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  27  :كاريكاتير
***  

  
ل صاروخ العقبة    لألردن يحذر من محاولة إسرائيلية مصرية الستغال        رسالة فيمشعل  ": س العربي القد" .1

   على غزةلتبرير عدوان
طاء ارسل المكتب السياسي لحركة حماس رسالة شفوية توضيحية عبر وس :بسام البدارين -عمان 

 مصرية مشتركة الستثمار حادثة سقوط صاروخ على -للحكومة االردنية تحذر من محاولة اسرائيلية 
مدينة العقبة االسبوع الماضي الهداف سياسية لها عالقة بتبرير عدوان عسكري اسرائيلي جديد على 

لمكتب وابلغ ا.قطاع غزة اسرائيليا وبالضغط مصريا على حركة حماس الغراض وثيقة المصالحة
السياسي لحماس في رسالته التي نقلت عبر شخصيات سياسية اردنية وسيطة ان حركة حماس ال عالقة 
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وجاء في هذه الرسالة ان الحركة لم تغير . لها من قريب او بعيد بحادثة اطالق الصاروخ على العقبة
  .نيةحتى اللحظة استراتيجيتها بخصوص تحريم اي عمل عسكري او امني في الساحة االرد

ان الرسالة اهتم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة بإيصالها للجانب ' القدس العربي'وعلمت 
االردني عبر شخصيتين اردنيتين خالل اليومين الماضيين بسبب عدم وجود اي اتصاالت رسمية بين 

  .الجانبين
شارة الى ان تحقيقا داخليا وقالت المصادر ان شروحات هوامش الرسالة التي تقدم بها مشعل تضمن اال

جرى داخل الشعب واالجهزة العسكرية واالمنية التابعة لحركة حماس وتنظيماتها المتعددة وبتكليف من 
هي التي ' استخبارات الحركة'اعلى الهرم القيادي في تنظيم الحركة، وان شعبة االستطالع والرصد 

 في غزة ال صلة وال علم لها بمسألة اطالق قامت بهذا التحقيق للتأكد من افرع واجهزة حركة حماس
  .الصواريخ مع التعبير عن خشية حماس من مؤامرة اسرائيلية مبرمجة

وحسب نفس المصادر وضع الجانب االردني عبر الوسطاء بصورة تحقيقات حركة حماس الداخلية 
فردة، وهو ما تأكد بالسياق واخذ باالعتبار ايضا ان تكون احدى مجموعات الحركة التنظيمية تصرفت من

  .التحقيق من عدم حصوله اطالقا على مستوى حركة حماس 
والمحت تطمينات حماس الى انها تتعامل مع االتهامات المصرية بجدية وتجري تحقيقات مع بقية 
الفصائل في قطاع غزة، لكن خالد مشعل طلب ضمنيا في اتصاالته مع الشخصيات االردنية ان تتأكد 

بأن ال صلة لحماس وكوادرها بعملية اطالق الصواريخ وان حماس لم تغير معادلتها  بالمئة 100عمان 
  .فيما يخص االردن وان دوافع سياسية تقف وراء االتهامات المصرية واالسرائيلية

ولوحظ بأن مشعل اهتم بايصال رسالته بالخصوص بعدما امتنعت السلطات االردنية عن تبني الرواية 
ية حول اطالق الصاروخ الذي انفجر في العقبة وادى الستشهاد مواطن اردني االسرائيلية او المصر
وصدرت في عمان اوامر عليا باجراء تحقيقات شاملة ومعمقة لواقعة سقوط . وجرح خمسة آخرين
ال تتوقف 'انه تم تكليف االجهزة االمنية االردنية بان ' القدس العربي'وعلمت . الصاروخ على العقبة

لتوصل الى نتيجة محددة ونهائية توضح بالضبط كيف ومتى ومن واين ولماذا اطلق قبل ا' اطالقا
  .الصاروخ وانفجر في العقبة

ولتنفيذ هذه التعليمات يعسكر فريق امني مختص حتى اليوم في مدينة العقبة وتجرى اتصاالت تنسيقية 
  .مكثفة مع الجانب المصري

رئيس الوزراء سمير الرفاعي امس االول بأن عمان وبسبب جدية االوامر والتعليمات االردنية صرح 
  .ستعاقب وستالحق من اطلق الصاروخ بسبب الدم االردني البريء الذي اريق

ويشعر المراقبون بان تكرار عملية اطالق صواريخ على العقبة اصبح يشكل تحديا امنيا اساسيا بالنسية 
  .والسياحية للدولة االردنيةلعمان في المدينة التي تشكل شريان الحياة االقتصادية 

التصريحات التي تصدر بخصوص الموضوع على الجانب االردني حيث ' دقة'ويمكن ببساطة مالحظة 
ال تتبنى السلطات ال الرواية االسرائيلية وال المصرية حول مسؤولية فصائل فلسطينية او حركة حماس 

  .ال رسالتها سالفة الذكر لعمانعن العملية، االمر الذي يعتقد انه شجع حركة حماس على ايص
  7/8/2010، القدس العربي، لندن

  
    ل االسرائيليالسلطة تشكو لدول العالم اعتداءات االحتال .2

نقل رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،  : منتصر حمدان-رام اهللا 
د من المسؤولين وممثلي الدول األجنبية، وأكد ، أمس، إلى عد”اإلسرائيلي“مخاوف السلطة إزاء التصعيد 

وقال خالل  .إدانة المنظمة لممارسات االحتالل ومستوطنيه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
اجتماعات منفصلة مع القنصل الفرنسي العام فريدريك ديساغنيوس، وممثل النرويج تور وينسلند، إنه 
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في حصارها لقطاع غزة وهدم ” اإلسرائيلية“رة تستمر الحكومة في حين يدعو العالم إلى محادثات مباش“
البيوت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على األرض، والتي كان آخرها هدم البيوت 

  .” في محافظتي طوباس وأريحا واألغوار
  7/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  زمة المالية التي تؤثر على خدمات الالجئين واال"البارد "االغا بحث مع االونروا عملية اعمار .3

بحث الدكتور زكريا االغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية :  اشرف الهور-غزة 
ورئيس دائرة الالجئين مع السيد فليبو غراندي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .مخيمات، وسير العمل في عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارداوضاع الالجئين في ال' االونروا'
نتيجة ' االونروا'وناقش الرجالن خالل االجتماع الذي جرى بمدينة غزة االزمة المالية التي تعاني منها 

  .العجز الحاد في ميزانيتها وانعكاس ذلك على خدماتها المقدمة لالجئين
لحث الدول المانحة على الوفاء ' االونروا'شؤون الالجئين وكما بحثا االتصاالت التي تجريها دائرة 

في اعادة بناء مخيم نهر البارد والخطوات االخيرة ' المميز ' االونروا'واشاد بدور  .بالتزاماتها المالية
التي اتخذتها لالسراع في اعادة بنائه من خالل التعاقد مع شركات اضافية للمقاوالت لتعويض فترة 

  .'التأخير
ايواء الالجئين الفلسطينيين 'عرب االغا عن امله في ان تنجز عملية بناء مخيم نهر البارد هذا العام لـ وا

، الفتا الى ان دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير ستجري اتصاالتها بجميع الجهات 'وانهاء معاناتهم
  .بناء المخيمالمختصة من اجل ضمان وصول الدعم المالي الالزم التمام عملية اعادة 

  7/8/2010، القدس العربي، لندن
  

    ط حول المفاوضاتمصطفى البرغوثي يدعو إلى إسناد عباس في مواجهة الضغو .4
دعا األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إلى إسناد موقف الرئيس  :رام اهللا 

ا، والعمل لتعزيز التمسك بموقف االجماع الفلسطيني محمود عباس في مواجهة الضغوط التي يتعرض له
الفلسطيني الذي يؤكد رفض المفاوضات من دون تجميد شامل لالستيطان وخاصة في القدس ومن دون 

وطالب باإلسراع لعقد لقاء فلسطيني جامع لبحث الخيارات . مرجعية واضحة تؤكد هدف إنهاء االحتالل 
  .المفاوضات المباشرة االستراتيجية في ظل الضغوط التي تمارس لفرض 

إننا بأمس الحاجة ألن نتبنى خياراً استراتيجياً وطنياً موحداً لصون الحقوق الوطنية ومستقبل “وقال 
ليس فقط استخدام المفاوضات كغطاء لممارساتها االستيطانية ” إسرائيل“الشعب الفلسطيني ألن هدف 

خر ابتداء من القدس وانتهاء بحقوق الالجيئن، والعنصرية، بل لتصفية الحقوق الفلسطينية الواحد تلو اآل
  .” وفرض نظام البانتوستات والمعازل كبديل للدولة الفلسطينية الحقيقية

  7/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  حماس وفتح تتنافسان على انتهاكات حقوق اإلنسانل: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن .5
في » حماس«لحقوق المواطن أن أجهزة األمن التابعة لحركة كشف تقرير جديد للهيئة المستقلة : رام اهللا

في الضفة الغربية، تتنافس على انتهاكات حقوق اإلنسان في » فتح«قطاع غزة وتلك التابعة لحركة 
  .األراضي الفلسطينية

الماضي أن بعض هذه االنتهاكات يأتي كرد فعل ) يوليو(وأظهر التقرير الذي تناول االنتهاكات في تموز 
كما بين أن هذه . ن أجهزة إحدى السلطتين ضد األخرى، وانه غالباً ما يطاول أنصار الفريقينم

وأشار الى . االنتهاكات تتراوح من االعتقال التعسفي والتعذيب والمنع من السفر والفصل من الوظيفة
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ت الجزائية، تزايد حاالت احتجاز األشخاص من دون مراعاة أحكام القانون األساسي وقانون اإلجراءا
والى استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو االلتفاف عليها في الضفة، وإحالة 

وأكد وجود إشكالية في عدم تزويد . الحاالت التي يصدر فيها قرارات باإلفراج على القضاء العسكري
خلية في رام اهللا، وظهور حاالت الحكومة المقالة في غزة بدفاتر جوازات السفر من جانب وزارة الدا

  .مصادرة جوازات سفر في قطاع غزة
  :التعذيب أثناء التوقيف

وأفادت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام األجهزة األمنية بانتهاك حق الموقوفين 
رسها األجهزة والمحتجزين في شأن سالمتهم البدنية، معتبرة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تما

. األمنية في غزة والضفة أعماالً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعماالً مجرمة
واألشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها ) يوليو(استمرت الهيئة خالل تموز «: وأضافت

 الضفة أو التابعة للسلطة القائمة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من األجهزة األمنية، سواء العاملة في
 شكاوى ضد األجهزة األمنية، كان من 132في الضفة، تلقت الهيئة خالل تموز «: وأوضحت. »في غزة

)  في المئة8( شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم الى التعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته 11بينها 
 الشكاوى تناولت ادعاءات التعذيب بين الشبح وقالت إن. من عدد الشكاوى ضد األجهزة األمنية

  .والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي، إلى جانب سوء المعاملة
 منها ادعى 6 شكوى ضد األجهزة األمنية، 56وفي قطاع غزة، قالت الهيئة إنها تلقت خالل الشهر نفسه 

من عدد الشكاوى )  في المئة11( المعاملة، أي ما نسبته فيها المواطنون تعرضهم الى التعذيب أو سوء
ضد األجهزة األمنية في غزة أثناء االحتجاز لدى جهازي األمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة 

وأضافت إن ادعاءات التعذيب تنوعت وفقاً إلفادات المشتكين بين الشبح . الداخلية في الحكومة المقالة
وتقييد األيدي إلى الخلف وتعليق الجسم بخطاف في نافذة ) الفلكة(لى القدمين لساعات طويلة والضرب ع

مرتفعة، وعصب العينين لفترات طويلة، إضافة إلى الضرب بالعصي، والركل باألرجل والضرب 
  .باأليدي على أنحاء الجسم، إلى جانب سوء المعاملة

  :اعتقال تعسفي
ونية عادلة، ويشمل هذا الحق االعتقال التعسفي، أي ورصدت الهيئة انتهاكات للحق في إجراءات قان

وقالت انها ما زالت تنظر بخطورة بالغة الستمرار حاالت االعتقال التعسفي . االعتقال على خلفية سياسية
واالعتقال من دون إتباع اإلجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية 

تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في «: وأضافت. نيالشخصية من دون مسوغ قانو
، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون األساسي )القضاء المدني(ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي 

الفلسطيني، وقانون اإلجراءات الجزائية، نظراً الستمرار األجهزة األمنية بالتوقيف على ذمة القضاء 
  .»العسكري
ستمرت تلك االعتقاالت في كل من الضفة وغزة بوتيرة متفاوتة، وتلقت الهيئة العديد من ا«: وتابعت

، تلقت في الضفة )يوليو(ففي تموز . الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم في شكل تعسفي
 منها على عدم صحة إجراءات 88 شكوى ضد األجهزة األمنية، تركزت 132 شكوى، من بينها 167
أما في غزة، «: واضافت. »يف كون توقيف المشتكين كان إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياًالتوق

 شكوى ضد األجهزة األمنية العاملة في القطاع 56 شكوى، من بينها 78فتلقت الهيئة خالل تموز 
دم صحة  شكوى يدعي المواطنون من خاللها ع24والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 

  .»إجراءات التوقيف، واالعتقال على خلفية سياسية
  :حرية العمل الصحافي
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ورصدت الهيئة في هذه الفترة اعتداءات على حرية التجمع السلمي واالعتداء على حرية الصحافيين، 
  .مثل منع توزيع الصحف وتوقيف صحافيين في غزة

  :عدم تنفيذ قرارات المحاكم
نه لوحظ خالل تموز كما في األشهر السابقة استمرار ظاهرة عدم تنفيذ وقالت الهيئة في تقريرها ا

ففي «: وأضافت. قرارات المحاكم أو االلتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة
مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، وثّقت الهيئة عدداً من الشكاوى في 

دور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها األمني والمدني، بتنفيذ تلك شأن ص
  .القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير

  :حق التنقل والسفر
وشددت الهيئة على أن معاناة المواطنين في قطاع غزة ال تزال قائمة بسبب استمرار قضية نفاد الدفاتر 

 وحتى نهاية تموز 2008عام ) نوفمبر(فر في محافظات غزة منذ تشرين الثاني الخاصة بجوازات الس
وبحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة ). يوليو(

المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة ال تقوم دائما بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني غزة، ما يتسبب 
رمانهم من حقهم في السفر والتنقل، باإلضافة إلى الحاجة الملحة للحاالت الخاصة، منها الحاالت في ح

المرضية التي يتقرر عالجها بالخارج، والطالب الجامعيون الذين يدرسون خارج البالد، إضافة إلى 
  .حاجة اآلالف ممن انتهت صالحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد

اكات للحق السفر، خصوصاً في قطاع غزة، منها مصادرة جواز سفر أعضاء وأوردت العديد من االنته
، ومنع مواطنين ينتمون الى الحركة من السفر الى الضفة، ورفض السلطة الفلسطينية »فتح«في حركة 

  .في رام اهللا إصدار جوازات سفر لحاالت معينة في قطاع غزة
  :الفصل من الوظيفة العمومية

 التربية والتعليم العالي ما زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات وقالت الهيئة إن وزارة
 12) يوليو(تلقت الهيئة خالل تموز «: وأضافت. التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي

 شكوى خالل هذا 455شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 
ر واألشهر السابقة، يدعي المشتكون فيها إن فصلهم تم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي الشه

واعتبرت هذا اإلجراء . »بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة
ولي الوظائف مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون األساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في ت

  .العامة في الدولة على قدم المساواة ومن دون أي تمييز
  7/8/2010، الحياة، لندن

  
   لتسجيل المسافرين في معبر رفح لزيادة عدد الراغبين بالسفرقسماتنشئ " هيئة المعابر" .6

خصصت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في غزة قسما خاصا بالتسجيل في معبر رفح البري : غزة
  .ذلك نظرا لزيادة عدد الراغبين بالسفر من معبر رفح البري و

، من الساعة التاسعة صباحا )8/8(وقالت الهيئة في بيان لها أنها ستجري عملية التسجيل يوم األحد القادم 
  .وحتى الساعة الواحدة ظهرا 

منح المواطن تذكرة وأشار إلى أن آلية التسجيل تتم من خالل فحص األوراق والوثائق الالزمة للسفر، و
  .يحدد فيها موعد سفره 

وأكدت أن عملية التسجيل هي حالة استثنائية بسبب الضغط الكبير في عدد الراغبين بالسفر وبسبب العدد 
مشيرا إلى أنه في حال عودة األمور إلى ما كانت , المحدود والمسموح به يوميا من قبل الجانب المصري

  .ر ستكون بشكل اعتيادي ودون الحاجة للتسجيل المسبقعليه في السابق فان عملية السف
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 مسافرا فقط عبر معبر رفح الذي أعيد افتتاحه بشكل جزئي 450يشار إلى أن مصر تسمح يوميا بسفر 
  .بعد اعتداء قوات االحتالل على أسطول الحرية) مايو(نهاية شهر أيار 

  6/8/2010قدس برس، 
  

  ومصر استعجلت اتهام المقاومةصفقة األسرى على حالها : مشير المصري .7
ال جديد في صفقة ": "قدس برس"قال القيادي في حركة حماس مشير المصري في تصريحات لـ : غزة

جاهزون إلنجاز صفقة األسرى على قاعدة " حماس"نحن في . األسرى، فالكرة في الملعب اإلسرائيلي
أن عامل الزمن لصالحه بل هو لصالح شروط المقاومة، وبالتأكيد فإن االحتالل واهم إذا كان يعتقد 

  ".أسرانا البواسل
) 6/8(على صعيد آخر أوضح المصري أن المعلومات التي نشرتها وسائل إعالم إسرائيلية اليوم الجمعة 

يخططون الختطاف مستوطنين، تندرج في سياق  عن أن فصائل المقاومة في الضفة وحركة حماس
  .ن جديد ضد قطاع غزةالتحريض على المقاومة، والمهيد لعدوا

ودعا المصري الحكومة المصرية إلى عدم الوقوع في الشراك اإلسرائيلي بالنسبة لقصة إطالق 
كان األولى بمصر أن تتريث قبل أن تتحدث عن فصائل : " وأضاف.الصواريخ على إيالت من سيناء

يخ مشكوك فيه في فلسطينية تستخدم أراضيها لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي، ألن موضوع الصوار
  .، على حد تعبيره"األصل، واألخبار عنها مفبركة من االحتالل لتبرير عدوان جديد على قطاع غزة

  7/8/2010قدس برس، 
  

  أجهزة السلطة اعتقلت أبنائي وعشرات النساء والجامعيين ": قدس برس"البيتاوي لـ  .8
ركة حماس الشيخ حامد البيتاوي أن أكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في ح: رام اهللا

تصاعد حملة االعتقاالت األمنية في الضفة الغربية التي قال بأنها استهدفت ابنين له وعشرات النساء 
  .وآالف من عناصر المقاومة، ال تساعد على تحقيق الوحدة الفلسطينية، وال تهيء المناخات المالئمة لها

عن أن اعتقال ابنيه إسالم وأحمد، جاء ضمن حملة " سقدس بر"وأوضح البيتاوي في تصريحات لـ 
  .والمتعاطفين معها في الضفة الغربية،" حماس"كبيرة تقوده أجهزة أمن السلطة ضد عناصر 

  .وأكد البيتاوي أنه لن يتخلى عن انتمائه للحركة اإلسالمية، وأنه سيظل داعيا للوحدة ومقاومة االحتالل
و على السلطة عامة وعلى محمود عباس خاصة بعدم التصالح مع لكننا ندرك أن هناك فيت: "وأضاف

الحركة اإلسالمية، ومع قطاع غزة، وبالتالي هناك ضغوط عليه، وبالتالي هو غير متجاوب والسلطة 
 ألف من أبناء المقاومة في الضفة 15غير متجاوبة مع جهود المصالحة، بدليل أنها اعتقلت ما يزيد عن 

، "غير جادين في مساعي المصالحة" وفتح"ن وظائفهم، وهو ما يؤكد أن السلطة وأكثر من ألف فصلوا م
  .على حد تعبيره

  6/8/2010قدس برس، 
  

   في نتانياحماس قيادي من بين ومسؤولين إسرائيليين  بينلقاء ": الشرق األوسط" .9
الضفة كشفت مصادر فلسطينية عن لقاء سري تم بين مسؤول في حركة حماس ب:  علي الصالح- لندن

، »الشرق األوسط«وقالت هذه المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لـ. الغربية والسلطات اإلسرائيلية
إن سيارة إسرائيلية، نقلت المسؤول في حماس الدكتور عمر عبد الرازق وزير المالية في حكومة حماس 

ابلس شمال وسط الضفة ، يوم الثالثاء الماضي، من بيت ايبا القربية من مدينة ن2006األولى عام 
  .الغربية، إلى داخل الخط األخضر، وعلى وجه الخصوص إلى مدينة نتانيا على البحر األبيض المتوسط
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تحمل لوحة األرقام (وأضافت المصادر أن الدكتور عبد الرازق أعيد إلى الضفة الغربية بسيارة إسرائيلية 
لس، حيث التقى ناصر الدين الشاعر أحد قيادات توجهت به مباشرة إلى رام اهللا وليس إلى ناب) الصفراء

 -  2006(حماس وشغل منصب وزير التعليم ثم نائب رئيس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية األولى 
  .، وأطلعه على نتائج االجتماع)2007

 وأضاف. »ال حول وال قوة إال باهللا«غير أن الدكتور عبد الرازق سخر من هذه المعلومات، وقال مقهقها 
. »هذه معلومات غير صحيحة على اإلطالق وال أساس لها من الصحة«: وهو يواصل الضحك عاليا

وممنوعون من قبل .. 1948نحن أصال ممنوعون من التحرك واالنتقال إلى مناطق «: وتابع القول
 ولمعلوماتك، أنا خرجت من السجن اإلسرائيلي قبل نحو عام.. اإلسرائيليين، من الحكي في أي موضوع

أستطيع أن أقول إنه لم يحصل أي لقاء أو تفاوض بيننا وبين «: واستطرد الدكتور عبد الرازق. »واحد
نحن نرفض التحدث حتى ! يا رجل.. وهذا نفي بالمطلق.. اإلسرائيليين بأي شكل من األشكال

  .»!فما بالك.. لصحافييهم
  7/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
  اس والجهاد منقطعة عسكريا ومتواصلة سياسيا بين حماالتصاالت: سرايا القدس .10

أكدت مصادر في سرايا القدس أن العالقات بين تنظيمه وبين كتائب القسام ساءت :  كفاح زبون- رام اهللا
بعد االشتباكات المسلحة التي جرت فجر الخميس بين عناصرهما، على الرغم من الوساطات السياسية 

  .المستمرة
أن االتصاالت بين الجناحين المسلحين مقطوعة اآلن بعد أن »  األوسطالشرق«وأوضحت المصادر لـ

  .أقدمت كتائب القسام على إطالق النار على عنصر من سرايا القدس بعد احتجازه
اعتقلت كتائب القسام المجاهد الذي اشتبك معهم، وبعد إجراء ) االشتباكات(بعد الحادثة «وقالت المصادر 

 على تسليمه إلى مباحث غزة، وكانت المباحث جزءا من االتفاق، لكننا تفاجأنا اتصاالت مكثفة اتفقنا معهم
الحقا أنهم أطلقوا النار على قدميه من مسافة قريبة وهو معتقل لديهم، وهو اآلن في المستشفى تحت 

بعدها توترت األمور وانقطعت االتصاالت ولجأنا إلى «وأضافت . »حراسات مشددة وتمنع زيارته
  .»نريد أن نفهم؟.. في أي شرع هذا.. كيف يطلقون النار على أسير لديهم« وتساءل المصدر .»اإلعالم

  7/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

   من الضفة لبحث المفاوضات المباشرة والمصالحة وشخصيات48 الـفلسطينيي بين وفد من لقاء .11
قترحة واعتبرتها طحن ماء، حملت شخصيات فلسطينية على المفاوضات المباشرة الم :القدس المحتلة

وجمع . عزام األحمد أن السلطة لن تذهب إليها حتى ال تكون شاهدة زور” فتح“وأكد القيادي في حركة 
، وهي دارة رجل ”بيت فلسطين“ والضفة الغربية في 48لقاء رجال أعمال وسياسيين من مناطق ال 

  .فقت على عبثية المفاوضاتاألعمال منيب المصري في نابلس، ألقيت فيه كلمات عديدة توا
وشدد المصري الذي يرأس لجنة الوفاق على ضرورة مواصلة الجهود لرأب الصدع، وتسلم خريطة 

  .48فلسطين التاريخية كهدية رمزية من فلسطينيي ال 
وأكد رئيس المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن المصالحة الفلسطينية ليست سهلة لكنها غير 

، ومشيراً إلى أن ”مؤامرة خطيرة“ أن موافقة السلطة على استئناف مفاوضات مباشرة مستحيلة، معتبراً
واستبعد النائب حسام خضر . حل الدولتين لم يعد ممكناً، وأن البديل يكمن بدولة ديموقراطية واحدة 

وقال  .حصول مصالحة قريباً، واعتبر أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم هو ثمن قبولهم باتفاق أوسلو
  .المحاضر في جامعة النجاح ناصر الدين الشاعر بشأن المصالحة، إن ما يدور اآلن هو طحن كالم

  7/8/2010، الخليج، الشارقة
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   عازمان على اختيار رئيس أركان يؤيد الحرب على إيرانوباراكنتنياهو  .12
 المعيار األساسي كشفت مصادر مقربة من وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أمس، أن:  نظير مجلي- تل أبيب

الذي يضعه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك، الختيار رئيس أركان جديد 
للجيش اإلسرائيلي، هو أن يكون مؤيدا للحرب على إيران، على عكس رئيس األركان الحالي، غابي 

  .ب كلهاأشكنازي، الذي يرى أن حربا كهذه ليست مهمة إسرائيل، بل دول الغر
، أن نتنياهو وباراك يؤيدان توجيه ضربة عسكرية »معاريف«وأضافت هذه المصادر، وفقا لصحيفة 

إليران، ألنهما مقتنعان بأن العقوبات االقتصادية الممارسة في الغرب لم تؤثر على قرار طهران بتطوير 
  .سالح نووي

بينما أشكنازي ينفذ واجبه . لالزمة لذلكويسعيان لتحضير الجيش، المتالك القدرات، وإجراء التدريبات ا
في إعداد الجيش لضرب إيران، ولكنه ال يتحمس لتوجيه ضربة كهذه، ويرى أن دور إسرائيل في 

  .معالجة التسلح النووي اإليراني ينبغي أن يكون ثانويا
رب العدوانية وبناء على هذه المعطيات، فإن يوآف غاالنت، قائد اللواء الجنوبي في الجيش، الذي قاد الح

فهو أحد الجنراالت اإلسرائيليين األشد . على قطاع غزة، هو المرشح األقوى لتولي رئاسة األركان
  .ويتحمس ألي حرب في المنطقة. تطرفا وغطرسة

  7/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  على العقبة صادق على اطالق الصواريخ مشعل: "هآرتس" .13
في » كتائب القسام«ية عن مسؤولين أمنيين فلسطينيين إن قائد االسرائيل» هآرتس«نقلت صحيفة : لندن

منطقة رفح رائد العطار هو المسؤول عن ارسال المجموعة المسلحة الى سيناء التي أطلقت صواريخ 
وأضافت ان المخابرات العامة الفلسطينية أجرت تحقيقاً في . االثنين الماضي على ايالت والعقبة» غراد«

 ان العطار أرسل المجموعة المذكورة الى سيناء من دون تنسيق مسبق مع قادة هذه القضية وتبين
  .في قطاع غزة ومن دون معرفة قائد الجناح العسكري للحركة في القطاع أحمد الجعبري» حماس«

وذكرت الصحيفة ان االوساط االمنية الفلسطينية تقول إن العطار أصدر تعليماته ألفراد المجموعة 
في الخارج ودعم عناصر مخابرات ايرانيين رجحت أنهم » حماس«يخ بالتنسيق مع قيادة بإطالق الصوار

وأضافت نقالً عن المصادر نفسها، ان رئيس المكتب السياسي لـ . هم الذين خططوا لهذه العملية
  .في دمشق خالد مشعل صادق بنفسه على اطالق صواريخ» حماس«

سنوات الماضية قوته وتأثيره في قطاع غزة خصوصاً ان العطار، الذي ضاعف في ال» هآرتس«وذكرت 
. ، يمارس نفوذاً أكبر على األنفاق حيث يتم تهريب البضائع من سيناء الى غزة»كتائب القسام«لدى 

وأضافت انه بناء على مصادر استخبارية، فإن ناشطين تحت إمرته، توجهوا الى سيناء عبر األنفاق في 
وتابعت ان الناشطين توجهوا الى . »غراد«ون مصريون مع صواريخ رفح حيث كان في استقبالهم سائق

 7وأفادت ان الناشطين أطلقوا . طابا عبر طرق ال تسلكها المركبات لتفادي نقاط المراقبة المصرية
  .صواريخ، سقط أحدها قرب منشأة أمنية مصرية في طابا، وواحد في العقبة وخمسة في ايالت
  7/8/2010، الحياة، لندن

  
   تخطط لخطف مستوطنين في الضفة حماس": رتسهآ" .14

حماس تخطط لخطف مستوطنين في الضفة الغربية لمبادلتهم بأسرى «أن » هآرتس«ذكرت : لندن
وجه «وأوضحت أن قائد الجيش االسرائيلي في الضفة البريغادير نيتسان الون . »فلسطينيين لدى اسرائيل

. » حذرهم فيها من محاوالت لخطف مستوطنينرسالة تحذيرية الى رؤساء المستوطنات في الضفة
التحذير جاء في أعقاب توافر معلومات استخبارية لدى الدوائر األمنية المختصة بهذا «ولفتت الى أن 
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آلون أكد في رسالته التحذيرية التي بعث بها قبل ثالثة أسابيع، أن هذا التهديد «، وأوضحت أن »الشأن
  .»جدي خطير
االنذار جاء في أعقاب توافر معلومات استخبارية، تشير الى ان قيادة «ن الى أ» هآرتس«وأشارت 

. »حماس في دمشق، تمارس ضغوطاً متكررة على ناشطي الحركة في الضفة لخطف جنود ومدنيين
اعتقل خالل األشهر الماضية عدداً من الفلسطينيين ) شاباك(جهاز األمن العام االسرائيلي «ولفتت الى أن 
في بعض «: وأضافت. »طهم في التخطيط لخطف مدنيين اسرائيليين، خصوصاً مستوطنينيشتبه في تور

الحاالت كان الحديث يدور ليس عن نيات فقط، بل عن جمع معلومات استخبارية من جانب هؤالء 
  .»الفلسطينيين تمهيداً لتنفيذ عملية خطف كهذه

  7/8/2010، الحياة، لندن
  

   وزيرا اسرائيليا27 ماليا نتيجة الحراسات المشددة على"اسرائيل"عماد مغنية يواصل ارهاق  .15
رغم مرور سنوات على اغتيال المسؤول العسكري السابق في حزب اهللا عماد  :وليد عوض -رام اهللا 

مغنية اكدت مصادر اسرائيلية الجمعة بأن ذلك الشخص ما يزال يرهق اسرائيل ماليا نتيجة تشديد 
 وزيرا خشية من وصول حزب اهللا لبعضهم انتقاما 27سرائيليين وبينهم الحراسة على كبار المسؤولين اال

  .الغتيال مغنية
وكان حزب اهللا اللبناني حمل اسرائيل مسؤولية اغتيال مغنية بتفجير سيارته بدمشق في الثاني عشر من 

اسرائيل  وهدد باالنتقام الغتياله في المكان والزمان المناسبين االمر الذي دفع 2008فبراير / شباط
  .لتشديد الحراسة والحماية على مسؤوليها

 وزيرا اسرائيليا 27االسرائيلية في عددها الصادر الجمعة ان ' هآرتس'وفي ذلك االتجاه قالت صحيفة 
التي فازت بعطاء حماية الشخصيات العامة قبل ثالث ' موكيد'يتمتعون بخدمات شركة الحراسات الخاصة 

 - مليون دوالر28 ماليين شيكل ـ اكثر من 110مدى السنوات الثالث سنوات وتلقت من الحكومة على 
أي مليون كل عام غير شاملة لعمليات الحماية والحراسة خالل احتفاالت او احداث طارئة التي تستوجب 
عملية حماية مركبة مثل الجوالت الميدانية والسيارات المصفحة وكذلك مصروفات الحماية خارج 

  .سا من وحدة الحماية التابعة للشاباك االسرائيلي ترافق حراس الشركة الخاصةاسرائيل رغم ان حرا
االلكتروني الذي اورد النبأ فان كل وزير اسرائيلي يتمتع بستة حراس شخصيين ' هآرتس'وحسب موقع 

 ماليين 10 الف شيقل سنويا، اي اكثر من 100 مليون شيكل و37وتصل تكلفة حماية الوزير الواحد الى 
واوضحت الصحيفة بانه الى جانب الحراسات الخاصة تقوم وحدة حماية الشخصيات التابعه . ردوال

رئيس الدولة، رئيس الكنيست، : لجهاز الشاباك بتأمين حماية الرموز السبعة للسلطة االسرائيلية وهم
رفض رئيس المعارضة، وزير الخارجية، وزير الجيش، رئيسة المحكمة العليا ورئيس الحكومة، فيما 

الشاباك الكشف عن تفاصيل تكاليف الحراسة والحماية التي يقوم بها واكد عدم نيته بالرد على ما ورد 
  .في هذا التقرير

  7/8/2010، القدس العربي، لندن
  

   حائط البراق " يهود"تخسر استئنافاً على حظر بريطانيا إعالناً " إسرائيل" .16
ئناف رفعتها على قرار بريطاني بحظر إعالن سياحي ، أمس، دعوى است”إسرائيل“خسرت : )يو بي آي(
جزءاً من ) حائط البراق(بريطانيا قبل أربعة أشهر، اعتبر الحائط الغربي للحرم القدسي ” إسرائيلي في“
الصادرة في لندن، أن المكتب السياحي التابع للحكومة ” جويش كرونيكل“وذكرت صحيفة . ” أراضيها“
اً على قرار هيئة المعايير اإلعالنية في بريطانيا، بمنع اإلعالن في اعترض قانوني” اإلسرائيلية“

ونسبت الصحيفة إلى جون . ” إسرائيل“نيسان الماضي، بعد أن اعتبر الحائط الغربي جزءاً من /أبريل
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ال نزال نعتبر قرار هيئة المعايير “بنجامين الرئيس التنفيذي لمجلس ممثلي اليهود البريطانيين قوله 
  .” ية في بريطانيا سيئاً، وصدر نتيجة التحيز السياسي وسذاجة هذه الهيئةاإلعالن

  7/8/2010، الخليج، الشارقة
  

    تهين وزيرة أمريكية سابقة ألن اسم عائلتها عربي  " إسرائيل" .17
قالت الوزيرة األمريكية السابقة دونا شالال إنها أوقفت لساعتين ونصف الساعة في مطار : )آي.بي .يو (
 وإنها تعرضت لمعاملة مهينة من رجال 1948المقام على أراضي مدينة اللد المحتلة عام ،” ريونبن غو“

ألن اسم عائلتها عربي، وذلك رغم إبالغ السلطات في المطار بأنها شخصية مهمة ” اإلسرائيليين“األمن 
 من أصل الصهيونية، أمس، أن شالال وهي” يديعوت أحرونوت“وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة . 

لبناني وشغلت منصب وزيرة الصحة في إدارة بيل كلينتون وترأس حالياً جامعة ميامي، وصلت إلى 
مؤخراً ضمن وفد رسمي لرؤساء جامعات أمريكية يشاركون في حملة ضد المقاطعة ” إسرائيل“

  . ” إسرائيل“األكاديمية ل 
  7/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  على الحدود مع مصربيرة ينشر قوات كسرائيلي اإل الجيشا .18

قوات كبيرة عند الحدود مع مصر في أعقاب ” اإلسرائيلي“نشر جيش االحتالل :  يو بي آي- أ.ب .د 
إطالق صواريخ على مدينتي إيالت والعقبة، تحسباً من محاوالت أخرى لتنفيذ هجمات ضد أهداف 

  . من األراضي المصرية ” إسرائيلية“
  7/8/2010، الخليج، الشارقة

  
   تحرض على مؤسسات المجتمع المدني في الداخل الفلسطيني "اسرائيل" .19

يبدو ان الحكومة االسرائيلية ال تكتفي بفرض القيود وممارسة سياسة :  زهير اندراوس-الناصرة 
الترهيب على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الفاعلة، بل قامت وبخطوة غير مسبوقة بتحريض 

وتشير المعلومات الى . كرمل ـ المركز العربي للدارسات االجتماعية التطبيقيةدولة اجنبية ضد مدى ال
قيام الخارجية االسرائيلية، وعبر سفيرتها في كندا، بالضغط على مركز التنمية والبحوث الدولية في كندا 

)IDRC(كز ، الذي يعمل الى جانب حكومة كندا وبتمويلها، لسحب تمويل متفق عليه لمشاريع بحثية لمر
  .مدى الكرمل

ويتضح ان اسرائيل وبالتعاون مع تنظيمات صهيونية يمينية متطرفة، استغلت عالقاتها مع حكومة كندا 
كما يتضح ان حكومة كندا خنعت . اليمينية لممارسة الضغط على مركز البحوث والتنمية الكندي

من العام الحالي قام ) مارس (ففي شهر اذار.للضغوطات السياسية االسرائيلية واستجابت لمطالب االخيرة
 دوالر 776.500وبشكل مفاجئ بابالغ مدى الكرمل بالغاء منحتي بحث بمبلغ ) IDRC(مركز التنمية 

االول حول : معد لتمويل مشروعي بحث) الذي صرف جزء منه في العام الماضي(وهذا المبلغ . امريكي
مكانة النساء الفلسطينيات '، والثاني حول '1948جدوى المشاركة السياسية للفلسطينيين في الداخل منذ '

بسبب اعادة 'وسوغ مركز البحوث الدولية قراره هذا . 'وعالقة ذلك بالسياسات االقتصادية االسرائيلية
  .'النظر في استراتيجيات واولويات المركز

مركز من الغريب ان يخضع ': في هذا السياق قال البروفسور نديم روحانا، مدير عام مدى الكرمل
 المعروفة بأنصاف NGO monitor لضغوطات منظمة يمينية مثل IDRCابحاث محترم مثل الـ 

ال يمكن لمركز التنمية والبحوث الدولية في كندا، المناداة بالتعددية الثقافية في . الحقائق والتشويهات
  .  المجالبالده، لكن عندما يتعلق االمر في اسرائيل يحاول منعنا حتى من اجراء بحث في هذا
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  7/8/2010، القدس العربي، لندن
  

  قبالة غزة لدفع االتفاق على صفقة تبادل أسرى  إسرائيلية– مظاهرة بحرية فلسطينية .20
قرر نشطاء سالم من اليهود اإلسرائيليين والفلسطينيين تنظيم رحلة بحرية من وإلى غزة، : تل أبيب

اهرة مشتركة تدعو إلى إنهاء الخالفات حول عشية عيد رأس السنة العبرية وعيد الفطر، وذلك في مظ
 .صفقة شاليط، والتوصل إلى اتفاق يتم اإلفراج بموجبه عن أسرى فلسطينيين، وتنفيذه في أسرع وقت

ويمول .  شخصا، ثلثهم من الصحافيين المحليين والعالميين150وسيضم كل وفد من الطرفين نحو 
وتوجد موافقة مبدئية من السلطات اإلسرائيلية، . المشروع رجل أعمال إسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه

قررت قد  و.وكذلك من الحكومة المقالة في غزة، حسب مصادر إسرائيلية، على السماح بهذا النشاط
قوات الشرطة وسالح البحرية اإلسرائيلية مرافقة األسطول وحمايته، بشرط أن يكون أعضاء المجموعة 

  . أمنية، ويتعهدون باالنصياع إلى التعليمات األمنية خالل الرحلةالفلسطينية ممن ال توجد ضدهم ملفات
  7/8/2010الشرق االوسط، لندن، 

  
  في الذكرى األولى إلخالء عائالت فلسطينية المقدسي  الشيخ جراححيتظاهرة حاشدة في  .21

القدس، في الذكرى السنوية االولى إلخالء عائالت فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في : القدس
تظاهر المئات من نشطاء السالم الفلسطينيين واليهود واالجانب وهم يرددون الشعارات ويرفعون 
الالفتات الداعية إلعادة العائالت الفلسطينية الى منازلها والى وقف االستيطان اليهودي في الحي باعتباره 

  .يجعل من امكانية تطبيق حل الدولتين امرا مستحيال
  7/8/2010، األيام، رام اهللا

  
  علماء فلسطين تُحذر من اغتيال الشيخ رائد صالحهيئة  .22

 شددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إجراءاتها األمنية في منطقتي المسجد :QNA –القدس المحتلة 
 . نصرة للقدس ونوابها واألقصى الجمعة يوماألقصى والقدس أمس بعد إعالن هيئة علماء فلسطين يوم

هيئة في بيان لها عن قلقها إزاء تسارع الخطوات التي تقوم بها سلطات البت وفي سياق متصل أعر
االحتالل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه من اعتقال رموز القدس مثل الشيخ رائد صالح 
وتدمير بعض القرى بشكٍل كامٍل وإزالتها عن األرض في النقب، وإبعاد نخبة من نواب القدس وأبنائها 

 في حين . في سابقة لتفريغ المدينة من قياداتها ومنع العلماء من الدخول للقدس واألقصىعن مدينتهم
 بعد أن فشلت ، داخل السجن الشيخ رائد صالحمن مخططات االحتالل الرامية إلى اغتيالحذرت 

  .المحاوالت في اغتياله على متن أسطول الحرية
  7/8/2010العرب، الدوحة، 

  
   طفال287 فلسطيني بينهم 6700في سجونها ومعتقالتها  تعتقل "سرائيلإ": تقرير .23

 6700اكدت مصادر فلسطينية رسمية بان قوات االحتالل االسرائيلي تعتقل :  وليد عوض-رام اهللا 
اسير فلسطيني في سجونها ومعتقالتها في ظروف غير انسانية حيث يتعرضون لشتى انواع التعذيب 

 مدير دائرة االحصاء بوزارة االسرى والمحررين، عبد الناصر وقال .والحرمان من ابسط حقوق االنسان
 الف مواطن فلسطيني، بينهم 750، ما يزيد عن 1967ن قوات االحتالل اعتقلت منذ العام إفروانة، 

 الف حالة اعتقال سجلت منذ بدء 70عشرات االالف من االطفال والنساء، وان من بين هؤالء اكثر من 
 اسير موزعين 6700 الـن أواضاف فروانة في تقرير له ب .2000سبتمبر / ولانتفاضة االقصى في ايل
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على قرابة عشرين سجنا ومعتقال ومركز توقيف، تفتقر جميعها الى مقومات الحياة االساسية واالنسانية 
وبين ان من بين مجموع  .وتعرض االسرى لخطر الموت او االصابة بأمراض مختلفة وخطيرة

 اسرى من 6 معتقلين اداريين دون تهمة او محاكمة، و203 اسيرة، و36طفال، و  287االسرى، يوجد 
 نائبا، ومئات االسرى المرضى، وعشرات االسرى القابعين 12، و "مقاتل غير شرعي"غزة وفقا لقانون 

واشار الى ان الغالبية العظمى من االسرى هم من سكان  .في زنازين العزل االنفرادي منذ سنوات طويلة
 اسرى فقط هم من قطاع غزة ويشكلون 710ن أ، و%82.5فظات الضفة الغربية ويشكلون ما نسبته محا

، باالضافة لبضع عشرات %6.2من مجموع االسرى، فيما اسرى القدس والـداخل يشكلون % 10.6
  .من جنسيات عربية مختلفة

سيرا صدرت بحقهم  ا815من مجموع االسرى يقضون احكاما لفترات مختلفة، بينهم % 79ن أواوضح 
  . اسيرات5احكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة او لمرات عديدة بينهم 

  7/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

  من أطفال فلسطينيين دخلوا معتقالت إسرائيلية يشكون من اعتداءات جنسية % 16 .24
القوات ، أن س، خالل تقرير لها في صحيفة هآرتساكشفت الصحافية اإلسرائيلية، عميرا ه: تل أبيب

 طفل فلسطيني، وتقدمهم للمحاكمة العسكرية بتهمة إلقاء الحجارة 700 في السنة نحو  تحتجزاإلسرائيلية
% 14شكا في حين منهم من التعرض للتعذيب، % 97شكا قد و. على سيارات إسرائيلية أو على الجنود

  .بل المحققين االسرائيليين من قمنهم من تعرضهم العتداءات جنسية، أو لتهديد باالعتداء الجنسي
  7/8/2010الشرق االوسط، لندن، 

  
  تظاهرات منددة بجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية فلسطينيين بجروح في ثالثةإصابة  .25

 أمس بجروح وا أصيب فلسطينيين مواطنين3، أن رام اهللا من 7/8/2010 الغد، عمان، نشرت صحيفة
يجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات االحتالل العشرات بحاالت االختناق نتأصيب و

شارك قد و .اإلسرائيلي للمسيرة األسبوعية المناهضة للجدار واالستيطان في قرية بلعين غرب رام اهللا
، وعدد من الشباب من 48في المسيرة، وفد من الشباب المتطوعين من الضفة الغربية وفلسطينيي الـ
  .المغرب، إلى جانب العشرات من نشطاء سالم إسرائيليين ومتضامنين أجانب

في بيت قمعت قوات االحتالل أن  ،من فلسطين المحتلة 27/6/2010الشارقة، الخليج،وأضافت صحيفة 
وأفاد . ركين في مسيرتي المعصرة وأرطاس األسبوعيتين المناهضتين للجدار واالستيطانلحم المشا

الناطق اإلعالمي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم محمد بريجية، أن جنود 
   .االحتالل منعوا المتظاهرين من التقدم واعتدوا عليهم بالضرب

امس، بحاالت اختناق  أصيبوا  عشرات المواطنينأن، 7/8/2010األيام، رام اهللا، وأوردت صحيفة 
  .المناهضة للجداربالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات االحتالل لمسيرة نعلين األسبوعية 

  
  اعتداءات للمستوطنين على أمالك فلسطينية ومتضامنين أجانب .26

،  اتهموايت فوريك شرقي نابلسأهالي قرية ب، أن رام اهللا من 7/8/2010 الغد، عمان، نشرت صحيفة
غسان  وطلب .امس الجمعة المستوطنين بإشعال النار في مئات الدونمات الزراعية بأراضيهم في القرية

دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية من اللجنة الرباعية الدولية بوضع حد فوري 
  .وجدي العتداءات المستوطنين المتكررة بحق الفلسطينيين
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 وشهود اً فلسطينياً طبياًمصدرأن  ،من فلسطين المحتلة 27/6/2010الشارقة، الخليج،وأضافت صحيفة 
  أصيبا بجروح، أمس، في اعتداء عليهما ISMن ناشطين أجنبيين من حركة التضامن الدولية أفادوا أ

حماية وكان المتضامنان في المنطقة بغرض  .نفذه مستوطنون في منطقة البويرة شرق الخليل
  .الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، عندما تعرضا للهجوم

  
   لتسجيل المسافرين في معبر رفح لزيادة عدد الراغبين بالسفرقسماتنشئ " هيئة المعابر" .27

خصصت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية في غزة قسما خاصا بالتسجيل في معبر رفح البري : غزة
 أن عملية التسجيل هي حالة  الهيئةوأكدت .بين بالسفر من معبر رفح البريوذلك نظرا لزيادة عدد الراغ

استثنائية بسبب الضغط الكبير في عدد الراغبين بالسفر وبسبب العدد المحدود والمسموح به يوميا من 
معبر الذي أعيد ال مسافرا فقط عبر 450يشار إلى أن مصر تسمح يوميا بسفر إذ  .قبل الجانب المصري

  .مايو بعد اعتداء قوات االحتالل على أسطول الحرية/ ه بشكل جزئي نهاية شهر أيارافتتاح
  6/8/2010، قدس برس

  
   التركية"مرمرة" يزفون جماعيا على مجسم لسفينة غزة شابا من جنوب 250 .28

 شابا من 250شهدت مدينة رفح اقصى جنوب قطاع غزة حفل زفاف جماعيا لـ  :غزة ـ اشرف الهور
 التركية بحضور اسماعيل هنية رئيس "مرمرة"مته جمعية اسالمية على مجسم مثل سفينة المدينة، اقا

سفينة، ووضعت عليها اعالم الصممت منصة االحتفال الرئيسية على شكل واجهة قد و .الحكومة المقالة
تركية وفلسطينية، وصور للضحايا االتراك التسعة الذين سقطوا في الهجوم االسرائيلي، اضافة الى 

وكان اكثر االحداث  .صورة كبيرة للشيخ رائد صالح الذي كان على متن السفينة وصورة كبيرة لهنية
عالن زفاف ثالثة شبان اسرى في السجون االسرائيلية، حيث حضرت الى المكان ، إحفلالغرابة في 

  .العرائس، وحملن صورا لهؤالء االسرى، الذين بقيت على اتمام احكامهم عدة سنوات
  7/8/2010العربي، لندن، القدس 

  
   اليابانيين بإحياء ذكرى هيروشيما وناجازاكيأقرانهمأطفال غزة يتضامنون مع  .29

أضاء مئات األطفال الفلسطينيين في ميناء غزة فوانيس ورقية في ذكرى إلقاء الواليات المتحدة : غزة
ذلك في السادس من آب األمريكية قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما ونجازاكي في اليابان، و

  . حيث قتل وأصيب مئات اآلالف من اليابانيين1945عام ) أغسطس(
  6/8/2010، قدس برس

  
  لنشطاء الفلسطينيين خالل االنتفاضةامعقل  جنينعودة الشاشة الفضية الى  .30

 عاما في مؤشر على بداية 23عادت الشاشة الفضية الى جنين بعد توقف دام :محمد السعدي -جنين 
 لمدينة بالضفة الغربية كانت معقال للنشطاء المسلحين في أوج االنتفاضة الفلسطينية ضد االحتالل جديدة

 أعيد افتتاحها اخيرا ليل الخميس 1987وبعد اغالق سينما جنين وسط األجواء القاتمة لعام  .االسرائيلي
فيلم حكاية اسماعيل يروي ال إذ .وهو فيلم وثائقي كان حافزا على تجديدها) قلب جنين(بعرض فيلم 

 حين تصوروا خطأ أن البندقية اللعبة 2005الخطيب الذي قتل الجنود االسرائيليون ابنه بالرصاص عام 
تبرع االب المكلوم بأعضاء ابنه القتيل ، وفي لفتة غير مألوفة تنم عن التسامح. التي كان يلعب بها حقيقية

  .للمرضى االسرائيليين
  7/8/2010القدس العربي، لندن، 
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  العودة لالنتخابات مقابل عدم ترشيح حلفاء لحماسحول  مع االسالميين التحاورالرفاعي يرفض  .31

رفض رئيس الوزراء االردني سمير الرفاعي اقتراحا تقدم به نائبـه الـدكتور   : 'القدس العربي'عمان ـ  
فعهم للتراجـع   رجائي المعشر يقضي باقامة جلسة خاصة من الحوار مع رموز التيار االسالمي بهدف د             

عن قرارهم بمقاطعة االنتخابات مقابل االشتراط عليهم بان تخلو قائمتهم للمرشحين من حلفـاء حركـة                
  .حماس او المحسوبين عليها في الحركة االسالمية

ورفض الرفاعي هذا االقتراح جملة وتفصيال وابلغ نائبه بان الحكومة لن تحاول التـدخل فـي فـرض                  
تجيب بأي وقت الي شروط تحاول فرضها اي جهة، معتبرا ان اي حـوار              شروط على اي جهة ولن تس     

من اي نوع مع اي قوة سياسية في البالد قبل االنتخابات سيقود الى صفقات سياسية تمس مبدئيا بفكـرة                   
  .نزاهة االنتخابات

 وعلم ان المعشر استمع لموقف الرفاعي ولم يحاول تكرارها لكن قرار المطبخ الحكـومي بعـد اعـالن             
االسالميين مقاطعة االنتخابات هو ان الحكومة لن تستمع الي شروط وستكمل مسيرة االنتخابات سـواء               

  .شارك بها االسالميون او غيرهم او لم يشاركوا
وسبق للتيار االسالمي ان اعلن سبعة شروط لكي يتراجع عن المقاطعة من بينها اعادة النظـر بقـانون                  

 واغالق ملف جمعياتهم الخيرية ووقف المحاكمات لبعض مشايخهم في          االنتخاب وتقديم ضمانات بالنزاهة   
  .السياق وتنفيذ متطلبات حراك المعلمين بتأسيس نقابة لهم

 7/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   على قتلها الصحفي اللبناني أبورحال"إسرائيل" يدعو لمحاسبة "حماية الصحفيين"مركز  .32
يين األمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل بمقتل الصحافي اللبنـاني          طالب مركز حماية وحرية الصحف    : عمان

من جريدة األخبار عساف أبورحال الذي أصيب بقذيفة إسرائيلية استهدفته أثناء قيامه بواجبـه المهنـي                
خالل تغطيته لالشتباكات األخيرة التي دارت بين الجانبين اللبناني واإلسرائيلي فـي منطقـة العديـسة                

  .الحدودية
المركز على أهمية إعالن نتائج التحقيق لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة حتـى ال تعتقـد إسـرائيل                 وأكد  

  .وقواتها أنها فوق المساءلة والمحاسبة وأنها ستفلت من العقاب
  7/8/2010، الدستور، عمان

  
  "إسرائيل" المبادرة القطرية لمالحقة نتابع.. للمفاوضات المباشرةشروط ثالثة: اوغلواحسان  .33

أكد االمين العام لمنظمة المؤتمر االسالمي الدكتور احسان اوغلـو ان الـرفض        :العزب الطاهر -لقاهرةا
االسرائيلي للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق االنـسان فـي قـضية االعتـداءات                 

  االسرائيلية على اسطول الحرية،
وقال اوغلو في حوار مع الـشرق ان        . يال على ادانتها  انما يعكس جبنا اسرائيليا في مواجهة الحقيقة ودل       

مشيرا الى  . التهرب االسرائيلي لن يساعد اسرائيل على االفالت من االدانة الدولية لهذه الجريمة الشنيعة            
ان المنظمة نجحت في تبني المطالبة بمالحقة اسرائيل ومتابعة المبادرة التي كانت دولة قطـر اول مـن                  

وقال ان قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمـة اسـطول            . ع تلك االعتداءات  تبنى دعمها حين وقو   
 شروط ضرورية للمفاوضات المباشرة في ان تكون        3كما حدد اوغلو    " رصاصة طائشة "الحرية لن يكون  

وكشف اوغلو ان المنظمة بصدد بدء مشاورات مكثفـة         . ذات مغزى، وذات مرجعية وذات إطار زمني      
ووصف . لول التي يمكن للدول االسالمية ان تقوم بها النهاء الحرب في افغانستان           من اجل استشراف الح   

ـ      . ومن شأنه زعزعة االستقرار في المنطقـة      " التصعيد الخطير "العدوان االسرائيلي االخير على لبنان ب
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تقبل وقال إن توجيه االتهام باالبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر البشير له تداعيات سلبية علـى مـس                
  .السودان واستقراره

  7/8/2010، الشرق، الدوحة
  

   لزيارة وفد اتحاد البرلمانات اإلسالمية غزةشروطاًالسلطة حددت : مصر .34
أكدت القاهرة أن السلطة الفلسطينية وضعت شروطاً إلنجاح زيـارة وفـد اتحـاد البرلمانـات                : القاهرة

لة أنباء الشرق األوسط شبه الرسـمية عـن         ونقلت وكا  .اإلسالمية إلى غزة مروراً باألراضي المصرية     
الغرفـة األولـى فـي      (مصدر مصري لم تسمه القول إن وزارة الخارجية أبلغت رئيس مجلس الشعب             

السلطة الفلسطينية ترى أن الوقت المحدد إلتمام الزيارة غير مالئم          «المصري فتحي سرور بأن     ) البرلمان
  .شف عن هذه الشروط، غير أن المصدر لم يك»ووضعت شروطاً لنجاحها

وأوضحت الوكالة أن رئيس مجلس الشعب السوري محمود األبرش بوصفه رئيساً للدورة الطارئة التحاد              
البرلمانات اإلسالمية، طلب من سرور تسهيل إجراءات سفر وفد من رؤساء برلمانات الدول اإلسـالمية               

 فيـه بـرد وزارة الخارجيـة        إلى غزة عبر مصر، مضيفة ان سرور أرسل إلى األبرش خطاباً أحاطه           
  .المصرية، معرباً عن أمله بأن تتم الزيارة في أقرب وقت وفقاً للترتيبات مع السلطة الفلسطينية
  7/8/2010، الحياة، لندن

  
   الجوالن بتهم مفبركة إلرهابهممواطني تعتقل "إسرائيل": المعلم .35

فـوق القـانون    «بار اسرائيل نفـسها     حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم من ان اعت        : لندن، دمشق 
، معتبراً ان اعتقال سلطات االحتالل االسـرائيلي مـواطنين          »سيزيد الوضع في المنطقة سوءاً وتدهوراً     

  .السوريين في الجوالن المحتل» محاولة ارهاب«يرمي الى » تهم مفبركة«سوريين في مجدل شمس بـ 
  7/8/2010، الحياة، لندن

  
    "  الصواريخ"بسبب " حرف"القاهرة تنفي إغالق  .36

نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى، أمس، إغالق معبر رفح على الحـدود             : )أ، يو بي آي   .ب  .د  (
التأخير في  “وقال المصدر   . والعقبة  ” إيالت“بين مصر وقطاع غزة، على خلفية إطالق الصواريخ على          

فتح بعد صالة الجمعة، وذلـك لإلجـازة        طبيعي ألن المعبر من المعتاد أن أبوابه ت       ) الجمعة(فتح المعبر   
وأضاف المصدر األمنـي المـصري أن المعبـر          . ” الطبيعية لبعض العاملين وإلتاحة الفرصة للصالة     

وأشار إلى أن عدد من عبروا من خـالل المعبـر فـي             . ”سوف يفتح اليوم الجمعة بعد الصالة مباشرة      “
  .  ألف فلسطيني50ي بلغ حوالي  يوماً من العمل حتى الخميس الماض65االتجاهين خالل 

  7/8/2010، الخليج، الشارقة
    

   السنوية لجمع تبرعات للقدسالحملةإطالق : المغرب .37
في المغرب أنها ستطلق حملتها السنوية لجمع التبرعهات " بيت مال القدس الشريف"أعلنت وكالة : الرباط

وذكر خبر صحفي لبيت  .الجاري) أغسطس( آب 10لفائدة القدس الشريف لهذا العام يوم الثالثاء المقبل 
المال، أذاعته وسائل اإلعالم الرسمية في المغرب، أن المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف عبد 
الكبير العلوي المدغري سيعقد ندوة صحفية تخصص إلطالق الحملة السنوية لجمع التبرعات لفائدة 

  .1431 حلول شهر رمضان المبارك للعام ، وذلك بمناسبة2010القدس الشريف برسم سنة 
، ومراحل تقدم االنجاز في 2009وسيتم كذلك خالل هذه الندوة، تقديم حصيلة حملة جمع التبرعات لسنة 

  .2010المشاريع المبرمجة في القدس خالل العام الحالي 
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قدس الشريف كما يعرض عبد الكبير العلوي المدغري الخطوط العريضة برنامج عمل وكالة بيت مال ال
  .2011للعام 

  6/8/2010قدس برس، 
  

   يدعوان لبدء المفاوضات المباشرة البريطانيالوزراءرئيس أوباما و .38
علن البيت االبيض ان الرئيس باراك اوباما ورئيس الـوزراء البريطـاني ديفيـد     أ:وكاالت - واشنطن

ون والفلسطينيون الى المفاوضـات     كاميرون اكدا في محادثة هاتفية أمس رغبتهما في ان ينتقل االسرائيلي          
  ".في اقرب وقت ممكن"المباشرة 

7/8/2010، الشرق، الدوحة  
  

   بحر- بصواريخ بحر"إسرائيل" قرار تجميد تزويد رفعتاإلدارة األمريكية  .39
 بحـر  - بصواريخ بحـر "إسرائيل"قررت اإلدارة األمريكية رفع قرار تجميد تزويد  :وكاالت - واشنطن

وبعد انفراج العالقات قضت ادارة اوباما بمـنح        . شد والخالفات بين اوباما ونتنياهو    جمدت خالل فترة ال   
  ".2 بلوك-هاربون "  بحر جديدة من طراز - صواريخ بحر"إسرائيل"

7/8/2010، الشرق، الدوحة  
  

  ميتشل يعود إلى المنطقة لتحريك المفاوضات المباشرة :"عكاظ" .40
أن المبعوث األمريكي إلى الـشرق األوسـط        » عكاظ«لـأفصحت مصادر أمريكية    : فهيم الحامد  - جدة

جورج ميتشل سيشرع األسبوع الحالي في جولة شرق أوسطية، إلجـراء مباحثـات مـع المـسؤولين                 
  .الفلسطينيين واإلسرائيليين، تستمر أسبوعا بهدف إطالق المفاوضات المباشرة بين الطرفين

 الفلسطيني محمود عبـاس ورئـيس الـوزراء         وأشارت المصادر أن ميتشل سيعقد محادثات مع الرئيس       
  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكانت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون أعلنت أن االدارة األمريكية تريد أن ترى الجـانبين               
  .يجريان مباحثات مباشرة ويعمالن على حل جميع القضايا الصعبة العالقة بينهما

7/8/2010، عكاظ، جدة  
  

  ن من تنفيذ اتفاق التعاون الدفاعي مع لبنافرنسا "إسرائيل" منع من مستاؤون فرنسيون نواب .41
مس عن مبـادرة قـام بهـا        أكشفت  " األنباء المركزية "وكالة  ، أن   7/8/2010،  المستقبل، بيروت  ذكرت

الت  الفرنسية في مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين عبر إجراء إتصا         - أعضاء جمعية الصداقة اللبنانية   
فيما بينهم، أفضت إلى توجيه عضو اللجنة النائب جيرار بابت رسالة خطية إلى وزير الدفاع الفرنـسي                 
هيرفيه موران ضمنها سؤاالً عن مصير الوعد الذي قُطع للبنان قبيل زيارة رئيس الحكومة فرنسوا فيون                

 أرض،  -جيش بصواريخ جـو     لبيروت منذ قرابة سنة ونصف السنة لتزويد طائرات الهليكوبتر التابعة لل          
وأبـدى  . بحيث أعلن آنذاك أن فرنسا ستلبي طلب الجيش اللبناني وأنها وقعت إتفاقًا في هذا الخـصوص               

. بابت إستغرابه للتأخير في تلبية هذا الطلب حتى اليوم، متمنياً اإلعالن عن موعد التسليم إذا كان محدداً                
عن تقرير صحافي، استباقاً ألي اتـصال اسـرائيلي      " ةالمركزي"ويأتي التحرك الفرنسي، بحسب ما نقلت       

وقد أتت رسالة بابت على الـرغم مـن         . متوقع بالسلطات الفرنسية لقطع المساعدات عن الجيش اللبناني       
العطلة السياسية في فرنسا، وهي تتحول وفق اآللية الدستورية إستجوابا في حال لم يصر إلى الرد عليها                 

خرى، أوضح مصدر قريب من وزارة الدفاع الفرنسية في التقرير نفسه أن            من جهة أ  . ضمن مهلة محددة  
إتفاقاً فرنسياً ـ لبنانياً تم في هذا الشأن، ومن المستغرب أن تدخل على الخط دولة ثالثة لفرض شـروط   
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معينة، خصوصاً في ظل وجود ثقة فرنسية بالجيش اللبناني ووجهة إستخدام سالحه، وتاليـاً مـن غيـر        
واشارت أوسـاط   .  يحاول أي فريق اإليعاز إلى هذا الجيش في اي اتجاه يجب استعمال سالحه             الجائز أن 

وزارة الخارجية الفرنسية، بحسب التقرير، إلى أن إتفاقات تسليم األسلحة تخضع آلليـة محـددة بحيـث                 
. تؤلف لجنة وزارية من خمس وزارات تعكف على دراسة الملف ما يستلزم بعـض الوقـت النجـازه                 

ت االوساط التعليق على ما إذا كانت فرنسا ستخضع للضغوط اإلسرائيلية، مكتفية بتأكيـد ثقتهـا                ورفض
    .بلبنان

 بابـت ، أن  ميشال أبو نجم  نقالً عن مراسلهاباريسمن ، 7/8/2010، الشرق األوسط، لنـدن    وأضافت
د يندهش مما تقـوم     لم يع «باراك، إنه   إيهود  ، ردا على كالم     »الشرق األوسط « في اتصال هاتفي مع      قال

وفـي الـسياق   . »به إسرائيل أو تنوي القيام به ألن الحكومة اإلسرائيلية ترى أن كل شيء مسموح لهـا           
 -إسرائيليا في العالقات الفرنـسية      » تدخال«مما اعتبره   » استغرابه«عينه، أبدى مصدر دفاعي فرنسي      

  .يس وبيروتيتناول التعاون الدفاعي بين بار» سيادي«اللبنانية وفي موضوع 
  

   ليشمل فئات من جميع أنحاء العالميسعى "2أسطول الحرية " .42
إلى الرفع الفوري والكامل للحصار الجائر على قطـاع         " 2أسطول الحرية   "دعا تحالف   : QNA –غزة  

  .غزة، ورفع حظر السفر ورفع الحظر المفروض على الصادرات من غزة
إن وصول الكاتشاب والشوكوالتة والهيل إلى      "طينية أمس   وقال التحالف في بيان له بثته وسائل إعالم فلس        

مضيفا أن تخفيف إسـرائيل المزعـوم       ".. غزة ال يساعد الشعب الفلسطيني على إصالح اقتصاده المدمر        
كما أن  .. لحصار قطاع غزة حركة تجميلية بحتة تهدف فقط إلى تجنب االنتقادات لسياستها غير القانونية             

  .وح بها لدخول قطاع غزة ال يعالج القلق األساسي للشعب هناكتوسيع قائمة السلع المسم
وأكد التحالف على حرية التنقل، موضحا أن الحصار يحرم مئات اآلالف من الرجال والنساء واألطفـال                
الحق في السفر بحرية للرعاية الطبية وفرص التعليم أو حتى للم شملهم مع أفراد األسـرة فـي أجـزاء                    

  .لسطينية المحتلةأخرى من األراضي الف
وقال البيان إن تحالف أسطول الحرية خطط لتوسيع التحالف ليشمل مختلف الفئات في جميع أنحاء العالم                

  .التي ترغب في االنضمام إلى التحالف، وكذلك تكثيف الجهود وحشدها لألسطول الجديد
7/8/2010، العرب، الدوحة  

  
  عمار غزةإ مليون دوالر لدعم 50 بقيمة اً ليبياًتبرعتتلقى بموجبها  اتفاقيةتوقع " األونروا" .43

بعد غد في عمـان     ) األونروا( توقع وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين        : نادية سعد الدين   -عمان  
  . مليون دوالر لدعم إعادة إعمار قطاع غزة50اتفاقا، تتلقى بموجبه تبرعاً ليبياً بقيمة 

الة ستوقع االتفاق مع مؤسسة القذافي العالمية للجمعيـات الخيريـة   الوك"إن " األونروا"وقالت مصادر في  
والتنمية، بحضور المفوض العام لألونروا فيليبو غراندي والمدير التنفيذي للمؤسسة يوسف صوان، وذلك             

  ".بعد غد في مبنى الرئاسة العامة للوكالة في عمان
تي صاحبت تسيير المؤسسة لسفينة المساعدات      االتفاق يأتي تتويجا للمفاوضات ال    "أن  " الغد"وأضافت إلى   

، موضحة أن ليبيا أعلنت عن قيمة المساعدات خـالل القمـة            "اإلنسانية الليبية لكسر الحصار على غزة     
المؤسـسة تعتـزم تنفيـذ      "وأشارت إلـى أن     . الماضي) مارس( آذار   27العربية التي عقدت في سرت      

  ".لقطاع كدفعة أولى على وجه السرعة قبل حلول الشتاء مسكن جاهز في ا500مبادرتها المتعلقة بتوفير 
  7/8/2010، الغد، عمان
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  !! المسؤولية عن صواريخ سيناءحماسمصر إذ تحمل  .44
  ياسر الزعاترة 

بينما لم تجزم الدبلوماسية األردنية بهوية مطلقي الصواريخ التي سقط إحداها في مدينة العقبة وأسفر عن 
هرة مسيرتها بإنكار إطالق الصواريخ من سيناء مع أن ذلك كان واضحا منذ شهيد وجريح، فقد بدأت القا

البداية، ثم تطور األمر إلى االعتراف بذلك معطوفا على اتهام فصائل فلسطينية بالمسؤولية عن التنفيذ، 
  .التي ترددت في السياق" الجهاد العالمي"ورفض واستخفاف بحكاية مجموعات 

ة التي جرى ترويجها للعملية، فيما جاء تبنيها من الطرف المصري ليعطي تلك هي الرواية اإلسرائيلي
مزيدا من الشرعية التهام حماس وليمنح تل أبيب مزيدا من الذرائع للعدوان على قطاع غزة، أكان 
العدوان المتقطع كما هو الحال خالل األسابيع األخيرة، أم العدوان الشامل الذي يبقى واردا العتبارات 

  .اإلسرائيلي الحاسم لوجود كيان معاد يراكم السالح على حدود الدولة العبريةالرفض 
بعض الصحف المصرية لم تتوقف عند االتهام، بل زادت عليه وصالت إضافية من الهجوم بحق حركة 

ولم يتوقف األمر عند حماس، بل . حماس باتت األخيرة معتادة عليها تبعا لتكرارها بين الحين واآلخر
  . جماعة اإلخوان المسلمين المطاردة في الداخل ضمن الئحة المتهمين أيضاوقع حشر

صحيفة الجمهورية الرسمية في عدد األربعاء، وبعد نشرها الخبر اإلسرائيلي الذي يتهم حماس ذهب 
مصرة على اإلضرار بمصالح مصر رغم كل ما تقدمه لها القاهرة من ) حماس(مازالت : "تقول

تدخل عبر ) وآخرها الليبية(قوافل اإلغاثة .  يوما بصفة مستمرة65توح منذ معبر رفح مف. مساعدات
العريش إلى قطاع غزة، تستقبل حجاجهم ومعتمريهم، ورغم ذلك كله، يبدو أن حماس اعتادت على 

وفي ..". نكران الجميل لكونها خاضعة لفكر اإلخوان المسلمين التآمري الذي ال يهمه صالح األوطان 
نحن فراعنة مصريون من : " قالت صحيفة أخرى في افتتاحيتها موجهة الكالم لحركة حماساليوم التالي

  ".يرشنا بالماء نرشه بالدم
من جانب آخر ال يعتقد أن األردن قد فكر في اتهام حماس أو الجهاد مثال باستهدافه عبر إطالق صاروخ 

ل عسكري خارج األراضي نحو مدينة العقبة، والسبب بوضوح أن التنظيمين لم يمارسا أي عم
الفلسطينية، وإذا قيل إن الهدف كان إسرائيليا، فإن الخوف يتعلق باستفزاز الطرف المصري، حيث لم 

صحيح أن عددا من المجاهدين قد اعتقلوا في األراضي . يسبق أن فعلت حماس ذلك ضمن هذا اإلطار
ن بهدف العبور إلى األراضي ، لكن هؤالء كانوا يدخلو2000المصرية منذ انتفاضة األقصى عام 

 بهدف تجاوز معضلة السياج المحيط بالقطاع وتنفيذ عمليات في العمق 48الفلسطينية المحتلة عام 
  .اإلسرائيلي

  من الذي أطلق الصواريخ إذن؟
موضوع القاعدة وتفريعاتها يبقى واردا بقوة، لكن هذه المجموعات ال تنكر ما تفعل، بل تتبناه دون 

م إال إذا كان فشل العملية وقتل مسلم في العقبة مقابل أضرار مادية بسيطة في الطرف مواربة، الله
  .اإلسرائيلي هو الذي ساهم في عدم اإلعالن عن تبنيها، وهذا وارد من دون شك

هناك احتمال أن يكون المنفذون من بدو سيناء الذي دخلوا منذ سنوات في حرب مع النظام المصري، 
وهنا قد يكون التنفيذ ذاتيا، . ى قدرتهم على إزعاجه إذا واصل سياسته القمعية ضدهمويريدون التأكيد عل

أي بمبادرة ذاتية من المطلقين، وقد يكون بطلب وتمويل من قبل آخرين، سواء كانوا من تفريعات القاعدة 
من كل المحاور ذاتها، أم كانوا من أطراف ذات صلة باإليرانيين الذين يهمهم إثبات القدرة على اإلزعاج 

في حال وقع االعتداء عليهم بهذا الشكل أو ذاك، األمر الذي يثير أسئلة مشابهة بخصوص الهجوم الذي 
  .استهدف ناقلة النفط اليابانية في مضيق هرمز أيضا



  

  

 
 

  

            21 ص                                     1873:         العدد       7/8/2010السبت  :التاريخ

خالصة القول هي أن استهداف العدو الذي يسرق األرض وينتهك المقدسات ليس خطأ، على أن يكون 
زمان الصحيحين، فالجهاد من دون بوصلة صحيحة يضع الحب في طاحونة األعداء ذلك في المكان وال
  .بدل أن يفعل العكس

  7/8/2010، الدستور، عمان
  

  !؟)وإيران استتباعاً (ولبنانماذا ُيعد لغزة  .45
  عريب الرنتاوي

توظيف الهجوم الصاروخي المزدوج على : يبدو أن مصالح أطراف عدة، قد التقت عند نقطة واحدة
لعقبة وإيالت، إلسقاط عدة عصافير بحجر واحد، أو تعليق جملة رؤوس بحبل مشنقة واحدة، فكيف ا

  .ذلك
على خط التحقيق في حادثة العقبة " المخابرات الفلسطينية"نظيرتها " المخابرات اإلسرائيلية"أمس، أدخلت 

فلسطينية، األرجح  إيالت، وقد نشرت صحف تل أبيب معلومات منسوبة لمصادر أمنية ومخابراتية -
بأن رائد العطار الذي يوصف بأنه قائد كتائب ) تُقرأ تؤكد(أنها مسربة من مصادر أمنية إسرائيلية، تفيد 
التي نفذت عملية إطالق الصواريخ، وأنه فعل ذلك " الخلية"القسام في رفح، هو المسؤول شخصياً عن 

  .أحمد الجعبري:  في القطاعوقائدها المطلوب األشهر" كتائب القسام"بالضد من إرادة 
، فإن العطار حصل على موافقة رئيس المكتب "المصدر األمني الفلسطيني"ولكي يكتمل سيناريو 

السياسي لحركة حماس في دمشق، خالد مشعل، وأن رجال مخابرات إيرانيين كانوا في صورة العملية 
من " الشباب"في وصف خروج ، وبعد ذلك تمضي المصادر إياها )في دمشق طبعا(وغرفة عملياتها 

األنفاق وامتطائهم شاحنات يقودها مهربون مصرين إلى أن قارفوا فعلتهم، حيث البحث ما زال جارياً 
  .عنهم

ال ندري ماذا ستقول الجهات الفلسطينية في هذه المعلومات، وما إن كانت شريكة فعلية في تسريب مثل 
ديختر، ونأمل أن يكون لها كلمتها في هذا السجال، حتى هذه التقارير أم أنها استخدمت لغايات في نفس 

ال تصبح جزءا من لعبة أكبر، توظف فيها من دون أن يكون لها رأي أو أثر في تقرير وجهتها أو تحديد 
  .أهدافها

، الذي تحدثنا عنه قبل عدة أيام، اليوم "العناصر غير المنضبطة"إذن، أمام تطوير أو تنويع على سيناريو 
رأس "غير المنضبطين لقيادة غزة العسكرية والسياسية، هم أدوات ومنفذين صغار لتعليمات "ا أن يقال لن

  .في دمشق وطهران، من خالد مشعل إلى رموز الحرس والمخابرات اإليرانية" محور الشر
وال بأس إن انضم ( اإلسرائيلي -واستتباعاً، فإن من المنطقي أن يكون الرد بالعمل المنسق المصري 

في المنطقة، والتي ال تستهدف إسرائيل وحدها، بل " بؤرة اإلرهاب"والسلطة الفلسطينية، ضد ) ألردنا
وتتهدد األمن المصري واألردني سواء بسواء، وتملي على عباس وسلطته العمل بكل جهد وتنسيق من 

  .إلى مناطق السلطة" الزحف اإليراني"أجل وقف 
يلحظ أنها حاولت الزج باألردن في المسألة برمتها، حتى أنها والقارئ لتقارير صحف األمس العبرية، 

حاولت توظيف تصريح لناطق أردني في غير محله، قال فيه أن لدى األردن معلومات عن مكان انطالق 
أو (الصواريخ والجهة التي يمكن أن تكون وراءها، إذ مباشرة قرأ المصدر األمني الفلسطيني 

 -رية هذا التصريح كما لو أنها لغزة وحماس وقبوال بالرواية المصرية أو الصحيفة العب) اإلسرائيلي
  .اإلسرائيلية، علماً بأن صحافة األردن والناطقين باسمه لم يأتوا على ذكر شيء مماثل

المصرية شنّت هجوماً " الصحف القومية"عميقا في هذا السيناريو، فـ" التورط المصري"في المقابل، يبدو 
" باسم الفراعنة الجدد، ورثة الفراعنة القدامى"وبأقذع األلفاظ وأبشعها، وهي من هدد عنيفا على حماس، 

، في أبشع استعراض "ورشه بالدم إن هو فكر برشها بالماء"بسحق من يتطاول على أمن مصر 
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للعضالت على القطاع المجوع والمحاصر، وبلغة لم نألفها من القاهرة منذ أربعين عاما، أو ضد أي 
  ؟،" حرزعدو م"

يتزامن هذه التوظيف السياسي الخطير لحادثتي العقبة وإيالت، مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق ضد 
، فإسرائيل بدأت تتحدث عن سقوط لبنان في قبضة "اشتباك العديسة"لبنان وجيشه وحكومته، على خلفية 

  .شاكلته وصورتهالجيش اللبناني، أي جعله امتدادا لحزب اهللا على " حزبلة"محور الشر، وعن 
كما يتزامن هذا التوظيف السياسي مع عملية أوسع نطاقا تجري في إسرائيل، وهدفها إعداد المسرح جيدا 
لعملية عسكرية قد تقوم بها إسرائيل ضد لبنان وغزة أو حتى ضد إيران، ولعل التحذير الذي أطلقه 

بالدهم في حرب " توريط"سرائيل بـضباط متقاعدون من أجهزة االستخبارات األمريكية من مغبة قيام إ
الذي تسعى إسرائيل في بنائه، وتوظف " السيناريو"ال ترغب بها ضد إيران، هو آخر دليل على طبيعة 

  .كل حادثة مهما صغر شأنها، لخدمة هذا الغرض
حزبه اهللا وتحميله وزر " شيطنة"لإلمعان في " سيناريو العناصر غير المنضبة"في لبنان يجري توظيف 

، والنتيجة المترتبة "سيناريو العناصر غير المنضبطة"يمة اغتيال الحريري، وفي غزة تعاد صياغة جر
على كال السيناريوهين هي إدانة حماس وسوريا وحزب اهللا، وإلى حد ما، سوريا، وبقية القصة 

  .معروفة) المسلسل(
  7/8/2010، الدستور، عمان

  
  ..!!فقدتموناوإال .. فاوضونا .46

  حيمحمود الرم 
من المعروف عن الكيان الغاصب استعالئه على كافة األعراف والمبادئ اإلنسانية والقانونية وكافة 
المواثيق الدولية، وذلك ألن دولة الكيان الصهيوني هي االبنة المدللة للغرب، ال سيما الواليات األمريكية 

، فالمصالح مشتركة ووجود أي بزعمائها المتعاقبين مع تساوق األمم المتحدة وما يسمى بمجلس األمن
ولكن مع كل هذه القوى الداعمة للكيان ومع كل . طرف من هذه األطراف مرتبط بوجود الطرف اآلخر

جبروت الواليات األمريكية، إال أننا نشهد في هذه األيام هرولة واستخداماً للعصا دون الجزرة نحو 
 المفاوضات يكون عادة هو الطرف المفاوضات مع الطرف الفلسطيني، بطبيعة الحال من يطلب

األضعف، إال أن األمر هنا قد اكتسب بعض الخواص اإلضافية التي غيرت هذه الفرضية، فالطرف 
" هو من يصر على المفاوضات ويجبر الطرف الضعيف" الجانب الصهيوأمريكي" القوي بالمعنى المادي 

وان الذي وصل إليه المفاوض الفلسطيني عليها، وذلك يعود لمستوى اله" المفاوض الفلسطيني المسكين
  .فأمسى يستخدم مطية يمتطى حسب المصالح الصهيونية واألمريكية وبالطريقة التي يريد

التساؤل المطروح هو أن الكيان الغاصب قادر في الوقت الراهن على أن يعطي الطرف الفلسطيني ما 
د على غرار االنسحاب األحادي تحت بالحدود التي يحدد والصالحيات التي يري" دولة " يريد من 

ضربات المقاومة من قطاع غزة الصامد، فلماذا يسعى إلى المفاوضات ويصر على اللقاءات المباشرة مع 
الطرف الفلسطيني، ويسخر لذلك كل الدعم الدولي والعربي، فال بد أن هناك أهدافاً للكيان غير تلك 

  .صراع في المنطقةاألهداف التي يظهرها لإلعالم من إيجاد حل لل
  :على صعيد الكيان الصهيوني فهناك أهداف متعددة من هذه الهرولة نحو المفاوضات منها

 إن الكيان الصهيوني في هذه األيام يعيش مآزق متعددة على الصعيد المحلي والدولي، قد تراكمت –أوالً 
هو يعاني من أثار الفشل عليه بعد حرب الفرقان في غزة المنتصرة، فعلى الصعيد المحلي للكيان ف

العسكري الذي تكبده في غزة خصوصا أنه يأتي بعد ذات الفشل الذي تجرعه أمام المقاومة اللبنانية، كما 
أنه يعيش أزمة فشل الحصار على قطاع غزة وفشله في إعادة الجندي األسير بعد أربع سنوات من 

يد الدولي يواجه الكيان قرب قطيعة دولية بعد األسر إضافة إلى الكثير من األزمات الداخلية، وعلى الصع
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فضيحة اغتيال القائد القسامي الشهيد المبحوح، والحصار الذي ضرب على قياداته من دخول بعض 
الدول األوروبية، إضافة إلى مجزر أسطول الحرية وما ينتظره من لجنة تحقيق دولية التي إذا ما كتب 

ة لالحتالل، كما أن بعض األصوات األوروبية المناهضة لها أن ترى النور فستكون النتيجة إدان
للسياسات الصهيونية ومطالبتها باالنفتاح على حركة حماس بدأت باالرتفاع، فالكيان يريد من المفاوضات 
أن يقول للعالم أن مسيرة السالم مستمرة والصراع في طريقة إلى الزوال فهو بذلك يستجدي تخفيف 

  .الثمن البخس المسمى مفاوضات الضغط الواقع عليه بذلك 
 يقوم الكيان الغاصب في هذه األيام بجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ال سيما -ثانياً

التهويد المتسارع لبيت المقدس وطرد سكانه واالستيالء على أمالك المقدسيين بالقوة وليست قضية 
 الشهر الثاني من االعتصام في مكاتب الصليب النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد الذين يخوضون

األحمر  ببعيدة عن هذا الواقع، إضافة إلى القصف المستمر لمنازل المواطنين في غزة واالغتياالت 
المتالحقة وحمالت االعتقال المسعورة وتجريف األراضي واالستمرار ببناء جدار الفصل العنصري، 

يمكن حصرها في سطور، فالكيان يريد بالمفاوضات إبعاد وكوارث االحتالل  بحق فلسطين كبيرة ال 
األنظار عن حقيقة هذه الجرائم وتغطيتها بغربال المفاوضات المباشرة ليصبح الحديث عن المفاوضات 
ونتائجها هو القضية الفلسطينية بعيداً عن كل ما لحق وما سيلحق بالشعب الفلسطيني نتيجة لهذه 

  .المفاوضات
المتطرف فلكل جزء " اإلسرائيلي " م أن حكومة الكيان المحتل تجمع متناقضات اليمين  من المعلو-ثالثاً

من هذه الحكومة طريقته في الصراع مع الفلسطينيين، فمنهم من يريد إبادة الشعب الفلسطيني ومنهم من 
ى يريد هدم المسجد األقصى ومنهم من يدعو إلى ترحيل الشعب الفلسطيني وإيجاد الوطن البديل عل

المختار، إضافة إلى " اليهودي" حساب األردن ومنهم من يرى في فلسطين أرض الميعاد ووطن الشعب 
وجود المعارضة خارج هذه الحكومة التي تعيب على نتنياهو سوء إدارته السياسية لملف التسوية وتعد 

الحكومة، فهو عليه إخفاقاته، فنتنياهو يحاول أن يرضي جميع هذه األطراف ليظل متربعا على عرش 
يهود القدس ويستمر في االستيطان ويدعم القرارات العسكرية التي تنص على ترحيل الشعب الفلسطيني 
ويسمح باالقتحامات المتتالية للمسجد األقصى وهاهو يسير في طريق المفاوضات من أجل المفاوضات 

  .متداعية فهو بذلك يحصل على رضا األحزاب الصهيونية ويضمن إطالة عمر حكومته ال
هذا باإلضافة إلى الكثير من األهداف التي ستظهر تباعاً فبنو إسرائيل ال يؤمن مكرهم وهذا ما ُأخبرنا به 
منذ فجر اإلسالم، أما عن األهداف التي ينتظر أن يجنيها أوباما ومن دار في فلكه من مجلس األمن 

  : المصالح الشخصية واألمم المتحدة فليست بعيدة عن المصالح الصهيونية إضافة إلى
 من المعلوم أن أوباما يعيش مأزق الفشل لبرنامجه الذي انتخب بناء عليه، فهو يدعي التغيير إال –أوالً 

أنه لم يحدث جديداً في السياسات األمريكية الداخلية والخارجية، فهو لم يستطع إنقاذ بالده من األزمة 
ث تقدم في الحروب التي يخوضها في العراق وأفغانستان االقتصادية لغاية اآلن كما أنه لم يستطع إحدا

بل يزداد وضعه سوءاً يوما بعد يوم، كما أنه مقبل على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فالرجل 
يبحث عن مادة دعائية يذهب بها إلى جمهوره كانجاز يحارب به استطالعات الرأي التي تنذر بهزيمة أو 

 كحد أدنى، فلم يجد أوباما هدفا سهالً سريع الحصاد من أن يزجي برسالة انخفاض في مستوى تمثيله
يجبره فيها على " تطمينات" تحمل ستة عشر تهديداً إلى الرئيس الفلسطيني سميت زوراً وبهتانا برسالة 

العودة إلى المفاوضات وبدون أي شروط فال وقف لالستيطان وال تحديد للمرجعيات وال تقدم ال في 
  .ال الحدود فالمفاوضات بالنسبة إليه جسراً لعبور االنتخابات ال غيراألمن و

 تعتبر المفاوضات مخرجاً لألمم المتحدة ومجلس األمن الذي أمسى مجبراً على الخروج عن –ثانياً 
الصمت المريب بعد دخول أطراف قوية سياسياً واقتصادياً على خط الخالف مع الكيان، كدولة تركيا 

 أردوغان الذي نكن له كل االحترام والتقدير، فأصبح من الصعب غض الطرف كما كان برئيس وزرائها
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يفعل بالشعب الفلسطيني المغلوب على أمره، فالواقع  يستدعي حقن تخدير لكل الضغوط على هذه 
  .األطراف تتمثل بمفاوضات مراثونية مع المفاوض الفلسطيني

راف آنفة الذكر هو اإلبقاء على الوضع الفلسطيني بحاله وأخيراً قد يعتبر الهدف المشترك بين كل األط
السيء من االنقسام  والتفكك، فالرئيس الفلسطيني ال يملك سوى خيارين للخروج من المأزق الذي حشر 
نفسه بداخله وهو إما العودة إلى الشعب الفلسطيني وذلك عن طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية، أو 

اوضات وربما يكون في إجبار الرئيس على المفاوضات ملهاة له عن المصالحة تحقيق تقدم في مسار المف
الفلسطينية وهذا األمر الذي ينجح به الكيان بدعم الغرب حتى اآلن ولكن يجب التذكير في هذا الصدد 

  :بعدة أمور لعلها تكون عبرة 
رجوا مرفوعي الرأس  قبيل انتفاضة األقصى كان أبناء المقاومة داخل سجون السلطة حيث خ-أوالً

ومنهم تصدر العمل المقاوم ليلقى ربه شهيداً وكتب اسمه بمداد العز على جبين األرض المقدسة، ومنهم 
من كان قد حكم أحكاما عسكرية ظالمة كالمجاهد الشهيد محمود أبو هنود الذي حكم باثني عشر عاما 

 الذي يضم اآلن مجاهدي -نيد التي دكت سجن ج" 16أف " حينها حيث خرج من سجنه بفعل طائرات
 كما كانت ذات الطائرات قد دكت -المقاومة المختطفين ال لذنب اقترفوه إال أنهم عشقوا تراب فلسطين

 ليخرج حينها أبو هنود يحمل مصحفه من وسط الركام -مراكز السلطة الفلسطينية في مدن وطننا الحبيب
  .ويعود إلى صفوف المجاهدين ويلقى ربه شهيداً

 عندما تسلم الرئيس عباس رئاسة الوزراء في زمن الرئيس الراحل أبو عمار ذهب إلى القاهرة –ياً ثان
ليفاوض الفصائل الفلسطينية للتهدئة من أجل أن يأخذ فرصته للعمل السياسي وأعطي تلك الفرصة، وما 

كيان وما زال أمامك زلنا نقول له وهو رئيسا للسلطة اليوم أن الشعب الفلسطيني أولى بالمفاوضات من ال
 - لتقصف مقرات السلطة من جديد " اإلسرائيلية" الوقت فسارع إلى شعبك قبل أن تعود الطائرات 

بطبيعة الحال ال نأمل ذلك ولن يكون شعورنا إال الحزن والمرارة إذا ما عادت األمور إلى سابق عهدها، 
لقى نفس المصير الذي لقيه سلفك ولكن  الكيان لن يعطيك شيء وستدور معه في حلقة مفرغة أو ست

  .الزعيم الراحل أبو عمار
مما تقدم يستنتج أن المفاوض الفلسطيني وضع نفسه في موضع ال يحسد عليه فقد أمسى أداة تستخدم 
لتحقيق المصالح الغربية والصهيونية، الن الكيان الغاصب يريد مفاوضات عدم النجاح وعدم الفشل في 

اف سيعود المفاوض الفلسطيني بخفي حنين يستجدي الشعب الفلسطيني، واأليام آن واحد، وفي نهاية المط
  .حبلى وستلد يوما ما والكيان ال يريد إال مفاوضات من أجل المفاوضات

  6/8/2010 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  'المقدسة 'اللبنانيةاالشجار  .47
  عبد الباري عطوان

تستحق ان تسفك بسببها ' شجرة مقدسة'قتالعها ليست الشجرة التي اصرت الدورية االسرائيلية على ا
التي هيمنت على ' سقوط ثقافة الخوف'دماء جنديين لبنانيين وصحافي، ولكنها تشكل تطورا جديدا عنوانه 

  .المنطقة طوال الثالثين عاما الماضية على االقل
وانتهكت اجواء في اسرائيل اقتلعت اشجارا كثيرة في الماضي، واغارت على مدن، ومراكز تدريب، 

العمق العربي، واحتلت اراضي واقامت مناطق عازلة، واحزمة امنية، وهي مطمئنة الى انعدام اي رد 
فعل عربي حقيقي لتفوقها العسكري الكبير، وذراعها الضاربة القوية، وفوق كل هذا وذاك نجاحها في 

  .اداتهاارهاب االنظمة الرسمية العربية، وبث حالة من الرعب في اوساط قي
الصورة تتغير بسرعة، لتراجع دور االنظمة امام ظهور العبين جدد في المنطقة، بدأوا يقلبون 

' حماس'المعادالت، ويحطمون ثقافة الخوف، فهناك المقاومة في العراق، وطالبان في افغانستان، و
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في لبنان، ' ب اهللاحز'في اكثر من بلد وفوق هذا وذاك ' القاعدة'في قطاع غزة، و' الجهاد االسالمي'و
  .وجنوبه على وجه التحديد

ولبنان ' حزب اهللا'و' حماس'فعندما يحذر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء االسرائيلي من استهتار حركة 
بعزيمة اسرائيل، في اشارة الى اطالق صواريخ على ميناء ايالت عبر سيناء، واالشتباكات االخيرة بين 

بعة للجيش اللبناني على الحدود، فانه يضع اصبعه على الجرح االسرائيلي القوات االسرائيلية ووحدة تا
النازف ماديا ومعنويا، وهو سقوط هيبة اسرائيل، وفقدانها لعنصر التخويف او الترهيب، الذي وظفته 

  .بدقة متناهية، وفاعلية كبرى في تركيع االنظمة الرسمية العربية واذاللها
يتنامى حاليا في المنطقة، خاصة في لبنان، ولم تعد يد اسرائيل ' ازن رعبتو'نتنياهو بات يدرك جيدا ان 

طليقة للضرب دون عقاب، او تحمل تبعات ذلك، وهذا ما يفسر حالة االرتباك السائدة حاليا في اوساط 
  .النخبة الحاكمة في تل ابيب

اومة ومقاوال بالباطن لتأمين فالجيش اللبناني الذي طالما راهنت عليه امريكا واسرائيل ان يكون ندا للمق
الدولية كسر هذه القاعدة في االسبوع ' اليونيفيل'الحدود االسرائيلية الشمالية جنبا الى جنب مع قوات 

الماضي، وكشف بقوة عن معدنه الوطني االصيل، عندما لم تتورع احدى وحداته عن التصدي للقوة 
  ة شهداء احدهماالسرائيلية التي حاولت انتهاك الحدود، وقدم ثالث

مسيحي واآلخر مسلم، عالوة على صحافي، وجرح صحافي آخر، مما يؤكد مجددا فشل هذا الرهان 
  .وسقوطه
* * *  

التناقض المفترض بين الجيش اللبناني وحزب اهللا يتآكل بسرعة، ويكشف عن تكامل، وربما تبادل ادوار 
ية، وفي معزل عن فساد النخبة السياسية ايضا، مع بروز هويته الوطنية، بعيدا عن التقسيمات الطائف

  .اللبنانية وصراعاتها المستمرة
هناك نظرية تروج لها بعض الصحف العبرية تقول بأن وحدة متعاطفة او مخترقة من حزب اهللا هي 
التي بادرت باطالق النار على الدورية االسرائيلية بقرار شخص من قائدها، ولكن هذا التشكيك في 

بناني ال يجد من يشتريه، واال لماذا تناشد الحكومة االسرائيلية كال من فرنسا وامريكا وطنية الجيش الل
بوقف تسليح هذا الجيش وتمويله، بعد ان تيقنت بانه ال يمكن ان يكون وكيال لها في لبنان مثلما كانت 

  .تأمل ويأمل حلفاؤها في بعض االوساط اللبنانية
 يوما ضد المقاومة االسالمية في 33ستمرت اكثر من  خاضت اسرائيل حربا ا2006في صيف عام 

جنوب لبنان بسبب اسر جنديين بينما خسرت جنراال كبيرا في المواجهة االخيرة مع الجيش اللبناني ولم 
  .تحرك ساكنا، ولجأت الى التهدئة والشكوى الى مجلس االمن الدولي

رك جيدا ان اي انفجار عسكري في جنوب اسرائيل خائفة، بل مرعوبة، من المواجهة المقبلة، النها تد
لبنان سيؤدي الى حرب اوسع نطاقا، بقدرات تدميرية عالية في الجانبين، اي انها لن تكون نزهة، وربما 

  .'القبة الحديدية'يدفع العمق االسرائيلي ثمنا باهظا، حيث من المشكوك ان تحميه 
 نزع الشرعية عنها في الغرب والعالم بشكل ولعل ما يخيف اسرائيل اكثر حاليا هو اتساع نطاق حمالت

عام منذ صدور تقرير غولدستون عن جرائم الحرب في قطاع غزة، وارتكابها مجزرة سفن الحرية في 
فقد باتت في نظر الكثيرين من اقرب حلفائها دولة مارقة تشكل عبئا امنيا . عرض البحر المتوسط

يرون رئيس وزراء بريطانيا اتهمها بتحويل قطاع غزة واخالقيا على عاتق حلفائها، حتى ان ديفيد كام
الى معسكر اعتقال بسبب حصارها المستمر منذ اربع سنوات، وهو ما دفع شمعون بيريس رئيس 

  .اسرائيل الى اتهام بريطانيا وبعض سياسييها بمعاداة السامية
* * *  
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دينها، والقرار الظني المتوقع المنطقة العربية تقف اآلن على حافة الحرب، ولبنان قد يكون احد ميا
بالتورط في عملية اغتيال المرحوم رفيق ' حزب اهللا'صدوره عن المحكمة الدولية واتهام بعض عناصر 

  .الذي تنتظره اسرائيل وامريكا' المفجر'الحريري قد يكون 
ارها بتبرئة المحكمة مسيسة، وقراراتها موجهة وفق االهداف االمريكية واالسرائيلية، واالستناد الى قر

  .سورية الثبات موضوعيتها وعدالتها، يثبت من وجهة نظرنا عكس ذلك تماما
نشرح اكثر ونقول انه عندما كانت سورية مستهدفة امريكيا واسرائيليا جرى توظيف المحكمة الخراج 
 قواتها بشكل مهين من لبنان، واجبارها على العودة الى المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل عبر

تركيا، ووقف تعاونها مع المقاومة العراقية، واغالق حدودها في وجه المتطوعين السلفيين المتسللين 
  .واخيرا اجبارها على مثول بعض قياداتها االمنية امام المحققين في فيينا' القاعدة'عبرها لالنضمام الى 

* * *  
لتجنب المواجهة في وقت يعانون السوريون انحنوا امام عاصفة المحكمة، ورضخوا مكرهين لشروطها، 

حصارا عربيا ودوليا، وتهديدات أمريكية واضحة بتغيير النظام، وتكرار تجربة الحرب في العراق 
فعندما انحسرت العاصفة االمريكية، انسحبت سورية من . وحققت مناوراتهم نجاحا كبيرا في هذا الصدد

بر بوابة حزب اهللا، وقوضت تحالف الرابع عشر المفاوضات غير المباشرة، واعادت نفوذها الى لبنان ع
من آذار الذي كان يشهر لها سيف العداء، وها هو السيد وليد جنبالط يزور دمشق اكثر من زيارته 

  .اما السيد سعد الحريري فيتغنى بعالقاته الخاصة والمتميزة مع الرئيس السوري بشار االسد. لبيروت
وتجريمه من خالل ' شيطنته'محكمة الدولية، ولذلك ال بد من حزب اهللا حل محل سورية كهدف جديد لل

ورفضه تسليم اي من عناصره قد يؤدي الى لجوء . قرار دولي بإلصاق تهمة االرهاب واالغتيال به
المحكمة الدولية الى مجلس االمن الستصدار قرار ضد حزب اهللا، االمر الذي قد يعطي الضوء االخضر 

  .وبعض العرب لغزو لبنان مجدداالسرائيل وبدعم من امريكا 
اسرائيل ال تتحمل امارة اسالمية في قطاع غزة في الجنوب، بزعامة حركة حماس، مرشحة للتوسع 

 الف صاروخ 40وامتالك اسباب القوة لتصعيد المقاومة، واخرى في الشمال بقيادة حزب اهللا الذي يمتلك 
  .في ترسانته من مختلف االوزان واالحجام

باشعال فتيل الحرب أمال في الخروج من مأزقها الراهن، واستعادة هيبتها ' انتحار'ى عملية وقد تقدم عل
  .المنهارة

 ثبت خطؤها، وربما يأتي هذا الخطأ مضاعفا في 2006يوليو عام /الحسابات االسرائيلية في حرب تموز
اللبنانيين في جبهة حال شن اي عدوان جديد على لبنان، الن المواجهة قد تتم مع النسبة االكبر من 

  .موحدة من الجيش والمقاومة معا
ثقافة الخوف سقطت وتناثرت اشالؤها، واذا بقي لها وجود ففي نفوس بعض االنظمة العربية المتواطئة 

ومن . اصال مع اي عدوان اسرائيلي للقضاء على ثقافة المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وافغانستان
ت االكثر خوفا من الحروب، بعد ان كانت من اكثر المتحمسين لها، والفضل في المفارقة ان اسرائيل بات

ذلك كله يعود الى عودة الكرامة متجسدة في المقاومة والتمرد على االذالل االمريكي االسرائيلي 
  .والرسمي العربي ايضا

 7/8/2010، القدس العربي، لندن
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            27 ص                                     1873:         العدد       7/8/2010السبت  :التاريخ

  
  :كاريكاتير .48

  

    
  5/8/2010 الراي، عمان،                                                               


