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  28  :كاريكاتير
***  

  
   مفاوضات المباشرة دون مرجعياتالعباس يجدد رفضه  .1

مجددا رفضه الذهاب إلى مفاوضات ) أبو مازن(أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس : يوسف الشايب
 حدودا للدولة الفلسطينية 67مباشرة من دون توفر المرجعيات المطلوبة فلسطينيا، وهي االعتراف بحدود 

  .بما يشمل القدس الشرقية
نمر اآلن بمرحلة دقيقة جدا في ما : " اهللا، أمسفي رام" مجمع فلسطين الطبي"وقال أبو مازن وهو يفتتح 

مستعدون للذهاب إلى المفاوضات إذا : نحن نقول. يتعلق باستئناف المفاوضات المباشرة وعملية السالم
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توفرت المرجعية، يعني إذا توفر ما يسمى خارطة الطريق، فنعرف إلى أين نحن ذاهبون وعلى أي 
ن نعرف األرضية التي نسير عليها وأن يتوقف االستيطان وأن المهم أ: "، وأضاف"أساس نحن منطلقون

  ".نعرف ما هي حدود الدولة لنبني عليها دولتنا المستقلة
جاء حديث عباس على الرغم من مواصلة واشنطن ضغوطها على السلطة الفلسطينية من أجل االنتقال 

وحتى .  مسألة المرجعياتوينتظر أبو مازن أن يأتي رد أميركي واضح على. إلى مفاوضات مباشرة
  .اآلن يقول الفلسطينيون إنهم لم يتلقوا ردا أميركيا على تحديد مرجعيات عملية السالم

: ولم يفقد أبو مازن على الرغم من ذلك إيمانه بإمكانية تحقيق سالم من خالل المفاوضات، وقال
سابقة، وتوصلنا، لكن توقفت المفاوضات السياسية مهمة وناجحة، ونجحنا مع الحكومة اإلسرائيلية ال"

  ".المفاوضات ألسباب داخلية لديهم ولم تستكمل
واستغل أبو مازن الحديث عن الواقع الصحي في األراضي الفلسطينية ليعبر عن إحباطه من قلة الدعم 

في (وأريد أن أذكر أن مستشفى المقاصد : "العربي وعدم التزام الدول العربية بما وعدت به سابقا، وقال
 10، وهذا يحتاج إلى )قسم جديد( سريرا 150 سريرا بدل 250يريد أن يتوسع ليكون لديه ) قدسال

 مليون دوالر لدعم صمود القدس، لذلك ذهبنا إلى الجامعة 500ماليين دوالر، وقمة سرت العربية أقرت 
هذا ).. ردوالران ونصف الدوال(العربية للحصول على العشرة ماليين، فتبين أنه ما في عشرة شيكل 

محبط، لكن يجب علينا أن نعمل لتوسعة المستشفى، وسنوسعه بكل الوسائل، وسنطلب من األغنياء 
أتطلع إلى اليوم الذي أرى فيه أهلنا : "، وأضاف"الفلسطينيين التبرع لمساعدة أهلهم في بناء وطنهم

، وماذا نفعل في هذا البلد لكي وإخوتنا وأشقاءنا العرب والمسلمين يأتون إلينا وإلى بلدنا ليروا معاناتنا
نعيش، لذلك دائما وأبدا أرفع صوتي ألنادي إخوتنا الذين دعمونا والذين لم يدعمونا؛ الذي دعمونا لكي 

  .."يروا نتيجة دعمهم لنا، على أرض الواقع
أن نحن ما زلنا مصممين على المصالحة، ونريد منهم : "وفي ما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال أبو مازن

الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وأفكاره وسياساته عليه : "، وأضاف"يذهبوا ليوقعوا على الوثيقة المصرية
  ".أن يتعايش بعضه مع بعض أيا كانت أفكارنا أو عقائدنا، نحن نريد أن نعيش مع بعضنا بعضا

هم يريدون أن يذهبوا سمعنا مؤخرا أنهم قالوا إن: "وانتقد أبو مازن ما وصفه نهج حماس اإلقصائي، وقال
: ، واستطرد"بنا إلى االنتخابات ليقصونا، ولكن نحن ال نريد أن نقصي أحدا، وال نقبل أن نقصي أحدا

الحكم بيننا هو صندوق االقتراع، ولكن ال يعني هذا أننا نريد أن نقصي أحدا، فلقد ذهبنا إلى صندوق "
نخسر، وعلى الرغم من ذلك ذهبنا ألن الشرعية  بإرادتنا مع أننا كنا نعلم أننا س2006االقتراع عام 

  ".شرعية، وال أحد يستطيع أن يتجاوز الشرعية
وقعوا على الوثيقة ولنذهب إلى االنتخابات، واتركوا للشعب الفلسطيني أن : "ومضى أبو مازن يقول

لي ال يحكم، ولكن من دون الوحدة الوطنية ومن دون وحدة األرض والشعب ال يوجد حل سياسي، وبالتا
الدولة المستقلة تأتي من خالل الوحدة الوطنية، لذلك للوحدة الوطنية . توجد دولة فلسطينية مستقلة

  ".األولوية، وعلينا جميعا العمل على تحقيقها لنصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
  9/8/201، األيام، رام اهللا

  
   ولم يلغأسبوعينل قرار التغيير الوزاري تأج: عزام األحمد .2

أكد عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية أن قرار الرئيس محمود عباس بالتغير الوزاري : ببيت لحم
قائم و لم يلغ إال أن تزاحم اإلحداث السياسية و االتصاالت والزيارات الخارجية و الداخلية دفعت إلى 

 حديث األحمد لبرنامج حديث الوطن عبر شبكة جاء ذلك خالل .تأجيل التنفيذ أسبوعين على ابعد تقدير
  .معا اإلذاعية 
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لقد ابلغني الرئيس أن التغير الوزاري سيكون خالل الفترة القادمة وأن إعالن الرئيس ال "وقال خالله 
تراجع عنه إال أن األحداث السياسية و الضغوط التي تمارسها اإلدارة األمريكية على القيادة الفلسطينية 

إلى المفاوضات المباشرة و االتصاالت و الزيارات الخارجية و الداخلية هي السبب الذي أدى لالنتقال 
  " .إلى تأجيل التغير الحكومي إلى فترة محدودة ال تتجاوز األسبوعين كما طلب الرئيس أبو مازن 
طي الضوء وحول رسالة لجنة المتابعة العربية لإلدارة األمريكية أوضح األحمد أن كل ما قيل أنها تع

األخضر للمفاوضات المباشرة عار عن الصحة و غير دقيق مبيننا أنها تحمل الرؤية العربية لعملية 
السالم ومتطلباتها وتطالب بتوفير البيئة المالئمة للمفاوضات على أسس غير متوفرة في الوقت الحاضر 

تضمن قرارات األمم المتحدة و تشترط وقف االستيطان وقفا تاما و تحديد مرجعية لعملية التفاوض و ت
   .194 و 242المتعلقة باألرض مقابل السالم و قراري 

واتهم األحمد اإلدارة األمريكية بعدم األهلية لرعاية المفاوضات و عملية السالم النحيازها الكامل للجانب 
لقاهرة اتجاه اإلسرائيلي و تراجعها عن الموقف المتمثل في خطاب الرئيس اوباما في العاصمة المصرية ا

  .القضية الفلسطينية و الشعب الفلسطيني 
  9/8/2010، وكالة معاً اإلخبارية

  
   مع السلطة يعود للتنسيق األمني في الضفة الغربية"العنف"تقلص : تقرير إسرائيلي .3

، وهو مركز متخصص في عرض " المشروع اإلسرائيلي"أفاد تقرير أصدره مركز : القدس المحتلة
 وشرحها لوسائل اإلعالم المحلية والعربية واألجنبية ، بأن السنوات اإلسرائيليةومية وجهة النظر الحك

وعلل . من الضفة الغربية ، على نحو بارز" اإلرهاب والعنف"الثالث الماضية شهدت تقلصاً فيما أسماه 
العمليات  وإسرائيلذلك بجدار الفصل العنصري الذي أقامته " معاريف"المركز في التقرير الذي نشرته 

 األمنية األجهزةالعسكرية التي استهدفت البنية التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية والتنسيق األمني مع 
  .الفلسطينية في الضفة

في الهجمات المسلحة الفلسطينية أتاح المجال أمام " االنخفاض الملموس"وزعم تقرير المركز أن هذا 
، السيما " إنعاش االقتصاد الفلسطيني"لضفة الغربية ، مما أدى إلى في ا" لتخفيف القيود األمنية "إسرائيل

  .بعد إزالة نقاط تفتيش وحواجز مقامة على الطرق
  9/8/2010الدستور، عمان، 

  
   النهوض بالتعليم أولوية رئيسة الستكمال بناء مؤسسات الدولة:فياض .4

ض ، على أن النهوض بالتعليم وجودته شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فيا:  محمد الرنتيسي:رام اهللا
، يشكّل أولوية رئيسية في خطة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة ، بل إنه أحد أبرز وأهم المعايير التي يقاس 

  .بها مدى نجاح خطة الحكومة الفلسطينية الستكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية
بة المتفوقين ، أقيم في قصر الثقافة بمدينة رام اهللا أمس ، وأكد فياض في كلمة له خالل حفل لتكريم الطل

بحضور عدد من الشخصيات األكاديمية واالعتبارية ، أن أولويات العمل في العام الثاني من برنامج 
عمل السلطة الفلسطينية ، تؤكد على ضرورة توفير التعليم للجميع ، في ظل بيئة تعليمية عالية الجودة ، 

ر البنية التحتية لقطاع التعليم والمناهج ، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات ، وتطوير إلى جانب تطوي
  .قدرات العاملين ، وتطوير القوانين واألنظمة ، واالرتقاء باألداء المؤسسي

وأكد فياض أن السلطة الفلسطينية تسير بخطوات متدرجة إلى األمام ، لتحقيق النهوض بمؤسسات التعليم 
عليم العالي ، لتصبح مؤسسات قوية ومميزة ، إلى جانب توفير بيئة تعليمية مالئمة ، وظروف عمل ، والت

  .مريحة وعادلة لكافة العاملين في قطاع التعليم ، إضافة إلى تطوير وسائل البحث العلمي
  9/8/2010الدستور، عمان، 
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  عيسى قراقع ينتقد الصمت الفلسطيني والعربي إزاء القدس .5

 دعا وزير شؤون األسرى والمحررين، في حكومة تسيير األعمال، عيسى قراقع، إلى تعاون :رام اهللا
كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية واألهالي واألسرى أنفسهم إلى تحويل قضية األسرى في 
ى سجون االحتالل إلى عبء مالي وإنساني على كاهل االحتالل، بدالً من تحول هذا الملف إلى عبء عل

  .كاهل األهالي والسلطة الفلسطينية 
عن وجود مشروع، وصفه بالواقعي، يتضمن مقترحاً لجدول زمني " الخليج"وكشف قراقع في تصريح ل 

يعمل على إطالق سراح األسرى والمعتقلين على دفعات إذا ما كان هناك رغبة حقيقية في الوصول إلى 
  " .اإلسرائيلية"روط تسوية، مجدداً الرفض الفلسطيني التعاطي مع الش

  9/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

   في قرى الضفةاألذان ينفي خفض صوت الهباش .6
ما ,  نفى وزير األوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية في رام اليوم األحد:)قدس نت(وكالة 

 اآلذان في اإلسرائيلية أن السلطة الفلسطينية قررت خفض صوت" يديعوت أحرونوت" نشرته صحيفة 
قرى الضفة الغربية القريبة من المستوطنات وأنها أصدرت تعليمات بتوحيد صالة الجمعة في مسجد 

وأكد , وهاجم الهباش إسرائيل متهماً إياها بمحاولة تشويه صورة السلطة الفلسطينية.  واحد في هذه القرى
مغرض حيث يحاول إيجاد شرخ اإلعالم اإلسرائيلي " مضيفاً , أن الموضوع ليس له أساس من الصحة

أنا شخصياً " , "وكالة قدس نت لألنباء"وقال الهباش في تصريح لـ".  بين القيادة الفلسطينية والشعب 
عندما " وتابع , "المسؤول عن المساجد ولم يحصل أي إجتماع من هذا القبيل مع السلطة أو معي شخصياً 

جوابنا واضح أن األمر ديني وليس قابل للمساواة فسيكون , يكون هذا األمر مسار حديث مع إسرائيل
    ". السياسية أو الدينية 

 8/9/2010، 48موقع عرب 
  

  "إسرائيل"بوقف الهجمات الصاروخية على سرايا القدس  تعليمات لإصدارنفي ي البطش .7
نفت حركة الجهاد اإلسالمي أمس االحد أن تكون قد أصدرت أوامر لنشطاء :  أشرف الهور-غزة 
  .ها المسلحة بوقف شن هجمات صاروخية ضد األهداف اإلسرائيليةخاليا

وقال خالد البطش القيادي البارز في الجهاد اإلسالمي في تصريح صحافي ان حركته لم تصدر ما قيل 
  .لذراع الحركة المسلحة سرايا القدس لوقف عمليات إطالق الصواريخ' تعليمات مشددة'انها 

جهاد اإلسالمي ننفي نفياً قاطعاً تلك التصريحات التي يحاول مروجوها اننا في قيادة حركة ال'وأضاف 
خلق أزمات نحن في غنى عنها وال تصب في مصلحة الشعب وتعمل على إحداث مزيد من الشرخ في 

  .'داخل الشارع الفلسطيني
 عدوان للمقاومة حق الرد على أي'كذلك نفى ذات التقارير أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس، وقال 

صهيوني، والعدو يتحمل مسؤولية التصعيد العسكري األخير على القطاع باستهدافه المقاومين والمواقع 
  .'والمنشآت الفلسطينية

  9/8/2010، القدس العربي، لندن
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  حماس والجهاد اإلسالمي جيدة واستراتيجية بين العالقة: أبو زهري .8
زهري وجود أي توتر في العالقات بين حركتي نفى المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو : غزة

ألي إجراء داخلي تتخذه القاهرة للحفاظ على أمنها، " حماس"والجهاد اإلسالمي، وأكد احترام " حماس"
  .لكنه دعا إلى أن ال يكون ذلك جزءا من سيناريو لتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة

نحن نعتقد أن العالقات مع حركة الجهاد "": قدس برس" أبو زهري في تصريحات خاصة لـ وقال
اإلسالمي هي عالقات استراتيجية، والعالقة بيننا مستقرة وجيدة على أعلى المستويات، وهناك مشاورات 
على المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتنسيق ميداني، ودائماً هناك جهود متبادلة لتطوير هذه العالقة 

  ".واالرتقاء بها
الدكتور عمر عبد " حماس"أكد أبو زهري أن الحديث عن لقاءات سرية بين القيادي في على صعيد آخر؛ 

للبحث عن غطاء لمفاوضاتها المباشرة مع " فتح"تطلقها " إشاعات كاذبة"الرازق واإلسرائيليين ليس إال 
  .إسرائيل

  8/8/2010قدس برس، 
  

  يل العقبات  يعكف على بلورة رزمة مقترحات لتذلالمصالحةوفد  :منيب المصري .9
االحد بان وفد ' القدس العربي'كشف رجل االعمال الفلسطيني منيب المصري لـ: وليد عوض -رام اهللا 

المصالحة برئاسته يعكف حاليا على بلورة رزمة مقترحات لتقديمها للفرقاء لتذليل العقبات وازالة 
  .الشكوك التي تحول دون توقيع حركة حماس على ورقة المصالحة المصرية

واكد المصري الذي يقود وفد المصالحة الفلسطينية بان رزمة المقترحات المرتقب تقديمها لجميع 
  .'على تذليل العقبات وايجاد قاسم مشترك للمصالحة'االطراف تقوم 

نأمل من جميع االطراف ان يبحثوها ويقولوا نعم نحن '، 'القدس العربي'واضاف المصري قائال لـ
للوصول للمصالحة وانهاء ' نأمل ان تكون هذه االفكار كافية'، متابعا 'تجاهنستطيع ان ندفع بهذا اال

  .االنقسام
عندما 'ورفض المصري ان يحدد الموعد لتسليم رزمة المقترحات للجهات الفلسطينية المختلفة وقال 

 نحن نعمل بشكل جدي من اجل االنتهاء من رزمة المقترحات لتذليل العقبات التي تحول دون. تنتهي
  .'نحن في اجتماعات مستمرة مع جميع االطراف'واضاف . 'تحقيق المصالحة

واشار المصري الى ان رزمة المقترحات التي يعمل وفد المصالحة الفلسطينية على بلورتها من اجل 
تقديمها لحركتي فتح وحماس لم تعرض لغاية االن على الجانب المصري الذي يرعى جهود المصالحة 

اخوانا المصريين عندهم جو ايجابي وبدهم المصالحة دون ان تفتح الورقة 'ف واضا. الفلسطينية
  .، معبرا عن تقديره للدور المصري'المصرية

اذا اطمأنت بان مالحظاتها على الورقة 'وشدد المصري على ان قيادة حماس مع تحقيق المصالحة 
ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مشيرا الى 'المصرية ستأخذ بعين االعتبار وبشكل جدي عند التنفيذ

والجانب المصري اكدوا على اخذ مالحظات حماس على الورقة المصرية بشكل جدي عند تنفيذ اتفاق 
  .المصالحة الذي اعدته مصر وما زالت حماس ترفض التوقيع عليه بحجة ان لها تحفظات

وك زالت واذا وجد القاسم اذا النوايا صدقت والشك'وبشأن الموعد لتحقيق المصالحة قال المصري 
على اخوانا ان يستخدموا عقلهم الننا في حالة '، واضاف 'المشترك، نعم هناك امكانية لحقيق المصالحة

ورفض المصري تحديد الجهة  .'دقيقة جدا والوضع ال يتحمل شيئا غير مدروس، وكلنا نتحمل المسؤولية
الجانب المصري رفض ورقة تفاهمات بين فتح ونفى المصري ان يكون  .'التي طالبها باستخدام عقلها
  .وحماس قدمها وفد المصالحة
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ان تكون هناك اية ورقة تفاهمات قدمها وفد المصالحة للجانب ' القدس العربي'نفى المصري لـو
نحن نقول بانه يجب التوقيع على الورقة المصرية من حماس مع االخذ 'المصري وتم رفضها، وقال 

ت الحركة عليها بشكل جدي، لذلك نحن عاكفون حاليا من اجل اخراج شيء بعين االعتبار مالحظا
، مشيرا الى ان هناك مالحظات من قبل حماس على ورقة المصالحة المصرية، 'يرضي جميع الفرقاء

  .'نحن نحاول تذليل العقبات التي تحول دون التوقيع على الورقة المصرية'وقال 
  9/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  سر تقوم بها المقاومة في الضفة أ من عمليات المستوطنينباك يحذر الشا .10

عّبرت مصادر االحتالل األمنية، عن قلقها البالغ من تصاعد عمليات المقاومة :  محمد الرنتيسي-رام اهللا 
، إثر استعراضها العمليات التي وقعت خالل سرائيلية في مناطق الضفة الغربيةالفلسطينية ضد أهداف إ

عمليات، دون أن تنفي مخاوفها من إقدام رجال المقاومة الفلسطينية ) 4(يوما الماضية، والبالغة ) 20(الـ
ووّجه جهاز االستخبارات  .على خطف وأسر جنود ومستوطنين إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين

حول وجود نوايا لدى تحذيرا شديد اللهجة للمستوطنين في مناطق الضفة الغربية، " الشاباك"اإلسرائيلي 
حركة حماس لتنفيذ عمليات أسر مستوطنين وإخفائهم في مناطق غير معلومة، في مسعى لمبادلتهم 

  . بأسرى فلسطينيين
  9/8/2010، الدستور، عّمان

  
  "التنسيق األمني" والمقاومة تطالب عباس بوقف الممانعةفصائل  .11

الخيار االستراتيجي لمواجهة " المقاومة هي الفلسطينية أن" الممانعة والمقاومة"أكدت فصائل : غزة
التنازل عن ذرة من تراب القدس عبر أي شكل من أشكال "، معتبرة أن "االحتالل وسياساته العدوانية

  ".المفاوضات هو تفريط بالدين والعقيدة االنتماء والوطن
بية، وحركة األحرار، وتضم فصائل الممانعة والمقاومة لجان المقاومة الشعبية وكتائب المقاومة الشع

  .وتنظيم الصاعقة، وعدد من األذرع العسكرية الفلسطينية
التوقف الفوري عن التنسيق األمني مع "ودعت الفصائل رئيس السلطة محمود عباس وسلطة رام اهللا إلى 

االحتالل، وعدم الرضوخ المالءات االحتالل بالذهاب لمفاوضات مباشره أو غير مباشرة؛ ألنها تعطي 
  .، بحسب رأيها"حتالل الغطاء لالستمرار بعدوانه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وحقوقهاال

  8/8/2010قدس برس، 
  

   بتحييد الكهرباء والقضايا الخدماتية عن أي مناكفات سياسيةتطالبالديمقراطية   .12
توب قال مصدر مسؤل في الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومتي غزة ورام اهللا  في تصريح مك:  غزة

إن إعالن سلطة الطاقة عن استمرار توقف محطة توليد الكهرباء بغزة : "نسخة منه" قدس برس"وصل 
بشكل كامل نتيجة نفاذ السوالر الصناعي الالزم لتشغيلها ينذر بكارثة إنسانية علي كافة مناحي الحياة، 

النقطاع المتزايد في الكهرباء تتحمل حكومتي رام اهللا وغزة المسؤولية الكاملة عن اآلثار المترتبة على ا
  .لساعات طويلة

ودعت الجبهة الحكومتين لتحمل مسؤوليتهما الكاملة، وإبعاد وتحييد تلك األزمة وغيرها من القضايا 
  .الخدماتية عن أية تجاذبات ومناكفات سياسية

  8/8/2010قدس برس، 
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   من عناصرهاستة باعتقال السلطةحماس تتهم  .13
 حماس في بيان مكتوب األجهزة األمنية، التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتقال ستة اتهمت حركة: رام اهللا

من أنصار الحركة في محافظتي رام اهللا ونابلس بعد مداهمة منازل عدد من المعتقلين واستدعاء عدد 
  .آخر إلى مقرات األجهزة األمنية

  8/8/2010قدس برس، 
  

  قطع رواتب موظفي غزةبالكف عن سياسة   السلطةتطالبالديمقراطية  .14
طالبت الجبهة الديمقراطية، السلطة الفلسطينية في رام اهللا بالكف عن سياسة قطع الرواتب ألبناء : غزة

كنا نتوقع استكمال الخطوة : "وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية زياد جرغون .قطاع غزة
 شيقل 1000 من 2005ظفين العسكريين مفرغي اإليجابية التي أقدمت عليها السلطة برفع رواتب المو

  ". شيقل، لكننا فوجئنا باستمرار قطع رواتب عدد من الموظفين من أبناء شعبنا1500إلى 
  8/8/2010قدس برس، 

  
  تهانتنياهو يطلب التحقق من صحو "غاالنت وثيقة" الثانية اإلسرائيلية تكشف النقاب عن القناة .15

في إسرائيل لخالفة رئيس األركان غابي » حرب جنراالت«قت انطل:  يو بي أي-  رويترز- أ ف ب
وقد اشتدت رحى هذه الحرب، خالل اليومين . أشكنازي، الذي يترك مهامه في نهاية العام الحالي

الماضيين، بعد تسريب وثيقة تضمنت خطة إستراتيجية لتعيين قائد الجبهة الجنوبية اللواء يوءاف غاالنت 
  . سمعة المرشحين اآلخرين الذين ينافسونه على المنصبرئيساً لألركان، وتشويه

وأمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، النائب العام يهودا فاينشتاين بالتحقيق في هذه 
التسريبات المحرجة، التي بثتها القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي مساء الجمعة الماضي، والتي 

  .»وثيقة غاالنت «أطلقت عليها اسم
في ضوء نشر هذه الوثيقة، أجريت «وقال نتنياهو، في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته، إنه 

، وبعد ذلك توجهت )أي وزير الدفاع ايهود باراك(مشاورات مع الوزير المسؤول عن الجيش اإلسرائيلي 
سرع وقت، وقد قال لي فاينشتاين إلى المستشار القانوني للحكومة وطلبت منه التدقيق في الموضوع في أ

  .»إن هذا ما سيفعله
لن يكون باإلمكان في «وأمر فاينشتاين على الفور بتجميد عملية تعيين رئيس األركان، حيث اعتبر أنه 

هذه المرحلة اتخاذ قرار بشأن اختيار رئيس ألركان الجيش وذلك إلى حين استنفاد االستيضاح في 
  .»وقت ممكنالشكوى، والذي سيتم في أسرع 

وكانت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي كشفت النقاب عن هذه الوثيقة، وقد تبّين أنها صادرة عن مكتب 
ونصت البنود الرئيسية للوثيقة على وجوب تصوير رئيس . المستشار اإلستراتيجي المستقل أيال أراد

يين خلف له في الوقت الحالي، وعدم األركان الحالي غابي أشكنازي كمن يشعر باإلهانة من عملية تع
  .إرجاء ذلك إلى نهاية العام

إنسانية وناضجة ويتمتع بخبرة «كما تشدد الوثيقة على ضرورة تحسين صورة غاالنت وإظهاره بصورة 
وتدعو الوثيقة إلى العمل على زيادة التوتر والخالفات بين . في مواجهة التهديدات» وقدرة على القيادة
زي حول الحرب على غزة، فيما يقضي البند الرابع منها بأن يتم تشويه سمعة نائب غاالنت وأشكنا

رئيس أركان الجيش الحالي والمرشح لرئاسة األركان اللواء بيني غانتس، أو أن يقترح عليه تولي 
  .منصب آخر مثل رئيس الموساد أو الشاباك
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ة، كما رفض االتهامات بضلوع شركته في غير أّن أيال أراد نفى بشكل قاطع ان يكون هو من اعد الوثيق
السباق لتعيين رئيس جديد لألركان، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى إلى الشرطة للتحقيق في هوية مزّور 

  .المستند
موثوق «لكن الصحافي في القناة الثانية أمنون أبراموفيتش شدد على أن المصدر الذي سرب له الوثيقة 

  .»ة تعيين رئيس ألركان الجيشجدا وليس لديه مصلحة في مسأل
بسبب هذه القضية، » للضرر الذي لحق بالجيش وبصورته لدى الشعب«وأصدر اشكنازي بيانا أسف فيه 

  .»التبعات ستكون وخيمة، والمطلوب إجراء تحقيق معمق«محذراً من أّن 
لسباق على رئاسة ولجنراالت إسرائيل تاريخ حافل بالضغائن والحمالت العلنية من أجل الترقيات، لكن ا

ويتنافس عدد من المرشحين على هذا المنصب أبرزهم غاالنت، . األركان يتخذ حالياً منعطفا أكثر سوءاً
  .وغانتس، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيلي غادي ايزنكوت

ويعارض أشكنازي تعيين غاالنت بسبب صراع بينهما حول من منهما يجب أن يحصل على المديح 
ولم يتردد أشكنازي في الفترة األخيرة في توجيه انتقادات . شأن إدارة الحرب األخيرة على قطاع غزةب

لغاالنت، حتى بشكل علني، وخصوصا ما يتعلق بعالقاته مع رجال أعمال ومستشارين إستراتيجيين، من 
 األسبق أرييل الذي كان يجتمع بصورة دائمة في مزرعة رئيس الوزراء» طاقم المزرعة«بينهم أعضاء 

  .شارون، ويقدم المشورة اإلستراتيجية له، علماً بأّن أراد هو أحد أبرز أعضاء هذا الطاقم
لكن الصحافة اإلسرائيلية ربطت أيضاً بين هذه الفضيحة والعالقة السيئة بين باراك وأشكنازي، في ظل 

ي أعقاب الهجوم اإلسرائيلي على التسريبات المتبادلة للوثائق بين مكتبي وزير الدفاع ورئيس األركان ف
  .»أسطول الحرية«سفن 

  9/8/2010، السفير، بيروت
  

  "أسطول الحرية" يمنح فريق األمم المتحدة ثقته للتحقيق في الهجوم على نتنياهو .16
أبدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، ثقته في فريق الخبراء األربعة، الذين  :تل أبيب

) أيار( مايو 31في » أسطول الحرية«مم المتحدة بالتحقيق في الهجوم اإلسرائيلي على كلفتهم األ
  .الماضي

أعتقد أن لجنة األمم المتحدة «: وأفاد بيان من مكتبه بأن نتنياهو قال، خالل اجتماع مجلس الوزراء
هضة إلسرائيل، ستوجه رأي المجتمع الدولي في االتجاه الصحيح، خالفا للجنة التي أنشأتها مؤسسة منا

، أي اللجنة التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف، »ومقرها في جنيف
وبينما أكد نتنياهو أيضا تعيين جوزف سيخانوفر ممثال إلسرائيل في . لها» معادية«واعتبرتها إسرائيل 

سرائيلية والتركية، على أن يقدم سيتسلم تقارير اللجان اإل«فريق األمم المتحدة، قال إن هذا الفريق 
. »إسرائيل أسهمت في تشكيل هذه اللجنة الدولية، وفي تحديد مهمتها«، مؤكدا أن »توصيات للمستقبل

وكان األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، قد أعلن، األسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة خبراء 
يلي على أسطول المساعدات، على أن ترفع له تقريرها ستبدأ أعمالها غدا، للتحقيق في الهجوم اإلسرائ

العضو اإلسرائيلي في اللجنة هو جوزف «وقال بان كي مون إن . المقبل) أيلول(األولي بحلول سبتمبر 
  .»سيخانوفر، والعضو التركي هو أوزديم سانبرك

  9/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  زعم دخول ضباط إيرانيين منطقة الخط األزرق وتانية النار على سفينة صيد لبنبإطالق تقر "إسرائيل" .17
أقر الجيش اإلسرائيلي بإطالق النار باتجاه سفينة صيد لبنانية، بزعم أنها خرجت عن المنطقة المسموح 

  . بها، ولم تستجب ألوامر الجيش بالعودة إلى المياه اللبنانية
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ات وكوماندوز إيرانيين كبار قاموا من جانب آخر، ذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن ضباط استخبار
بجولة على طول الحدود اإلسرائيلية اللبنانية يوم الجمعة الماضي يصاحبهم ضباط لبنانيون كبار من 

  .اللواء اللبناني التاسع الذي تتهمه إسرائيل بإطالق النار وقتل أحد كبار ضباطها األسبوع الماضي
المقرب من األجهزة االستخبارية بالدولة العبرية إن " تيك ديبكا"وقالت المصادر األمنية اإلسرائيلية لموقع 

الضباط اإليرانيين والذين ارتدوا مالبس مدنية دخلوا منطقة الخط األزرق والتي تعتبرها إسرائيل 
أراضى تابعة لها، وذلك ألول مرة منذ قيام دولة إسرائيل، مشيرة إلى أن جنود الجيش اإلسرائيلي 

  . أي رد فعل اتجاه الوفد اإليراني اللبناني األمنيرصدوا الموكب دون
  9/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
   تنصب منظومة دفاعية مرتبطة بالسفن األمريكية"إسرائيل: "اإلسرائيلية العاشرةالقناة  .18

 أكدت مصادر إسرائيلية ُمطَِّلعة أن جيش االحتالل اإلسرائيلي بالتعاون مع نظيره األمريكي :الناصرة
 خالل األسابيع األخيرة على نصب منظومة رادار جديدة ومتطورة، مرتبطة بشكل مباشر مع سفن عمال

  .الصواريخ األمريكية الخاصة بصد الصواريخ البالستية
وذكرت القناة العاشرة اإلسرائيلية أنه تم نصب هذه المنظومة في منطقة جنوب األراضي المحتلة عام 

  .ل وقوع حرب حماية للمدن اإلسرائيلية حا1948
وتحمل السفن األمريكية المذكورة منظومة صواريخ غير تقليدية متطورة، وتم االتفاق على هذه 
الخطوات بين الجانبين خالل األسابيع القليلة الماضية في أعقاب زيارة وفد إسرائيلي رفيع إلى واشنطن، 

  .إلبرام اتفاقيات عسكرية مع الجيش األمريكي
ا، في خطوة تهدف إلى بحث التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يتعلق وجاءت زيارة الوفد أيض

 -ومجالها الجوي، خالل أي حرب قد تندلع في المنطقة، في أعقاب ضربة أمريكية " إسرائيل"بحماية 
  .إسرائيلية مشتركة

الجانبان على وفي أعقاب اجتماعات حثيثة ودراسة متتابعة استمرت على مدى أكثر من أسبوع، اتفق 
اإليرانية " شهاب"نصب منظومة الرادار جنوب فلسطين المحتلة، وسيكون بمقدورها التصدي لصواريخ 

  .وغيرها
  9/8/2010، السبيل، عّمان

  
   تنتقد تحذيراً اميركياً للسياح في شأن االحتماء من هجمات صاروخية في إيالت"إسرائيل" .19

 بضرورة معرفة أقرب مخبأ في حال وقوع هجوم  أثار تحذير صدر للرعايا االميركيين:القدس
صاروخي اذا توجهوا الى منتجع ايالت على البحر االحمر، غضب الحكومة االسرائيلية التي قالت ان 

  .هذا التحذير يجب أن يسري ايضاً على مدينة العقبة االردنية
 التحذير الذي أصدرته وقالت وزارة السياحة في بيان ان وزيرها ستاس ميسغنكوف يعتزم اثارة موضوع

مع السفير االميركي جيمس كانينغهام االسبوع ) اغسطس(وزارة الخارجية االميركية في الخامس من آب 
  .الجاري اما خالل اجتماع او عبر الهاتف

أطلقت صواريخ اخيراً على «: ويقول التحذير المنشور على موقع تابع لوزارة الخارجية االميركية
ينصح المواطنون االميركيون في ايالت وجنوب اسرائيل بالتأكد من مكان أقرب . بةمنطقتي ايالت والعق

ولم يرد تحذير مماثل بالنسبة الى االردن حيث قتل سائق سيارة أجرة وأصيب ثالثة آخرون . »مخبأ
االثنين الماضي عندما انفجر صاروخ أمام فندق خمس نجوم في العقبة على الجهة المقابلة اليالت من 

  .ج العقبةخلي
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تحديث التحذير االميركي من السفر السرائيل غير صحيح ويخص «: وقالت الوزارة االسرائيلية في بيان
. »ايالت بالذكر وليس العقبة على رغم أن القتيل الوحيد من الصواريخ سقط في المدينة االردنية

  .»مالئم ويفتقر الى التوازنالتفرقة بين اسرائيل وجارتها التي عانت خسارة في االرواح غير «: وأضاف
كما لم يرد ايضاً تحذير من السفر الى سيناء في مصر التي تقول اسرئيل انها مصدر الهجوم الصاروخي 

وقال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو ان ناشطين من حركة . الذي تم بصواريخ قصيرة المدى
  .الصواريخ» دون شك«أطلقوا » حماس«

  9/8/2010، نالحياة، لند
  

  "إسرائيل"أريد مغادرة :  سراحه إطالقبعدفعنونو  .20
أطلقت سلطة السجون اإلسرائيلية، أمس، سراح الخبير النووي اإلسرائيلي :  برهوم جرايسي-الناصرة 

مردخاي فعنونو، بعد أن أمضى عقوبة سجن لمدة ثالثة شهور، ألنه تجاوز أوامر التقييدات المفروضة 
 إلى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة وإجراء لقاءات صحافية مع وسائل عليه وحاول الدخول

  .إعالم أجنبية
ويقيم فعنونو في أحد أديرة القدس المحتلة، بعد أن اعتنق المسيحية في السجن، وهو يرفض التحدث 

  .باللغة العبرية
لية سلسلة من طلباته ومنذ ست سنوات يخضع فعنونو لحملة مالحقات، ورفضت السلطات اإلسرائي

ليحصل على جواز سفر أو وثيقة تسمح له بمغادرة إسرائيل كليا، بزعم أن فعنونو ما يزال يشكل خطرا 
  .أمنيا، وأن االسرار التي بحوزته ما تزال ذات قيمة

وكانت سلطة السجون قد قررت خصم عدة ايام من محكوميته، واطلقت سراحه أمس، وقال لدى خروجه 
، " عاما أن لدي اسرارا، فأنا لست عالما وال أملك معهدا نوويا24من الجنون االدعاء بعد "من السجن، 

" الشاباك"آن األوان أن يسمحوا لي بمغادرة هذه البالد، وآمل أن ينهي رئيس الوزراء ورئيسا "وتابع، 
  ".مشاكلهم الداخلية، ويفسحوا المجال لي ألغادر" الموساد"و

  9/8/2010، الغد، عّمان
  

  إعالن حال الطوارئ في المستشفيات وتحذير من كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء: غزة .21
 والطوارئ حالة الطوارئ في أقسام لإلسعافأعلنت اللجنة الوطنية العليا :  فتحي صّباح-غزة 

 مستشفيات قطاع غزة بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في ظل تفاقم أزمة الكهرباء، على رغم
  . ليتر من الديزل الصناعي الالزم لتشغيل محطة توليد الطاقةألف 200توريد نحو 

وقوع كارثة "معاوية حسنين من .  والطوارئ في وزارة الصحة في القطاع دلإلسعافوحذر المدير العام 
  وتدهور الكثير من الخدمات الصحية، وتحديداً في مستشفيات األطفال وأقسام الوالدة وغسيلإنسانية

وقال في . "نتيجة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع) الحّضانات(الكلى والعناية المركزة 
 أنها تحتاج إالعلى رغم أن القطاع الصحي يعتمد على المولدات الكهربائية، "تصريحات إذاعية أمس إنه 

  ." صيانة دائمةإلى
 عشرات الوفيات من إلى خمس دقائق، قد يؤدي أي انقطاع في عمل هذه المولدات، ولو مدة"واعتبر أن 

 أن إلىوأشار . "األطفال والمرضى المزمنين، ومن هم في حال صحية خطرة في غرف العمليات
بدأت تستقبل عشرات المرضى الذين يعيشون على األوكسجين واألجهزة الطبية "مستشفيات القطاع 

  ." المستمر للتيار الكهربائيبسبب توقف عمل هذه األجهزة في منازلهم اثر االنقطاع
 ارتفاع إلى مواطناً في حوادث المولدات الكهربائية، وأن المؤشرات تشير 142وفاة "وكشف حسنين عن 

 حادثاً في 38 الماضي األسبوع خالل إخمادها بلغ عدد الحرائق التي تم إذعدد الحوادث في المنازل، 
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 حالة 58 حالة، و450لغ عدد حاالت الحروق محافظات غزة، وهو مؤشر قابل لالرتفاع، في حين ب
  ." مختلفةوإعاقاتتشوه 

، وقال "مفتعلة" باسم نعيم أزمة الكهرباء بأنها . دفي غزةمن جهته، وصف وزير الصحة في الحكومة 
تمارس ) فتححركة لى إ إشارةفي (هناك قرارات سياسية من جهات معروفة توجهاتها الحزبية "إن 

ع غزة وتستغل معاناتهم كي يرفعوا الراية البيضاء والنتزاع أثمان سياسية من ضغوطاً على أهالي قطا
وأضاف أثناء افتتاحه مستشفى األطفال والوالدة في مدينة دير البلح وسط القطاع أمس أن . "الحكومة
تعمل جاهدة على حل مشكلة الكهرباء بعيداً من المناكفات السياسية، وبما يصب في " )هنية(الحكومة

وناشد المؤسسات . "ح المواطن، ويضمن استمرار وصول الكهرباء لكل أبناء الشعب الفلسطينيصال
 المستشفيات حفاظاً على أرواح مئات إلىالتدخل الفوري إلدخال الوقود "والمنظمات المحلية والدولية 
  ."اكارثة إنسانية كبيرة قد تقع بين عشية وضحاه"، محذراً من "المرضى الراقدين على األسرة

حل " إيجاد إلى حكومتي غزة ورام اهللا ، لحقوق اإلنسان في بيان أمس"الميزان"من جانبه، دعا مركز 
  . لمشكلة كهرباء غزة"فوري

  9/8/2010الحياة، لندن، 
  

   بناء داخل البلدة القديمة في القدس مهددة بالهدم800 ":مدير مركز القدس" .22
لقدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في مدينة القدس حذر مدير مركز ا:  جمال جمال-القدس المحتلة 

 الهدم التي ينوي رئيس بلدية االحتالل اإلسرائيلي في أوامرالمحتلة زياد الحموري من خطورة مئات 
القدس المحتلة نير بركات تنفيذها ومن انعكاسات ذلك على الوضع االجتماعي واألمني في المدينة 

 المخططات إن "الدستور"وقال الحموري في لقاء خاص بـ .ى االنفجارالمقدسة التي كما قال على شف
االستيطانية في المدينة المقدسة قد اكتملت وسيناريو األعوام الثالثة المقبلة هو وضع اللمسات األخيرة 
على عملية تهويد القدس وفي مقدمتها تكثيف سياسة هدم المنازل وزج اآلالف من المستوطنين في البلدة 

  .  القدس المحيطة بها وخاصة سلوان والبستان والشيخ جراحوأحياءمة القدي
 وحدة سكنية ثلثها للفلسطينيين ألف 50وعقب الحموري على تصريحات بركات حول نيته السماح ببناء 

 وحدة ليست جديدة ألف بناء سبعة عشر أو وعودات السماح للفلسطينيين بنسبة بناء عالية إن: بالقول
 رخصة بناء 18 أعطى 2009لبلديات السابقين وعدوا بذلك ولكن الحقائق تقول انه في فمعظم رؤساء ا

  .للمقدسيين من بينهم رخصة بناء سور للمقبرة فقط
 بناء إضافي داخل البلدة القديمة 800 لمعطيات المركز، فإن هناك ما يقرب من وقال الحموري انه ووفقاً

ما (سعى البلدية عبر وسائل عديدة من بينها قضائية لهدمها ، ت1967من القدس مهددة بالهدم منذ العام 
 في عمليات الهدم غير مسبوق في عمل أطقم  ملحوظاً هناك تصعيداًإنوقال الحموري ). هي مصيرها؟
، وفي قرارات المحاكم اإلسرائيلية التي صادقت "المراقبة على البناء الفلسطيني في القدس"ما يسمى بـ

زل المقدسيين، ما أفضى في المحصلة إلى قيام البلدية اإلسرائيلية للقدس بإصدار على هدم مزيد من منا
  إخطارا950ًالمئات من أوامر وإخطارات الهدم الجديدة، وصل عددها وفق التقديرات إلى أكثر من 

 شقة سكنية، في حين المتبقي من هذه الشقق 520نصفها تقريبا أوامر هدم إدارية تشمل ما مجموعه 
 من أوامر  كبيراً للبلدة القديمة من القدس نصيباًأنوضح الحموري أو . بحقها أوامر قضائيةصدرت 

 ، شمال المسجد األقصى، إخطارات بالهدم في منطقة برج اللقلق في حي باب حطة7الهدم حيث سلمت 
 يخطط: وقال . أمر هدم سابقا لمنازل المواطنين في الحي المذكور25 بأن هناك أكثر من علماً

 وحدة 200اإلسرائيليون في هذه المنطقة لبناء حي استيطاني صغير يشتمل على بناء ما يقرب من 
  . طالب400استيطانية، وكلية جامعية تلمودية تتسع لنحو 
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  9/8/2010الدستور، عّمان، 
  

  %50االحتالل يقلص كمية المياه التي تزود قرى شرق نابلس إلى  .23
 قرى فلسطينية شرق 4ائيلية تقليص كمية المياه التي تزود بها  قررت الحكومة اإلسر:الضفة الغربية

، ما أدى إلى خلق حالة من الغضب بين أهالي هذه القرى، %50مدينة نابلس، بنسبة وصلت إلى 
  .وخصوصا مع موجة الحر التي تشهدها المنطقة، وارتفاع درجات الحرارة  بصورة غير اعتيادية

خفّضت كمية المياه التي " إسرائيل"أن " السبيل"لـ" روجيب"ي وأفاد أحمد دويكات رئيس مجلس قرو
 2500 إلى ما يقارب  كوب شهريا5000ًتصل إلى قرى روجيب وعزموط وسالم ودير الحطب من 

  . ألف نسمة16وأضاف دويكات أن مجموع المواطنين في هذه القرى يبلغ  .كوب، منذ ثالثة أسابيع
  9/8/2010، السبيل، عّمان

  
  "الدامون"العمل على إغالق سجن " الصليب األحمر"سطينيات يناشدن أسيرات فل .24

ناشدت األسيرات في سجن الدامون اإلسرائيلي، منظمة الصليب األحمر الدولية بالضغط على سلطات 
وأكّد نادي ". يعانين أوضاعاً مأساوية جداً"، ذلك ألنهن "األسوأ على اإلطالق"االحتالل إلغالق السجن 

أن الظروف على ، )8/8(نسخة منه، يوم األحد " قدس برس"طيني، في بيان تلقت األسير الفلس
واألوضاع التي تعاني منها األسيرات داخل سجون ومعتقالت االحتالل، تعّد صعبة للغاية، السّيما في 

تحتجز أسيرات "ظل السياسات االنتهاكية التي تمارسها مصلحة السجون بحق األسيرات، حيث إنها 
  ". داخل قسم صغير، بارد شتاء وحار صيفاً، ومليء بالحشراتالدامون 

المتّبعة داخل المعتقالت اإلسرائيلية بحق األسرى " اإلهمال الطبي"ولفت النادي النظر إلى سياسة 
واألسيرات الفلسطينيات، ألن سلطات االحتالل تمنع إدخال أطباء من خارج السجن لعالج أسيرات سجن 

  ".الدامون"
  8/8/2010 قدس برس،

  
   بسجون االحتالل29 أسير يدخل عامه الـ .25

 52(أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة األسرى بأن األسير حسن علي سلمة من بيتونيا في رام اهللا 
وأوضحت اللجنة، أن األسير . ، دخل عامه التاسع والعشرين بشكل متواصل في سجون االحتالل)عاماً

 في 6محكوم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، ويعتبر صاحب الرقم ، و)8/8/1982(سلمة معتقل منذ 
  ).ابن وبنت(قائمة قدامى األسرى، وأحد قيادات الحركة الوطنية األسيرة، ومتزوج ولديه توأم 

  8/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

  "راحة المستوطنين"األذان لـصوت خفض تتفقان على " إسرائيل"السلطة و ":يديعوت" .26
ذكرت تقارير إسرائيلية أن االحتالل والسلطة الفلسطينية توصال إلى تفاهم يقضي بخفض : )التوكا(

صوت األذان في مساجد مدن وقرى الضفة الغربية بعد شكاوى قدمها مستوطنون زعموا أن صوت 
عة فإن اإلدارة المدنية للضفة الغربية التاب" يديعوت أحرونوت"ووفقاً لصحيفة  .داعي السماء يزعجهم

لجيش االحتالل برئاسة العميد يوءاف مردخاي توصلت إلى تفاهمات مع وزراء في السلطة الفلسطينية 
وأضافت أن هذه التفاهمات دخلت حيز التنفيذ  .ورجال دين مسلمين تقضي بتحديد ارتفاع صوت األذان
قضي بأن يكون ن هذه التفاهمات تإوتابعت . منذ األسبوع الماضي في جميع المدن والقرى في الضفة

ارتفاع صوت األذان متناسباً مع مواصفات جودة البيئة التي حددتها السلطة الفلسطينية، وأنه سيكون 
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 واحد في كل محظوراً على المؤذنين خرق نص األذان الموحد وأن تتم إقامة صالة الجمعة في مسجد
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة المستوطنين في منطقة رام اهللا يتسحاق شدمي قوله إن هذه . قرية

صوت األذان الذي يصدح من " يديعوت"ووصفت ". خطوة مهمة ونحن نشعر بها ميدانياً"التفاهمات هي 
  .الة الفجروخصوصاً األذان الذي يدعو إلى ص" ضجة مؤذية"المآذن خمس مرات يومياً بأنه 

  9/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

   في قطاع غزةتنتقد التمييز حيال الموظفين" الفلسطينية المنظمات األهلية" .27
انتقدت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، أمس، قرار وزير الداخلية في الحكومة بغزة : )يو بي آي(

فين عن العمل بكامل إرادتهم في الهيئات المتوق" المستنكفين"القاضي بحظر عضوية الموظفين المدنيين 
بهذا القرار "وقالت الشبكة في بيان،  .اإلدارية والجمعيات العامة داخل الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية

 اللذين يؤكدان أهمية ،1/2000تجاوز للقانون األساسي وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم 
الطوعي وتشجيع جميع المواطنين بما في ذلك الموظفين للمساهمة بالجهد الحفاظ على مبدأ العمل 

". الطوعي للمؤسسات األهلية واالنضمام إلى عضويتها خدمة للخير العام ولحقوق ومصالح المواطنين
ينطوي على تمييز أيضاً، من خالل التفريق بين الموظفين، فالقرار يخص "وأشارت إلى أن هذا القرار 

فقط وهو ال يشمل الموظفين بغض النظر عن الجهة الحكومية التي يتبعونها، " لمستنكفينا"الموظفين 
  ".األمر الذي يتجاوز القانون الفلسطيني الذي يؤكد مبدأ المساواة وعدم التمييز

  9/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  خالل تموزة ية الفلسطينيجهزة األمناألعشرات الشكاوى ضد  ورصد تسع حاالت وفاةيتقرير حقوقي  .28
 ،الفلسطينيةالسلطة بين تقرير حقوقي رصد انتهاكات حقوق اإلنسان في مناطق :  أشرف الهور-غزة 

 أن ، نسخة منه"لقدس العربيا"، وتلقت "ديوان المظالم"أصدرته الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان 
 في الضفة 4 في قطاع غزة و حاالت5 منهم، )يوليو/ تموز(تسعة مواطنين قضوا الشهر الماضي

 حاالت الوفاة وقعت ألسباب متفرقة منها وفيات في ظروف غامضة أو في أنتقرير الوأوضح  .الغربية
  .شجارات عائلية وأخرى نتيجة اإلهمال وعدم اتخاذ احتياطات السالمة األمنية

لتقرير أن الهيئة وذكر ا .أنه تلقى عشرات الشكاوى ضد أجهزة األمن في الضفة وغزةالمركز ذكر و
 شكاوى ضد األجهزة األمنية، كان من بينها 132تلقت خالل الشهر المنصرم في مكاتب الضفة الغربية 

 56 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، في حين تلقت في قطاع غزة 11
  .ب أو سوء المعاملة شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذي6شكوى ضد األجهزة األمنية 

 استمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وتناول التقرير أيضاً
  .وزارة الداخلية في رام اهللا، وظهور حاالت مصادرة جوازات السفر في قطاع غزة

لفصل أو بتوقيف إجراءات وبحسب التقرير فان وزارة التربية والتعليم العالي ال زالت تصدر قرارات با
 /وذكر التقرير أن الهيئة تلقت خالل شهر تموز .التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي

 455 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 12يوليو الماضي 
  .شكوى، خالل الشهور السابقة

  9/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   حاج فلسطيني ينقلون عبر االردن3500: ة تنظيم قطاع النقل العاميئه .29
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ة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد انه وبعد احالة           يئقال مدير عام ه   :  رشدي القرالة  -عمان  
ي  حاج فلسطين  3500الجانب الفلسطيني عطاء نقل الحجاج على احدى الشركات االردنية سيتم نقل نحو             

  .خالل العام الحالي
ـ    ان من شروط نقل الحجاج الفلـسطينيين للعـام الحـالي ان تكـون              " الدستور"وبين المهندس مجاهد ل

 فما فوق ، وذلك كشرط من شـروط العطـاء           2006موديالت الحافالت التي ستنقل الحجاج من موديل        
برام العقد مع الشركة االردنية الناقلة      والذي يتم حاليا من قبل الجانب الفلسطيني اعداد المراحل النهائية ال          

  .للحجاج
واشار الى ان الهدف من التنسيق ما بين الطرفين االردني والفلسطيني هو احالـة العطـاء الفلـسطيني                  
السنوي لنقل الحجاج على احدى الشركات االردنية وهو ما سعت له وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل               

  .العام
  9/8/2010، الدستور، عّمان

  
   والبعد الوطني والسياسي"لغة التجارة" بين "سرائيلإ"تعامل مكاتب سياحية مع  .30

تحمل قضية تعامل عدد من مكاتب السياحة والسفر مع اسـرائيل           :  نيفين عبد الهادي   - الدستور   -عمان  
مختلفـة  ، ابعادا   " تأشيرة اسرائيلية "في ارسال مجموعات سياحية لالراضي الفلسطينية والقدس من خالل          

تتأرجح فيها الفكرة بين العقالنية والمنطقية ولغة االقتصاد ، وبين البعد الوطني والسياسي ، فهناك مـن                 
يرى ان سوق السياحة كغيره من االسواق يتمتع بحرية تجارية ال يمكن الحد منع هذه المكاتب من العمل                  

ل هذه المكاتب المباشر مـع اسـرائيل        بهذا االطار ، وهناك بطبيعة الحال من يرفض الفكرة نتيجة لتعام          
  .وسفارتها بعّمان

مكتب سياحة بالتعامل مـع  ) 12(الفكرة بحد ذاتها ليست جديدة فمنذ توقيع معاهدة السالم مع اسرائيل بدأ        
اسرائيل ، من خالل ارسال مجموعات سياحية لالراضي الفلسطينية ، او احضار مجموعات سياحية من               

 يهودية ، االمر الذي جعل من الفكرة تنمو وتسير دون التنبه لخطورتها             او حتى مجموعات  ) 48(عرب  
، لتصل االمور بأن ترفض اسرائيل منح اي راغب بزيارة فلسطين اال من خالل هذه المكاتب التي بـدأ                   

  .عددها ينخفض مع السنين
ر ، رافضة اي مبرر     وفي تفاصيل جديدة على القضية، بدأت النقابات المهنية تتنبه لخطورة االم          .. اليوم  

لمثل هذا النوع من الزيارات التي تجعلنا نتعامل وجها لوجه مع اسرائيل ، بل ونمنحها الـشرعية فـي                   
السيطرة على من يدخل للقدس تحديدا ولفلسطين عامة ، وعليه دعت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع                

بنى وزارة السياحة لـسحب تـراخيص هـذه         في مجمع النقابات لتنفيذ اعتصام ظهر اليوم االثنين امام م         
المكاتب التي تتعامل مع العدو االسرائيلي ، اضافة الى مطالبة المواطنين مقاطعة هذه المكاتـب وعـدم                 

  .التعامل معها ، ورفض هذا النوع من السياحة بكل اشكاله
مكن الحد اغالقها او    بينما رأت جمعية وكالء السياحة والسفر ان هذه المكاتب تعمل وفق القانون ، وال ي              

  .حتى منعها من العمل ، وتنظر لالمر على انه عمل تجاري يجب ان ال يحمل ابعادا اكثر من هذا البعد
المؤكدة فان وزارة السياحة تتابع الموضوع علـى ارض الواقـع ، وجـرت              " الدستور"ووفق معلومات   

 ، سعيا للوصول الى صـيغة منطقيـة         اتصاالت عديدة بين المعنيين فيها وجمعية وكالء السياحة والسفر        
  .لحل هذه االشكالية

  9/8/2010، الدستور، عّمان
  

  "إسرائيل" حالة تعامل مع 150كشف عن إحصاء  اللبناني يالعدلوزير  .31
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، الفتاً الى أن موضوع     "قوة لبنان برمزية الدفاع عن حدوده ودستوريته      "اكد وزير العدل ابراهيم نجار أن       
أثبتـت أن   "وشدد على أن أحـداث العديـسة        .  لم يطرح بجدية على طاولة الحوار      االستراتيجية الدفاعية 

  ".الدفاع عن لبنان ليس حكراً على طائفة أو قوة على األرض انما هو للدولة اللبنانية أوالً
اعـداد  ) علي الـشامي  (مجلس الوزراء كان قد طلب من وزير الخارجية         "وعن ملف التجسس، ذكر بأن      

وزارة العدل قامـت بجـردة أسـماء والحـاالت          "، كاشفاً أن    "من حول الجواسيس  شكوى الى مجلس األ   
 حالة وضع القضاء يده عليها وهـي مـن كـل          150المتعاملة وتبين أنها تكاد ال تحصى وقد بلغت نحو          

  ".الطوائف والمذاهب
ـ   "، معلناً أن    "هناك نتائج مستغربة من حاالت متشعبة تكاد ال تصدق        "ولفت الى ان     ذي أعدتـه  الملـف ال

ونبه علـى ان    ". وزارة العدل في هذا الشأن اكتمل وأحيل على وزارة الخارجية لرفعه الى مجلس األمن             
  ".هذه الملفات قد تؤدي بخطورتها الى ملف ال يمكن أن يصلح لشكوى جدية"

  9/8/2010، المستقبل، بيروت
  

  المقاومة الخيار األمثل إلفشال مخططات تهويد فلسطين: "حزب اهللا" .32
تواصل االعتداءات الصهيونية على المقدسات والممتلكات فـي فلـسطين المحتلـة            «بـ» حزب اهللا «ندد  

والتي كان آخرها اقتحام مئات المستوطنين مقام النبي يوسف عليه السالم في نابلس وأداء طقوس يهودية                
تدمير عـشرات   في القدس الشريف، إضافة إلى      » مأمن اهللا «بحماية الشرطة الصهيونية، وجرف مقبرة      

واعتبر الحزب في بيان صادر عن وحدة العالقات االعالميـة، أن هـذه              .»المنازل في منطقة األغوار   
الممارسات هي خطوات متالحقة على طريق تهويد فلسطين المحتلة وتصفية اإلرث العربي اإلسـالمي              

  .والمسيحي فيها
 9/8/2010، السفير، بيروت

  
  ق الصواريخ من سيناء  ضبط خلية مرتبطة بإطالتنفيمصر  .33

نفت مصادر أمنية بمحافظة جنوب سيناء اليوم األحد ما نشر حول اعتقـال شـبكة مـسلحة بحوزتهـا                   
متفجرات لتفجير مناطق سياحية بشرم الشيخ قبل عملية إطالق الصواريخ على مدينة إيالت المحتلة بــ            

 على عالقة بإطالق الصواريخ علـى        أيام، كما نفت أن يكون تَّم ضبط أحد المصريين أو الفلسطينيين           5
  . مدينتي إيالت المحتلة والعقبة األردنية

ونفت المصادر ما جاء بجريدة الشرق األوسط اللندنية اليوم األحد من ضبط خلية مسلحة بـشرم الـشيخ     
 من البدو بحوزتهم متفجرات ونفت وجود ما أطلقته الجريدة على مجموعـة مـن البـدو باسـم                   3تضّم  

ال يوجد أي خاليا مسلحة أو ناشطون تابعون ألي جهات أجنبية فـي             : ات سيناء، وقالت  مجموعة صحو 
  . سيناء

انتقدت قيادات بدوية ما ترّدد معتبرة أّن الغرض منه هو تحريض الداخلية على حملة اعتقاالت واسـعة                و
فيها أيضا رغم   بصفوف البدو بعد إطالق الصواريخ على إيالت والعقبة والتي يحاول البعض إقحام البدو              

  . أن المسألة ما تزال غامضة
  9/8/2010، المصريون، القاهرة

 
  "التهديدات االسرائيلية" االردني الى الرئيس السوري حول العاهلرسالة من  .34

تسلم الرئيس السوري بشار االسد االحد رسالة شفهية من العاهل االردني الملك عبد اهللا الثـاني حـول                  
، حسبما ذكرت   "المستمرة واعتداءاتها االخيرة على االراضي اللبنانية وقطاع غزة       التهديدات االسرائيلية   "

وافادت الوكالة ان الرسالة التي نقلها وزير الخارجية االردني ناصر جودة           ).  سانا(وكالة االنباء الرسمية    
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 التهديـدات   بالعالقات الثنائية واخر المستجدات على الساحتين العربية واالقليمية وبشكل خـاص          "تتعلق  
وبدأت االشتباكات بعدما    ".االسرائيلية المستمرة واعتداءاتها االخيرة على االراضي اللبنانية وقطاع غزة        

.  حاول االسرائيليون اقتالع شجرة في موقع متنازع عليه قرب الخط االزرق عنـد اطـراف العديـسة                
لقة بعملية الـسالم المتوقفـة بـسبب        التطورات المتع "وذكرت الوكالة ان اللقاء بين االسد وجودة تناول         

السياسات االسرائيلية وضرورة تركيز الجهود العربية على تحقيق المصالحة الفلسطينية لضمان الحقوق            
    ". المشروعة للشعب الفلسطيني

  9/8/2010، 48موقع عرب
  

  الفلسطينيينالالجئين يبيا تضيق الخناق على ل ":الجزيرة نت" .35
فرضت عليهم  ) الحكومة( الجئون فلسطينيون بليبيا إن اللجنة الشعبية العامة         قال: طرابلس -خالد المهير 

" أرض كـل العـرب    "مقابل إقامتهم فـوق     )  دوالرا 1550(تصل إلى ألفي دينار سنوياً      " مجحفة"رسوما  
  . واشتكوا من ممارسات تضييق شملت نواحي حياتية كثيرة

اإلجراءات التي قال إنها تتناقض مع قوانين        هذه   -وهو رجل أعمال فلسطيني   -واستغرب ميسرة فخري    
 10سابقة أصدرتها ثورة الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن معاملتهم معاملة الليبيين، منها القـانون رقـم    

  . 1998لسنة 
وقال إن ليبيا ترسل هذه األيام قوافل مساعدات إلى غزة، وتصدر قرارات يعجـز الفلـسطينيون عـن                  

  .الواقع عليهم من طرف الحكومة" الظلم"ي التدخل لرفع ما سماه تحملها، وناشد القذاف
وأشار إلى أن الفلسطيني المقيم في الجماهيرية صار يفكر في اللجوء إلى طرق غير مـشروعة إلنهـاء                  

  ". لم نتمكن حتى من دعوة أقاربنا لزيارتنا"مشاكله اليومية مع الجوازات والتراخيص، وأضاف 
مناشداً عبر الجزيرة نت كافة الجهات الرسمية تنفيذ القرارات         " أجانب"معاملة  ن  واستغرب معاملة الالجئي  

  ".بدالً من تنفيذ القرارات العكسية في لمح البصر"الصادرة لصالحهم 
وقال إن مصيرهم بات مجهوال في ظل رفض الجامعة العربية حصولهم على جنـسيات دول عربيـة،                 

  . ة والسفروتعذر سفرهم خارج البالد لرسوم اإلقام
وفي وقت لم يتسن فيه الحصول على تعليق سفارة فلسطين بطرابلس لغياب السفير في رام اهللا، تهربـت                  
جهات ليبية عدة من الرد على أسئلة الجزيرة نت، مع العلم أن الدوائر الليبية تقدر أعـداد الفلـسطينيين                   

  .بحوالي ثالثين ألفا
  9/8/2010، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  ا تطلق سراح اسرائيلي معتقل بتهمة التجسسليبي .36

 ذكرت مواقع الكترونية وصحف اسرائيلية االثنين ان اسرائيليا كان معتقال منذ اذار             : ا ف ب   -تل ابيب   
  .الماضي في ليبيا بعد التقاطه صورا، افرج عنه ووصل مساء االحد الى فيينا) مارس(

ل حداد الذي يحمل الجنسيتين االسرائيلية والتونسية،       االلكتروني ان رافايي  " هآرتس"واوضح موقع صحيفة    
اعتقل بعد ان التقط صورا لممتلكات يهودية قديمة في ليبيا لحساب مؤسسة يهودية تاريخية مقرهـا فـي                  

  .اسرائيل
ن اسرائيل طلبت ايضا من الواليات المتحدة وفرنسا وايطاليا التدخل لدى السلطات الليبية للتأكيد لها               كما إ 

ولم يكن باالمكان االتصال باي مسؤول اسرائيلي فجر اليوم االثنـين           . د ليس جاسوسا ولكنه مدني    ان حدا 
  ."للتعليق على هذه المعلومات

  9/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس 
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   إلخفاء آثار عدوانه"مرمرة" يعيد طالء سفينةاالحتالل :  التركيةمنظمة اإلغاثة  .37
أمس أن الكيان الصهيوني عمد إلى إعـادة        ) IHH(مة اإلغاثة التركية    أعلنت منظ :  غزة –ردينة فارس   
التركية التي ارتكب جيشه الصهيوني مجزرة بحق المتضامنين الدوليين على متنها           » مرمرة«طالء سفينة   

  .أثناء توجههم لكسر الحصار عن غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات
إلى تركيا أمس األول بعد أن استولى عليها جيش         » مرمرة«وأوضحت المنظمة أنه بعد أن وصلت سفينة        

الماضي، تبين أن سلطات االحتالل     ) أيار( مايو   31االحتالل هي وسفن أخرى ضمن أسطول الحرية في         
الصهيوني قامت بطالئها إلخفاء أدلة تدينها على متن السفينة، وتؤكد استعمالها الرصاص ضـد ركـاب                

  .نهمالسفينة الذين استشهد تسعة م
وأوضح متحدث باسم المنظمة إن الكيان الصهيوني قام بإخفاء األدلة، خصوصا أن الـسفينة تعرضـت                

  ."آلالف الرصاصات
  9/8/2010عكاظ، جدة، 

  
  البرلمان العربي يقرر تسيير قافلة إلى غزة بداية رمضان .38

حامد أن البرلمـان يعتـزم      أكد األمين العام المساعد للبرلمان العربي االنتقالي المستشار طلعت           :القاهرة
  .اتخاذ قرار بتسيير قافلة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر بداية شهر رمضان

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها المستشار طلعت حامد قبل انعقاد اجتماع لجنة تسيير البرلمان                
در سماري، وبحضور نائب رئيس اللجنة      برئاسة النائب الجزائري عبدالقا   ) األحد(العربي الذي عقد أمس     

وقال حامـد إن    . ومنسق عملها رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري اللواء سعد الجمال             
اللجنة ستبحث استراتيجية تسيير قوافل برية وبحرية إلى قطاع غزة لحين انتهاء الحصار للقطاع وذلـك            "

وأوضـح  . حزيران الماضي / يونيو5اجتماعه االستثنائي في بناء على تكليف البرلمان العربي للجنة في      
االجتماع ناقش إمكانية أن تحمل القافلة أدوية ومعدات طبية مثل سيارات إسعاف لتلبيـة احتياجـات                "أن  

عددا من أعضاء البرلمان من مختلف الدول العربيـة سيـصاحبون           "، الفتا إلى أن     "األشقاء الفلسطينيين 
  " .عم الشعب الفلسطينيالقافلة في رحلتها لد

  9/8/2010، الخليج، الشارقة
 

   إدراج موقع في الجوالن ضمن الئحة التراث العالمي"إسرائيل"سورية تحبط محاولة  .39
محاولـة  » إحبـاط «أمس أن الوفد السوري نجـح فـي       ) سانا(» الوكالة السورية لألنباء  «أفادت  : دمشق

  .في الجوالن المحتل ضمن قائمة التراث العالميسلطات االحتالل اإلسرائيلية إدراج موقع تاريخي 
أحبطت سورية محاولة االحتالل اإلسرائيلي إدراج موقع تل القاضي في الجـوالن            «،  »سانا«وأوضحت  

  . »السوري المحتل على قائمة التراث العالمي تحت مسمى جديد أطلقوا عليه اسم تل دان
  9/8/2010، الحياة، لندن

 
  وأمريكا" إسرائيل"مشق ويحذر  بيروت وددعممتكي يؤكد  .40

استبعد وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي، أمس، وقوع حرب جديدة في الشرق األوسـط،          : طهران
وقال في مؤتمر صحافي مشترك في طهران مع نظيره اللبناني علي الشامي إن الهدف من الحرب هـو                  
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ال وقوع حرب قد تحـدث، لكـن إمكانيـة          إيجاد أزمة وأحياناً الهروب من األزمة، وفي ما يتعلق باحتم         
  .وقوعها مسؤولية المنطقة، ومن وجهة نظري استبعد وقوع حرب أخرى 

  
حق لبنـان فـي     "وشدد على   " . الواليات المتحدة و إسرائيل من شن أي حرب في المنطقة         "وحذر متكي   

  " .الدفاع عن سيادته في مواجهة مؤامرات األعداء
 9/8/2010، الخليج، الشارقة

 
  " 2أسطول الحرية " العالمي لعلماء المسلمين القره داغي يوقع عقد شراء التحادألمين العام ا .41

قام فضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي األمين العام التحـاد              :وكاالت - غزة – القاهرة
 األسـطول الثـاني     العالمي لعلماء المسلمين بتوقيع عقد شراء سفينة حمولتها ألف طن في لبنان وستكون            

بعد شهر رمضان في إطار الجهود الدولية الراميـة لرفـع           . للحرية لكسر الحصار المفروض على غزة     
وقال القره داغي ان العلماء مستعدون لالبحار نحو غـزة حـاملين            . الحصار عن قطاع غزة الفلسطيني    

  .»اآلن نتوكل على اهللا ونتجه الى غزة«شعار 
 9/8/2010، الشرق، الدوحة

 
  الجولة الثانية في الكويت نهاية العام:  التركي- العربي البرلمانيالحوار  .42

استضاف البرلمان العربي في دمشق في اليومين الماضيين اجتماعات الحوار البرلماني العربـي             : دمشق
 التركي بحضور االمين العام عدنان عمران، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمـان العربـي                -

وأفـاد  . بو هديب، ورئيس لجنة العالقات الخارجية مراد مرجاد، وحضور اعضاء من الجـانبين            محمد ا 
استذكروا العالقات التاريخية والثقافية عميقة الجذور، وباركوا دعوة االمـين  «بيان ختامي ان المشاركين   

هم بأنهـا سـتعمق      التركي يقيناً مـن    -العام للجامعة العربية عمرو موسى بإقامة مبادرة الجوار العربي          
  .»التعاون والتشاور بين الجانبين، كما رحبوا بأن تكون تركيا عضواً مراقباً في الجامعة العربية

 -الصراع العربـي    «واتفق المشاركون على ان يتضمن جدول اعمال الدورة المقبلة في الكويت مناقشة             
  .االسرائيلي وتأثيره على المنطقة

 9/8/2010، الحياة، لندن
  

  "إسرائيل" بضغط من  تتراجع عن تزويد السعودية بمنظومات أسلحة بعيدة المدىاأمريك .43
األمريكية، الصادرة صباح اليوم اإلثنـين، أن       " وول ستريب جورنال  " كتبت صحيفة    : وكاالت -واشنطن  

 دفع الواليات المتحدة إلى عدم تزويد السعودية بمنظومات أسلحة بعيدة المدى أو وسائل              "إسرائيل"ضغط  
تالية أخرى يثير شملها ضمن صفقة طائرات قتالية معارضة إسرائيلية شديدة، بادعاء أنها تمس بتفـوق                ق
  . العسكري في المنطقة"إسرائيل"

 سـنوات،   10 مليار دوالر، وتمتد علـى       30وبحسب الصحيفة فإن صفقة السالح التي تصل قيمتها إلى          
  . وتر دام عدة شهور من المفاوضاتستكون إحدى أكبر الصفقات من نوعها، وكانت مصدرا للت

 في األسابيع األخيرة    "إسرائيل"ـونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية قولها إن الواليات المتحدة قدمت ل          
وقال مصدران أمريكيان رسميان مطلعان على المفاوضـات        . توضيحات بشأن الصفقة من أجل تطمينها     

 إال أنه من غير المتوقع اآلن أن تقـف أمـام تنفيـذ      عدة تحفظات على الصفقة،   " إسرائيل"أنه يوجد لدى    
  .الصفقة من خالل ممارسة ضغوط في الكونغرس
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تحمل منظومـات   " 15أف  " طائرة قتالية من طراز      84وجاء أنه في إطار الصفقة سوف تتسلم السعودية         
بحوزة سالح مماثلة لتلك التي تعرض على حكومات أجنبية أخرى، وهي ليست متطورة كتلك الموجودة               

  ".60بالك هوك يو أتش "وتشمل الصفقة أيضا عشرات الطائرات من طراز . الجيش األمريكي
 كـان قـرار إدارة      "إسرائيل"ـ، أن األمر األهم بالنسبة ل     "مصدر رسمي في المنطقة   "كما جاء، نقال عن     

مكن تركيبهـا   أوباما بعدم تزويد السعودية بأسلحة تحتوي على منظومات متطورة للمدى البعيد، والتي ي            
  .الستخدامها في شن غارات على أهداف بحرية وبرية" 15أف "على طائرات 

وفي حين رفضت السفارة السعودية في واشنطن التعليق على الصفقة، كما رفضت السفارة اإلسـرائيلية               
 التحدث عن احتمال تقديم ضمانات لوزير األمن اإلسرائيلي، نقل عن مصدر إسرائيلي قوله للصحيفة إن              

  ".بناءة"المحادثات مع الواليات المتحدة بشأن الصفقة كانت 
9/8/2010، وكالة سما اإلخبارية  

  
  "سطول الحريةأ"سرائيلي على  للتحقيق في الهجوم اإلاألمميةاللجنة اكتمال عقد  .44

 اكتمل عقد اللجنة التي أعلن االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون تـشكيلها االسـبوع               : غزة، الناصرة 
وقرر نتانياهو ان يكون المـدير العـام        . »اسطول الحرية «الماضي للتحقيق في الهجوم االسرائيلي على       
ممثالً إلسرائيل في اللجنة الدولية التـي يرأسـها         )  عاماً 77(السابق لوزارة الخارجية جوزيف تشخنوفر      
مبي الـسابق الفـارو     وتضم اللجنة ايضا الـرئيس الكولـو      . رئيس وزراء نيوزلندا السابق جيفري بالمر     

يوريبي، فيما عّين بان كي مون أول من امس الديبلوماسي التركي السابق اوزديم سانبرك في اللجنة التي                 
) سـبتمبر (ستعقد اجتماعها األول غدا، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها األول عن عملها منتصف أيلـول                

ن ادارة الرئيس باراك أوباما حضت اسرائيل       ا» رويترز«وقال ديبلوماسيون في نيويورك لوكالة      . المقبل
  .بشدة على التعاون مع اللجنة

  9/8/2010، الحياة، لندن
  

  "سرائيلإ"لى جنب مع إ قامة دولته المستقلة جنباًإالهند تؤيد حق الشعب الفلسطيني في " .45
ـ              : صالح جمعة  -القاهرة   سالم  أكدت الهند على موقفها الثابت فى حق الشعب الفلسطيني فى العـيش ب

وقالت نائب وزيرة الخارجية الهندي فيغايا الثـا ريـدي فـي            . وإقامته دولته جنبا الى جنب مع اسرائيل      
مؤتمر صحافي عقب ختام اجتماع األمانة العامة للجامعة برئاسة رئيس مكتب االمين العام لجامعة الدول               

العربية اليوم االحـد ردا علـى       العربية السفير هشام يوسف ووفد وزارة الخارجية الهندي بمقر الجامعة           
 االسرائيلية، ان عالقات بالدها مع اسـرائيل        – العربية والعالقات الهندية     –سؤال حول العالقات الهندية     

  .ال تؤثر على عالقاتها مع الدول العربية
واضافت ان عالقة الهند جيدة مع أي دولة أخرى ويمكن ان تكون عالقات جيدة مع كافة دول العالم في                   

فس الوقت، وهذا اليؤثر على موقف الهند من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني فـي العـيس                 ن
 – إسرائيلية أو عالقات هندية      –ال خالف بين عالقات هندية      "بسالم جنبا الى جنب مع اسرائيل، وأردفت        

  ".عربية
8/8/2010، )االراضي المحتلة(القدس   

  
  فضيحة جديدة للسلطة الفلسطينية .46

  ي القدسرأ
المستوطنون االسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة الذين يزيد تعدادهم عن نصف مليـون مـستوطن               
يستمتعون باالرض والمياه وبرك السباحة والطرق الخاصة، والحماية االمنية من قبـل قـوات االمـن                
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' االغراب'في مساجد ' صوت االذان'الفلسطينية، ولكنهم يشعرون باالنزعاج الشديد من امر واحد فقط هو           
  .اي سكان الضفة، الذي يتردد عبر مكبرات الصوت خمس مرات في اليوم

قادة المستوطنين نقلوا هذا االمر الى حكومتهم اليمينية المتطرفة، التي قامت بدورها بنقل هذه الـشكوى                
ينعم المـستوطنون  الى السلطة الفلسطينية في رام اهللا، مطالبة بالتجاوب معها في اسرع وقت ممكن حتى     

  .بطيب االقامة في مستوطناتهم دون اي ازعاج
' العادلة'مطالب المستوطنين   ' تفهمت'االسرائيلية اكدت ان السلطة الفلسطينية      ' يديعوت احرونوت 'صحيفة  

مـع وزراء ورجـال ديـن       ' تفاهمات'هذه، وتوصلت مع االدارة المدنية التابعة للجيش االسرائيلي الى          
ارتفاع صوت االذان، وسيكون محظورا بمقتضاها على المؤذنين خرق نـص           ' تخفيضب'مسلمين تقضي   

ووصفت الصحيفة االسرائيلية   . االذان الموحد، وان تتم اقامة صالة الجمعة في مسجد واحد في كل قرية            
ان صوت االذان الذي يصدح من المآذن خمس مرات يوميا بانه ضجة مؤذية، وخصوصا االذان الـذي                 

  .ة الفجريدعو الى صال
ان يحتج المستوطنون الغاصبون لالرض من اصحابها، فهذا امر متوقع، ولكن ان تـستجيب الـسلطة،                
ورئيسها، ووزير اوقافها ورجال دينها لهذا الطلب، فهنا تكمن الفضيحة الكبرى التي تضاف الى مسلسل               

  .طويل من الفضائح جرى ارتكابها على مدى العقدين الماضيين من عمرها تقريبا
لم يبق امام المستوطنين غير ان يتدخلوا في العقيدة االسالمية، ويحذفوا اركانهـا او بعـضها واآليـات                  
القرآنية التي ال تعجبهم، ثم يتدخلوا بعد ذلك باختصار الصلوات، وتحديد اعداد المساجد والمصلين فيها،               

  .مع والطاعةوان يجدوا من هذه السلطة ورئيسها ورئيس وزرائها وقوات أمنها كل الس
هذه ليست سلطة، وال فلسطينية، التي ترضخ لمثل هذه المطالب المشينة التي تتعارض مع تعاليم االسالم                

فلو كانت سلطة، ووطنية فعال، لما قبلت بهذا الطلب فقـط، وانمـا لطالبـت               . وفروضه وسننه واحكامه  
ن، اللحاق اكبر ازعـاج ممكـن       المساجد والمؤذنين فيها باعالء اصوات االذان اضعاف ما هي عليه اآل          

وربما يفيد التذكير بان اسرائيل لم تفرض هذا الطلب         . ولكنها لم تفعل ولن تفعل    . بالمستوطنين وحكومتهم 
  .على مساجد الضفة وغزة قبل قيام السلطة الفلسطينية

 نقـرأ ان    نشعر بالخجل والعار معا ونحن نقرأ مثل هذه االخبار، مثلما نشعر بالخجل والعار ايضا ونحن              
  .مثل هذه الطلبات االسرائيلية والتفاهمات حولها جرى تطبيقها منذ االسبوع الماضي

نصدق وال نستغرب، فمن اعطى تعليمات الئمة المساجد في الضفة الغربية بشن هجمات ضـد الـشيخ                 
ره لن  يوسف القرضاوي رئيس هيئة علماء المسلمين والتطاول عليه والتشكيك في علمه ودينه وربما تكفي             

يتورع عن اعطاء تعليمات بتخفيض صوت االذان ومكبراته ومؤذنيه لتوفير اكبر اجواء الراحة وافضلها              
للمستوطنين، ولن نفاجأ اذا ما صدرت في االيام القادمة تعليمات من السلطة بخنق االذان والمؤذنين معا                

  .للهدف نفسه
9/8/2010  

  
  "يكشف الطابق"ملّوح إذ  .47

  عريب الرنتاوي
حت الرواية التي عرضها عبد الرحيم ملّوح لوقائع االجتماع األخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير              إن ص 

تعيش وضعاً كارثياً ، ال شفاء له أو مخرجا         " المؤسسة"، فإن هذه    ) ليس ثمة ما يدعو لتكذيبها    (الفلسطينية  
  .، سياسياً وتنظيماً وقانونياً" الفك والتركيب"منه ، سوى بـ

إلى " محادثات التقريب "أن غالبية أعضاء اللجنة ذهبوا في مداوالتهم إلى رفض االنتقال من            : لّوحيقول م 
، وفندوا في مداخالتهم الخيارات والبدائل التي عرضها عليهم الجانب األمريكي ،            " المفاوضات المباشرة "



  

  

 
 

  

            23 ص                                     1875:         العدد       9/8/2010اإلثنين  :التاريخ

، لكن هؤالء   " مفاوضات المباشرة ال"باعتبارها جميعا ال توفر الحد األدنى المطلوب فلسطينياً لالنتقال إلى           
  .عند التصويت ، وجاء قرار اللجنة التنفيذية مغايراً للوجهة العامة لمداوالت أعضائها وتوجهاتهم" اختفوا"

، وهو بالطبع ليس قائدا من قادة ذراعها        " مجلس شورى حماس  "ملّوح ، لمن ال يعرفه ، ليس عضوا في          
التـصنيفات  "شعبية ، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمـة ، وفـي           العسكري ، هو نائب أمين عام الجبهة ال       

التيار "، فإنه غير محسوب على      " أبو شريف "التجاهات الفصائل وتياراتها ، وبعد االعتذار من        " الدارجة
، ونحن نورد هذه المعلومة هنا للقول أن        " األقرب لخط المنظمة والرئيس   "في الجبهة ، بل هو      " الصقري

  ".وشهد شاهّد من أهلها: "أتي من بابشهادة الرجل ت
الذي ناقش وقرر مسألة    " اللجنة"قبل هذه الواقعة ، كانت األنباء أكدت أن شيئاً مماثالً قد وقع في اجتماع               

، يومها ذهبت غالبية األعضاء العظمى نحو رفض تلـك          " محادثات التقريب غير المباشرة   "المشاركة في   
  .ام إليها ، لكّن قرار اللجنة جاء بخالف ذلكالمحادثات والمطالبة بعدم االنضم

في التجربة الفلسطينية ثمة مصطلح درج استخدامه طويال ، خصوصا زمن الراحـل ياسـر عرفـات ،        
، مرة اجتمعت وأخرى أبقت اجتماعاتها مفتوحة وثالثة قـررت بعـد أن             " القيادة الفلسطينية "يتحدث عن   

، من دون أن يكلف أحّد نفسه عناء السؤال عن هذه القيادة ،             " ديباجات"استمعت ، إلى غير ما هنالك من        
كيف يجري التصويت في داخلها     ...ما هو موقعها في النظام السياسي الفلسطيني      ...من هي وممن تتشكل   

وكيف تتوزع المهام والصالحيات بين أعضائها ، من يحاسبها علـى تقـصيرها ومـن يكافئهـا علـى               
  .إنجازاتها

هو أمـر مقـصود   " الغموض غير البناء"األسئلة جميعها مهمة ، ولم تؤرق أحداً ، فـبالطبع لم تكن هذه   
بذاته عندما يتعلق األمر بالصالحيات والمسؤليات والمؤسسات والعضويات والتصويتات ، كـل شـيء              

" غير الشعبية وغير الـشرعية    "يتعين أن يبقى مبهماً ، فهذه هي أقصر الطرق االلتفافية لتمرير القرارات             
  . وهي أنجع السبل لاللتفاف على معارضة بعض الشخصيات والفصائل

محادثـات  "اليوم يجري شيء مماثل ، كل فصيل من فصائل المنظمة ، يعارض على حدة ، االنتقال من                  
بمن في ذلك حركة فتح ذاتها ، حتى ان معظم هذه الفصائل كانـت              " المفاوضات المباشرة "إلى  " التقريب

اللجنـة  "، فكيف ُيتخذ القرار إذن ، ومن هي القوى التي تمثلها هذه             " ت التقريب محادثا"في األصل ضد    
  .على الفصائل ؟" دم الحقوق الفلسطينية"، ومن هو صاحب المصلحة في توزيع " التنفيذية

نحن في الحقيقة أمام أغرب عملية تواطؤ فصائلية تشهدها التجربة الفلسطينية التاريخية المعاصرة ، زمن               
قولوا ما تشاؤون وأنا    : وقبل أوسلو ، كان الشعار الناظم للعالقة بين الفصائل والقيادة الفلسطينية          عرفات  

ـ      ...أفعل ما أشاء   وأفعالهـا  " المتنفـذة "مـن القيـادة     " إعـالن البـراءة   "كانت الفصائل غالبا ما ترد بـ
القيادة الفلسطينية  : حالهاليوم تغيرت المعادلة في شطرها الثاني ، فيما شطرها األول ظل على             ...النكراء

تقرر وتفعل ما تشاء ، فيما نبرة البراءة والتبرئة والضمير تنخفض عند الفصائل التـي تنعـدم عنـدها                   
ـ ...ال بالقول وال بالفعل   " المتنفذين"الحاجة إلعالن البراءة من      ـ " التصويت"ال ب اإلنـسحاب مـن    "وال ب

التغطية على ما يجـري أمـام       " لعبة"عن ممارسة   ، ال احد يشعر بالحاجة حتى لإلستنكاف        " المؤسسات
  .ناظريه من تصفية متدرجة للقضية الفلسطينية

من قبل كانت أسباب أقل أهمية مما يجري أمام ناظرينا اليوم ، تبدو كافية وكفيلة باالنسحاب من المنظمة                  
ـ                 ذه الفـصائل   وتشكيل جبهات الرفض والصمود واإلنقاذ وغيرها ، أما اليوم ، فال خط أحمر تـضعه ه

ـ       ، فهـل هـي     " مهرب عندها من المنظمة إال إليها     "، وال   " رحابة صدرها "لغيرها أو لنفسها ، ال حدود ل
الخانقة التي تعتصر الـسلطة ،      " االعتمادية"وقد هبطت بالبراشوت على هؤالء ، أم أنها أزمة          " العقالنية"

  .ة كل شهر ؟،أزمة تأمين الرواتب في نهاي: وقد باتت تعتصر الفصائل ذاتها
  9/8/2010، الدستور، عّمان
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  المفاوضات ممارسات حماس وهذا نهجها .48
  رشاد أبو شاور

عندما استحوذت حماس على السلطة في قطاع غّزة، لجأت الستخدام العنف غير المسبوق بهذه الضراوة               
ال سـّيما   مع عدم تناسي بطش أجهزة أمن السلطة بأعضاء حماس، وغيرها من الفـصائل، و             _ فلسطينّيا

_ الجهاد اإلسالمي، والتي كان كثيرون في فتح يتنصلون منها، وكنّا في مقدمة من فضحوها، وأدانوهـا               
وبطشت بألوف المنتسبين ألجهزة السلطة، وكثير منهم ترّبوا في جيش التحرير الفلسطيني، وقاتل بعضهم              

  !لة قبل أن تظهر حماس على الساحة بأعوام طوي82ببطولة في معركة بيروت 
كتائب ( عندما رأيت أحد الشباب على فضائية فلسطين، وهو يعرض ساقيه المبتورتين برصاص أعضاء              

، لم اصّدق ما أرى، رغم دقّة رواية الشاب، ولكن الرواية تكررت بألسنة كثيرين مـن ضـحايا                  )القّسام
ة حماس، وتهربـت  ، وبروايات شهود عيان صادقين، وهو ما لم تستطع أن تنكره قياد ) المجاهدة(حماس  

  !ميدان الحرب على السلطة) ..الميدان( من تحّمل وزره برّده إلى أخطاء فردّية في 
كيف : سوداء حقيقّية عن حوار مع الدكتور محمود الزّهار، فقد سأله أحدهم مستنكرا           ) طرفة( لقد راجت   

 وأين تقتقرحون أن    :تطلقون الرصاص على أرجل شباب تختلفون معهم يا دكتور؟ فكان أن أجاب ببراءة            
  ! نطلق عليهم الرصاص؟

ذكرتني هذه الطرفة بجواب رئيس المحكمة الثورية التي تشكلت بعد انتصار آية اهللا الخمينـي، والـذي                 
 حكم إعدام، فضجت الناس من عسفه، وسرعة إصداره األحكام باإلعدام، فأقيل من منصبه،              600أصدر  

 حكم إعدام في غـضون      600نا ألست نادما على إصدارك      يا موال : وذات يوم توجه إليه صحفي بالسؤال     
 آخرين كنت في سـبيلي      600بل أنا نادم ألنني لم أعدم       : أّيام؟ بكى آية اهللا حتى اخضلت لحيته، وأجاب       

  !يا بني..لحكمهم
غّزة، وهي ماضية في بـسط هيمنتهـا        ) بحكم( حماس لن تندم، لماذا ؟ ألنها فازت باالستئثار واإلنفراد          

يون ونصف مليون ال تستشيرهم في حكمها، فال انتخابات، وال رأي ألحد، وال مشورة، فـالجميع              على مل 
وهذا هو الحكم على كل من يخالفها الرأي، حتى لو كان يخالفها مـن موقـع إسـالمي                  ..علمانيون كفرة 

  !كالجهاد، وحزب التحرير، وأي مسلم مستقل الرأي واالجتهاد
ُأتحفنا بخبر من غّزة عن الصحفي أحمد فّياض الذي صادرت حماس            آب الجاري،    6في صبيحة الجمعة    

على ضربه وبهدلته والتنكيل به، ألنه كان ينقل وقائع         _ كما روى بنفسه    _ كاميرته، وتناوب المجاهدون    
في المدينة الرياضّية بخان يونس، حيث تتسع       ) فرقة طيور الجنّة اإلنشادّية   ( ما جرى من فوضى في حفل     

 آالف في مكان ضاق بهم، وحرم كثيرين من الـدخول،           10، بينما المشرفون يحاولون حشر      لثالثة آالف 
 أطفال، خاصة والناس هناك يـشكون الفاقـة،         5فكم ستدفع أسرة لديها     .. شيكل 10رغم أن ثمن البطاقة     

رغم وجود األنفاق التي تدر على حكومة حماس ما تدر من ماليين الـشواكل، والتـي تُزلـق عبرهـا                    
الحلويين، ولكن ليس ألبناء الـسبيل      ) للمؤمنين(جات، والسيارات، وكل ما لذ وطاب لمن يملكون، و        الثال

  !الصامدين الصابرين من الفلسطينيين
كعادتي صبيحة كل يوم، دخلت إلى موقع القدس العربي على اإلنترنت ألتصفحها، فقرأت خبر عجيـب                

د مشاجرة سوّيت بتسليم الجهادي ألجهزة حمـاس        ، بع )الجهاد اإلسالمي ( من سرايا القدس  ) مجاهد( عن  
طبعا !..لتفاجأ الجهاد صبيحة اليوم التالي بوجوده في المستشفى، وقد أطلقت النار على قدميه            ..األمنّية، و 

ولكن يبدو أن قيـادات     ..مع العدو الصهيوني  ) المعركة( كان هذا عقابا حمساويا له، رغم أنه يخرجه من          
ا التحكّم في قطاع غّزة ما عادت تفكّر في المعركة مع العدو، رغم تـصريحات               حماس وبعد أن استقّر له    
  !قادتها عن متابعة المقاومة
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التي بدأت جهادها قبل ظهور حماس بـسنوات، بقيـادة الـدكتور            _ هناك احتقان دائم وقديم بين الجهاد       
ة، وإن كانت الجهاد قد     وحماس، فالحركتان إسالميتان، وهما من أصول إخواني      _ المؤسس فتحي الشقاقي    

ابتعدت عن تلك الجذور، واختارت خطابا منفتحا متسامحا، وإن بقيت إسالمية، وحافظت علـى خطهـا                
المقاوم، ورفضت كل أشكال ومبررات االقتتال الداخلي، واالنشغال بالصراع على السلطة، ال بانتخابات،             

  .وال بغيرها
ن وحماس ننتمي إليديولوجيا واحدة، مع االختالف فـي         نح: ذات يوم سمعت أحد ابرز قادة الجهاد يقول       

ونحن لسنا السلطة لنسمح لحماس ومقاتليها أن يكتسحوا مواقعنـا ببـساطة            ..التفسير، واالجتهاد، والرؤية  
وسهولة، فنحن وإّياهم سنقتتل بضراوة حتى ينهي طرف منّا اآلخر، وهذا ما النريده، ونتجنبـه، ونقـدم                 

  . حفاظا على قضيتنا، وعلى وحدة شعبناالتنازالت لدحره بعيدا،
سمعت كثيرا عن تجاوزات حماس على الجهاد،ويشهد اهللا أنها مرّوعة، وبخاصة مـع مـن يتوجهـون                 
لالشتباك مع دوريات العدو التي تنشط حول القطاع، ناهيك عن االحتكاكات مع ناشطي الجهاد في مدن،                

ه قيادة الجهاد داخل القطاع، وفي الخـارج لتخفيـف          وبلدات، ومخيمات القطاع، وتابعت الدور الذي تلعب      
وجود وانتشار الجهاد وترتاح لما تتمتع      ) تبلع( التوترات بين حماس وبقّية الفصائل، ومع ذلك فحماس ال          

  .به من احترام كونها نأت بنفسها عن الصراعات، وواصلت خيارها المقاوم
  . د غلطات صغيرة ألشخاص تنفيذيينعندما تقترف حماس هكذا أخطاء، فهي خطايا، وليس مجّر

أي بشر  ..يطلقون الرصاص على ساقيه، ثّم ينقلونه إلى المستشفى       ..مجاهد يتسلمونه، ويؤتمنون عليه، ف    
  !هؤالء، وأي ثقافة هذه، وأية أخالق؟

نحن مع فك الحصار عن القطاع، ألننا مع أهلنا هناك، ومرارا دعونا حمـاس للتخلّـي عـن الـسلطة،                    
وهنا المشكلة   ..67في حدود ال  ) دولة( مقاومة، ولكن قادتها يصرحون بين يوم وآخر أنهم مع          والعودة لل 

( حول القطاع، وهي تطارد بخاصة عناصر الجهـاد ألنـه تـرفض           ) األجواء( الحمساوية، فهي تهّديء    
  ! في معركة غير مناسبة راهنا) توريطها

بأن أجهزة  ! وبماذا تختلف ممارساتها؟  ! اومةبادعاء المق ! بماذا يختلف خطاب حماس عن خطاب السلطة؟      
: الممارسـات واحـدة   ..و..السلطة في الضفة بناها ويأمرها دايتون، وبأن أجهزة حماس بنتهـا حمـاس            

سلطوية، قمعية، قهرية، استبدادية، متطاولة على الشعب الفلسطيني، وال قانون يسندها، ويشكّل مرجعية              
  ! ةلها، سوى قانون القّوة اآلثمة المارق

.. حادثتان داميتان تفصل بينهما ساعات، إهانة صحفي، ومصادرة كاميرته، والتناوب علـى ضـربه، و              
إطالق الرصاص على قدمي شاب فلسطيني، قدميه اللتين بهما يمشي إلى فلسطين، وعليهما يـسير إلـى            

دعنـي  : نحدث هذا من قبل، ويحدث اليوم، وسيحدث غدا، ما دام ثّمة جهلة يـصرخو             ..ميدان المعركة 
  !أدخل به الجنّة

  !أي جنّة وأنتم والسلطة قد أدخلتم قضيتنا وشعبنا في الجحيم؟
 7/8/2010، المستقبل العربي
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  نقوال ناصر 
ال يجادل اثنان بأن السلطة، أي سلطة، مفسدة، فكيف إذا كانت هذه مثل السلطة الفلسطينية مجرد حكـم                  

االحتالل وليس سلطة كاملة السيادة، وكيف إذا كانت هذه السلطة قد تحولت بحكم األمر الواقع               ذاتي تحت   
باتجاه دولة، كما كان وما زال أصحابها يأملون وبالتـالي يـسوغون            " انتقالية مرحلية "من مجرد خطوة    

عمهـم الـسياسي   قبولهم بها، إلى مجرد حلقة في النظام األمني لالحتالل يعززها المانحون بـأموالهم ود     
  .وباإلفساد والفساد... واألمني 
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في رام اهللا عن تخـصيص جـائزة لمكافـأة          " أمان"مؤخرا، أعلن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة        
". المبلغـين "، لكن طبعا دون أي ضـمانات بحمايـة          2006المبلغين عن الفساد، كما كان يفعل منذ عام         
قة أن االئتالف يرأسه عضو في اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة            وبغض النظر عن التناقض الكامن في حقي      

حنان عشرواي، مما يشكك في استقالليته، وفي حقيقة أن االئـتالف يرفـع             . التحرير الفلسطينية، هي د   
 كون المتهم بالفساد ال     - -تقريره السنوي إلى رئاسة المنظمة وحكومتها التي ترعى مناسبة نشر التقرير            

معنيا كذلك برصـد الفـساد أو       " أمان" فإن المراقب يتساءل عما إذا كان        - -فيه  يجوز أن يكون حكما     
غير المادي، مثل بيع حكومة رام اهللا للشعب وهم بناء مؤسسات لدولة فلسطينية تحت              " اإلعالمي"اإلفساد  

حسن أبو لبدة إن االقتصاد الفلسطيني في ظـل الـسلطة هـو             . االحتالل، بينما يقول وزير اقتصادها د     
هذا االقتصاد، وإن مؤتمري بيـت لحـم        " أوكسجين"، وإن أموال المانحين هي      "اقتصاد مانحين بامتياز  "

، "رأى النـور  " لم يجذبا أي مستثمرين وإن القليل من مشاريعهما قد           2009 و   2008االقتصاديين عامي   
  ).اإلذاعية األحد الماضي" معا("مما يعني أن تكاليف المؤتمرين قد ذهبت هدرا 

محمـد  .  السياق ذاته، اشتط رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني ومديره التنفيـذي، د             وفي
مصطفى، في تسويق عملية السالم الفاشلة حد القول إن االقتصاد الفلسطيني يمكنـه أن ينمـو بمعـدل                  

رق األوسـط   غير الواقعي مدير الش   " تفاؤله"، ليرد على    "سالم مع إسرائيل  "سنويا إذا كان هناك     %) 20(
" غير مرجح "بوش، مايكل سينغ، بقوله إن ذلك       . في مجلس األمن القومي األميركي في عهد جورج دبليو        

  ).5/8/2010بلومبيرغ " (هدف يعبر عن طموح"وإنه مجرد 
غير معني بهذا النوع من الفساد اإلعالمي، فإنه قد يكون معنيا بالتحقق في مـا               " أمان"وإذا كان ائتالف    

 المالية األردني األسبق، عادل القضاة، أثناء محاكمة فساد أردنية سـاخنة، بـأن صـندوق                أعلنه وزير 
يتجاوز خمـسة   " أساسي"، براتب   "وابني ليس بحاجة حتى للعمل    "االستثمار الفلسطيني عين ابنه أشرف،      

دة بعد  آالف دوالر شهريا عدا الحوافز والعالوات بينما خبرته ست سنوات في أحد بنوك الواليات المتح              
  !تخرجه من جامعاتها 

إن التناقض بين عضوية كبير المفاوضين السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد قريع، وبين               
لم يغلقـوا ملفـا     ..  عاما من التفاوض معهم      19يستحيل االتفاق مع اإلسرائيليين، فخالل      "تصريحه بأنه   

عن أسباب استمرار عضويته فـي اللجنـة،        " أمان"ءلة  ، جدير بمسا  )4/8/2010الشرق األوسط   " (واحدا
لكن تصريحه يذكر بأن منظمة التحرير وحكوماتها لم تغلق بدورها ملفا واحدا من ملفات الفساد طـوال                 

  .سبعة عشر عاما من عمر سلطة الحكم الذاتي
العام المستـشار   ، كما أعلن النائب     "الهاربين"أما إصدار مذكرات توقيف لالنتربول الدولي بحق عدد من          

أحمد المغني، فإنه لم يقد حتى اآلن إلى إعادة أي منهم، بينما كان الحكم القابل لالستئناف بالسجن لمـدة                   
 - -ألف دينار أردني على المتهم الرئيسي في قضية الفساد في هيئـة البتـرول               ) 100(عامين وغرامة   

 أقرب  - -م، على مئة مليون دوالر أميركي       التي زاد إجمالي قيمة االختالسات فيها، حسب الئحة االتها        
إلى ذر الرماد في العيون الحتواء الغضب الشعبي على الفساد والفاسدين والمفسدين، نظرا ألن الفساد في                

 من منصبه كأول رئـيس      2004هيئة البترول كان محورا أساسيا في حيثيات استقالة محمود عباس عام            
 اإلسرائيلي بحجة اإلصالح والقـضاء      – الضغط األميركي    وزراء فلسطيني، وهو منصب استحدث تحت     

منـذ عـام    " سنويا"على الفساد، حيث قدر عباس آنذاك قيمة الفساد في الهيئة بستة وسبعين مليون دوالر               
1996.  

، وأنشئت هيئة مكافحة الفساد وعين      "قانون مكافحة الفساد  "يونيو الماضي أصدر عباس     /  حزيران   26في  
، التي حلت الهيئة الجديدة محلها، رفيق النتشة رئيسا لهـا، ويعتبـر             "ب غير المشروع  هيئة الكس "رئيس  

النتشة أن الفساد سبق أن أطاح برئاسته للمجلس التشريعي ألنه فتح ملفات الفساد، وهو يقول إنـه تـسلم                   
يا ملف فساد يجري التحقيق فيها اآلن، لكن ليس من المعروف، بعد أصبح صاحب القرار في قضا               ) 54(
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إنه يبدو جادا وقد حاول أن يثبـت        . الفساد، أنه قد فتح هو نفسه أيا من ملفات الفساد التي سبق له إثارتها             
جديته بمثال ضربه عندما أعلن بأن توصيات اللجنة المؤلفة في قضية رفيق الحسيني قد اعتمدت ونفذت                

فضل من الرسالة العلنية التي بعثهـا        الجديدة أ  –وربما ال يوجد تعليق على مهمته القديمة        ". خالل يومين "
  :، إبراهيم أبو النجا، في األول من الشهر الماضي إلى النتشة"فتح"القيادي في حركة 

ماذا تعني كلمة الفساد ؟ هل هي فساد سياسي ؟ أم تفاوضـي  : "ألمح أبو النجا إلى العديد من أنواع الفساد     
؟ أم تنظيمي ؟ أم مالي ؟ أم سلوكي ؟ أم إداري ؟ وإذا              ؟ أم أمني ؟ أم وظيفي ؟ أم أخالقي ؟ أم اجتماعي             

وبدا أبو النجا متشككا في جدوى الهيئة الجديدة وهو يتساءل عن هيئة            ". بقينا نعدد أم قد نصل الى ألف أم       
  :، مضيفا"2005صدر مرسوم سابق بها عام "الكسب غير المشروع السابقة التي 

عرف عليهم من خالل القفزات في الثراء الفاحش غير المستند          فاألشخاص ماثلون للعيان وليس صعباً الت     "
إلى دخل وظيفي أو تركة كبيرة ورثت لهم، ولن يصلوا إليها لوال تبـوؤهم مواقـع ومراكـز أجـادوا                    
" استغاللها ضاربين بعرض الحائط كل المحرمات ومتحدين وبسبق إصرار عالم المحاسبة والكشف عنهم            

متنفذون ولن تـستطيع أي جهـة أن        "، وألن هؤالء    ) المتحدة لمكافحة الفساد    من اتفاقية األمم   20المادة  (
البـد  " فقد اتهم أبو النجا قيادة المنظمة والسلطة بالهروب منهم إلى األمام، إذ كان              " تجرؤ على مساءلتهم  

هـل  : "ال، قبل أن يختتم بالسؤ    "من الهروب إلى األمام بانتقاء اسم جديد للهيئة لتصبح هيئة مكافحة الفساد           
، وما اجترح من أساليب وآليات ضارة       )لحركة فتح (ستتناولون كهيئة ما حدث في المؤتمر العام السادس         

حـراس حركـة    '"مما يذكر بمذكرة    .. ،  "جّداً وغير مسبوقة في أي مؤتمر لحزب أو منظمة أو حركة ؟           
  .حول السؤال نفسه" فتح

لكـن  . 2005باس نفسه على أساسه للرئاسة عـام        لقد كانت مكافحة الفساد محور البرنامج الذي رشح ع        
  .الفساد لم يحاسب بعد، ال بل إنه يزداد سمنة بازدياد أموال المانحين التي كان يغرف الفساد منها

إن إنجازات اإلصالح اإلداري في مؤسسات السلطة الذي طالما اتخذ ذريعة لالنقـالب علـى الـرئيس                 
التي عادت جميعها للرئاسة بعـد رحيلـه، تجلـت بـصورة            الراحل ياسر عرفات، أو للحد من سلطاته        

كاريكاتيرية األسبوع الماضي عندما أخذت الضابطة الجمركية بيدها سـلطة القـضاء ووزارة الداخليـة               
والشرطة لتقتحم عددا من محطات التلفاز واإلذاعة المحلية وتصادر معـداتها وتعتـدي علـى بعـض                 

هناك خلال في  "ويقول إن   " لم يعرف "، فوزير االتصاالت يعلن أنه      اإلعالميين فيها بأمر وزارة االتصاالت    
سالم فياض لم يكن يعـرف كـذلك،        . ما حدث، ورئيس الوزراء د    " تستغرب"، ووزارة الداخلية    "الوزارة

والجميع يعدون بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين، وهو الوعد نفسه المكرر الممجوج بشأن مكافحة الفـساد،              
  .صدقه أحدوهو وعد لم يعد ي

 6/8/2010، المستقبل العربي
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