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  تة وعباس ليست لديه أوراق تفاوضقاالمفاوضات المباشرة مثل خيال الم: مرزوق موسى أبو .1

 موسى . بهذه العبارة استهل د"حلم الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية يتبخر من بين أيدينا: "سنية محمود
 قال فيه إن المفاوضات المباشرة بين السلطة الذي رية المصالشروقصحيفة مرزوق حواره مع  أبو

 ال تخدم إال المصالح "إال خيال مقاتة" هي ما "إسرائيل"الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس و
 خطوة للمفاوضات المباشرة لتنفيذ هين المفاوضات غير المباشرة  واعتبر أ.األمريكية الصهيونية

نعتبر المفاوضات حاجة أمريكية  ": القدس مضيفافي الفلسطينيجود  للقضاء على الوإسرائيليمخطط 
 سيحققها العدو من خالل هذه المفاوضات أهدافاوإسرائيلية ولكنها ليست حاجة فلسطينية بمعنى أن هناك 

 المطلق فى حين يتصور العالم أن عملية السالم جارية في شيءأما األهداف الفلسطينية لن يتحقق منها 
سبيل للتقدم نحو  مشيراً إلى أنه ال ."الجانب اآلخر يتم طرد السكان من منازلهم وأراضيهمولكن على 
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 تريد الوصول إلى اإلسرائيلي الداخل في، خصوصا أن هناك إطرافا عالميالسالم إال من خالل ضغط 
للسالم  حتى ال يتمدد المعسكر المناوئ "إسرائيل"سالم ويجب دعم موقفها من خالل تشديد الضغط على 

 بإقامة الدولة الفلسطينيمرزوق عن خوفه من تبخر الحلم  أعرب أبومن جهة أخرى، و .بين اإلسرائيليين
 وعاصمتها القدس وأن يصبح الهدف هو وجود 76 الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود عام في

القول إن الرئيس  الوقت الراهن بفيمرزوق موقفه الرافض للمفاوضات  ويبرر أبو .مفاوضات بال نهاية
 فميزانية سلطته تأتى من أمريكا وقوات أمنه ، أوراق ليضع شروطاًأيعباس يذهب للتفاوض وليس لديه 

 والمقاومة مجمدة والضغوط عليه مستمرة من اإلسرائيليين واألمريكيين، أما أمريكييديرها جنرال 
 ستسقط بمجرد أن يجلس المفاوض الشروط المتعلقة بتجميد االستيطان وإرسال ضمانات أمريكية فكلها

 ال الذي على مائدة التفاوض، وعباس لن يأخذ من اإلدارة األمريكية غير الكالم المعسول الفلسطيني
ن يعتمد على نفسه وشعبه ويبحث عن أوراق ضغط حقيقية قبل أ الفلسطينيمعنى له، لذلك على الجانب 

 منها %48ل وأراضى الضفة تبخرت ونفقد أكثر من  المستقبفينفقد أوراقنا وقوتنا وأرضنا ونصحو "أن 
   ."أو تفرض علينا حلول بأن نأخذ الضفة ونديرها إدارة محلية

 فياإلخوة  "مرزوق إن يقول أبو،  وحركة فتح حماسالمصالحة المعطلة بين حركةأما على صعيد 
 هذا الجهد فيتمر  بذلت فيه الجهد األكبر وتريد أن تسالتيمصر يعتبرون ملف المصالحة ملف مصر 

 جهود عربية للمصالحة فإن بأي المعلن المصريوعلى الرغم من الترحيب .  بالمصالحةتنتهيإلى أن 
 على األرض يجب أن يعود إليها وال يجب أن يشاركها أحد فيه حسبما ي تحرك حقيقيالقاهرة ترى أ

 ي حماس تبحث عن دور تركوعما إذا كانت ." جهود فهو مجرد كالمي بأي الترحيب العلنيترى أما ف
 داود أوغلو يمرزوق إن لقاء خالد مشعل مع وزير الخارجية الترك  قال أبو،إلنجاز المصالحة مع فتح

اهللا جول تركز جزء منه على   دمشق سبقه لقاء قمة جمع الرئيس مبارك مع الرئيس عبديمؤخرا ف
  .هدف إلى مصلحة فلسطينيةالمصالحة ودور تركيا فيها وهو دور مرحب به ونعتبره إضافة وي

نحن ال نعيش مرحلة هدنة مع  ":، قال أبو مرزوق"إسرائيل" مواجهة ي فحماسستراتيجية وبما يتعلق با
 غزة ي لبرنامجنا هو المقاومة وترتيب أوراقنا فيالعدو وندير برامجنا على قاعدة أن العمود الفقر

 قبل الحرب على اإلسرائيلي التعامل مع العدو وأشار إلى أن ."والضفة الغربية على أساس هذه القاعدة
 لم يختلف عنه بعدها حيث تواصل الحركة تعبئة الناس وتأهيلهم وتجهيزهم 2009يناير / كانون يغزة ف

 الضفة الغربية شنت حملة ي القطاع وفى الضفة الغربية، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية فيللمقاومة ف
 الفصائل الفلسطينية وشملت البنية التحتية للمؤسسات الحاضنة والداعمة عنيفة ضد المقاومة لدى مختلف

 يدفعنا إلى التفكير ف"والمساعدة للمقاومة سواء على مستوى الجماعة أو الفرد مما أثر على المقاومة و
لة يزال مطروحا على الطاو إعادة بناء ما تم استهدافه بطريقة جديدة وأؤكد أن قرار استئناف المقاومة ال

  ." الضفة الغربيةي للتعامل مع العدو ألنه السبيل الوحيد لنزع المستوطنات فأساسيوهو عنوان 
حكومة المقالة بقطاع غزة فتح باب التطوع أمام شباب ال يإعالن وزارة الداخلية فوحول ما تردد عن 

 يلك ال يوجد أيضا ف وزارة الداخلية يتعلق بالتجنيد وكذينه ال يوجد قرار فأمرزوق   أبوأكدالقطاع، 
 نوع من التجنيد سواء كان اختياريا أو إجباريا فالتطوع مفتوح اختياريا لالنضمام يحركة حماس أ

  .لصفوف المقاومة وفى المنظمات التابعة لها
  7/8/2010الشروق، مصر، 

  
  السلطة تنفي رفضها نشر قوات دولية تتضمن جنوداً يهوداً .2

أمس، إن الرئيس محمود عباس، يقبل بنشر قوة دولية على حـدود            قال مسؤول فلسطيني،    : )آي.بي.يو(
عـن  ) وفـا (ونقلت وكالة األنباء الفلـسطينية الرسـمية        . الدولة الفلسطينية دونما اعتبار لديانة أفرادها     
نقلت بعض وسائل اإلعالم وبشكل خـاص فـي الواليـات           "المستشار السياسي لعباس، نمر حماد قوله       
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راً نسبت فيه للرئيس عباس قوله إنه لن يقبل في حال قيام دولة فلسطينية مـستقلة                المتحدة األمريكية، خب  
ذات سيادة بوجود أي جندي يدين بالديانة اليهودية، في إطار قوة دولية أو أطلسية قد تُنشَر علـى الخـط       

لـصحة  عارٍ عـن ا "وشدد على أن ما نسبته وسائل اإلعالم تلك لعباس  . "الحدودي الفلسطيني اإلسرائيلي  
كان قد تحدث في أكثر من مناسبة، من بينها لقاؤه مع قادة منظمـة اإليبـاك                "، موضحاً أن عباس     "تماما

ومقابلته عدداً من الصحافيين اإلسرائيليين وفي اجتماعاته مع بعض المسؤولين الدوليين، وكـان رأيـه               
وأشار إلى أن عبـاس      ". القوة واضحاً ويتلخص بقبول مبدأ نشر قوة دولية دونما اعتبار لديانة جنود تلك           

في الوقت نفسه لن يقبل بوجود أي جندي إسرائيلي مهما كانت ديانة هذا الجندي، إذ من المعروف أنـه                   "
  ". يوجد في الجيش اإلسرائيلي من هم ليسوا يهوداً

  8/8/2010، الخليج، الشارقة
  

  ة ووقف االستيطان شخصية فلسطينية ترفض المفاوضات المباشرة من دون تحديد المرجعي500 .3
 شخصية وطنية مستقلة وممثلة عن الفصائل والقوى الفلـسطينية          500 وقعت أكثر من     :نادية سعد الدين  

 اإلسـرائيلية المباشـرة مـن دون تحديـد          –أمس على بيان لرفض االنتقال إلى المفاوضات الفلسطينية         
  . ووقف االستيطان1967المرجعية بحدود عام 

القوى والفصائل الفلـسطينية والشخـصيات      "ة االقتصادي منيب المصري إن      وقال رئيس لجنة المصالح   
الوطنية المستقلة اجتمعت أمس في األراضي المحتلة لبحث قضيتي المصالحة والضغوط الحالية لالنتقال             

اللجنة تعكف حالياً على صياغة     "من األراضي المحتلة أن     " الغد"وأضاف إلى    ".إلى المفاوضات المباشرة  
طنية تحمل مقترحات وتفاهمات لتذليل الخالفات وتسهيل التوقيع على الورقة المصرية وتحقيـق             ورقة و 

الوحدة الوطنية، بحيث تكون الورقة عبارة عن مشروع وطني يتضمن قواسـم مـشتركة بـين القـوى                  
ملهـا  ، قـد تح   "اللجنة ستقوم بجولة بعد االتفاق على الورقة الوطنية       "وأوضح بأن    ".والفصائل الفلسطينية 

لقاءات متواصلة تجري حاليـاً داخـل األراضـي         "مجدداً إلى دمشق والقاهرة وقطاع غزة، مشيراً إلى         
  ".المحتلة من أجل التوافق حول المقترحات

الجهـد اآلن   "من جانبه، قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية عضو اللجنة مصطفى البرغـوثي إن               
واعتبـر أن    ".غوط الهائلة التي يتعرض لها الجانب الفلـسطيني       يتركز حول محورين متداخلين ضد الض     

الدخول في مفاوضات مباشرة من دون تلك الشروط يعتبر انتحاراً سياسياً يؤدي إلـى نتـائج كارثيـة،                  "
  ".ويزيد من الخالفات الفلسطينية

 8/8/2010، الغد، عّمان
 

  ركحكومة هنية تدرس إطالق سجناء لمناسبة حلول شهر رمضان المبا .4
 غزة فتحي حماد إن الحكومة تدرس إطالق عـدد مـن الـسجناء، أو    قطاعقال وزير الداخلية في   : غزة

وأضاف أن هذه الخطوة    . تخفيف األحكام الصادرة في حق عدد آخر، بالتعاون مع القضاء ووزارة العدل           
. رك بعد أيـام  إسماعيل هنية لمناسبة حلول شهر رمضان المبافي غزة من رئيس الحكومة "مكرمة"تأتي  

) جباليـا (وجدد حماد خالل لقاء مفتوح نظمته دائرة العالقات العامة في حماس في محافظة شمال غـزة                 
بحضور عدد من رجال اإلصالح والوجهاء والمخاتير، اعترافه بوجود أخطـاء فـي عمـل وزارتـه                 

 كل الجهود إلعادة الحقوق     نحن بشر نخطئ، لكن إذا أخطأنا حقَقنا وحاسبنا، ونبذل        ": والعاملين فيها، وقال  
  ."الى أصحابها ومحاسبة كل المتجاوزين في حق القانون

  8/8/2010، الحياة، لندن
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  سنضاعف االهتمام بالمناطق الريفية والمهمشة: فياضسالم  .5
 سالم فياض رئيس الوزراء أن السلطة ستعمل على مضاعفة االهتمام بالمناطق الريفية             .أكد د : بيت لحم 

ستكون دائماً إلى جانب المواطنين، وتعمل على تلبية كافـة االحتياجـات الـضرورية،              "نها  والمهمشة وأ 
والخدمات األساسية، التي توفر لهم القدرة على تعزيز صمودهم والثبات والبقاء على أرضهم، كما أنهـا                

ـ           ية ستواصل بناء مؤسسات دولة فلسطين ورفع كفاءتها في خدمة المواطنين والتي تـشكل رافعـة أساس
 إنهـاء إن تحقيق أهداف مشروعنا الوطني ال يمكن أن ينجـز دون            : وقال ". االحتالل إنهاءللتعجيل في   

الواقع المتمثل في االنقسام، وعودة الوحدة لمؤسسات الوطن، فالدولة ال تقـوم إال علـى كافـة األرض                  
 من ذلك كله القدس     ، في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القلب       1967الفلسطينية على كامل حدود عام      

وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية بادرت وبالتعاون مع األهالي إلـى تنفيـذ العديـد مـن                   .الشريف
المشاريع التنموية، وشدد على أهمية هذه المشاريع، وأكد اصرار السلطة الوطنيـة علـى تلبيـة كافـة                  

إن مـا   : لثبات في أرضهم، وقـال    احتياجات المواطنين التي من شأنها أن تعزز قدرتهم على الصمود وا          
نحتاج إليه هو العمل، وبذل الجهد والعطاء والتنمية، خاصة في المناطق المهمشة والمـدمرة مـن قبـل                  

  .االحتالل، وسنضاعف االهتمام بالمناطق الريفية والمهمشة
 وجمال  ورافق رئيس الوزراء في جولته في محافظة بيت لحم، السيد عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم،               

  .زقوت مستشار رئيس الوزراء، وقائد منطقة محافظة بيت لحم
 8/8/2010، األيام، رام اهللا

 
  فياض ُيعالج في مستشفى في رام اهللا تأكيداً لكفاءة المراكز الطبية الفلسطينية .6

 انه يتلقى العالج من التهاب في المرارة في مستشفى          أمس سالم فياض    .قال رئيس الوزراء الفلسطيني د    
  .حكومي في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية

وهذه المـرة   . جاء ذلك عقب قيامه بعيادة اثنين من المواطنين زرعت لهما كلى في المستشفى الحكومي             
وقال فياض في تـشجيع     .  الفلسطينية األراضي التي تجرى فيها زراعة كلى في مؤسسة طبية في           األولى

 الفلسطينية انه شخصياً يتلقـى العـالج مـن          األراضيطبية في    على الخدمات ال   اإلقبالللمواطنين على   
ن حكومته قلّصت   ، كما إ  التهاب في المرارة في المستشفى الحكومي، وانه يرفض تلقي العالج في الخارج           

  . المراكز الطبية الفلسطينيةكفاءة الخارج بسبب إلى حد كبير التحويالت الطبية إلى
 8/8/2010، الحياة، لندن

  
  القدس أساس أي حل سياسي: وقاف الهباشوزير األ .7

أكد محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية أن القدس هي              :قنا - رام اهللا 
أساس أي مشروع وطني وسياسي وديني وأن أي حل سياسي ال تكون القدس ركيزته لن يكتب له النجاح                  

القـدس هـي درة التـاج    : "ات للصحفيين قال الوزير الهباشوفي تصريح  .واالستمرار ومآله إلى الفشل   
داعيا إلى تضافر كل الجهود للحفاظ على الطابع الديني والعربي والحضاري للمدينة التـي              ".. الفلسطيني

وحث على تفعيل جهود المقدسيين لتكون جهودهم في مسار واحد وبوتقـة واحـدة              . تمر بمرحلة صعبة  
 على أن االستيطان في القـدس       الهباشوشدد   . والسياسية في بيت المقدس    لضمان صيانة الحقوق الدينية   

  .غير شرعي بكافة أشكاله من استيطان جديد أو ما يسمى بالنمو الطبيعي
 8/8/2010، الشرق، الدوحة
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  شبكة عمالء لالحتالل تعمل إلغراق غزة بالمخدرات: األجهزة األمنية .8
منية الفلسطينية في قطاع غزة كشفت محاوالت عدة يقوم بها          قال مصدر أمني مطلع إن األجهزة األ      : غزة

عمالء هربوا إلى داخل الكيان الصهيوني إلغراق قطاع غزة بالمخدرات بالتنسيق مع ما يـسمى جهـاز      
وأكد المصدر األمني المختص بقضايا اإلسقاط عبر المخـدرات          ".الشاباك"المخابرات الصهيونية العامة    

؛ أن عددا من العمالء الذين هربوا قبل سنوات بعد انكشاف أمرهم في             7/8 السبت   األمني،" المجد"لموقع  
غزة، يحاولون إغراق القطاع بكميات وأنواع مختلفة من المخدرات بعدة طرق؛ أبرزها األنفاق الحدودية              

حبـاط  وبين المصدر أن األجهزة األمنية تمكنت من إ        .مع مصر، إضافة إلى المعابر التجارية في القطاع       
  .عملية تهريب كبيرة لكمية من المخدرات عبر األراضي المصرية إلى قطاع غزة

 8/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  ننتظر فرصة لتنفيذ عمليات استشهادية من الضفة : الناطق باسم سرايا القدس .9
رسمي باسمها، أن تلجأ رجح أبو أحمد، أحد أبرز قيادات سرايا القدس، والناطق ال: كفاح زبون - رام اهللا

 إلى تنفيذ مجموعة من االغتياالت والعمليات المحدودة داخل قطاع غزة، كنتيجة طبيعية "إسرائيل"
 حربا مشابهة لتلك التي "إسرائيل" أن تشن اًستبعدم. للتحريض المتواصل على القطاع منذ فترة طويلة

وج من مأزقها الداخلي الذي سببته قضية  ستلجأ إلى ذلك للخر"إسرائيل"ويرى أن . 2008شنتها نهاية 
 حربا جديدة على غزة، وحتى على ما "إسرائيل"وفي الوقت الذي أبقى فيه إمكانية شن  .أسطول الحرية

، فإنه أكد أن المقاومة )لبنان وسورية وإيران(وصفها بجبهات المقاومة والممانعة األخرى في المنطقة، 
 وعلى صعيد آخر، .ى بكثير مما كانت عليه إبان العدوان الماضيفي غزة بكافة أجنحتها العسكرية أقو

جدد أبو أحمد النفي أن يكون ألي من فصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها الجهاد، أي عالقة من قريب 
 أما على .بالوقوف وراء ذلك" إسرائيل"متهماً أو بعيد بحادثة إطالق الصواريخ على إيالت والعقبة، 

على خير ما يرام رغم التوتر الذي " أبو أحمد بأنها هاوصفة بين حركة الجهاد ومصر، فقد صعيد العالق
ال يمكن أن ": وأضاف. "رافق اعتقال بعض اإلخوة في األشهر األخيرة وانتهى باإلفراج عنهم جميعا

تكون عالقتنا بمصر خارج هذا السياق لما لها من دور كبير في المنطقة وخصوصا تجاه القضية 
   ."لفلسطينيةا

وردا على سؤال حول طبيعة الدعم الذي تقدمه إيران لسرايا القدس وصحة المعلومات التي تتحدث عنها 
نحن نعتقد أن أي  " حول تصنيع وتهريب الصواريخ من إيران إلى الجهاد وحركة حماس، قال"إسرائيل"

مة الفلسطينية والجمهورية حديث صهيوني في هذا الموضوع يأتي في إطار حملة التحريض على المقاو
اإلسالمية في إيران في آن واحد، وذلك لتبرير أي عدوان قد يقع على غزة من جهة، ومن جهة أخرى 

كا، في ظل يلتحريض العالم على إيران التي تتعرض لحملة مسعورة من قبل الغرب وخصوصا أمر
  ."التطور الكبير الذي تشهده ال سيما مشروعها النووي السلمي

أما بخصوص الدعم الذي نتلقاه من الجمهورية اإلسالمية فهو مالي بالدرجة األولى ويوجه ": فوأضا
ألسر الشهداء واألسرى والجمعيات الخيرية وهو غير مشروط على اإلطالق، ويأتي في سياق الدور 

لرسمية مع اإليراني المميز تجاه قضايا األمة المختلفة في ظل التراجع الواضح لدور األنظمة العربية ا
عالقتنا مع  "وحول عالقة الجهاد بحماس في غزة، قال أبو أحمد ."تقديرنا للشعوب المغلوبة على أمرها

جميع فصائل المقاومة جيدة جدا، ونحاول دائما مد يدنا للجميع للوصول إلى أعلى مستوى من التنسيق 
ت التي تحدث في بعض األحيان في كافة القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني، مع وجود بعض اإلشكاال

ورغم التشديد الكبير الذي تفرضه السلطتان في غزة والضفة على العمل المسلح،  ."ويتم تداركها بسرعة
قال أبو أحمد إن حركته لن تضيع أي فرصة تنفيذ عمليات استشهادية تنطلق من الضفة الغربية رغم 

ذي يشترك فيه العدو مع أجهزة األمن الفلسطينية التنسيق األمني ضد المقاومة ال"صعوبة ذلك، مهاجما 
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نحن لم نوقف عملنا في القطاع والدليل على ذلك "أما فيما يخص النشاط من غزة، فقال  ."التابعة للسلطة
  .أننا نفذنا العديد من المهمات الجهادية والعمليات النوعية منذ بداية العام الحالي

  8/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  عقب إطالق صواريخ إيالت" القسام" األمن المصري يصّعد التعذيب ضد معتقلي :مصادر .10
كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة النقاب عن قيام أجهزة األمن برفع وتيرة التعذيب بحق قادة : لندن

ه ، المعتقلين في السجون المصرية منذ سنوات، عقب اتهام المقاومة الفلسطينية باستخدام شب"كتائب القسام"
جزيرة سيناء إلطالق صواريخ على مدينتي إيالت والعقبة، مشيراً إلى تدهور الحالة الصحية ألحد 

  .المعتقلين بصورة خطيرة
  7/8/2010، قدس برس

  
  كا ومصر وعباس بتعطيل المصالحةيحماس تتهم أمر .11

عقب ، في مؤتمر صحفي اتهم عضو المكتب السياسي لحماس سامي خاطر:  سعاد جروس- دمشق
.  أطرافا عربية بتعطيل المصالحة،جتماع الدوري للجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطينياال

كيا في المقام األول وهناك أطراف عربية تقف الموقف يال يخفى أن المصالحة اليوم ممنوعة أمر": وقال
لعربية عمرو موسى بوجود الجميع يعلم وفي مقدمتهم األمين العام لجامعة الدول ا"، مشيرا إلى أن "نفسه

كي يوتبين أن الموقف المصري واألمر.. ورقة تفاهمات فلسطينية كمقدمة للتوقيع على الورقة المصرية
وعن احتمال حدوث حرب جديدة قد تشهدها غزة على  ."إضافة إلى السلطة هي من عطل المصالحة

ى الساحة الفلسطينية، ولكن على األولوية اآلن ليست للحرب عل" قال خاطر ،خلفية تهديدات نتنياهو
، مشيرا إلى ضرورة "كي موجه إليران ومن يقف في صف المقاومةيالساحة اإلقليمية، والمخطط األمر

من جهته و . أي ذريعة، مؤكدا أن حماس ليست معنية اآلن بإطالق الصواريخ"إسرائيل"عدم إعطاء 
 القيادة العامة، طالل ناجي، أن لديه معلومات -كشف نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

تفيد بأن محمود عباس طلب من أوباما مطالبة العرب بتوفير غطاء عربي إلطالق المفاوضات المباشرة 
، وهو ما تكفل به أوباما؛ حيث أرسل جورج ميتشل إلى المنطقة وقام بدوره بتوفير غطاء "إسرائيل"مع 

  .مبادرة العربيةعربي من خالل الضغط على لجنة ال
 رفضهم للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة، وحذروا من  أكدوا في بيان لهم المجتمعونوقد كان

وشددوا . نتائجها الخطيرة وشددوا على اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها إحباط ومواجهة هذا التحرك
  . الشعب الفلسطينيعلى أن فريق السلطة المفاوض ليس مفوضا وال يمثل وال يعبر عن إرادة

  8/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
  

  الجهاد اإلسالمي تقرر وقف إطالق الصواريخ صوب المناطق اإلسرائيلية: صحيفة األيام .12
، عن تعليمات أصدرها المستوى السياسي في أمسكشفت مصادر فلسطينية مطلعة :  وكاالت-دمشق 

بوقف عمليات إطالق الصواريخ " سرايا القدس"حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين لذراعه العسكري 
مصلحة الشعب الفلسطيني في تجنب ، حفاظاً على صوب المناطق اإلسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

ولفتت المصادر أيضاً إلى أن القرار جاء في إطار عدم توتير العالقات الثنائية  .عدوان إسرائيلي جديد
يما عقب اشتباكات وقعت مؤخراً بين الذراعين العسكريين وذراعها العسكري، ال س" حماس"مع حركة 

  .أسفرت عن وقوع إصابات بين الطرفين
 8/8/2010األيام، رام اهللا، 
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  أزمة الكهرباء في غزة من صنع سلطة فتح وحكومة فياض الال شرعية: حماس .13
 غزة من صنع ن أزمة الكهرباء فيأ"المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم اعتبر :  حامد جاد- غزة

فياض الال شرعية، ومحاولة إضافية جديدة لزيادة المعاناة واستغالل حاجات الناس " حكومة"و" فتح"سلطة 
وأكد أن المطلوب من الدول المانحة واالتحاد األوروبي أن يعيد  ".لتحقيق أهدافهم الفئوية الحزبية الضيقة

فياض إلنهاء " حكومة"و" فتح" عن سلطة اًء، بعيدالنظر في آليات توصيل الوقود إلى محطة توليد الكهربا
  .هذه األزمة

  8/8/2010الغد، عّمان، 
  

  اعتقال المقاومين استحقاق لبدء المفاوضات مع االحتاللب" سلطة فتح"قيام : رضوانإسماعيل  .14
حماس إسماعيل رضوان، أن قيام سلطة فتح في رام اهللا بشن حملة شرسة   القيادي في حركةاعتبر: غزة
يمثل قمة االنحطاط األخالقي والوطني الذي " قيادات وأنصار الحركة في مدن الضفة الغربية ضد

فتح تقدم أجندتها " واعتبر أن . اإلسرائيلي"سلطة، ألنها تقدم خدمة مجانية للكيانالوصلت إليه تلك 
حتالل على األجندة الخارجية التفاوضية والمتمثلة في اعتقال المقاومين كاستحقاق لبدء المفاوضات مع اال

  ".الداخلية الفلسطينية وتحقيق المصالحة
  7/8/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
  وثيقة إسرائيلية على طاولة نتنياهو إلجهاض حق العودة لالجئين الفلسطينيين .15

طرحت ثالث باحثات إسرائيليات في القانون الدولي دراسة جديدة ترمي إلى تـسليح رئـيس                :تل أبيب 
ـ    الوزرا  ليستخدمه في المفاوضـات الدائمـة مـع         "موقف علمي ومهني  "ء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ب

وتقول الوثيقة إنه ال يوجد أساس قانوني فـي المطلـب    .الفلسطينيين، بهدف إجهاض حق عودة الالجئين  
وقالت . "عودةشكليا لحق ال  "وتحذر الحكومة من القبول حتى      . الفلسطيني الرسمي والشعبي لعودة الالجئين    

فال يوجد أمام   "ولذلك  . إن أي قبول كهذا سيتيح لذرية الالجئين الحالية والمستقبلية أن تطالب بهذه العودة            
  ."إسرائيل سوى رفض حق العودة بأي شكل من األشكال

وأعدت هذه الوثيقة البروفسورة روت جابنزون، والبروفسورة يافا زلبرشتاين، وكلتاهما مقربة من اليمين             
إلسرائيلي، األولى رشحت من طرفه لتكون قاضية في المحكمة العليـا، والثانيـة طرحـت كمرشـحة                 ا

لمنصب مندوبة دائمة في األمم المتحدة، أما الثالثة فهي مساعدة جابنزون في أبحاثها، الـدكتورة نمـرة                 
  . أميتاي-غورن 

  :ا زلبرشتاين على النحو التاليوتستند هذه الدراسة إلى ثالثة أسس قانونية وسياسية وتاريخية، تفصله
، عندما نـشأت    1948ففي سنة   . القانون الدولي منذ االتفاق عليه ال ينص على العودة، بل بالعكس          : أوالً

قضية الالجئين، لم تكن العودة خيارا مطروحا حتى من الطرف العربي، وكان االتجـاه األساسـي هـو          
 السائد اليوم أيضا في العالم في التعامـل مـع قـضايا             وهذا االتجاه هو  . الفصل بين الشعبين المتعاديين   

  .اللجوء
ففي قبرص، نشأت قضية الجئـين      .  التاريخ يسجل نماذج كثيرة تبين أن عودة الالجئين ليست حال          :ثانياً

وقبل خمسة شهور انتهى البحث في هذه القضية، وحسمت األمم          . 1974يونانيين طردوا من بيوتهم سنة      
قول إن إعادة الالجئين القبارصة اليونانيين إلى بيوتهم في شـمال قبـرص، وطـرد               المتحدة الموقف بال  

. األتراك الذين يعيشون اليوم في تلك البيوت، غير واقعي ويزعزع االستقرار القائم حاليا فـي الجزيـرة            
وهناك نموذج آخر من    . وأنه يجب إيجاد تسوية للصراع في اإلطار السياسي وليس في إطار حق العودة            

والسبب فـي هـذا أن الفرقـاء        . لبلقان، حيث تقرر عدم إعادة الالجئين إلى المناطق الملتهبة بالصراع         ا
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توصلوا إلى القناعة، بأن إعادة الالجئين إلى مواقع الصراع تتسبب في إيجاد حلقة جديدة للصراع، وليس                
  .تسويته
د حدوث مشكلة الالجئين، عملت بشكل      ، التي أنشئت بع   )أونروا( وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين      :ثالثاً

فقـد ظلـت تتعامـل مـع        . منهجي مخالف لمنطق التاريخ، عندما عززت وكرست اللجوء الفلـسطيني         
الفلسطينيين الذين استقروا في األردن وغادروا مخيمات الالجئين وحصلوا على جنسية أردنية، على أنهم              

 األوالد  -، بـل أيـضا ذريـتهم        1948في سنة   واعتبرت الجئين ليس فقط أولئك الذين رحلوا        . الجئون
وبسبب هذا التوجه تضاعف عدد الالجئين من نصف مليون إلى أربعة ماليـين             . واألحفاد وأحفاد األحفاد  

  . ونصف المليون
 8/8/2010، الشرق األوسط، لندن

 
   منافسيهم سمعة يؤجرون إعالميين لتشويه"إسرائيل"مرشحون لرئاسة األركان في  .16

 من الجنراالت الخمسة المرشحين لرئاسة أركـان الجـيش          شف النقاب في تل أبيب أن عدداً      ك :تل أبيب 
 للرئيس الحالي غابي أشكنازي، لجأوا إلى استئجار خـدمات مكاتـب دعايـات لتقـوم                اإلسرائيلي، خلفاً 

 بتسويقهم في صفوف الجمهور وأصحاب القرار، وأن هذه المكاتب تدير حمالت ترويج لزبونها الجنرال،             
  .بل وأخذت تعمل أيضا من أجل تشويه سمعة المنافسين

وخرج عشرات الجنراالت السابقين بتصريحات حادة      . "إسرائيل"وأثار هذا الكشف ردود فعل صاخبة في        
ضدها، قائلين إن مثل هذا األمر لم يحدث في أي دولة في العالم، حيث إن رئيس األركان يـتم اختيـاره       

ته وتجاربه ومفاهيمه الشخصية وليس حسب قوة مكتـب الدعايـة الـذي    حسب مواهبه وقدراته ومعلوما   
قال خالل لقاء مـع التلفزيـون اإلسـرائيلي         حيث  وكان أكثرهم حدة وزير الدولة يوسي بيلد،        . يستخدمه
إذا كان صحيحا ما يقال عن وجود هذه الظاهرة ولم نفعل ما يجب فعله لمحاربتها واستئصالها                ": الرسمي

  ."قاليدنا، فإننا نكون قد بدأنا في كتابة نهاية إسرائيلإلى األبد من ت
 8/8/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  الجيش اإلسرائيلي يعد وحداته لحرب أنفاق في لبنان وغزة .17

األميركيـة علـى اإلنترنـت أن القـوات     " World Tribune"أفاد موقع صـحيفة  :  وكاالت-القدس 
الجـيش  "ق في لبنان وقطاع غزة، ناقالً عـن مـسؤولين قـولهم إن              اإلسرائيلية تُعد وحداتها لحرب أنفا    

اإلسرائيلي يدرب وحدات قتالية على اكتشاف األنفاق التي بناها كّل مـن حـزب اهللا وحركـة حمـاس                   
الجيش قد خطّط إلقامة مراكز تدريبية في مناطق مدنية تضم أنفاقاً شبيهة            "وأضافوا إن    ".والسيطرة عليها 

  ".موجودة في لبنان وقطاع غزةبتلك ال
لقد افترضنا أن حماس وحزب اهللا سيستخدمان األنفاق        "وفي سياق متّصل، نقل الموقع عن مسؤول قوله         

  ".على نطاق واسع في أي حربٍ مستقبلية
 األقّل   مراكز تدريب على   7كما أشار التقرير إلى أن قيادة القوات البرية اإلسرائيلية قد وافقت على بناء              

، في حين أن اثنين من بين المراكز صمم الحتواء أنفاق تـستخدمها             2012في مناطق مدنية بحلول العام      
  .الوحدات القتالية بغية تعزيز قدراتها القتالية ضد المجموعتين

 8/8/2010، األيام، رام اهللا
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  ولية تحمل حكومة فياض المسؤ في القطاعغزة بال كهرباء وسلطة الطاقة .18
 اثر نفاد الوقود توقفت صباح أمس محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل كلياً:  حامد جاد- غزة

الالزم لتشغيل مولد واحد اضطرت إدارة المحطة لتشغيله خالل األشهر الستة الماضية بسبب نقص 
  .السوالر

باللوم على " الغد"ديث لـ وأنحى رئيس سلطة الطاقة لدى الحكومة المقالة في غزة كنعان عبيد في ح
 األخيرة المسؤولية عن عدم رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ووزارة المالية في رام اهللا محمالً

شركة توزيع الكهرباء في غزة " في الوقت ذاته أن تمويل كلفة شراء الوقود الالزم لتشغيل المحطة مؤكداً
شركة الكهرباء في غزة تورد إلى "وقال إن  ".رام اهللالم تتوقف عن إرسال إيرادات الشركة كاملة إلى 

وزارة المالية برام اهللا كافة إيراداتها، لكن األخيرة تقوم بتقليص كمية الوقود المرسلة إلى محطة التوليد 
 كوب من أصل 800آخر كمية وقود وصلت إلى محطة التوليد في غزة نحو " إلى أن ، مشيراً"تدريجيا
زارة المالية لدى السلطة الفلسطينية باحتساب سعر اللتر من السوالر الصناعي واتهم و ". كوب2500

في الوقت الذي يصل سعر اللتر بحسب " دينار واحد" شيكل 5.4الالزم لتشغيل محطة كهرباء غزة بقيمة 
  ".اقل من نصف دينار" شيكل 2.2عبيد إلى 

الشركة ستضطر إلى تطبيق برنامج " أعلن سهيل سكيك مدير شركة توزيع الكهرباء في غزة أن كما
 ساعات 6طارئ إلمداد جميع المناطق بالقدرة الكهربائية المتاحة التي تفي بوصل التيار الكهربائي لمدة 

، مؤكدا " ساعة18 إلى  معدل ساعات القطع ستصل يومياًأن ساعة بدون كهرباء ما يعني 12فقط يليها 
  ".شغيل محطة التوليد من قبل الجهات المسؤولةالعمل سيستمر على هذا النحو إلى حين ت"أن 

استقطاع نسبة من رواتب الموظفين  "أنمن جهته اعتبر وليد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية 
والعمل على تحسين مستوى جباية الفاتورة الشهرية لمستهلكي الكهرباء في قطاع غزة يعد الحل األمثل 

قطاع الكهرباء في غزة وسيوفر في ذات الوقت السيولة الالزمة لتمويل الذي من شأنه أن يحل أزمة ان
وذلك "  ميجاوات65"كلفة شراء الوقود الالزم لتشغيل محطة كهرباء غزة وفقاً لنصف طاقتها اإلنتاجية 

  ".في المرحلة األولى
ن خالل التزام حل مشكلة كهرباء غزة يتأتى م"بدورها قالت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية إن 

 في المائة على األقل من القيمة اإلجمالية لفاتورة الكهرباء، وذلك بسبب 25شركة التوزيع بالمساهمة بـ
  ".األوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية

سبة وأوضحت جهات مسؤولة في السلطة الفلسطينية انه سيتم اعتبارا من مطلع الشهر المقبل استقطاع ن
من رواتب الموظفين تغطي قيمة االستهالك عن شهرين وذلك لتمويل كلفة الوقود وضمان اإلبقاء على 

 في غزة على الموظفين التابعين للحكومة األمرتشغيل مولد واحد للمحطة كحد أدنى فيما أن تطبيق هذا 
  . غزةفي وينتظر الحصول على موافقة مجلس وزراء الحكومة األخيرةمازال قيد دراسة 

من جهتها أعربت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية عن قلقها تجاه توقف عمل مولدات الكهرباء في 
محطة توليد الكهرباء في غزة ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة 

وأشارت  .ان المبارك الطقس الحار والرطوبة العالية ومع اقتراب شهر رمضأجواءعلى قطاع غزة و
الشبكة إلى اآلثار الكارثية المترتبة على انقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناحي الحياة في غزة 

 استخدام مولدات الكهرباء إلى الذي يدفع بالمواطنين األمرسواء الصحية والبيئية واالجتماعية والمياه 
  .د كبير من المواطنين وفاة عدإلى سوء استخدامها أدىلفترات طويلة التي 

وطالبت الشبكة كافة األطراف بالتحرك لوضع حل جذري لمشكلة الكهرباء وبخاصة زيادة توريد كميات 
الوقود الخاصة بمحطة توليد وطالبت بالعمل على االستقطاع المباشر لقيمة المبالغ المستحقة على 

 آليات محددة ومتفق عليها مع شركة الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومتي غزة ورام اهللا وفق
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توزيع الكهرباء كما دعت الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات بتسديد ما عليها من التزامات مستحقة 
  .لشركة الكهرباء والعمل على تركيب عدادات مسبقة الدفع

  8/8/2010الغد، عّمان، 
  

  طاني مكانهبلدية القدس تقر هدم فندق فلسطيني بهدف إقامة تجمع استي .19
 صادقت بلدية القدس اإلسرائيلية نهاية األسبوع على هدم فندق شيبرد المقدسي في حي الشيخ :رام اهللا

  . وحدة سكنية20جراح وسط المدينة، وإقامة تجمع استيطاني مكانه يضم 
  8/8/2010الحياة، لندن، 

  
  االحتالل يبدأ بطرد حملة هوية الضفة من القدس .20

 تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية أفاد:  وكاالت-القدس 
واالقتصادية أن وزارة الداخلية اإلسرائيلية بدأت مؤخراً بتطبيق سياسة الطرد بحق مواطنين فلسطينيين 

 ، والعديد منهم كان أقام فيها بعد1967من حملة بطاقة هوية الضفة الغربية يقيمون في القدس قبل العام 
 منذ ذلك العام حيث يملكون عقارات وأمالك وعناوين ثابتة، يونيو/ احتالل المدينة في حرب حزيران

وأشار التقرير إلى أن معظم ضحايا هذه السياسة هم من  .وباتت المدينة المقدسة مركز حياتهم الدائم
من خالله لسكان المدينة قبل عدة سنوات والتي توجهت " وزارة الداخلية اإلسرائيلية"وقعوا في فخ إعالن 

 ولم تسو إقامتهم بعد بالتوجه إليها لتثبيت إقامتهم ومركز حياتهم، في 1987الذين يقيمون فيها قبل العام 
وقت كان مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية أول من حذر المواطنين هؤالء من التعاطي مع 

باره فخاً منصوباً لهم، هدفه الحصول منهم على معلومات باعت" الوزارة اإلسرائيلية"ما ورد في إعالن 
من تجريدهم من حقهم في اإلقامة، وهو ما ثبت الحقاً، حيث بدأت مالحقة " الداخلية اإلسرائيلية"تمكن 

  .هؤالء لطردهم من المدينة وتجريدهم من حق اإلقامة فيها
  8/8/2010 رام اهللا، األيام،

  
  67تطالب الكنائس بدفع مستحقاتها منذ " جيحون"مياه واحد وشركة  منزالً مربوطة بعداد 50:القدس .21

في " جيحون"قال مركز القدس للمساعدة القانونية إن ممارسات شركة المياه اإلسرائيلية ": وفا "-القدس 
مدينة القدس ضد األهالي والكنائس في البلدة القديمة، ممارسات قرصنة، تهدف إلى تفريغ المدينة من 

، أمسوأكّد المركز في بيان له،  .يين، وذلك عن طريق مطالبات مالية تصل إلى آالف الشواكلالفلسطين
أن جميع الوعود الشفهية التي تقدمت بها الشركة ألهالي واد الجوز، لم تطبق على أرض الواقع، وأن 

خطية تطالب هذه الوعود كانت بمنزلة مهدئات لألهالي بعد تقدم المركز بمجموعة من المراسالت ال
  .الشركة بتنفيذ استحقاقاتها لألهالي، برفع عدد ساعات المياه، وتحسين قوة الضغط المياه في المنطقة

وأفاد المركز بأن مواطني حي وادي الجوز في القدس ما زالوا يعانون من ضعف ونقص في المياه، 
عدادات مياه منذ أكثر من عام، رغم مطالبات سكان الحي المستمرة للشركة اإلسرائيلية للمياه لتركيب 

  .لذلك، وذلك رغم الصيف الحار واقتراب حلول شهر رمضان" جيحون"مؤكدا عدم استجابة شركة 
بعدم مد ساعات مياه للمنازل في حي وادي " جيحون"وأكّد محامي المركز محمد أبو سنينة أن حجة 

: وقال أبو سنينة . االستناد القانونيالجوز بسبب عدم وجود تراخيص، هي حجة واهية ال أساس لها من
  . عائلة مرتبطة جميعها بعداد مياه واحد50 منزالً تسكنها 50هناك حوالي 

عملية السرقة التي تتبعها الشركة ضد الفلسطينيين، وخاصة في الخطوة إن : وقال المركز في بيانه
، 1967قدس بدفع مستحقات المياه منذ األخيرة التي أقدمت عليها في اإلعالن عن مطالبتها الكنائس في ال
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ضاربة بعرض الحائط األعراف، التي اكتسبتها الكنائس في البلدة القديمة منذ الحكم التركي، ومن ثم 
  .االنتداب البريطاني، واإلدارة األردنية للمدينة

  8/8/2010 رام اهللا، األيام،
  

   األسبوعيةاالحتالل يعتدي على المشاركين في مسيرة بيت أّمر: الخليل .22
اعتدت قوات االحتالل، أمس، على المشاركين في المسيرة األسبوعية التي نظمتها : فلسطين المحتلة

وشارك في المسيرة . اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلدة بيت أمر شمال الخليل
المزارعين من الوصول متضامنون دوليون ومزارعون وأهالي المناطق المجاورة للبلدة، بهدف تمكين 

مشروع "عن الناطق اإلعالمي في ) وفا(ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية . إلى أراضيهم الزراعية
محمد عياد عوض، أن قوات االحتالل سبقت المسيرة إلى المنطقة القريبة من " التضامن الفلسطيني

ة الصحافيين والمشاركين، ما أدى وأطلقت قنابل الغاز بشكل مباشر عليها مستهدف" كرم تسور"مستوطنة 
. ، بحالة اختناق"بال ميديا"إلى إصابة الصحافيين إياد حمد مصور الوكالة األمريكية، وسامر حمد مصور 

وأشار إلى أن جنود االحتالل تعمدوا إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على التجمعات السكانية، ما أدى 
كما أعلن الجنود المكان منطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا المزارعين إلى إصابة عدد كبير بحاالت اختناق، 

  .من الوصول إلى أراضيهم
  8/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  يوليو/  في تموز جريحا65ً فلسطينيين و7استشهاد  .23

 أفاد تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة التخطيط أن : سمر خالد-غزة 
 اثنين منهم في الضفة المحتلة ، الماضييوليو/  مواطنين في شهر تموز7ائيلي قتل االحتالل اإلسر

.  معظمهم من غزة65وخمسة في قطاع غزة بينهم قائد في كتائب القسام، في حين بلغ عدد الجرحى 
 عملية توغل واقتحام 90 عمليات توغل على حدود القطاع الشرقية، و10وذكر أن جيش االحتالل نفذ 

 طفالً 19 مواطن بينهم 200 أنه رافق عمليات التوغل اعتقال خيمات الضفة المحتلة، موضحاًبمدن وم
 أن األسبوع األخير من ونوه إلى زيادة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، مبيناً. وخمس نساء

 86هدم ولفت التقرير إلى أن االحتالل .  على مزارع وبيوت المواطنين هجوما12ً شهد يوليو/ تموز
  . مواطن منها300منزالً ومنشأة فلسطينية، إضافة لهدم قرية العراقيب في النقب المحتل وتشريد 

 وأوضح أن قوات البحرية اإلسرائيلية اعتدت في خمس عمليات لها على الصيادين ما أسفر عن إصابة 
  .أحدهم واعتقال اثنين آخرين

 وحتى 2010بالمدينة المقدسة منذ مطلع العام  مواطنين مقدسيين فقدوا حق إقامتهم 108وذكر أن 
  يونيو/ منتصف شهر حزيران

 أنه تم المصادقة على  منازل فلسطينية، مبينا9ًوأفاد التقرير الرسمي أن بلدية االحتالل بالقدس هدمت 
  . وحدة استيطانية في أحياء شرقي العاصمة الفلسطينية60بناء 

  8/8/2010الرأي، عّمان، 
  

   إلنهاء االحتاللأوباماني يدعون  ألف فلسطي850 .24
 إنهاء الرئيس باراك أوباما طالبوه فيها بالعمل على إلى وجه نحو مليون فلسطيني أمس رسالة :رام اهللا

وسلّم ممثلون عن حملة .  الذي وصفوه بأطول وآخر احتالل في التاريخ المعاصراإلسرائيلياالحتالل 
  .نصل العام األميركي في القدس غريغوري مارشيزالمليون توقيع أمس الرسالة إلى نائب الق
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 ألف توقيع من أماكن وجود الشعب 850 صبري صيدم إن الرسالة حملت .وقال منسق الحملة د
 في أطلقواوكان ناشطون فلسطينيون .  من أبناء الشعب الفلسطيني%10الفلسطيني، أي ما يساوي 

 بالعمل األمريكيني على عريضة تطالب الرئيس  إبريل الماضي حملة لجمع توقيع مليون فلسطي/نيسان
وذكّرت الرسالة . "األطول في التاريخ المعاصر" الذي وصفته الرسالة بـاإلسرائيلي االحتالل إنهاءعلى 

التاريخ لن يذكر إال أولئك الذين يكافحون الظلم وجدران الفصل العنصري " بأن األمريكيالرئيس 
الرسالة سابقة نوعية، حملت " أنواعتبر صيدم  ."والعبوديةوالمستوطنات وكل أشكال االضطهاد 

واشتملت الحملة على . "طموحاتنا بالتحرر وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
إعالنات إذاعية ورسائل هاتفية قصيرة وإعالنات صحافية ودعائية نشرت في الشوارع العامة وفي 

لى استحداث موقع إلكتروني متخصص، واستخدام المدونات اإللكترونية الصحف اليومية، إضافة إ
 الفلسطينيين إنوقال صيدم . المختلفة، وشبكات التواصل االجتماعي والمجموعات اإلخبارية اإللكترونية

  .تفاعلوا بصورة كبيرة مع الرسالة وقاموا بتعميمها ونشرها وتحفيز الكثيرين على التوقيع عليها
  8/8/2010ن، الحياة، لند

  
  أبنائهم مبعدي كنيسة المهد يطلقون حملة لعودة أهالي .25

، الحملة الوطنية لعودة أبنائهم إلى منازلهم أحياء، أمس أطلق أهالي مبعدي كنيسة المهد :بيت لحم
  .بحضور كفاح حرب، أرملة الشهد عبد اهللا داود، المبعد الذي استشهد في منفاه في الجزائر

اع ضم أهالي المبعدين في مركز الفينيق في مخيم الدهيشة، بأنه يجب على وقالت حرب خالل اجتم
وأضافت  .أهالي المبعدين تكثيف الجهود من اجل تفعيل قضيتهم، وعودتهم أحياء، إلى منازلهم وذويهم

 مواطنا إلى غزة 26حرب، بان االحتالل اإلسرائيلي هو من يتحمل بالدرجة األولى المسؤولية عن إبعاد 
  .لى الخارج، قبل ثمانية أعوام ونصف إ13و

  8/8/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  المنطقة العربية تعيش تطورات سياسية تبعث على القلق:  األردنيرئيس الوزراء .26
 سمير الرفاعي أن تحقيق السالم الشامل في منطقة الـشرق            األردني  أكد رئيس الوزراء   :)بترا( -عمان  

 حل دائم ينهي النزاع على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية مـع            لىإاألوسط من خالل التوصل     
الـسياسة  "تاحية لندوة   وقال الرفاعي في كلمة ألقاها في الجلسة االفت        . هو الشغل الشاغل لألردن    "إسرائيل"

التي نظمها النادي الدبلوماسي األردني في نادي الملـك         " األردنية في ضوء المتغيرات اإلقليمية والدولية     
 عميق بأن المقدرات التي تنفق على هـذه النزاعـات يمكـن             إيمان لديه   األردنحسين صباح أمس، أن     

لة المستدامة في المنطقة، وتخلصها من جيوب        تعمل على تحقيق التنمية الشام     أخرىتحويلها في اتجاهات    
الفقر والبطالة وتحد من انتشار ظواهر العنف واإلرهاب والتطرف التي عانت وما تزال تعاني منها دول                

أن المنطقة العربية تعيش جملة من التطورات السياسية بالغة األهمية التي تبعث على             "وأضاف   .المنطقة
 إلى جميعها العمل بشكل جاد وبأقصى سرعة ممكنة من أجل التوصل            القلق، وتفرض على دول المنطقة    

 تحقيق السالم العادل والشامل والدائم في المنطقة، وتمكين شعوبها من العيش في أمـن               إلىحلول تؤدي   
  ".ورخاء ورفاه

  8/8/2010الغد، عّمان، 
  

  الرئيس اللبناني يطلق من الجنوب حملة لتسليح الجيش .27
 ميشال سليمان حملة وطنية وعربية ودولية لتسليح الجيش اللبناني، داعياً         اللبنانية   أطلق رئيس الجمهورية  

 إذا التي تمكنه من الدفاع عن لبنـان         األسلحة أنواعالدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدة الجيش بمختلف        "



  

  

 
 

  

            15 ص                                     1874:         العدد       8/8/2010األحد  :التاريخ

 أيـضا  بأن يستثمروا    اللبنانيين القادرين الذين يريدون االستثمار في لبنان      "وطالب  ". كان همها قيام الدولة   
وجوب انطالق حملة تبرع لبنانية      "إلى، الفتا   "في الجيش اللبناني عبر تمكينه من امتالك السالح المناسب        

الجـيش   "أنوأكـد    ".لتسليح الجيش وتجهيزه بشكل الئق لتنفيذ مهمته الوطنية ألن في ذلك فائدة للجميع            
ومن يستطيع القيام بمهامه على الحدود في مواجهـة          للوحدة الوطنية والوطن،     األماناللبناني هو صمام    

التشكيك بوالء ضباط الجـيش ووحداتـه        "أن، معتبراً   " يستطيع القيام بمهامه في الداخل     اإلسرائيليالعدو  
 االسـتفراد   2006 تحاول قبل العـام      إسرائيل زرع الفتنة واستفراد الجيش كما كانت        إلىوجنوده يهدف   

 ال تستطيع االستفراد بالجيش واالستمرار باالعتداء عليه ألنـه شـرعي            ئيلإسرا "أنورأى  ". بالمقاومة
، " في الشرعية وفي الوطن وكل القدرات القومية بتصرفه        األساسومعترف بشرعيته لبنانيا ودوليا، وهو      

  ".اليونيفيل" والتعاون مع 1701مشددا على التزام القرار 
 شملت مقر قيادة اللواء الحادي عشر وحاجز العديسة         سأمكالم سليمان جاء خالل زيارة تفقدية للجنوب        

  .الذي قصفه العدو
  8/8/2010، بيروت، المستقبل

  
  يدين االعتداءات اإلسرائيلية في فلسطين" حزب اهللا" .28

دان حزب اهللا اللبناني، أمس، االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات وتدمير عشرات المنـازل             : )أ.ب.د(
تواصل االعتداءات الـصهيونية علـى المقدسـات        "ـأكد الحزب في بيان إدانته ل     و. في فلسطين المحتلة  

والممتلكات في فلسطين المحتلة والتي كان آخرها اقتحام مئات المستوطنين مقام النبي يوسف عليه السالم               
) مـأمن اهللا  (جرف مقبرة   "كما دان الحزب    ". في نابلس وأداء طقوس يهودية بحماية الشرطة الصهيونية       

هـذه الممارسـات    "واعتبر  ".  القدس الشريف، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل في منطقة األغوار          في
خطوات متالحقة على طريق تهويد فلسطين المحتلة وتصفية اإلرث العربي اإلسالمي والمسيحي فيهـا،              

  . "في ظل استكمال عمليات االستيطان في مختلف المناطق الفلسطينية والسيما في مدينة القدس
  8/8/2010الخليج، الشارقة، 

  
  االدعاء على مسؤول في وزارة االتصاالت اللبنانية بتهمة التجسس .29

 على أمسادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر : ).أي.بي.يو(
دعاء على عيد وقالت مصادر أمنية إنه تم اال ."إسرائيل"الموقوف اللبناني ميالد عيد بجرم التعامل مع 

التعامل مع العدو ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات فنية بصفته رئيس فرع االتصاالت "بتهمة 
 ."الدولية في وزارة االتصاالت السلكية والالسلكية ومقابلة ضباط مخابرات في أماكن عدة خارج لبنان

موجب مواد تحمل بين طياتها عقوبة وتم االدعاء على عيد الذي يعمل في شبكة الهاتف الثابت في لبنان ب
  . قاضي التحقيق العسكريإلىوأحيل عيد . اإلعدام

  8/8/2010، البيان، دبي
  

   لها مصلحة في اغتيال الحريري"إسرائيل": اللبناني" التقدمي االشتراكي"نائب رئيس الحزب  .30
 تسبب مشاكل فـي     أنإسرائيل لها مصلحة     "أندريد ياغي   " التقدمي االشتراكي "رأى نائب رئيس الحزب     

إسرائيل قد تكون رأت في رئيس الحكومة الراحـل          "أن إلى، الفتاً   "لبنان بسبب االغتياالت التي حصلت    
 ". يستهدف باالغتيال للـتخلص منـه      أنرفيق الحريري وتطور حركته العربية واتصاالته شخصا يجب         

ئب مروان حمادة وراء شهود الزور       الكالم عن وقوف النا    أنأمس،  " الجديد" تلفزيون   إلى في حديث    وأكد
  ".مرفوض جملة وتفصيال"
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 ولبنان، وهذه ة في سوريأراضإسرائيل اليوم على وشك تهويد القدس وال تزال تحتل  "أنلى إ وأشار
القراءة اليوم تقتضي منا إعادة قراءة هادئة للواقع كي نستطيع الدخول بموقف قوي في وجه ما يهدد 

  ".معاقبة من تثبت عليه تهمة العمالة مع إسرائيل كائناً من يكون"وشدد على ضرورة ". لبنان
  8/8/2010، بيروت، المستقبل

 
   لالنتقام من حماسالقاهرةدفع ب "إسرائيل"يتهم مصدر امني مصري  .31

) إيالت( بمحاولة استغالل االعتداء الصاروخي على       "إسرائيل"اتهم مصدر امني مصري رفيع المستوي       
  .ردنية، لدفع مصر لالنتقام من حماس سياسيا وامنياًالمحتلة والعقبة األ

إن األجهـزة   : "2010-8-7اللندنية، السبت   " القدس العربي "وقال المصدر المصري في حديث لصحيفة       
المصرية لم تعثر على أي دليل يثبت تورط حماس أو الجهاد اإلسالمي في االعتداء وان المـرجح فـي                   

غيرة مناوئة لحماس إال أنها تتمتع بوجود في غـزة إلـى جانـب              القاهرة هو تورط حركة فلسطينية ص     
تم تهريب الصواريخ إلى سيناء بواسطة هؤالء البدو        "انه   و ".عالقات جيدة مع بعض قبائل البدو في سيناء       

  ".حتى وصلت إلى نقطة مناسبة إلطالقها باتجاه إيالت
  8/8/2010، موقع فلسطين أون الين

 
  ياعادت إلى ترك" مافي مرمرة" .32

أفادت وسائل اإلعالم المحلية أن السفينة التركية مافي مرمرة التركية، التـي كانـت ضـمن                : )ب.ف.أ(
أيار،  / مايو 31أسطول المساعدات اإلنسانية الدولية المتوجهة إلى غزة وتعرضت لمجزرة إسرائيلية في            

تجرها سفينة قاطرة في    اإلخبارية صور مافي مرمرة     " في.تي  .إن  "وبثت قناة   . وصلت، أمس، إلى تركيا   
وفرضت السلطات إجراءات أمنية صـارمة علـى        . ميناء اإلسكندرون على الساحل المتوسطي التركي     

  .وصول السفينة، ومنعت الصحافيين من دخول الميناء على ما أفادت وكالة األناضول
عة أتـراك،   ووصل زورق تركي آخر اقتحمته قوات االحتالل خالل العدوان الذي أسفر عن استشهاد تس             

وأعلن مدير ميناء إسكندرون    . سكندرون، الجمعة، بينما يتوقع وصول زورق ثالث في وقت الحق         اإلإلى  
جمهور أوزتركلر لوكالة األناضول أن مسؤولين أتراكاً سيقومون بفحص هذه المراكب، قبـل أن يقـوم                

لت الجماعة التركية التي أرسـلت      وقا. بذلك وفد من األمم المتحدة التي فتحت تحقيقاً دولياً بشأن العدوان          
القافلة البحرية إلى قطاع غزة وانتهت عندما اعتدت قوات إسرائيلية على السفن وقتلت تسعة ناشـطين،                

  .إنها ربما تستخدم السفن نفسها في محاولة أخرى لكسر الحصار
 8/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  الل ساعات تستعد لدخول غزة خ2قافلة أميال من االبتسامات : مصر .33

أميال من االبتـسامات    "ترسو خالل الساعات القليلة المقبلة مراكب المساعدات األوروبية         : )مصر(سيناء  
 قطاع غزة براً عبر     إلى على رصيف ميناء العريش البحري لتفريغ حمولتها من المساعدات إلدخالها            "2

صود أمس، فإن سفينة المـساعدات      المق وطبقاً لتصريحات القبطان البحري اللواء جمال عبد      . معبر رفح 
األوروبية وصلت إلى غاطس ميناء العريش صباح أمس، ولم تتمكن من دخوله والرسو على الرصـيف                

 حين خروج مركبتي شحن راسـيتين       إلىلتفريغ حمولتها بعد أن تم أخطار طاقمها باالنتظار في الغاطس           
 سـيارة مجهـزة بـأجهزة لـذوي         46ت  تحمل سفينة المساعدا  ": وأضاف القبطان . على رصيف الميناء  

االحتياجات الخاصة وكمية من المساعدات الطبية واألدوية تبلغ قيمتها نحو مليون يورو وفقاً لتصريحات              
 متضامناً من الجنسيات األوروبية قدموا إلى العريش مساء الجمعـة،           45منظمي القافلة التي يشارك فيها      

منهم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الستقبال المـساعدات          ووافقت السلطات المصرية على دخول أربعة       
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عند دخولها غزة، وهم عضوان في مجلس اللوردات البريطاني، وعضو في مجلس العموم، وآخر رئيس               
  .إلحدى المؤسسات الخيرية البريطانية

وبـا،   مؤسسة السالم والتنميـة للفلـسطينيين فـي أور   "2أميال من االبتسامات "وتشارك في تنظيم قافلة  
واللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة ونصرة فلسطين، والحملة الدولية للتضامن مع سكان قطاع               

  .، والصليب األحمر الدولي في شمال أفريقيا والشرق األوسطاألحمرونروا، والهالل األغزة، ووكالة 
 8/8/2010، الحياة، لندن

 
   الفلسطينيةالرئيس التونسي بن علي يجدد دعمه الثابت للقضية .34

جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي دعمه الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية وأعرب عن قلقـه                
 للشرعية الدوليـة ومحاصـرتها للـشعب الفلـسطيني          "إسرائيل" تعثر مسار السالم وتنكر      إزاءالعميق  

 لمدينـة القـدس     اإلسـالمية ة   المستوطنات ومحاولة طمس الهوية العربي     إلقامة أراضيهواستيالئها على   
 حل عـادل    إليجاد التحرك بالسرعة التي يتطلبها الظرف       إلىودعا بن علي المجموعة الدولية       .الشريف

ودائم وشامل للنزاع القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العمليـة الـسلمية ومبـادرة                
  .السالم العربية

 8/8/2010، المستقبل، بيروت
 

   واألسد عربّياًمشعل األول فلسطينّياً: استطالع .35
األمريكية مطلع الصيف، ويذيع نتائجه     " جامعة ميريالند " الذي تجريه    ،حمل االستطالع السنوي  : وكاالت
 هذه السنة مؤشرات مهمة حول اتجاه الرأي العام في البالد العربية، وشمل كال              ،للدراسات" سابان"مركز  

بلغ عدد المستطلعين حـوالي أربعـة آالف         و .ودية والمغرب واإلمارات  من مصر ولبنان واألردن والسع    
  .شخص
 خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مقدمة الزعامات الفلـسطينية علـى صـعيد                 وحّل

 الرئيس  ، حسب االستطالع  ،والزعامات الخمس األكثر شعبية، إضافة إلى مشعل، كانت        الرصيد الشعبي، 
، ورئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز،           السوري بشار األسد  

  .والرئيس اإليراني أحمدي نجاد، وأمين عام حزب اهللا السيد حسن نصر اهللا
وجدد المستطلعون اعتقاد الشارع العربي أن االنحياز األمريكي إلى الكيان يجعل الواليات المتحدة فـي               

حق إيران في برنامجها النووي؛ حيث وجد ما يتجاوز النـصف           % 80  وأيد .ءموقع األعداء ال األصدقا   
  .أن امتالك إيران األسلحة النووية أمر مرحب به

 8/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  "إسرائيل"موسكو تصّوب على التسليح األمريكي لـ .36
خالل حروبها في المنطقة،    " سرائيلإ"صوبت موسكو سهام انتقاداتها نحو واشنطن لتسليحها        : )آي.بي.يو(

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، أمس، عن قلقها من تزويـد          . وانتهاكها االتفاقات الدولية بهذا الصدد    
بصواريخ وقنابل جوية خالل حروبها األخيرة في الشرق األوسط، ما ينتهـك            " إسرائيل"الواليات المتحدة   

عن بيان صادر عن الوزارة إن      " نوفوستي"وكالة األنباء الروسية    ونقلت  . اتفاقات تصدير األسلحة الدولية   
بصواريخ وقنابل جوية خالل اندالع النزاعات المسلحة األخيـرة فـي           " إسرائيل"تزويد الواليات المتحدة    

ومبادئ منظمة األمن والتعاون األوروبـي      " اتفاق واسينار "الشرق األوسط يثير التساؤالت ويخّل بأحكام       
  .تصدير األسلحةفي ما يخص 

  8/8/2010، الخليج، الشارقة



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1874:         العدد       8/8/2010األحد  :التاريخ

  
   بوقود لطائراتها وعرباتها العسكرية بقيمة ملياري دوالر"إسرائيل"أميركا تزود  .37

، على طلب عسكري إسرائيلي بتزويد تل أبيب بوقود         أمسوافقت اإلدارة األميركية    :  وكاالت - واشنطن
ونقل الطلب اإلسرائيلي إلى الكونغرس الذي من        . مليار دوالر  2الخاص بتشغيل الطيران بقيمة     " الديزل"

  .المتوقع أن يصادق على الصفقة المقترحة خالل األيام المقبلة
ويعد الطلب اإلسرائيلي هو األول من نوعه الموافق عليه من قبل اإلدارة األميركية منذ تـولي الـرئيس                  

  .2009باراك أوباما مقاليد الحكم في البيت األبيض في كانون الثاني 
ـ       في بيان إنهـا أخطـرت الكـونغرس يـوم          " البنتاغون"وقالت وكالة التعاون العسكري األمني التابعة ل

 مليـون   284 مليون غالون من البنزين الخالي من الرصـاص، و         60 طلبت شراء    "إسرائيل"الخميس إن   
  . مليون غالون من وقود الديزل بقيمة ملياري دوالر100غالون من وقود الطائرات و

 تصب في مصلحة األمـن القـومي   "إسرائيل"ـار بيان الوكالة األميركية إلى أن المبيعات المقترحة ل   وأش
دولة صديقة كانـت وال تـزال قـوة مهمـة           "للواليات المتحدة من خالل المساعدة على تحسين قدرات         
يانها إن وقـود    وقالت الوكالة األميركية في ب     ".لالستقرار السياسي والتقدم االقتصادي في الشرق األوسط      

 سوف يمكنها من اإلبقاء على قدرتها العملياتية لطائراتها العـسكرية،           "إسرائيل"ـالطائرات الذي سيقدم ل   
  . في تشغيل عرباتها العسكرية"إسرائيل"ـفيما يستخدم وقود الديزل والبنزين األميركي الذي سيقدم ل

 8/8/2010، األيام، رام اهللا
 

  ان الصهيوني يعمل على توتير المنطقةالكي: الحزب الشيوعي الروسي .38
أن تطورات األوضاع في منطقة الـشرق       ) 8-7(أعلن الحزب الشيوعي الروسي اليوم السبت       : موسكو

األوسط أخذت طابعا يبعث على القلق البالغ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ضـغط الواليـات المتحـدة                   
 زال في ازدياد، بل يكتسب أشـكاالً جديـدة بوتـائر            والكيان الصهيوني على العالم العربي اإلسالمي ما      

اليوم في العاصمة الروسية    " غينادي زوغانوف "وجاء في بيان كتابي صدر عن رئيس الحزب          .متسارعة
الذي " اإلسرائيلي "-ألن فرص تسوية النزاع الفلسطيني      "أن الوضع العام في المنطقة أصبح مقلقًا للغاية،         

 أن السبب الرئيس الذي يقـف وراء تطـور          ، موضحاً "ت تذوب بسرعة فائقة    عاما بدأ  50يتجاوز عمره   
وأكد البيان أن الكيان     ".تعنت الرئاسة الحالية للدولة العبرية    "مستجدات األوضاع بهذه الصورة يتجلى في       

الصهيوني يدأب في العمل على زيادة الوضع سوءا في المنطقة؛ حيث إنه يـشرع فـي توسـيع رقعـة            
يؤدي إلى انفجارات دموية متتالية لألوضـاع فـي هـذه           "الغتصاب لألراضي العربية، مما     االحتالل وا 

  ".المنطقة الحافلة بالمأساة والمحن واألشجان
 8/8/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  يدعو من غزة لفك حصار عن القطاع" لورد بريطاني" .39

زار اً  بريطانياً برلمانياً وفد، أنسمر خالد ،غزةنقالً عن مراسلتها في  8/8/2010، الرأي، عّماننشرت 
 وبحث 2008مدينة غزة لالطالع على حجم الدمار الذي خلفه العدوان اإلسرائيلي على غزة أواخر العام 

 البريطانية "إنتربال"وقال عضو البرلمان ورئيس مؤسسة  .سبل تقديم المساعدة إلعادة إعمار القطاع
 إنه ووفده يبحثون طريقة تقديم المساعدة أمسعة اإلسالمية في غزة إبراهيم هويت خالل زيارته للجام

أهالي قطاع غزة يملكون الصمود "وأضاف في مؤتمرٍ صحفي بالجامعة أن  .إلعادة اإلعمار بعد الحرب
  ."والتحدي والموهبة إلعادة إعمار قطاعهم، وسنتعاون سويا لتحقيق ذلك

ي سنبحث خالل زيارتنـا المـساهمة فـي كيفيـة تقـديم             وقالت عضو البرلمان البريطاني ياسمين قرش     
  .المساعدات الحالية والمستقبلية ألهالي قطاع غزة
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عضو ، أن  محمد األيوبي،غزة نقالً عن مراسله في 8/8/2010، موقع فلسطين أون الينوأضاف 
 المفروض مجلس اللوردات البريطاني ريموند هلتون، دعا المجتمع الدولي إلى رفع الحصار اإلسرائيلي

 .على قطاع غزة، ووضع حد لمعاناة مليون ونصف مليون فلسطيني، والعمل على إعادة إعمار القطاع
، مع النائب األول /7/8جاء ذلك خالل لقاء عقده وفد من مجلسي العموم واللوردات البريطاني السبت 

د لغزة تأتي لالطالع على وأكد هلتون أن زيارة الوف . أحمد بحر.لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د
حجم الدمار الذي خلفته الحرب اإلسرائيلية على غزة، ونقل الصورة للبرلمان البريطاني من أجل حشد 

وشدد على  .رأي عام معارض للممارسات اإلسرائيلية، وللضغط على االحتالل لرفع الحصار عن غزة
الدولي والقانون الدولي اإلنساني، معرباً  بحق قطاع من عدوان يخالف القانون "إسرائيل"أن ما ترتكبه 

  .عن أمله في أن تتحسن األوضاع التي يعيشها مواطنو القطاع، وان ال تندلع أي حروب قادمة على غزة
  

  حملة في لندن لمقاطعة المنتجات الزراعية اإلسرائيلية في رمضان .40
 رمضان المبارك، حملـة     بدأت في وسط لندن، ومناطق أخرى خارج العاصمة، أمس، قبيل شهر          : )وفا(

لمقاطعة المنتجات الزراعية اإلسرائيلية، كالخضراوات والفواكه، وعلى نحو خاص التمور، التي يكثـر             
وقام أعضاء جمعية التضامن مع فلسطين، وجمعيات أخرى، بتوزيع         . استهالكها في هذا الوقت من العام     

 أماكن وجود الجاليات العربية والمـسلمة       الفتات ورفع شعارات أمام عدد من مراكز التسوق الرئيسة في         
، تدعو لمقاطعة التمور المستوردة من الكيان، وتفحص مصدرها، واالنتباه إلى           "إدجوار رود "مثل منطقة   

المغلفات التي يحدث تزوير مصدرها من قبل المصدرين اإلسرائيليين لتوحي أنها مستوردة مـن األرض       
  ".األراضي المقدسة" المستوطنات وتباع على أنها منتج من الفلسطينية، وفي أحيان عديدة تنتج في

 8/8/2010، الخليج، الشارقة
 

  "التزوير"محاكمة العميل اإلسرائيلي المتورط بقضية المبحوح تقتصر على : ألمانيا .41
 الخبير في القانون الجزائي الدولي كاي بيتارز ان يوري برودسكي الذي يشتبه             أفاد .):ب.ف.أ( –برلين  
ه عميل لالستخبارات اإلسرائيلية ومتورط بحسب القضاء األلماني في اغتيال القيادي فـي حركـة               في ان 

 بـين   إدانتـه حماس محمود المبحوح، سيحاكم بتهمة تزوير جواز سفر التي تتراوح عقوبتها في حـال               
ـ    أنال يمكـن    " برودسكي   أن "فرانس برس "وقال بيتارز لوكالة    .  سنوات 3الغرامة والسجن    ي  يحـاكم ف

  . وهي تزوير وثائق"أساسها بتهمة غير تلك التي تم تسليمه على ألمانيا
  8/8/2010، الحياة، لندن

 
  "لسرائيإ" وة الستئناف المحادثات بين سوريفرنسا تعين مبعوثاً .42

 الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي عين سـفيرا        أن وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة       أعلنت: باريس
 وسوريا في محاولة الستئناف محادثـات الـسالم         "إسرائيل" وسيطا بين    األوسطي الشرق   فرنسيا سابقا ف  

وصرح متحدث باسم الوزارة بان جان كلود كوسيران وهو سفير سابق لدى دمشق والقـاهرة                .المتوقفة
  ." الدول المعنية وشركائنا الرئيسيين بهذا التعيينإبالغتم " و. هذا المهمةسيتولى

 8/8/2010، نباءوكالة رويترز لأل
  

  مأثرة جديدة تجترحها الجامعة العربية .43
  منير شفيق

الذين راهنوا على وعود الرئيس األميركي باراك أوباما بتغيير السياسات التي اتبعها سلفه جورج دبليو 
للقضية " حل الدولتين"بوش، وذلك بتحسين العالقات األميركية بالعالم اإلسالمي وتصويبها، وبإيجاد 
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طينية كأولوية من أولويات إدارته، لم يعرفوا كيف يخدمون رهانهم بالسياسة والمواقف، وأخطؤوا الفلس
في الكيفية التي سعوا بها لدعم أوباما وتشجيعه مقابل ما يتعرض له من ضغوط اللوبي اليهودي 

  .األميركي، كيف؟
معة العربية، بما مثلته مواقفها لجنة متابعة مبادرة السالم العربية في الجا, لنأخذ مثالً أو نموذجاً

في التعامل مع الطلبات األميركية منها، ومن محمود عباس، في ما يتعلق بقضية ) قراراتها(وسياساتها 
" حل الدولتين"إدارة السياسة إزاء ما يطرحه جورج ميتشل المبعوث الخاص ألوباما من أجل إيجاد 

  ).التصفوي للقضية الفلسطينية(
لى غزواته بمشروع مفاده وقف االستيطان كلياً في الضفة الغربية والقدس مقابل جاء ميتشل في أو

وقد قوبل ". حل الدولتين"خطوات تطبيعية عربية الحقة في أثناء إطالق المفاوضات المباشرة على أساس 
 مبدأ وقف االستيطان كلياً شرطا إلطالق المفاوضات المباشرة بالترحيب الشديد من جانب محمود عباس
. والحكومة المصرية وبقية الدول العربية التي راحت تراهن على إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما

مختلفاً في الترحيب الشديد بمشروع ) األمين العام لهيئة األمم المتحدة(الدولي /ولم يكن الموقف األوروبي
يثما تنطلق المفاوضات وتبدأ ولكن يجب أن يذكر أن موضوع التطبيع طُلب من ميتشل تأجيله ر. ميتشل
  .في الظهور" اإليجابيات"بعض 

وتقدمت بمشروع وقفه جزئياً في الضفة . ولكن حكومة نتنياهو رفضت رفضاً قاطعاً وقف االستيطان كلياً
، بما في ذلك في القدس القديمة وما حولها من أحياء وقرى "القدس الكبرى"الغربية، وعدم المساس به في 

  .عربية
أخذ ورد، أو جذب وشد، في واشنطن، تراجع أوباما وقبَِل بمشروع نتنياهو آنف الذكر إلطالق وبعد 

وبهذا عاد ميتشل إلى المنطقة بالمشروع الجديد، وطلب من محمود عباس النزول عن . المفاوضات
وكان ذلك محرجاً جداً خصوصاً أنه جاء بعد . الشجرة التي رفعه عليها من خالل مشروعه األول

  .فضيحة تأجيل قرار المجلس الدولي لحقوق اإلنسان في جنيف بخصوص تقرير غولدستون
ومن هنا كان المخرج أن يطرح الموضوع على لجنة المتابعة لتقوم هي بتغطية محمود عباس في قبول 

ر في طبعاً كان األمر ال يقل إحراجاً بالنسبة للجنة المتابعة والدول العربية التي تؤث. المشروع الجديد
ولهذا قررت اللجنة القبول به بشروط تحديد المدة بأربعة أشهر لوقف . قراراتها وتؤمن لها األغلبية

االستيطان كلياً، وسوغت قرارها بحجة علنية هي أن ذلك سيكون الفرصة األخيرة، وبأنها فعلته من أجل 
  .دعم أوباما

نتنياهو لتحديد المدة، عاد أوباما للتراجع مرة ولكن قبل أن يجف الحبر عن هذا القرار العتيد، ومع رفض 
. أخرى ولتعديل مشروع ميتشل للمرة الثانية، وطلب من عباس ولجنة الرباعية تأييد المشروع الجديد

  .وذلك من خالل البدء في مفاوضات غير مباشرة تمهيداً لتحويلها إلى مباشرة بأسرع ما يمكن
وقبلت به لتغطي موقف عباس مرة أخرى . خت لطلب أوباما الجديدما كان من لجنة المبادرة إالّ أن رض

القدس "بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة، مع استمرار االستيطان الماضي بأقصى سرعته في 
  .وفي األجزاء المستثناة من الوقف الجزئي لالستيطان في الضفة الغربية" الكبرى

هو اقتنع بالعودة الفورية إلى المفاوضات المباشرة في ظل شروط على أن أوباما في لقائه األخير مع نتنيا
وهكذا عاد ). عملياً لم يوقف جزئياً(نتنياهو باستمرار االستيطان في القدس ووقفه جزئياً في الضفة 

ميتشل مرة أخرى بمشروع جديد طالباً من لجنة المتابعة تغطية محمود عباس الذي لم يعد يعرف أين 
  . ذاهب إلى المفاوضات المباشرة، تماماً، وبال نقصان، كما اشترط نتنياهويذهب بوجهه وهو

 لبت لجنة المتابعة الطلب األميركي الجديد من دون أن يطرف لها جفن أو تشعر 29/7/2010وفي 
  .فتغطيتها لتنازالت محمود عباس وتلبيتها لما يطلبه أوباما جاهزة وبال تردد. بحرج
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متابعة ومن وراء قراراتها وقفا منذ أن بدأ أوباما يفكر في التراجع عن مشروع لو أن لجنة ال: والسؤال
ميتشل األول بوقف االستيطان كلياً، وقاال ألوباما ال نستطيع، وال يمكن أن نتراجع عن وقف االستيطان 

ما لم يوقف كلياً، ومن ثم تركوه أمام خيارين إما التمسك بمشروعه األول وإما تعطيل العملية السياسية 
 أكثر مما ساعداه ودعماه في -وهما الحريصان على مساعدته ودعمه-االستيطان، لكانا ساعدا أوباما 

  .ألنه عندئذ يستطيع أن يتمسك بموقفه ويحذر اللوبي من النتائج. تراجعهما وقبولهما بتراجعه أمام نتنياهو
لم يتراجعا في المرة الثانية، ) السعوديةوبصراحة مصر و(ولو أن لجنة المتابعة ومن وراء قراراتها 

لساعدا أوباما ودعماه أكثر بكثير من تشجيعه ودعمه في الموافقة على تراجعاته أمام نتنياهو واللوبي 
  .اليهودي األميركي، مما أفقده كل صدقية وحوله إلى رئيس هزيل أمام نتنياهو واللوبي اليهودي

شجع استعداد لجنة المتابعة ومن وراء قراراتها أوباما على التراجع ألم ي: والسؤال الالحق المكمل لألول
سيرضي اللوبي اليهودي األميركي من جهة، ولن يغضب العرب : أمام نتنياهو ما دام سيكسب الحسنَيين

 أو يخسر شيئاً من جهة ثانية، وستستمر العملية السياسية على حساب الفلسطينيين والعرب من جهة ثالثة
  ).ثالث حسنيات(

من هنا يمكن القول إن الذين راهنوا على وعود الرئيس األميركي باراك أوباما وأرادوا دعمه لم يعرفوا 
  .وأخطؤوا في الكيفية التي سعوا بها لدعمه وتشجيعه. كيف يخدمون رهانهم

خائف من قبول لم أنت : ببساطة كانت حجة الذين ضغطوا على أوباما في االتجاه اآلخر واضحة ومقنعة
ما نعرضه عليك ما دمت ستكسب تأييدنا، فيما ستظل كاسباً لما تريده من عباس ولجنة المتابعة وممَّن هم 

فلماذا ال . فهؤالء لن يردوا عليك بما يحرجك أو بما يجعلك تختار بين أهون الشرين. وراء قراراتها
  .ترضينا بينما هم رضاهم مضمون؟

ي أوباما ومعاونيه فحسب، وليس في قوة اللوبي اليهودي األميركي فحسب، وإنما وبكلمة، المشكل ليس ف
فاألخيرون حتى من . سالم فياض ولجنة المتابعة ومن يقف وراء قراراتها/أيضاً في موقف محمود عباس

  ".األلف باء"الزاوية المهنية في التكتيك السياسي أثبتوا أنهم بحاجة إلى العودة إلى 
  6/8/2010نت، .رةموقع الجزي

  
  القدس وأقصاها عقدة التسوية وعنوان االنفجار .44

  ياسر الزعاترة
ال يمر أسبوع أو أقل إال وتطالعنا األخبار بجديد حول القوانين والممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية في 

اقب أن ، مما يؤكد للمر)األرض والبشر والبناء والمقدسات والتاريخ(القدس، التي تطال كل شيء فيها 
  .القدس في رأس قائمة االستهداف اإلسرائيلي، األمر الذي يجمع عليه سائر أفرقاء الساحة اإلسرائيلية

بدليل أن نتنياهو لم يجد كثير عنت في تجميد االستيطان في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر من أجل 
د مشابه في القدس، حيث أكد المفاوضات وإرضاء اإلدارة األميركية، بينما رفض رفضا قاطعا أي تجمي

، وإنما هي عاصمة الدولة العبرية، ثم عاد وأكد أن موقفه "ليست مستوطنة) "أي القدس(لواشنطن أنها 
وال جديد فيه، وأظنه كان صادقا في هذه العبارة إلى حد كبير، إذ إننا لم " موقف األسالف"منها هو ذاته 

، ربما باستثناء )رت، بيريز، باراك، ورابين، ومن سبقهمأولم(نلمس أي فارق بين موقفه وموقف أسالفه 
بعض التفصيالت، كما أن مسلسل تهويد المدينة المقدسة لم يتوقف في عهد أي حكومة إسرائيلية أيا كان 

  .لونها
أما األهم من ذلك فهو أن عهود المفاوضات كانت األكثر شراسة على صعيد تصعيد مسلسل االستيطان 

س وسائر مناطق الضفة الغربية، مع العلم بأن الفارق كبير بين السياقين، إذ إن بوسع والتهويد في القد
المسؤولين الصهاينة أن يتخلوا عن مستوطنات في الضفة في سياق التسوية الدائمة، أو حتى التسوية 
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 وتتحكم المرحلية، طبعا باستثناء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة التي تتموضع على أحواض المياه
  .في جغرافيا الكيان الفلسطيني

ولعلنا نتذكر هنا أن إزالة االستيطان ليست أمرا مستحيال، إذ حصل ذلك في سيناء، كما حصل في قطاع 
  .غزة التي كان شارون يقول عن مستوطنتها الشهيرة نتساريم، إنها ال تختلف عن بيت لحم

التي تعني في حال تمريرها الضم النهائي " حدةالخريطة الهيكلية للقدس المو"بعد شهرين من إعالن 
للمدينة، جاء اإلعالن عن تطبيق قانون أمالك الغائبين الذي يعني مصادرة جزء كبير من أمالك المدينة 
العائدة للفلسطينيين، فيما تتكفل القوانين األخرى بتهجير أهل المدينة منها، كما هو حال القوانين التي 

  .اءات أخرى كثيرة، وال تسأل بعد ذلك عن استمرار االستيطان بال هوادةتحرمهم من البناء وإجر
، 67حزيران عام /المسجد األقصى حكاية أخرى، ومن تابع مسلسل االستهداف الذي تعرض له منذ يونيو

سيتأكد من أن الوتيرة قد تسارعت خالل السنوات األخيرة على نحو استثنائي، وها هي تتصاعد أكثر 
ك في أن واقعة بناء كنيس الخراب قبل شهور كانت ذروة التصعيد في سياق العمل على فأكثر، وال ش

مؤسسة األقصى للوقف "صياغة وقائع جديد في محيط المسجد، وهي وقائع تتابع تفاصيلها بعناية 
التي أسسها الشيخ رائد صالح، حارس األقصى الذي يتعرض لكل ما يتعرض له بسبب نشاطه " والتراث

  .الصعيد، إلى جانب نشاطاته األخرىعلى هذا 
آخر ما تحدثت عنه المؤسسة هو ما تعلق بالتدريبات التي تجريها قوات االحتالل، والتي تنذر بأحداث 
جسام في المسجد، بحسب بيان المؤسسة، مع أن األمر قد ال يصب بالضرورة في سياق استهداف مباشر 

قع بين المتطرفين وبين المسلمين المدافعين عن للمسجد، بقدر ما يصب في سياق مواجهة صدامات ت
المسجد، لكن ذلك يشير بدوره إلى معلومات بخصوص ممارسات جديدة قد تفجر الغضب الفلسطيني، 

بناء "وهو غضب على السلطة في رام اهللا أن تبادر إلى لجمه حتى ال يتطور ويخرب سيناريو 
 عندما تسبب المسجد األقصى 2000 حدث عام الذي يشتغل عليه سالم فياض، وليكرر ما" المؤسسات

ذاته في اندالع انتفاضة األقصى، تلك التي يرى محمود عباس أنها دمرت الشعب الفلسطيني، بينما يراها 
  .آخرون حلقة من أهم حلقات النضال في التاريخ الفلسطيني

ى غرار الهدم نعم، ربما كان من الصعب الحديث عن استهداف مباشر وسريع للمسجد األقصى، عل
 -معطوفا على مسلسل التسوية والموقف منها-الكامل بأي طريقة كانت، لكن السيناريو الذي يجري 

يقع بحسب (يؤكد أن اإلسرائيليين ال يساومون البتة على مسألة القدس الشرقية أوال، والهيكل ثانيا 
لكامل، كما أنه ال مساومة على بقاء حتى لو لم يهدم المسجد با) قناعاتهم في المربع الذي يقع فيه المسجد
  .القدس موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية

ال مكان إلسرائيل من دون "ونتذكر هنا مقولة بن غوريون التي ال ينساها اإلسرائيليون بشتى تصنيفاتهم 
لهم هو ، وطالما ذكّرنا المسؤولون الصهاينة بأن الهيكل بالنسبة "القدس، وال مكان للقدس من دون الهيكل

األكثر "المكان األول من حيث القداسة، بينما األقصى هو الثالث عند المسلمين، وكان يوسي بيلين 
 إن الهيكل بالنسبة -2000في أجواء قمة كامب ديفد صيف عام -في الوسط اإلسرائيلي يقول " حمائمية

  .لليهود مثل الكعبة بالنسبة للمسلمين، وعلى الفلسطينيين والعرب تفهم ذلك
نتذكر في هذا السياق أن هذا الملف هو ما أفشل قمة كامب ديفد عمليا، وليس ملف الالجئين أو 

من هنا وتبعا لصعوبة توفير قيادة فلسطينية، وربما وضع فلسطيني وعربي . المستوطنات أو السيادة
 اختراع يمرر تسوية نهائية تستثني القدس الشرقية، وتمرر ترتيبات تمس المسجد األقصى، فقد جرى

فكرة الحل المرحلي بعيد المدى كما سماه شارون وأسس من أجله حزب كاديما، فيما سماه آخرون الدولة 
السالم (المؤقتة، وهو ذاته التعبير الذي استخدم في نصوص خريطة الطريق، بينما سماه نتنياهو 

ومعها قضية -ساسة ، وروحية هذا المشروع تتمثل في تأجيل هذه القضية الكبيرة والح)االقتصادي
 إلى مرحلة الحقة وإشغال الفلسطينيين باالقتصاد والتنمية والرفاه، -الالجئين وحدود االنسحاب النهائي
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، وهو )السيادة مسألة نسبية كما يقولون(وصوال إلى كيان أو دولة ال تختلف كثيرا عن الدول األخرى 
م، فيما سيكون مسلسل االستهداف المبرمج قد وضع يمنح اإلسرائيليين األمل في تحويل المؤقت إلى دائ

صاغ حقائق أكثر وضوحا وغير قابلة للتراجع، في سياق تهويد المدينة ووضع األساس لبناء الهيكل على 
  .أنقاض المسجد أو الجزء األكبر منه

لى كل ذلك ال يلغي إمكانية لجوء العقل الصهيوني المتغطرس، أو دوائر متطرفة في الدولة العبرية، إ
اتخاذ إجراءات أكثر وقاحة في ترتيب أمر المدينة ومقدساتها، وهو ما سيؤدي إلى إشعال الوضع 

 لن يمر هو -مع استمرار مسلسل السالم االقتصادي-الفلسطيني من جديد، مع أن التهويد المتواصل 
وم من األيام بيع اآلخر، ولن يلبث الفلسطينيون أن يجدوا فرصة للتمرد عليه، وهم الذين لم يقبلوا في ي

وطنهم وكرامتهم بلقمة العيش، السيما أن الصورة ستكون أكثر وضوحا بمرور الوقت، ولن يكون ممكنا 
  .بعدها بيع حكاية الدولة والثوابت إلى الناس، فيما الوقائع تنسفها على األرض

عينة ستستفيد والنتيجة أن الصفقة ستكون أكثر وضوحا بمرور الوقت، بينما سيتضح أيضا أن طبقة م
منها، فيما يعيش اآلخرون على الهامش، مع العلم بأن كثيرا من الفلسطينيين الذين يعيشون في وضع 
اقتصادي جيد جدا كانوا جزءا ال يتجزأ من حركة النضال والجهاد، وقدموا تضحيات كبيرة، بخاصة في 

 أبناء المخيمات والفقراء هم التي تمكنت من تجاوز نظرية أن) حركة حماس تحديدا(التيار اإلسالمي 
وحدهم وقود النضال، حيث انخرط في صفوفها الكثير من أبناء العائالت والطبقات الميسورة وقدموا 

  .الكثير من التضحيات
خالصة القول هي أن القدس كانت عنوان الصراع التاريخي على فلسطين وبالد الشام، وهي ستبقى 

ن تحويل القضية إلى نزاع حدودي بين دولتين أو دولة وشبه دولة، القنبلة التي تنفجر في وجه من يريدو
  .وتحويل شعب فلسطين العظيم إلى متسول للمعونات وحارس ألمن الصهاينة

  6/8/2010نت، .موقع الجزيرة
  

  !"إسرائيل"نيابة عن " معاركنا"ال نخوض  .45
  رمان محمد أبو

ء إطالق الصواريخ التي ضربت كال رغم عدم وجود قرار سياسي أو تنظيمي داخل حركة حماس ورا
من إيالت والعقبة، إال أن قيادة الحركة من باب االطمئنان والتأكد قامت بإجراء تحقيق داخلي موسع 
انتهى إلى حسمٍ كامل لعدم وجود أي عالقة للحركة بالصواريخ، وفق ما أخبرني به مصدر قيادي في 

  .حماس
لصواريخ يعكس أجندة إسرائيلية تسعى إلى القفز على التعنت الزج باسم حماس، منذ البداية، في قصة ا

والخالفات مع الطرف العربي والفلسطيني لترويج حالة االستقطاب اإلقليمي، مرة " التسوية"في ملف 
أخرى، على قاعدة استعداء إيران والقوى اإلسالمية المناوئة إلسرائيل، كحماس وحزب اهللا، ما يبعد 

اليمينية في تل أبيب وسياساتها العدوانية، وهي المسؤول األول والمباشر عن توتر األنظار عن الحكومة 
  .األوضاع في منطقة الشرق األوسط

مثّلت توجيه " فصائل فلسطينية"تصريحات مصرية غامضة ادعت أن الصواريخ ُأطلقت من غزة من قبل 
ت أن الصواريخ أتت من سيناء، وهو ما إالّ أن التصريحات األردنية أكّد. االتهام الضمني األول لحماس

  .توافق مع التسريبات اإلسرائيلية، ما قطع الحبل على الزج بقطاع غزة في هذه العملية
االختالف بين القناعة األردنية واإلسرائيلية، كما تذكر صحيفة هآرتس، يكمن في الجهة المسؤولة عن 

التعاون مع بعض المتعاونين من قبائل سيناء، إطالق الصواريخ، إذ تروج إسرائيل لمسؤولية حماس ب
فيما تنفي المصادر األردنية ذلك، وترجح أن جماعات إسالمية أقرب إلى القاعدة هي من يقف وراء 

  .الصواريخ



  

  

 
 

  

            24 ص                                     1874:         العدد       8/8/2010األحد  :التاريخ

اإلسرائيلي، في تجريم حماس " الفخ"الموقف الرسمي األردني نجح في وقف االنجرار السياسي خلف 
طريق على االتصاالت الغربية الخلفية معها وعلى المطالبات بإنهاء أمام المجتمع الدولي، لقطع ال

يقظة واستقاللية وكسبوا احترام الرأي العام المحلي والخارجي، وإن ) هنا(وأظهر المسؤولون . الحصار
هوية "حول "  اإلسرائيلية-الخالفات األردنية"كنا نتمنى أن نقرأ مثل هذه المعلومات المهمة عن 

كما هو " آخر من يعلم"س عبر هآرتس فقط، بل وسائل إعالمية محلية، بدال من أن نكون لي" الصواريخ
  !المعتاد

المفارقة المؤسفة أن كتّابا وصحافيين وسياسيين أردنيين وعربا انساقوا خالل األيام القليلة الماضية وراء 
فها للعقبة بالدرجة الرئيسة، األجندة اإلسرائيلية في الترويج لمسؤولية حماس عن الصواريخ، بل واستهدا

عليها مؤخراً تقرير " رد"وهي دعاوى ! بدعوى وقف قطار المفاوضات المباشرة المقبلة! وليس إليالت
  .هآرتس حول الموقف األردني

ليس من المصلحة الوطنية األردنية وال الفلسطينية الزج باسم حماس بعمليات مثل هذه، أو االنجرار إلى 
سياسية مجانية نيابةً عن " معارك"، فلسنا بصدد خوض "إيالت"وليس " العقبة"صود منها التأكيد أن المق

  .إسرائيل، التي ما تزال تمثّل مصدر التهديد الرئيس ألمننا الوطني، وألمن المنطقة عموما
  8/8/2010الغد، عّمان، 

  
  محادثات مباشرة على تسوية .46

  يوسي بيلن
ربية على منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضوءا اخضر موافقة لجنة المتابعة في الجامعة الع

وحتى . لالنتقال من محادثات التقارب مع اسرائيل الى محادثات مباشرة، جلبت فرحة مبكرة جدا للقدس
لو استغل ابو مازن الضوء االخضر الذي اعطي له، ووافق على البحث مع حكومة نتنياهو مباشرة، 

ال يدور الحديث عن طرفين يرغبان في تحقيق : يكاد أن يكون العكسفليس في ذلك ضمانة للتقدم بل 
هدف مشابه ويحتاجان الى مفاوضات كي يتغلبا على العوائق في الطريق نحو هذا الهدف، يدور الحديث 

 فان من شأن فشل المحادثات –عن طرفين ذوي اهداف متعاكسة، واذا لم يتم االتفاق على الهدف مسبقا 
  .اط اكبر بكثيران يؤدي الى احب

كما انها . محادثات التقارب لن تؤدي الى أي مكان. وهو محق. نتنياهو يدعي بأنه يريد محادثات مباشرة
محادثات التقارب لميتشيل هي استمرار لزيارات ال جدوى منها قام بها في السنة . ليست محادثات تقارب

كما ان الرئيس .  امل في ان تحقق شيئااالخيرة، حتى وان بقي لها عدة اسابيع اخرى، فال يوجد أي
المحادثات المباشرة مع نتنياهو لن تؤدي الى . محمود عباس ال يريد محادثات مباشرة، وهو ايضا محق

في فترة المحادثات سيحظى نتنياهو بالحصانة من . اتفاق دائم مبادؤه قريبة من تلك التي يمجدها العالم
وفي هذه االثناء ستستمر اعمال االستيطان . هريا، مفاوضات مهمةاالنتقاد الدولي وذلك ألنه يجري، ظا

 كما سيمنح غطاء لنتنياهو وكذا سينهي المحادثات –وابو مازن سيعرض كأداة فارغة امام العالم العربي 
  .باحباط وبأزمة

ن بعيد لو كانت هناك فعال ارادة متبادلة للوصول الى تسوية دائمة، لكان الطرفان وجدا نفسيهما منذ زم
ال توجد محادثات سرية كهذه الن جانبا . في ذروة محادثات سرية في نهايتها كانا سيفاجآن العالم بحل

  .واحدا ليس مستعدا ألن يدفع ثمن السالم والجانب االخر يفهم هذا
 –في المثلث الخالد الواليات المتحدة . السؤال، بالتالي، ليس كيف يتم الحديث بل على ماذا يتم الحديث

ف يوجد جانب واحد يريد جدا التسوية ويفهم الصلة بين السالم الشرق اوسطي والقدرة .ت. م–اسرائيل 
على اخراج قواته من افغانستان ومن العراق؛ جانب آخر يريد السالم ولكن غير مستعد للسالم الذي 

جانب الثالث معني بالسالم، يتبناه العالم، وبالتالي فإنه يفضل ان يبذل جهوده بالقاء التهمة على غيره؛ وال



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1874:         العدد       8/8/2010األحد  :التاريخ

موافق على السالم في صيغة كلينتون او مبادرة جنيف، ولكنه يصل الى الطاولة من دون السيطرة في 
  .غزة، ومع منظمة فتح عرجاء

اوباما لن يفرض على نتنياهو اتفاق . هذا وضع جديد ال يمكن تجاهله، وال يمكن مطالبة االطراف بذلك
غزة لن تعود غدا . ه رفع الحصار عن غزة، ولكن ليس حل مشكلة الالجئينيمكنه ان يفرض علي. سالم

ف .ت.الى كنف السلطة الفلسطينية، وحماس من شأنها ان تحاول تفجير كل اتفاق يتحقق بين م
  .وإسرائيل

الحل المحتمل هو خطوة مؤقتة، قد يكون نتنياهو قادرا على المبادرة بها، وقد يكون محمود عباس قادرا 
يدور الحديث عن . ن يتعايش معها، وبالنسبة ألوباما ستكون أفضل من استمرار الوضع الحاليعلى ا

 في المائة من الضفة الغربية، انسحابا يتضمن إخالء لبضع عشرات من 40 – 20انسحاب اسرائيلي من 
عترف بها في حدود مؤقتة، ت") دولة قيد االنشاء("المستوطنين من منازلهم، واقامة دولة فلسطينية او 

  .إسرائيل
  إسرائيل هيوم

  7/8/2010الغد، عّمان، 
  

  الحرب ضد شجرة جنوب لبنان .47
  بالل الحسن

تعامل اللبنانيون باهتمام كبير، مع الزيارة الثنائية التي قام بها الملك عبد اهللا بن عبد العزيز والرئيس 
تفاهم والتهدئة، وإلى تجاوز أدركوا أن هدفها الكبير يسعى إلى إشاعة جو ال. حافظ األسد إلى لبنان

اللبنانيين لما قد ينشأ من تداعيات ما يسمى بالقرار الظني للمحكمة الدولية التي تعالج قضية مقتل الرئيس 
واستطاع الملك والرئيس أن ينجزا، عبر الرئيس ميشال سليمان، وعبر رئيس . الراحل رفيق الحريري

ولكن المفاجأة . الحريري، مصالحة لبنانية غير مباشرةالبرلمان نبيه بري، وعبر رئيس الوزراء سعد 
كانت في الموقف األميركي الذي بادر فورا إلى انتقاد الجيش اللبناني، ألنه قام بالدفاع عن وطنه ضد 

وظهر واضحا أن الواليات المتحدة ليست مرتاحة لمسعى المصالحة في . تحرشات الجيش اإلسرائيلي
  .يل حلفا واحدا ضد هذه المصالحةلبنان، وأنها تشكل مع إسرائ

وليست هذه هي المرة األولى التي تقف فيها اإلدارة األميركية ضد مساعي مصالحة عربية تلعب 
السعودية دورا أساسيا فيها، فقبيل انفجار الوضع في غزة بين حركتي حماس وفتح، بادر الملك عبد اهللا 

ونتجت عن ذلك االتفاق حكومة وحدة وطنية شملت ، »اتفاق مكة«إلى إنجاز مصالحة بينهما حملت اسم 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوقفت المواجهات المسلحة، ولكن واشنطن بادرت آنذاك فورا، ومعها 
إسرائيل، إلى إعالن رفض تلك المصالحة، وساعد ذلك الرفض في وصول الوضع إلى حالة االنفجار 

  . يحصل ثانية في لبنانبعد فترة وجيزة، وهو ما ال يتمنى الجميع أن
ضد أي مصالحة عربية توفر أجواء التفاهم ) مع إسرائيل(وبسبب هذا المنهج األميركي الذي يقف علنا 

لقد تذكرت . والهدوء، يمكن فهم تحرش الجيش اإلسرائيلي الذي أدى إلى االشتباك مع الجيش اللبناني
وعة عسكرية إلزالتها، بينما تحرك الجيش إسرائيل فجأة أن لها ثأرا مع شجرة في لبنان، تحركت مجم
هذه الشجرة تقوم في مكانها منذ سنوات . اللبناني لحماية تلك الشجرة، ولحماية األرض التي تقوم عليها

طويلة، وهي إذا كانت تحجب الرؤية عن عيون الجنود اإلسرائيليين لكي ال يروا شيئا صغيرا يحدث 
طويلة، فلماذا لم يتحرك الجيش اإلسرائيلي لشن الحرب عليها قبل خلفها، فقد كانت تفعل ذلك منذ سنوات 

   السورية؟-شهر، أو قبل سنة؟ لماذا لم يفعل ذلك إال بعد الوساطة السعودية 
 واضح جدا من خالل التوقيت، وهو تحرش عسكري قامت به إسرائيل، وتحرش "التحرش"إن جو 

  .سياسي بادرت إليه اإلدارة األميركية بعد ساعات
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. إن الواليات المتحدة، وبهذين الموقفين ضد المصالحات العربية، تكرس سياسة غير منطقية بشكل دائم
فهي تدعو غالبا إلى الهدوء وإلى عدم توتير األجواء، ثم تبادر بدبلوماسيتها، ومن خالل التحرشات 

السياسية التي أعلنها من وتحدث أوباما عن االستراتيجية . اإلسرائيلية، إلى التوتير ونسف أجواء الهدوء
القاهرة، في خطابه الشهير الذي وجهه إلى العالم اإلسالمي، منتقال إلى تبن علني لسياسة جديدة لها 

والالفت للنظر في األمر هنا، أن واشنطن . دعم إسرائيل ضد العرب وضد الفلسطينيين: عنوان واحد
لمتطرفين والمتمردين على سياستها، ولكنها تفعل ذلك كانت تفعل ذلك دائما، ثم تبرر فعلتها بأنها تواجه ا

فلبنان ليس بلدا متطرفا، والرئاسة اللبنانية ليست معادية للواليات المتحدة، وهي . اآلن ضد حلفائها
وكذلك الحال مع السلطة الفلسطينية التي تعلن واشنطن رضاها الدائم . توصف دائما بأنها صديقة لها

نها تقف ضدها أيضا حين يكون هناك موقف إسرائيلي، فتواجهها وتضغط عليها عنها وعن اعتدالها، ولك
لكي ترضخ للمطالب اإلسرائيلية، وهي تفعل ذلك حتى ضد القانون الدولي الذي تصنعه بنفسها، ثم 

  .ترفض االستناد إليه لتسويق سياستها
س التي طلبها من أجل أن أبرز مثال على ذلك موقف اإلدارة األميركية من مطالب الرئيس محمود عبا

يتالءم مع السياسة األميركية التي تطلب وتصر وتضغط عليه من أجل االنتقال مع إسرائيل من 
لقد أعلنت الواليات المتحدة أنها مستعدة لتقديم . المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة

 ما يرى أنه ضمانات مناسبة، مأخوذة ضمانات للطرف الفلسطيني، وبادر الرئيس الفلسطيني إلى صياغة
 "المنطق".  يعمل في كل مكان إال هنا"المنطق"كلها من المواقف األميركية واألوروبية المعلنة، ولكن 

  .يعمل في كل قضية، ولكنه ال يعمل في القضايا التي تتعلق بإسرائيل
  ماذا طلب الرئيس محمود عباس؟

هها الرئيس أوباما إلى الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، طلب أوال ضمانات ترد في سياق رسالة يوج
، مع وقف 1967يوضح فيها أن المفاوضات المباشرة ستبحث إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 

االستيطان، وكل هذا موقف أميركي معلن، ولكن أوباما رفض توضيحه في رسالة ضمانات، ألن 
  .إسرائيل ال تريد ذلك

ديل عن الطلب األول، أن توجه اللجنة الرباعية الدولية هذه الرسالة إلى الطرفين بدال من وطلب ثانيا وكب
  .وتم أيضا رفض هذا الطلب. رسالة رئاسية أميركية

 - فلسطيني -وطلب محمود عباس ثالثا، وبعد رفض الطلب األول والثاني، عقد لقاء ثالثي أميركي 
. اوضات المباشرة، التي تضغط واشنطن من أجل البدء بهاإسرائيلي، لالتفاق على مرجعيات وأسس المف

وقال ديفيد هيل، مساعد المبعوث األميركي ديفيد ميتشل، الذي أصبح رمزا . وتم رفض هذا الطلب أيضا
إن الجانب اإلسرائيلي يرفض لقاء لبحث ": للعجز عن اإلنجاز في المهمات التي يكلف بها، قال

  ."ء فني لبحث موعد ومكان بدء المفاوضات المباشرةالمرجعيات، ويوافق فقط على لقا
إن الواليات المتحدة، تعلن من خالل هذا الموقف، أنها ترفض مفاوضات تستند إلى القانون الدولي، وأنها 

وترفض مفاوضات ترعاها اللجنة الرباعية . ترفض مفاوضات تستند إلى المواقف التي تعلن هي تبنيها
وال تقبل إال مفاوضات حسب شروط إسرائيل ومطالبها، ثم يكون . ي فيهاالدولية التي هي عضو أساس

على اآلخرين أن يقتنعوا بأن الواليات المتحدة دولة عظمى ال بد أن تكون مسموعة الكلمة، وأن الواليات 
  .المتحدة وسيط نزيه، وأن الواليات المتحدة تسعى إلى الهدوء والسالم واالبتعاد عن العنف

 لبنان التي تزعج "شجرة" والتوتير والعمل ضد جهود التهدئة العربية، من "التحرش"سياسة وبهذا، تمتد 
إسرائيل، إلى الحليف الفلسطيني الذي يبذل المستحيل إلرضاء أميركا، ثم يجد أن أميركا غير معنية بهذا 

  .اإلرضاء
  لماذا يكره العالم أميركا؟: ثم يتساءلون... 

  8/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
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