 

مر الواقع بحيث وجدت حماس نفسها أمام خيار واحد وهو أن تقبل مايفرض عليها              أنها تقوم على مبدأ األ    
دون إبداء أي تحفظات وهو شرط يهدف من خالله النظام المصري إلى تجيير مكاسب هذه المـصالحة                 
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لطرف محدد هو سلطة رام اهللا وجماعة أبي مازن ومن ثم إعادة حماس إلى مربعها األول ،مجرد تنظيم                  
  .عارض من حقه إبداء االحتجاج وليس من حقه صنع القرارفلسطيني م

لقد رفع شعار مواجهة االنقسام الفلسطيني كفزاعة في وجه حماس وكأن استعادة الوحدة تمثل غاية فـي                 
حد ذاتها على حساب برنامج المقاومة والتحرير ومن ثم القبول بما يطبخ للقضية الفلسطينية في دهـاليز                 

 أفق تصفيتها تماما من خالل دولة منزوعة السالح ودون سـيادة ،تـصفية قـضية                السياسة الدولية في  
الالجئين وتوطينهم حيث هم بحسب ظروف المكان والزمان وأخيرا توفير األمـن للكيـان الـصهيوني                

ومن هنا فإن موقف حماس الممتنع عن التوقيع هو الحامي لخيار المقاومة بل             . واإلقرار به دولة يهودية   
نح حتى لخصومها من أنصار التفاوض األزلي قيمة لدى شركائهم في دولة االحتالل وحاميتهـا               هو ما يم  

  .اإلمبراطورية األمريكية
  :  صفقة شاليط 3

لم يكن اسر الجندي جلعاد شاليط سابقة في حد ذاته ،ولكن الجديد في األمر هو نجاح آسريه في الحفـاظ                    
ه مقابل اإلفراج عن أسرى الشعب الفلسطيني مـن ذوي          عليه داخل القطاع والمساومة على إطالق سراح      

المحكوميات العالية وكالعادة كانت الضغوط كبيرة على حركة حماس لإلفراج عن المجرم شاليط وبالنظر              
إلى االستقاللية التي تتمتع بها الحركة تجاه الدول الغربية واألنظمة العربية كان من المستحيل أن تنصاع                

وقد أحسنت حماس التعامل مـع ورقـة        . ا نحو إطالق سراحه مقابل مكاسب هزيلة      للمطالب التي تدفعه  
  :الجندي األسير من ناحيتين 

  .من حيث قدرتها على المناورة وتمسكها بمطالبها المركزية رغم كل أشكال الضغط المسلطة عليها:أوال
ـ             :ثانيا   اعوا فـي زحمـة     تمكنت الحركة من إعادة موضوع األسرى إلى دائرة الضوء وهم الـذين ض

  .المبادرات الورقية الكثيرة
لقد مثلت حركة حماس  قوال وفعال  الرقم الصعب في معادلة الكفاح الفلسطيني وتمكنت من الحفاظ على                  
عمق القضية وانتشالها من ترديها في بؤرة المساومات التي أحالتها من قضية تحرر وطني إلـى نقـاش                  

ا ،وبغض النظر عن كل ما يوجه مـن نقـد لحركـة حمـاس                حول سلطة خاوية ال تملك من أمرها شيئ       
وبعضه صحيح  إال انه يتعلق بمجرد أخطاء ال تبلغ أبدا إلى مستوى الخطايا التي يرتكبها البعض تحـت                   
ستار الظلمة أو في رابعة النهار ثم يأتي ليعلن انه المؤتمن على القضية في حين انه أول المبادرين إلـى                    

  .تضييعها 
  5/8/2010، بي، لندنالقدس العر

  
  التهمة تبييض أموال.. في نابلس جبل النار  .61

  ياسر الزعاترة
ال يكف الناطق باسم األجهزة األمنية في الضفة الغربية عن التأكيد على عدم وجود اعتقاالت سياسـية ،                  
هذا إذا وافق على التحدث في األمر لوسائل اإلعالم ، وقد حاولت مراسلة الجزيرة فـي قطـاع غـزة                    

خالل األيام  ) عاصمة جبل النار  (الحصول على تصريح بخصوص االعتقاالت التي شهدتها مدينة نابلس          
  .الماضية فلم تفلح

االعتقاالت المذكورة طالت ثالثة من أبناء الشيخ حامد البيتاوي ، عضو المجلس التشريعي ، كما طالـت                 
ات في المجتمع النابلسي ، بل هم رموز        عددا من المدرسين في جامعة النجاح ، وهؤالء جميعا ليسوا نكر          

  .يعرفهم الجميع ، ليس القطاع الطالبي فحسب ، بل الناس العاديون أيضا
التهمة التي نسبت للمجموعة الجديدة من المعتقلين هي تبيض األموال ، حيث تحدث الناطق إيـاه عـن                  

خرية ، ألن تبييض األموال ال      والحق أننا إزاء تهمة مثيرة للس     .  ألف يورو لدى بعضهم    200العثور على   
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يتم بمبالغ هزيلة من هذا النوع ، وألن مصدر تلك المبالغ معروف ، ووجهتها أيضا ، إن لم يكن بالتحليل             
  .، فمن خالل المعلومات التي تنتزع من خالل التعذيب

الثالثـة  صودر الكثير منها خالل األعـوام       (إنها جزء من األموال المخصصة ألسر الشهداء والمعتقلين         
 آالف معتقل فـي سـجون       3000، حيث ينسى أولئك أن لحماس حوالي        ) األخيرة وأخذت كغنائم حرب   

االحتالل ، منهم المئات من المحكومين بالمؤبدات ، كما تعيل المئات من أسر الشهداء ، وهؤالء جميعـا                  
ـ              واب الـسلطة ،    لهم رواتبهم ومخصصاتهم ، فيما يريد البعض تجويعهم لكي يضطروا للتسول على أب

  .األمر الذي لن يحدث بإذن اهللا
الذين يبيضون األموال معروفون للقاصي والداني ، وليس من بينهم أحد من حماس أو الجهاد اإلسـالمي    
، ومن يريد مراكمة األموال ال يشتغل مع حركة ينذر أبناؤها للقمع والمالحقة ومصادرة األموال والمنع                

 آخر يستمتع ببطاقات الفي آي بي التي تتيح له التجوال والسفر بيـسر              من السفر ، بل يشتغل مع طرف      
  .وسهولة ، كما تتيح له عقد الصفقات وشراء الوكاالت وتأسيس الشركات

ألـف  ( 200إذا كانت هذه الوجبة من المعتقلين في نابلس قد تورطت في تبييض أموال              : ثم تعالوا نسأل  
خرين الذين يترددون بين سجون األجهزة ، ومن بيـنهم نـساء            ، فما هي تهمة المئات اآل     ) يورو ال أكثر  

وشيوخ كبار؟، أال يدخل هؤالء في خانة المعتقلين السياسيين ، أم أنهم مجرمون جنائيون أيضا؟ ويـأتي                 
بعد ذلك من يسألك بكل سخف عن المقاومة في الضفة الغربية ومن يمنعها ، في وقت تحاصر فيه مـن                    

 السلطة بالتخلص منها أمام وسائل اإلعالم أحيانا وفي لقاءاتهم الحميمـة مـع              كل الجهات ويفتخر رموز   
وقد رأينا كيف تمكنوا معا من القبض على خلية حماس التـي نفـذت     . المسؤولين الصهاينة أحيانا أخرى   

  .عملية الخليل البطولية منتصف حزيران الماضي
ية على المجزرة الـسياسية واألخالقيـة       األسوأ من ذلك يتمثل في مساعي بعض رموز حركة فتح التغط          

، ) لفتح جناح مسلح في قطاع غزة     (التي تحدث في الضفة الغربية بالحديث عن اعتقاالت في قطاع غزة            
بخاصة عندما تكون وجبة االعتقاالت كبيرة ، لكن القوم إياهم ال يتفضلون بتزويد وسائل اإلعالم بأسماء                

 أسماء من يعتقلون في الضفة ألنهم رموز في المجتمـع يعتقلـون             أولئك المعتقلين ، بينما يعرف الجميع     
على أساس سياسي ، وليس من أجل قضايا جنائية كما يقال ، مع العلم أن أكثرهم ال صـلة لهـم البتـة                       
بالعمل المسلح ، اللهم إال من كان أسيرا بهذه التهمة وقضى محكوميته في سجون االحتالل ، أما غالبيتهم                  

ونـذكر مـرة    ). غالبيتهم أسرى محررون أيضا   (ي العمل السياسي والخيري واألكاديمي      ، فهم رموز ف   
أخرى وأخرى بأن األخبار التي نسمعها يوميا عن اعتقاالت االحتالل في الضفة هي من أجل مطـاردة                 

  .برنامج المقاومة أيضا ، وإن في مناطق ب و ج بحسب تصنيفات أوسلو
حق اإلدانة من قبل أحرار الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج          ما يجري في نابلس وعموم الضفة يست      

قمع برنامج المقاومة والوفاء لمـسار الـسالم االقتـصادي لـصاحبه     (، ليس ألبعاده السياسية المعروفة     
، ولكن أيضا ألنه عدوان على أسرى محررين ورموز معروفين لهم مكـانتهم فـي المجتمـع                 ) نتنياهو

  .برياء لم يقترفوا ذنبا يستحقون عليه السجن والتعذيبالفلسطيني ، إلى جانب أ
  5/8/2010، الدستور، عمان

  
  دالالت ما جرى بين الجيش اللبناني و اإلسرائيلي .62

  خالد وليد محمود
 ، وفي خـرق     2006 فيما اعتبر التطور األمني األخطر بالجنوب اللبناني منذ الحرب األخيرة في صيف             

ف إطالق النار، قصف جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس مواقع للجـيش            الخاص بوق   1701 واضح للقرار 
الملفت النتباه المراقب هـو رد فعـل         .  واجتاز الخط الحدودي األزرق     ، اللبناني في بلدة العديسة الحدودية    

ه الجيش اللبناني الذي فقد شهيدين في المعركة بينما ربح ثقته بنفسه و ثقة اللبنانيين ، بعدما كادت وظيفت                 
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تنحصر في األمن الداخلي وإحصاء االنتهاكات االسرائيلية للسيادة اللبنانية، تحت شعار الخلل الكبير فـي    
لقد استبسل الجيش اللبناني في المعركة و الدفاع عن االرض والكرامة وأردى أحد كبار               .موازين القوى 

 المعادلة، واثبت انه، رغم فقر      ضباط الجيش االسرائيلي قتيالً إضافة الى جريحين، هذا الجيش غير هذه          
تسليحه وتواضعه، ال يقبل اي انتهاك لسيادة بلده، أو أي تعد على حرمة ترابه الوطني وتصدى بشجاعة                 

  . وبطولة واستبسال للعدوان االسرائيلي المتغطرس والمنفلت من كل عقال 
لمواجهـة مـع قـوات الجـيش        لماذا سعت القوات اإلسرائيلية هذه المرة إلى اختيار أن تكون ا           :السؤال

اللبناني؟ وهل أنها اختارت األخير كخيار تكتيكي يهدف إلى استدراج حزب اهللا في مرحلة الحقة؟ أعتقد                
  : أن تصرف القوات اإلسرائيلية بهذه الطريقة يهدف إلى اآلتي

ش من التورط    محاولة إلحاق األذى والضرر بقوات الجيش اللبناني، بما يؤدي الحقاً إلى ردع هذا الجي              -
  . في المواجهة اإلسرائيلية المحتملة مع حزب اهللا اللبناني

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

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

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

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

مجتمع الدولي عن مطالبتها    من خالل التلويح بالحرب ضد لبنان إلى صرف أنظار ال         ) إسرائيل( تسعى   -
برفع الحصار الغاشم الذي تفرضه على قطاع غزة منذ أكثر من ثالث سنوات متتالية، وبذلك يمكن لتـل                  
أبيب أن تجهض الجهود الدولية لرفع هذا الحصار، خاصة بعد اعتدائها الوحشي على أسطول المساعدات               

  . ، وقتلها عدداً من الناشطين"أسطول الحرية" التركي
 التهديد بالدخول فى حرب وشيكة ضد حزب اهللا ونشر السيناريوهات اإلسرائيلية لهذه الحرب يهـدف                -

فى المقام األول إلى توجيه رسالة للفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية باألخص فى قطاع غزة، بـأن قـوة                 
ي خالل العدوان   الردع اإلسرائيلية الزالت قائمة رغم عجزها عن كسر صمود ومقاومة الشعب الفلسطين           

األخير على قطاع غزة، وفشل اآللة العسكرية الصهيونية في هزيمة حركـة حمـاس وإقـصائها عـن                  
  . السلطة

، )إسـرائيل ( التهديد بالحرب ضد لبنان يتعلق بأسباب واعتبارات خاصة بالساحة السياسية الداخلية في              -
 الزعم بوجود مؤشرات حـرب جديـدة        حيث اعتاد قادة الجيش االسرائيلي خالل السنوات الماضية على        

ضد حزب اهللا بهدف منع تقليص الميزانية الضخمة المخصصة للجيش ووزارة الحرب الصهيونية والتي              
مليار دوالر سنوياً، حيث تطالب األحزاب الصهيونية مع مناقشة الميزانية االسرائيلية           55تقدر بأكثر من    

 تعاني من عجز كبير في ميزانيتها، وكأن التهديد         بتقليص مخصصات الجيش إلنفاقها في مجاالت أخرى      
  . بأمن واستقرار لبنان بات مستباحاً للصهاينة من أجل حفنة من الشيكالت

في إثارة الحرب المختلقة مع حزب اهللا في صيف كل عام يهدف في المقام األول إلى                ) إسرائيل( تعمد   -
لالقتصاد االسرائيلي في المنطقة، وضربه في مقتـل     اإلضرار باالقتصاد اللبناني الواعد والمنافس األكبر       

ألن مثل هذه التهديدات تؤثر بالسلب على كافة المرافق االقتـصادية اللبنانيـة، وبخاصـة البورصـة                 . 
  . والسياحة

تسعى إلى بدء المواجهة هذه المرة مع قوات الجيش اللبناني لتشتيت قوتـه             ) إسرائيل(خالصة القول إن    
 –) الرئاسة اللبنانيـة (بنانيين حوله، بما يؤدي الحقاً إلى إضعاف عالقة خط قصر بعبدا          وتفتيت التفاف الل  
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إلى استثمار هذا الوضع بما يتيح لها االنخـراط         ) إسرائيل(، ثم بعد ذلك تتحول      )مجلس الوزراء اللبناني  (
  ! في مخطط إشعال سيناريوهات الصراع الشرق أوسطي الجديد

  5/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  !فياض» سالم«من سالم الشجعان إلى  .63
  مامون فندي

، ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه الجمعية العامـة لألمـم   1988) كانون األول(منذ الثالث عشر من ديسمبر   
) وقتذاك(المتحدة في جنيف بسبب رفض الواليات المتحدة منح تأشيرة لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية              

سـالم  «فر إلى نيويورك، في ذلك اليوم أطلق عرفات مبادرتـه المعروفـة ب            الراحل ياسر عرفات للس   
، مبادرة تقضي بتسوية المشكلة، كان ذلك في عهد رونالد ريغان الذي أقر فكرة إجراء حـوار                 »الشجعان

  .1989) آذار(مع منظمة التحرير الفلسطينية في تونس اعتبارا من مارس 
. ت قد مرت أربع سنوات على قدومي إلى الواليات المتحدة         يومها كان عمري سبعة وعشرين عاما وكان      

وكنت في نقاشاتي مع زمالئي من الطالب األميركيين حول فلسطين أعاني من فقـر الحجـة وضـعف                  
وتافهة عن الحق العربي    » خايبة«البرهان، حيث كنت أردد ما قالوه لنا في المدارس المصرية من حجج             

! ون بلغة الحفريات واآلركيولوجيا لتثبيت الحق اليهودي فـي فلـسطين  في فلسطين، بينما كانوا هم يتحدث   
بالطبع هناك فارق كبير بين العلم الذي يتحدثون به، وبين الكالم التافه الذي لـم أكـن أعـرف سـواه                     
لمحاججتهم، وبعد سنين من التدريب كتبت أول ورقة بحث بطريقـة اآلركيولوجيـا وتـاريخ اللغـات                 

أصـل الكلمـة   : فلـسطين  (Palestine: a History of a Name«وان البحث والسيموطيقا، وكان عن
في ذلك البحث أرخت ألول مرة استخدمت فيها الكلمة، ومتى ظهرت إلى الوجـود، وهـل                . »)وتاريخها

كان البحث يحاول أن يدحض مقـوالت       . كان هناك شعب في التاريخ يطلق عليه اسم الشعب الفلسطيني         
تي كانت تقول إنه ليس هناك شعب فلسطيني وإنما هناك شعب من العـرب كـان                مثقفي اليهود آنذاك، ال   

كان بحثا لنيل درجة الماجستير، ولم يكن شيئا عظيما ولكنه كان محاولة جـادة  . يسكن إسرائيل التاريخية  
للخروج من عالم التعليم السطحي ومنهجية البحث الضعيفة التي تعلمتها في مصر، والتي ما زال أبناؤنا                

  .بناتنا يتعلمونها هناك إلى اآلنو
القضية هي أن سالم الشجعان آنذاك أيضا، كان كمقوالتنا الفارغة، حيث لم يؤصل لها فكريا، ولم تكـن                  
معه حملة إعالمية مصاحبة، وال أموال ورجال تحميه، كان مجرد مسرحية كبيرة مفرغة من كل شـيء                 

  .إال األبطال الذين ينشدون الظهور على المسرح
ثر من عشرين عاما مرت، وانتقل الفلسطينيون والعرب من سالم الـشجعان إلـى المحادثـات غيـر                  أك

، هـذا   »من الـضفة  % 92ونتنياهو ح يعطينا نصف الضفة وال ربع الضفة، وال          «المباشرة والمباشرة،   
شـارة  ، إ !)فياض» سالم«من سالم الشجعان إلى     (الهزل هو السبب في العنوان الذي اخترته لهذا المقال          

إلى رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي الذي يعول عليه العدو والصديق، على أنه الرجـل القـادر علـى                  
البنك والصندوق الدوليين الذين تربـوا فـي    » عيال«، بلغة   »التنمية المستدامة «تحقيق السالم عن طريق     

  .يالتهاالغرف المكيفة ولم يعرفوا الحياة الحقيقية إال في معسكرات الكشافة أو مث
إلـى مـؤتمر    » سالم الـشجعان  «ثم بدأ بعد ذلك الفيلم الهندي أو المسلسل المكسيكي الممل، خرجنا من             

، ومر عامان على مؤتمر مدريد فخرجت علينا جماعة سالم الشجعان بما عرف باتفاق              1991مدريد عام   
 إسـرائيلي   - فلـسطيني    وكان ذلك أول اتفاق   . أوسلو األول، اتفاق لم نعرف أصله وال فصله وال أوسلو         

) أيلول( سبتمبر   13وقعه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق رابين في            
في تلك الفترة كنت قد أصبحت أستاذا في        .  على المأل وفي العلن، في العاصمة األميركية واشنطن        1993
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انت القضية تتضاءل سياسيا، وكأن هناك تناسبا       الجامعة بعد أن كنت طالبا للدكتوراه، كنت أنمو فكريا وك         
  !عكسيا بين وضعي الشخصي والقضية حتى إنني في يوم تمنيت لو ساء حالي كي تتحسن أحوال القضية

 أريحا في السنة التالية، أو ما أسميه باتفاقية المقاوالت الخاصة           -انتهينا من أوسلو ودخلنا في اتفاق غزة        
كل هدف االتفاق تنظيم العمالة بين الطرفين بما يسمح للعمـال الفلـسطينيين             بمقاولي األنفار، حيث كان     

) أيار(كان ذلك في مايو     . والعمالء أيضا بسهولة الحركة، توقفت حركة العمال واستمرت حركة العمالء         
من مركـز   ) أي موراتينوس (ثم ذهبنا إلى اتفاق طابا ومذكرة موراتينوس الذي ترقى هو أيضا            . 1994
، ثـم واي    1998ى وزير خارجية إسبانيا اليوم، ثم دخلنا في محادثات واي ريفرز األولى عـام               سفير إل 

ومنذ ذلك الوقت حتى اآلن أدخلنا اإلسرائيليون في أفـالم   . 1999ريفرز الثانية أو اتفاق شرم الشيخ عام        
  .إلخ.. ، أو وثيقة تفاهم مصرية»حماس«و» فتح«جانبية للتوصل إلى اتفاق بين 

ن عشرين عاما مرت ونحن ندور في أالعيب إسرائيل والمجتمع الدولي، من سالم الشجعان إلـى                أكثر م 
المفاوضات غير المباشرة، ثم نتحاور اآلن عن المفاوضات المباشرة، أصبح تاريخنا تكرارا لحلقة مفرغة              

  !والسالم.. فياض» سالم«من سالم الشجعان إلى 
  5/8/2010، الشرق األوسط، لندن
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