
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

   إنذارا للسلطة12رسالة أوباما ألبو مازن تضمنت : ملوح
   وفلسطين منطلق عمليتنا وهدفها..إذا أطلقنا أي صواريخ نعلن عنها :أبو عبيدة

  " الحريةأسطول" تحمل الجيش مسؤولية مجزرة إسرائيليةلجنة تحقيق 
  المقدسية" مأمن اهللا"جرافات االحتالل تجرف مرة أخرى مقبرة 

  لبحث عن شاحنتين أطلقتا الصواريخ على إيالت والعقبةل زار القاهرة سراً "الشاباك"رئيس 
 يرانإ على يسرائيلإ هجوم  يحذرون أوباما منكيةيمرمسؤولون سابقون في االستخبارات األ

لجنة المصالحة":القدس العربي"
تسعى لطرح وثيقة خالل خمسة 

  ت  تعالج الخالفاأيام
  

  4ص ... 

 1872 6/8/2010الجمعة 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1872:         العدد       6/8/2010الجمعة  :التاريخ

    :السلطة
 5  في سجون االحتالل لثالثة أسرى رجماعي في رفح يقدم خمسة أالف دوالهنية خالل عرس .2
 5   العمل في الجمعيات األهلية والخيريةعن" المستنكفين"منع الموظفين  تالحكومة في غزة.3
 6  عقد لقاء ثالثي لبحث مرجعية المفاوضات المباشرة" إسرائيل"أبو ردينة ينفي إبالغ السلطة برفض .4
 6  ا للسلطة إنذار12رسالة أوباما ألبو مازن تضمنت : ملوح.5
 7  تيسير خالد ينتقد تصريحات ملوح حول الموقف من المفاوضات المباشرة.6
 7  نواب وحقوقيون ينددون باعتقاالت ألعضاء حماس في الضفة.7
 8  قف االستيطان وتطالب بتدخل دوليتشكك في جدية القرار اإلسرائيلي بو" السلطة".8
 9   قانونياً"إسرائيل" تحرك عربي لمالحقة  يعلن عنوزير العدل الفلسطيني.9
 9   التدخل لوقف سياسة هدم منازل الفلسطينيينإلىمنظمة التحرير تدعو المجتمع الدولي .10
 9   غزةبرلمانيون جزائريون تعهدوا بتوفير الزي المدرسي والقرطاسية لطالب: محمد عسقول.11
    

    :المقاومة
 10  وتدعو لموقف عربي مشرف.. حماس تصف تهديدات نتنياهو بالخطيرة.12
 10   متطلبات بدئها"إسرائيل"ي ظل رفض حماس تحذر من مغبة العودة للمفاوضات ف.13
 11   لتلميع صورتهلالحتالللمفاوضات وفرت فرصة ذهبية ا: أبو زهري.14
 11   وفلسطين منطلق عمليتنا وهدفها..إذا أطلقنا أي صواريخ نعلن عنها :أبو عبيدة.15
 12  فصائل الفلسطينية في دمشق تعلن موقفها من المصالحة والمفاوضات يوم السبتال.16
 12   مشكلة عابرة لن تعكر صفو العالقةيعدهاشتباك فردي بين حماس والجهاد في غزة واألخيرة .17
 13   هاون على موقع إسرائيلي تتبنى إطالق قذيفتي" كتائب المقاومة الوطنية".18
 13  أبو موسى يزور مخيمات في لبنان.19
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 13  رشحينخمسة مباراك يبدأ اليوم اتصاالته الختيار رئيس األركان القادم من بين .20
 14  ش اللبناني بدأ يتصرف مثل حزب اهللالجي :ايالون.21
 15  " الحريةأسطول" تحمل الجيش مسؤولية مجزرة إسرائيليةلجنة تحقيق .22
 15  "أسطول الحرية" من سفن ثالثةتل أبيب تسلم أنقرة .23
 16    الموساد والشاباك واالستخبارات العسكريةميزانيةضاعف  تاإلسرائيليةالحكومة .24
 16 قوات إسرائيلية تتدرب في رومانيا على مهاجمة إيران: حاخام صهيوني.25
 17  الجيش اإلسرائيلي يفكك عددا من المنازل في بؤرة استيطانية.26
 17   تنفذ مناورات عسكرية في شبعا"إسرائيل".27
 17   يوتّر عالقة أشكينازي مع باراك"أسطول الحرية".28
 17   %90السياحة اإلسرائيلية في تركيا تنخفص بـ.29
    

    :األرض، الشعب
 17  المقدسية" مأمن اهللا"الحتالل تجرف مرة أخرى مقبرة جرافات ا.30
 18  باألغوارجرافات االحتالل تهدم مساكن المواطنين للمرة الثانية في منطقة الفارسية : الضفة.31



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1872:         العدد       6/8/2010الجمعة  :التاريخ

 18   مستوطن يقتحمون قبر يوسف في نابلس32.500
 18   في القدساالستيطان مستمر تحديداً: تقرير رسمي فلسطيني.33
 19  أمر عسكري إسرائيلي يمنع الشيخ صالح من دخول القدس رغم سجنه.34
 19  حملة لجمع التواقيع على وثيقة ترفض فرض المفاوضات المباشرة.35
 20  1967 ألف طفل فلسطيني منذ 12اعتقال .36
 20   طفال37ً فلسطينيا الشهر الماضي بينهم 315االحتالل اعتقل : تقرير إحصائي.37
 20  إعادة إعمار غزة ستستغرق وقتاً طويالً): أوتشا(.38
 20  كندا تلغي تمويالً لمركز فلسطيني.39
 21  تنديد باعتداء الشرطة على صحافي: غزة.40
 21  فلسطين تفوز بالمرتبة الثانية في أولمبياد الكيمياء العربي السادس.41
 21  تودع غزة بعد إحيائها حفالً خاصاً بذوي الشهداء واألسرى" نةطيور الج"فرقة .42
 22  لعدوان على غزةل اإلسرائيلية المتحدة على انعدام استقاللية ونزاهة التحقيقات األممعدالة يطلع .43
 22  رها الشعبي الثاني الجالية الفلسطينية في أميركا تستعد لمؤتم.44
   

   :ثقافة
  22  2048 "إسرائيل"فيلم يحدد نهاية ".45
   

   : األردن
 23   نواب مقدسيينأربعة" إسرائيل"رئيس مجلس األعيان يدين إبعاد : األردن.46
   

   : لبنان
 23   في الجيش اللبنانيكرم اعترف بتعامله مع اإلسرائيليين منذ كان نقيباً: "ق األوسطالشر".47
 24  مسؤولية مواجهات العديسة" إسرائيل "لبنان يتحرك دبلوماسياً لتحميل.48
 24  قاومة تحمي الجيش اللبنانيخاوف من حرب يخوضها حزب اهللا تحت شعار المم": الجريدة".49
 24   أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني مر على السجون": خميس األسرى"اعتصام .50
 25   "لجنة الحوار"في ورشة لـ" حق العمل لالجئ الفلسطيني".51
 26 "مريم"إنجاز ترتيبات انطالق السفينة ... ساعة اإلبحار اقتربت جداً": فلسطين حرة"حركة .52
   

   :عربي، إسالمي
 26   لبحث عن شاحنتين أطلقتا الصواريخ على إيالت والعقبةل زار القاهرة سراً "الشاباك"رئيس .53
 27  أميركا % 77 وديد الرئيسي الته"إسرائيل"يعتبرون % 88: لرأي العام العربيااستطالع .54
 28   اإليراني- تخشى التقارب السعودي "إسرائيل": الريجاني.55
 28   السلطات المصرية ترفض عبور متضامنين ليبيين لغزة.56
 28  لية تتهم أسيرين محررين من الجوالن المحتل بالتجسس لصالح سوريةالنيابة اإلسرائي.57
 29   إلعمار غزة"األونروا"اتفاق ليبي مع : ليبية صحيفة.58
 29  إطالق الحملة السنوية لجمع تبرعات للقدس: المغرب.59
 30  أنقرة استعادت سفنها من تل أبيب دون شروط": قدس برس"كي لـ مصدر تر.60



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1872:         العدد       6/8/2010الجمعة  :التاريخ

   
   :دولي

 30   يرانإ على يسرائيلإ هجوم  يحذرون أوباما منكيةيمرمسؤولون سابقون في االستخبارات األ.61
 31  ضية اغتيال المبحوح إلى ألمانيامحكمة بولندية تؤيد تسليم شخص يشتبه في تورطه في ق.62
 31 قد نوقف المساعدات العسكرية للبنان: نائب في الكونغرس األمريكي.63
 31  "إسرائيل"ال دليل على استخدام لبنان أسلحة أميركية ضد : فيليب كراولي.64
 32  مليون يورو14ألوروبي يمنح السلطة االتحاد ا.65
 32  ناشطو أسطول الحرية يشككون في مصداقية لجنة التحقيق الدولية.66
    

    :حوارات ومقاالت
 32   عبداهللا األشعل... مفهوم األمن اإلسرائيلي وسراب السالم.67
 34  هيثم محمد أبو الغزالن... !!قلقاً على وجودها؟" إسرائيل"هل تعاني .68
 39  رأي القدس... بالرش بالدم' حماس'مصر وتهديد .69
 40  آندرو باسيفيتش... النخب العسكرية األميركية واإلسرائيلية تعد دوما للحرب.70
    

  42  :كاريكاتير
***  

  
   تعالج الخالفات أيام لجنة المصالحة تسعى لطرح وثيقة خالل خمسة ":القدس العربي" .1

 لجنة المصالحة الفلسطينية التي يرأسها االقتصادي أنلقدس العربي ا"علمت :اشرف الهور -غزة 
 المقبلة تعالج الخالفات الفلسطينية حول أياممسة  خالل الخ"وثيقة"الفلسطيني منيب المصري تستعد لوضع 

 دمشق إلىورقة المصالحة المصرية، لعرضها على الفصائل، خالل جولة ينوي وفد المصالحة القيام بها 
 تعالج "رزمة اقتراحات" الوثيقة تحتوي على أن "القدس العربي"وقال منيب المصري لـ  .والقاهرة وغزة

قواسم مشتركة " هذه الوثيقة تحمل أن إلىية تجاه ورقة المصالحة، الفتا اختالفات الفصائل الفلسطين
وعبر عن امله في ان تالقي هذه الوثيقة قبوال من كافة الفصائل، حتى يتم تجاوز ملف االنقسام  ."للجميع

  .الفلسطيني، والبدء في مرحلة تطبيق المصالحة على ارض الواقع
هذه "، وقال "فتح الورقة المصرية للمناقشة" يتم أنستطرح دون  الوثيقة الجديدة أن المصري على وأكد

  ."الوثيقة ستكون خارج الورقة المصرية وهدفها تذليل العقبات التي تعترض المصالحة
 دمشق والقاهرة وغزة، إلىوفي حال تمت بلورة هذه الوثيقة، فان وفدا من الشخصيات المستقلة سيغادر 

مصريين وقادة حماس، بعد ان يكون قد عقد اجتماعات مماثلة في مدينة لعقد اجتماعات مع المسؤولين ال
  . منيب المصريأكدهرام اهللا مع قيادة حركة فتح، الطالعها على بنود الوثيقة، بحسب ما 

 أمس سلسلة اجتماعات عقدتها لجنة المصالحة، كان من بينها لقاء جمع اللجنة يوم أنوذكر المصري 
القدس " المصري لـوأوضح . االنقسامإنهاءقيادي من حركة حماس، بحث سبل بمدينة رام اهللا مع وفد 

 شخصية 87 شخصية، بينها 300 بمدينة نابلس حضره قرابة أمس أول عقد آخر اجتماعا أن "العربي
 مسؤولين مثلوا كافة الفصائل الفلسطينية بحث ملف إلى إضافة، 48من العرب المقيمين داخل حدود الـ 

   .ملف السياسي واالقتصادي الفلسطينيالمصالحة، وال
 قبل شهر جولة شملت دمشق والقاهرة وغزة، تم خاللها اجريوكان وفد المصالحة برئاسة المصري 

  .األطرافبحث سبل الخروج من مأزق االنقسام، ويسعى الوفد الى الوصول الى صيغة مرضية لجميع 
  6/8/2010القدس العربي، لندن، 



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1872:         العدد       6/8/2010الجمعة  :التاريخ

    
  في سجون االحتالل لثالثة أسرى ر رفح يقدم خمسة أالف دوالفي جماعيهنية خالل عرس  .2

عن أن حكومته , أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة إسماعيل هنية:  عبد اهللا التركماني-غزة
 آالف دوالر لثالثة أسرى فلسطينيين يقبعون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 5ستقدم منحة مالية بقيمة 

  . وا قرانهم على فتيات فلسطينيات، إال أن اعتقالهم من قبل االحتالل حال دون إتمام زواجهمكانوا قد عقد
 عريساً وعروساً، والذي 250وقال هنية في كلمه له خالل احتفال العرس الجماعي في مدينة رفح لـ

اضعة اسمحوا لي أن أتقدم بهدية متو: "2010-8-5نظمته الجمعية اإلسالمية في رفح مساء الخميس 
هدية "، مشيراً إلى أن حكومته منحت أيضاً "لهؤالء األسرى الثالث، الذين نستذكرهم في فرحتنا هذه

  . لكل عروسين شاركوا في هذا الحفل, " دوالر500متواضعة تقدر بـ
ووجه هنية تحياته إلى الفتاة الفلسطينية التي شاركت في كل الميادين والساحات الفلسطينية، وتقاسم 

لقد قدم : "ي التضحيات الكبيرة والعظيمة من أجل القضية الفلسطينية والدين اإلسالمي، وأضافالرجل ف
هذا الشعب نماذج هي موقع االحترام والتقدير من كل أبناء األمة في الجهاد والتضحيات وها نحن نشهد 

  ". صناعة الحياة من خالل هذا العرس
رقماً مهماً على سلم اإلنجازات واإلبداعات لشعبنا إن مدينة رفح تسجل دائماً : "وتابع هنية قوله

الفلسطيني، فتحيةً ألهل رفح رجال ونساء وشباباً وشابات كباراً وصغاراً، وتحية لكل أبناء شعبنا في 
  ". مواقع تواجده في فلسطين والخارج

األسر الفلسطينية ما أجمل هذا االجتماع ونحن نشهد هذا الخير في بناء اللبنة األولى من : "وزاد قائالً
  ". المسلمة من كل عروسين يشاركان في هذا االحتفال الكبير، هي رفح دائماً في موقع المقدمة واإلبداع

إن هذا : "وعبر هنية عن أمله أن يقام حفل زفاف جماعي مماثل على أرض القدس المحتلة، وتابع
م، على أرض 1997رس جماعي في عام االحتفال يعيد الذكرى إلى األذهان، عندما أقمنا أول احتفال لع

  ". رفح
من واجبنا أن نكون بينكم في هذا العرس الكبير لصنع هذه : "وأكمل رئيس الوزراء الفلسطيني بالقول

الفرحة ونوجه للعدو الصهيوني رسالة أنه لن يتمكن من قتل إرادتنا في الحياة الحرة الكريمة، ولن يتمكن 
  ". لبقاء على أرض فلسطين المباركةمن قتل روح العطاء وقتل إرادة ا

لقد فشلت الحرب والحصار، وسوف نمضي على طريق الحرية والعودة واالستقالل، واليوم : "وأضاف
هو يوم الفرحة لسكان رفح ولشعبنا الفلسطيني في كل مكان وفرحتنا الكبرى يوم أن تعلو هذه الرايات 

 بالنصر، وفرحتنا الكبرى يوم أن نرى األسرى قد على كل أرض فلسطين المباركة وبعد أن يكرمنا اهللا
  ". كسروا القيد وخرجوا من سجون االحتالل

  6/8/2010فلسطين اون الين،موقع 
  

   العمل في الجمعيات األهلية والخيريةعن" المستنكفين" تمنع الموظفين الحكومة في غزة .3
فتحي حماد " حماس"تقودها حركة أصدر وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي :  فتحي صباح-غزة 

قراراً بمنع الموظفين العموميين المدنيين المستنكفين عن العمل وفقاً لقرار السلطة الفلسطينية من شغل 
  .عضوية مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية ألي جمعية أهلية أو العمل فيها
 الى جمعيات غير حكومية وجاء في القرار، الذي أصدره حماد الشهر الماضي ووصلت نسخاً منه

يحظر على جميع الموظفين المدنيين المستنكفين االنتساب الى الجمعيات العمومية للجمعيات "أخيراً، أنه 
وحذر حماد في قراره ". الخيرية والهيئات األهلية أو العمل موظفين فيها أو أعضاء في مجالس اإلدارة

في حال وجود أي ) من قبل الوزارة( المذكورة أعاله لن يتم اعتماد أي مجلس إدارة للجمعيات"من أنه 
  ".من الموظفين المستنكفين بين أعضائه
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وقانون الخدمة ) الدستور الموقت (2005القانون األساسي المعدل لعام "وقال حماد إن قراره استند الى 
مخولة له قانوناً ، والصالحيات ال2005، وقانون الخدمة في قوى األمن الداخلي لعام 1998المدنية لعام 

  ".وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل
ورأوا أنه يهدف الى ". غير قانوني"ووصف قانونيون وحقوقيون ونشطاء في العمل المدني القرار بأنه 

التمييز بين موظف مستنكف وآخر غير مستنكف في العمل الطوعي الذي يحق لكل مواطن ممارسته من 
عوا أن يكون الهدف من القرار استهداف مؤسسات أو جمعيات أهلية أنشأها ويديرها وتوق. دون تمييز

  .، خصوصاً وأن غالبية المستنكفين هم من المنتمين الى الحركة"فتح"غزيون ينتمون الى حركة 
  6/8/2010لحياة، لندن، 

  
  اوضات المباشرةعقد لقاء ثالثي لبحث مرجعية المف" إسرائيل"أبو ردينة ينفي إبالغ السلطة برفض  .4

نفى نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية امس أنه جرى إبالغ : جمال جمال -القدس المحتلة
وقال أبو ردينة . الجانب الفلسطيني برفض إسرائيل عقد لقاء ثالثي لبحث مرجعية المفاوضات المباشرة

مساعد المبعوث األمريكي لعملية السالم في تصريحات إذاعية إنه ال صحة لما تردد عن نقل ديفيد هيل 
 إسرائيلي -أمريكي "في الشرق األوسط للرئيس محمود عباس رفض الجانب اإلسرائيلي لعقد لقاء ثالثي 

وذكر أبو ردينة أن قضية اللقاء لم تناقش أصال أثناء اجتماع عباس وهيل ولم يخرج عنها ".  فلسطيني-
  .قرار فلسطيني حتى اآلن

نة إنه ال مانع لدى الفلسطينيين من االنتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي وقال أبو ردي
ال توجد شروط فلسطينية مسبقة "وأضاف إنه . حال وقف االستيطان ووجود مرجعية في المفاوضات

 العربية إلى الرئيس مبينا التزام القيادة الفلسطينية بالرسالة العربية التي بعثتها لجنة المبادرة" للمفاوضات
وأوضح ابو ردينة أن القيادة لم تتلق أي رد أمريكي حتى اآلن على هذه الرسالة . األمريكي باراك أوباما

  " التي تطالب بتوفير متطلبات االنتقال إلى المفاوضات المباشرة
  6/8/2010الدستور، عمان، 

  
   إنذارا للسلطة12رسالة أوباما ألبو مازن تضمنت : ملوح .5

كشف عبد الرحيم ملوح، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية : صالح النعامي -غزة
ونائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الرسالة التي بعث بها الرئيس األميركي باراك 

ا، واصفا إياها  إنذارا للسلطة، لكنه لم يكشف عنه12أوباما للرئيس الفلسطيني محمود عباس تتضمن 
مؤكدا أن المفاوضات المباشرة ستتم وفق شروط " بالعصا األميركية التي لم تحمل معها جزرة واحدة،"

الذي بثه تلفزيون " رأي عام"وخالل برنامج . بنيامين نتنياهو، وليس وفق المرجعيات والقرارات الدولية
إلدارة األميركية التأثير على قرار المحلي الفلسطيني أمس، كشف ملوح النقاب عن محاولة ا" وطن"

اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن المفاوضات المباشرة، مشيرا إلى قيام ديفيد هيل مساعد المبعوث األميركي 
للسالم جورج ميتشل بزيارة رام اهللا قبل اجتماع اللجنة التنفيذية بساعات قليلة، وقدم خالل اجتماعه 

ات للطريقة التي يمكن اختيارها للذهاب للمفاوضات المباشرة واإلعالن عن بالقيادة الفلسطينية ثالثة خيار
  .انطالقها

وعن األجواء التي سادت اجتماع اللجنة التنفيذية األخير، قال ملوح إن اإلشارات األولية للنقاشات الدائرة 
عطيات بين األعضاء بينت رفض األغلبية الساحقة التوجه إلى المفاوضات المباشرة، في ظل الم

وأضاف ملوح أن موقفين مختلفين برزا خالل . المطروحة، والتصورات التي ستسير وفقها المفاوضات
النقاش بين أعضاء اللجنة، األول دعا إلى عدم التوجه للمفاوضات المباشرة ألنها قائمة على شروط 

جل الدخول في نتنياهو، والثاني دعا إلى وضع متطلبات وأسس يتم تقديمها للمجتمع الدولي من أ
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رغم أن "وأكد ملوح أن األغلبية صوتت مع قرار الذهاب للمفاوضات باشتراطات . المفاوضات المباشرة
األغلبية في اللجنة التنفيذية رفضت التوجه : "وأضاف". حديثهم كان يشير إلى رفض هذا التوجه

جبهة الشعبية وحزب للمفاوضات أثناء النقاش، وحين طرح الرئيس الموضوع على التصويت رفضت ال
الشعب وآخرون ذلك، بينما التزمت األغلبية الصمت، وبعد انتهاء التصويت وإلى اليوم ما زال األعضاء 

  ".الذين وافقوا يقولون إن موضوع التصويت صار فيه لبس وإرباك
  6/8/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
  باشرةتيسير خالد ينتقد تصريحات ملوح حول الموقف من المفاوضات الم .6

 انتقد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تصريحات لعضو -معا-بيت لحم 
اللجنة عن الجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح التي كشف فيها تفاصيل ما جرى في االجتماع االخير للجنة 

  .الذي ناقشت خالله موقها من الذهاب للمفاوضات المباشرة 
ان غلبية اعضاء اللجنة التنفيذية قد التزموا الصمت عند التصويت على الذهاب للمفاوضات ونفى خالد ب

  .المباشرة
لم يلتزم احد الصمت كما جاء في رواية ملوح وانه لم يكن ثمة " : وكالة معا"وقال في بيان ارسله الى 
  ".ضرورة اللتزام الصمت

الخيارات الثالثة كما رواها الرفيق ملوح قد قد كنت في االجتماع وقبل أن يعرض الرئيس :" وتابع 
 االسرائيلي، – الفلسطيني –استبعدت تماما الموافقة على اللقاء الثالثي المقترح ، أي اللقاء االميركي 

" موضحا أن ما لم يقدمه نتنياهو على امتداد الجوالت المكوكية للسيد ميتشيل وعلى امتداد شهري 
كن أن يقدمه في اسابيع معدودة للقاء ثالثي بدا لي واضحا أن اسرائيل ال كذلك ال يم" محادثات التقريب 

قبل أن يشرح الرئيس ابو و. وهذا كان حال غيري من أعضاء اللجنة التنفيذية . توفق عليه من األساس 
مازن الخيارات ، التي رواها ملوح تقدمت باالقتراح أن تبادر اللجنة الرباعية الى طرح موقفها الذي 

  ". عنه بيانها في اذار الماضي كأساس يمكن البناء عليه للذهاب الى المفاوضات المباشرةعبر
الكل يدرك أن الرأي العام الفلسطيني يرفض الذهاب الى مفاوضات مباشرة مع اسرئيل :"واختتم قوله 

اتي تمارسها قبل تحديد مرجعيتها وقبل وقف جميع االنشطة االستيطانية ، بما فيها األنشطة االستيطانية 
اسرائيل في القدس ، وينظر لها باعتبارها مضيعة للوقت ورضوخا لشروط حكومة نتنياهو التفاوضية 

  ".وعودة الى المفاوضات العبثية 
  5/8/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
  نواب وحقوقيون ينددون باعتقاالت ألعضاء حماس في الضفة .7

ملة االعتقاالت التي تشنها األجهزة األمنية الفلسطينية في ندد برلمانيون وحقوقيون بح:  حامد جاد-غزة 
  .الضفة الغربية ضد عناصر وأنصار حركة حماس 

وحذر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز الدويك، من خطورة االعتقاالت اليومية التي طاولت 
لهذه "على انه العديد من عناصر حماس بمن فيهم محاضرون من جامعة النجاح الوطنية، مشددا 

الممارسات انعكاسا خطيرا على ملف المصالحة كما أن هذه الممارسات لم تحدث في تاريخ البشرية إال 
وطالب الدويك، السلطة الفلسطينية، باإلفراج عن  ".في بعض الفترات المظلمة من تاريخ الشعوب 

  .المختطفين السياسيين ألخذ دورهم الفعال في المجتمع
سف والمؤلم أن االعتقاالت طاولت شخصيات مهمة لها مواقع اجتماعية متقدمة، منهم من المؤ"وأضاف 

  ".أساتذة جامعات وبالذات في جامعة النجاح الوطنية، وشخصيات اجتماعية وثقافية مرموقة في المجتمع
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ءات نجد أن مفهوم التعاون األمني يجعل هذه الفئة التي تمارس مثل هذه االعتقاالت واالستدعا"وتابع 
يقومون بالدور نيابة عن االحتالل، ليثبتوا لالحتالل أنهم هم األوفياء لعهده ووعده وبقائه على أرضه 

  ".وديمومته فوقها
بدوره أكد مدير مكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان في الضفة الغربية موسى أبو دهيم انه 

لفترة األخيرة شهدت حملة أمنية في الضفة الغربية، مايزال هناك تركيز على االعتقال السياسي، في ا
ولفت إلى ". في اشارة منه الى الحكومتين في الضفة وغزة "وانتهاكات ضد حقوق اإلنسان في الجهتين 
 قضية تعذيب في الضفة الغربية، واعتبر أن االنقسام 11أن الهيئة سجلت في شهر تموز الماضي 

اء كل هذه اإلشكاليات، وأن مؤسسات حقوق اإلنسان ال تعجز عن والمناكفات السياسية هي من يقف ور
لكن الظروف خارجة عن إرادتها في ظل غياب المصالحة والهاجس األمني لدى "العمل، مستدركًا 

  ".حكومتي غزة والضفة
من جهته طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، باإلفراج عن كافة األكاديميين 

  .قلين في سجون سلطة عباس ووقف التعذيب بحقهمالمعت
وبين خريشة، في تصريح صحافي أن هناك أكثر من عشرة محاضرين في جامعة النجاح الوطنية 
معتقلون لدى أجهزة السلطة ، ويتعرضون لعمليات تعذيب وفق معلومات الصليب األحمر الذي زارهم 

  .داخل السجون
التي تضر " المنظمة وبعملية إذالل"اضري الجامعات بـووصف خريشة حملة االعتقاالت بحق مح

بالعملية التعليمية، مشددا على ضرورة إنهاء ملف االعتقال السياسي؛ حتى يتم التفرغ لمواجهة 
  .اإلجراءات الصهيونية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية

ذه االعتقاالت، منتقدا في وطالب خريشة رؤساء الجامعات وكافة المحاضرين بالتحرك الجاد لوقف ه
  .ذات الوقت حالة الخوف والصمت التي تعتري الجميع إزاء هذه العمليات

، وأنه يجب محاسبة كل من يمارسها "جرائم التعذيب مهما كانت ال تسقط بالتقادم"وشدد خريشة على أن 
، ومرتبط بأوضاع وفق قانون المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن قرار االعتقال سياسي بالدرجة األولى

  .فلسطينية داخلية وبالتنسيق األمني مع االحتالل
  6/8/2010الغد، عمان، 

  
  تشكك في جدية القرار اإلسرائيلي بوقف االستيطان وتطالب بتدخل دولي" السلطة" .8

شككت وزارة الخارجية الفلسطينية في قرار الحكومة اإلسرائيلية بتجميد االستيطان، وقالت بأنه            : رام اهللا 
  ".تجميد جزئي وغير جدي"

بصفتها راعية لعملية الـسالم، وكـذلك اللجنـة الرباعيـة           "وطالبت الوزارة الواليات المتحدة األمريكية      
الدولية، وكافة مكونات المجتمع الدولي، وهيئات األمم المتحدة وأمينها العام، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه              

  ". وتجميده بالفعلالقضية، والعمل الجاد من أجل وقف االستيطان
أذاعته وسائل إعالم السلطة الفلسطينية، التأكيد على مواقف        ) 5/8(وجددت الوزارة في بيان لها الخميس       

الرئيس محمود عباس المعلنة بهذا الشأن، والتي تدعو إلى وقف كامل وشامل لكافة األنشطة االستيطانية               
البـد مـن    : "وقال البيان  .ا فيها القدس الشرقية   ، بم 1967في جميع األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام        

تجميد االستيطان وكافة االنتهاكات واالستفزازات اإلسرائيلية، إذا قدر ألي عملية مفاوضات أن يكون لها              
  .، على حد تعبيره"مصداقية ومعنى

  6/8/2010 قدس برس
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   قانونياً"إسرائيل" تحرك عربي لمالحقة  يعلن عنوزير العدل الفلسطيني .9
أعلن علي خشان، وزير العدل الفلسطيني، أنه سيكون هناك تحرك عربي على :  أحمد علي-القاهرة 

  .مستوى محكمة العدل الدولية والعديد من المحافل، لمالحقة جرائم الحرب اإلسرائيلية
نة جاء ذلك في اختتام أعمال اجتماع لجنة الخبراء القانونيين العرب واألجانب التي عقدت بمقر األما

العامة للجامعة العربية أمس على مدى يومين لمناقشة المالحقة القانونية لجرائم الحرب اإلسرائيلية 
  .وممارساتها الخارجة على القانون الدولي والتي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وذلك برئاسة خشان

ة لكن موضوع غزة ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن الموضوع ال يتعلق فقط بالعدوان على قطاع غز
أسهم بشكل كبير في تحريك هذا الملف؛ حيث كنا نتابع إعداد هذا الملف القانوني منذ وقت كبير ودعونا 

، في حين أن العدوان على غزة كان 2008إلى عقد جلسة استثنائية لوزراء العدل العرب تمت في مايو 
  .رات لمتابعة الملف القانوني ومن ثم فإننا نواصل اللقاءات والمشاو2008في نهاية ديسمبر 

  6/8/2010العرب، الدوحة، 
  

   التدخل لوقف سياسة هدم منازل الفلسطينيينإلىمنظمة التحرير تدعو المجتمع الدولي  .10
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع :  وليد عوض-رام اهللا 

سة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين التي تمارسها اسرائيل في الدولي الى التدخل العاجل لوقف سيا
العراقيب في النقب والفارسية في االغوار، باعتبارها سياسة عنصرية هدامة تقوم على التطهير العرقي 
وتستهدف استكمال مخططات التهويد التي تعكس الطبيعة العدوانية العنصرية لدولة اعتادت على الضرب 

  .أبسط القوانين والحقوق االنسانيةبعرض الحائط ب
واكد خالد في بيان صحافي ان هذه السياسة الهدامة التي تنفذها دولة اسرائيل تشكل انتهاكا صارخا 

 والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1948لالعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 
 وغيرها من المواثيق 1979ى جميع اشكال التمييز العنصري  واالتفاقية الدولية للقضاء عل1966

واالتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق االنسان في الحركة والتنقل واالقامة وحقوق السكن والحياة الحرة 
  . الكريمة وتحديدا في وطنه

 6/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   غزةلمدرسي والقرطاسية لطالببرلمانيون جزائريون تعهدوا بتوفير الزي ا: محمد عسقول .11
 كشف وزير التربية والتعليم العالي في غزة محمد عسقول أن برلمانيون جزائريون تعهدوا بتوفير               :غزة

  .الزي المدرسي والقرطاسية لطالب كافة المراحل في المدارس الحكومية بغزة للعام القادم
ارته أرسلت كافة البيانات المتعلقـة      وز"إن  : وقال عسقول في تصريح خاص لـوكالة صفا أمس الخميس        

  ".بطالب قطاع غزة لإلخوة بالجزائر ليتسنى توفير الزي والقرطاسية قبل بدء العام الدراسي
وعد عسقول هذا الدعم مؤشرا واضحا لدعم األمة العربية واإلسالمية لقطاع غـزة، وتعزيـز العمليـة                 

  .يمي بغزةالتعليمية بعد النجاحات الباهرة في القطاع التعل
وأعرب عن أمله أال تواجه المساعدات أية عوائق خالل إرسالها إلى قطاع غـزة، داعيـا المؤسـسات                  

  .العربية واإلسالمية لزيادة الدعم والمساندة لقطاع التعليم في غزة
 ألف طالبة وطالبة في المدارس الحكومية، ويـشير عـسقول إلـى أن              250ويدرس في قطاع غزة نحو      

  %.70 عجزا بعدد المدارس بنسبة القطاع يعاني
 - قطعة أرض مخصصة لبناء مدارس جديـدة عليهـا         35وذكر أن وزارة التربية والتعليم حصلت على        

  . حاثًا األمتين العربية واإلسالمية للمزيد من المؤازرة والدعم-وسيبدأ ذلك قريبا
  6/8/2010، السبيل، عمان
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  دعو لموقف عربي مشرفوت.. حماس تصف تهديدات نتنياهو بالخطيرة .12

وصف فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم حركة حماس التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء : غزة
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطيرة، مؤكدا أنها بحاجة إلى موقف عربي مشرف يكون ظهيرا للقضية 

.  يجري في بعض الدول العربيةالفلسطينية من خالل وقف المفاوضات المباشرة وإيقاف التطبيع الذي
نحمل نتنياهو مسؤولية أي تفجر لألوضاع في قطاع ": "الشرق األوسط"وأضاف برهوم في تصريحات لـ

غزة ونؤكد أننا ال نريد خوض أي حرب لكن إذا فرضت علينا فسنقوم بمهمتنا الوطنية التي تقتضي 
  ."الدفاع عن أهلنا وأراضينا في قطاع غزة

، "عبارة عن محاولة فاشلة للخروج من األزمات الداخلية والخارجية"ذه التهديدات وقال برهوم إن ه
مشيرا إلى أن نتنياهو يعتقد أن حل هذه األزمات يكون بحرب جديدة تعيد إلسرائيل هيبتها أمام حركة 

ا من حكومة نتنياهو ما زالت تعمل بغباء حيث إنها تعيش عدد"وتابع القول . حماس والمقاومة اللبنانية
األزمات الداخلية والفشل في إدارة ملف الجندي األسير في غزة جلعاد شاليط ومجزرة الحرية ولجنة 

، مشيرا إلى أن نتنياهو يريد "التحقيق الدولية التابعة لها إضافة إلى التعاطف الدولي الكبير مع قطاع غزة
حرب جديدة في المستقبل على قطاع لفت أنظار العالم عن هذه المشكالت وخلق مبررات أمام العالم لشن 

  .غزة أو لبنان
عربدة في ظل غياب العدالة الدولية والصمت العربي الذي "وأوضح أن تهديدات نتنياهو عبارة عن 

النهج الصهيوني "، موضحا أن التهديدات تعيد لألذهان "أعطى الغطاء للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل
  ."ة تعيد له هيبته في المنطقة وتحفظ له كيانهالمتغطرس الذي يسعى لشن حروب جديد

وكان نتنياهو قد جدد تهديده مساء أول من أمس، بعدوان جديد على قطاع غزة وجنوب لبنان في أعقاب 
االشتباكات المسلحة التي دارت بين الجيشين اللبناني واإلسرائيلي، وسقوط صواريخ في منتجع إيالت 

  .حماس بإطالقهاوخليج العقبة في الجنوب، واتهام 
  6/8/2010الشرق األوسط، لندن، 

  
   متطلبات بدئها"إسرائيل"حماس تحذر من مغبة العودة للمفاوضات في ظل رفض  .13

 للمقترحات الثالثة التي قدما إسرائيل رفض أمساعتبرت حركة حماس يوم :  اشرف الهور-غزة 
 تريد من المفاوضات إسرائيل نأالرئيس محمود عباس لبدء عملية المفاوضات المباشرة دليال على 

  .تمرير مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية
 نسخة منه في "القدس العربي'"وقال الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس في تصريح تلقت 

نعتبر ذلك " للمقترحات الثالثة التي قدمها الرئيس عباس الستئناف المفاوضات إسرائيلتعقيبه على رفض 
 تظل عملية طحن للماء ال جدوى من أن واضحا على ان الكيان الصهيوني يريد من المفاوضات دليال

  ."ورائها ويريد ان يستغل الوقت في تمرير مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية
 المفاوضات التي وصفها إلىوحذر البردويل حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس من مغبة العودة 

  ."لخطيرةالعبثية وا"بـ
تجميع الصف الفلسطيني وتحشيد طاقات " تكون لـأن في هذه المرحلة يجب األولوية أن على وأكد

 العالم بدال من تغطية أمام لنصرة القضية الفلسطينية وعزل الكيان وفضحه واإلسالمية العربية األمتين
 أنلكيان الصهيوني ال يريد  اأن بات واضحا أنجرائمه بهذه المفاوضات التي ال طائل منها وخاصة بعد 

  ." ميزات سياسية وال غير سياسيةأييعطي حركة فتح 
مقابل بعض االمتيازات " تظل تدور في فلكه أن تريد من المفاوضات إسرائيل أن إلى البردويل وأشار

  ."الشخصية لقادتها واالمتيازات االقتصادية لتنظيمها
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 أوه لهذا المخطط الخطير الذي تشارك فيه عن قصد تصحو من غفلتها وان تنتب"وطالب حركة فتح بان 
  ."بغير قصد

  6/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   لتلميع صورتهلالحتالللمفاوضات وفرت فرصة ذهبية ا: أبو زهري .14
 وتجريف منازل في منطقة الفارسية في اإلسرائيلي االحتاللاعتبرت حركة حماس أن هدم قوات : غزة

فرض لسياسة األمر الواقع ورسم لنتائج المفاوضات على األرض " الشمالية محافظة طوباس في األغوار
هذه الجرائم "وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح أمس أن . "قبل أن تبدأ على الطاولة

 مع "تأتي في ظل غطاء عربي فتحاوي تمثل بقرار لجنة المتابعة العربية الدخول في مفاوضات مباشرة
 لتلميع صورته فيما ينشغل لالحتاللالمفاوضات وفرت فرصة ذهبية " ورأى أبو زهري أن .إسرائيل

  . "العرب وسلطة فتح في الحديث عن مفاوضات فارغة المضمون
  6/8/2010الحياة، لندن، 

  
   وفلسطين منطلق عمليتنا وهدفها..إذا أطلقنا أي صواريخ نعلن عنها :أبو عبيدة .15

ذراع العسكري لحركة حماس أنها لن تخش من تبني أي عملية أو إطالق ال" كتائب القسام"أكدت : غزة
صواريخ نفذتها أي كانت طبيعتها، موضحة انه ليس من إستراتيجيتها االنطالق من أي مناطق خارج 

  .األراضي الفلسطينية
ق تحديدا بالوقوف وراء إطال" كتائب القسام"وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتياهو اتهم 

  .الصواريخ األخيرة على إيالت والعقبة، وكذلك قبل أربعة اشهر
هذا االدعاء من قبل ": "قدس برس"الناطق باسم الكتائب تعقيبا على هذه التصريحات لـ " أبو عبيدة"وقال 

العدو الصهيوني ومن قبل رئيس وزراءه هو من اجل تسويق مواقف، وال يعبر عن معلومات 
ي ادعاءات ذات هدف سياسي من اجل المزيد من الضغط على قطاع غزة ومن استخباراتية دقيقة، وه

  ".اجل التحريض للمزيد من الحصار على غزة
إن كتائب القسام ال تخشى من اإلعالن عن عملياتها أي كان نوعها وطبيعتها، وإذا قمنا بتنفيذ : "وأضاف

بشكل واضح وصريح، كما أننا لدينا أمر أي عملية فدائية سواء إطالق صواريخ أو غيره فإننا نعلن عنها 
  ".مبدئي وواضح وهو أننا ال نستخدم أي أراض عربية كقاعدة إلطالق صواريخنا أو حتى لتنفيذ عملياتنا

وأشار إلى انه  وعلى الرغم من حالة الحصار المشدد المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة إال انه 
  .نهم استخدموا أي ارض عربية كقاعدة النطالق عملياتهملم يسجل عليهم في أي يوم من األيام أ

نحن من مبادئنا أننا نعمل داخل ارض فلسطين المحتلة، وفلسطين التاريخية هي منطلق عملياتنا : " وقال
ضد العدو الصهيوني، ونحن نسعى لعالقات جيدة مع كافة األطراف العربية ولسنا معنيين بتوتير العالقة 

  ."مع أي دولة عربية
وحول قراءته لألحداث األخيرة من الغارات التي استهدفت غزة ومن ثم قصف ايالت العقبة واالشتباكات 

كل ما حدث في األيام األخيرة من أحداث متتالية سواء : "في جنوب لبنان قال المتحدث باسم القسام
ابطة تدلل على أن من القصف في غزة أو صواريخ ايالت أو العدوان على لبنان؛ كل هذه العمليات المتر

يخطط للتصعيد هو العدو الصهيوني وليس نحن، وال أي طرف آخر، والذي يخطط للتصعيد هو 
  ."االحتالل الصهيوني وهو معني بالتصعيد وتوتير األجواء وهو ال يعيش إال على هذه األجواء

 يطلقون الصواريخ من وحذر من أن الحديث اإلسرائيلي بأنهم استخدموا سيناء إلطالق الصواريخ، وأنهم
األراضي المصرية وتساوق بعض الروايات العربية مع هذا المنطق اإلسرائيلي؛ قد يكون مقدمة لعدوان 

  . إسرائيلي تحت غطاء يستخدمه االحتالل من اجل العدوان على قطاع غزة خاصة من الجهة الجنوبية
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ي تأتي مقدمة لعدوان سيتحمل العدو نحن نحذر من أن هذه االدعاءات الصهيونية ه: "وقال أبو عبيدة
  ".الصهيوني كافة نتائجه إن حصل ال سمح اهللا

  5/8/2010قدس برس، 
  

  الفصائل الفلسطينية في دمشق تعلن موقفها من المصالحة والمفاوضات يوم السبت .16
د دعت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني، في دمشق إلى عقد اجتماع لها بعد غ:  دمشق
، بحضور األمناء العامون لفصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية وأعضاء لجنة المتابعة )7/8(السبت 

العليا من الشخصيات الوطنية، يعقبه مؤتمر صحفي لمكتب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
  .  خالد مشعل" حماس"اإلسالمية 

، أن اجتماع الفصائل "قدس برس"ريحات لـ وأكد الناشط السياسي الفلسطيني علي بدوان في تص
الفلسطينية يوم السبت سيناقش الوضع السياسي الفلسطيني الداخلي، وأين وصلت جهود المصالحة 
والموقف من دعوة الرئيس األمريكي باراك أوباما للرئيس محمود عباس بالدخول في المفاوضات 

  .المباشرة تحت الضغط واالمالءات األمريكية
وان إلى أن البحث في بناء مرجعية فلسطينية جديدة خارج عن إطار هذا االجتماع، ألن العديد وأشار بد

ترى أن هذا الموضوع غير " حماس"من القوى الفلسطينية، وخصوصا حركة المقاومة اإلسالمية 
مطروح اآلن، فضال عن أن الهدف اآلن هو إعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير 

  .  طينيةالفلس
  5/8/2010قدس برس، 

  
  اشتباك فردي بين حماس والجهاد في غزة واألخيرة تعدها مشكلة عابرة لن تعكر صفو العالقة .17

، "الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي"أوضح مصدر مسؤول في سرايا القدس : حامد جاد-غزة 
صر من السرايا، وكتائب القسام أن األحداث المؤسفة التي وقعت فجر أمس غرب مدينة غزة بين عنا

ال تعدو كونها مشكلة عابرة لن تعكر صفو العالقة بين فصائل " الذراع العسكرية لحركة حماس"
  .المقاومة

أنه وقعت فجر أمس مشادة كالمية بين أحد مجاهدي "نسخة منه " الغد"وذكر المصدر في بيان تلقت 
 مدينة غزة، ومجموعة من عناصر كتائب القسام سرايا القدس أثناء توجهه إلحدى نقاط الرباط غرب

كانوا في نقطة قريبة من مجاهدي السرايا، حيث بادر عناصر القسام باالستهزاء بالمجاهد المرابط 
وبسرايا القدس وقياداتها، وتوجيه عبارات مسيئة ومحاولة االعتداء عليه، ما اضطره للدفاع عن نفسه 

  ". من القسام بجروح طفيفةوإطالق النار مما أدى إلصابة اثنين
بعد أن حدثت الواقعة استنفرت كتائب القسام عناصرها وقامت بمالحقة المجاهد "وأضاف المصدر انه 

الذي توجه لنقطة الرباط الخاصة به وتم اعتقاله ونقله ألحد المواقع القريبة من الحادثة واالعتداء عليه 
  ".بالضرب المبرح
ود الوساطة بين المنسق الخاص للسرايا واألخوة في المباحث بشرطة بعد ذلك بدأت جه"وتابع موضحا 

غزة وكتائب القسام، وتم االتفاق على تسليم المجاهد المعتقل لدى القسام لمباحث غزة في الصباح 
  ".والتحقيق معه وتقصي الحقائق حول ما جرى وأن يأخذ القانون مجراه أيا كانت النتائج

ئنا في الصباح بعد االتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه أن األخ المجاهد قد فوج"واستدرك المصدر قائال 
تعرض إلطالق نار في كلتا قدميه وإلقائه في مستشفى الشفاء رغم أن المباحث أبلغت منسق السرايا أن 

وأكد المصدر على حسن العالقة مع ". المجاهد بصحة تامة ولم يصب بأي أذى حتى الساعة الرابعة فجراً
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توحيد جبهتنا " جميع الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس وجناحها العسكري، داعيا إلي
  .الداخلية لمواجهة المخاطر التي تهدد شعبنا الفلسطيني ال سيما في ظل التصعيد الصهيوني األخير

  6/8/2010الغد، عمان، 
  

   إسرائيلي تتبنى إطالق قذيفتي هاون على موقع" كتائب المقاومة الوطنية" .18
، الذراع العسكرية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسؤوليتها عن "كتائب المقاومة الوطنية"أعلنت 

قصف موقع لالحتالل شرق خان يونس، وقالت في بالغ عسكري إن إحدى مجموعاتها قصفت فجر 
  .العسكري شرق خان يونس بقذيفتي هاون " اشكول"أمس موقع 

  6/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  أبو موسى يزور مخيمات في لبنان .19
برئاسة أمين سر الحركة العقيد أبو موسى جولة على »  االنتفاضة-فتح «تابع وفد من قيادة : بيروت

شخصيات سياسية والتقى الرئيس السابق للجمهورية اميل لحود وأكد في تصريح حق العودة وقال إن 
رات، ولن يعترف بها العدو الصهيوني إال بعد أن يدفع العودة لن تكون من خالل المفاوضات والحوا«

  .»ثمناً غالياً ويضطر للرضوخ إلرادة الشعب الفلسطيني
أن أبو موسى زار عدداً من مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان سراً وأبرزها مخيم » الحياة«وعلمت 

  .عين الحلوة وعقد اجتماعات مع مناصرين له فيها
في » االنتفاضة«عن مصادر فلسطينية أن أبو موسى حذر أمام قياديي » نباء المركزيةاأل«ونقلت وكالة 

مخيمات بيروت من عدوان إسرائيلي على المخيمات في الجنوب وبيروت أو عملية كوماندوس 
  .إسرائيلية، وتحدث عن فتنة تريد إسرائيل إثارتها في لبنان ضد المقاومة

  6/8/2010الحياة، لندن، 
  

  رشحينخمسة مدأ اليوم اتصاالته الختيار رئيس األركان القادم من بين باراك يب .20
يبدأ وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، اليوم اتصاالته مع المرشحين :  نظير مجلي-ب تل أبي

.  أشهر من موعد انتهاء الدورة6الخمسة لخالفة غابي اشكنازي في منصب رئيس األركان، وذلك قبل 
ورأى فيها الكثيرون مساسا مقصودا .  الخطوة بانتقادات واسعة في الشارع اإلسرائيليوقد ووجهت هذه

هل يريد أن .. لماذا باراك متعجل من أمره بهذه الصورة؟«: وتساءلوا. بل إهانة لرئيس األركان الحالي
  .»يجعل من اشكنازي قائدا وهميا، يعمل في ظل رئيس أركان معين

االتهام وقال ألن تصرفه قانوني وله أهداف مهنية بحتة وإنه قرر بدء إال أن مكتب باراك رفض هذا 
المشاورات بالتنسيق الكامل مع اشكنازي، الذي سيظل رئيسا لألركان حتى آخر يوم في دورته، التي 

  .المقبل) شباط(تنتهي في فبراير 
  :والمرشحون الخمسة هم، حسب احتماالت الفوز بالمنصب

، وهو مقرب جدا من باراك ولكنه على ) عاما51(نت، قائد اللواء الجنوبي الجنرال يوآف غاال: أوال
ولكن قيادته للحرب . كان يعرف بفظاظته وتطرفه، ولذلك فإن أصدقاءه قليلون. خالف مع اشكنازي

النقص المهني الوحيد الذي يعانيه هو أنه لم . العدوانية األخيرة على قطاع غزة رفعت من أسهمه كثيرا
ولكن، إذا أراده باراك، فإن . ب لرئيس األركان، وتنقصه التجربة في القيادة العامة للجيشيخدم كنائ

  . أشهر ستتيح له التدرب، مع أن اختياره سيؤدي إلى توتر داخل رئاسة األركان6 أو 5تعيينه قبل 
ث إنه لم النائب الحالي لرئيس األركان، وهو مرشح مفاجئ، حي)  عاما50(الجنرال بيني غينتس : ثانيا

ولكن، وبسبب الخالف بين باراك واشكنازي حول تعيين نائب لرئيس . يكن مطروحا بجدية في الماضي
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األركان، إذ كان باراك يريد غاالنت واشكنازي يريد قائد لواء الشمال، جادي آيزنقوط، تم اختيار حل 
لحقا للجيش في الواليات وشغل غينتس في الماضي منصب قائد اللواء الشمالي وم. وسط هو بيني غينتس

  .المتحدة وقائدا لقوات الجيش في الضفة الغربية
فهو كان . حرب لبنان الثانية هي مصدر قوته ومصدر ضعفه).  عاما49(الجنرال جادي آيزنقوط : ثالثا

ولكنه في الوقت . قائدا بارزا في اللواء الشمالي خاللها، والتصقت به وصمة اإلخفاقات في تلك الحرب
عين قائدا للواء الشمالي بعد الحرب وأوكلت إليه مهمة إعادة ترميم قوة الردع للجيش واإلفادة من نفسه 

  .ولهذا، يعتبر آيزنقوط مرشحا باحتماالت متوسطة. أخطاء تلك الحرب
، وهو اليوم الملحق العسكري في السفارة اإلسرائيلية في ) عاما51(الجنرال جادي شمني : رابعا

وال يعتبر مرشحا قويا، ألنه لم . دا للواء المركز وسكرتيرا عسكريا لرئيس الحكومةوكان قائ. واشنطن
يكن نائبا لرئيس األركان ولم يبرز بشكل خاص في معارك عسكرية، وقادة معسكر اليمين ال يحبونه 

  .واتهموه بتصعيد موقف الجيش ضد المستوطنين في الضفة الغربية
قائد لواء المنطقة الوسطى في الجيش اليوم ورئيس قوات ) ا عام53(الجنرال آفي مزراحي : خامسا

ولكنه ليس مرشحا جديا، ويقال إنه رشح نفسه فقط لكي يصبح اسما كبيرا ويحظى . اليابسة في السابق
  .بمنصب كبير في الستقبل

نهم وعلى الرغم من أن المعلقين العسكريين في إسرائيل يجمعون على هذا الترتيب ألسماء المرشحين، فإ
فمع أن اختيار رئيس . »باراك قادر على مفاجأة الجميع واختيار مرشح غير متوقع«: يتحفظون بالقول

األركان هو في مسؤولية الحكومة كلها، فإن التقليد جرى على أساس أن يكون الرأي الحاسم هو رأي 
لدفاع في هذا واعتاد رؤساء حكومات إسرائيل على عدم الدخول في صدام مع وزير ا. وزير الدفاع

الموضوع، باعتبار أن هذا الوزير هو الذي سيعمل معه، مع أن القانون يعطي الحق لرئيس الحكومة أن 
  .يجري هو أيضا مشاورات مع المرشحين، إال أنهم امتنعوا عن استخدام هذا الحق

، فإن وحسب الجنرال عوزي ديان، وهو نائب سابق لرئيس األركان وكان من بين المرشحين لرئاسته
باراك سيختار لقيادة الجيش الجنرال الذي يقتنع بأنه المناسب لمعالجة إيران وأذرعها في المنطقة، حماس 

عموما ومع الخطر اإليراني » اإلرهاب العربي«فإسرائيل، حسب قوله، تخوض حربا مع . وحزب اهللا
ص من التسلح النووي بكل توابعه، بما في ذلك التفكير في الخيار العسكري كوسيلة وحيدة للتخل

ومن سيتولى منصب القائد األول للجيش، يجب أن يطرح على الطاولة ما هو تصوره لمواجهة . اإليراني
  .التحديات

  6/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  الجيش اللبناني بدأ يتصرف مثل حزب اهللا :ايالون .21
ني ايالون من خطر تصاعد  حذر مساعد وزير الخارجية اإلسرائيلي دا: أ ش أ-  و ص ف-  القدس
هناك خطراً على الجيش "ونقلت عنه اإلذاعة اإلسرائيلية ان . على الجيش اللبناني" حزب اهللا"تأثير 

إذا نجح حزب اهللا في السيطرة على الجيش "وأضاف أنه ". اللبناني الذي بدأ يتصرف مثل حزب اهللا
هذا الملف حساس جداً، ونحن "وقال إن ". ماًاللبناني فسيكون علينا التعامل مع الجيش بشكل مختلف تما

  ".على اتصال دائم مع أصدقائنا األميركيين في هذا الشأن، لكنني ال استطيع البوح بأكثر من ذلك
 األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس جلعاد أن الهدوء سيعود الى –وقال رئيس الطاقم السياسي 

واتهم ". حماس"حركة المقاومة االسالمية " ستعالج أمر"وأن مصر حدود إسرائيل مع قطاع غزة ولبنان 
عملية "، وادعى أن االشتباك كان "العمل المعادي والدموي"الجيش اللبناني بالبدء باالشتباك، ووصفه بـ

  ".مخططاً لها للقتل المتعمد من دون أي مبرر أو سبب
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صاحب البيت في جنوب لبنان، وإنما حزب اهللا من الناحية الفعلية، ليس الجيش اللبناني "ولفت الى أنه 
هو صاحب البيت هناك، وهو الذي تسبب بأن يعمل الجيش في هذه الحال بشكل مناقض لمصلحة حكومة 

هذا الواقع صعب جدا وهو بمثابة سرطان يأكل لبنان من "وأضاف أن ". لبنان وهي الهدوء عند الحدود
  ".الداخل، في البرلمان واآلن في الجيش

على خلفية رغبتنا في السالم مع لبنان "أى أن االشتباك كان حادثاً موضعياً ولن يؤدي إلى تدهور وأنه ور
عقب الحادث الخطير ) ايهود باراك(ووزير الدفاع ) نتنياهو(والتحذيرات التي وجهها رئيس الوزراء 
  ".يبدو أن الهدوء سيعود إلى الحدود الشمالية

  6/8/2010، النهار، بيروت
  

  "اسطول الحرية" تحمل الجيش مسؤولية مجزرة إسرائيليةة تحقيق لجن .22
عضو " ابيب كوخابي"كشفت مصادر إسرائيلية أمس أن العميد : جمال جمال - حسن مواسي -القدس 

التي تحقق في عملية الهجوم على أسطول الحرية قد صرح في " آيلند"لجنة التحقيق التي يترأسها الجنرال 
اء لجنة الخارجية األمن البرلمانية أن المسؤولية الكبرى في الورطة التي وقعت جلسة مغلقة أمام أعض

فيها إسرائيل تقع على عاتق الجيش اإلسرائيلي الذي فتح النار على متضامنين عزل من السالح واستخدم 
ال يمكن دحرجة "وأضاف العميد كوخابي .  من االتراك9الرصاص الحي مما اسفر عن استشهاد 

ة ونقلها إلى المستوى السياسي ، ألن الجيش وضع خطة وقال إنها ستلبي المطلوب ولكن ذلك المسؤولي
  ".تحول إلى فشل ذريع ولم يتحقق من ساعة الصفر

الذي شغل مؤخرا قائد العمليات في هيئة األركان كانت " كوخابي"وأوضحت هآرتس أن أقوال العميد 
جنة الذين توصلوا إلى بعض القرارات الحاسمة في مدعومة بوثائق من الجلسة األخيرة ألعضاء الل

وقال ان هناك محاولة للتهرب من المسؤولية بين المستوى السياسي والعسكري ، وقد زاد التوتر . القضية
مؤخرا بعد محاولة وزير الدفاع إيهود باراك اإلعالن عن اسم المرشح الجديد لرئاسة األركان بدال من 

  .م االنتظار إلى نهاية فترة والية أشكنازيالجنرال غابي أشكنازي وعد
  6/8/2010، الدستور، عمان

  
  "أسطول الحرية" من سفن ثالثةتل أبيب تسلم أنقرة  .23

 أعلنت إسرائيل أنها ستعيد الى تركيا ثالث سفن صادرتها القيادة : أ ف ب-القدس المحتلة، أنقرة 
الذي كان يحمل » أسطول الحرية«على الماضي ) مايو( أيار 31البحرية خالل هجومها الدامي في 

مساعدات إنسانية الى قطاع غزة، فيما سجلت حركة السياحة اإلسرائيلية الى تركيا هبوطاً حاداً في 
  .الماضي مقارنة بالعام السابق بسبب الهجوم اإلسرائيلي على السفن التركية) يونيو(حزيران 

الى ممثلين أتراك السفن ) الخميس(ارة ستسلم اليوم الوز«وذكرت وزارة الدفاع اإلسرائيلية في بيان أن 
التركية التي حاولت انتهاك الحظر البحري المفروض على نظام حماس في قطاع غزة والتي ترسو اليوم 

التي شهدت أعنف المواجهات » مافي مرمرة«وتابع البيان أن مبادرة إعادة السفن، بينها . »في إسرائيل
  .من القيادة السياسيةخالل الهجوم أتت بعد قرار 

وسيتسلم طواقمها ثالث سفن راسية . ثالث سفن تركية قاطرة ستصل الى إسرائيل الخميس«وأضاف إن 
  .»في إسرائيل مع التجهيزات التي كانت على متنها

راسية حالياً في ميناء حيفا، بينما ترسو السفينتان األخريان في مرفأ اشدود في » مافي مرمرة«و
 أيار اختراق الحصار البحري 31 السفن الثالث في أسطول من ست سفن حاول في وكانت. الجنوب

وشنت وحدة عسكرية تابعة للبحرية اإلسرائيلية هجوماً على . الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة
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األسطول تحول الى مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل تسعة ناشطين أتراك وأدى الى أزمة ديبلوماسية 
  .مع أنقرة

  6/8/2010، لحياة، لندنا
  

   الموساد والشاباك واالستخبارات العسكرية ميزانيةالحكومة االسرائيلية تضاعف  .24
العبرية النقاب عن ' هآرتس'كشف المحلل لشؤون االستخبارات في صحيفة :  زهير اندراوس-الناصرة 

ة التي تمر بها الدولة العبرية ان الحكومة االسرائيلية الحالية، وعلى الرغم من االزمة االقتصادية الخانق
). جهاز االمن العام(والشاباك ) االستخبارات الخارجية(ضاعفت بعشرات المئات ميزانية الموساد 

وذكرت مصادر في المؤسستين ان عملية البناء السريعة تهدف الى تخفيف االعباء، االزدحام والنقص 
لى ان عملية البناء هذه انما تشكل تعبيرا للمكانة تجدر االشارة هنا ا. الحاصل في المكاتب والمستودعات

الرفيعة التي تحظى بها االجهزة االمنية المذكورة لدى رئيس الوزراء ووزير االمن ووزراء المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون االمنية والسياسية والذين صادقوا خالل االعوام االخيرة على مضاعفة 

  .ميزانياتها بعشرات بالمائة
 انّه ساد لدى االجهزة االمنية في الماضي مفهوم ليس هناك ثمن لالستخبارات، وبما ان االمر واضاف

يتعلق بأمن الدولة فانه الجل الحصول على معلومات استخبارية حري ان تدفع الحكومة مهما كان الثمن 
والتي تشمل لالنذار من احتمال نشوب حرب الحباط عمليات ارهابية، او لمضاعفة قوة الردع لديها 

  .عمليات تصفية كما حدث مع عماد مغنية، حيث نسبت مصادر اجنبية عملية االغتيال الى جهاز الموساد
من جهة اخرى، كتب المحلل، فان ميزانيات االجهزة االمنية االستخبارية المذكورة تقوم على ثالثة اسس 

 ميزانيات الموساد والشاباك موجهة  بالمئة من50ميزانية ضرورية تتمثل بدفع الرواتب اذ ان : محورية
فان هذا البند اقل الن معظم القوة البشرية لديه ) امان(للرواتب، اما لدى شعبة االستخبارات العسكرية 

مكونة من جنود الخدمة االلزامية، اما االساس الثاني فهو خاص بميزانيات التطوير للبناء واالمور 
ة خاصة للعمليات يشمل تطوير الجهود التكنولوجية المطلوبة لهذا اللوجستية، والثالث عبارة عن ميزاني

  .الغرض
  6/8/2010، القدس العربي، لندن

    
  قوات إسرائيلية تتدرب في رومانيا على مهاجمة إيران: حاخام صهيوني .25

 أحيطت عملية سقوط مروحية صهيونية في رومانيا األسبوع الماضي ومقتل ستة من طاقمها :القدس
ات عسكرية؛ بكثير من التكتم، في الوقت الذي أثيرت فيه تساؤالت حول طبيعة المهمة التي خالل تدريب

  .تقوم بها في تلك المنطقة من العالم
الصهيونية عن كبار الحاخامات في الكيان الصهيوني قوله إن طائرات جيش " معاريف"ونقلت صحيفة 

  . إشارة إلى إيراناالحتالل تدربت في رومانيا من أجل ضرب أهداف بعيدة، في
حديثه خالل موعظة دينية، أن حربا ستنشب " أمنون يتسحاق"ونقلت الصحيفة عن الحاخام المعروف 
  .خالل أسابيع، وستكون دموية إلى حد كبير

التي تدربت في رومانيا، قامت بهذا العمل من أجل أن تكون " اإلسرائيلي"وأضاف أن طائرات الجيش 
ما هي إال " الرصاص المصبوب"ل بعيدة، وأن مهاجمة قطاع غزة خالل عملية هناك إمكانية لمهاجمة دو

  ".حزب اهللا"تجهيز لمحو مؤسسات السلطة اللبنانية في الحرب المقبلة مع 
ليست استثناء؛ فقد ردد أقواالً مشابهةً كبار الحاخامات في الكيان " يتسحاق"أن أقوال " معاريف"وأكدت 

  .يرةالصهيوني خالل الفترة األخ
  6/8/2010، السبيل، عمان
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  الجيش اإلسرائيلي يفكك عددا من المنازل في بؤرة استيطانية .26
فككت قوات االحتالل االسرائيلي عدداً من المنازل في بؤرة استيطانية في : وكاالت – عالء المشهراوي

خلت البؤرة المحاذية وأكدت االذاعة االسرائيلية ان قوات من الجيش ا.منطقة البويرة في مدينة الخليل 
واضافت أن مواجهات اندلعت بين قوات . لمستوطنة كريات اربع وهدمت ستة منازل اقيمت في المكان

  .الجيش والمستوطنين الذين اضرموا النيران في اطارات السيارات حيث اعتقل الجيش ستة منهم
  6/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   تنفذ مناورات عسكرية في شبعا"إسرائيل" .27

بقي الحذر الشديد سائداً في المنطقة التي شهدت مواجهات بين الجيش اإلسرائيلي : مصطفى ياسين
والجيش اللبناني الذي أبقى وحداته منتشرة في حالة من الجهوزية العالية لمواجهة أي عمل عدواني تقدم 

داخل مزارع شبعا المحتلة في المقابل، نفذت القوات اإلسرائيلية مناورات بالذخيرة الحية  .عليه إسرائيل
ونفذ الطيران الحربي والمروحي اإلسرائيلي غارات وهمية على علو متوسط في أجواء مناطق النبطية 
وإقليم التفاح ومرجعيون والخيام وبنت جبيل، وشوهدت دورية إسرائيلية بين المطلة ومسكاف عام قبالة 

  .العديسة
  6/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
28. "يوتّر عالقة أشكينازي مع باراك"ةأسطول الحري   

تصاعدت حدة التوتر بين وزير الدفاع اإلسرائيلي، إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش، : علي حيدر
آيالند، عن ) اللواء احتياط غيورا(غابي أشكينازي، وانعكس ذلك في تسريب أقوال أحد أعضاء لجنة 

  .»أسطول الحرية«ة إسرائيل في مهاجم» توريط«تحميله الجيش مسؤولية 
  6/8/2010، االخبار، بيروت

  
    %90السياحة اإلسرائيلية في تركيا تنخفص بـ .29

الماضي  يونيو/ في حزيران% 90سجلت حركة السياحة االسرائيلية الى تركيا هبوطا حادا بلغت نسبته 
لذين كان يريد مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب الهجوم االسرائيلي على اسطول المساعدات االنسانية ا

وهبط عدد السياح االسرائيليين في . أتراككسر الحصار المفروض على قطاع غزة وقتل خالله تسعة 
 في الشهر نفسه من العام الحالي مسجال 2605 إلى 2009يونيو  / في حزيران27289تركيا من 

  . ركيةوفقا لالحصائيات التي نشرتها الخميس وزارة السياحة الت% 90,45انخفاضا بنسبة 
  5/8/2010، 48موقع عرب

  
  المقدسية" مأمن اهللا"جرافات االحتالل تجرف مرة أخرى مقبرة  .30

رب نسخة منه، إن 48في بيان فجر اليوم الجمعة، وصل عـ" مؤسسة األقصى للوقف والتراث"قالت 
بور في المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها التنفيذية قامت في ساعات الليل بتجريف وهدم وإزالة عشرات الق

وأكد البيان على أن كل القرائن الموجودة على أرض مقبرة مأمن اهللا تدّل أن المؤسسة . المقبرة كلياً
.  اإلسرائيلية على ما يبدو تخطط لمواصلة جريمتها وهدم مئات القبور في الجزء المتبقي من المقبرة



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1872:         العدد       6/8/2010الجمعة  :التاريخ

الوقف في المقبرة الحاج ومتولي "و" مؤسسة األقصى"وتأتي عمليات التجريف هذه في أعقاب قيام 
مصطفى ابو زهرة والحاج سامي رزق اهللا أبو مخ بإجراء ترميمات وصيانة لمئات القبور التي يتهددها 

وكانت وسائل إعالم .  عاما60ًخطر االندثار بسبب االعتداءات اإلسرائيلية المتراكمة على مر أكثر من 
 صحفية للجرافات وهي تهدم عشرات القبور إسرائيلية ذكرت وبثت ليلة أمس الخميس تقارير وصوراً

 150وبحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فقد تم تجريف نحو . وتجرفها وتزيلها بشكل كامل من المقبرة
  .قبرا في ساعات الليل من ليلة األربعاء، بعدما فشلت بالقيام بجرف هذه القبور نهاراً

إذا ظنوا أنهم "وقال . كة اإلسالمية هذه الجريمةواستنكر المحامي زاهي نجيدات المتحدث باسم الحر
  ".بجرف القبور سيجرفون التاريخ فهم واهمون

  29/7/2010، 48موقع عرب 
  

  باألغوارجرافات االحتالل تهدم مساكن المواطنين للمرة الثانية في منطقة الفارسية : الضفة .31
 مسكنا ومنشأة وبركس 23 من أكثر الخميس اإلسرائيليهدمت جرافات االحتالل :  وليد عوض-رام اهللا 

للمواطنين الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، في الضفة الغربية  الشمالية األغوارفي قرية الفارسية في 
  . بناءها من جديداألهالي وأعاد أسبوعين هدمتها قبل أنوذلك بعد 

 التدخل إلى المجتمع الدولي ومن جهته دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 في العراقيب في النقب "إسرائيل"العاجل لوقف سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين التي تمارسها 

، باعتبارها سياسة عنصرية هدامة تقوم على التطهير العرقي وتستهدف استكمال األغواروالفارسية في 
لعنصرية لدولة اعتادت على الضرب بعرض الحائط مخططات التهويد التي تعكس الطبيعة العدوانية ا

  .بأبسط القوانين والحقوق االنسانية
 بهدم ما يزيد اإلسرائيلي حنا عيسى خبير القانون الدولي بان ما قامت به سلطات االحتالل .واعتبر د

  . طينيين ضد الفلس جماعياً الشمالية عقاباًاألغوار مسكنا ومنشأة وبركس في قرية الفارسية في 23على 
  6/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
   مستوطن يقتحمون قبر يوسف في نابلس500 .32

 . منطقة قبر يوسف في مدينة نابلسأمس مستوطن فجر 500 اقتحم نحو :كامل إبراهيم – القدس المحتلة
 توراتية عند القبر بشكل استفزازي، وكانوا وأوضحت مصادر محلية أن المستوطنين مارسوا طقوساً

  .اية قوات كبيرة من جنود االحتالل الذين ساعدوهم على اقتحام المنطقةبحم
 على األقدام داخل  لتنظيم رحلة يوم األحد المقبل سيراً"فتيان التالل"وتستعد الحركة االستيطانية المتطرفة 

  . كيلو متر10 ويبلغ طول مسار الرحلة ،"رحلة داخل المدن العبرية"المدن الفلسطينية بعنوان 
  6/8/2010رأي، عمان، ال

  
   في القدساالستيطان مستمر تحديداً: تقرير رسمي فلسطيني .33

أكد تقرير رسمي فلسطيني أن الحكومة اإلسرائيلية شرعت في الفترة :  عبد الرؤوف أرناؤوط- رام اهللا
يلية  وحدة استيطانية في المستوطنات اإلسرائ147 في إقامة 2010يونيو / حزيرانأبريل و/ نيسانما بين 

 وحدة في الضفة الغربية بما فيها ما في 468 القدس في حين استكملت بناء  شرقيالمقامة على أراضي
، "الوطن"وأشار التقرير، الذي وصلت نسخة منه لـ .القدس خالل الربع األول من العام الجاريشرقي 

 قيد البناء الفاعل في  وحدة استيطانية3918إلى أنه مع نهاية الربع األول من هذا العام كانت هناك 
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القدس، حيث كانت شرقي المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها ما في 
  . القدس شرقي وحدة في1401 وحدة قيد البناء في الضفة الغربية و2517هناك 

مايو / أيارشهر "نه فيوقال التقرير الذي أعدته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إ
 14بدأت إسرائيل أعمال الترميم في مركز الشرطة اإلسرائيلية في حي رأس العامود في القدس لبناء 

إلى ) معاليه دافيد( وحدات استيطانية جديدة تسمى 104وحدة استيطانية وذلك كجزء من خطة لبناء 
 وحدة استيطانية قيد البناء، علما 60مة و وحدة استيطانية قائ60التي تضم )معاليه زيتيم( جانب مستوطنة

 إلفساح المجال أمام المستوطنة الجديدة في حين انتقل مركز 2008بأنه تم إخالء مركز الشرطة في مايو 
  ".إلى الشرق من القدس )اي وان(الشرطة إلى المنطقة االستيطانية

  6/8/2010، )السعودية( الين،أونالوطن 
  

  شيخ صالح من دخول القدس رغم سجنهأمر عسكري إسرائيلي يمنع ال .34
 أصدرت سلطات جيش االحتالل اإلسرائيلي أمراً عسكرياً يحظر على الشيخ رائد صالح، :الناصرة

، دخول المسجد األقصى المبارك 1948رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
يلياً بالسجن لمدة خمسة أشهر على خلفية مقاومته لمدة ثالثة أشهر، على الرغم من أنه يقضي حكماً إسرائ
  .لجنود االحتالل إبان أحداث باب المغاربة قبل ثالثة أعوام

عندما يلتقي الغباء : "وقال المحامي زاهي نجيدات، المتحدث باسم الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني
وهو داخل " السجين"ي يمنع الشيخ والكبر والظلم؛ فإن المحصلة تكون مثل هذا األمر العسكري الذ

أن سجونكم الظالمة وأوامركم العسكرية " المساكين"السجن من دخول القدس بجسده، وهنا نؤكد لهؤالء 
لن تنفعكم بشيء، ألن عالقتنا بالقدس الشريف واألقصى المبارك هي أوالً وقبل كل شيء عالقة روحية 

  .، على حد تعبيره"عقائدية خالصة
  6/8/2010قدس برس، 

  
  حملة لجمع التواقيع على وثيقة ترفض فرض المفاوضات المباشرة .35

 الضغوط إفشال إلى في جمع تواقيع آالف الفلسطينيين على وثيقة تهدف "منتدى فلسطين"شرع : غزة
ودعا  . فرض مفاوضات مباشرة وفقاً للشروط اإلسرائيليةإلىاألميركية واألوروبية والعربية الرامية 

 إلىمن أجل إفشال الضغوط الخارجية الرامية " التوقيع على البيان إلىانه الفلسطينيين المنتدى في بي
سلسلة من التحركات " باكورة" أن البيان إلىوأشار . "فرض مفاوضات مباشرة وفقاً للشروط اإلسرائيلية

سطينية والموقف الشعبية السلمية الرامية إلى إفشال الضغوط الخارجية، بما يساعد على حماية القضية الفل
  .الفلسطيني الصامد في وجه الضغوط

باهتمام بالغ الضغوط الخارجية، خصوصاً األميركية "وقال الموقعون على البيان إنهم تابعوا 
واإلسرائيلية، على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهدف االنتقال من المفاوضات غير المباشرة التي لم 

  ." المباشرة، من دون االتفاق على مرجعية واضحة وملزمةتحرز أي تقدم، إلى المفاوضات
تقوم على أساس تجميد االستيطان بصورة كاملة، بما في ذلك "وشددوا على أن هذه المرجعية يجب أن 

في القدس، وتتضمن االستناد إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، وتحديد السقف النهائي للحل 
، وتمكين الشعب 1967ل إنهاء االحتالل عن جميع األراضي المحتلة عام منذ البداية، بحيث يشم

الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير، بما يشمل حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
الطريق للسالم "وأضافوا أن من منطلق إيمانهم بأن  ." وعاصمتها القدس1967ذات سيادة على حدود 

الدخول في مفاوضات مباشرة، أو أي "، فإنهم يرفضون "حقق عبر مفاوضات بشروط جائرةالعادل ال يت
مداخل يمكن أن تجر المنظمة إلى مفاوضات مباشرة بال مرجعية وال سقف زمني وآلية تطبيق ملزمة، 
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ومن دون دور دولي فاعل وال ضمانات أميركية أو دولية حقيقية ومن دون التزام إسرائيل القانون 
بالصمود في وجه الضغوط الخارجية ورفضها، والتمسك بهذا "وطالبوا . "لي وقرارات األمم المتحدةالدو

االستجابة للضغوط الظالمة ستؤدي إلى الدخول في مفاوضات وفقاً للشروط "واعتبر البيان أن  ."الموقف
سهم ذلك في اإلسرائيلية، ما سيغري بمواصلة ومضاعفة هذه الضغوط على الجانب الفلسطيني ولن ي

 فشل ومخاطر أكبر وأضخم من فشل إلىتحقيق أهداف شعبنا، بل سيلحق أضراراً بالغة به، وقد يؤدي 
  .2000 عام "مفاوضات كمب ديفيد السابقة

 ستستغل مفاوضات في ظل الشروط المطروحة حالياً للتغطية على ممارسات إسرائيل"ورأى أن 
لقدس وأسرلتها، وتسريع االستيطان واستكمال جدار الضم  تهويد اإلىاالحتالل اإلسرائيلي الرامية 

والتوسع العنصري ونظام المعازل، واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة، وتنفيذ المخططات 
  .العدوانية اإلسرائيلية ضد أطراف عدة في المنطقة

ب الفلسطيني من مواجهة الضغوط الخارجية تتطلب استنفار طاقات وجهود وكفاءات الشع"وشدد على أن 
أجل االلتفاف حول البرنامج الوطني، وإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ألنها شرط ضروري 

  ."ال غنى عنه للتصدي للضغوط الخارجية وجميع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية
  6/8/2010الحياة، لندن، 

  
  1967 ألف طفل فلسطيني منذ 12اعتقال  .36

 12فلسطيني، أمس، إن سلطات االحتالل اعتقلت الون األسرى والمحررين عيسى قراقع قال وزير شؤ
 طفل 300وقال قراقع خالل حفل في قرية قرب بيت لحم، إن زهاء . 1967ألف طفل فلسطيني منذ عام 

وأضاف أن األطفال المعتقلين تعرضوا . ال يزالون معتقلين في سجون االحتالل في الوقت الحاضر
  .واالبتزاز وإجراءات قضائية غير عادلة خالل محاكمتهمللتعذيب 

  6/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

   طفال37ً فلسطينيا الشهر الماضي بينهم 315االحتالل اعتقل : تقرير إحصائي .37
 اعتقال )يوليو/ تموز( أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره األسرى أنها رصدت خالل الشهر الماضي:غزة

  . في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة فلسطينياًطناً موا315أكثر من 
 نساء، ومدينة الخليل هي 5 طفالً، و37إن من بين المعتقلين : "وقالت اللجنة في بيان وصلنا نسخة عنه

  ". مواطن100من أكثر المدن تعرضا للهجمات، واعتقل منها 
  6/8/2010، السبيل، عمان

  
  مار غزة ستستغرق وقتاً طويالًإعادة إع): أوتشا( .38

 ألف وحدة سكنية جديدة 86وفقاً لحسابات وكاالت األمم المتحدة، يحتاج قطاع غزة لحوالي : )ايرين(
وفي ". اإلسرائيلية"بسبب النمو السكاني وأيضاً بسبب تدمير آالف المنازل من جراء العمليات العسكرية 

في القدس ) أوتشا( األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هذا السياق، قال فيليب الزاريني، رئيس مكتب
 ألف شاحنة لنقل مواد 660سيتطلب تحقيق ذلك إدخال أكثر من ) "إيرين(المحتلة، لشبكة األنباء اإلنسانية 

وأفاد ". إعادة إعمار غزة بسرعة" من المستحيل"لذا سيكون .. البناء إلى القطاع لبناء هذه الوحدات
 شاحنة 360و) كرم أبو سالم( شاحنة من معبر كيرم شالوم 1،500بإدخال " إسرائيل" اقتراح الزاريني أن

أسبوعياً لن يسمح بتوفير مواد إعادة البناء بالسرعة الكافية، فالطاقة ) المنطار(من معبر كارني 
  .امهاالستيعابية لمعبر كارني أكبر من ذلك بكثير إال أن هناك قيوداً كثيرة مفروضة على استخد
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  6/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  كندا تلغي تمويالً لمركز فلسطيني .39
مدى "ألغى مركز التنمية والبحوث الدولية في كندا منحة لتمويل أبحاث يجرى إعدادها في : )آي.بي.يو(

ومقره مدينة حيفا المحتلة، وذلك بعد تدخل "  المركز العربي للدارسات االجتماعية التطبيقية-الكرمل 
وقال بيان صادر ". إسرائيل"إسرائيلية بينها وزارة الخارجية التي اتهمت المركز بتشويه صورة جهات 

، أمس، إن المركز قدم دعوى قضائية إلى المحكمة الفيدرالية الكندية ضد المركز "مدى الكرمل"عن 
  . تمويلهماالكندي طالب فيها بتسديد التمويل ألنه بدء بمشروعين بحثيين كبيرين وافق المركز على

  6/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  تنديد باعتداء الشرطة على صحافي: غزة .40
 عدد من رجال الشرطة التابعة للحكومة في باعتداء إعالمية ندد صحافيون فلسطينيون وهيئات :غزة

 في قطاع غزة الزميل الصحافي أحمد فياض بالضرب المبرح، وأعرب "الجزيرة نت"غزة على مراسل 
التحقيق " إلى، ودعا القائد العام للشرطة "قلقه الشديد من الحادث"عالميين الفلسطينيين عن منتدى اإل

التحقيق في " الشرطة بـ"التجمع اإلعالمي الفلسطيني"كما طالب . "ومحاسبة المعتدين واالعتذار للصحافي
  ."االعتداء على فياض ومحاسبة المعتدين

تصرفاً فردياً من عناصر " على فياض، واعتبره "االعتداء"طة من جانبه، استنكر المكتب اإلعالمي للشر
المتورطين في االعتداء سيعاقبون إذا ثبت أنهم "وأكد أن .  التابعة للشرطة"قوات التدخل وحفظ النظام

  ."اعتدوا عليه من دون وجه حق
درة والبطاقة والتقى قائد الشرطة العميد أبو عبيدة الجراح أمس فياض وأعاد له آلة التصوير المصا

وجود لجان " إلى، مشيراً "الشرطة ال تسمح على اإلطالق بهذا العمل"الصحافية، وقال خالل اللقاء إن 
تحقيق جاهزة لمتابعة أي حادث أو اعتداء أو أي تصرف خاطئ من عناصر الشرطة، وأي عنصر 

 ووجه رسالة للمراقب وأضاف أنه أمر بالتحقيق في الحادث،. "يخطئ يعاقب أياً كان منصبه أو رتبته
  .العام للشرطة بهذا الخصوص

  6/8/2010الحياة، لندن، 
  

  فلسطين تفوز بالمرتبة الثانية في أولمبياد الكيمياء العربي السادس .41
 خالد كنعان أن وفد طلبة فلسطين قد فاز بالمرتبة . قال رئيس الجمعية الكيميائية الفلسطينية د:بيت لحم

 وذلك في مسابقة أولمبياد الكيمياء العربي السادس الذي يشرف اإلمارات دولة الثانية بعد البلد المضيف
 في جامعة 4/8/2010-1 اتحاد الكيميائيين العرب وعقد هذا العام في الفترة ما بين على تنظيمه سنوياً

  ". والتميز التعليميلإلبداع الخيمة رأسجائزة " الخيمة للطب والعلوم الصحية برعاية من رأس
حصلت الطالبة دانا غزالة من محافظة طولكرم على ميدالية ذهبية ومكافأة تشجيعية جهاز حاسوب فقد 

لف دوالر وكذلك حصول كل من زينب مهند هيجاوي من محافظة نابلس ومحمد محمود أمحمول و
  . فرحة من محافظة جنين على ميدالية فضية لكل منهمأبوسمارة من محافظة بيت لحم ونادر حسام 

  5/8/2010 معاً اإلخبارية، وكالة
  

  تودع غزة بعد إحيائها حفالً خاصاً بذوي الشهداء واألسرى" طيور الجنة"فرقة  .42
اختتمت، الخميس فرقة طيور الجنة زيارتها إلى قطاع غزة بإقامة حفل خاص :  أدهم الشريف- غزة

. وك، وسط مدينة غزةألهالي الشهداء واألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، وذلك على ملعب اليرم
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خليل الحية، أهالي . وشارك رئيس الحكومة إسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس د
  . الشهداء واألسرى في ذلك الحفل الذي أدخل البهجة إلى من فقدوا أبنائهم وآبائهم بفعل االحتالل

ووفاء ألبناء الشهداء واألسرى حضورنا هنا هو رسالة حب : "وقال هنية في كلمة مقتضبة خالل الحفل
". األبطال وألهلهم وعائالتهم الذين روا بدمهم هذه األرض المباركة، لكي نظل أعزاء وكرام على أرضنا

، موجهاً تحية حكومته إلى "دماء الشهداء ستنير لنا طريق التحرير والعودة والعزة واالستقالل: "وأضاف
ألسرى والشهداء الذين امتألت مدرجات ملعب اليرموك بهم وخاطب أهالي ا. أهالي األسرى والشهداء

إذا غاب اآلباء فنحن أبائكم، وإذا غاب األبناء فنحن "، مضيفاً "جئنا اليوم لنشاركم هذه الفرحة: "قائالً
  ". أبنائكم، نحن رحمكم فأنتم منا ونحن منكم

سيكون لفرقة طيور الجنة زيارات بدوره، أكد مدير فريق إنشاء قناة طيور الجنة خالد مقداد، على أنه 
قبيل " فلسطين"وقال مقداد في تصريح لصحيفة . متعددة إلى قطاع غزة في حال سمحت الظروف بذلك

كنا ننتظر بشغف فرصة زيارة غزة، والحمد هللا إننا تمكنا من الوصول : "مغادرته للقطاع عبر معبر رفح
دف من زيارة فريق طيور الجنة إلى غزة هو إدخال وأوضح أن اله". إلى غزة، وبإذن اهللا سنعود قريباً

  . الفرحة إلى قلوب أهالي القطاع المحاصرين، ورسم معالم السرور على وجوه أطفال غزة
وأشار إلى أن طبيعة االحتفاالت التي أقامتها الفرقة في غزة مختلفة عن العديد من االحتفاالت التي 

  . أقيمت في الدول العربية، إذ أوضح أن عدد الحضور للحفالت التي أقيمت في غزة فاق كل التوقعات
  5/8/2010، موقع فلسطين أون الين

  
  لعدوان على غزةل اإلسرائيليةلية ونزاهة التحقيقات  المتحدة على انعدام استقالاألممعدالة يطلع  .43

، والمحامية فاطمة )عدالة(مثل المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز :  زهير اندراوس-الناصرة 
 لألمم التابع اإلنسان لجنة الخبراء المستقلة التي عينها المفوض السامي لحقوق أمامالعجو من عدالة، 
). تقرير غولدستون( المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة األممقرير بعثة  تأعقابالمتحدة، وذلك في 

 "إسرائيل" اتخذتها أخرى أو محلية أو قضائية إجراءات أيةوتتركز مهام هذه اللجنة في رصد وتقييم 
، بما في ذلك رصد استقاللية 64/254 المتحدة ورقمه لألمموالفلسطينيون في ضوء قرار الجمعية العامة 

 السماح "إسرائيل"وفيما رفضت .  جانب تطابقها مع المعايير الدوليةإلىلية وصدقية هذه التحقيقات، وفعا
 في العاصمة أمامها) عدالة(، مثل مندوبا "إسرائيل"للجنة الخبراء المستقلة بعقد لقاءاتها وجلساتها في 

  . الفائتاألسبوع عمان، األردنية
 بخصوص عدوان الرصاص المصبوب والذي اإلسرائيليةكرية ويقضي موقف عدالة بان التحقيقات العس

 إلى، تُخالف وتتضارب مع المعايير الدولية التي تستند 17/1/2009 و28/12/2008جرى بين 
  .االستقاللية والفاعلية والشفافية والسرعة

  6/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  ثاني الجالية الفلسطينية في أميركا تستعد لمؤتمرها الشعبي ال .44
 تستعد الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة لعقد مؤتمرها الشعبي الثاني، حيث دعت :خالد بركات

اللجنة التنظيمية الراعية للمؤتمر الشعبي، في بيان، للبدء في التسجيل والمشاركة في اإلعداد للمؤتمر 
ويلتئم هذا العرس الوطني . بلالذي تستضيفه مدينة شيكاغو في والية الينوي في تشرين األول المق

 حيث التواجد "مزايا فلسطينية"الفلسطيني للمرة الثانية على التوالي، في شيكاغو، لما لهذه المدينة من 
  . الشعبي الكثيف للعرب والمسلمين األميركيين

  4/8/2010السفير، بيروت، 
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  2048 "إسرائيل"فيلم يحدد نهاية " .45
ال , 2048سينمائي إسرائيلي جديد زوال إسرائيل بذكرى مئويتها عام يتوقع فيلم : وديع عواودة -حيفا 

  ".الجئين"نتيجة لتهديدات خارجية بل باألساس جراء تحلل وفساد مواطنيها اليهود الذين سيصبحون 
يمتد على مدار خمسين دقيقة يستعرض الكارثة اإلسرائيلية، أسبابها ونتائجها من خالل " 2048"الفيلم 

وسيعرض في دور السينما ,  عاما38قاتمة للمستقبل الذي ينبئ بزوال دولة اليهود بعد صورة خيالية 
 تبدأ -يوجو نيتسر-وينقسم الفيلم لجزأين أولهما ذو مبنى درامي وثائقي بطله شاب يهودي .مطلع سبتمبر

ائيل ، السنة الستين لتأسيس إسر2008أحداثه بعثوره على مقاطع تلفزيونية وثائقية صورها جده في 
أما الجزء الثاني في الفيلم فهو ذو مبنى وثائقي خيالي يخرج فيه يوجو . تتجلى فيها أزمتها الداخلية

  .لمحاورة أبطاله ممن خبروا بأنفسهم انهيار إسرائيل ويروون له عنها وعن جده
 قد تنبه بعدما كان قسم قليل منهم,  بحسب الفيلم يطرد العرب اإلسرائيليين من فلسطين2048وفي العام 

وفيما يبحث بعضهم عن أفق جديد وراء البحر يقيم آخرون , مسبقا لما سيأتي فهرب قبيل االنهيار
  .مجددا" الديار الموعودة"كالجئين في قبرص بانتظار العودة لـ

 عقب نهاية إسرائيل ويظهر فلسطينيون في بالدهم يبيعون تذكاريات من 2048وتدور وقائع الفيلم عام 
لكن أحدا تقريبا ال , "الثقافة الصهيونية"فيما تقام في برلين مكتبة لتوثيق , إلسرائيلي البائدزمن الحكم ا

  .يزورها ألن إسرائيل لم تكن سوى محاولة أيديولوجية فاشلة
ويستحضر الفيلم الجئين إسرائيليين في العالم يتقمص شخصياتهم عدد من الممثلين البارزين أحدهم 

  .ن يقدمون صور كالحة لمستقبل ينبئ بنهاية الدولة اليهوديةمم, فلسطيني، لطف نويصر
وأنهم , ويسلط كاتب نص الفيلم ومخرجه يارون كفتوري على أن الصهاينة لم يتعلموا شيئا في إدارة دولة

لكثرة األساطير واألساطير "وأضاف كفتوري . عالقون في تقاليد بالية منذ بداية الحركة الصهيونية
  ".خالفات الداخلية فقدنا رشدناالمضادة وكثرة ال

عمدا في إشارة , "خراب الهيكل"وينبه أن العرض األول جاء عشية ما يعرف بالتقاليد اليهودية ذكرى 
  .لخطورة بقاء اإلسرائيليين عالقين بالماضي وبالتقاليد

حا أنه بعد موض, وقال كفتوري إنه محب للتاريخ ولذا فهو ال يستطيع أن يتهرب من حقيقة أن األيام دول
وكل ذلك في دائرية تعود على نفسها، , نقاط الذروة واالنتشاء تأتي سنوات من الضربات والطرد والجالء

  .واإلسرائيليون ليسوا خارجها
  6/8/2010نت، .موقع الجزيرة

  
   نواب مقدسيينأربعة" إسرائيل"رئيس مجلس األعيان يدين إبعاد : األردن .46

بإبعاد أربعة من نواب المجلس     " إسرائيل"عيان طاهر المصري قرار     دان رئيس مجلس األ   :  بترا –عمان  
التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة، واعتبرها جريمة جديدة في سلسلة جرائم االحتالل ضـد               

ـ    .مدينة القدس وأهلها   اليوم الخميس إن القرار اإلسرائيلي يمثل تحديا صـارخا  ) بترا(وقال في تصريح ل
ئع والمواثيق الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل القـسري              لجميع الشرا 

الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحـتالل أو                
  .إلى أراضي أي دولة أخرى

  6/8/2010، السبيل، عمان
  

   في الجيش اللبنانيله مع اإلسرائيليين منذ كان نقيباًكرم اعترف بتعام: "الشرق األوسط" .47
لم تهدأ بعد العاصفة التي أثارها نبأ توقيف القيادي في التيار الوطني الحر العميد              :  يوسف دياب  - بيروت

المتقاعد فايز كرم، فقد تفاعلت أمس سياسيا وأمنيا، في وقت رجح فيه المراقبون أن يفتح ملف العمـالء                  
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ن االحتماالت، وأن يتحول إلى كرة ثلج تتدحرج معها رؤوس كبيـرة قـد ال تخلـو مـن                   على الكثير م  
إال أن رئيس تكتل التغيير واإلصالح   . سياسيين في ضوء ما ستحمله مستجدات التحقيق مع بعض العمالء         

 ثالثـة مـن   "، مذكرا بأن    "حادثة توقيف كرم لن تؤثر على الثقة داخل التيار        "النائب ميشال عون أكد أن      
  ".رسل السيد المسيح سقطوا في الخيانة

في هذا الوقت واصل فرع المعلومات تحقيقاته مع الموقوف فايز كرم، وكشفت مصادر أمنيـة لبنانيـة                 
التحقيق مع كرم أحرز تقدما كبيرا، وأنه أدلى باعترافات واضحة وصريحة           "، عن أن    "الشرق األوسط "لـ

ة الثمانينيات عندما كان برتبة نقيب، وهو استمر فـي هـذه            حول تعامله مع إسرائيل، الذي يعود إلى فتر       
التحقيق بات محيطا إلى حد كبيـر       "وأشارت المصادر إلى أن     ". المهمة من دون انقطاع إلى حين توقيفه      

، ورجحـت أن يكـون      "باألدوار التجسسية التي اضطلع بها كرم والمعلومات التي زود اإلسرائيليين بها          
، رافـضة   "جنيد أشخاص يحظون بثقته، وأن التحقيق مفتوح على احتماالت أخرى         اإلسرائيليون كلفوه بت  "

وأوضحت المـصادر أن    . الكشف عن ماهية هذه االحتماالت وما إذا كانت تنطوي على توقيفات أخرى           
توقيف العميد فايز كرم جرى بعد البناء على معطيات مهمة، حصل عليها فرع المعلومات، واسـتثمرها                "

كات هذا الشخص واتصاالته الخارجية، ومن خالل تقاطع هذه االتصاالت مـع واقعـات              في مراقبة تحر  
معينة، وهذه المعلومات كانت كافية لمداهمته وتوقيفه بعد أخذ موافقة القضاء العسكري الذي اطلع علـى                

  ".هذه المعلومات قبل أن يعطي إشارة التوقيف
 إسرائيل، رأى رئيس تكتل التغييـر واإلصـالح         وفي أول تعليق له على توقيف كرم بتهمة التعامل مع         

السقوط في الخيانة هو حالة إنسانية ومن ال يتوقعها يكون ساذجا وسخيفا تمامـا              "النائب ميشال عون، أن     
، مذكرا في هذا الـسياق بـأن        "كالشخص الذي يكون دائما في حالة خوف، لكن ما يصدمنا هو الشخص           

االستمرار في العمل من دون أن تؤثر       "ودعا عون إلى    ".  الخيانة ثالثة من رسل السيد المسيح سقطوا في      "
، وقـال   "التيار أقوى ولن تؤثر الحادثة على الثقة داخله وبين أفراده         "، مؤكدا أن    "هذه الحادثة على التيار   

بعد هذه الحادثة نحن أقوى وال يشك بعضنا في بعض، ونتحمل هذه المواضيع وكأنها جزء من المعركة                 "
 ومن الخسائر التي نتكبدها في إطار هذه المعركة، وهذا الشيء ال يؤثر في ثقتنا في أنفسنا وفي                  السياسية

  ".اآلخرين وال في نظرتنا لبعضنا التي تبقى هي نفسها، ومسيرتنا سوف تستمر وسوف نكون أقوى
  6/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  هات العديسةمسؤولية مواج" إسرائيل "لبنان يتحرك دبلوماسياً لتحميل .48

بدأ لبنان تحركاً ديبلوماسياً لمواجهة المزاعم اإلسرائيلية التي تحاول تحميله مسؤولية ما            : مصطفى ياسين 
حصل في العديسة، وفي هذا اإلطار، استدعى وزير الخارجية علي الـشامي سـفراء الـدول األجنبيـة         

 وشرح لهم حقيقة ما حصل اول مـن         والعربية المعتمدين في لبنان، ووضعهم في أجواء التحرك اللبناني        
ـ        وطالباً منهم نقل الصورة إلى حكومـــات       ” يونيفل”امس، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق مع ال

بالدهم لدعم ومؤازرة لبنان في المحافل الدولية وممارسة الضغط على إسرائيل من أجـل الكـف عـن                  
  .1701انتهاكاتهــا وتنفـيذ القرار 

  6/8/2010، ياالتحاد، أبو ظب
  

  مخاوف من حرب يخوضها حزب اهللا تحت شعار المقاومة تحمي الجيش اللبناني": الجريدة " .49
قد اتخذ  ' حزب اهللا 'نقلت مصادر مطلعة في بيروت مخاوف قيادات رسمية لبنانية من أن يكون             : بيروت

إن مرجعاً رسـمياً    قراراً بخوض الحرب مع إسرائيل، لكن بغطاء الجيش اللبناني، وقالت هذه المصادر             
ـ           السيد حسن نصراهللا، والذي    ' حزب اهللا 'كبيراً فوتح بما تقدم معطوفاً على الخطاب األخير لألمين العام ل
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أرسى فيه معادلة جديدة، هي أن المقاومة تحمي الجيش، ونبهت إلى أن ذلك يمكن أن يجر إلـى حـرب                    
  .لمباشرة عنهاتخوضها المقاومة من خلف الجيش بحيث ال تتحمل المسؤولية ا

  6/8/2010، الجريدة، الكويت
  

  أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني مر على السجون ": خميس األسرى"اعتصام  .50
المتجـدد أمـس، وفـي      " خميس األسرى "كما في كل يوم خميس من أول كل شهر، كان           : زينب حاوي 

 للـدفاع عـن األسـرى       اللجنة الوطنية "الشارع الضيق المتفرع من شارع السادات في الحمرا، نظّمت          
الـصليب األحمـر    "اعتصامها الرمزي الثامن أمام مقـر       " والمعتقلين في السجون الصهيونية واألميركية    

، "التحرك لإلفراج عن سجناء الحرية ولضمان المعاملة اإلنسانية لهم        "، لدعوة المجتمع الدولي إلى      "الدولي
ائب مروان فـارس وممثلـين عـن مختلـف          معن بشور والن  " اللجان والروابط الشعبية  "بحضور منسق   

  . الفصائل والفعاليات الفلسطينية وحشد من األهالي
، "من أجل الـشجرة     "بداية وصف فارس االعتداءات اإلسرائيلية التي حدثت مؤخراً في الجنوب بالحرب            

ه االعتداءات  ، وعبر عن إرادة حقيقية، الفتاً إلى أن هذ        "الذي تصدى للمرة األولى   "مثنياً على دور الجيش     
وحـدة الـشعب والمقاومـة      "ورأى أن   ". ما هي إال رد على القمة العربية الثالثية التي عقدت في بعبدا           "

  ". والجيش هي التي سوف تحرر األسرى اللبنانيين والفلسطينيين
التحية لألسرى في سجون العراق وفلـسطين مـن         "في لبنان رفعت شماعة     " حركة فتح "ووجه أمين سر    

الشعب الفلسطيني علـى مـستوى تـضحياتهم        "، واعداً إياهم بأن يكون      "اومة والصمود لبنان  أرض المق 
، وفـي وجـه     "وصمودهم عبر التمسك بالوحدة الوطنية، السالح األقوى في وجـه العـدو الـصهيوني             

  . الضغوطات األميركية كذلك
ا األمم المتحدة فـي     قامت به " آخر بدعة "صبحي ضاهر عن    " اتحاد المحامين الفلسطنيين  "وكشف رئيس   

تشريعها للتعذيب والضغط على األسرى، عبر وضعهم في ظروف غير إنسانية كوجودهم في زنازين ال               
تتعدى مساحتها متران مربعان، واستخدام األطباء للضغط عليهم لإلدالء بالمعلومات مقابل تقديم العـالج              

  . لبدع الصهيونيةلوقف هذه االنتهاكات وا" انتفاضة قانونية"لهم، داعياً إلى 
اللجنـة الدوليـة    "سمير الصباغ مذكرة إلى رئـيس       . وفي نهاية االعتصام سلّم الشيخ شريف ضاهر ود       

انتهاكات مصلحة السجون بحق األسرى والـضغط       "تطالب بتسليط الضوء على     " للصليب األحمر الدولي  
ن المفوضية العليا للصليب    على سلطات االحتالل، باإلفراج الفوري عنهم، وتشكيل لجنة تقصي حقائق م          
  ". األحمر الدولي من أجل الكشف عن الظروف الالإنسانية التي يعيشها األسرى

  6/8/2010، السفير، بيروت
  

  " لجنة الحوار"في ورشة لـ" حق العمل لالجئ الفلسطيني" .51
أمس، بعنـوان   ورشة عمل تقنية تنفيذية في السرايا الحكومية        "  الفلسطيني -لجنة الحوار اللبناني    "نظمت  

، بمشاركة مجموعة مـن األكـاديميين والحقـوقيين         "بين الواقع والقانون  : حق العمل لالجئ الفلسطيني   "
 الفلسطينية بمـا ينـسجم مـع        -المتخصصين، في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة لتحسين العالقة اللبنانية           

الدائر حول بعض حقوق الالجئـين      مضمون البيان الوزاري، ومواكبة الورشة التشريعية الحالية والنقاش         
  . الفلسطينيين في لبنان

ـ        الصندوق الوطني  "،  "منظمة العمل الدولية  "،  "األونروا"شارك في الورشة، الى أعضاء اللجنة، ممثلون ل
، منظمات األمم المتحدة، ووزارتا العمل والعدل، وممثلون لسفارة دولة فلسطين في            "للضمان االجتماعي 

  . ومجموعة من الحقوقيين والباحثين والناشطين في هذا المجال" لعام لعمال فلسطيناالتحاد ا"لبنان و
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مهامها وأهدافها وأولوياتهـا لجهـة تفعيـل     "في الورشة، قدمت رئيسة اللجنة مايا مجذوب لعمل اللجنة و         
التواصل والتنسيق وتحديد دورها كمرجعية موحدة لشؤون الالجئين الفلسطينيين والسعي الـى تطبيـق              

حـق  "وركزت الجلسة األولى التي افتتحتها مجذوب على        ". مقاربة شمولية لحقوق الالجئين الفلسطينيين    
، وتناوب فيها المشاركون على تقديم دراسات وإحـصاءات ألقـت           "العمل للفلسطينيين في الواقع اللبناني    

 عدد الالجئين ذريعة    يجب أال يكون  "، واتفق المشاركون على أنه      "الالجئ الفلسطيني "الضوء على تعريف    
والمؤسـسات  " األونـروا "لعدم منح الفلسطينيين حقوقهم كالجئين وال بد من إحصاء رسمي تشارك فيه             

  ". الرسمية لتقديم أرقام دقيقة
العاملين الفلسطينيين الفعليين والعاملين المحتمل دخولهم إلى سوق العمل في حال تطبيـق             "وفي موضوع   

ع العمالة على القطاعات والمهن وضرورة التوصل إلى حل دائم وليس الـى             التعديالت المقترحة، وتوزي  
 2007عام  : مسألة إجازة العمل التي تراجعت أعدادها بحسب أرقام وزارة العمل         "وتناولوا  ". حلول موقتة 

 إجازة وتقديم طلب واحد     87 فتم تجديد    2008 طلبات جديدة، أما في العام       3 إجازة وتقديم    102تم تجديد   
وأسباب هذا التراجع عدم إبـرام      .  ولم يقدم أي طلب جديد     2009 إجازة في العام     66حين تم تجديد    في  

عقد عمل مع العامل الفلسطيني من رب العمل اللبناني وانتشار األعمال المياومة وعـدم الـوعي الـى                  
  ". اإلجراءات المطلوبة وتعقيدات المعامالت البيروقراطية

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ينطلق من مبـدأ العمالـة والتكافـل            قانون  "ونوه المجتمعون بأن    
 عامـل فلـسطيني     2700االجتماعيين واالستثناء يتعلق بالعامل األجنبي، وال بد من اإلشـارة إلـى أن              

  ". مسجلون في صندوق الضمان االجتماعي، أما البقية فهم غير مصرح عنهم
، الذي توزع على ثالثة محاور، وهي       "سطينيين في القانون اللبناني   حق العمل للفل  "وتناولت الجلسة الثانية    

  ". األسباب الموجبة للتعديل القانوني، واالقتراحات المطروحة، والمفاهيم القانونية المتداولة حاليا"
النتائج والخالصات المهمة على المستوى الواقعي والقـانوني مـن          "وخلصت الورشة إلى مجموعة من      

 على معطيات ال بد من أخذها في االعتبار عند مناقشة حق العمل لالجـئ الفلـسطيني،                 شأنها اإلضاءة 
وحددت مكامن القوة والضعف في اقتراحات القوانين بشكل موضوعي وقانوني، بغيـة خدمـة الهـدف                
والتوصل إلى إقرار قانون جدي وفعلي قابل للتطبيق يؤدي إلى انضواء العمالة الفلسطينية غير النظامية               

  ".ت مظلة أحكام القانون اللبناني ويخدم المصلحة اللبنانية والفلسطينية المشتركةتح
  6/8/2010، السفير، بيروت

  
  " مريم"إنجاز ترتيبات انطالق السفينة ... ساعة اإلبحار اقتربت جداً": فلسطين حرة"حركة  .52

ة في بيـان امـس، كـل        لكسر الحصار عن غز   " مريم"اللجنة المنظمة واللجنة اللوجيستية لسفينة      أتمت  
فلـسطين  "وتفقدت اللجنة المنطقة ورئيس حركـة       . الترتيبات المتعلقة باجراءات االبحار وتموين السفينة     

ياسر قشلق السفينة الراسية في ميناء طرابلس، واطلعا على اللمسات االخيرة وعلى شبكات االمان              " حرة
بات منتهيا وان ساعة االبحار اقتربت جدا، وان        ان كل شيء    "واكد قشلق    .والحماية والسالمة العامة فيها   

  ".اللجنة المنظمة ستعلن في الساعات المقبلة الموعد المحدد لالنطالق
  6/8/2010، النهار، بيروت

  
  لبحث عن شاحنتين أطلقتا الصواريخ على إيالت والعقبةل زار القاهرة سراً "الشاباك"رئيس  .53

إن األجهزة األمنيـة المـصرية تبحـث عـن       :  مطلعة قالت مصادر :  يسري محمد  - إيهاب حسين طابا  
شاحنتين بالمنطقة الجبلية بين شمال وجنوب سيناء ترددت أنباء عن استخدامهما في إطالق الـصواريخ               

 في وقت زار فيه يوفال ديسكن رئيس جهـاز األمـن            - القاهرة.العقبة وإيالت : التي أطلقت على مينائي   
مس لبحث موضوع الصواريخ التي سقطت على ميناء إيالت وخليج          ، مصر أ  )الشاباك(العام اإلسرائيلي   
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العقبة األردني، قالت مصادر مطلعة إن األمن المصري يمشط سيناء بحثا عن شاحنتين ترددت أنباء عن                
  .استخدامهما في إطالق الصواريخ يوم االثنين الماضي

 تل أبيب، مع مسؤولين أمنيين      واجتمع ديسكين الذي وصل القاهرة على متن طائرة خاصة عادت به إلى           
ـ       إلى أن الوزير عمر سليمان رئيس      » الشرق األوسط «مصريين رفيعي المستوى، بينما لمحت مصادر ل

وقالت المصادر إن موضوع الصواريخ تصدر      . جهاز المخابرات المصرية شارك في جزء من االجتماع       
  .المباحثات التي جرت في مكان قريب من مطار القاهرة

لمصادر إلى أن المسؤولين المصريين قدموا للمسؤول اإلسرائيلي ما يفيد بأن الـصواريخ لـم               وأشارت ا 
تطلق من األراضي المصرية طبقا للحسابات الفنية التجاهات سقوط الصواريخ لكن ديسكن حاول إقنـاع               

مـا  القاهرة بأن إطالق الصواريخ تم من أكثر من موقع وربما يكون أحدها قد أطلق من سـيناء، وهـو       
وقالت مصادر متعددة بجنوب سيناء إنه يرجح أن تكون الـشاحنتان قـد             . رفضه المسؤولون المصريون  

. استخدمتا في إطالق الصواريخ وهو ما يفسر عدم العثور على آثـار لمنـصات إطالقهـا حتـى اآلن                  
زيادة عدد  وأضافت المصادر أن السلطات المصرية شددت من إجراءاتها األمنية داخل مدينة طابا كما تم               

  .من الحواجز األمنية على جميع مداخل ومخارج جنوب سيناء بحثا عن أي مشتبه بهم
ويطالب اإلسرائيليون بفحص بقايا صاروخ تم العثور عليه بطابا يوم االثنين الماضي للتأكد من مصدره               

  .وهل هو من نفس نوعية الصواريخ التي أطلقت على إيالت والعقبة أم ال
  6/8/2010، لندنالشرق األوسط، 

  
  أميركا % 77 التهديد الرئيسي، و"إسرائيل"يعتبرون % 88: لرأي العام العربيااستطالع  .54

 كشفت أحدث دراسة حول اتجاهات الراي العام العربي أن الغالبية العظمـى مـن           :محمد سعيد -واشنطن
وقـال اسـتطالع    . عالمالعرب تعتبر إسرائيل والواليات المتحدة هما أكثر من يشكل تهديدا للعرب في ال            

 في المئة من    88 الذي أجرته جامعة ميرالند ومؤسسة زغبي الدولية إن          2010الرأي العام العربي لعام     
 في المئـة وقـد      77العرب يعتقدون أن إسرائيل تشكل التهديد الرئيس فيما تليها الواليات المتحدة بنسبة             

العام الجاري في ست دول عربيـة هـي          تموز من    20 - حزيران 29أجري االستطالع في الفترة من      
مصر، السعودية، المغرب، لبنان، األردن واإلمارات العربية المتحدة وهو التاسع من نوعه الـذي يـتم                

  . في المئة زيادة أو نقصان1.6ويحمل االستطالع هامش خطأ . إجراؤه حتى اآلن
عربي شعبي تجاه الـرئيس      صفحة وجود موقف سلبي      95كما تظهر نتائج االستطالع الذي جاء في         -

 التـي   2009 أكثر مما كان عليه الحال في عام         2010األميركي باراك أوباما شخصيا وإدارته في عام        
  .قدم أوباما فيها وعودا اعتقد العرب أنه ستمثل تغيرا في السياسة األميركية تجاه المنطقة

 في المئـة فقـط      20يات المتحدة مقابل     في المئة إنهم يحملون اراء سلبية تجاه أوباما والوال         62وقال   -
 في المئة عن عدم التفاؤل      63وأعرب  . 2009 في المئة عام     23ينظرون اليهما بشكل ايجابي مقارنة بـ       

 في المئة   61وأعرب  . 2009 في المئة في عام      15إزاء سياسة أوباما في المنطقة فيما كانت هذه النسبة          
ستة عن خيبة أملهم الشديدة تجاه سياسة الواليـات المتحـدة           ممن استطلعت آراؤهم في الدول العربية ال      

 في المئة منهم عن خيبة أمل فيما يتعلق بالسياسة          27اإلسرائيلي، فيما أعرب    -الخاصة بالصراع العربي  
  . في المئة تجاه أفغانستان4 في المئة تجاه اإلسالم و5األميركية في العراق، و

 فلسطيني هـو    -ستطالع ان التوصل الى اتفاق سالم اسرائيلي       في المئة ممن شاركوا في اال      54وقال   -
 في المئة أنه االنسحاب من العراق، فيما        45أكثر ما يمكن أن يغير اراءهم بشأن الواليات المتحدة وقال           

 في المئة إنه االنسحاب األميركـي مـن         35 في المئة إنه وقف المساعدة األميركية إلسرائيل، و          43قال  
  .عربيةشبه الجزيرة ال
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 فـي   57 في المئة فقط لديهم اتجاهات مؤيدة للشعب األميركي فيما أعـرب             5وكشف االستطالع أن     -
  .المئة عن عدم التاييد الكامل أو الجزئي

 إن لـدى    41 في المئة أن إسرائيل قوية جدا، فيما قـال           12وحول االعتقاد بمدى قوة إسرائيل أعرب        -
  . في المئة إنها أضعف أكثر مما يجري تصويره44إسرائيل عناصر قوة وضعف فيما قال 

 في المئة عن تأييدهم لحكومة فلسطينية برئاسـة  10وفيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني الداخلي أعرب        -
 في المئة يؤيدون إقامة حكومة      53 في المئة يؤيدون حكومة برئاسة حركة فتح، و          7حركة حماس مقابل    

  .وحدة وطنية
 في المئـة    72 في المئة إنهم يؤيدون امتالك إيران لبرنامج نووي فيما قال            92 قال   وفيما يتعلق بإيران   -

 في المئة إن ذلك سـيكون إيجابيـا علـى           57منهم إنهم يؤيدون أن يكون ذلك لبرنامج تسليحي واعتبر          
 في المئة من المصريين يؤيدون      82وكشف االستطالع أن    . 2009 في المئة عام     29المنطقة مقارنة بـ    

  ."الك إيران لبرنامج تسلح نوويامت
  6/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس 

  
   اإليراني- تخشى التقارب السعودي "إسرائيل": الريجاني .55

 دعا رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني إلـى ضـرورة تعزيـز             : أ ف ب   -  أحمد حسن  - طهران
وني من تقارب الدول اإلسالمية فيما بينها       العالقات بين إيران والمملكة ، مشيرا إلى خشية الكيان الصهي         

  .، وخاصة بين إيران والسعودية
إن أعداء األمة اإلسالمية، السيما     "وقال الريجاني لدى استقباله سفير إيران لدى السعودية جواد رسولي           

  ".الكيان الصهيوني، يستولي عليهم الخوف والقلق من العالقات األخوية بين العالم اإلسالمي
، معربا عن   "بلد مهم ومؤثر في المنطقة والعالمين اإلسالمي والعربي       "ريجاني السعودية بأنها    ووصف ال 

أسفه إللقاء ظالل سوء الفهم على العالقات األخوية بين البلدين، معربا عن أمله بـأن تـشهد العالقـات                   
  .الثنائية المزيد من القوة واالزدهار والتطور في المستقبل

إن " تعرض موكبه لقنبلة صوتية خالل زيارته لهمدان أول مـن أمـس، وقـال                وتطرق نجاد إلى حادثة   
اإلعالم المعادي انشغل بهذه الحادثة الصغيرة لصرف أنظار الرأي العـام عـن التـصريحات المنـددة                 

  ".بإسرائيل وأمريكا
 6/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،

  
  السلطات المصرية ترفض عبور متضامنين ليبيين لغزة  .56

إن السلطات المصرية منعت عشرات المتـضامنين       :  قالت مصادر حدودية   : شادي محمد  -) مصر(رفح  
من الدخول إلى قطاع غزة ألسباب أمنية، فيمـا سـمحت           " 4القدس  "الليبيين المرافقين لقافلة المساعدات     

ط سيناء على    أطنان من المساعدات التي تحملها القافلة الليبية عبر معبر العوجة بوس           105مصر بدخول   
  . شاحنات7الحدود بين مصر وإسرائيل على متن 

وحول رفض دخول المتضامنين الليبيين، أرجعته المصادر إلى عدم وجود تنسيق أمني وأن جميع الوفود               
العربية واألجنبية التي يتم السماح بدخولها إلى غزة تقوم بعمل تنسيق أمني، وأضـافت أن المتـضامنين                 

  .مام بوابة معبر رفح من الجانب المصريقضوا ليل األربعاء أ
 طن من المعونات الطبية كانت ضـمن القافلـة فـي      200 شاحنات تحمل    8وحاول المتضامنون مرافقة    

  . الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح إال أنهم فوجئوا برفض السلطات المصرية دخولهم
  6/8/2010، العرب، الدوحة
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   محررين من الجوالن المحتل بالتجسس لصالح سوريةرينأسيتهم النيابة اإلسرائيلية ت .57

قدمت النيابة العامة االسرائيلية يوم امس الخميس في المحكمة المركزية في           :  زهير اندراوس  -الناصرة  
من قرية مجدل شمس    )  عاما 58(ووالده ماجد الشاعر    )  عاما 27(الناصرة، لوائح اتهام ضد فداء الشاعر       

من مدينة باقة الغربيـة فـي المثلـث         )  عاما 62(حتل، وضد محمود مصاروة     في الجوالن السوري الم   
الشمالي، داخل ما يسمى بالخط االخضر، وذلك بتهمة التجسس لصالح سورية، واالتصال بعميل اجنبي،              

  .وتقديم معلومات للعدو، والتخطيط لتنفيذ عملية خطف، ودخول منطقة عسكرية، بحسب الئحة االتهام
 االتهام ان الثالثة كانوا على اتصال مع ضابط مخابرات سوري، يدعى مدحت صـالح،               وجاء في الئحة  

وقدموا له معلومات وتقارير من خالل محادثات مشفرة، تضمنت تفاصيل حول حركة غواصة في منطقة               
حيفا، وتصوير بالفيديو، والتخطيط لخطف شخص اشتبه بانه الطيار السوري الذي خان وطنـه وهـرب          

وبحسب الئحـة   . ، عن طريق تخديره وتسليمه للسوريين     1989في العام   ) 23ميغ  ( بطائرة   الى اسرائيل 
االتهام فان مدحت صالح، الذي كان يسكن مجدل شمس سابقا، كان على اتصال مع عائلة الشاعر عـام                  

، والتقت العائلة به وقامت بتسليمه معلومات، ادعت النيابة االسرائيلية ان مـن شـأنها               2007 او   2006
  .المس بأمن الدولة

وجاء ايضا ان ماجد الشاعر ونجله فداء قامـا         . كما قاموا بتصوير قاعدة عسكرية قريبة من باقة الغربية        
 تتضمن تفاصيل حول حركة قوات االحتالل االسـرائيلية فـي الجـوالن             2007بوضع تقارير في العام     

  . السوري المحتل
من محكمة اسرائيلية، ولكن امس مع تقديم االتهام سمحت         يشار الى ان القضية كانت ممنوعة للنشر بأمر         

  .المحكمة بنشر تفاصيل القضية، التي وصفها االعالم العبري بالخطيرة
  6/8/2010، القدس العربي، لندن

 
   إلعمار غزة"األونروا"اتفاق ليبي مع : صحيفة ليبية .58

ية والتنمية تعتزم توقيع اتفـاق مـع         قالت صحيفة ليبية إن مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخير         :غزة
  .اإلثنين القادم بالعاصمة األردنية عمان) األونروا(وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 

أمس الخميس أن االتفاق يأتي تتويجا للمفاوضات التـي صـاحبت تـسيير             " قورينا"وأوضحت صحيفة   
  ".أمل"الحصار على غزة المؤسسة لسفينة المساعدات اإلنسانية الليبية لكسر 

 مليون دوالر إلعادة إعمار غزة، والتي       50وقُدرت المساعدات التي ستقدمها ليبيا وفقا لهذا االتفاق بنحو          
  .خصصتها ليبيا خالل القمة العربية الماضية

 وأشارت الصحيفة إلى أن األونروا بعثت يوم الثالثاء بمسودة االتفاق إلى مؤسسة القذافي متضمنة البنود              
  .التي سيتم اعتمادها من قبل الطرفين

  .علمه باالتفاق" صفا"وفي غزة، نفى الناطق باسم األونروا عدنان أبو حسنة لـ
 6/8/2010، السبيل، عمان

  
  إطالق الحملة السنوية لجمع تبرعات للقدس: المغرب .59

ية لجمع التبرعهات   في المغرب أنها ستطلق حملتها السنو     " بيت مال القدس الشريف   " أعلنت وكالة    :الرباط
  .الجاري) أغسطس( آب 10لفائدة القدس الشريف لهذا العام يوم الثالثاء المقبل 

وذكر خبر صحفي لبيت المال، أذاعته وسائل اإلعالم الرسمية في المغرب، أن المدير العام لوكالة بيـت                 
الحملة الـسنوية   مال القدس الشريف عبد الكبير العلوي المدغري سيعقد ندوة صحفية تخصص إلطالق             
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، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام        2010لجمع التبرعات لفائدة القدس الشريف برسم سنة        
1431.  

، ومراحل تقدم االنجاز في     2009وسيتم كذلك خالل هذه الندوة، تقديم حصيلة حملة جمع التبرعات لسنة            
  .2010المشاريع المبرمجة في القدس خالل العام الحالي 

ما يعرض عبد الكبير العلوي المدغري الخطوط العريضة برنامج عمل وكالة بيت مال القدس الشريف               ك
  .2011للعام 

  6/8/2010، قد س برس
  

  أنقرة استعادت سفنها من تل أبيب دون شروط": قدس برس"مصدر تركي لـ  .60
دم المـشاركة فـي     نفى مصدر تركي مسؤول أن تكون أنقرة قد تعهدت للجانب اإلسرائيلي بع           : اسطنبول

التركيـة  " مرمرة"سفن كسر الحصار المقبلة، كشرط لإلفراج عن سفن األسطول، التي من ضمنها سفينة              
  .الضخمة، التي قتل على متنها تسعة مواطنين أتراك في االعتداء اإلسرائيلي على األسطول

ـ "وكانت وزارة الحرب اإلسرائيلية قد أعلنت أنها ستعيد اليوم الخميس سـفن              التـي  " طول الحريـة  أس
احتجزتها على مدى أكثر من شهرين، والتي كانت محملة بعشرة آالف طن من المـساعدات اإلنـسانية                 

  .لسكان قطاع غزة المحاصرين
إن إسرائيل  ": "قدس برس "وقال المصدر التركي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة             

، مؤكداً أن الـسلطات التركيـة       "ادة سفن أسطول الحرية   فشلت في فرض أي شروط على تركيا مقابل إع        
ستتسلم ثالث سفن، في حين ستقوم السلطات اليونانية باستالم السفن الباقية، إال أن االتصاالت ال تـزال                 

  ".جارية
كـسر  "بعدم المشاركة فـي قوافـل       " خطياً"وكانت طالبت السلطات اإلسرائيلية الحكومة التركية بالتعهد        

  ".مرمرة"ن قطاع غزة، مقابل تحرير سفينة المساعدات التركية ع" الحصار
  5/8/2010، قدس برس

  
  يران إ على يسرائيلإ هجوم  يحذرون أوباما منكيةيمرمسؤولون سابقون في االستخبارات األ .61

حذرت مجموعة من المسؤولين السابقين في االسـتخبارات األميركيـة، األسـبوع            :  وكاالت –واشنطن  
س األميركي باراك أوباما من احتمال أن تشن إسرائيل هجوماً علـى المنـشآت النوويـة                الحالي، الرئي 

  .اإليرانية خالل األسابيع القليلة المقبلة، مطالبين العمل فوراً لمنع اندالع حرب شاملة
أن الهدف منهـا    " الحرب مع إيران  "وجاء في المذكرة التي أرسلت إلى الرئيس األميركي وحملت عنوان           

حذير من احتمال أن تهاجم إسرائيل إيران خالل الشهر، ومن إمكانية تدهور األوضاع إلى حـرب                هو الت 
  .شاملة

 مسؤولون أمنيون   -VIPS(وتتألف المجموعة من مسؤولين أمنيين سابقين توحدوا في هيئة أطلق عليها            
  ).من أجل العقالنية

حال نشوب الحرب فلن يكون من المحتمل       وجاء في المذكرة أنه ووفق حسابات القادة اإلسرائيليين، ففي          
سياسياً سوى منح إسرائيل الدعم الكامل، بغض النظر عن كيفية اندالع الحرب، ولذلك فمـن المهـم أن                  

  .يشارك الجنود األميركيون وأن يتم نقل الذخيرة بشكل حر
  ".ة إسرائيلالحرب الشاملة من الممكن أن تؤدي إلى تدمير دول"وسارعت الهيئة إلى التحذير من أن 

" المفاجـآت والرشـاوى   "ويحاول عناصر الهيئة أن يرسموا صورة إلسرائيل لم تحصل من قبل تتضمن             
  .والتي أدت إلى مواجهات وحروب
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كما يشيرون إلى أن قادة إسرائيل قد استخدموا في السابق ادعاء أن الدول العربية ستشن حربا عن قريب                  
و اإلعالن عن بناء حي استيطاني فـي القـدس المحتلـة             واحتالل أراض، أ   1967من أجل شن عدوان     

  .بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس األمريكي إلسرائيل جوزيف بايدن
وبحسبهم فإن احتماالت شن الحرب تتصاعد في ظل تقديرات تشير إلى تجدد المحادثـات بـين إيـران                  

  .والمجتمع الدولي في الشهر القادم بشأن صفقة تخصيب اليورانيوم
ر األمنيون من أنه عندما تبدأ المحادثات في أيلول، التي يعتبرها قادة إسرائيل تحايال، فإنه يوجد لدى                 وحذ

  .إسرائيل محفز لشن الهجوم قبل التوصل إلى اتفاق
ونصح المسؤولون األمنيون في الهيئة الرئيس أوباما بعدم الوثوق برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيـامين              

كما نصحوه بـأن    . ه يستطيع التأثير على أداء اإلدارة األمريكية بدعم من الكونغرس         نتانياهو، خاصة وأن  
يوضح لإلسرائيليين بشكل قاطع أنه يمنع عليهم شن أي هجوم مفاجئ على إيران، مشيرين إلى أن قيامه                 

  .بخطوة من هذا النوع من شأنها أن تمنع إسرائيل من شن الهجوم
. جد أي ضمان أن تؤدي الحرب إلى نتائج جيدة حتى بتـدخل أمريكـي             وجاء في نهاية المذكرة أنه ال يو      

إذا تعرضت الواليات المتحدة إلى إصابات كثيرة، فإن األمريكيين سيدركون أن هـذه             "وبحسب المذكرة   
الخسائر هي بسبب ادعاءات إسرائيلية مبالغ فيها تجاه التهديد النووي اإليراني، وعندها من الممكـن أن                

  ."جزءا كبيرا من مكانتها في الواليات المتحدةتخسر إسرائيل 
6/8/2010، ) المحتلةاألراضي(القدس   

  
  ح إلى ألمانيا شخص يشتبه في تورطه في قضية اغتيال المبحوسليممحكمة بولندية تؤيد ت .62

 أيدت محكمة استئناف بولندية حكماً بتسليم شخص يشتبه في انه جاسوس اسـرائيلي              : رويترز –وارسو  
) ينـاير (محمود المبحوح في دبي في كانون الثاني        » حماس«يا في ما يتعلق باغتيال القيادي في        الى المان 
  .الماضي

بعـد ان أصـدرت     ) يونيو(واحتجزت الشرطة البولندية يوري برودسكي في مطار وارسو في حزيران           
يـق  المانيا مذكرة اعتقال اوروبية ضد الشخص المسؤول عن الحصول على جواز سـفر المـاني بطر               

  .االحتيال، لكنه استأنف حكماً يسمح بترحيله
ايدت محكمة االستئناف في وارسو قرار المحكمـة        «: كوبيتش للصحافيين امس  -وقالت المحامية أنا ميكا   

، مضيفة ان برودسكي سيرحل الى المانيا خالل عشرة أيام، لكنه قد يقدم للمحاكمة فقط بتهمـة                 »األصلي
  .التزوير وليس التجسس

. ن جواز السفر األلماني استخدمه فرد في مجموعة االغتيال التي تقول دبي انها قتلت المبحـوح               ويعتقد ا 
وتقول دبي ان فريق الهجوم استخدم جوازات سفر مزورة بريطانيـة وفرنـسية وارلنديـة وأسـترالية                 

  .وألمانية
  6/8/2010، الحياة، لندن

  
  ية للبنانقد نوقف المساعدات العسكر: األمريكينائب في الكونغرس  .63

ان الكونغرس قد يوقف المساعدات العسكرية       «"سرائيلإ" قال نائب أميركي يزور      : يو بي آي   -تل أبيب   
ان الحكومـة اللبنانيـة أعطـت    «، معتبراً »للبنان إثر االشتباك األخير بين الجيشين اللبناني واإلسرائيلي     

  .»الحدود بين البلدينالضوء األخضر للجيش إلطالق النار على القوة اإلسرائيلية على 
جيـروزاليم  «وقال النائب الجمهوري عن فلوريدا عضو لجنة العالقات الخارجية رون كالين لـصحيفة              

ان الجيش اللبناني قام بخطوة خطيرة جداً حين أطلق النار على قوة إسرائيلية على الحـدود،                «: »بوست
  .»لنقاشات في الكونغرسومن األكيد ان مسألة مواصلة دعم الجيش اللبناني ستثار في ا
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إطـالق النـار علـى الجنـود        (إذا تبين بالوقائع ان الحكومة اللبنانية سمحت بهـذه الخطـوة            «: وقال
، أعتقد ان الكثير من أعضاء الكونغرس سيشعرون بـالقلق إزاء مواصـلة تقـديم الـدعم                 )اإلسرائيليين

  .»العسكري للبنان
  6/8/2010، الحياة، لندن

  
   "إسرائيل"دليل على استخدام لبنان أسلحة أميركية ضد ال : فيليب كراولي .64

صرح الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية فيليب كراولي أمس، بان ال ادلة على ان الجيش                :واشنطن
  .اللبناني استخدم اسلحة اميركية الصنع خالل المواجهة العسكرية االخيرة مع اسرائيل

ومة اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش اللبنـاني، مـشيرا الـى ان            وجدد التزام حكومته مواصلة دعم الحك     
 مليـون دوالر    600الواليات قدمت للجيش ولقوى االمن الداخلي في السنوات االخيرة مساعدات بلغـت             

  .أنفق معظمها على التدريب، الى المعدات
العـسكرية  وسئل عن قول النائب االميركي رون كالين انه سيطلب من الكونغرس وقـف المـساعدات                

للبنان، فاجاب انه ال علم له باالمر، وانه اذا كانت الي عضو في الكونغرس اسئلة في هذا الشأن، فـان                    
  .الحكومة مستعدة لالجابة عنها

6/8/2010، النهار، بيروت  
  

   مليون يورو14االتحاد األوروبي يمنح السلطة  .65
 مليون يـورو لـدعم رواتـب        14ية بقيمة   قدم االتحاد األوروبي أمس منحة مالية للسلطة الفلسطين       : غزة

  . ألف موظف في الخدمة المدنية والمتقاعدين في الضفة الغربية وغزة81ومخصصات التقاعد ألكثر من 
إن هذه المساهمة تعد الثامنة خالل هذا العام والتي تـصرف          " وقال االتحاد في بيان تلقت الغد نسخة منه         

 مليـون يـورو مـن       158مساعدات بقيمة إجمالية تصل إلـى       وتأتي في إطار رزمة     " بيغاس"عبر آلية   
  ". مليون كرونا سويدي50 ومن مساهمة من الحكومة السويدية بقيمة 2010المفوضية األوروبية لعام 

وأوضح االتحاد ، أن استمرار الدعم المالي من االتحاد األوروبي والحكومـة الـسويدية إلـى الـسلطة                  
ثقة الكبيرة التي يولياها في قدرات وزارة المالية في السلطة الوطنيـة            الفلسطينية، رسالة واضحة على ال    

في مجال إدارة التمويل العام طبقا ألعلى المقاييس الدولية، باإلضافة لجهـود بنـاء مؤسـسات الدولـة                  
  .الفلسطينية المستقبلية

  6/8/2010، الغد، عمان
  

  وليةناشطو أسطول الحرية يشككون في مصداقية لجنة التحقيق الد .66
أبدى المشرفون على أسطول الحرية مخاوفهم من الفريق الذي عينـه           :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -  رام اهللا 

وقـال  . األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون للتحقيق في الغارة التي شنتها إسرائيل على األسـطول               
اولة الواضحة للتقليل مـن     األساسي بين هذه المخاوف هو المح     "المشرفون إثر اجتماع عقد في ستوكهولم       

  ".أهمية اللجنة التابعة لمجلس حقوق اإلنسان، والتي لم تقبل بها إسرائيل بعد
سوف يكون للجنة األمين العام تفويض محدود للغاية لتقييم التحقيقات الداخلية الجارية من قبل              "وأضافوا  

". ولية، لكونها غير متحيـزة، ودقيقـة       وتركيا، وبالتالي سوف ال تتناسب مطلقا مع المعايير الد         "إسرائيل"
عالوة على ذلك ، فإن تعيين الرئيس الكولومبي السابق الفارو أوريبي نائبا لرئيس هذه              "وأشاروا إلى أنه    

  ".اللجنة يفسد شرعية هذا الفريق
  6/8/2010، )السعودية(الوطن اون الين،
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  مفهوم األمن اإلسرائيلي وسراب السالم .67
  عبداهللا األشعل 

تفويض لجنة المبادرة العربية ألبو مازن بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل الصادر في اجتمـاع              سيظل  
 حائراً، نظراً الى خطورته الشديدة وعدم اقتناع العالم العربى بهـذا            2010) يوليو( تموز   29اللجنة يوم   

  .المنهج العدمي الذي يغري إسرائيل لتصفية القضية
 األميركية مدخل خطر إلى تصفية القـضية ولـذلك تـرك التفـويض              فالرهان العربي على الضمانات   

بالمفاوضات المباشرة بين الجامعة العربية وأبو مازن، فال العرب قـادرون علـى حجـب التفـويض                 
  .بالمفاوضات المباشرة وال أبو مازن مستعد أن يستخدمه في هذا االنتحار السياسي

ساسي، وهذا طبيعي ألنها كيان غريـب فـرض علـى           عندما نشأت إسرائيل كان األمن هو هاجسها األ       
المنطقة، ولذلك كان المهاجرون اليهود الذين شكلوا نواة إسرائيل يعتبرون أصحاب األرض الفلـسطينيين       
إرهابيين، ولم يفهم الفلسطينيون المغزى إال هذه األيام عندما أعلن زعماء إسرائيل أن إسرائيل مـشروع                

وورد هذا المعنى في إعالن قيام إسرائيل ولكنه لم يلفت نظر أحد            . اصبينالسترداد أرض األجداد من الغ    
وكانت اإلشارة األولى في الوثائق الدولية ألمن       .  واعتبره البعض نكتة وهزالً    1948في ذلك الوقت عام     

 الذى نص على حـق إسـرائيل فـي          242إسرائيل مرتبطة بالحدود مع جيرانها في قرار مجلس األمن          
  .دود آمنة ومعترف بهاالوجود ضمن ح

وهذه العبارة تشتمل على ثالث مسائل، األولى وجود إسرائيل والحق فيه، ألن إسرائيل نشأت نشأة شاذة،                
فالدول عادة تنشأ من دول قائمة إما باالنفصال أو باالتحاد، ولم يحدث أن نشأت دولة على جثـة شـعب                    

والشياطين التي ابتليت بها هذه المنطقـة مـن         آخر وسط األحاجي والمباخر والطقوس وكأنها دولة الجن         
ولذلك كانت تلك هي المعضلة في قبول قرار مجلس األمن، وليس في القرار سوى هذه اإلشارة                . الغرب

التي قصد بها جوهر المشكلة اإلسرائيلية وهو الحق في الوجود الذي ال أساس له، وحتى االسـتناد فـي                   
 هذه الكتب ألن الشعب الفلسطيني والجماعات اليهوديـة كلهـم           ذلك إلى الكتب المقدسة يسيء إلى منزل      

ولـذلك  . عباد اهللا وحاشى هللا أن ينحاز إلى هذه الجماعات على حساب شعب سكن أرضه آالف الـسنين                
  . يشمل قبول وجود إسرائيل242فإن قبول القرار 

 الجـدل الـذي ثـار علـى         المسألة الثالثة هي الحدود اآلمنة، ومن أمتع ما كتب حول هذا المفهوم، ذلك            
وصـيتي  «صفحات المجلة األميركية للقانون الدولي بين العالم البار الفقيد إبراهيم شحاته صاحب كتاب              

وهذه . وهو يتأهب للقاء ربه، وبين أساتذة من أصول يهودية يتسترون وراء العلم والموضوعية            » لبالدي
شمل كل حد معنوي أو نفسي يكفـل الـشعور          الحدود اآلمنة تجاوزت اآلن الحدود الجغرافية فأصبحت ت       

وال شك في أن المبالغة في مفهوم الحدود اآلمنة يتناسب مع العزم على أن تفرض              . باألمن ليهود إسرائيل  
ولذلك فإن الحدود اآلمنة تشمل منع ظهور أي دولة متعاطفة مع الحقوق            . إسرائيل نفسها بالقوة والغصب   

وتشمل . صهيوني أو أن تتسلح هذه الدولة بما قد يساند الطرف العربي          العربية وكاشفة لحقيقة المشروع ال    
هذه الحدود أيضاً تمزيق المنطقة وإثارة الفتن بين دولها وداخل هذه الدول ومساندة النظم التـي تقـوى                  
بوقف نمو هذه الشعوب وإفقارها وقهرها، فتفيد إسرائيل من ذلك فائدة مزدوجـة، فمـن ناحيـة تلمـع                   

 العنصرية وسط الفقر الديموقراطي العربي، وهي من األوراق الحاسمة لدعم حق إسرائيل             ديموقراطيتها
في الوجود وتبرير كل جرائمها، ومن ناحية أخرى، فإن ذلك يكفل تأمين إسرائيل من صـحوة شـعبية                  
رسمية تطيح بمطامعها، ألنه ليس منطقياً أن تهيمن دولة صغيرة على وسـط عربـي يتجـاوز مئـات                   

هذا الجانب فـرض علـى      . ، ومن حولهم أكثر من بليون مسلم وباليين آخرين من العالم الثالث           الماليين
المسألة الثالثـة هـي     . إسرائيل ديبلوماسية يقظة تتحرك في كل اتجاه إزاء جثة عربية مستسلمة ألقدارها           

  .االعتراف بهذا الحق في الوجود وبهذه الحدود اآلمنة
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 التي تشمل كل شيء وعلى امتداد العالم كله، كما ضمنت االعتـراف             وقد حددت إسرائيل حدودها اآلمنة    
واالعتراف بحق الوجود وبحدود مفتوحة يعني عند إسرائيل حقها في التصرف فـي             . بحقها في الوجود  

وهكذا أكدت  . إطار هذا الحق المفتوح حتى لو ارتكبت الجرائم ما دام تهديد هذا الحق عمالً غير مشروع               
هو المعتدي وأن صده بالقوة حتى لو سقط الضحايا عمـل مـشروع وأن              » ول الحرية أسط«إسرائيل أن   

األسطول نفسه كان وكراً لإلرهابيين، كما أكدت إسرائيل في األمم المتحدة رداً على قرار مجلس حقـوق    
اإلنسان بتشكيل لجنة تحقيق في حادث هذا األسطول، بأن األسطول قام بعمل غير مشروع وهـو كـسر    

وهذا ما يفسر أيضاً طـرد      . لصمود عند إسرائيل وحقها المشروع في خنق غزة دفاعاً عن نفسها          إرادة ا 
) يوليو( تموز   31يوم  » البي بي سي  «إسرائيل عرب فلسطين في النقب، كما قال سفيرها في القاهرة لـ            

متحدة، ولذلك  معنى ذلك أن أمن إسرائيل هو ما تحدده إسرائيل، وهو نفسه ما تفهمه الواليات ال              . الماضي
يسرف الخطاب السياسي األميركي في اعتبار أمن إسرائيل بهذا المفهوم من المقدسات حيث يتكرر فـي                
شكل الفت مع كل تصريح أميركي خاص بالشرق األوسط، ثم مدت إسرائيل أمنهـا اآلن إلـى كوريـا                   

 من تنفيذ عدوانها ويعيـق      وسورية بالصواريخ ما يمنعها   » حزب اهللا «الشمالية عندما اتهمتها بأنها تزود      
يترتب على ذلك أنه ال يمكن الجمع بين أمن إسرائيل بهذا           . هيمنتها الكاملة وانفرادها بكل أنواع األسلحة     

المفهوم وبين أي تسوية مع الفلسطينيين والعرب، وإنما التسوية المطلوبة هي التسليم بتبعـات النظريـة                
رفات إسرائيل، ولذلك دافعت واشنطن في شكل مستميت عن         كذلك ال يمكن إدانة أي من تص      . اإلسرائيلية

كـذلك تتـساند    . وحاربت تقرير غولدسـتون   » أسطول الحرية «الموقف اإلسرائيلي في محرقة غزة و       
إسرائيل وواشنطن إلى تمزيق السودان وبقية األوطان العربية تنفيذاً لمخطط نشر في أوائل الثمانينات في               

يذكر أن محكمة العدل الدولية رفضت الدفع بأمن إسرائيل مبـرراً لبنـاء             و. »السياسة الخارجية «مجلة  
الجدار العازل، وكانت تلك ضربة قاصمة لحق البقاء كما تريد وحق الدفاع عن الـنفس كمـا تـشتهي،                   

وأخيراً، فإن أمن إسرائيل ووجودها يتناقضان مع الوجود العربي، ومن باب           . والحق في األمن كما تزعم    
  ?من القومي العربي، فماذا تريد واشنطن بعد كل ذلك من العرب؟أولى مع األ

  6/8/2010الحياة، لندن، 
 

  !! قلقاً على وجودها؟" إسرائيل"هل تعاني  .68
  هيثم محمد أبو الغزالن

وهل هذه المخاطر حقيقية، أم     ! وما هي هذه المخاطر؟   ! هل فعالً تواجه إسرائيل مخاطر تتعلق بوجودها؟      
 يرى البعض تحدث القادة اإلسرائيليين عن المخاطر التي تحيق بـدولتهم دليـل قـوة                لماذا! أنها مفتعلة؟ 

" معاريف"وهل ما كشفته صحيفة     ! ولماذا يبقى الخطر الوجودي هاجساً  دائماً إلسرائيل؟       ! وليس ضعف؟ 
اإلسرائيلية حول شيمون بيريز وشعوره في الفترة األخيرة بالقلق والخطر على مستقبل دولتـه بـسبب                

ولماذا اعتبر رئيس الوزراء    !! تدهور الوضع السياسي وتدني منزلتها في المجتمع الدولي حقيقة أم ماذا؟          
  !قادمة على المنطقة؟" أياماً مظلمة"اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن 

يبدو أن االتجاه العام يشير إلى أن المخاطر التي تواجـه إسـرائيل،             . أسئلة كثيرة نحاول تلمس اجاباتها    
دولـة  "فقدان القدس كعاصمة إلسرائيل، التهديد الديمغرافي العربي، ونزع الشرعية عـن            : بحسب قادتها 

واألصولية، وتسلح إيران باألسلحة النوويـة، التـسلح التقليـدي لـدول الطـوق،              " اإلرهاب"،  "إسرائيل
  .واستنزاف السيادة والفساد

» قنبلة موقوتة «، و »تهديداً ديمغرافياً «، و » وجودياً خطراً«ويعتبر اإلسرائيليون الفلسطينيين بأنهم يشكلون      
وهذا يعبر وبشكل جلي وواضح عن حقيقة وجوهر المـشروع اإلسـرائيلي            . على مستقبل الدولة العبرية   

وعبر المؤرخ اإلسرائيلي بني موريس عـن  . االستيطاني اإلحاللي القائم على العنف واإلرهاب والترويع   
  .1948ن غوريون على عدم قيامه بطرد الفلسطينيين كلهم من أرضهم في العام أقواٍل خطّأ فيها ديفيد ب
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نحن جيل مستوطن، وبدون الخوذة المعدنية والمـدفع، لـن     «): 1956(وهذا موافق لما قاله موشيه ديان       
ال تدعوا الكراهية التي يشعر بها نحونا مئات اآلالف مـن العـرب             . نستطيع زرع شجرة أو بناء منزل     

  . »نينا عن عزمناحولنا تث
فالحركة الصهيونية، بحسب نهاد بقاعي، أقامت دولة إسرائيل، ولكنها لم تنجزها، كما بنت الـصهيونية               

دولـة  "تقوم بموجب المفهوم الصهيوني كـ      " إسرائيل"ورغم أن   . ولكنها لم تنجز بناءها   " األمة اليهودية "
وربما كان ذلك   . لة، بل رأت أن الدولة تثبت األمة      لليهود، بيد أنها لم تشترط وجود األمة قبل الدو        " قومية

وهنا، تظهر العقدة التـي     . خيارها الوحيد، باألخذ بعين االعتبار عدم وجود أمة تنبت على أرضها دولة           
أن تظـال قيـد التـشكل،       " األمة اليهودية "أفرزتها الصهيونية بعد إقامة الدولة، وهي أن على إسرائيل و         

  . مكتملين، إلى األبدباعتبارهما مشروعين غير
وظل مشروع بناء الدولة غير مكتمل، ودائماً حسب الصهيونية، خصوصاً في ظل األخطـار الوجوديـة           
المحدقة بإسرائيل، وعلى ضوء بقاء معظم اليهود خارج دولتهم االفتراضية، إسرائيل، التي بقيت بـدون               

ها، أو كما صرحت غولدا مـائير عنـدما         دستور وبال حدود معرفة، إنما حدودها أينما تصل أقدام جنود         
  ".عندما سنصل إلى الحدود سنخبركم: "سئلت عن حدود إسرائيل

ويتعاطى القادة اإلسرائيليون مع وجود الشعب الفلسطيني على أساس أنهم يشكّلون خطراً وجودياً علـى               
بـين مجتمعـين    على اعتبار أن المعركـة قائمـة        » أساسه العنف «إسرائيل، والتعاطي مع هذه الرؤية      

يتصارعان على األرض وإلى درجة معينة على الوجود، بحسب أقوال رئيس أركان الجيش اإلسـرائيلي               
والذي يعتبر، أيضاً أن إسرائيل تواجه خطراً وجودياً يتمثل بعدم اعتراف           ). 28/8/2002(موشي يعالون   

نيين من قتالهم هـو تقـويض       الفلسطينيين في حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، وأن هدف الفلسطي          
  .إسرائيل

ويعتبر أن الحل الوحيد إلنهاء ذلك يتمثل بإخضاع الشعب الفلسطيني وإدخال الهزيمة إلى وعيه الجمعي               
ألن عدم حصول ذلك سيجعل الفلسطينيين ينظرون إلى إسرائيل رغم امتالكها للقوة العسكرية المتقدمـة               

  .على أنها ضعيفة ويمكن هزيمتها
بروفيسور باروخ كيميرلنغ، أستاذ علم االجتماع في جامعة تورنتو بكندا، في كتاب له صـدر               ويتحدث ال 

، عن أن القتل السياسي الممارس ضـد        »القتل السياسي وحرب أرييل شارون ضد الفلسطينيين      «: بعنوان
  .الفلسطينيين إنما يعود لطبيعة الحركة الصهيونية ذاتها

س الوزراء اإلسرائيلي األسبق، بصفته األكثر دموية وقسوة من بين          ونظر الجميع إلى ارييل شارون، رئي     
وهدف إلى استئصال أي شيء اسمه فلـسطيني،        . وهو امتلك رؤيا وحشية   . جنراالت إسرائيل وسياسييها  

  .وسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى األردن ألن دولته هناك حسب تعبيره
 اليمينية المتسلطة في إسرائيل، وكـذلك إدارة الـرئيس          ويورد كيميرلنغ أن شارون قد نال موافقة القوى       

بوش بشأن تدمير الهوية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بتفكيك الشعب الفلسطيني، والقضاء علـى              
وجوده ككيان اجتماعي وسياسي واقتصادي، وال يستبعد القيام بعملية تطهير عرقي تؤدي إلـى طـردهم             

  .كلياً من فلسطين المحتلة
بالكف عن مطالبتها بوقـف سياسـة       " العرب" بإلتزام أمريكا و    ويتزامن هذا مع المطالبة الدائمة إلسرائيل     

التوسع االستيطاني في القدس والضفة الغربية والموافقة على الشروط اإلسرائيلية للقبول بإقامـة دولـة               
رائيل كدولـة قوميـة للـشعب       فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وبالتحديد اعتراف الفلسطينيين والعرب بإس        

، وحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل والتصفية الكاملة لحق العودة والمطالبة              اليهودي
 وأن تأخـذ     ، ، وضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح        بأن تكون التسوية نهاية ألي مطالب     

ما فيها منح ضمانات دولية لنزع السالح والتدابير األمنيـة          في االعتبار كل متطلبات األمن اإلسرائيلي ب      
   . مع الفلسطينيين
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أنه منذ عودته إلى السلطة، غير بنيامين نتنياهو التعامل         "،  )9/10/2009" هآرتس("واعتبر ألوف بن في     
فرؤساء الحكومات الـسابقين، أرييـل شـارون        . اإلسرائيلي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس      

ـ    و ، في مقابل   )لإلرهاب(وكزعيم المعتدلين المعارضين    " فلسطيني جيد "ايهود أولمرت، عرضوا عباس ك
  ... ، مثل ياسر عرفات وقادة حماس والجهاد"الفلسطينيين األشرار"

ويحظى موقف نتنياهو بتأييد الجمهور اإلسرائيلي، الذي ال يكن الود، بصورة خاصة، إلى عباس، ويرى               
الذي تقدم به أولمرت يساعد نتنياهو في تقـديم         " السالم"كما أن رفض عباس القتراح      . فيه زعيماً ضعيفا  

أمام الرأي العام اإلسرائيلي، على الرغم من أن نتنيـاهو أيـضاً            " للسالم"رئيس السلطة بصورة الرافض     
  .يعارض اقتراح أولمرت ويعتبره عرضاً مفرطاً وخطيرا

عباس يريد العمل من أعلـى إلـى        . ول طريقة تسوية النزاع   ثمة لنتنياهو وعباس تصوران متناقضان ح     
نتنيـاهو ال   . تعترف إسرائيل أوالً بحقوق ومطالب الفلسطينيين، وبعدها تُبحث التفاصيل وتطبيقها         : أسفل

يعتقد بأنه يمكن حل مشاكل القدس والالجئين، والدولة المنزوعة السالح التي يقترحها على الفلـسطينيين               
وبدل الحديث عن اتفاق دائم وفق صيغة يوسي بيلين وبيـل           . الحد األدنى من مواقفهم   بعيدة عن إرضاء    

االقتصادي وبناء مؤسـسات    " السالم"البدء في   : كلينتون السابقة، يريد نتنياهو العمل من أسفل إلى أعلى        
ه األثناء   وفي هذ  -الحكم الفلسطينية في الضفة الغربية، وتأجيل المواضيع اُألخرى إلى مستقبل غير محدد           

  ".تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على األرض وعلى المستوطنات
وهذا يعني تدمير الوجود السياسي والقومي لشعب بأسره ومنعه من ممارسة حق تقرير المصير وإلغـاء                
إرادته ضمن عملية قتل مستمرة من خالل تدمير المؤسسات الفلسطينية، واغتيـال القيـادات العـسكرية          

لفلسطيني، ومصادرة أراضيه وتقطيع أوصال ما تبقى كي يتم منع قيام دولة فلسطينية             والسياسية للشعب ا  
  .مترابطة

  العمل لإللغاء
وما زالت فكرة إلغاء الشعب الفلسطيني تسيطر على تفكير القادة اإلسرائيليين، وعبرت غولدا مائير عن               

  . »ال أعلم بوجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني«: ذلك بقولها
 اإلسرائيليين األخطار التي تواجه كيانهم بالوجود الفلسطيني، وامتالك دولـة شـرق أوسـطية               وبتحديد

، فإن ذلك سيشكل وفق رؤيتهم خطراً ثالثي األبعـاد          »اإلرهاب«قوة نووية، وما يسمونه     " تحديداً إيران "
  :على اإلسرائيليين يتمثل بـ

  .استخدام هذه القوة النووية ضد إسرائيل* 
ت الدولة الشرق أوسطية استخدام السالح البيولوجي والكيماوي في مجاالت تقليدية أخرى،            إذا استطاع * 

  .حققت فيها إسرائيل قوة الردع
  .قيام الدولة الشرق أوسطية وتحت المظلة النووية بالعمل في مجاالت تقليدية أخرى* 

ا، وقال قادتها عـن صـواريخ       وتحاول إسرائيل دائماً إظهار نفسها على أنها تواجه خطراً وجودياً يهدده          
المقاومة الفلسطينية عند بداية إطالقها بأنها سالح فتاك، وسالح تدمير شامل، يغير من ميـزان القـوى                 

وهنـا يحـسب    . ، مع أن صناعة هذه الصواريخ صـناعة بدائيـة         "اإلرهاب"العسكرية لصالح ما أسموه     
  .للمقاومة وبشكل إيجابي سعيها إللحاق الخسائر باالحتالل

ويعتقد اإلسرائيليون أنهم حتى وإن استطاعوا القضاء على الصواريخ الفلسطينية، إال أن ذلك لن ينهـي                
المقاومة ألنه بحسب الصحافة اإلسرائيلية سيخرج هؤالء المقاومين في تل أبيب والقدس وحيفا ليفجـروا               

  .أنفسهم، أو يطعنوا بالسكاكين المستوطنين والجنود اإلسرائيليين
. سرائيل قضية أمنها على طاولة المفاوضات بقوة في مسارات التفاوض التي بدأت في مدريد             ووضعت إ 

، حددت إسرائيل شرطها الرئيسي للـسالم بتحقيـق   1999 ـ  1996وفي عهد حكومة الليكود في الفترة 
مايو /اروفي عهد حكومة إيهود باراك، الذي فاز على سلفه بنيامين نتنياهو في انتخابات أي             . أمنها المطلق 
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بدالً مـن   ) األمن والسالم (، تمت صياغة المفهوم األمني بـ       )إسرائيل واحدة ( المبكرة تحت شعار     1999
  ).السالم اآلمن(بـ ) األمن والسالم(، ويجري تفسير الشعار )األمن أساس السالم(

  تعويم الترانسفير
وتناول . آهلة بالسكان » ائيلأرض إسر « حقيقة كون    -» المشكلة العربية «وواجه الصهيونيون ما أسموه     

 نقـل الـسكان     -نور الدين مصالحه في بحث هام له أحد الحلول التي طرحت لحـل تلـك المـشكلة                  
ويعتبر بحث مصالحه أشمل دراسـة تُثبـت، بالوقـائع          . الفلسطينيين األصليين إلى بالد عربية مجاورة     

، عملياً، جميع مؤسسي إسرائيل، فكـرة       والوثائق، إلى أي مدى اعتنق كبار القادة الصهيونيين، بمن فيهم         
  . »الترانسفير«

؛ تمهيدا لبدء تنفيذه إلعـادة      )تعويم الترانسفير (وفي اآلونة األخيرة بدأ يظهر مصطلح جديد تحت مسمى          
تعويم مخططات طرد الفلسطينيين وهذا مرتبط بتطورات كثيرة في المنطقة وعلى الـساحة الفلـسطينية               

  . خصوصاً
 ليس مشروعا خياليا، إنه المشروع الصهيوني الوحيد المعتمد تجاه الفلسطينيين منذ استيطان             )الترانسفير(

، وهاهو ذا يعـود     1948منها عام   %) 80(أرضهم التاريخية، وبناء دولة الكيان الصهيوني على حوالى         
صـلة بخـوف    اليوم حكاية علـى     ) الترانسفير(ليصبح أكثر المشاريع السياسية واقعية، غير أن لتعويم         

الفلسطينية التي يكاد يجمع اإلسرائيليون على أنها ستبتلع فـي نهايـة            ) الديموغرافيا(صهيوني واسع من    
المطاف الدولة اليهودية؛ بل إن معظم اإلسرائيليين باتوا في قناعة بأن إقامة دولة فلسطينية فـي الـضفة                  

  .الغربية وقطاع غزة، أو على أجزاء منها، لن يحلَّ المشكلة
فالمشكلة باإلجماع تكمن في الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين بحد ذاته، وبخاصة بعد أن صار هذا                

  ...مقاتلة) الديموغرافيا(الوجود مقاوما، وباتت 
والدولة ثنائية القومية على صلة ما      ) الديموغرافيا الفلسطينية (كل الضجيج المتواصل لدى إسرائيل حول       

باعتبـارهم  .. األردن دولة فلـسطينية   .. الترانسفير.. الجدار:  مباشرة بمشروع  بطريقة مباشرة، أو غير   
القوائم الثالثة للمشروع الصهيوني الحقيقي، وإذا كان ثمة إجماع صهيوني اليوم فهو على أن اليهود لـم                 

  . 1948يعودوا قادرين على التعايش مع الفلسطينيين؛ سواء في غزة، أو في الضفة،  أو في فلسطين 
م علـى  1948من اإلسرائيليين يؤيـدون تـشجيع فلـسطينيي     %)60(وكشفت استطالعات إسرائيلية أن     

يؤيدون ترحيلهم بالقوة، وثالثة من كل خمسة من اإلسرائيليين يرون أن على الدولـة              %) 31(الرحيل، و 
 تأييد هجرة العرب، والسعي لتنفيذها ضمن خطط مدروسـة؛ أي إن معظـم اإلسـرائيليين بـاتوا مـع                  

ليس إال الحـل    » جدار الفصل «و» الفصل من طرف واحد   «بأشكاله المختلفة، وبالتالي فإن     ) الترانسفير(
  .. الوسط الذي بات يفهم كخطوة على طريق الترانسفير

، 48 أن فلـسطينيي     -)2020-2000ديمغرافيـا   ( صاحب كتاب    -» أرنون سوفير «ويرى البروفيسور   
 سيعملون مع إخوتهم من شرقي األردن على تأسيس         -رور الوقت  ومع م  -وأولئك الذين في الضفة وغزة    

دولة فلسطينية كبيرة من البحر إلى الصحراء؛ ليخلُص إلى ضرورة تسريع الفصل، ووضع خطة لتفكيك               
، وبالمقابـل تـشجيع   »استمرار وجود دولة يهودية وصهيونية«القنبلة الديموغرافية، بحيث تكون النتيجة     

إلى العالم العربي، كما حدث في الخمسينيات والستينيات عنـدما          .. ة إلى الشرق  الهجرة من مناطق السلط   
  . ألف فلسطيني شرقًاً، على حد تعبيره450هاجر 

قرية ) 531(، أسفر عن تدمير     1948والتطهير الذي مارسته العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين عام         
ذبحة موثّقة ضد الفلسطينيين، الذين أصبح أكثر من         م 50كما ُأحصي أكثر من     .. ومدينة فلسطينية بالكامل  

شـهيد  ) 5000(وبين الدكتور سلمان أبو ستة أن نحو        .. ،  من مجمل عددهم اليوم من الالجئين       %)75(
عديدة، " نكبات"ومع أن الفلسطينيين عاشوا     !! سقطوا في محاوالتهم الرجوع إلى أرضهم بعد طردهم منها        

  . والبقاء جعل الشعب الفلسطيني رقماً صعباً في المعادالتإال أن إصرارهم على المقاومة
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، أن تفتيت الفلسطينيين يحظى بشرعية دوليـة       )7/4/2010(ويوضح ميرون بينبينشتي في جريدة الخليج       
حينما يتحول الفلسطينيون قريباً ألغلبية سـكانية       " الخطر الديمغرافي "شهادة تأمين ضد    " إسرائيل"ويمنح  

يواصل اليهود المسيطرون، حتى بعد تحولهم ألقليـة، فـرض التـشرذم الفلـسطيني              "ع  في البالد، ويتاب  
  ". لتكريس حالة عدم التنسيق والضعف الفلسطينية" العصا والجزرة"بواسطة 

  األسئلة القلقة 
لم يسبق للكيان الصهيوني العنصري على امتداد نشأته أن تعرض لهذا المستوى مـن األسـئلة القلقـة                  

لتي ترتبط بمستقبل وجوده ككيان عنصري، مما دفع السواد األعظم للمجتمـع الـصهيوني              والمصيرية ا 
أن تكتسح الكنيست العصابات الفالتة من عقالهـا،        .. باتجاهات أكثر يمينية وأكثر عنصرية، وليس غريباً      

لغ فيمـا   في حكومة كاديما السابقة، ال نبا     » وزراء«بما في ذلك ممثلي الجماعات التي سبق لها أن هددت           
نقول إن الكيان الصهيوني يعيش مأزقاً حاداً في ضوء المعطيات الدولية واإلقليمية الجديدة، وفي ضـوء                

  . صمود قوى المقاومة والممانعة في أمتنا
دولـة تـل أبيـب تهديـد        «: وحذر البروفسور في جامعة حيفا أرنون سوفير، بدراسة قام بها بعنـوان           

 عاماً مخاطر انهيار داخلية تهددها أكثـر مـن القنبلـة            15 بعد نحو    من أن إسرائيل ستواجه   » إلسرائيل
دولة تـل   «اإليرانية والجيوش العربية، تتجلى في فقدانها السيادة على أطرافها في ظل اختزال ذاتها في               

  . »أبيب
 وأشار سوفير في دراسته إلى الظاهرة الكونية الراهنة المتمثلة بازدياد حجم المدن الكبـرى وتعاظمهـا               

  . ديموغرافياً واقتصادياً على حساب األطراف، جراء الهجرة لها وتركيز الموارد العامة فيها
تـل أبيـب    (ويشير سوفير إلى خصوصية الحالة في إسرائيل وخطورتها نظراً لكون سـكان مركزهـا               

يـتقلص  من اليهود بينما يتركز فلسطينيو الداخل في أطرافها، موضحاً أن الكيان اإلسرائيلي             ) ومحيطها
يوماً بعد يوم وينحصر في منطقة تل أبيب، حيث تتركز الموارد الجوهرية المختلفة ويتزايد عدد اليهـود                 

نتيجة التمييـز فـي الخـدمات والفـرص، واالحتكـاك           » األطراف اليهودية «فيها، بينما يستمر ضعف     
  . 48المتواصل مع فلسطينيي 

ة له، إلى أن اليهود في فلسطين التاريخية اليوم باتوا          وتشير دراسة أيضاً أوردها سركيس أبو زيد في مقال        
، مذكرة هـذه الدراسـة      2025عام  %) 41.8(من السكان فقط، ويتوقع تراجعهم لـ       %) 49.2(يشكلون  

  : بوجودهم وسط بحر عربي وإسالمي عارضة المخاطر
ندماجهم في دول العالم    يتم الحديث في األوساط اإلسرائيلية عن االنقراض اليهودي الناتج عن ا          :  األول -

وزواجهم وزواج أبنائهم وبناتهم من غير اليهود وهذا بدوره يساهم في انقراض السالله اليهوديـة فـي                 
  . العالم في ظل تنامي اإلثنيات واأليديولوجيات والثقافات األخرى في المنطقة

 فـي مـستنقعات الفـساد       هو فقدان القيادة الحكيمة والقوية في إسرائيل، وغرق رموز الحكم         :  الثاني -
للكاتـب  » رسالة إلـى القائـد    «ويتطرق كتاب   . اختالس واغتصاب وتزوير  : والفضائح المالية والجنسية  

إلى إخفاقات كثيرة تسبب بها قـادة إسـرائيل، وهـذه         » يحسكل درور «اإلسرائيلي الصهيوني المتطرف    
نية وسياسية وثقافية انعكست على     اإلخفاقات ليس بالضرورة أن تكون عسكرية بقدر ما هي اجتماعية ودي          

  . واقع الشعب اليهودي وتطلعاته في إسرائيل
ويعزو الكاتب السبب في هذا اإلخفاق إلى التحلل الديني والتراثي واألخالقي لدى القيادات اليهودية فـي                
إسرائيل والتي شكل الصراع الذاتي الشخصي الجزء األكبر منها في ظل صراع أيديولوجي مستفحل في               

  . المنطقة األمر الذي يهدد إسرائيل ككيان في وجودها ومستقبلها
واألكثر وضوحاً فهو التراجع العسكري اإلسرائيلي رغم الدعم األميركي غير المسبوق بالمال            :  الثالث -

، ومجتمعهـا هـو     »الثكنة العسكرية «فإسرائيل دولة عسكرية، تشبه غالباً بـ       . والعتاد والسالح المتطور  
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لذلك، كان مؤسس الدولة العبرية     . إن صح التعبير  » حال الطوارئ «ري يعيش على التأهب و    مجتمع عسك 
  . »إن إسرائيل تسقط بعد أول هزيمة تتلقاها«ديفيد بن غوريون يقول دائما 

  إسرائيل تحت مرمى الصواريخ 
نيـة، فــ    واليوم وبعد المستجدات في لبنان وفلسطين وإيران وسوريا باتت هزيمة إسرائيل أكثـر إمكا             

إن ضربت بقوة تدميرية كبيرة من شأنها أن تهز أركان المجتمع اإلسرائيلي،            " البطن اإلسرائيلية الرخوة  "
وهذا االحتمال حاضر في مخططات اإلسرائيليين، ففي المشهد اإلستراتيجي الحربي اإلسرائيلي يعترفون            

 وكذلك تحت وطـأة مناخـات مـا         بأن إسرائيل بكاملها باتت في هذه األيام تقع تحت مرمى الصواريخ          
  ".تدريبات ومناورات الجبهة الداخلية إلعدادها لحرب الصواريخ القادمة"يطلقون عليها عسكرياً 

يشعرون بأن المخاطر تتعاظم على هذه الجبهة أكثر من أي وقـت مـضى، ولـيس صـدفة أن القـادة         
تلف األنـواع ومـداها والتـي        ألف صاروخ من مخ    60 و 40والمعلقين اإلسرائيليين يتحدثون حول رقم      

  ".الردع اإلسرائيلي المعهود"يمتلكها، والتي غدت ردعاً يردع " حزب اهللا"يقولون إن 
وبحسب نواف الزرو، يثير هذا الواقع المستجد سجاالً ال يتوقف بين ساسة وعـسكريين ومعلقـين فـي                  

حزب اهللا يصوب أكثر    "إسرائيل حول ما جرى وما يجري، وتتحدث مصادر عسكرية إسرائيلية عن أن             
الحرب "موضحة تلك المصادر أن     ".  صاروخ ذي قدرة تدميرية هائلة لكل مدينة وبلدة إسرائيلية         200من  

، وكتب مدير الجمعية اإلسرائيلية للدفاع ضـد الـصواريخ           "القادمة ستكون فتاكة وطاحنة وغير مسبوقة     
ا جل جهودهم علـى االسـتعداد لحـرب         في السنوات األخيرة يركز أعداؤن    : "شنيئور في يديعوت يقول   

  ".الصواريخ، عملياً، منذ اليوم موجه نحونا أكبر أسطول صاروخي في التاريخ
وهواجس الرعب تتفاقم من يوم آلخر كلما يطل عليهم السيد حسن نصر اهللا، األمين العـام لحـزب اهللا،                   

" السواحل مقابل الـسواحل   "، و "بن غوريون مقابل مطار بيروت    "و" تل أبيب مقابل بيروت   : "بتهديد جديد 
  . وهكذا

ويمكن القول، ونحن نعيش الذكرى الرابعة لهزيمتهم، إن هواجس الرعب والقلق من ضـرب وتـدمير                
إن العـد التنـازلي     "العمق في أي حرب قريبة تفاقمت وتكرست ووصلت إلى مرحلة قال عنها بعضهم              

  ".لخراب إسرائيل بدأ يقترب
  6/8/2010الحياة، لندن، 

  
  بالرش بالدم' حماس'صر وتهديد م .69

  رأي القدس
على ارضية  ' حماس'تتصاعد حدة التأزم في العالقات بين السلطات المصرية وحركة المقاومة االسالمية            

اتهام االخيرة بالمسؤولية عن اطالق صواريخ وقذائف مدفعية باتجاه ميناءي ايالت االسرائيلي والعقبـة              
  .االردني

 بداية االمر، وعلى لسان مصدر امني رفيـع المـستوى، ان تكـون هـذه                السلطات المصرية نفت في   
' انبـاء الـشرق االوسـط     'الصواريخ انطلقت من سيناء، واورد المسؤول المذكور الذي نقلت نفيه وكالة            

المصرية، اثباتات تؤكد كالمه هذا، أبرزها الطبيعة الجبلية الموجودة في سيناء التي تحول دون اطـالق                
 قذائف مدفعية منها، ولكن هذا النفي المصري لم يصمد اكثر من يـومين، حيـث عـاد                  اي صواريخ او  

المتحدث االمني الرفيع نفسه ليعترف ان الصواريخ اطلقت من سيناء، وان فصائل فلسطينية متواجدة في               
  .قطاع غزة هي التي اقدمت على اطالقها

' حمـاس ' بدأت حملة مسعورة ضد حركة       الصحافة الرسمية او القومية مثلما جرى العرب على تسميتها،        
والفصائل الفلسطينية االخرى، وصلت الى درجة التهديد والوعيد باتخاذ اجراءات انتقامية رادعـة ضـد         

  .الحركة
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وهـو  ' حمـاس 'احدى الصحف المصرية الرسمية كانت بمثابة رأس الحربة في هذا الهجوم على حركة              
 االول بنيامين نتنياهو رئـيس الـوزراء االسـرائيلي،          هجوم تزامن مع آخر شنه على الحركة يوم امس        

اننا كمصريين لن نقبل ابدا ان يتعـدى الحمـساوية علـى اراضـينا       'وقالت الصحيفة في افتتاحيتها هذه      
نحن فراعنة مصريون مـن يرشـنا       .. الطالق صواريخ على اسرئيل تنفيذا لتعليمات اسيادهم في ايران        

  .'بالماء نرشه بالدم
في التطاول على الحركـة     ' الدناءة، والخسة، عصابة، جزارين   'تضمنت استخدام عبارات مثل     االفتتاحية  

التي لم تعلن مسؤوليتها مطلقا عن اطالق هذه الصواريخ، بل االكثر من ذلك التزامها المطلق والكثر من                 
 هذه الخطـوة،    عامين تقريبا بعدم السماح الي من المنظمات الفلسطينية االخرى في القطاع باالقدام على            

وتعرضها بسبب ذلك للكثير من االنتقادات، وصلت في بعض االحيان الى حد التخوين، مثلما جاء فـي                 
  .االصولي المتشدد' القاعدة'بيانات لتنظيم 

الـصغيرة،  ' حمـاس 'بالدم، ثم اين حركـة      ' الفراعنة'لم ترش مصر بالماء حتى يرشها       ' حماس'حركة  
عظيمة ذات الثمانين مليون نسمة، والتي تملك اكبـر الجيـوش فـي             المحاصرة، المجوعة، من مصر ال    

  المنطقة، وتتلقى مساعدات عسكرية امريكية سنوية تصل الى ملياري دوالر؟
فاذا كانت الحكومة المصرية تعرضت لالحراج امام حلفائها االسرائيليين بسبب فشلها في السيطرة علـى               

منية من قبل من اطلقوا هذه الصواريخ، فان عليها ان تلوم           سيناء، وحدوث اختراق كبير في اجراءاتها اال      
او غيرها الخفاء عجزها وفـشلها      ' حماس'مثل حركة   ' كبش فداء 'نفسها واجهزتها اوال، ال ان تبحث عن        

  .االمني هذا
صواريخ حماس تأتي الى القطاع عبر االنفاق ومن سيناء، واي اقوال عن تهريبها من القطاع مرة اخرى                 

اء تنطوي على الكثير من السذاجة، فقد شاهدنا، وللتذكير فقط، المنتجعات المصرية فـي شـرم                الى سين 
الشيخ وطابا وغيرهما تتعرض لهجمات متواصلة طوال السنوات الماضية من قبل منظمـات اعترفـت               

ن او جماعات جهادية مصرية، ولم نقرأ في الصحف المصرية القوميـة ا           ' القاعدة'مصر نفسها بانها تتبع     
  .الفراعنة سيرشون هذه الفصائل او الجماعات بالدم

صواريخ سيناء هذه لم تستهدف اهدافا مصرية، ولم تسفك نقطة دم مصرية واحدة، ولو كانـت مـصر                  
مستهدفة فعال لتوجهت هذه الصواريخ والقذائف الى منتجعات طابا وشرم الشيخ التي تـزدحم بالـسياح                

  .االجانب واالسرائيليين
حماس بالدم لو ان المصريين هم المستهدفون، ولكن ان ترش بالدم دفاعا عـن              ' الفراعنة 'نفهم ان يرش  

  .االسرائيليين فهذا ما لم نتوقعه او نحلم به مطلقا، وال نعتقد ان الشعب المصري االصيل يتوقعه ايضا
قـضايا  نحن على ثقة بان ابناء مصر االصالء اصحاب التاريخ المشرف بالعراقة والكرامة ونـصرة ال              

العادلة، وااليمان المطلق العميق بديانتهم وعقيدتهم لن يقبلوا بهذا التطاول على اشـقائهم، ولـن يقبلـوا                 
باطالق مثل هذه التهديدات او النعوت على حركة اسالمية تقاتل من اجل تحرير ارضها ومقدساتها باسم                

  .االمتين العربية واالسالمية
  6/8/2010القدس العربي، ، 

  
  لعسكرية األميركية واإلسرائيلية تعد دوما للحربالنخب ا .70

  آندرو باسيفيتش
لو راقبنا سلسلة األحداث التي مرت على العالم، في العقد األخير، فال شك في أن من السهل مالحظـة                   «

هذه الجملة، التي استهل بها المفكر األميركي       . »أن هناك تغيراً جوهرياً طرأ على سياسة العالم وتاريخه        
، تحتاج إلى االنتباه إليها مجدداً، لكن من منظـور          »نهاية التاريخ «س فوكوياما مقالته الشهيرة عن    فرانسي
    . مختلف
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والتطورات التي حدثت في فترة الثمانينات من القرن الماضي أقنعت فوكوياما أن نهاية التاريخ حتميـة                
الغرب والفكرة الغربية أديا إلـى      ، إلى أن انتصار     1989وقريبة، حيث أشار في مقالته، التي كتبها عام         
  .استنزاف البدائل العملية لقيام ليبرالية حقيقية

    االستثناء والقاعدة 
واليوم ال تبدو على الغرب هالة النصر واضحة، كما كانت في الثمانينات، كما أن األحداث التي جـرت                  

اً، صحيح أن الليبرالية الغربية     في العقد األول من القرن الحالي قادت التاريخ إلى طريق آخر مختلف كلي            
حافظت على جانب من سمعتها وحب الناس لها، لكن الطريقة الغربية في الحرب طغت على كل شـيء                  
آخر، فالحرب جلبت الدمار والموت، ولم تترك مساحة من الفرح لكل من المنتـصر والخاسـر، وفقـد                  

اع توصل له العالم قبل أن يكتب فوكويامـا         الخبراء والسياسيون ثقتهم بالحرب على أنها حل، وهذا االقتن        
   . مقالته

غير أن هناك دولتين في العالم ال تزاالن مقتنعتين بجدوى الحرب، وهما إسرائيل والواليـات المتحـدة،                 
فبحلول الخمسينات كانت كل منهما تعزف على وتر األمن القومي، وتحشد لذلك القوة لـضمان التفـوق                 

إال مصطلحاً سياسياً أجوف بالنسبة لهمـا، إذ أن شـرطهما األهـم        » سالم«على اآلخرين، ولم تكن كلمة    
    . المسبق للسالم هو تقبل الدول األخرى لحالة خضوع وضعف دائمة

لهذا فإن النخبة السياسية والعسكرية في الواليات المتحدة وإسرائيل تعدان دوماً العدة للحرب، رغم كـل                
 ذهب محللون غربيـون     1991م، وفي حرب الخليج الثانية عام       الحديث الذي يدور عن استعدادهما للسال     

إلى تشبيه القوات األميركية في عملية عاصفة الصحراء، والتي كان عرابها الرئيس األميركي األسـبق               
    . جورج بوش، بالقوات اإلسرائيلية

كوف حيث تحقق االنتصار السريع والرخيص وغير اإلنساني، وطغت صورة الجنرال نورمان تـشوارس            
على قادة الحرب اإلسرائيليين من أمثال موشي ديان وإسحق رابين، لكن الواقع مختلـف، فحربـا عـام                  

    .  لم تحققا الكثير للبلدين1991 و1967
كما أن التفوق في هاتين الحربين لم يؤد إال إلى حسابات مستقبلية خاطئة، فإسرائيل استولت على الضفة                 

الن، وأصرت على االحتفاظ بها، برغم االعتراضات األميركية، وما         الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجو    
تال ذلك من تدفق لموجات المستوطنين اليهود من كل بقاع األرض، الذين لم ينجحوا في تـدعيم األمـن                   

    . القومي إلسرائيل
حـسين  وفي منطقة الخليج لم تحقق أميركا المراد من حربها األولى مع العراق، فالرئيس العراقي صدام                

ظل خطره قائماً، لهذا فإن اإلدارات األميركية الالحقة بدأت تفكر في اسـتراتيجية حـرب جديـدة فـي                   
العراق، فلم تتوقف عند منع العراق من احتالل الكويت، بل بدأت تفكر في الهيمنة على منطقة الـشرق                  

    . األوسط كلها
    الهيمنة والسياسة 

هودها على بناء القواعد العسكرية األميركية في كـل مكـان،           وفي فترة التسعينيات، ركزت البنتاغون ج     
وهي أشبه ما تكون بالمستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين، ولم تكن ال المستوطنات وال القواعد العسكرية               
موضع ترحيب من قبل أصحاب األرض، لهذا عانت إسرائيل من المقاومة الفلسطينية، وعانت الواليات              

    . إلرهاب والتشددالمتحدة مما تسميه ا
بات من الواضح أن الهيمنة العسكرية ال تحقق نتائج سياسية، ولن تقضي على المقاومـة بـل سـتؤجج                   

، وهو مصطلح تطلقه أميركا وإسرائيل على كل مـن يقاومهمـا،            »اإلرهابيين«نارها، كما أنها لن تردع      
قذرة التي شنتها إسرائيل ضد قوات غير       كما لم تحقق العمليات العسكرية اإلسرائيلية أهدافها، فالحروب ال        

، وحـرب لبنـان     )2005 ؟   2000(، واالنتفاضة الثانية    )1993 ؟   1987(نظامية في االنتفاضة األولى     
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 كلها دليـل    2009- 2008، والحرب المخيفة على غزة      »الرصاص المصبوب «، وعملية )2006(الثانية  
    . على ذلك

 6/8/2010، البيان، دبي
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