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  مجمع محاكمو  متحفمائتي قبر من مقبرة مأمن اهللا التاريخية لبناء تزيلجرافات االحتالل  .1

 ، أن).ب.ف.أ ( ونقالً عن وكالةرام اهللا،والقدس المحتلة،  من 11/8/2010ليج، الشارقة، الخنشرت 
 جرافات االحتالل والتهويد الصهيوني أزالت أنمؤسسة األقصى للوقف والتراث في بيان، أكدت أمس، 

يد من الليلة قبل الماضية في القدس مائتي قبر من مقبرة مأمن اهللا التاريخية التي تضم رفات العد
  ".متحف التسامح"الصحابة والعلماء، حيث يعمل االحتالل على إقامة متحف يسميه، للمفارقة، 

وفد الحركة اإلسالمية في مقدمتهم الشيخ كمال خطيب "وأكدت مؤسسة األقصى في بيان صدر الحقاً أن 
تئناف الهدم، مما لدى عودتها إلى المقبرة، أمس، الس" وقيادات مقدسية تصدت لجرافات بلدية االحتالل

  ".بتوقف الهدم وانسحاب الجرافات والشاحنات من المقبرة"سمح 
.  قبرا350ًودانت المؤسسة الجريمة الصهيونية، مشيرة إلى أن قوات االحتالل هدمت حتى اآلن حوالي 

". جريمة نكراء وعمل جبان"ونقل البيان عن رئيس مؤسسة األقصى زكي اغبارية قوله إن هذا العمل 
 األوان بعد هذه الجرائم المتكررة بل غير المتوقفة بحق مقبرة مأمن اهللا أن يتحرك كل آن"اف وأض

  ".الحاضر اإلسالمي والعربي والفلسطيني من اجل إنقاذ مقبرة مأمن اهللا
إن سلطات االحتالل تخطط لبناء قالت  "مؤسسة األقصى"أن  11/8/2010الدستور، عّمان، وأضافت 

 في بيان لها إلى أن  النظرونية على جزء آخر من مقبرة مأمن اهللا، ولفت المؤسسةمجمع للمحاكم الصهي
الحديث يدور هذه األيام عن مخطط لبناء كبير لمحكمة الصلح وآخر للمركزية على جزء آخر من مقبرة 
مأمن اهللا، وأكد أن الحديث يدور عن جريمة إسرائيلية كبرى، وعن إصرار متواصل، بل غير مسبوق 

  . هاك حرمة مقبرة مأمن اهللا، خاصة وأنه صادر من الجهاز القضائي اإلسرائيليالنت
الناطق أن  ،كامل إبراهيم، القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في11/8/2010الرأي، عّمان، وأوردت 

انه سيتواصل هدم عدد آخر من القبور مأمن اهللا  أعلن عند خروجه من مقبرة اإلسرائيليةباسم الشرطة 
  . قبر500 إلى قد يصل  عدد القبور المهدمة، مما يعني أن قبراً إضافيا150ً إلى يصل قد
  

 "فلسطينيون في وطنهم ال دولتهم " كتابيصدر الزيتونةمركز  .2
فلسطينيون في وطنهم "صدر عن مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتاب جديد بعنوان 

يقدم تعريفاً . 1948 أوضاع الفلسطينيين في األرض المحتلة سنة ، لمأمون كيوان يدرس فيه"ال دولتهم
 الديموغرافية والدينية والتعليمية واالقتصادية وغيرها، مستعرضاً معاناتهم جراء 48بأوضاع فلسطينيي 

  . المطبقة ضدهم، بمختلف أشكالها وأدواتها وغاياتهااإلسرائيليةسياسة التمييز العنصري 
تلفة لعملية تهويد األرض التي يقيمون عليها، بما في ذلك تهويد األسماء، والتهويد كما يبحث األوجه المخ

السكاني من خالل الهجرة اليهودية واالستيطان وعدم االعتراف بالقرى العربية الموجودة في النقب، 
 . اإلجراءاتوغيرها من 

فاق أوسلو من عملية تهميش  عانوا في مرحلة ما بعد ات48ويلفت الكتاب االنتباه إلى أن فلسطينيي 
، وداخل سلّم األولويات الفلسطينية الذي تتبناه منظمة التحرير اإلسرائيليمزدوجة داخل المجتمع 

لذا بات عليهم تحمل تبعات نضال مزدوج على صعيد تحسين أوضاعهم . الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
لفلسطيني إليجاد حل ألوضاعهم، بحيث يكون هذا ، وإيجاد موقع لهم في سلّم األولويات ا"إسرائيل"داخل 

 . الحل مرتبطاً بحل شامل للقضية الفلسطينية
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كما يحاول الكتاب تقديم رؤية مستقبلية في ضوء طبيعة حراك المجتمع وتحوالت النظام السياسي في 
باطاً بالواقع ، ارت48، مستعرضاً عدداً من السيناريوهات والحلول المحتملة ألوضاع فلسطينيي "إسرائيل"

 .  الصهيوني من جهة أخرى- من جهة، وتطورات الصراع العربي اإلسرائيلي
  11/8/2010السفير، بيروت، 

  
  "إسرائيل"السلطة تعلن تحقيق تقدم في مساعي إطالق مفاوضات مباشرة مع ": األيام" .3

د الرامية الى اطالق اعلن مسؤول فلسطيني كبير عن حصول تقدم في الجهو: ، وكاالت"األيام "-رام اهللا 
مفاوضات مباشرة بين االسرائيليين والفلسطينيين خالل اللقاء الذي جمع امس ، الرئيس محمود عباس 

  .بالمبعوث االميركي جورج ميتشل
ان هناك تقدما في المقترحات : "وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس

  ".المباشرة وفي الموقف االميركي تجاههاالتي من شأنها اطالق المفاوضات 
ان الجانب االميركي حمل افكارا فلسطينية لدراستها عقب لقاء المبعوث االميركي : "واضاف المسؤول

لعملية السالم مع الرئيس عباس وان ديفيد هيل مساعد ميتشل سيبقى في المنطقة خالل االيام القادمة للرد 
  ".عليها

في طور اعداد الدعوة للمفاوضات " بالتنسيق مع اطراف اللجنة الرباعية"ميركية واشار الى ان االدارة اال
اتصاالت فلسطينية مكثفة تجري مع كل اطراف الرباعية من اجل ضمان ان تشكل الدعوة "المباشرة وان 

  ".اساسا لمفاوضات حقيقية وجادة تقود لسالم حقيقي ودائم في المنطقة
ولى ابدى االميركيون انفتاحا لفكرة اعادة اصدار اللجنة الرباعية الدولية بيانا انه للمرة اال" األيام"وعلمت 

يتضمن نفس النقاط التي تضمنها بيان اللجنة في اجتماع التاسع عشر من آذار الماضي في موسكو لتشكل 
  ".اساسا للمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية المباشرة

رئيس عباس والمبعوث االميركي في اجتماعهما امس حيث وقد جرى نقاش موسع حول هذا االمر بين ال
ينتظر ان يعمل المبعوث االميركي للحصول على موافقة اسرائيلية على هذا االمر من خالل اجتماعه مع 

  .رئيس الوزراء االسرائيلي اليوم االربعاء
الرباعية في واشارت مصادر فلسطينية مطلعة الى انه في حال القبول بالصيغة كما وردت في بيان 

موسكو سيجري الرئيس عباس خالل االيام القليلة المقبلة مشاورات مع االطراف العربية وفي اطار 
القيادة الفلسطينية من اجل الحصول على موافقة على الذهاب الى المفاوضات المباشرة على هذا 

  .االساس
حسني مبارك من اجل البحث مع الرئيس المصري ) الخميس(ومن المقرر ان يجتمع الرئيس عباس غدا 

  .في التطورات
ان االيام القليلة القادمة ستشهد تطورات "بدوره اكد الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة لفرانس برس 

  ".مهمة ونقاشات معمقة جدا لمحاولة بلورة موقف من المفاوضات المباشرة
ية الدولية ورسالة لجنة المتابعة العربية يستند الى قرارات اللجنة الرباع"وأوضح ان الموقف الفلسطيني 
  ".للرئيس االميركي باراك اوباما

اقتراحا فلسطينيا يطالب باصدار بيان من " يدرس بجدية"كما اكد ابو ردينة ان الجانب االميركي بدأ 
  .اللجنة الرباعية يحدد مرجعية المفاوضات

ت مع الرئيس محمود عباس إلى ايجاد ولم يتوصل المبعوث االميركي خالل اجتماع استمر ثالث ساعا
  .صيغة يمكن ان تسمح بالذهاب الى المفاوضات الفلسطينية ــ االسرائيلية المباشرة

: وقال الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، اثر اللقاء
ف ألننا في نهاية المطاف نسعى الى اتفاق ال يوجد اتفاق بعد، ولكننا نستمر بالتواصل مع كل االطرا"
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كما قلت لسنا ضد المفاوضات المباشرة ولكن : واضاف" سالم القامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
نريد مفاوضات بجدول اعمال محدد وسقف زمني محدد والتزام اسرائيلي بوقف االستيطان بما يشمل 

  . مع تبادل طفيف متفق عليه1967ية على حدود القدس ومرجعية الدولتين على اساس دولة فلسطين
: قال" لقيادة الرئيس عباس في هذه الظروف الصعبة"بدوره فان المبعوث االميركي الذي ابدى التقدير 

نواصل الجهود رغم الصعوبات التي ظهرت في الماضي والتي نؤمن انها ستظهر في المستقبل 
  .لمستقبل القريبسأعود للقاء الرئيس عباس وفريقه في ا: واضاف

وكان تركز البحث في االجتماع على متطلبات االنتقال الى المفاوضات المباشرة حيث جدد الرئيس 
عباس تأكيده التمسك بالموقف الفلسطيني الداعي لتوفير مرجعية محددة لعملية السالم ووقف لالنشطة 

  .االستيطانية االسرائيلية
ومعمقا، وان جزءا منه كان حول دور اللجنة الرباعية في وقالت مصادر مطلعة إن النقاش كان جديا 

  .توفير متطلبات انطالق المفاوضات
وقالت مصادر فلسطينية لوكالة رويترز ان عباس ربما يوافق على محادثات سالم مباشرة مع رئيس 

  .هذه الخطوةتأييدا من القوى الكبرى ل شريطة أن يتلقى" خالل أيام"الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أظهر االميركيون تفهما لموقف الفلسطينيين ونريد أن نذهب الى المحادثات : وقال مسؤول فلسطيني

  . آذار91المباشرة على أساس بيان اللجنة الرباعية بتاريخ 
 11/8/2010األيام، رام اهللا، 

  
  م عميد كليةالسلطة الوطنية تعتقل ثمانية محاضرين في جامعة النجاح بينه": القدس العربي" .4

من مصادر امنية فلسطينية مطلعة الثالثاء بان االجهزة " القدس العربي"علمت : وليد عوض -رام اهللا 
 محاضرين من جامعة النجاح الوطنية اضافة لموظف 8االمنية الفلسطينية تعتقل منذ اكثر من اسبوع 

ن التدخل لدى الرئيس الفلسطيني اخر بالجامعة، في حين منع رئيس الجامعة الدكتور رامي الحمد اهللا م
  .محمود عباس الطالق سراحهم

: بان المحاضرين المعتقلين لدى االجهزة االمنية الفلسطينية في سجن جنيد هم" القدس العربي"وعلمت 
الدكتور غسان خالد المحاضر في كلية القانون، والدكتور خضر سوندك العميد السابق لكلية الشريعة في 

ر حاليا فيها، والدكتور محمد النوري المحاضر في كلية العلوم، والدكتور محمد ابو الجامعة والمحاض
جعفر عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة، والدكتور نزار العورتاني المحاضر في كلية الحاسوب، 
م، والدكتور حسن السفاريني المحاضر في القانون والدكتور فريد ابو ضهير المحاضر في دائرة االعال

  .والدكتور مصطفى الشنار المحاضر في علم االجتماع ، والموظف في الدائرة المالية غسان داوود
ومن جهته اكد حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اعتقال هؤالء المحاضرين في 

ى هيبة التعليم حفاظا عل"جامعة النجاح الوطنية، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس باطالق سراحهم 
  ".العالي في فلسطين على اعتبار ان هؤالء محاضرون في الجامعة وال يعقل ان يستمر اعتقالهم

واوضح خريشة بان المحاضرين الجامعيين يتعرضون للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية بناء على 
 على السنتهم بانهم يتعرضون هناك اخبار نقلها الصليب االحمر لعائالتهم نقال"ما اكدته عائالتهم، وقال 
  ".لعملية تعذيب داخل المعتقل

اهللا حاول التدخل في قضية المحاضرين المعتقلين من خالل االتصال  بان الحمد" القدس العربي"وعلمت 
بعباس اال ان جهاز المخابرات العامة الفلسطينية تدخل على الخط وطالبه بعدم التدخل في قضية 

 من مغبة العمل الطالق سراحهم كونهم ةلمعتقلين لدى جهازي المخابرات، محذرالمحاضرين الجامعيين ا
  .من الموالين لحماس، مما دفعه اللتزام الصمت وعدم التدخل
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من مصادر مطلعة الثالثاء بان عملية االعتقال للمحاضرين في جامعة النجاح " القدس العربي"وعلمت 
لدراسات العليا ومساهمة بعضهم بحوالى نصف مليون جاءت على خلفية عملهم من اجل تأسيس جامعة ل

  .دوالر من اجل تأسيسها
وحسب المصادر فان تلك االموال هي لحركة حماس التي تقف وراء تأسيس تلك الجامعة الحديثة في 
الضفة الغربية وان المحاضرين الجامعيين المساهمين في التأسيس هم كوادر وواجهة تستخدمها حماس 

  .ة الغربيةللعمل في الضف
الثالثاء بان الترخيص " القدس العربي"واوضحت مصادر في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني لـ

الذي كان ممنوحا من قبل هيئة االعتماد والجودة التابعة لوزارة التعليم العالي لهؤالء المعتقلين لتأسيس 
بل وزارة االقتصاد دون اعطاء توضيح لماذا  جمد من ق- للماجستير فقط-كلية جامعية للدراسات العليا

  .جمدت من قبل وزارة االقتصاد وليس التعليم العالي
  11/8/2010القدس العربي، لندن، 

  
  "دعوة لالنحالل" ويقول انها تمثل "التزمت" لالبتعاد عن فياض يهاجم دعوة البيتاوي .5

تاوي يوم أمس الدكتور سالم هاجم النائب عن حركة حماس الشيخ حامد البي :غزة ـ  أشرف الهور
فياض رئيس الوزراء الفلسطيني بسبب تصريحات نسبت إليه دعا خاللها الشباب إلى االبتعاد عن 

  ".االنحالل"في الجامعات والمدارس، ورأى أنها تمثل دعوات لـ" التزمت"
ها هذه التصريحات ومن قبل"وقال البيتاوي وهو رئيس رابطة علماء فلسطين في تصريح صحافي 

تصريحات عدد من مسؤولي السلطة في رام اهللا والتي دعت إلى محاربة التزمت واالنغالق والتخلف 
وإلى االنفتاح في العالقة بين الجنسين خاصة في المدارس والجامعات تكشف عن طبيعة الدور الذي 

  ".تلعبه هذه السلطة في محاربة ومعاداة كل ما يمت لألخالق والقيم بصلة
مخطط ممنهج وخبيث تنفذه السلطة يستهدف محاربة تيار التدين ومظاهر "وي من وجود وحذر البيتا

  ".االلتزام بين أبناء شعبنا خاصة الشباب بموازاة فتح األبواب مشرعة أمام مظاهر التحلل والفساد
  " .إعالنا رسميا ومفضوحا لمثل هذا المخطط"ورأى في تصريحات فياض 
تنادي بنشر اإلباحية والفساد الخلقي في "ل ان التصريحات المنسوبة لفياض وشدد البيتاوي من انتقاده وقا

أعلى الهيئات التعليمية في الوطن وتضرب بعرض الحائط كل القيم الدينية واالجتماعية والمنظومة 
  ".الخلقية لمجتمعنا
  ".اسي دافعي المال السي"، ورأى أنها تنفذ بأوامر من "دعوات دخيلة وغريبة"وأشار إلى أنها 

، "الخبيثة"وطالب البيتاوي الشبان والفتيات الفلسطينيات بعدم االلتفات إلى هذه الدعوات التي وصفها بـ
  .وإلى التصدي لها والوقوف في وجهها

  11/8/2010القدس العربي، لندن،  
  

   وهنية وفياض باطالق سراح المعتقلين بمناسبة رمضانعباسناصر الدين الشاعر يناشد  .6
بعث الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة حماس العاشرة : بيت لحم

رسالة الى الرئيس محمود عباس واسماعيل هنية رئيس الوزراء المقال ورئيس الوزراء الدكتور سالم 
فياض ناشدهم فيها باطالق سراح كافة المعتقلين من الجانبين في غزة والضفة بمناسبة شهر رمضان 

  .مباركال
 10/8/2010، وكالة معاً اإلخبارية
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  شرطة غزة تتلف كميات كبيرة من المخدرات وتتوعد مروجيها باإلعدام .7
أتلفت شرطة الحكومة في غزة كميات كبيرة من المواد المخدرة التي ضبطت أخيرا :  حامد جاد-غزة 

أحرقت في مقر الشرطة خالل محاوالت ترويجها وإدخالها لقطاع غزة حيث شملت هذه المواد التي 
" ترامال"بمدينة غزة أمس عشرات من زجاجات الخمور وكميات كبيرة من الحشيش وأقراص مخدرة 

  .ومنشطات جنسية وكمية من الكوك الحجري وأشتال البانجو المعدة للزراعة
لفترة وأكد قائد الشرطة لدى الحكومة المقالة العميد جمال الجراح أن األجهزة الشرطية عملت خالل ا

الماضية على مالحقة تجار المخدرات ومروجيها من أجل القضاء على تلك الظاهرة في القطاع رغم 
ندرتها وقلة المتعاملين، مشددا على أن جهاز مكافحة المخدرات سيضرب بيد من حديد على يد كل 

  .األطراف التي تحاول العبث في أمن غزة من خالل نشر تلك اآلفة بين فئة الشباب
استطعنا في بداية عملنا الشرطي القضاء على أوكار المخدرات التي كانت تحتوي بداخلها على : "وقال

  ".أشخاص لهم باع كبير في عمليات الترويج واالستيراد، ونحن اآلن في صدد إنهاء الظاهرة بشكل تام
لية سيتم استصدار أحكام بدوره أكد النائب العام لدى الحكومة المقالة محمد عابد أنه اعتبارا من السنة الحا

وقال عابد خالل . باإلعدام لمن تكتمل بحقه العناصر واألدلة التي تثبت تورطه في ترويج المخدرات
كما أن المخدرات ستباد أيضا، تجار المخدرات سيكونون على أعواد المشانق "المؤتمر الصحافي ذاته 

  ". غب في تدمير المجتمع وإتالفهفلدينا عقوبات نستصلحها تصل إلعدام هذه الشريحة التي تر
 11/8/2010، نالغد، عما

 
  السلطة واالحتالل وجهان لعملة واحدة": التغيير واإلصالح كتلة" .8

االنقالب على "، حكومة رام اهللا بـ2010-8-10البرلمانية، الثالثاء " التغيير واإلصالح"اتهمت كتلة 
ما تمارسه أجهزة أمن السلطة يوازي جرائم ، معتبرة أن "الشرعية الفلسطينية، وذبح الديمقراطية

  . االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
إن سلطة عباس تستمر في نهجها : "نسخة عنه" فلسطين أون الين"وقالت الكتلة، في بيان صحفي وصل 

ئمهم وجرائم االحتالل، اإلجرامي، ومالحقة رموز الشرعية والتضييق عليهم، فأصبح ال فرق بين جرا
  ". فهما وجهان لعملة واحدة تهدف القضاء على الشرعية واستئصال المقاومة، ومحاربة الدين اإلسالمي

وكانت األجهزة األمنية اختطفت أمس نجل النائب محمد أبو اجحيشة، من قاعة االمتحان في جامعة 
اص من عائلة النائب البيتاوي، واستدعاء القدس المفتوحة، وذلك بعد عدة أيام من اعتقالها ثالثة أشخ

  . الوزيرة السابقة أمل صيام للتحقيق
إلى تحكيم العقل والمصلحة الوطنية بعيداً عن كل هذا االنحالل " فتح"ودعت الكتلة في بيانها حركة 

  .األخالقي واألمني في تنفيذ األجندة اإلسرائيلية
 10/8/2010، فلسطين أون الينموقع 

  
   ال يهزم أبداًالفلسطيني الشعب: مشعل .9

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل المفاوضات بين الكيان الصهيوني : دمشق
معادلته "، مؤكدا على ضرورة إعادة الصراع مع االحتالل إلى "التافهة والعبثية"وسلطة عباس بـ

  ".ففلسطين أرضنا وال شرعية للعدو الصهيوني عليها. الطبيعية
في حفل التكريم للمتفوقين في الثانوية ) 10/8(شعل جاء في كلمته التي ألقاها مساء الثالثاء حديث م

فرع /العامة من الفلسطينيين في سوريا، والذي نظمته كتلة البراق الطالبية واالتحاد العام لطلبة فلسطين
  .سوريا في مخيم اليرموك بدمشق
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أنتم : "بارك، وجه حديثه للطلبة المتفوقين بالقول هنأ مشعل الحضور بحلول شهر رمضان المأنوبعد 
تفوقكم ليس بدعا بل . اليوم طلبة متفوقون وغدا قادة وعلماء في خدمة القضية واألمة العربية واإلسالمية

  ".إبداعا ألن شعبنا شعب مجد العلم، والتفوق هو جزء من تاريخ هذا الشعب
جامعاته تحت االحتالل وتفوق تحت الحصار في غزة شعبنا تعلم تحت االحتالل وبنى أعظم : "وأضاف

.. وتحت االحتالل والسحق في الضفة، وتفوق في السجون التي هي جامعات تتحدى السجان والجدران
  ".هذا شعب ال يهزم أبدا

أنتم اليوم طلبة وغدا سيكون فيكم القائد والمبدع والعالم والمخترع وصانع كل سالح يقضي على : "وتابع
  ".ل ويعيد لنا فلسطين شبرا شبرا بإذن اهللاالحتال

أحسنوا اختيار التخصص واحترموا رغبات : "  ووجه مشعل في كلمته نصائح للطلبة المتفوقين، فقال
فكروا جيدا واذهبوا إلى التخصص المفيد الذي يناسب قدراتكم ومعدالتكم ورغباتكم واحتياجات .. أهاليكم
مة قضية فلسطين والمقاومة وشعبنا العظيم الذي يستحق أن نكون وظفوا العلم في خد: "مضيفا" شعبكم

  ".أريد من كل واحد منكم أن يعد نفسه كيف يخدم قضيته.. خداما له
كما نحتفل هنا في ساحة مخيم اليرموك، سنتحتفل غدا بالمتفوقين في ساحات : "وختم مشعل حديثه بالقول

  ". شاء اهللاإناألقصى المبارك 
  10/8/2010ي لإلعالم، المركز الفلسطين

  
  "إسرائيل"بتخيير عناصرها بين معتقالتها وسجون الفلسطينية  تتهم السلطة "الجهاد" .10

اتهمت حركة الجهاد اإلسالمي األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة بتخيير : كفاح زبون - رام اهللا
اد اإلسالمي في محافظة وقال مصدر مسؤول في حركة الجه. عناصرها بين معتقالتها وسجون إسرائيل

جنين شمال الضفة إن ضباطا في أجهزة أمن السلطة خيروا اثنين من عناصر الحركة في المدينة، بين 
  .اعتقالهم لديها أو لدى االحتالل

في جنين عن قيام أحد ) الجهاد اإلسالمي(كشف مصدر مسؤول في ": "سرايا القدس"وقال بيان بثته 
ئي باستدعاء اثنين من عناصر الحركة في مخيم جنين حيث حضرا لمقر الضباط في جهاز األمن الوقا

الجهاز بالمحافظة، وجرى بينهما وبين الضابط حديثا، قال لهم فيه إن االحتالل أبلغ السلطة بنيته اقتحام 
ل مخيم جنين واعتقالهما وأنه عليهما االختيار؛ إما االعتقال على يد قوات االحتالل الصهيوني، أو االعتقا

رفض المجاهدون البقاء في مقر الجهاز وعادا لمنزليهما ": وأضاف المصدر. "لدى جهاز األمن الوقائي
في وقت متأخر من مساء األحد، فتفاجآ فعال بأن جيش االحتالل قد اقتحم المخيم وقام باعتقالهما؛ وهما 

لعدة عمليات استدعاء من األخوان بهاء أبو طبيخ وعالء صمادي، وأنهما خالل األيام الماضية تعرضا 
  ."أجهزة أمن السلطة السابقة

وأشار المصدر إلى أن صمادي هو أسير سابق أمضى في المعتقالت عدة سنوات تعرض خاللها 
لعمليات تعذيب شديد أدت إلى إصابة في الغضروف، كما أن أبو طبيخ مسؤول الرابطة اإلسالمية في 

  .الجامعة العربية األميركية
ووقف " المسؤول في الحركة أجهزة أمن السلطة بالكف عن مالحقة عناصر الجهاد وطالب المصدر

ضرورة إطالق سراح جميع المعتقلين في سجونها، وعلى رأسهم "، مشددا على "التنسيق األمني مع العدو
عالء أبو الرب وسامر الغول، اللذان اعتقال منذ نحو عام ونصف ويتعرضان ) السرايا(القياديان في 

  ."ال طبي شديد على الرغم من تعرضهما إلصابات سابقة على يد قوات االحتاللإلهم
  11/8/2010الشرق األوسط، لندن، 
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   من مخطط صهيوني لتزوير حضاري في القدستحذِّر" الجهاد" .11
 أن اعتداء قوات االحتالل المتكرر على اإلسالميأكدت حركة الجهاد :  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 

 مكانها بهدف تغيير صبغتها إسرائيلية بمدينة القدس يرمي إلزالتها وإقامة مشاريع "أمن اهللام"مقبرة 
 عاماً النتهاكات 80 تتعرض منذ أكثر من "مأمن اهللا" مقبرة أن إلى الحركة  وأشارت.التاريخية العريقة

جوهره منها م مخططٌا يقتطع في 1933متكررة بدأت زمن االنتداب البريطاني، حيث وضع في العام 
اجزاءا من للبناء السكني وللبناء التجاري وليكون حديقةً عامة، وانتهت بالكشف عن مخطط أعدته منظمة 

 على "متحف التسامح" أمريكية، ويقضي بنبش مئات القبور ضمن إقامة ما يعرف بـ- الصهيو"فيزنطال"
   .أرض المقبرة

اني والذي يأتي كحلقة في سلسلة مترابطة تنتهي إلى خطورة هذا المخطط العدو"ونبهت الحركة في بيان 
  ."بإحداث تزوير حضاري وتاريخي يطال كافة معالم مدينة القدس المحتلة

  11/8/2010الرأي، عمان، 
  

  ال قيمة قانونية ملزمة لدعوة الرباعية االنتقال إلى المفاوضات المباشرة": الشعبية" .12
الداعي إلى المفاوضات " اللجنة الرباعية"، على أن بيان "طينالجبهة الشعبية لتحرير فلس"أكّدت : رام اهللا

ال يستجيب لقرار المجلس المركزي "، ذلك أنه "ال ينطوي على أي قيمة أو قاعدة قانونية ملزمة"المباشرة 
  ".المتعلّق بالمحادثات المباشرة مع تل أبيب

اللجنة "عادة إعالن بيان على أن إ، نسخة عنه" قدس برس"وأكّدت الجبهة، في بيان صحفي تلقت 
عدم استجابة "الماضي، والداعي إلى دخول المفاوضات المباشرة يعد ) مارس(الصادر في آذار " الرباعية

لقرار المجلس المركزي برفض العودة للمحادثات دون الوقف التام لالستيطان واعتماد قرارات الشرعية 
الكيان السياسي للشعب وممثله الشرعي "لفلسطينية تمثّل معتبرة أن منظمة التحرير ا". الدولية مرجعية لها

، معرباً في الوقت ذاته عن "والوحيد في أماكن تواجده كافة، وهي حاضنة البرنامج الوطني الفلسطيني
بحاجة لتطوير أدائها كجبهة وطنية بمشاركة جميع مكونات الشعب السياسية "اعتقاده أن المنظمة 

عن استعداده االنتقال ) 9/8( الفلسطيني محمود عباس قد أعرب أمس االثنين وكان الرئيس." واالجتماعية
  .لذلك وفق قرارها المذكور" اللجنة الرباعية"إلى المحادثات المباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، إذا ما دعت 

  10/8/2010قدس برس، 
  

  تيطان دون وقف االس ترفض المفاوضات المباشرة"لجنة التنسيق الفصائلي" :الضفة .13
 رفضت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية العودة للمفاوضات :الضفة الغربية

واستعرضت لجنة التنسيق الفصائلي  .المباشرة دون وقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة
ية عامة، وما تمر به محافظة خالل اجتماع لها أهم التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطين

وأكدت اللجنة على رفض العودة للمفاوضات المباشرة دون وقف االستيطان في الضفة  .نابلس خاصة
الغربية والقدس، ودون تحديد مرجعية واضحة تستند لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية 

  .الفلسطينية
والذي أضعف ، الكارثي"ة االنقسام الذي وصفته بـوأشارت إلى ضرورة العمل بكل السبل إلنهاء حال

الشعب الفلسطيني وأضر بقضيته، وساعد االحتالل على تنفيذ سياساته من تهويد للقدس، ومصادرة 
  ".لألراضي، وحصار لقطاع غزة

  11/8/2010السبيل، عمان، 
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  عاماً على استشهاده35بعد االحتالل يفرج عن جثمان المقاوم العاروري  .14
 جثمان الشهيد مشهور طالب العاروري لعائلته أمس صباح اإلسرائيليسلمت سلطات االحتالل : رام اهللا

 عاما وبعد جهود مضنية بذلتها 34وذلك بعد احتجاز لجثمان الشهيد استمر ، عند حاجز رنتيس العسكري
 مدينة رام اهللا ومن لىإ العائلة، وقد نقل الجثمان إفراد جانب إلىاللجنة الوطنية الستعادة جثامين الشهداء 

 يحين موعد تشييع الجثمان وذلك أن إلى مستشفى رام اهللا الحكومي حيث وضع في ثالجة الموتى إلىثم 
 . قرية عارورةرأسهظهر يوم غد الخميس في مسقط 

المحامي سالم خلة منسق الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء أن االحتالل يحتجز أكثر من أوضح و
يدا فلسطينيا في مقابر سرية عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت  شه317

فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر األرقام ألنها تتخذ األرقام بديالً ألسماء 
لومات والبيانات ولكل رقم هناك ملف خاص تحتفظ به الجهة األمنية المسؤولة، ويشمل المع. الشهداء

 .الخاصة بكل شهيد
 بعد قيادته لخلية عسكرية 1975 /18/5 واستشهد في 1956يشار الى ان الشهيد العاروري ولد عام 

 حيث بقي جثمانه محتجزا، إسرائيلية أهدافتابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتنفيذ عملية ضد 
يد أبو زنط من نابلس وخالد أبو زياد من مواليد البصة وقد استشهد في ذات العملية الشهيدان حافظ وح

  .قضاء يافا
  11/8/2010، )األراضي المحتلة(القدس 

    
  أبو موسى يلتقي السفير اإليراني في بيروت .15

 العقيد أبو "فتح االنتفاضة"أكد السفير اإليراني غضنفر ركن آبادي، خالل استقباله أمس األمين العام لـ
ضرورة إحياء يوم القدس العالمي في " ومفتي فلسطين في المهجر الشيخ لبابيدي موسى والوفد المرافق،

  . "العام الحالي، لما له من رمزية كبيرة
موقف إيران حكومة وشعبا الراسخ في الدفاع عن المقاومة اإلسالمية في فلسطين "وأشار أبادي إلى 

 حكومة وشعبا إيرانالدعم الذي تقدمه " خالل اللقاء عن شكره وتقديره لـ" موسىأبو" وأعرب. "ولبنان
 يوم القدس العالمي من خالل احتفاالت إحياءضرورة "، مؤكدا "للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية

  .    " والعربيةاإلسالميةومسيرات تعم العالم، السيما في المناطق 
  11/8/2010السفير، بيروت، 

  
  "أسطول الحرية"شل في اعتراض  العسكرية مسؤولية الفالقيادةباراك يحّمل  .16

عملية » فشل«دحرج وزير الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك المسؤولية عن :  أسعد تلحمي–الناصرة 
الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع » أسطول الحرية«اعتراض سالح البحرية اإلسرائيلية 

رئيس » دحرجة«ية، وذلك بعد يوم واحد على الماضي، إلى عتبة القيادة العسكر) مايو(غزة أواخر أيار 
بصفته المسؤول المباشر والعنوان األول لتنفيذ «الحكومة بنيامين نتانياهو المسؤولية إلى باب باراك نفسه 

  .»عملية االستيالء
) لم يرشح شيء عن إفادته وراء أبواب مغلقة(خالل إفادته العلنية أمس » لجنة تيركل«وقال باراك أمام 

المنتدى الوزاري (التعليمات التي أصدرها المستوى السياسي «حمل المسؤولية الكاملة عن انه يت
مضيفاً أن المنتدى السباعي درس، عند إقراره عملية اعتراض األسطول » للمستوى العسكري) السباعي

في جلسته قبل خمسة أيام من التنفيذ، مختلف الخيارات وأن المسؤولين العسكريين عرضوا على 
وقال إنهم تطرقوا إلى . ملخصاً للوضع االستخباراتي والخطوط العريضة لخطة االعتراض» لمنتدىا«
  .»أوضاع متطرفة قد تنشأ خالل عملية االعتراض«
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وتتعارض هذه األقوال مع ما أدلى به رئيس الحكومة في إفادته أمام اللجنة أول من أمس إذ قال إن 
نشوء سيناريوات متطرفة طرح في «للعملية وأن » اإلعالميالمفعول «مداوالت المنتدى تمحورت حول 

  .»شكل عرضي
إذ «، تقع على المستوى العسكري »إن حصل مثل هذا الفشل حقاً«وقال باراك إن المسؤولية عن الفشل 

أن سيرورة اتخاذ القرار في المستوى السياسي ليست السبب المباشر للواقع الذي نشأ مع انتهاء عملية 
وزاد أن اشكنازي أبدى خالل . »معقوالً لمجموعة وزراء كبار«، مضيفاً أن القرار كان »االعتراض

المداوالت التي سبقت العملية وفي اجتماع المنتدى السباعي قلقاً من االنعكاسات في الرأي العام والساحة 
ون سهلة لكننا وأكد أشكنازي أن العملية لن تك«اإلعالمية لمواجهة عنيفة مع المشاركين في األسطول، 

  .»قادرون على تنفيذها
وأضاف باراك أن قرار وقف األسطول اتخذ باإلجماع في المنتدى الوزاري باستثناء تحفظ هامشي ألحد 

كيفية (» كيف«فيما بلور الـجيش الـ ) يجب فعله(» ماذا«المشاركين، وان المستوى السياسي قرر 
وعلى «بتوصية ضد تنفيذ عملية االستيالء على السفن، وأضاف أن المستوى العسكري لم يتقدم ). التنفيذ

لكنه لم يقل . الجيش أن يكون قادراً على القول إن الضرر اشد من النفع، ولذلك نوصي بعدم تنفيذ العملية
شيئاً كهذا بل قال إنه سيحصل احتكاك، والصور ستكون قاسية، وسيكون هناك عنف وربما يقع 

  .»جرحى
ح البحرية أكد في مداوالت الحقة أن جنوده مستعدون لتنفيذ المهمة، بعدما وزاد باراك أن قائد سال

لكن في العمليات العسكرية توجد دائماً هوامش «تدربوا في قلب البحر على العملية واستخلصوا العبر 
  .»من عدم اليقين

إنما في «ذ العملية ولفت الى إن الفارق بين نتائج العملية والتوقعات لم ينجم عن القرار السياسي بتنفي
أجرى بحثاً مستفيضاً طرحت خالله كل الخيارات و » المنتدى السباعي«وزاد ان . »التخطيط والتنفيذ

. وطرح موظفو دولة في شكل دقيق خيارات. توافرت معلومات استخباراتية وتناولنا احتماالت مختلفة«
عرضوا لمقاومة عنيفة وحتى لقذائف آر بعضهم تناول إمكان اضطرار الجنود إلى إطالق النار بعد أن يت

وأضاف . »كان من اقترح تمكين األسطول من الدخول. لكننا لم نبحث في األمر. بي جي ولنيران حية
كل الوزراء . لو لم يكن مثل هذا البحث المستفيض لكان ممكناً القول إن الوزراء لم يفقهوا معنى القرار«

وزاد أن . »هم لم يتوقع أن تكون النتيجة مقتل تسعة ركابأيدوا قرار وقف األسطول، لكن أحداً من
المطلوب في هذه الحاالت من المستوى السياسي اتخاذ القرار الجوهري وليس الخوض في تفاصيل كيفية 

إنما توجيه سؤال للمستوى العسكري عن قدرته على تنفيذ «إنزال الجنود من المروحية العسكرية 
  .تي نفذت العملية هي من أكثر الوحدات العسكرية خبرةًوأضاف أن الوحدة ال. »المهمة

ومن المتوقع أن يرد رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي خالل اإلدالء بإفادته اليوم أمام 
  .على اتهامات باراك) لجنة تيركل(» اللجنة اإلسرائيلية لفحص الحادث البحري«

  11/8/2010، الحياة، لندن
  

  حصار غزة" تبرير"لـ " تيركل"ثول أمام لجنة ليفني تطلب الم .17
المعنية بالتحقيق " تيركل"اإلسرائيلية المعارضة، تسيبي ليفني، لجنة " كاديما"طالبت زعيمة كتلة : الناصرة

، بالسماح لها بالمثول أمامها وإدالء إفادتها فيما يتعلّق "الحرية"في أحداث عملية االعتداء على أسطول 
  .على قطاع غزةبالحصار المفروض 

ال تنوي الحمل "، أنها )10/8(وقد أوضحت ليفني، في مقابلة مع اإلذاعة العبرية صباح اليوم الثالثاء 
قرار تل أبيب فرض الحصار على غزة منذ أكثر " تبرير"، إال أنها تريد "على رئيس الوزراء في إفادتها

  . وزيرة الخارجية اإلسرائيلية آنذاكمن أربع سنوات، وفق قولها، نظراً إلى أنها كانت تشغل منصب
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وكانت ليفني، قد بعثت برسالة إلى لجنة التحقيق اإلسرائيلية برئاسة يعقوب تيركل، تطلب منه السماح لها 
مما أدلى به رئيس الحكومة في " استياءها"بالمثول أمام اللجنة على غرار نتنياهو وباراك، في أعقاب 

  .الجلسة الماضية
ما كان لينتقد تل أبيب على ضوء أحداث "مة المعارضة اإلسرائيلية أن المجتمع الدولي هذا وأكّدت زعي

  .، وفق تقديرها"األسطول، لو كانت قد شرعت في إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين
  10/8/2010قدس برس، 

  
  لدينا قيادة سياسية جبانة: غيورا آيالند .18

 بنيامين نتنياهو، قد حمل وزير دفاعه إيهود باراك بعد أن كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، :تل أبيب
مسؤولية الفشل في الهجوم الدامي على أسطول الحرية، وألقى باراك بدوره هذه المسؤولية على كاهل 
الجيش، خرج الجنرال غيورا آيالند، الرئيس األسبق لمجلس األمن القومي رئيس لجنة التحقيق العسكرية 

  .»لدينا قيادة سياسية جبانة تتهرب من المسؤولية«:  على كال قائديه وقالفي هذا الهجوم، بهجوم كاسح
كان قرارا «وقال آيالند إن قرار السيطرة بالقوة على أسطول الحرية، والهجوم الدامي على سفينة مرمرة 

وصحيح أن تنفيذ العملية عسكريا كان منوطا بفشل ذريع، وهذه مسؤولية الجيش، ولكن التهرب . سياسيا
ويتسبب في أزمة . ويقارب الفضيحة. لتظاهري من هذه المسؤولية لدى القيادة السياسية هو أمر مشينا

  .»ثقة حقيقية بين هذه القيادة وبين الناس ويدخلنا في إحباط شامل
  11/8/2010، الشرق األوسط، لندن

  
   تجدد رفضها استجواب جنودها"إسرائيل" .19

من جنودها الذين شاركوا في الهجوم الدموي على جددت إسرائيل رفضها إخضاع أي : الناصرة
الذي » اسطول الحرية«للتحقيق الذي تجريه األمم المتحدة في هجومها الدامي على » أسطول الحرية«

اودى بحياة تسعة مدنيين، وهددت باالنسحاب من التحقيق لمنع هذه اللجنة من استجواب جنودها الذين 
  .شاركوا في هذه العملية 

أول من أمس، إصراره على عدم تعريض أي من الجنود اإلسرائيليين إلى » لجنة تيركل«انياهو وأبلغ نت
مع األمم المتحدة بهذا الشأن، وهو ما نفاه » اتفاقاً سرياً«التحقيق أمام اللجنة األممية مضيفاً أن هناك 

االنسحاب من لجنة التحقيق وعدم واستدعى هذا النفي تهديداً إسرائيلياً ب. الحقاً األمين العام لألمم المتحدة
  .التعاون معها

رئيس الحكومة قال بوضوح ان «وقال رئيس الطاقم اإلعالمي في مكتب رئيس الحكومة نير حيفيتس إن 
قبل ان «: وأضاف. »اسرائيل لن تتعاون مع لجنة او تشارك في لجنة يمكن ان تطلب استجواب جنودها

لجنة تأكدنا خالل مفاوضات مكثفة في الكواليس من ان مهمتها توافق اسرائيل على مشاركتها في هذه ال
  .»ستكون عادلة ومسؤولة وال تمس المصالح الحيوية واألمنية لدولة اسرائيل

  11/8/2010، الحياة، لندن
  

  حزب اهللا اخترق نظام االتصال بطائراتنا: التلفزيون االسرائيلي يعترف  .20
ين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا اعترف  ساعة على خطاب االم24 بعد أقل من :القدس

التلفزيون االسرائيلي القناة العاشرة بصحة اعالنه قدرة الحزب على اختراق نظام االتصاالت الخاص 
  ) .مازالت ( بالطائرات االسرائيلية من دون طيار والتي تطلق عليها اسرائيل اختصار 
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على ما :  الساعة الثامنة مساء قال اكثر من جنرال احتياط وفي تقرير بثته القناة خالل نشرتها المركزية
يبدو ان حزب اهللا كان تمكن من اختراق اتصاالتنا خالل عملية االنزال في موقع انصارية وتمكن من 

  .ابادة الكوماندوز االسرائيلي حينها 
ف اسرار العملية على ما يبدو كان حزب اهللا قد اخترقنا وان كل طفل كان يعر" وقال اكثر من جنرال 

ال اعرف ماذا سنقول لعوائل القتلى من : ثم تساءل احد الجنراالت " ونحن ال ندري عن ذلك شيئا 
  . وجرى بث صورة لشواهد قبورهم -الكوماندوز 

  10/8/2010، وكالة معاً اإلخبارية
  

     قصف تل أبيب في أي حرب مستقباليتوقعفلنائي  .21
تان فيلناي اثناء تفقد منشآت الطواريء في هرتزليا الى الشمال نائب وزير األمن االسرائيلي ماقال 

في أي صراع مستقبال ستسقط صواريخ في وسط البالد وكلما سارعنا باالعداد "مباشرة من تل ابيب 
وعجلت اسرائيل بتطوير انظمة اعتراض الصواريخ بمساعدة من ."  مسبقا زاد عدد من سننقذ ارواحهم

ويحذر مسؤولون اسرائيليون بالفعل من .  ها التطورات في الشرق االوسطواشنطن واضعة في اعتبار
ان مثل هذه االنظمة الدفاعية ال تستعصي على االختراق لكن ليس من المعتاد صدور تصريحات علنية 
عن امكانية اصابة تل ابيب اكثر التجمعات الحضرية كثافة في البالد ومركزها التجاري والعسكري 

.   فيلناي المسؤول عن الدفاعات المدنية في اسرائيل قال انه ال يتوقع حربا هذا الصيفلكن.  والثقافي
وتضم االنظمة الدفاعية االسرائيلية المضادة للصواريخ عدة مستويات تهدف السقاط االنواع المختلفة من 

ارو (ث نظامها ووقعت اسرائيل الشهر الماضي اتفاقا مع الواليات المتحدة لالشتراك في تحدي. الصواريخ
    . العتراض الصواريخ الطويلة المدى على مدى السنوات الخمس المقبلة) 2

  10/8/2010، 48موقع عرب
  

   الى ثكنات عسكرية48االحتالل يحول مدن عرب  .22
 مؤخرا إلى ثكنات عسكرية يجري فيها 1948تحولت المدن والقرى العربية في األراضي المحتلة عام 

اته ، كونها شبيهة بنمط المدن الفلسطينية بالضفة والقطاع ومدن لبنان وسوريا ، الجيش اإلسرائيلي تدريب
  .ويرى سياسيون ومحللون أن إسرائيل تستعد لحرب قادمة

ويقتحم جيش االحتالل البلدات العربية دون إذن مسبق ، حيث تجرى التدريبات بمعظمها في أراض 
 المحاصيل واألشجار حسب ما يقوله المواطنون خاصة وأخرى زراعية ، األمر الذي يؤدي إلى تخريب

  ".الحرب من بيت إلى بيت"ويطلق على هذه التدريبات اسم . العرب
وتقدم عضو الكنيست مسعود غنايم باستجواب إلى متان فلنائي نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي تساءل فيه 

ي تلحق بالمزروعات ، وهل يسمح عما إذا كانت وزارة الدفاع على علم بهذه التدريبات وباألضرار الت
القانون لقوات الجيش بإجراء تدريبات في أراض خاصة ومناطق مأهولة بالسكن دون أخذ إذن أهلها؟ 

  وهل ستقوم الوزارة بتعويض أصحاب األراضي المتضررين ماديا؟
ابعة ومن جهته ، قال فلنائي إن التدريبات العسكرية التي طالت أراضي مزروعة بأشجار الزيتون ت

تمت بعد التنسيق مع الجهات الرسمية ، حيث حصل الجيش على كل المصادقات "لمواطنين عرب ، 
  ".الالزمة

كونهم يرون في "بدوره ، قال عضو الكنيست جمال زحالقة إن السلطات اإلسرائيلية تقوم بهذه التدريبات 
لبنان وسوريا ومناطق عربية القرى الفلسطينية بالداخل نموذجا للتجمعات السكنية في الضفة وغزة و

  ".أخرى
  11/8/2010، الدستور، عّمان
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   عن تجميد االستيطان في الضفةللمستوطنين" تعويضات"مليون دوالر 16 .23

 مليون دوالر 16 صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، أمس، على قرار حكومة االحتالل تحويل :الناصرة
اء االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وللمرافق للمستوطنين عن التجميد المزعوم للبن" تعويضا"

وحسب . االقتصادية في المستوطنات التي تضررت من تقييدات أوروبية على منتجات المستوطنات
من التجميد المزعوم، بادعاء أنه تأثر في تسلم " تضرر" ماليين دوالر لكل من 8القرار فإنه سيتم تحويل 

جار بيت آخر، على الرغم من أنه حسب تقرير صدر أخيرا، فقد بني في إلى استئ" اضطر"بيته، أو أنه 
 بيت استيطاني، في حين إن المعدل السنوي للبناء هو 2700العام األخير في الضفة الغربية، عدا القدس، 

  .من معدل االستيطان السنوي% 160 بيت، ما يعني أنه في ظل التجميد جرى بناء 1700
 ماليين دوالر أخرى للمرافق االقتصادية االستيطانية، التي واجهت عراقيل 8وكما ذكر، فقد تم تحويل 

  .من االتحاد األوروبي الذي ألغى امتيازات جمركية تحصل عليها المنتجات اإلسرائيلية
  11/8/2010، الغد، عّمان

  
  القضاء اإلسرائيلي يمّهد إلطالق إرهابي قتل أربعة فلسطينيين .24

هد القضاء اإلسرائيلي، للمرة الثانية خالل ثالثة أشهر، إلطالق مستوطن  م:برهوم جرايسي - الناصرة
أنه متورط بقتل أربعة فلسطينيين، ما يتزامن مع انذار " الشاباك"إرهابي، رغم تأكيد جهاز المخابرات 

 وكان اإلرهابي حاييم فيرلمان، الذي اعتقل قبل نحو شهر،. محكمة الصلح للجهاز بإنهاء تحقيقاته اليوم
وادعى قاضي المحكمة لدى  .2004 و1998بعد ظهور دالئل تؤكد تورطه بقتل أربعة فلسطينيين بين 

لتمديد اعتقال فيرلمان لمدة ثمانية ايام، أنه لم يجد دالئل كافية في مواد " الشاباك"بحثه طلب جهاز 
ف عن جرائمه، في التحقيق تربط فيرلمان بجرائم القتل، رغم أنه نشر قبل أسابيع أن االرهابي اعتر

  .احاديث مع مقربين منه، ومع عميل للشاباك حاول تجنيده للتجسس على عصابات اإلرهاب اليهودية
  11/8/2010، الغد، عّمان

  
  إذا انتهك جنوده الهدوءالجيش اإلسرائيلي سيتعامل بشدة مع الجيش اللبناني ": يديعوت" .25

اإلسرائيلي غير من أسلوب تعامله مع الجيش األلكتروني النقاب عن أن الجيش » يديعوت«كشف موقع 
وأشار الموقع إلى أن تعليمات أعطيت لسرايا . اللبناني في أعقاب اشتباك العديسة في األسبوع الفائت

الجيش اإلسرائيلي باستخدام المزيد من الشدة في الرد على الجيش اللبناني إذا انتهك جنوده الهدوء القائم 
  . على الحدود
قرر الجيش , راسل العسكري للموقع أنه بعد تبادل النيران الدامي على الحدود الشماليةوأوضح الم

ومباشرة بعد االشتباك بعث رئيس الوحدة . اإلسرائيلي وبشكل كبير تغيير نمط تعامله مع الجيش اللبناني
ني ولرئيس شعبة رسالة لنائب رئيس األركان اللبنا, العميد يوسي هايمان, االستراتيجية في شعبة التخطيط

فإن الجيش اإلسرائيلي , تفيد بأنه من اآلن وإلى أن يثبت العكس, »اليونفيل«كذلك لقادة قوات , العمليات
  . سيرد بشدة على أي محاولة لنشاط هجومي بشكل مضاعف مرات عما كان متبعاً حتى األسبوع الفائت

وأنه منذ االشتباك لم , ان صاغيةفإن الرسالة سلمت للبنان ووقعت هناك على آذ» يديعوت«وبحسب 
الذي كان جنوده مسؤولين عن , رغم أن جنود اللواء التاسع, تسجل أحداث شاذة على الحدود الشمالية

  . االشتباك ويعتبرون متطرفين في سلوكهم هم من انتهك الهدوء
  11/8/2010، السفير، بيروت
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  صفقة األسرىضباط يتهمون نتنياهو بالفشل بإدارة مفاوضات ": هآرتس" .26
بعث عشرات الضباط في احتياط الجيش اإلسرائيلي لرئيس الوزراء بنيامين : محمد جمال -القدس 

نتنياهو برسالة اتهموه فيها بالفشل في إدارة مفاوضات تبادل األسرى مع حركة حماس من أجل إطالق 
  .سراح الجندي جلعاد شاليط

إن عملك إلى “نتنياهو بلهجة شديدة قائلين / آرتسه/وخاطب الضباط في الرسالة التي نشرتها صحيفة 
  .مطالبين إياه بالتقدم في مفاوضات إطالق سراح شاليط. ”اآلن ال يكفي

وأن . وأشار الضباط والجنود في رسالتهم إلى أن هناك تراجعا العمل في المجال الفعلي من أجل شاليط
وعبروا عن قلقهم . حماس في قطاع غزةإسرائيل لم تنجح إلى اآلن في ممارسة ضغط فعلي على حركة 
متهمين جهودها في هذا اإلطار بأنها . إزاء تصرفات الحكومة الفاشلة منذ وقوع شاليط في أسر حماس

  .غير حقيقية
ومن بينهم ” جنود االحتياط من أجل شاليط“ ضابطا وجنديا من أعضاء منتدى 36ووقع على الرسالة 

  .دضابط برتبة عميد وضابطين برتبة عقي
  11/8/2010، الشرق، الدوحة

  
   تغري األدمغة المهاجرة بأموال سخية للعودة"إسرائيل": "هآرتس" .27

 تعتزم الحكومة اإلسرائيلية تقديم منح بحوث علمية بمئات آالف الدوالرات للعلماء : يو بي أي-القدس 
  .الذين يعودون إلى إسرائيل، في مسعى منها للحد من هجرة األدمغة

متخصصة » مركزاً للتميز «30أمس بأن الجامعات اإلسرائيلية ستنشئ » هآرتس«ة وأفادت صحيف
  .بالتعاون الدولي

وسيحصل العلماء الذين يعودون إلى إسرائيل كجزء من مشروع إلنشاء هذه المراكز في الجامعات 
  . ألف دوالر530المحلية على منح بحوث بقيمة 

 آالف دوالر سنوياً، استناداً إلى قوانين جديدة 106ى  سنوات، وتصل قيمتها إل5وستقدم المنح طوال 
  .وضعتها لجنة التخطيط والموازنة في المجلس اإلسرائيلي للتعليم العالي

وتعتبر هذه المنح ضخمة بالنسبة الى المؤسسات التعليمية اإلسرائيلية، إذ تعطي مؤسسة العلوم 
  . ألف دوالر لكّل باحث53اإلسرائيلية نحو 

 عالماً 30 و15راكز األربعة األولى خالل السنة األكاديمية المقبلة، وسيعمل في كّل منها بين وستفتتح الم
إسرائيلياً عادوا إلى إسرائيل، وتهدف الخطة الى أن تصبح هذه المؤسسات قادرة على منح الشهادات 

  .وجذب الطالب األجانب
تي تستضيف هذه المراكز بثلث التكلفة،  مليون دوالر، وتساهم الجامعات ال400وقدرت تكلفة المراكز بـ

  .فيما تغطي الحكومة الثلث، وتساهم الصناديق الخيرية بثلث
  11/8/2010، الحياة، لندن

  
  في النقب للمرة الثالثة" العراقيب" قرية يهدماالحتالل  .28

قوات التدمير ، أن  برهوم جرايسي،الناصرةنقالً عن مراسلها في  11/8/2010الغد، عّمان، نشرت 
اإلسرائيلية، دهمت أمس، قرية العراقيب الفلسطينية، في صحراء النقب ودمرت جميع مساكنها للمرة 

واعتدى جنود  .واشتبك أهالي القرية يسندهم متضامنون مع قوات االحتالل .الثالثة خالل أسبوعين
 واألجانب، 48االحتالل على أهالي القرية، بمن فيهم األطفال والنساء، والمتضامنون من فلسطينيي 

واعتقلت عددا منهم، بينهم البروفيسور اإلسرائيلي غادي الغازي، مسؤول قسم في كلية التاريخ في 
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وبعد المواجهات  .جامعة تل أبيب، الذي كان يحرس القرية مع عشرات المتضامنين الليلة قبل الماضية
  .انخرط متضامنون آخرون بإعادة بناء القرية من جديد

 بربرية  ليبرمان يمارس جرائم وأعماالً-  إن محور الشر نتنياهو: طلب الصانعوقال عضو الكنيست
  . والنساء ويتركونهم من دون مأوى، عشية شهر رمضان المباركاألطفالبحق 

وأرجع النائب محمد بركة، ما وصفه بجنون المؤسسة العسكرية في قرية العراقيب إلى أن أهالي القرية 
الالجئين في وطنهم، مؤكدا أنهم أصحاب األرض المقامة عليها القرية يعدون أول من طبق حق عودة 
، وعادوا إليها مزودين بوثائق الملكية، في عقد التسعينات، ومذ 1948حاليا، وقد تم ترحيلهم عنها العام 

  .ذاك يخوض هؤالء المواطنون معركة بطولية، من أجل البقاء والصمود
، في اجتماعها مساء االثنين، اتخاذ سلسلة من الخطوات 48يي وقررت لجنة المتابعة العليا لفلسطين

التضامنية والفعلية لدعم أهالي العراقيب، ومنها تظاهرات واعتصامات في جميع أنحاء البالد، والشروع 
  .بجمع تبرعات مالية لدعم األهل، خاصة على ضوء جوالت التدمير وإعادة البناء

الشرطة اإلسرائيلية أكدت ، أن وكاالت نقالً عن مراسلها وال11/8/2010االتحاد، أبو ظبي، وأضافت 
، وقالت إنها ستتخذ كل اإلجراءات الالزمة لمنع البدو من العودة  على قرية العراقيب وتدميرهاالهجوم
 إلىللمرة الثالثة عادت وحدات الشرطة "وقال المتحدث ميكي روزنفيلد .  هذا المكان من جديدإلى

 ليست مالكاً ألنهم أمر من المحكمة بمغادرة المكان إلى األشخاص استناداً العراقيب وأمرت بعض
  ." اقتضى األمر ستعود الشرطة من جديد إلخالء المكانوإذاألراضي هذه المنطقة، 

  
   قرب سلفيت منزال30ًاالحتالل ينذر بهدم مسجد و: الغربيةالضفة  .29

أنذرت سلطات االحتالل :  وجمال جمال،يسي محمد الرنت-القدس المحتلة، رام اهللا، الناصرة، حيفا 
، وهدم مسجد جديد في قرية قراوة بني حسان  منزال30ًاإلسرائيلي من خالل بالغات عسكرية، بهدم 

  .قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية
  11/8/2010الدستور، عّمان، 

  
   قرية كفل حارس للسطو على مقام إسالمييقتحمونمستوطنون  .30

كشف أحمد بوزية رئيس المجلس القروي في كفل حارس قرب سلفيت، أن : سف الشايب يو–رام اهللا 
 مستوطنين متطرفين اقتحموا تحت حراسة جيش االحتالل، القرية مساء أول من أمس، وأدوا طقوساً

دينية في مقام بناه صالح الدين األيوبي، وتسعى جماعات استيطانية إلى تحويله إلى مزار توراتي، 
هذه االدعاءات غير صحيحة بالمطلق، وافتراءات ليس ": الغد"وأضاف بوزية لـ .ه يهوديبذريعة أن

االحتالل اإلسرائيلي يسعى من خالل هذه الخطوة إلى ضم القرية إلى مستوطنة آرئيل : أكثر، وأضاف
  . يهودياًالقريبة إليها ضمن أي حل وتبادل أراضٍ بحجة أن بها مقاماً

  11/8/2010الغد، عّمان، 
  

   معظم منطقة األغوار أعلنت منطقة عسكرية مغلقة أو صودرت أراضيها":العفو الدولية" .31
دعت منظمة العفو الدولية، االحتالل اإلسرائيلي إلى وقف عمليات هدم المنازل الفلسطينية في الضفة 

غزال  منزال في قريتي حماير وعين 74 وجاء في بيان المنظمة أن جيش االحتالل دمر مؤخراً .الغربية
  . طفال52ً أشخاص في العراء ، بينهم 107 بذلك عائالت تضم في وادي نهر األردن، واضعاً

إن "وقال فيليب لوثر مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق األوسط وشمال أفريقيا في هذا البيان 
إلسرائيلية بنقل عمليات الهدم هذه تزيد المخاوف من أن ما يجري يندرج في إطار استراتيجية الحكومة ا

" إسرائيل"حيث تمارس " سي"السكان الفلسطينيين خارج قطاعات الضفة الغربية المعروفة باسم منطقة 
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 هدم منزلين جنوب غرب وبحسب المنظمة، فقد تم مؤخراً ".سيطرتها التامة في مجال التخطيط والبناء
  .في الضفة الغربية" سي"الخليل أيضا في المنطقة 

 صاحب القرار األول واألخير اإلسرائيليلوضع الحالي الذي يجعل من جيش االحتالل وقال لوثر إن ا
بشأن السماح للفلسطينيين بالبناء في معظم أنحاء الضفة الغربية غير مقبول، وقرارات البناء والهدم 

وقالت منظمة العفو إن معظم منطقة وادي  .ينبغي أن تكون من ضمن صالحية البلديات الفلسطينية
 مستوطنة 36أعلنت منطقة عسكرية مغلقة أو صودرت أراضيها وألحقت بنحو ) األغوار(ردن األ

  . إسرائيلية، في حين يمنع الفلسطينيون من البناء في هذه المناطق أو القيام بأعمال تطوير
  11/8/2010الدستور، عّمان، 

 
  ة في األقصىأنصح العرب والمسلمين بعدم زيارة القدس أو الصال: الشيخ عكرمة صبري .32

 العليا بالقدس الشيخ عكرمة اإلسالمية ورئيس الهيئة األقصىنصح خطيب المسجد  :كتب حسن عبداهللا
 هذه المناطق محتلة، أن، على اعتبار األقصىصبري العرب والمسلمين بعدم زيارة القدس أو الصالة في 

 انه يختلف مع الشيخ "الوطن" في تصريحات هاتفية لـوأضاف.  تطبيعياًوالزيارة ستصبح عمالً
 للمسلمين الذين يحملون أجيزها أننيفي حين " القدس بشكل مطلق إلىالقرضاوي الذي يحرم السفر 

، وللفلسطينيين المقيمين في الخارج للحفاظ على ممتلكاتهم إسرائيل لها عالقات مع أجنبيةجنسيات بالد 
  ."أرحامهموصلة 

  4/8/2010 الكويت، الوطن،
  

   آالف فلسطيني من حقوقهم المدنية والسياسيةخمسة تحرم أكثر من "إسرائيل" :الميزانمركز  .33
 أمس، أن الكيان الصهيوني يحرم زهاء خمسة آالف ،أكد مركز الميزان لحقوق اإلنسان: ).أ.ب.د(

وذكر، في . فلسطيني من حقوقهم المدنية والسياسية المتمثلة في الحصول على بطاقة الهوية الفلسطينية
وقال إن ". معاناة هؤالء الفلسطينيين تتواصل منذ عودتهم إلى األراضي الفلسطينية المحتلة"ن بيان، أ

". انتهاك حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية"حرمان هؤالء من حقوقهم المدنية والسياسية أدى إلى 
حقهم في الحصول وأضاف أن معاناة هذه الشريحة الكبيرة من الفلسطينيين تتلخص في حرمانهم من 

  .وتمنح حاملها الحق في حرية السفر والتنقل" إسرائيل"على الهوية الفلسطينية التي تتحكم في إصدارها 
تمرار حرمان هذه الفئة من حقها في الهوية يؤدي إلى حرمانهم من مجرد االلتقاء وأوضح المركز أن اس

لوقف " إسرائيل"وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للضغط على . بأفراد أسرهم
  . لحقوق اإلنسان من أبسط حقوقهم اإلنسانية كبشر" االنتهاكات الجسيمة"

  11/8/2010الخليج، الشارقة، 
  

  48بذل جهوداً بهدف تضييق حيز العمل السياسي لفلسطينيي ي الكنيست ":ركز العربي للدراساتلما" .34
يستدل من تقرير للمركز :  وجمال جمال، محمد الرنتيسي-القدس المحتلة، رام اهللا، الناصرة، حيفا 

ين نواب الكنيست ، أن حالة من التنافس والشديد ب"مدى الكرمل" التطبيقية -العربي للدراسات االجتماعية 
 أن ثمة خطر حقيقي اإلسرائيلي من اليهود على عداء العرب وطرح قوانين وتشريعات لمحاربتهم، مؤكداً

ولفت االنتباه إلى أن األجواء السياسية  . ومستقبلهم، إزاء السياسات اإلسرائيلية48 يهدد فلسطينيي الـ
  .لتصل إلى التهديد بالعنف الجسدي ضدهماإلسرائيلية تتجاوز التهديد على حقوق العرب وهويتهم، 

 كبيرة بهدف تضييق اً تبذل جهود"إسرائيل"وبين معد التقرير أمطانس شحادة أن السلطة التشريعية في 
وأشار إلى أن الكنيست .  ومنعهم من الحفاظ على هويتهم القومية48 حيز العمل السياسي لفلسطينيي الـ

لقراءة األولى على قانون النكبة، هذا إلى جانب مشاريع  الماضي في امارس/ صادق في شهر آذار
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 وختمتها بقانون ،"سلطة أراضي إسرائيل"، وقانون "الخدمة القومية"قوانين قُدمت خالل هذه الفترة كقانون 
 في العداء تجاه النواب العرب في الكنيست وأكد التقرير إلى أن العام الحالي شهد ارتفاعاً .المواطنة

  .48طينيي الـوقيادات فلس
وبين التقرير تصريحات رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين الذي أكد فيها تراجع مكانة الديمقراطية في 

، وان عنصرية النواب اليهود في الكنيست أدت إلى تغيير كبير في نظام التعايش المشترك بين "إسرائيل"
  .النواب العرب واليهود في الكنيست، وأثارت الضغينة بين الجانبين

ورأى معد التقرير انه وعلى الرغم وجود قانون حول التمثيل المناسب للعرب في الشركات والمكاتب 
 من التمييز العنصري بتوظيف العرب الحكومية اإلسرائيلية، إال أن الحكومة اإلسرائيلية تمارس نوعاً
ة المساجد، في توظيف أئم) الشاباك(بالوظائف الحكومية، حيث تدخل جهاز المخابرات العامة 

  .واالستمرار بسياسة تهويد الحيز والسيطرة على ما تبقى من أراض لهم
  11/8/2010الدستور، عّمان، 

  
   يستهجن تجاهل الشكاوى المقدمة لوزارة الداخلية في رام اهللافلسطينيمركز حقوقي  .35

كومة رام اهللا،  أعرب مركز ميزان لحقوق اإلنسان عن استهجانه لتجاهل وزارة الداخلية في ح:رام اهللا
وقال مركز ميزان إنه يتابع مشكلة حرمان فلسطينيين من سكان  .شكاوى المواطنين، من قطاع غزة

قطاع غزة من حقهم في الحصول على جوازات سفر، حيث أرسل رسالة لرئيس الوزراء سالم فياض، 
  . يونيو الماضي، طالب من خاللها بوقف انتهاك القانون األساسي/في حزيران

 على ضرورة التوقف عن تسييس معاناة لب المركز بحل مشكلة إصدار جوازات السفر، مشدداًوطا
  .المواطنين، والعمل على تأمين احتياجاتهم واحترام حقوقهم في الضفة والقطاع

 إلى أنه وبعد وأكد مركز الميزان، أنه لم يتلقَ أي رد حول أي من شكاوى المواطنين التي رفعها، مشيراً
المذكورة تلقى مزيداً من الشكاوى من بينها عدد من الحاالت اإلنسانية، التي يتهدد استمرار عدم مراسلته 

  .حصول أصحابها على جوازات سفر حياتهم بالخطر أو يؤثر بشكل جدي على صحتهم وسالمتهم
الحكومية وفي وطالب المركز الحقوقي، الحكومة في رام اهللا باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التزام الدوائر 

مقدمتها وزارة الداخلية، بالتوقف عن أي ممارسة تمييزية على أساس الرأي أو االنتماء السياسي، أو 
غيرها من ضروب التمييز التي تقوض حقوق المواطنة وتشكل مساساً خطيراً بحقوق اإلنسان وبسيادة 

  .القانون
  10/8/2010قدس برس، 

  
  لى صيادي غزة لكسر الحصار البحري عيدعونمسؤولون  .36

أكد مسؤولون فلسطينيون خالل مؤتمر نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، :  ضياء الكحلوت-غزة 
أن الحصار اإلسرائيلي البحري والتضييق على صيادي غزة يهدف لثنيهم عن ممارسة مهنتهم وتهجيرهم 

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة وشارك في المؤتمر إلى جانب  .من البحر الذي عملوا فيه عشرات السنين
الحصار النائب جمال الخضري، ومدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان راجي الصوراني، ونقيب 

  .الصيادين نزار عياش، إضافة لصيادين ومتضامنين أجانب
وأكد النائب جمال الخضري أن المواجهة الشعبية والسلمية ضد الحصار والعدوان نتائجها جيدة، لكن 

 . على أن الشعب الفلسطيني في نقطة أقرب ما تكون إلى كسر الحصارنجاز فيها تراكمي، مشدداًاإل
وشدد على أهمية تشكيل قوى ضاغطة فلسطينية وعربية وإسالمية ودولية على كافة المستويات الشعبية 

وغير القانوني والبرلمانية والمؤسساتية والرسمية للضغط على االحتالل، من أجل إنهاء الحصار الظالم 
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وأشار الخضري إلى وجود حركة عالمية بدأت في بعض الموانئ العالمية  .المستمر منذ أربعة أعوام
  .لمقاطعة السفن اإلسرائيلية دعما لقطاع غزة ودعما لصياديه وضد الحصار البحري المفروض
بل المجتمع من جهته، حذر راجي الصوراني من أن يتحول الحصار إلى مؤسساتي، بمباركته من ق

وشدد الصوراني على أن الحصار غير  . استمراره رغم الحديث عن تخفيف الحصارالدولي، مؤكداً
وأشار الصوراني إلى أن الحصار المجرم الذي يشكل ضربا من العقوبة الجماعية . قانوني وغير إنساني

  .ضد السكان الفلسطينيين يجب أن ينتهي أمره وإلى األبد
 عياش إن الحصار مستمر على الصيادين وعملهم في محاولة منه لثنيهم عن من جانبه، قال نزار

  .ممارسة عملهم ومهنتهم عبر التضييق عليهم
  10/8/2010العرب، الدوحة، 

  
  يوليو/ أربعة آالف مولود جديد في قطاع غزة خالل تموزأكثر من  .37

نية بوزارة الداخلية في أفادت إحصائية نشرتها يوم أمس دائرة األحوال المد:  أشرف الهور-غزة 
يوليو الماضي شهدت ارتفاعاً، مقابل /  تموزقطاع في شهرالأن نسبة المواليد في في قطاع غزة الحكومة 

/ تموز  شهرسجلووفق اإلحصائية فقد  . مواليد أبصروا النور في ذلك الشهر4006عدد الوفيات، وأن 
  . يومياً جديداً مولودا129ًعدل  أنثى، بم1943، و طفال ذكرا2063ًيوليو الماضي والدة 

 حالة وفاة بين الذكور، 99 حالة وفاة في ذات الشهر بينهم 167وأوضحت اإلحصائية أنه تم تسجيل 
  . حالة وفاة بين اإلناث، بمعدل خمس حاالت وفاة يوميا68ًو

 إلى 25ت يوليو كان/ وأشارت إلى أن نسبة عدد المواليد مقابل الوفيات في قطاع غزة خالل شهر تموز
  . حاالت وفاة يوميا5ً مولود جديدا يومياً، مقابل 129، بواقع 1

  11/8/2010القدس العربي، لندن، 
  

   القدم الفلسطيني ينظم اعتصاماً تضامناً مع العبي غزة الممنوعين من السفركرةاتحاد  .38
نا مع العبي غزة الستة ، تضام11/8 ينظم اتحاد كرة القدم الفلسطيني، اعتصاماً اليوم األربعاء :رام اهللا

  .الذين منعتهم سلطات االحتالل من السفر مع بعثة المنتخب الفلسطيني لخوض لقاء ودي مع موريتانيا
وكان رئيس اتحاد كرة القدم رئيس اللجنة االولمبية جبريل الرجوب قد دعا في مؤتمر صحفي عقده 

باالعتصام الذي سيقام في ملعب الشهيد فيصل  بمقر اللجنة االولمبية برام اهللا، للمشاركة 10/8الثالثاء 
 الدعوة لوسائل اإلعالم المحلية، والعربية، واألجنبية، والجماهير الفلسطينية، الحسيني بالرام، موجهاً
  . األندية، والالعبين والالعبات، خاصة فئة الناشئين، لحضور االعتصامءوالعبي األندية، ورؤوسا

 في الضفة الغربية، واثنتين في قطاع غزة، وواحدة في لبنان، ورفع وأعلن أنه سيتم إقامة ثالث خيم
  .يافطات لالعبين، وللمنتخب الوطني، إضافة الستقبال المنتخب في أريحا، وإقامة خيمة في المنطقة

  11/8/2010قدس برس، 
  

  بقاء حزب اهللا خارج المواجهة أبعد عن لبنان كأس حرب جديدة: مصدر فرنسي رسمي .39
ـ     : ال أبو نجم   ميش - باريس بعـد  أنـه   عـن   » الشرق األوسط «كشفت مصادر فرنسية واسعة االطالع ل

األسبوع الماضي بين الجـيش اللبنـاني والقـوات    ) جنوب لبنان(االشتباك المسلح الذي وقع في العديسة    
 وبحسب باريس، فإن بقاء حزب اهللا خارج المواجهة واالكتفاء بالتحـذيرات والتـصريحات              ،اإلسرائيلية

وتعتبـر   .»من هـذا الجانـب وذاك  ) سوء التقدير(عد عن لبنان كأس حرب جديدة كانت ستقع بسبب          أب«
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ألنها تعرف أنـه الجهـة      » ال مصلحة لديها في حرب على الجيش اللبناني       «فرنسا أن إسرائيل تعي أن      
  .»تحل مشكلة جنوب لبنان وفرض سلطة الدولة عليه«الوحيدة التي يمكنها أن 

ال حرب أهلية في لبنان وال حرب إقليمية وال أزمات مـع            : لفرنسية الوضع كالتالي  وتختصر المصادر ا  
  .سورية في الوقت الحاضر

11/8/2010، الشرق األوسط، لندن  
  

   مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بعد اشتباك العديسة مع الجيش اإلسرائيليتجمدأمريكا  .40
ة أمس، تجميد مساعدة عسكرية للجيش اللبناني بقيمة        أعلنت الواليات المتحد  : ، وكاالت "الخليج "-بيروت  

علـى  " اإلسـرائيلي " مليون دوالر، في قرار تم طبخه في الثاني من الشهر الحالي، عشية العدوان               100
منطقة العديسة، وانتقدته بيروت واعتبرت أنه يتناقض مع توجه واشنطن المعلن، فيما أكـدت طهـران                

  .ي، األمر الذي ردت عليه واشنطن بإرسال مبعوث إلى لبنان لتحذيرهاستعدادها لتسليح الجيش اللبنان
وانتقد ناظم الخوري مستشار الرئيس اللبناني قرار رئيس لجنة الشؤون الخارجية فـي مجلـس النـواب           

مـن  " مليون دوالر مخصصة للجيش اللبنـاني، وقـال          100األمريكي الديمقراطي هاورد برمان تجميد      
  " .عن سيادة لبنان أن يكون هناك جيش قويمصلحة من يدعي الدفاع 

حتى معرفتنـا  "وأعلن برمان أنه جمد منذ الثاني من الشهر الحالي مساعدة بقيمة مئة مليون دوالر، وقال  
تفاصيل أكثر عن الحادث وطبيعة نفوذ حزب اهللا على الجيش اللبناني ال أسـتطيع بروحـي وضـميري        

  ".ل أسلحة إلى لبنانالسماح للواليات المتحدة بمواصلة إرسا
في تحليل، أن واشنطن أرسلت أبرز خبرائها لتحذير قائـد          " اإلسرائيلي"االستخباري  " دبكا"واعتبر موقع   

الجيش اللبناني جان قهوجي من مغبة القبول بالعرض اإليراني الذي قدمه له سفير طهـران والقاضـي                 
للتعاون مع الجيش اللبناني في أي مجال من        "بمساعدة الجيش اللبناني عسكرياً، وقوله إن طهران مستعدة         

  " .شأنه مساعدة الجيش على أداء دوره الوطني في الدفاع عن لبنان
 11/8/2010، الخليج، الشارقة

  
  القضاء يدعي على كرم بتقديم معلومات إلسرائيل عن التيار العوني وحزب اهللا ولقاءاتهما .41

ي األيام األخيرة حول توقيف فرع المعلومات في قـوى  حسم القضاء اللبناني السجال الذي دار ف     : بيروت
األمن الداخلي، القيادي في التيار الوطني الحر العميد المتقاعد فايز كرم بتهمة التعامـل مـع إسـرائيل،                  
وتسييس هذه القضية من قبل نواب وكوادر في التيار العوني، فادعى مفوض الحكومة لـدى المحكمـة                 

ى الموقوف كرم في جرائم التعامل مع مخابرات العدو ودس الدسـائس            العسكرية القاضي صقر صقر عل    
لديه، ومقابلة ضباطه في الخارج، ومتابعة إعطائه معلومات هاتفيا، وتزويده بمعلومات عن حزب التيار              
الوطني الحر وحزب اهللا واألحزاب األخرى، وعما يدور في اللقاءات واالجتماعات المغلقة التي كانـت               

ة الحزبين المذكورين وكوادرهما مقابل تقاضي مبالغ من المال وحيازة أسلحة حربيـة مـن               تعقد بين قاد  
  .دون ترخيص

   11/8/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  ضباط كوماندو واستخبارات ايرانيين تفحصوا الحدود اللبنانية االسرائيلية": إسرائيل" .42
ط الكومانـدو واالسـتخبارات التابعـه        ادعت مصادر اعالمية اسرائيلية ان مجموعه من ضبا        -تل ابيب 

للحرس الثوري االيراني قامت يوم الخميس الماضي بجولة على طول الحدود اللبنانية االسرائيلية يرافقهم              
واضافت المصادر ان ضباط الجيش اللبناني نقلـوا وبطريقـة استعراضـية             .ضباط من الجيش اللبناني   

ب اللبناني الذي يمر بمحاذاة الخط االزرق وذلـك حتـى           الضباط االيرانيين عبر مقاطع من طريق الجنو      
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تتمكن نقاط الرقابة االسرائيلية من رصد االيرانيين في محاولة لبنانية الستفزاز اسـرائيل واسـتعراض               
القوة امامها خاصة وان الضباط االيرانين دخلوا منطقة تخضع للسيادة االسرائيلية لكن الجيش االسرائيلي              

  .امتنع عن الرد 
   11/8/2010 ، )االراضي المحتلة(لقدس ا

  
  "اسطول الحرية"أنقرة تدعو تل أبيب إلى االعتراف بمسؤوليتها عن الهجوم على 

 صرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان على اسرائيل االعتراف            : رويترز –  أ ف ب   -أنقرة  
تراك، رافضاً االنتقادات التـي وجههـا    الذي أودى بحياة تسعة ا     "اسطول الحرية "لهجوم على لبمسؤوليتها  

وقال الوزير التركي في تـصريحات نقلتهـا        . الى انقرة امس رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو       
اسرائيل قتلت مدنيين في المياه الدولية، وعليهـا تحمـل          . الوضع واضح جداً  «وكالة انباء االناضول ان     

  .»مسؤولياتها اوالً
طبقـاً للقـانون    «ل في افادته امام لجنة تحقيق اسرائيلية االثنين ان اسـرائيل تحركـت              وكان نتانياهو قا  

لرفضهم انزال المساعدة االنسانية في     » اسطول الحرية «وانتقد الحكومة التركية ومنظمي حملة      . »الدولي
قف لو» على أعلى مستوى  «وقال ان تركيا تجاهلت تحذيرات ومناشدات متكررة        . مرفأ خارج قطاع غزة   

  .القافلة
ال احـد   «: وأضاف. »تركيا ال تتحمل اي مسؤولية عن الهجوم على قافلة مرمرة         «وقال داود أوغلو ان     

، مشيراً الى انه ال يثق بنتائج التحقيق        »يستطيع تحميل جهة اخرى مسؤولية قتل مدنيين في المياه الدولية         
نعتقد ان المذنبين سـيتم     «وتابع  .  بإجرائه في التحقيق الذي امرت األمم المتحدة     » واثق«االسرائيلي لكنه   

  .»تحديدهم بعد هذا التحقيق الدولي طبقاً للقانون الدولي
  11/8/2010، الحياة، لندن

  
  على امريكامتالك ورقة ضغط إليران تقيم تحالفات مع حماس وطالبان والقاعدة إ: مركزدراسات

ت المستقبلية واالستراتيجية مؤتمرا بعنوان     عقد المركز الدولي للدراسا    : من محمد نصر كروم    -القاهرة  
تداعيات حيازة إيران سالحا نوويا على المنطقة العربية واألمن اإلقليمي، حضره عـدد مـن الخبـراء                 '

  .والمختصين
وقال اللواء أحمد فخر رئيس المركز، إن السياسة اإليرانية المعلنة تعتمد على مرتكزات رئيسية أهمهـا،                

 الرئيسية، ومن حقها أن تكون لها اليد العليا في صياغة المستقبل الـسياسي واألمنـي                انها القوة الخليجية  
  .للخليج

نظرا للوجود األمريكي العسكري في العراق والخليج فان امتالكها للسالح النووي والصواريخ الباليستية             
  .يمثل عامل ردع واستعراضا للقوة والمكانة

في الشرق األوسط اإلسالمي ولذلك يجب أن يكون لها دور رئيسي           إيران تعتبر نفسها قوة إقليمية كبرى       
  .في أي عملية سالم بما يحقق مصالحها في مواجهة الواليات المتحدة وإسرائيل

ان إيـران نظـرا     'وقال محمد عباس ناجي الباحث بمركز األهرام للدراسات السياسية واالسـتراتيجية            
واجهها، قامت بعقد عدد من التحالفات مع قوى متعددة ليست          لحساسية المرحلة الراهنة والتحديات التي ت     

شيعية فقط، فقد حرصت إيران على إقامة عالقات وثيقة مع حركة حماس السيئة، وبدأت تغير سياسـتها                 
تجاه حركة طالبان السيئة في افغانستان، فبعد ان كانت من ألد أعدائها اتجهت في الوقت الحـالي لتقـديم        

 امتالك ورقة ضغط قوية تستطيع من خاللها مساومة الواليات المتحدة، خـصوصا             المساعدات لها بهدف  
في حالة تصعيد الموقف في الملف النووي اإليراني ووصوله الى درجـة المواجهـة العـسكرية بـين                  

  .الطرفين
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ا، وأكد ناجي ان هناك نوعا من المهادنة بين إيران وتنظيم القاعدة، رغم االختالف المذهبي في ما بينهم                
ـ     ' القاعدة'ولم تكن إيران هدفا لعمليات       بـشأن التفجيـرات التـي      ' القاعدة'ولم توجه إيران أية اتهامات ل

من ذلـك، وال    ' القاعدة'وقعت في مساجد شيعية رغم اتهامها لعدد من التنظيمات السيئة إال انها استثنت              
الصدام العسكري بينها وبين الواليات     وإيران في حالة    ' القاعدة'يستبعد ناجي أن تكون هناك تحالفات بين        

  .المتحدة األمريكية
التغييرات التي حدثت في    'وقال الدكتور محمود بركات رئيس الهيئة العربية للطاقة النووية سابقا الى ان             

جنوب شرق آسيا والشرق األوسط خالل العقدين األخيرين كان لها دور كبير في الرؤية اإليرانية بالنسبة                
  .قليمي وعالقتها شرقا وغربا، وتحديد مستقبل الخيارات السياسية والعسكرية لهالوضعها اإل

سعي إيران المتالك السالح النووي لن يتوقف ألنها        'وأكد رئيس الهيئة العربية للطاقة النووية األسبق أن         
ـ               ي الـشرق   بالدخول الى النادي النووي ستصل الى مكانة إقليمية متميزة، وستلعب دورا قياديا أساسيا ف

األوسط والعالم اإلسالمي، وسيكون لها دور في إحداث تفاعل بين الدول في المنطقة التي تمتلك أسـلحة                 
نووية لتصحيح الخلل في موازين القوى بسبب وضع الكيان الصهيوني، ومجرد وجود السالح النـووي               

  .لدى إيران سيساعد على تجنيبها أية ضربات أمريكية
إن اإلحساس  ': نوار مسؤول الشؤون السياسية لبعثة األمم المتحدة في العراق سابقا         وقال الدكتور إبراهيم    

بخطر التهديدات الخارجية من ناحية، وفرص التوسع من ناحية اخرى وزيادة النفوذ االجنبي في مناطق               
يـة  ما حول إيران شكال معا رؤية استراتيجية جديدة في طهران لم تستبعد الخيار النووي العسكري لتأد               

  .'غرضين في آن واحد، هما الرد على التهديد أوال وتعزيز فرص التوسع وزيادة النفوذ
  :وأضاف نوار ان الجدل الدائر حول السالح النووي اإليراني يتمركز حول عدة محاور هي

يمكن ان يخلق حالة من التعادل النووي مع إسرائيل ومن ثم يساعد على اإلسـراع بحـل القـضية                    .1
  .الفلسطينية

  .مكن ان يمد إيران بقوة الردع ضد احتمال قيام الواليات المتحدة بمحاولة لتغيير النظام السياسيي .2
  .التي تنتزع للعالم اإلسالمي مكانة ونفوذا في العالم' القنبلة الذرية اإلسالمية'يمكن أن يكون بمثابة  .3

ن مغلوط تاريخيـا واسـتراتيجيا،   وأشار إلى ان القول بأن القنبلة الذرية اإليرانية هي الحل لقضية فلسطي       
وألن النووي هو أحد أسلحة اإلبادة الجماعية فان المجتمع الدولي لن يسمح بوقوع صـدام نـووي فـي                   

  .الشرق األوسط يذهب ضحيته ماليين من األبرياء
لقـضية  القيادة السياسية اإليرانية تعلم ان القدرة على الردع النووي المتبادل بينها وبين إسرائيل لن يحل ا       

الفلسطينية التي تحتاج اآلن وأكثر من أي وقت مضى الى مداخل جديدة وغير تقليدية للحل، والقول بأن                 
امتالك إيران للسالح النووي سيمنح المسلمين قدرة على الردع، هو قول ساذج ألن المسلمين ال يعيشون                

أوروبا وآسيا غير اإلسـالمية،     في إيران وحدها وعشرات الماليين منهم يوجدون في الواليات المتحدة و          
وما تشيعه إيران من ان ما تقوم به هو لصالح القضية الفلسطينية واسترجاع األقصى، فالنتائج الـسياسية                 
للسياسة الخارجية اإليرانية في الشرق األوسط، بما في ذلك التهديد النووي المحتمل كانت على العكـس                

  :ئجمما تدعيه قيادة إيران وأدت الى هذه النتا
تهميش التهديد اإلسرائيلي للعرب وخلق تهديد جديد تعتبره بعض دول الخليج هو الخطر األول الذي                .1

  .يتعين عليها ان تواجهه
تشتيت المجهود االستراتيجي الفلسطيني وسط صراعات انشأتها إيران، إضافة الى الصراعات التـي              .2

  .ية الفلسطينيةكانت دول عربية قد أنشأتها من قبل في سوق المتاجرة بالقض
  .خلفت السياسة الخارجية إليران حالة من عدم الثقة بين الدول العربية .3
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لجأت هذه الدول الستئجار قوات عسكرية للدفاع عنها من الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بسبب               .4
هـة  عدم الثقة في السياسيين اإليرانيين وتحول بؤرة االستقطاب في الخليج الى اتجاه ضـرورة مواج            

  .الخط اإليراني
 .سعت دول الخليج المتالك تكنولوجية نووية بمساعدة الغرب بسبب البرنامج النووي اإليراني .5

ولذلك كله فان إيران تعمل على بناء قدرات الحرب غير النظامية، من خالل الدعم السياسي والعسكري                
لتشكيل . لتقرب من حركة طالبان   ، ومهادنة تنظيم القاعدة و ا     لحزب اهللا في لبنان وحركة حماس في غزة       

  ورقة ضغط قوية على الواليات المتحدة المريكية
 11/8/2010، القدس العربي، لندن

  
  ة الى مستشفيات غزةطبيمساعدات الجامعة العربية ترسل قافلة 

أمس، تحت رعاية جامعة الدول العربية قافلة مساعدات طبية تشمل أجهزة           ارسلت  ): أ.ب  .د  ( - القاهرة
  .ة وأدوية إلى مستشفيات قطاع غزة عبر معبر رفح تلبية لالحتياجات الضرورية للشعب الفلسطينيطبي

هذه المساعدات تـأتى تلبيـة لقائمـة        "وقال بيان صادر عن المكتب الصحافي لألمين العام للجامعة إن           
 13ته للقطاع في    االحتياجات التي قدمها أهالي القطاع إلى األمين العام للجامعة عمرو موسى خالل زيار            

  " .حزيران الماضي والتي تعرف خاللها إلى تفاصيل األوضاع الصحية للمستشفيات في غزة/يونيو
  .وأشار البيان إلى أن المساعدات تأتي تواصالً مع جهود الجامعة في دعم القطاع 

العـرب، وهيئـة    يذكر أن هذه المساعدات تقدم في إطار التعاون والتنسيق بين الجامعة، واتحاد األطباء              
  .اإلغاثة اإلسالمية، وعدد من شركات األدوية العربية 

  11/8/2010، الخليج، الشارقة
 

   آالف صائم بغزة 110القذافي يتكفل بإفطار 
 أطلقت مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية مبـادرة إنـسانية لـدعم ومـساعدة                :وكاالت

  . الفلسطينيين خالل شهر رمضان
تقـوم  " األونـروا " وقعت المؤسسة في هذا اإلطار على اتفاقية مع وكالة غوث وتـشغيل الالجئـين                وقد

المؤسسة بموجبها بدعم العائالت الفقيرة في غزة، وذلـك بتقـديم المـواد الغذائيـة ووجبـات سـاخنة                   
  . صائم في قطاع غزة خالل شهر رمضان المبارك110.000لنحو

  11/8/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   مليون دوالر13.5ـاستراتيجية قطرية جديدة لدعم غزة ب
أعلنت الدكتورة عائشة المناعي عميـد كليـة الـشريعة والدراسـات             :وكاالت-الشرق-القدس المحتلة 

اإلسالمية بجامعة قطر وعضو البرلمان العربي بأن الهالل األحمر القطري وضع اسـتراتيجية جديـدة               
وأوضحت الدكتورة عائشة في تصريحات لمراسل وكالة       . ون دوالر    ملي 13.5لدعم غزة تقدر قيمتها ب    

األنباء القطرية بالقاهرة أن المشروعات المعتمدة الجديدة تتمثل في تأهيل وتجهيز المطابخ في مستشفيات              
, قطاع غزة ، وإنشاء شبكة مياه وصرف صحي في كل من منطقتي تل الهوا و الشيخ عجلين بمدينة غزة               

  . صحيا وبيئيا وتأهيل المنازل
  11/8/2010، الشرق، الدوحة
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  "أسطول الحرية"بدء عمل اللجنة الدولية للتحقيق في مهاجمة قافلة المساعدات  .43
 ، أن  باتريك وورسـنيب    نقالً عن مراسلها   االمم المتحدة من  ،  11/8/2010،   وكالة رويترز لألنباء   ذكرت

مم المتحدة فـي هجـوم      يتعلق بتحقيق تجريه األ    فيما   "سرائيلإ" لتجنب أي نزاع مع       سعت مم المتحدة األ
بـدأت  قـد  و. متجهة الى غزة أسفر عن سقوط قتلـى       ال "أسطول الحرية  "مساعداتالاسرائيلي على قافلة    

   .اللجنة المكلفة بالتحقيق عملها يوم الثالثاء
المـين العـام    وشدد بيان لالمم المتحدة بشأن االجتماع االفتتاحي بين الفريق المؤلف من أربعة رجال وا             

وبدال مـن   ". ال يهدف الى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية      "لالمم المتحدة بان جي مون على أن التحقيق         
وقالت االمم المتحدة انه بعد االجتماع مـع         ."سيتحرى ويتبين الحقائق والمالبسات وسياق الحادث     " ذلك  

سابق جيفري بالمر وتضم ممثلين عن اسرائيل       بان اجتمعت اللجنة التي يقودها رئيس وزراء نيوزيلندا ال        
بأن عليهـا   "وأفاد بيان االمم المتحدة بأن بان أبلغ اللجنة          .وتركيا لالتفاق على كيفية التحرك الداء مهمتها      

  . وتركيا"سرائيلإ"وهي اشارة الى " السعي من أجل التعاون التام مع السلطات الوطنية
ي عما اذا كانت اللجنة تملك أي صالحية الستدعاء شـهود           وردا على سؤال للصحفيين في مؤتمر صحف      

ولكنه لم يذكر مـا اذا كانـت        ،  "قطعا ال "  مارتن نيسيركي المتحدث باسم االمم المتحدة       قال للمثول أمامها 
سيكون من شأن اللجنة أن تقرر كيـف        "وقال   .اللجنة من حقها مع ذلك أن تطلب التحدث مع اسرائيليين         

  ."تعمل وما تطلب
ولكن نيـسيركي   .  بين مهام اللجنة دراسة نتائج التحقيقين االسرائيلي والتركي لحادث قافلة المعونة           ومن

وقد طلب أيـضا مـن       ."بل سيتجاوز مجرد مراجعة التقارير    "قال ان العمل لن يكون مقتصرا على ذلك         
  . اللجنة اصدار توصيات عن كيفية تجنب تكرار حادث القافلة

 مكتب النـاطق     أن  راغدة درغام  نقالً عن مراسلتها  نيويورك  من  ،  11/8/2010،   الحياة، لندن  وأضافت
 بيانا قال فيه ان بان يتطلع الى تعاون كل من الحكومتين التركية واالسـرائيلية                أصدر باسم االمين العام  

ينتظر انجـاز   «مع اللجنة ودعمها لها، مشددا على ان هذا التعاون ضروي جدا وبالغ االهمية، وقال انه                
  .»المقبل) سبتمبر( ايلول 15التقرير االول عن عمل اللجنة في 

المساهمة ايجابيا  «واضاف البيان ان االمين العام عبر خالل االجتماع عن امله في ان يؤدي التحقيق الى                
  .»في العملية السلمية االوسع وبالذات الى تحسين العالقات بين تركيا واسرائيل

  
  لرباعية لتوفير متطلبات بدء المفاوضاتلة حول دور واشنطن تدرس مقترحات فلسطيني .44

انه للمرة االولى ابدى االميركيون انفتاحا لفكرة اعادة اصدار اللجنـة           " األيام"علمت  : وكاالت -رام اهللا   
الرباعية الدولية بيانا يتضمن نفس النقاط التي تضمنها بيان اللجنة في اجتماع التاسـع عـشر مـن آذار                   

  ".لتشكل اساسا للمفاوضات الفلسطينية االسرائيلية المباشرةالماضي في موسكو 
تعتقد اللجنة الرباعية أن هـذه المفاوضـات        : "وكانت اللجنة الرباعية الدولية قالت في بيانها في موسكو        

 شهرا تنهي االحـتالل     24يجب أن تؤدي الى تسوية يتم التوصل اليها عن طريق التفاوض في غضون              
وتسفر عن ظهور دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة تعيش جنبـا الـى               1967الذي بدأ العام    

  ".جنب في سالم وأمن مع اسرائيل وجيرانها اآلخرين
سرائيل على تجميد كل األنشطة االستيطانية بما في ذلك النمـو الطبيعـي             إتحث اللجنة حكومة    "وايضا  

 والكف عن عمليات االزالة واإلجالء فـي        2001العام  وتفكيك المواقع االستيطانية التي أقيمت منذ آذار        
تدين اللجنة الرباعية قرار حكومة اسرائيل المضي قدما في التخطيط لبنـاء وحـدات              "و" القدس الشرقية 

وتؤكد اللجنة الرباعية من جديد نيتها مراقبة التطورات في القـدس عـن             . سكنية جديدة بالقدس الشرقية   
  ".خطوات اإلضافية التي قد تكون مطلوبة للتعامل مع الوضع على األرضكثب وان تضع في االعتبار ال
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نواصـل الجهـود رغـم      :  قـال   للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل      بدوره فان المبعوث االميركي   
سأعود للقاء الرئيس   : الصعوبات التي ظهرت في الماضي والتي نؤمن انها ستظهر في المستقبل واضاف           

  .قبل القريبعباس وفريقه في المست
11/8/2010، األيام، رام اهللا  

  
   حول جرائم الحرب في غزة غير كافية "إسرائيل"تحقيقات : "هيومن رايتس" .45

، أمس، أن التحقيقات التي تجريها السلطات االسـرائيلية حـول           »هيومن رايتس ووتش  «اعتبرت منظمة   
 زالت قاصرة عـن كـشف   ، ما2009 و2008على غزة في شتاء العامين     »الرصاص المسكوب «عملية  

  . »المزاعم الكثيرة والجدية حول السلوك غير القانوني أثناء القتال«الحقائق في ما يتعلق بـ
سارة ليا ويتسن   » هيومن رايتس ووتش  «وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في          

  اذ بعض الخطوات، ولكـن ال يمكـن         إلى اتخ  - دون حماس    –الضغوط الدولية قد دفعت بإسرائيل      «إن
  . »السماح بأي تخاذل، باعتبار أن ضحايا جميع األطراف يستحقون العدالة

الحكومة اإلسرائيلية كشفت علناً عن تقرير تقدمت بـه إلـى           «إلى أن   » هيومن رايتس ووتش  «وأشارت  
تحقيقات أجراهـا الجـيش     جميع هذه ال  «، مضيفة أن    »األمين العام لألمم المتحدة بشأن تحقيقاتها في غزة       

  . »اإلسرائيلي، في وقت ترفض الحكومة الدعوات إلى إجراء تحقيقات مستقلة
الجيش اإلسرائيلي أخفق في التحقيق في مزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة، أو فـي             «واعتبرت المنظمة أن    

  . »السياسات التي يبدو أنها أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين
ى اآلن، لم تقم المحاكم العسكرية اإلسرائيلية بإدانة أحد على االنتهاكـات فـي زمـن                حت«وأضافت أنه   

الحرب غير جندي واحد، وذلك بتهمة سرقة بطاقة ائتمان، فيما يخضع جنديان آخران للمحاكمة بتهمـة                
إجبار طفل على فتح حقيبة اشتبها في أنها تحوي متفجرات، في حين أدين جندي ثالث مـؤخراً بتهمـة                   

  . »الق النار على مدني وقتله عندما كان يسير ضمن مجموعة ترفع الرايات البيضاءإط
    إقرار إسرائيل بالحاجة لتغيير سياساتها، ال سيما في ما يتعلق بتدمير الممتلكـات             «واعتبرت المنظمة أن

واستخدام الفوسفور األبيض، هو خطوة إيجابية، ولكن على الجيش اإلسـرائيلي أن يعلـن عـن هـذه                  
  . »السياسات الجديدة على المأل لضمان اتساقها مع القانون الدولي

      سلطات حماس في غزة لم تحقق، ولم تقم بتأديب أي شخص أمـر أو  «في المقابل، لفتت المنظمة إلى أن
  . »نفذ مئات الهجمات الصاروخية المتعمدة أو العشوائية على المدن والبلدات اإلسرائيلية أثناء القتال

تقيـيم التحقيقـات التـي      «األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى         » ومن رايتس ووتش  هي«ودعت  
  )»السفير«. (»أجرتها األطراف، وأال يحيلها إلى الجمعية العامة من دون تقييم

11/8/2010، السفير، بيروت  
  

  النائبة البريطانية تونج تدعو كاميرون للتدخل لوقف ابعاد النواب المقدسيين .46
رئيس الوزراء البريطـاني ديفيـد      » جيني تونج «ناشدت رئيس الحملة األوروبية النائب      :  المحتلة القدس

كاميرون بالتدخل الفوري لوقف قرار االبعاد الصادر بحق ثالثة من النواب المقدسيين ووزير سابق فـي                
اختطـاف النـواب    ، مؤكدة أن    »سرائيلعدم والئهم إل  «الحكومة العاشرة، والذين يعاقبون باالبعاد بحجة       

  .الفلسطينيين ومن ثم ابعادهم انما يهدف الى معاقبتهم بعد فوزهم بانتخابات شرعية شهدها العالم أجمع
وأبدت تونج في الرسالة التي وجهتها لرئيس الوزراء استيائها من رفض الحكومة دعم الديمقراطية فـي                

دول من انتهاك للديمقراطية فـي منـاطق        فلسطين، على الرغم من انتقادها فيما سبق ما تقوم به بعض ال           
كثيرة من العالم، ومحاولة فرض الديمقراطية بالقوة على عكس ما يحدث في فلسطين والقدس على وجه                

  .الخصوص
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وقالت تونج ان ما يحدث في القدس من ابعاد وانتهاكات أنما هو مثال للنفاق العالمي واالزدواجيـة فـي                   
اذا وقفت حكومة االئتالف مكتوفة األيدي فـان        «: ن مغبة ذلك بقولها    على حد قولها، محذرة م     -التعامل  

  .»شعوب الشرق األوسط لن تتواني عن لعننا وكرهنا أكثر مما هو اآلن
 المتكررة بحق النواب المقدسيين، والعمل على       "سرائيلإ"وطالبت تونج بأخذ مواقف عملية ضد انتهاكات        

  . الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات األمم المتحدةمالحقتها وتجريم انتهاكاتها بحق القانون
11/8/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا  

  
   بالكف عن التستر على ترسانتها النووية"سرائيلإ"كي يطالب يمرأمسؤول  .47

طالب عضو في مركز العمل الوقائي بمجلس العالقات الخارجية األميركي ميكا زينكو            :  بترا –واشنطن  
   . عن التستر على ترسانتها النووية بالكف"إسرائيل"، 

 من قمقمهـا ،     "إسرائيل"وقال زينكو في مقالة بصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن الوقت قد حان كي تخرج               
فبعد خمسة عقود من التستر على برنامجها النووي دون اإلقرار بوجوده يتعين على تل أبيب أن تعلـن                  

  .شيرا الى ان هذا التستر ال يصب في مصلحتهاعنه وتقدم معلومات بشأن أسلحتها النووية ، م
واضاف انه رغم أن سالح إسرائيل النووي كان سرا مفتوحا لمدة طويلة ، فإن التـدقيق الـدولي غيـر                    

أمـرا متعـذرا وان     " هذا التعتيم النـووي   "المسبوق الذي سيأتي في السنوات القادمة سيجعل الدفاع عن          
  . غير نووية تضع نفسها في قفص المنبوذين من خالل ادعائها بأنها قوة"إسرائيل"

11/8/2010، الدستور، عّمان  
  

  حول مساعدة غزة"اإلسرائيلي"تنديد في نيوزيلندا بتصريحات السفير  .48
اتهمت جماعة نيوزيلندية تعتزم االنضمام إلى قافلة مساعدات دولية الشهر المقبـل            ): أ.ب  .د  (- القاهرة

في نيوزيلندا بتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية لتنديده بخطة إرسـال          " اإلسرائيلي"إلى قطاع غزة السفير     
، "نيوزيلنـدا "وكان السفير شمي تسور قال في تصريح لتلفزيون         " . االستفزازية"ـالمساعدات ووصفها ب  

إن هذه ليست عملية نيوزيلندية طبيعية، هذه في الواقع عملية ذات طابع ينطوي على كراهية               "أول أمس،   
، الذي سيقود مجموعة من ستة نيوزيلنديين في مهمـة          ) عاما 61(وقال روجير فولر    ". رائيلإس"لتقويض  

إجـراءات  "أيلول المقبل، في بيان لـه إن        / سبتمبر 18المقرر أن تغادر إلى غزة في       " تحيا فلسطين "قافلة  
.  إنـسانية وسـلمية    وأكد أن المهمة  ". قانونية وفقا للقانونين النيوزيلندي والدولي    " كيا اورا غزة  ) "منظمة(

إنهم يعانون تحت الحصار الذي نددت بـه  . إننا نجمع التبرعات لتسليم المساعدات لسكان غزة "وأضاف  
  " .        األمم المتحدة ولجنة الصليب األحمر الدولية ومعظم المنظمات الدولية األخرى

11/8/2010، الخليج، الشارقة  
 

  !دور دولي جديد: المفاوضات المباشرة
   وحيد عبد المجيد.د

قبل نحو ثالثة أشهر ما قد يمكن اعتبـاره جـوهر           " عوزي آراد "قدم مستشار األمن القومي اإلسرائيلي      
، الذي يعتبر   "آراد"كان  . الرؤية التي يتحرك بموجبها نتنياهو سعياً إلى مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين          

فرصة التفاق سالم مع الفلسطينيين انطالقـاً مـن         بمثابة العقل بالنسبة لنتنياهو، قد ُسئل عن مدى وجود          
ورغم أن إجابته كانـت فـي حينهـا         . التي كانت جارية في حينه    ) غير المباشرة (المفاوضات التقريبية   

غائمة، فهي تبدو اليوم أقل ضبابية في الوقت الذي يزداد الضغط على الفلسطينيين إلجـراء مفاوضـات                 
  .مباشرة
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شهد خالل ثالث سنوات، كما لو أنه بسحر ساحر، أربعة مؤتمرات أنـابوليس       من الممكن أن ن   : "قال آراد 
وعمليتي انسحاب وتوليفة عالمية عجيبة، ومن ثم تُعلن دولة فلسطين فُتقام عروض ومهرجانات وتُطبـع               

  ".صحيح أن هذا البناء سيكون هشاً، إال أنه يبقى ممكنا. طوابع
ى مفاوضات مباشرة ال يهدف فقط إلى شراء الوقت لاللتفاف          والمعنى، في كالمه هذا، أن سعي نتنياهو إل       

فهو يراهن، في الوقت نفسه، على أن هشاشة الموقـف الفلـسطيني بفعـل              . على سياسة الرئيس أوباما   
األخطاء المتراكمة واالنقسام الراهن تتيح فرصة غير مسبوقة لتسوية بالشروط التي يريـدها أو بـأكبر                

، حين فـشلت    2008هان على أن المصالحة الفلسطينية التي كانت ممكنة عام          ويقوم هذا الر  . مقدار منها 
ولدينا شهادة جديدة تؤكد هذا المعنى من هاني        . المفاوضات المباشرة في عهد أولمرت، لم تعد كذلك اليوم        

المصري عضو وفد المصالحة الفلسطيني، الذي قام بآخر محاولة حتى اآلن لتجسير الفجوة بـين غـزة                 
  .فقد قال إن المصالحة بعيدة المنال بسبب عدم استعداد الطرفين لشراكة حقيقية.  الشهر الماضيورام اهللا

وربما يستند رهان نتنياهو أيضاً على شواهد تدفع اتجاهاً قوياً في الحكومة اإلسرائيلية لالعتقاد فـي أن                 
 ما سبق أن رفـضته وإعـادة        القلق الذي يعتري قيادة السلطة الفلسطينية اآلن قد يدفعها إلى قبول بعض           

  .التفاوض على بعض ما تم االتفاق عليه في المفاوضات السابقة
غير أن األمر ليس بهذه البساطة ألن ضعف موقف السلطة الفلسطينية قد يجعل إقـدامها علـى تقـديم                   

لـذلك  . قويةفالتسويات التاريخية، التي تُقدم فيها تنازالت مهمة، تحتاج إلى قيادة           . تنازالت جديدة صعباً  
ويعنـي ذلـك    . معقَّد، فضال عن كونه غائماً، قد يشمل أربعة مؤتمرات سلمية         " سيناريو"تحدث آراد عن    

تدخال دولياً كثيفاً ال سابق له، لكنه ليس هو الذي طالب به الفلسطينيون طويال كي ال تـستفرد إسـرائيل                    
  .بهم

ختلف عن تلك التي تطلع إليها العرب عموماً منذ         فهذا الدور الدولي ُيراد له اآلن أن يؤدي وظيفة جديدة ت          
والوظيفة الجديدة هـي وضـع      . 1973أن صدرت عنهم أول دعوة إلى مؤتمر دولي للسالم بعد حرب            

المفاوض الفلسطيني فعلياً تحت ضغط مستمر على الطاولة من ناحية، واالحتفاء به شكالً أمام الكاميرات               
  . ناحية ثانيةالتي ستعج بها المؤتمرات السلمية من

 6ويمكن أن نجد إرهاصات لذلك في التفاعالت التي حدثت منذ زيارة نتنياهو األخيرة إلى واشنطن فـي                  
 من الشهر نفسه بالموافقة مبـدئياً      29يوليو الماضي، وحتى قرار لجنة متابعة المبادرة العربية للسالم في           

وفير األجواء المالئمة لها وتحديد مرجعيتهـا       على إجراء مفاوضات مباشرة ومطالبة اإلدارة األميركية بت       
فقد اقترن الضغط األميركي واألوروبي على الرئيس عباس وبعض القادة العرب لقبول            . وإطارها الزمني 

المفاوضات المباشرة بتقديم تطمينات شفوية وأخرى مكتوبة، فضال عن إقدام واشنطن على رفع مستوى              
إلى مفوضية عامة ُيرفع العلم الفلسطيني عليها ويتمتـع موظفوهـا           تمثيل منظمة التحرير لديها من بعثة       

لكن تلك التطمينات تتسم بعمومية بالغة وال تعد الفلسطينيين بأي شيء محدد، بينما             . بالحصانة الدبلوماسية 
  .ينطوي بعضها على تهديدات مباشرة تحذرهم من رفض االنتقال إلى المفاوضات المباشرة

ة الفلسطينية بأن موقفها تجاه المفاوضات المباشرة سيؤثر في عالقاتها مع واشنطن            وإذا كان تهديد السلط   
يمكن أن يفرض عليها قبول هذه المفاوضات، فاألرجح أنه لن يكون باستطاعتها اإلقدام على التنـازالت                

  .الجوهرية الالزمة للتوصل إلى اتفاق مع حكومة إسرائيلية ال تنوي تقديم أي تنازل من جانبها
، ستكون المفاوضات المباشرة إذا ُأجريت حقالً لتجربـة دور دولـي   "آراد"مع ذلك، وبالعودة إلى رؤية   و

جديد يهتم بالشكل على حساب المضمون، ويسعى إلى إخراج مبهر لصيغة هزيلة تُعلن بمقتضاها دولـة                
  .قبيح لالتفاق عليهافلسطينية مؤقتة يحتفي بها العالم احتفاء خاصاً لتوفير شكل جميل يعوض المحتوى ال

فما دامت الدولة غير نهائية، قد يتيسر تبرير تأجيل البحث في قضيتي القدس والالجئين اللتين يكفـي أي                  
ولعل أهم  . وقد يمكن أيضاً تسويق تنازالت فلسطينية في العمق باعتبارها مؤقتة         . منهما لفشل المفاوضات  
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ئيسية، وضع قوات إسرائيلية على الحدود بـين األردن         هذه التنازالت، التي تعتبر بين شروط نتنياهو الر       
  .والدولة الفلسطينية، أي في داخل حدود هذه الدولة

وهذا هو الموضوع الذي ركز عليه نتنياهو أكثر من غيره عندما عرض خطته للتسوية علـى الـرئيس                  
نـوان الترتيبـات    مبارك والملك عبداهللا الثاني خالل زيارتين إلى مصر واألردن الشهر الماضي تحت ع            

فوجود قوة عسكرية إسرائيلية على الحدود مـع األردن شـرط ال مجـال              . األمنية في المنطقة الحدودية   
للتصرف فيه بدعوى منع تسلل منظمات إرهابية إلى الدولة الفلسطينية وكجـزء مـن اسـتعداد شـامل                  

  .لمواجهة تطورات قد تعقب انسحاب القوات األميركية من العراق
مرات فـي   " أبو مازن "ذا الشرط جوهرياً مع الموقف الذي تتبناه السلطة الفلسطينية وكرره           ويتعارض ه 

، وهو وضـع قـوات أطلـسية    2008األشهر األخيرة استناداً إلى تفاهم حدث في شأنه خالل مفاوضات     
ى إقامـة  بقيادة أميركية في هذه المنطقة الحدودية وفي مناطق أخرى داخل الدولة الفلسطينية، باإلضافة إل     

محطات إنذار فوق بعض رؤوس الجبال يتولى تشغيلها أميركيون بمشاركة فلسطينية أساسية ومـشاركة              
  .إسرائيلية رمزية

ومع ذلك ربما تضطر القيادة الفلسطينية تحت الضغط المكثف إلى تبرير قبولها وضع قوات إسـرائيلية                
لوضع الراهن الذي تنتشر فيه هذه القوات فـي         على الحدود مع األردن باعتباره ترتيباً مؤقتاً أفضل من ا         

لكن هذا كله   . كثير من مناطق الضفة الغربية وتتحكم في الحركة فيها عبر الحواجز العسكرية التي تقيمها             
يظل رهن مدى قدرة القيادة الفلسطينية على تسويق فكرة الدولة المؤقتة التي تعلم أنها ستظل كذلك إلـى                  

  .االتفاق على مدى زمني محدد لها قد يكون خمس سنوات مثالأجل غير مسمى حتى إذا نص 
وهكذا يبدو أن منهجاً جديداً للتحرك السلمي يتبلور اآلن ويقوم على دور دولـي يـسعى إلـى تـشجيع                    
الفلسطينيين لتقديم تنازالت غير مسبوقة سعياً إلى تسوية مؤقتة يحصلون عبرها علـى احتفـاء دولـي                 

  !حقوقهم األساسيةخاص، لكن ليس على بعض أهم 
  11/8/2010، االتحاد، أبو ظبي

  
  الغموض والوضوح في موقف الفصائل من المفاوضات المباشرة

  نزار السهلي
وموقفهـا  , الفلـسطينية   " التحرير  " المنضوية تحت ما يسمى منظمة      , تبدو صورة الفصائل الفلسطينية     

اقـرب للغمـوض    , ية كحركة تحرر وطني     للحالة الفلسطين , السياسي المفترض انه يشكل صمام األمان       
التي دأبت على إطالق هذا التعبيـر علـى         , مع المنعطفات الخطيرة    , واألحجية التي يصعب فك لغزها      

منذ انطالق العمل الـوطني الفلـسطيني ممثـل         , مسيرة القضية الفلسطينية و حركة التحرر الفلسطيني        
الذي بموجبه تحول معه النضال الفصائلي تحت       , سلو  ووصوال إلى اتفاق أو   , " التحرير" بفصائل منظمة   

  والمحاصصة" السلطة الفلسطينية " عباءة 
وظفت على أنها انجـازات حققتهـا فـصائل         , واعتمادات مالية   , توزيرا وتوظيفا ضمن دوائر السلطة      

  " .التحررية " المنظمة ضمن حركتها 
ب األزمة التي تعيشها فصائل المنظمـة المأزومـة         لجوان, تحليال وتنظيرا   , ومع كثرة الفذلكة السياسية     

التـي كانـت    , تبرز إشكالية الدور المناط بها والمسؤولية       , والمنفصمة في مواقفها السياسية والتنظيمية      
تقود إلـى   , عاجزة في الوقت الحالي عن صياغة برنامج واستراتيجيا         , وأصبحت  , تاريخية في السابق    

  تصويب النضال الفلسطيني
, من سلطة تدعي الفصائل انها تعارض سياسـاتها         , للمال السياسي المتدفق    , عملية االرتهان الكلي    مع  

تدعي انها تمثـل    , لكنها ال تستطيع االنفصال او الطالق منها حتى لو تعلق األمر بمصير وطن وشعب               
  . فلسطين "لتحرير " من االحتالل مع مالحظة ان أسماءها الشهيرة يليها " التحررية " حركته 
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نجيب الن الجبهة الـشعبية     : ولماذا الشعبية دون غيرها ؟ سيقول سائل        , وإذا أخذنا مثل الجبهة الشعبية      
منـذ مطلـع    ,شكلت في الوعي الجماهيري الفلسطيني والعربي في تاريخ الصراع العربي اإلسـرائيلي             

لترد على كـل    , بية من رحمها    ومن ثم انطالق الجبهة الشع    , الخمسينات وتشكيل حركة القوميين العرب      
وتشكل جبهة ممانعة ضد كل مـشاريع       , األسئلة المطروحة في فهم وادارة الصراع مع العدو الصهيوني          

مع طرح البرنامج المرحلي والنقـاط      , لمحاربة سياسة التنازالت السياسية     , التفريط بالقضية الفلسطينية    
فاذا ما قسنا مواقف جبهة الرفض على مواقف سياسية         , لتشكل فيما بعد جبهة الرفض لفلسطينية       , العشر  
نجـد ان الحالـة     , وما يحاك اليوم امام ناظري الجبهة الشعبية وغيرها من فـصائل المنظمـة              , آنذاك  

الفلسطينية اليوم ال تحتاج الى غموض ومشاركة احيانا بصمت و عن قصد وترصد في تردي وترهـل                 
تجعل من االسئلة التاريخية الملقاة امـام فـصائل المنظمـة           , ة  النضال الفلسطيني الى مستويات منحدر    

  .للمال السياسي المفضوح , طالما استمرأت حالة العجز واالرتهان , والشعب ال تجد لها اجوبة 
ان الجبهة الشعبية تدرس امكانية االنسحاب من       : ماهر الطاهر   . يقول ممثل الجبهة الشعبية في الخارج د      

. " وان وجودها ينبع من الحرص على المنظمة الذي ال يمنع طرح المواقف المعارضة              , اللجنة التنفيذية   
  . آب 9في مقابلة مع صحيفة الوطن السورية 

ونائب األمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح في تصريح متلفز في اليوم ذاته يقـول أن تنفيذيـة                   
مباشرة في خطوة مغايرة لتوجه األعضاء في المنظمة        أخذت قرارا بالمضي نحو المفاوضات ال     , المنظمة  

  .وان هناك لبس في عملية التصويت , 
كان في احد ايام التاريخ يحمل هذه       , ثوري طليعي جماهيري    , نتوجه إلى فصيل    , ونحن بسؤالنا البسيط    

عـن تنفيذيـة    هل االكتشاف الذي يقدمه نائب األمين العام للجبهـة          , الصفات والمعاني التي تتولد منها      
ماهر الطاهر لالنسحاب مـن المنظمـة نابعـة مـن           . المنظمة جديد ؟ وهل دراسة الموقف المقدم من د        

الحرص على الموقف الوطني والسياسي المفترض ان تتحمله الجبهة الشعبية ؟ بينما األصـوات بحـت                
الـذي مـن    , سطيني  والشواهد أغرقت العيون من تمثيلية المنظمة ودورها في عملية إقصاء الشعب الفل           

التـي  , بينما تحولت المنظمة الى ذراع من اذرع السلطة لفلـسطينية           , المفترض أن المنظمة تمثل رأيه      
, والتي حولت الفصائل المنضوية تحتها الى شاهد زور يكتفـي           , تشكل عباءة لها في إدارة المفاوضات       

  .ة في أحسن أحوالها ومنددة وشاجب, بالتحفظ على قرارات تعني بمصير الوطن والشعب 
حـين  , بتقاسم األدوار المرسومة لها بين المنظمة والفصائل والـسلطة          , حتى يشعر المواطن الفلسطيني     

وفي الحقيقة من المفترض أن تكون السلطة أداة        , بأداء وسلوك السلطة التي تدير المنظمة       , يتعلق األمر   
  بيد المنظمة

" تجعل من شخوص ومفردات النـضال       ,  نخرت العمل الفصائلي     لكن حالة الفساد السياسي والمالي التي     
المتـصلة  , تدخل في عملية تواطؤ كبرى في زيف االدعاءات والـشعارات           " لحركة التحرر الفلسطيني    

وبالتغطية الفصائلية المتحفظـة    , بمقاومة سياسة التنازل والتفريط بالحق الفلسطيني في لعبة المفاوضات          
  .لوطن يباع ويشترى في سوق المفاوضات , ثمنا والقابضة , والصامتة 

وهيمنة الـسلطة علـى المنظمـة    , للجبهة الشعبية من المفاوضات المباشرة , وإذا أخذنا الموقف األخير   
آخر الشهر لتقـبض ثمـن      , ولعبة التنديد بالمواقف الرسمية للسلطة بينما اليد ممدودة         , لتمرير المواقف   
  الرتبة وراتب

وبالعودة للموقف الـسياسي الـذي      , وممثلها في الخارج    , ها المنفصم بين رام اهللا وغزة       تقايض به موقف  
, نجد انه كان يشكل أهمية اقل مع ما يجـري اليـوم             , انسحبت منه الجبة لشعبية وتشكيل جبهة الرفض        

ل العمل  لنسال أخيرا موقف فصائ   , الذي ليس بحاجة إلى تشكيل جبهة رفض وانسحابا من اللجنة التنفيذية            
عن التنسيق األمني وإدارة المفاوضات مع العدو بهذا الشكل الخاضـع وتـدمير مـا               , الثوري النضالي   

يتصل بمحتوى وتسمية ووجود الفصائل بعينها األرض ؟ هل هو بحاجة لدراسة االنـسحاب أم العمـل                 
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 لـن ينـتج إال      واالكتفاء بغموض الموقف  , بالعودة إلى روح واصل المواجهة مع المشروع الصهيوني         
وضوحا لدى الجماهير التي كانت تدعي فصائلها ان لها قدرة على قراءة الواقـع وامتالكهـا مخـزون                  

وتـراكم  , " للقيادة اليمينيـة    " المواجهة أكثر من القيادات المهيمنة والمتنفذة كما كانت التسمية اليسارية           
ة بيدها نعتقد انها بحاجة إلى آالف المواقف        المواقف من سلطة فلسطينية بتركيبتها الحالية ومنظمة مخطوف       

  .ليس انسحابا منها فقط 
  11/8/2010، القدس العربي، لندن

 
   والقلق من جدوى الحرب لتغيير المعادالت"إسرائيل"

  محمود حيدر
ولو قاربنا الحالة اإلسرائيلية    . في إسرائيل هذه األيام حالة قلق من جدوى الحرب كسبيل لتغيير المعادالت           

، لوجدنا الكثير مما يحول تلك النزعة إلى ظـاهرة          2009 ثم حرب غزة     2006تموز  / د حرب يوليو  بع
  .سوسيولوجية راسخة

المناخ اإلسرائيلي ذو الطابع التشاؤمي، يتكئ على جملة من الحقائق السوسيوثقافية والنفسية، ستكون لها              
وينطلق هذا التنظير من    . نيين والفلسطينيين فعالية تأسيسية في سياق البحث عن إخفاقات الحرب مع اللبنا         

أطروحة تقول إن الضعفاء هم غالباً األكثر عقالنية، فهم ـ بحسب هذا التنظير ـ يقيسون موازين القوى   
  ..بمعايير أكثر دقة مما يتصرف المنتصرون إزاءها

ا عقـالء وجـسورين     عندما كنا في الماضي ضعفاء كن     «: يقول الجنرال اإلسرائيلي المتقاعد فان كريفيلد     
فلقـد بـدأت   . فحقَّقنا االنتصار، لكن تحوالت جذرية طرأت على الصراع لتصبح المعادلة مقلوبة تمامـاً   

المشكلة في لبنان عندما باشرنا بقتال من هم أضعف منا، ومنذ ذلك الوقت ونحن نمضي من فـشل إلـى        
   . »آخر

هل من سـبيل يعيـد      : اش محوره السؤال التالي   إزاء هذه المعادلة المثيرة، ينخرط اإلسرائيليون ضمن نق       
األمور إلى نصابها األول، أي إلى الحالة التي تستطيع فيها إسرائيل مغادرة اإلحساس بالوهن والتموضع               

   فوق عصب جديد من االقتدار المستعاد؟ 
لروح القتالية  تذهب تقديرات الخبراء إلى أن المستوطنين، هم القطاع الوحيد الذي ال يزال يملك الحافز وا              

غير أن هذا القطاع رغم قوته المتأتِّية من طبيعته التكوينية كظاهرة مدنية ـ  . »اإلسرائيلي«في المجتمع 
 بالقيـاس علـى     110لكن المستوطنين ال يعادلون ما نسبته       . عسكرية مركبة، لم ينُج من نزعة التشاؤم      

   . رفون أن هذا الصراع خاسرالعرب، ولذلك فلن يحققوا الشيء الكثير، فضالً عن أنهم يع
 مستويات أكثر عمقاً مما كان يتوقعه كثير من علمـاء           2006الخط االنحداري الذي بلغ مع حرب تموز        

لهذا لم يكن من الغلو     . المستقبليات في إسرائيل، راح يستأنف مساره المدوي في تجربة الحرب على غزة           
إذا استمرت األمور على هـذا النحـو        «د التصريح بأنه    أن ينبري عدد من الباحثين اإلسرائيليين إلى ح       
    . »فسوف نصل إلى مرحلة تنهار فيها دولة إسرائيل

ثمة مشهد آخر من الكالم الساري على فضاء التشاؤم، فقبل بضعة أعـوام مـضى الكاتـب الـسياسي                   
؟ وهو  »أحقاً نحن أقوياء  «: اإلسرائيلي أهارون، ليطرح بكثير من المرارة، سؤاالً الفتاً ويحمل داللة بالغة          

إذ يجيب بأن إسرائيل هي حقاً قوية من الناحية التقنية العسكرية، فال يسعه إالَّ أن يرثي أحوال هذه القوة،                   
   . ما دامت في رأيه غير قابلة لالستعمال

نها ُينظر إلى هذا الشعور على أنَّه من أكثر الزوايا الحادة التي يجد اإلسرائيليون أنهـم أسـرى جـدرا                  
كانت القوة قابلة لالستخدام    . في الماضي القريب لم تكن ثمة مشكلة تطرح نفسها على هذا النحو           . المغلقة

، ناهيك عـن الحـروب      1948، وضد فلسطينيي    1967في أية لحظة ضد عرب األراضي المحتلة عام         
  .والمعارك الخاطفة التي اعتاد أن يشنّها الجيش اإلسرائيلي في جنوب لبنان
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ن شك في أن الوعي اإلسرائيلي امتأل على مدى أكثر من نصف قرن، بحقيقة أن لدى إسـرائيل                  وليس م 
من القوة ما يمكنها من إحراز أي انتصار على العرب بيسر نادر، وأن مبدأ القـوة واسـتعمالها حـين                    

ة العبرية أن   الضرورة، سواء كتدبير احترازي أو لردع حرب محتملة، هو المبدأ الذي يستحيل على الدول             
غيـر أن هـذه الحقيقـة    . تتجاهله إذا هي قررت البقاء والحياة في منطقة مملوءة باألعداء من كل جانب 

  .سوف تأخذ مساراً معاكساً على امتداد العقدين المنصرمين
ولقـد  . في المجتمع السياسي اإلسرائيلي شرائح وازنة أدركت حقيقة الالَّجدوى من الحرب الكالسـيكية            

االنتفاضة الفلسطينية نماذج أكيدة على الشلل الذي يصيب اآللة العـسكرية اإلسـرائيلية، جـراء               أعطت  
ويعترف كثيرون من السياسيين والخبراء بواقع أن       . استخدام سالح شعبي لم تعتد إسرائيل على مواجهته       

ة االستشهادية داخـل    إسرائيل لم تُظهر أي استعداد حقيقي لمكافحة االنتفاضة، فضالً عن العمليات الفدائي           
  .، أو على خطوط إمداد الجيش في الضفة الغربية وقطاع غزة»الخط األخضر«ما يسمى 

ومن هؤالء من وجد أن اإلثبات البسيط لعدم كون إسرائيل قوية، هو الحقيقة التي لم تعد تخفى على أحد،                   
والتـساؤل  . ي والعـسكري  أي فشل منطق القوة في إنهاء حركة الصعود الفلسطيني في المجالين السياس           

الذي يطرح بقوة وال يزال، هو أنه إذا كانت إسرائيل ال تزال تملك القوة حقيقة، فلماذا لم تستطع كـسب                    
  معركة استنزاف مروعة فرضت عليها فرضاً منذ الثمانينيات؟

قوة أو عـدمها    والحجة التي عكف عليها منتقدو الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، في ما يتعلق باستعمال ال            
        عي أنيجب أال تخسر أمام األغلبية، إذا ما كانت ترغـب          » األقلية«وأثرها على سقوط نظرية األمن، تد

  .في الحياة في منطقة مملوءة باألعداء ومناخات العنف
غياب الثقة التدريجي بمبدأ القوة التقليدية اإلسرائيلية وتفوقها، سوف ُيضاف بعد الحرب المبتورة علـى               

ويعترف كثيرون بأن المعادين إلسـرائيل      . غزة، إلى نوازع الشك القوية التي تغزو المجتمع اإلسرائيلي        
    . اكتسبوا معارف سياسية وأمنية فائقة الخطورة، وهي تتمثَّل أساساً في اكتشاف نقاط ضعفها
لعربية، أو على   ولئن تمكنت اآللة العسكرية الكالسيكية على مدى حروب متواصلة من إخضاع الجيوش ا            

اآللـة  (، فإنَّهـا    1973األقل من ردعها عن تحقيق انتصار كبير على إسرائيل كما حصل فـي حـرب                
بدت عاجزة، ومشلولة خالل حربين متعاقبتين على جبهتي الشمال والجنوب، بـين األعـوام              ) العسكرية

    .2009 و2006 و2000
ومـع  . ط قوة وضعف إسرائيل، يتوسع باستمرار   التحول الذي يظهره السجال اإلسرائيلي الحالي حول نقا       

هذا التوسع تتراكم نزعات الشك في مسار سياسي أمني، راحت إسرائيل تفتقد معه عوامل القدرة التقليدية                
. على التفكير الجدي في شن حرب تعيد التوازن والتماسك لمجتمعهـا الـسياسي والعـسكري والمـدني         

ثة للخوف لدى اإلسرائيليين، هو تفكُّك كتلتهم التاريخية واضمحالل         والواضح أن أحد أبرز األسباب الباع     
  .. اإلجماع القومي

لقد . وهو ما نجده بوضوح ال يقبل الشك، في الوضعية التي تعيشها حكومة بينيامين نتانياهو منذ تشكيلها               
ميم التـصدعات   كان التشكيك في عمل وأداء القيادتين السياسية والعسكرية، عامالً مهماً في إعـادة تـر              

  ..ومناطق الخلل
فرغم االحتقان ضد القيادة، ظلت تتوافر غريزة جماعية تدفع المجتمعين السياسي والعـسكري لالتحـاد               
عندما يكون هناك خطر خارجي، أما اآلن فقد تعرضت تلك الغريزة الجماعية إلى ضرب من االهتزاز،                

اخات عارمة توحي بنهاية تاريخ كامل مـن القـوة          نتيجة المراجعات الذاتية بين اإلسرائيليين، ونشوء من      
  .واالقتدار

  11/8/2010، البيان، دبي
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  خطة ليبرمان ونتنياهو الشغال العالم عن القدس والضفة
  هنري سيغمان

أفيغـدور  : "جـاء فيـه   " فورين بوليسي "كتب المحلل والمستشار السياسي هنري سيغمان مقاال في مجلة          
 ومحللـي الـشرق     -سرائيلي، أذهل اخيرا زمالءه في الحكومة اإلسرائيلية        ليبرمان، وزير الخارجية اإل   

 بالمطالبة بأن تنهي إسرائيل وضعها كقوة محتلة فـي قطـاع غـزة والـسماح                -األوسط في كل مكان     
  .بإنشاء دول فلسطينية مستقلة في ذلك الجيب" حماس"لـ

ذي يشير إليه منتقدوه اإلسرائيليون علـى       لقد رفض الجميع تقريبا اقتراح ليبرمان، وقد جاء من الرجل ال          
، لكونه في الواقع عمل حارسا يطرد غير المرغوب فيهم من أحد النوادي في              "الحارس من كيشينيف  "انه  

  .العاصمة المولدوفية قبل هجرته إلى إسرائيل
لحيويـة  لقد اقترح ليبرمان أن تستخدم إسرائيل نظاما حدوديا يزيل سيطرتها الفعالة على مداخل غـزة ا               

 وهي فكرة ال يمكن توقعها من زعيم إسـرائيلي          -االقتصادية بينما تبقي على متطلباتها االمنية الشرعية        
يميزه احتقاره للديمقراطية وكراهيته المرضية للعرب، سواء أكانوا مواطنين في إسرائيل أو واقعين تحت              

  .االحتالل اإلسرائيلي
وفي رسالة إلى هذه المجلة،    .  الفعل العامة القتراح ليبرمان    جيفري أرونسون كان المنشق الوحيد عن ردة      

، 1974وأشار إلـى أنـه عـام        . قام هذا المدير لمؤسسة السالم في الشرق األوسط بتأييد فكرة ليبرمان          
ـ      إنشاء سلطة وطنية مقاتلة من أجل شعبها على كـل منطقـة            "ألزمت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها ب

  ".فلسطينيةمحررة من األراضي ال
ويقول أرونسون إنه إذا لم يكن الفلسطينيون واإلسرائيليون قادرين على تحقيق هذا الهدف علـى كامـل                 

فإن هذا ليس سببا لمنع إنشاء منطقة متصلة جغرافيا تحت السيادة الفلسطينية في غزة، أو               "الضفة لغربية،   
ال "لة فلسطينية مستقلة في قطاع غـزة        وهو يعتقد أن دو   ". في أي مكان آخر تكمن فيها مثل هذه الفرصة        

  ".يمكن إال أن تصنع تحوال إيجابيا في المشهد الفلسطيني الداخلي والديبلوماسي الدولي
 اإلسـرائيلي، فـإنني اعتقـد أن    -مع احترامي لتحليل أرونسون وتفكيره االستثنائي للصراع الفلسطيني        

  .وجهة نظره بخصوص اقتراح ليبرمان خاطئة
سـلطة وطنيـة    " والذي يتحدث عنه أرونسون إلـى        1974م منظمة التحرير الفلسطينية عام      ويشير التزا 

على أنه يعني سلطة ستتابع الكفاح بجميع الطرق السـتعادة          " مقاتلة"وأنا أعتبر المصطلح    ". مستقلة مقاتلة 
ال يتفق مع   وهذا بالتأكيد   . 1967 أو على األقل تلك التي تقع ضمن حدود ما قبل            -األراضي الفلسطينية   

الحفاظ على متطلبـات إسـرائيل      "الشرط الذي أرفقه ليبرمان بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي في غزة، وهو           
  ".األمنية المشروعة
على إنهاء جهودها الخاصة لدحر االحتالل اإلسرائيلي عن الضفة الغربية مقابل           " حماس"وتوقع أن توافق    

" متطلبات إسرائيل األمنية  "لن تحقق   " حماس. "اقعي تماما اعتراف إسرائيل باستقالل غزة هو امر غير و       
بالتأكيد، فإنه حتى القيـادة     .  في المئة من الضفة الغربية     95إذا لم تعرض إسرائيل االنسحاب من غزة و       

في رام اهللا، والتي أعلنت نيتها التفكير في التبادل المتساوي لألراضي على جـانبي              " المعتدلة"الفلسطينية  
  .، رفضت االقتراح اإلسرائيلي بالسيادة الفلسطينية على حدود موقتة1967حدود عام 

التخلي عن العنف ضد إسرائيل مقابل قبول إسرائيل بهدنة طويلة األمد وانـسحاب             " حماس"لقد عرضت   
مقابل إجـراء يـسمح     " مقاومتها"لكنها لن توافق أبدا على إنهاء       . 1967قواتها المحتلة إلى حدود ما قبل       

  .ل بتعميق مشاريعها االستعمارية داخل الضفة الغربيةإلسرائي
قد انتهت بـشكل    ) حرب االستقالل (تخيل إذا ما كان الحرب اإلسرائيلية التي يسمونها         : "ويضيف الكاتب 

 في المئة من مساحة فلسطين، واقتصر اليهود علـى          99، بسيطرة الفلسطينيين على     1948مختلف عام   
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ا عرض الفلسطينيون على اليهود دولة في ذلك الجيب، لكن بـشرط أن   تخيل إذا م  . جيب مثل قطاع غزة   
  هل كان اليهود سيقبلون بذلك؟. الفلسطينية" المتطلبات األمنية"يوقفوا كل األنشطة التي من شانها أن تهدد 

ليبرمان قدم اقتراحه ألنه يفضل أي إجراء يعتقد أنه سيخفف من الـضغوط األميركيـة والدوليـة عـن                   
االنسحاب من أكثر بكثير من نصف الضفة الغربية، والبقية التي يريد هو ونتنياهو أن يرفقهـا                إسرائيل ب 

  . وقد فعل ذلك بالفعل من أجل كل األهداف العملية-" بالدولة اليهودية"
هو ونتنياهو يبحثان بيأس على كل االستراتيجيات التي يمكن أن تشتت انتباه العالم الخارجي لمدة كافيـة                 

. وا بترسيخ المنشآت االستيطانية أكثر فأكثر وبشكل ال يمكن الرجعة فيه أكثر مما هو حاصـل               حتى يقوم 
جورج ميتـشل، دينـيس روس، اللجنـة        (وماذا يمكن ان يكون أفضل لذلك من إشغال المجتمع الدولي           

ألمنيـة  متطلبات إسـرائيل ا   "لألعوام الخمسة المقبلة بترتيب استقالل غزة والدولة التي تحقق          ) الرباعية
  .القدس الشرقية ومعظم إن لم يكن كل الضفة الغربية" تهويد" بينما تكمل إسرائيل -" المشروعة

، لكنني أخشى أن ذلك سـيحدث فقـط         "تحول في المشهد الفلسطيني والدولي    "قد تؤدي فكرة ليبرمان إلى      
عنيفـة للـسيطرة    بالطريقة التي تحكم بالموت على كل أمل ما زال موجودا بأي شيء سوى النتيجـة ال               

  ".كامل أرض إسرائيل"اإلسرائيلية على األرض لتحقيق 
  .إنها فكرة تم تجاهلها بشكل صحيح

لكن لألسف، تم تجاهل الفكرة التي نبذ من خاللها أوباما التصعيد الذي أدى إلى إطالة العذاب الذي يسمى                  
تقديم مخطط لالتفاق للطـرفين     وحول هدف حل الدولتين إلى شعار فارغ، وبدال من ذلك           " عملية السالم "

  "ويكاد عمر تلك الفكرة التي طال تجاهلها أن ينتهي. يمكن أن يدعم تطبيقه هو والمجتمع الدولي
  "فورين بوليسي"
  11/8/2010، المصريون، القاهرة
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